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COMPLIANCE POLICY

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

FLS is committed to becoming a leading international corporation that bolsters clients and
stakeholders’ confidence in its business, supplements value to the organization, and
promotes sustainable growth. The company manages its business with internationally
accepted corporate governance for the good of society so that it may achieve its goals
and maintain its excellence in righteousness, which forms the basic value of leading
corporations. Below is its compliance policy, designed to frame its various aspects of
business:
1. The board of directors (“The board”), the management, and all employees are to
observe the compliance policy with confidence, faith, and understanding of the
principles.
2. The board, the management, and all employees are to routinely apply the
company’s compliance principles to all areas of business management so that these
principles may become an organizational culture.
3. The board, the management, and all employees are to be committed to fair
treatment of all stakeholders and serve the company with dedication, integrity, and
transparency.
4. The board, the management, and all employees can make recommendations for
improving this policy so that it may better align with and suit current business
management standards, as well as evolving social needs and international
practices.
5. Compliance with our policy is a key indicator for business management
performance assessment of the board and the management, and for performance
assessment of all employees.
The frame for compliance with the compliance policy appears in the employee manual,
which is handed out to all employees.
Torbjörn Larisch
Managing Director

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นบริษัทชั ้นนาในระดับนานาชาติ สร้ างความน่าเชื่อถือให้ กับ
ลูกค้ าและผู้ที่มีส่ว นได้ ส่ว นเสียต่อ การดาเนินธุ รกิ จ เพิ่มมูลค่าขององค์ กรและส่งเสริ ม การเติ บ โต
อย่างยั่งยืนของบริ ษัทฯ ด้ วยการบริ หารจัดการธุรกิจตามหลักการกากับดูแ ลกิจการอันเป็ น สากล
และเป็ น ประโยชน์ ต่อ สัง คม เพื่ อ ให้ สามารถบรรลุเ ป้ า หมาย และดารงรั กษาความเป็ น เลิ ศ ใน
คุณธรรม อันเป็ นคุณค่าพื ้นฐานขององค์ กรชั ้นนา ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ เพื่อเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะปฏิ บัติตามหลักการกากับ ดูแ ล
กิจการของบริษัทฯ ด้ วยความเชื่อมัน่ ศรัทธา และเข้ าใจในหลักการกากับดูแลกิจการ
2. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะนาหลักการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ไปปฏิบตั ิในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับ โดยถือเป็ นกิจวัตรจนเป็ นวัฒนธรรม
ที่ดีขององค์กร
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิ บัติงานเพื่อผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ อย่าง
เต็มความสามารถ ด้ วยความสุจริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุ งนโยบายการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ อง และเหมาะสมกับมาตรฐานการดาเนิ น
ธุรกิจ และความต้ องการของสังคมที่เปลีย่ นแปลงไปและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
5. การปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเป็ นดัชนีชี ้วัดที่สาคัญในการ
ประเมินผลการบริ หารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริ ษัทฯ กับผู้บริ หาร และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน
ทั ้งนี ้ กรอบการปฏิ บัติงานตามนโยบายการกากับดูแลกิจการข้ างต้ น จะแสดงอยู่ในคู่มือพนักงาน
ซึง่ แจกให้ พนักงานทุกคนเพื่อยึดถือปฏิบตั ิ
นายทอร์ บเยอร์ น ลาลิสซ์
กรรมการผู้จดั การ
การแก้ ไขครั ้งที่ 00

Revision 00
i

ANTI-CORRUPTION POLICY

security of an individual concerned (or another) in order to procure the payment. In

All FLS Personnel are required to comply with this policy and are responsible for ensuring
that FLS business is undertaken with the utmost integrity with regard to the following
matters:

such situations, any payment must be reported in accordance with the relevant
procedures.
 Gifts, entertainment (hospitality) and expenses
FLS recognises that fostering good relationships with business partners is important

 Fraud and extortion
Fraud and extortion are criminal offences. FLS prohibits the direct or indirect demand

to its continued success. The provision and receipt of modest gifts and entertainment,

for or acceptance of any advantage, through deception or otherwise, which is used

and the incurring of modest expenses, are acceptable in principle provided that they

for FLS benefit.

are reasonable and made transparently. However, the provision or receipt of any gift

 Bribery

or entertainment, or the incurring of any expenses, is not permitted where it is offered

FLS prohibits the direct or through intermediaries, offer or promise any personal or
improper advantage in order to obtain or retain a business or other advantage from
a third Party, whether public or private. FLS will not pay or accept bribes, arrange or
accept kickbacks and shall not take any actions to violate, or cause its business
partners to violate, any applicable anti-bribery laws and regulations including the
U.S. Foreign Corrupt Practices and the UK Bribery Acts.
The advantage may have been offered or received, or the improper performance
undertaken, directly or indirectly (for example, via a customer, agent, intermediary
or supplier). The improper activity may be connected with FLS business (including
the activity of employees or third parties working on behalf of FLS) or with the
functions of government or other public bodies.

or received in exchange for a business or other improper benefit, creates (or may
create) any sense of “obligation”, influences (or could influence, in any way) business
judgement or creates (or may create) a conflict between a Relevant Person’s personal
interests and those of FLS or is otherwise illegal. Any activity that could be perceived
as having any of the above effects is also prohibited. FLS business decisions and
those of its partners must be made (and be seen to be made) objectively and without
influence by gifts or favours. Relevant Persons may only offer or accept corporate or
personal gifts of a modest value. In all circumstances, gifts, entertainment and other
expenditure must be subject to an appropriate disclosure process and gifts,
entertainment and expenditure above a specified value must be subject to an
appropriate (prior) approval process. It is anticipated that values will vary according

 Facilitation payments

to the jurisdiction concerned.

FLS prohibits facilitation payments. A facilitation payment is payment of a bribe to a
government or public official to secure or expedite the performance of a routine action
to which the payer is entitled. FLS recognises that there may be circumstances in
which an official immediately threatens or compromises the personal safety and
ii

 Third parties
FLS is aware that its reputation may be damaged by the conduct of third parties acting

is proposed, it must be transparent, documented, made in accordance with
applicable law and assessed for compliance with this policy and any related

on its behalf or by others with which it does business. In certain circumstances, their

procedures.

actions can have legal implications for FLS. As such, it is not acceptable for a third

 Political donations
FLS does not participate directly or indirectly in party politics and does not usually

party acting on FLS behalf to act in a way which would breach this policy were the
act in question undertaken by FLS directly. FLS is therefore committed to

make payments to political parties, politicians or related organisations. In exceptional

(a) taking reasonable steps to ensure that its business partners are made aware

circumstances, donations may be made, with the approval of FLS Chairman and/or

of, understand and adhere to this policy (and, where relevant, its associated

Managing Director, in support of the democratic processes in the country where the

procedures);

donation is being made. Political donations must be made only to pro-democratic

(b) verifying the integrity and reputation of its business partners through appropriate

registered parties that are committed to the protection of human rights, good

and reasonable due diligence in light of perceived levels of risk; and

governance and the rule of law. In such cases, proposed payments must be made in

(c) (where appropriate and possible) putting in place appropriate and reasonable

a transparent manner with adherence to the above criteria. FLS respects the right of

controls to monitor the use of FLS money by third parties acting on FLS behalf.

FLS personnel to participate in the political process. When pursuing such activities,

 Interaction with government officials and lobbying
FLS does not, directly or indirectly through intermediaries or other third parties, offer,

FLS personnel must ensure that their views are not identified as those of FLS.
This policy will be communicated to all employees and made available to the public upon
request. FLS personnel at all levels shall sign to acknowledge that they have studied,
understood and embraced them as working guidelines with the aim of preserving FLS’s
Corporate Policies.
Torbjörn Larisch
Managing Director

promise or provide any financial or other advantage or otherwise seek to exercise
improper influence in its relations with government or public officials in order to obtain
any improper advantage.
 Charitable contributions and sponsorships
FLS makes charitable contributions and offers sponsorships for the purposes of socio-

Revision 02

economic development or linked to cultural or sporting activities and not for improper
business purposes. Charitable donations and sponsorships must not be perceived
as being given for improper purposes. When a charitable contribution or sponsorship
iii

นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
 การจ่ ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก
เอฟแอลเอสห้ ามโดยเด็ดขาดมิให้ มีการจ่ายเงินให้ หน่วยงานภาครัฐหรื อข้ าราชการเพื่อ
อานวยความสะดวกในการได้ รับบริ การจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และการส่งส่วยเพื่อให้ ไ ด้ รับ
การปกป้ อ งคุ้ม ครองจากเจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ หรื อ เพื่ อ ให้ เกิ ดความสะดวกราบรื่ นในการ
ดาเนินธุรกิจ
ในสถานการณ์ ที่ อาจมองอย่างมีเหตุผลได้ ว่าเป็ นการข่มขู่คุกคาม หรื อกรณีที่ต้องเผชิญ
กับความอันตรายเฉพาะหน้ า การจ่ายเงินที่อาจจะจาเป็ นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ ้นกับพนักงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเอฟแอลเอส การจ่ายเงินแบบโดนบังคับ
ใดๆ ก็ตามจะต้ องถูกรายงานอย่างถู กต้ องให้ กับ ผู้บังคับบัญชา และกรรมการผู้จัดการ
ทราบทันทีเพื่อให้ แน่ใจว่าการจ่ายเงินดังกล่าวถูกจดบันทึกอย่างถูกต้ องและแสดงให้ ฝ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องรับทราบ

บุคคลากรทุกคนของเอฟแอลเอสต้ อ งปฏิ บัติตามนโยบายนี ้และมี หน้ าที่ รับ ผิ ดชอบในการสร้ าง
ความมัน่ ใจว่าธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการภายใต้ เอฟแอลเอสดาเนินไปด้ วยความซื่อ สัตย์
อย่างสูงสุด ในเรื่องดังต่อไปนี ้
 การฉ้ อโกงและกรรโชกทรั พย์
การฉ้ อโกงและกรรโชกทรัพ ย์ ถือเป็ นความผิดทางอาญา บริ ษัทฯ ห้ ามมิให้ มีการใช้ อุบ าย
หรื อ เล่ห์ เ หลี่ยมหลอกลวงหรื อ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย อัน น ามาเพื่ อ ทรั พ ย์ สิน หรื อ
ผลประโยชน์ต่อเอฟแอลเอสทั ้งทางตรงและทางอ้ อม
 การติดสินบน
เอฟแอลเอสห้ ามไม่ให้ มีการติดสินบนทุกรูปแบบ ในการที่จะเสนอหรือสัญญาจะให้ ผล
ประโยชน์ สว่ นบุคคลหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมใดๆ เพื่อที่จะดารงไว้ ซงึ่ การดาเนิน
ธุรกิจหรือรับเอาซึง่ ผลประโยชน์อื่นๆ จากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของราชการ
หรือเอกชน เอฟแอลเอสต้ องไม่จ่ายหรือรับสินบน จัดเตรียม หรือรับเงินทุจริต และต้ องไม่
ดาเนินการใดๆ ที่จะเป็ นการละเมิด หรือทาให้ ค่คู ้ าของตนละเมิดกฎหมายและกฎเกณฑ์
ด้ านการต่อต้ านการติดสินบน ซึง่ รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้ วยการปฏิบตั ิการทุจริตต่อ
ต่างชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) และพระราชบัญญัติว่า
ด้ วยการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act)
กรณีการติดสินบนซึง่ เข้ าข่ายตามหลักการที่กล่าวมาเหล่านี ้อาจเกี่ยวข้ องกับการดาเนินการ
โดย หรื อการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมทุน ตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษา
นายหน้ า คู่สัญญา คู่ค้า หรื อ พนักงาน ร่ ว มกับ (รวมถึง แต่ ไ ม่ จ ากัดอยู่เ พี ยง) เจ้ า หน้ า ที่
ภาครัฐ สมาชิกครอบครัว และผู้มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ ผู้ลงสมัครรั บ
เลือกตั ้ง ทางการเมือง พรรคการเมืองหรื อเจ้ าหน้ าที่ในพรรค พนักงานภาคเอกชน (รวมถึง
บุคคลซึง่ เป็ นผู้สงั่ การหรือทางานให้ กับองค์กรภาคเอกชนไม่ว่าจะในตาแหน่งใดก็ตาม) หรือ
บุคคลที่สาม

 ของกานัล การเลี้ยงรั บรองหรื อให้ ความบันเทิงและการจ่ ายเงินเพื่อประโยชน์ อื่นใด
เอฟแอลเอสตระหนักดีว่าการส่งเสริ มความสัมพันธ์ อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิ จนั ้นถือ เป็ น
เรื่ องที่สาคัญในการต่อยอดทางธุรกิจ การให้ หรื อรับของขวัญตามประเพณีนิ ยมหรื อ การ
เลี ้ยงรับรองทางธุ รกิจ เพื่อประโยชน์ ในธุ รกิจ ของบริ ษัทฯ สามารถเกิดขึน้ ได้ ห ากมี ความ
เหมาะสม สมเหตุสมผลและโปร่งใส
อย่างไรก็ตามการให้ หรื อ รับของกานัล การเลี ้ยงรับ รองใดๆ ที่ส่งผล (หรื ออาจส่งผล) ให้
เกิ ดผลกระทบทางผลประโยชน์ ต่อ ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย หรื อ มี ส่ว นร่ ว มในการปกปิ ดการ
กระทาใดๆ ที่ผิดกฏหมาย หรืออย่างใดอย่างอื่นที่อาจถูกมองว่ามีผลกระทบดังกล่าวข้ า งต้ น
ถือเป็ นข้ อห้ ามโดยเด็ดขาดต่อธุรกิจของเอฟแอลเอส
เอฟแอลเอสต้ องตัดสินใจในเรื่องธุรกิจด้ วยตนเอง โดยเป็ นอิสระจากการทาความเข้ าใจหรื อ
การตกลงกับ คู่ค้ า ซัพพลายเออร์ ห รื อ ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย การเสนอหรื อ ตอบรับ การเลี ย้ ง
อาหารหรื อเลี ้ยงรับรอง การรับของกานัล ผู้ที่เกี่ยวข้ องต้ องพิจารณาและดาเนินการให้ เป็ น
เรื่องที่สมเหตุผล เปิ ดเผย เป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ เหมาะสม ไม่เกิดบ่อยครัง้ และไม่มี
มูลค่าสูงกว่าที่เอฟแอลเอสกาหนดไว้ (ก่อน) ขั ้นตอนการอนุมตั ิโดยผู้มีอานาจ
iv

 บุคคลที่สาม
เอฟแอลเอสตระหนักอยู่เสมอว่าการกระทาใดก็ตามที่อาจสร้ างความเสื่ อมเสียชื่อเสียง
หรื อมีผลทางกฎหมายต่อเอฟแอลเอส ซึ่งอาจเกิดขึ ้นได้ โดยบุคคลที่ สามที่ปฏิ บัติ ง าน
ภายใต้ ชื่ อ เอฟแอลเอ ดัง นัน้ เอฟแอลเอสจึง มิ ยอมให้ บุ คคลที่ สามที่ เ กี่ ยวข้ องหรื อ
ปฏิบตั ิงานในนามเอฟแอลเอสละเมิดนโยบายนี ้
เอฟแอลเอสจึงมีมาตรการในการควบคุมดังต่อไปนี ้
(ก) ดาเนินการด้ วยขั ้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ แน่ใจว่าคู้ค้าทางธุรกิจเข้ าใจและ
ตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ (หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) อย่างเคร่งครัด
(ข) ตรวจสอบคุณสมบัติและชื่อเสียงที่ผ่านของคู่ค้าทางธุรกิจจนเป็ นที่น่าพอใจ
และมีความเสีย่ งในระดับที่เหมาะสมจะร่วมธุรกิ จกันได้
(ค) (หากจาเป็ นและเป็ น ไปได้ ) การวางมาตรการในพื ้นที่อ ย่า งเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล เพื่อควบคุมและตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินของเอฟแอลเอส อัน
เกิดโดยบุคคลที่สามที่ปฏิบตั ิงานภายใต้ ชื่อเอฟแอลเอส

 การบริ จาคทางการเมือง
เอฟแอลเอสไม่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมใดๆ และไม่ แ สดงความคิ ดเห็ น ใดๆ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้ อง หรือให้ การสนับสนุนพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรื อกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง อันอาจนาไปสู่ความไม่
สามัคคีปรองดองภายในบริ ษัทและประเทศชาติ เอฟแอลเอสไม่บริ จาคหรื อใช้ ทรัพย์ สนิ
ของบริ ษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรื อกลุ่มพลังใดกลุ่มพลัง
หนึง่ เพื่อแลกกับสิทธิ พิเศษหรือผลประโยชน์อนั มิชอบ การบริจาคที่เกิดขึ ้นต้ องเป็ นเพียง
การบริ จาคให้ แก่ บุคคลหรื อกลุ่ม คนที่ ใช้ สิทธิ ของตนเองตามประชาธิ ป ไตยและเป็ น ไป
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการคุ้มครองสิทธิ มนุษ ยชน
การบริ จาคในกรณีดังกล่าวต้ องทาด้ วยความโปร่ งใส และกระทาการในนามบุคคล มิใช่
ในนามของเอฟแอลเอส
นโยบายฉบับนี ้จะถูกสื่อสารไปยังพนักงานทุกคน พร้ อมทั ้งเผยแพร่ ส่หู น่วยงานภายนอกเมื่ อ
ได้ รับการร้ องขอ เพื่อเป็ นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่ วมกันยึดถือสาระสาคัญในมาตรฐาน
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของเอฟแอลเอสเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงาน
จึงขอให้ บุคลากรทุกระดับของเอฟแอลเอส ทาความเข้ าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็ น
หลักปฏิบตั ิเพื่อธารงไว้ ซงึ่ การกากับดูแลกิจการที่ดีของเอฟแอลเอสต่อไป

 การปฏิสัมพันธ์ เจ้ าหน้ าที่รัฐและการล็อบบี้
เอฟแอลเอสไม่สนับสนุนให้ มีการล็อบบี ้และเสนอประโยชน์ กับเจ้ าหน้ าที่รัฐทั ้งทางตรง
และทางอ้ อม หรื ออื่นๆ ที่คล้ ายกัน หรื อพยายามที่จะมีอิทธิ พลกับเจ้ าหน้ าที่รัฐอันนามา
ซึง่ ผลประโยชน์ หรือการช่วยปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่ขดั ต่อกฏหมาย
 เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน

นายทอร์ บเยอร์ น ลาลิสซ์
กรรมการผู้จดั การ

การให้ ห รื อ รั บ เงิ น บริ จ าคหรื อ เงิ น สนับ สนุน ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใสและถูกต้ อ งตาม
กฎหมาย โดยต้ องมั่นใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถูกนาไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ าง
ในการติดสินบน
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ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ

The meaning of ethics and code of business conduct

Ethics is norm for good practices which based on law, morality, tradition or culture
จริ ยธรรม คือ พฤติกรรมที่ใช้ เป็ นข้ อปฏิบตั ิในการประพฤติที่ดีที่ชอบ โดยมีพื ้นฐาน
of each society.
มาจากกฎหมาย ศีลธรรม หรื อจารี ตประเพณี วัฒนธรรมของคนในแต่ละสังคม
จรรยาบรรณ คือ หลักความประพฤติปฏิ บตั ิอนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ
จริ ยธรรมที่พงึ ปฏิบตั ิในการประกอบวิชาชีพ ที่บริ ษัทคาดหวังให้ พนักงานประพฤติปฏิบตั ิตาม
เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริ มเกียรติของตนเองและบริ ษัท

Code of conduct is principle of a proper behavior which connotes a virtue
and ethical that supposed to practice in professional career path. A company
anticipates its employee to follow this morals path in order to maintain and
promote the company’s and employees’ reputation and glory.

ดัง นัน้ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ จึง เป็ น เครื่ อ งมื อ สาคัญที่ จ ะช่ว ยให้ กรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงานเอฟแอลเอส และบริ ษัทย่อยทุกคน ซึง่ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบได้ มี
แนวทางปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้ อง เหมาะสม ทังความประพฤติ
้
ในชีวิตส่วนตัวและการประกอบ
อาชีพการงาน อันจะนามาซึ่งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงาน รวมทังการ
้
ได้ รับความเลื่อมใส ศรัทธา และเชื่อถือจากประชาชนทัว่ ไป

Therefore, ethics and code of conduct are a significant means of helping
directors, managers, and employees of FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. and
subsidiaries, who have a duty and responsibility to complete the task properly
both in personal lives and profession career paths. This will lead to an effective
and efficiency of performing the tasks, and also be venerated, believed, and
trusted by the general public.
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Good practice

ข้ อพึงปฏิบัติ

1. Ethics and conduct for Stakeholding and conflict of interest
1.1

Should avoid any action which may cause the conflict of interest
with company whether due to contact with relevant company's
business, such as trade partners, customers, trade competitors or
opportunity or Information that obtained by position to make personal
advantage and competing with the company or perform other works
which has an impact on employees’ duties.

1.2

Should omit ownerships of trade competitors’ shares if this ownership
made employee act or omit on the employees’ jobs or affected
deeply to the work task. In the case that the employees hold the
stocks before working at the company, before the company enter the
same business, or by heritage, the employees must report to their
chief.

1.3

1.4

The company’s employees, who be part of the stakeholding are
prohibit to enter any transactions on behalf of the company in order
to prevent the conflict of interest that might be occurred.
Any business transactions on behalf of personal, family or any
corporate that having stakeholding must disclose to the Company
before involving the transactions.
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1.5

Performing a job of subsidiaries will be allowed only by
managements or directors approval. When an approval from the
management is received. However, the company’s employees must
not perform a job from outside that would compete with the company
or lead to the conflict of interest no matter it is a temporary or
permanent job. Unless it is approved by the managements or
directors.

1.6

When agenda items are raised during the meetings, any person
with a conflict of interest shall temporarily leave the meeting to
allow other attendees to consider, analyse and discuss the item
without the influence of such person.

1.7

The Board and managements shall consider connected transactions
between company and its subsidiaries or affiliates independently
with prudence, honesty and ethically taking into account the
company’s benefits.

1.8

The Board of Director, managements must report a related
transaction that relate to the company or subsidiaries’ business
management.

1. จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ ว ยการมี ส่ ว นได้ เ สี ย และความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์

การปฏิ บตั ิงานชัว่ คราวหรื อถาวร เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นการเฉพาะเจาะจง
จากผู้บงั คับบัญชาหรื อกรรมการ

1.1 พึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท ไม่วา่ จะเกิด
จากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้ องทางการค้ าของบริ ษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้ า คู่แข่ง หรื อ
จากโอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นพนักงานบริ ษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน
และในเรื่ องการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท หรื อการทางานอื่นนอกเหนือจากงาน
ของบริ ษัท ซึง่ ส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่

1.6 การเข้ าประชุ ม พิ จ ารณาวาระใดที่ ผ้ ู เ ข้ าร่ ว มประชุ ม มี ส่ ว นได้ เ สี ย กรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อพนักงานบริ ษัทผู้มีส่วนได้ เสี ยนัน้ ต้ องออกจากที่ประชุมเป็ น การ
ชัว่ คราวเพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์ วิจารณ์ โดย
ปราศจากอิทธิ พลของบุคคลผู้มีส่วนได้ เสียคนนัน้
1.7 คณะกรรมการและผู้บริ หารต้ องพิจารณาความขัดแย้ งของผลประโยชน์เกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทใหญ่ อย่างรอบคอบ
ด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ตอย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดีโดย
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท

1.2 พึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ ข่งของบริ ษัท หากเป็ นเหตุทาให้ พนักงานกระทา
การหรื อละเว้ นการกระทาที่ควรทาตามหน้ าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องาน
ในหน้ าที่ ในกรณี ที่ได้ ห้ นุ นันมาก่
้
อนการเป็ นพนักงานบริ ษัท หรื อก่อนที่บริ ษัทจะ
เข้ าไปทาธุรกิจนัน้ หรื อได้ มาโดยทางมรดก พนักงานต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชา
ตามลาดับชันทราบ
้

1.8 กรรมการ ผู้บริ หารต้ องรายงานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
จัดการกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย

1.3 ห้ ามพนักงานบริ ษัท ที่มีส่วนได้ เสี ยเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการหรื อ
กระทาการใดๆในนามบริ ษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆที่อาจ
เกิดขึ ้น
1.4 การทาธุรกิจใดๆ กับบริ ษัททังในนามส่
้
วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิติบคุ คลใดๆ
ที่พนักงานนันมี
้ ส่วนได้ ส่วนเสี ยจะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ ส่วนเสียต่อบริ ษัทก่อนเข้ า
ทารายการ
1.5 การรับทางานจากบริ ษัทย่อยย่อมทาได้ โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชา
ฝ่ ายบริ หาร หรื อกรรมการ แต่พนักงานของบริ ษัทต้ องไม่รับงานภายนอกที่เป็ น
การแข่งขันกับการดาเนินธุรกิจ หรื อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ที่ขดั แย้ ง ไม่ว่าจะเป็ น
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2.

2. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการใช้ ข้อมูลภายใน

Ethics and conduct for securities use of inside information
Inside information is the data management operation which is the company's
confidential information and undisclosed to the public. If disclosed, would
affect the company or company’s subsidiaries. The Company employees
and subsidiaries do not disclose inside information derived from their
duties to others or not to seek advantage from inside information for
yourself or make the company’s benefits reduced.
2.1

Directors, managements and employees at all levels of the
company are prohibited to use inside information which are essence
and undisclosed to the public for their benefit or others.

2.2

The company’s employees shall maintain and trade privacy.
Employee shall not disclose private information to the public or other
unauthorized. Employee unless it is required by law, for court cases,
or approve by Board.

2.3

The directors, managements, and the employees or person who
related to the information are prohibited to disclose or transmit the
company’s information or secret to people who are not related to the
information such as family, relatives and friends etc.

2.4

Unauthorized personnel shall not disclose the information. If any
unauthorized person is asked to disclose information, a direct
enquiry must be made to the authorized person to ensure the
correctness and consistency of the disclosed information.

ข้ อมูลภายในเป็ นข้ อมูลในการดาเนินการบริ หารกิจการ อันเป็ นข้ อมูลลับของบริ ษัทที่ยงั
ไม่เปิ ดเผยสู่สาธารณะ หากเปิ ดเผยแล้ วย่อมส่งผลกระทบต่อบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยของ
บริ ษั ท พนักงานบริ ษั ทและบริ ษัท ย่อย ต้ อ งไม่น าข้ อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ มาจากการ
ปฏิ บตั ิหน้ าที่ของตนไปบอกผู้อื่นหรื อนาข้ อมูลภายในไปใช้ แสวงหาประโยชน์ในทางมิ
ชอบเสียเองหรื อทาให้ ประโยชน์ของบริ ษัทลดลง
2.1 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัททุกระดับ ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายใน (Inside
Information) ของบริ ษัท ที่มีสาระสาคัญและยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
2.2 พนักงานบริ ษัททุกระดับต้ องรักษาและปกปิ ดข้ อมูลลูกค้ าและข้ อมูลทางการค้ าไว้
เป็ นความลับ พนักงานบริ ษัทต้ องไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้ าทังต่
้ อพนักงาน
ด้ วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นข้ อบังคับโดยกฎหมายให้
เปิ ดเผยการเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้ องคดีหรื อคณะกรรมการบริษทั
อนุมตั ิให้ มีการเปิ ดเผย
2.3 ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล เปิ ดเผย
หรื อส่งผ่านข้ อมูลหรื อความลับของบริ ษัทไปยัง บุคคลที่ ไม่เ กี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึง
บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็ นต้ น
2.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องเป็ นไปโดยพนักงานบริ ษัทที่มีอานาจหน้ าที่ พนักงานทัว่ ไป
ไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลเมื่อถูกถามให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ตนไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผยให้
แนะนาผู้ถามสอบถามผู้ที่ทาหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ เพื่อให้ การให้ ข้อมูลถูกต้ อง
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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3. Ethics and conduct for Practices with Customers

3. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฎิบัติต่อลูกค้ า

3.1

Deliver services that have quality standards under fairer conditions
and on the basis of the obtained yield fairer to both parties.

3.1 ส่งมอบงานที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและตังอยู
้ บ่ น
พื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย

3.2

All of employee must be dedicated, strive to develop quality service
at a reasonable price in current situation, fair terms and conditions
without any restriction on fundamental rights.

3.2 พนักงานบริ ษั ท ต้ องทุ่มเท มุ่ง มั่น พัฒ นาการบริ การให้ มีคุณภาพและมี ราคาที่
สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์ มีคณ
ุ ภาพ ไม่จากัดสิทธิ ของลูกค้ า และมีเงื่อนไข
ที่เป็ นธรรมสาหรับลูกค้ า

3.3

Contract compliance or conditions that agree strictly in case of
unable to comply one of the criteria, must notify the partner and/or
creditors in advance to joint consideration for solutions.

3.3 ปฏิ บัติ ต ามสัญญา หรื อ เงื่ อ นไขต่ า งๆที่ ต กลงกัน ไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด กรณี ที่ ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึง่ ต้ องรี บแจ้ งให้ คคู่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้ทราบ
ล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข

3.4

Keep customers confidentiality seriously unless the customer
agrees to disclosure of written or legal including not use for the own
benefit and the persons involved.

3.4 พึงรักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจัง เว้ นแต่ลูกค้ ายินยอมให้ เปิ ดเผยเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นไปตามกฎหมายรวมทังไม่
้ นาข้ อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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4. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฎิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า

4. Ethics and conduct for Practices with Trade Competitors
4.1

All of employee operates its business by free and fair
competition. Untruthful accusations libel, unreasonable or doubtful
information to discredit competitors shall not be tolerated.

4.2

Not to seek the confidential information of trade competitors by the
way is not honest or inappropriate such bribe to employees of
competitors etc.

4.3

4.1 ประพฤติภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่บิดเบือนข้ อมูล หลอกลวง
หรือใช้ วิธีอื่นใดที่ไม่ถกู ต้ องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
4.2 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต
หรือไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายสินจ้ างให้ แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง เป็ นต้ น
4.3 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย ไม่โจมตี
คูแ่ ข่งโดยปราศจากข้ อมูลอย่างสมเหตุสมผล

Do not damage the reputation of trade competitors by the accusation
untrue and not to blame without information reasonably.
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5. Ethics and conduct for Practices with procure and trade partner

5. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการจัดซือ้ จัดหาและการปฎิบัติต่อคู่ค้า

5.1

Purchasing supply must have the audited procedure to provide
transparency and maximum benefit.

5.1 การจัดซื ้อ จัดหา ต้ องมีขนั ้ ตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส และก่อ
ประโยชน์สูงสุด

5.2

The Company must conduct to trader partner with equality on the basis of
fairer competition.

5.2 บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาคบนพื ้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม

5.3

5.4

5.5

5.6

5.3 พนักงานบริ ษัทต้ องจัดซือ้ จัดหาสิ น ค้ า และบริ การ โดยคานึงถึงความต้ องการ
ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มีการให้ ข้อมูลแก่ผ้ คู ้ าอย่างเท่าเทียม ถูกต้ อง ไม่มี
อคติ ไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้ค้า รวมทังมี
้ การจัดซื ้อจัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้ องกับ
สถานการณ์

The company employee must procure products and services by
consideration of needs, value, prices and quality. The employee must
give accurate and equal information to trade partner without bias and
no discrimination against trade partner including purchasing and
supply concisely consistent with suited to the circumstances.

5.4 ในการติดต่อคู่ค้าให้ ผ้ ตู ิดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่ างสัญญา การ
ทาสัญญาและการปฏิ บัติตามสัญญาไว้ เป็ น หลักฐานเผื่ อ ใช้ ตามระยะเวลาที่
กาหนด

When contracting with trade partners, employee shall retain
documents relevant to negotiations, drafting, contract making and
contract monitoring as supporting evidence for a specific period.

5.5 พนักงานบริ ษัทจะต้ องไม่เรี ยกรับประโยชน์จากการจัดซื ้อจัดหา ต้ องวางตัวเป็ น
กลางไม่ใกล้ ชิดกับคูค่ ้ าจนทาให้ คคู่ ้ ามีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจจนเกินไป

The company employee must not to take advantage from purchasing
supply. The employee must place neutral, not closely to trade partner if
it cause influence decision with company’s employee.

5.6 ปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อ
คูค่ ้ าไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเหตุอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา
ได้ ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ ไขต่อไป

The employee shall strictly adhere to contractual agreements. If either
the company or the trade partner should fail to comply with the
agreed terms and conditions, or circumstances arise that render
compliance impossible. The company employee shall report to their
supervisor to seek corrective action.
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6. Ethics and conduct for Practices with shareholders

6. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

The company is committed to creating sustainable business growth and ability
to competitive to generate value added to shareholders in the long term by;

บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืนและสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

Perform duties with integrity and make decisions in good faith and in
fairness to major and minor shareholders alike, as well as for the good
of relevant parties.
Manage the company’s business for growth, progress, and security for
proper returns to shareholders.
Perform duties and make competent, cautious decisions, applying the
utmost knowledge, experience, and management skills to all cases.
Report the company’s status and performance to shareholders
equally, regularly, and completely.
The Company has assigned Quality Systems Department as the unit
to receive complaints from third parties on any conducts or incidents
that may be unethical, by the following:

6.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆด้ วยความ
บริ สุทธิ์ ใจ และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์
ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้ อง
6.2 บริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ า มั่ น คงและก่ อ ให้ เกิ ด
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น
6.3 ปฏิ บัติห น้ า ที่ แ ละตัดสิ น ใจด้ ว ยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการ
ประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญ และทักษะการบริ หารจัดการอย่าง
สุดความสามารถในทุกกรณี
6.4 รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
สม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
6.5 บริ ษั ทได้ กาหนดให้ แ ผนกระบบคุณภาพเป็ น หน่ว ยงานที่ รั บข้ อ ร้ องเรี ยนจาก
ภายนอก ในกรณี ที่ พบพฤติ กรรมหรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ดความ
เสียหายต่อบริ ษัท โดยแจ้ งเรื่ องตามที่อยูด่ งั นี ้

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

Quality Systems Department
FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd.
53 Moo 9 Talay Thong Tower, 14th floor suite #1406, Sukhumvit Road,
T. Tungsukla, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand
t: (66 38) 494 144 f: (66 38) 490 558 e: info@flsasia.com

แผนกระบบคุณภาพ
บริ ษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์ ) จากัด
53 หมู่ 9 อาคารทะเลทองทาวเวอร์ ชั ้น 14 ห้ อง 1406, ถนนสุขมุ วิท
ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย
โทร: (66 38) 494 144 แฟกซ์ : (66 38) 490 558 เมลล์: info@flsasia.com

The reports or a complaint will be collected to the Quality Systems Manager
who take the responsible in issue or complaint to investigate and report to
the board of director.

รายงานหรื อเรื่ องร้ องเรี ยนจะถูกรวบรวม และ ส่งต่อให้ ผ้ ูจดั การแผนกระบบคุณภาพ ซึ่ง
เป็ นผู้รับรายงานหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน ทาการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป
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7. Ethics and conduct for Practices with creditor

7. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี ้

The Company complies with the terms of the loan agreement and gives the
accurate financial information including debt payments are paid promptly
every times and follow the terms of the contract or agreed strictly. If the
company should fail to comply with the agreed terms and conditions, the
company shall inform to creditor in advance to joint consideration for
solutions. In business negotiations should ignore any request or pay any
benefits in dishonest trade.

บริ ษัทปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขการกู้ยืมเงิ นตามข้ อตกลงและให้ ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้ อง
รวมทังมี
้ การจ่ายชาระหนี ้ตรงตามเวลาทุกครัง้ และปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ
ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึง่ บริ ษัท จะ
รี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ ไข ในการเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้ นการเรี ยกรับหรื อจ้ างผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริ ตในการค้ า
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8. Ethics and conduct for Practices for the Community and Social Responsibilities 8. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยความรั บผิ ดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม ชุมชนและ
สังคมโดยรวม
8.1
Be responsible and provide helps in aspects of environment,
8.1 รับผิดชอบและยึดมัน่ รวมทังช่
้ วยเหลือทังในด้
้ านการดูแลสิ่งแวดล้ อม การศึกษา
religious education, cultural arts as well as local custom and
ศาสนา ศิ ล ปวัฒ นธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ท้อ งถิ่ น ที่อ งค์กร
tradition where the company is located in.
ตังอยู
้ ่
8.2
Conduct activities and cooperate with the governments and
8.2 ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ชมุ ชนที่
community in order to enhance quality of life, social, community,
บริ ษั ท ฯตัง้ อยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ ที่ดาเนิ นการเองและร่ ว มมื อกับรั ฐ และ
and environment constantly.
ชุมชน
8.3
Prevent accidents and control dispose of waste to be under acceptable
8.3 ป้อ งกัน อุบตั ิ เหตุและควบคุมการปล่อยของเสี ยให้ อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่
standard level.
ยอมรับได้
8.4
The Company foster awareness of individual social and
8.4 มี จิ ต ส านึ ก ใ นเรื่ องความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อม และ
environmental responsibilities as well as the use of natural
ทรัพยากรธรรมชาติ
resources, materials or equipment with efficiency and effectiveness.
8.5
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ใช้ ว ัส ดุ หรื อ อุปกรณ์ ต่า งๆ รวมทัง้ ทรั พยากรต่า งๆ อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิ ผล

9. Ethics and conduct for Observation of Human Rights and Labour Practice
9.1

9.2

Not support the enforcement of labor or prison labor and do not use
physical punishment or threat from being abused or other punishment
of physical abuse, sex, mental or verbal. This is the measures of
discipline or control.

9.5.3

Against and do not use child labour by not hiring people under 18
years of age, no matter which of the objectives both of routines or
during non-business hours including working with wages, and no pay.

9.5.4

9.3

The Company hires foreign workers legally under the labour law.

9.4

The company will recruit a person to be employed in various positions
fairly and consideration of the qualifications of each position,
education, experience and other requirements necessary for the job.
The company treats its personnel equally without discrimination,
regardless of race; religion; educational background, or other status
that is not directly related to their working performance.

9.5

The company realizes the importance of employee and aware that
employees as valuable resources which as the key of company’s
success. For these reason, the company give precedence, take care
of employees and train any skills in working by;
9.5.1
9.5.2

To give the fair salary and appropriate with duties and
responsibilities.
To organize orientation and give manuals to new
11

employees to acknowledge and understand the
benefits that the employee should receive, ethics
and comply with Labor law strictly.
Focus on development and provide training to
educate employees continuously to increase the
potential for work efficiently and promote the
employee to advance in careers.
Set up the provident fund to employee for supporting
in saving account in long term for themselves and their
family when employee resign, retire, disabled person
or died.

9.6

Establish a Security Committee to maintain an environment that
is secure against the life and property of the employee.

9.7

The company will keep the personal data of employees such as
health history, biographies, resumes etc. The disclosure or transfer
the personal data of employees to the public will have to get
approval from that employee. The harassment is a disciplinary
offense unless done according to the company regulations or law.

9. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการเคารพสิทธิมนุ ษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่ างเป็ นธรรม
9.1

ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน (forced labour) หรื อ แรงงานนักโทษและไม่
ใช้ การลงโทษทางกายหรื อการคุกคามจากการถูกกระทารุ นแรงหรื อรู ปแบบอื่นๆ
ของการข่มเหงทางกายเพศจิตใจหรื อทางวาจาเป็ นมาตรการด้ านระบียบวินยั
หรื อการควบคุม

9.2

ต่อต้ านและไม่ใช้ แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่วา่ จ้ างบุคคลอายุต่ากว่า
18 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทังแบบงานประจ
้
าหรื องานนอกเวลา รวมทังการ
้
ทางานแบบมีคา่ จ้ างและไม่มีคา่ จ้ าง

9.3

การว่า จ้ า งแรงงานต่า งด้ า วบริ ษั ทกระทาอย่า งถูกต้ อ งตามกฎหมายภายใต้
กฏหมายแรงงาน

9.6

9.4

บริ ษัทจะคัดเลื อกบุคคลเพื่อว่าจ้ างให้ ดารงตาแหน่งต่างๆด้ วยความเป็ นธรรม
โดยค านึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องแต่ ล ะต าแ หน่ ง งานคุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา
ประสบการณ์ และข้ อกาหนดอื่นๆที่จาเป็ นกับงานและปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคน
โดยเสมอภาคกัน ไม่เลื อกปฏิ บตั ิไม่มีข้อกีดกันเรื่ องเพศ อายุ เชื ้อชาติ ศาสนา
สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน

9.7

9.5

บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความส าคั ญ ของพนัก งานด้ ว ยทราบดี ว่ า พนัก งานเป็ น
ทรัพยากรอันมีคา่ และเป็ นปั จจัยสู่ความสาเร็ จของบริ ษัทจึงให้ ความสาคัญและ
ดูแลให้ พนักงานมีทกั ษะในการทางานและมีความมัน่ คง โดย
9.5.1 ให้ ค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรมและเหมาะสมกับ หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ
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9.5.2 จัดงานปฐมนิเทศและมอบคูม่ ือพนักงานให้ พนักงานใหม่ทกุ ท่านได้
รับทราบและเข้ าใจถึงสิทธิ ที่ พนักงานพึงได้ รับตามการว่าจ้ างที่เป็ น
ธรรมจริ ยธรรมในด้ านต่างๆและยึดมัน่ ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้ วย
แรงงานอย่างเคร่งครัด
9.5.3 มุง่ พัฒนาและจัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานให้ มีประสิ ทธิ ภาพ และส่งเสริ มให้
พนักงานมีความก้ าวหน้ าในอาชีพ
9.5.4 จั ด ตั ง้ กองทุ น ส ารองเลี ย้ งชี พ ให้ แ ก่ พ นั ก งานเพื่ อ สนับ สนุ น ให้
พนักงานออมเงิ น ระยะยาวไว้ ส าหรั บ ตนเองและครอบครั ว เมื่อ
ลาออกจากงานเกษี ยณอายุทพุ พลภาพหรื อเสียชีวิต
จัดตังคณะกรรมการความปลอดภั
้
ยเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้
มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
บริ ษั ท จะรั กษาข้ อมูล ส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชี ว ประวัติประวัติสุขภาพ
ประวัติการทางานฯลฯ การเปิ ดเผยหรื อการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่
สาธารณะจะทาได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นนทั
ั ้ งนี
้ ้การล่ ว ง
ละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั เว้ นแต่ได้ กระทาไปตามระเบียบบริ ษัทหรื อตาม
กฎหมาย

10. Ethics and conduct for Practices of Management and employee
10.1

10.2

10.3

10.4

company name for personal fund raising is prohibited under any
circumstances.

Managements and employees shall perform their duties to the
best of their ability and with integrity, working hard, honest,
transparent, adhere to virtue. Managements and employees shall
not assign any other person to complete their work, either directly
or indirectly, except when necessary in specific circumstances
or under time constraints when there is no concern over specific
capability requirements.
Managements and employees shall perform their duties within the
chain of command, receiving orders from and being directly
responsible to their supervisor. The chain of command should
only be crossed if absolutely necessary.
Shall refrain from making comments about their supervisors and
colleagues that could have adverse effects on the person or
company.
Managements and employees shall be thoughtfully and reasonably
open to the opinions of their subordinates and colleagues without
prejudice.

10.5

Managements and employees shall be polite and well-dressed and
behave in accordance with their roles and the local customs
without damaging company’s image.

10.6

Managements and employees must not use their position and the
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10.7

Managements and employees shall cooperate fully with company’s
activities to support a harmonious and cooperation.

10.8

Managements and employees shall not cause trouble,
annoyance, assault, or demean other company employee or
outsiders.

10.9

Supervisors should act in the appropriate way so that the
employees will give respect to, and the employees should not
show any disrespect to their supervisors as well.

10.10

Should have discipline and follow custom, rules and regulations
of the company whether there are specified documents or not.

10.11

Altogether build and maintain atmosphere of harmony and unity
among employees, and avoid any actions that may impact on
the company’s reputations and image, or raise any problem to
the Company.

10.12

Should have morality, behave appropriately, hold truth, and
omit all vices and all kinds of gambling.

10. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฎิบัติงานของผู้บริ หารและพนักงาน
10.1

10.2

ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ในความรับผิดชอบด้ วยตนเอง
อย่ า งสุ ด ความสามารถ มุ่ ง มั่ น ซื่ อ ตรง โปร่ ง ใส ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม ไม่
มอบหมายหน้ าที่ของตนให้ กบั บุคคลใดบุคคลหนึง่ ทาแทน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม เว้ นแต่จะเป็ นการจาเป็ นหรื อเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในงานที่ไม่ต้อง
ใช้ ความสามารถเฉพาะของตน
พนักงานบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิงานตามสายบังคับบัญชา รับคาสั่งและรับผิดชอบ
โดยตรงต่อผู้บงั คับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความ
จาเป็ น

10.3

หลี กเลี่ ยงการวิพากษ์ วิจารณ์ ผ้ ูบังคับบัญชาและผู้ร่ว มงานที่อ าจก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลนันหรื
้ อ ต่อบริ ษัท

10.4

ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทควรเปิ ดโอกาสและเปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็นของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติและรับฟั งด้ วย
เหตุและผล

10.5

ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทต้ องมีกริ ยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อ
กาลเทศะและประพฤติตนเหมาะสมกับหน้ าที่การงาน ธรรมเนียมท้ องถิ่นโดย
ไม่สร้ างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริ ษัท

10.6

ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทห้ ามใช้ ชื่อของบริ ษัทหรื อตาแหน่งในบริ ษัทในการ
เรี่ ยไรเงินเป็ นการส่วนตัว ไม่วา่ ด้ วยวัตถุประสงค์ใด

10.7

ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทควรให้ ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริ ษัทจัดขึ ้นเพื่อ
สร้ างความสามัคคีชว่ ยเหลือเกื ้อกูลกัน
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10.8

ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทกระทาการที่ก่อความเดือดร้ อนราคาญบัน่
ทอนกาลังใจผู้อื่น ก่อให้ เกิดความเป็ นปฏิปักษ์ หรื อรบกวนการปฏิบตั ิงานที่มี
ลั ก ษณะเป็ นการคุ ก คามทางเพศ ไม่ ว่ า ต่ อ พนั ก งานของบริ ษั ท หรื อ
บุคคลภายนอกที่เข้ ามาติดต่อธุรกิจ

10.9

ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิ บตั ิตนให้ เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงาน
ไม่พงึ กระทาการใดๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผู้บงั คับบัญชา

10.10

พึงเป็ นผู้มีวินยั และประพฤติปฏิบตั ิตามกฏระเบียบขององค์กร และประเพณี
อันดีงามไม่วา่ จะระบุไว้ เป็ น ลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม

10.11

ร่ ว มสร้ างและรั กษาบรรยากาศแห่ง ความสามัคคี และความเป็ น น ้าหนึ่งใจ
เดียวกันในหมูพ่ นักงาน พึงหลีกเลี่ยง การกระทาใดๆ อันจะกระทบต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของบริ ษัท หรื อเป็ นปั ญหาแก่บริ ษัทในภายหลังได้

10.12

ผู้ บริ ห ารและพนักงานบริ ษั ท ควรเป็ น ผู้มีศีลธรรมอันดี แ ละประพฤติตนให้
เหมาะสม มีสจั จะต่อตนเองและผู้อื่น ละเว้ นอบายมุขและการพนันทุกประเภท

11. Ethics and conduct for practice of directors

11. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฎิบัติงานของกรรมการบริ ษัท

11.1

Directors shall perform their duties in good faith in accordance
with the laws, objectives, and full of honesty, nobleness and
fairness including protect the company’s interest and stakeholders’
interest.

11.1

กรรมการ พึงปฏิ บตั ิให้ เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ตลอดจนปฏิ บตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรมและมีความ
ยุติธรรม รวมทังระมั
้ ดระวังรักษาผลประโยช์ของบริ ษัท และผลประโยชน์ของผู้
มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย

11.2

Directors shall dedicate enough time to perform their duties with
responsibilities. Using knowledge, capabilities and skills of
management with their full effort.

11.2

กรรมการพึงอุทิศเวลาปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถและทักษะการบริ หารจัดการอย่างเต็มความสามารถ

11.3

Forbid to take a position of director with trade competitors or any
companies that have same type of business of company.

11.3

ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทคูแ่ ข่งหรื อธุรกิจที่ทาธุรกรรมเดียวกับบริ ษัท

11.4

กรรมการต้ อ งแจ้ งให้ บริ ษั ททราบ เมื่ อ มี การตอบรั บเชิญเป็ น กรรมการของ
บริ ษัทอื่น

11.5

กรรมการพึ ง หลี ก เลี่ ย งความขั ด แย้ ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน และ
ผลประโยชน์ของบริ ษัท ในกรณี ที่ไม่อาจหลี กเลี่ ยงได้ กรรมการต้ องเปิ ดเผย
รายการที่เป็ นผลประโยชน์ที่ขดั แย้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ

11.6

ไม่เ ปิ ดเผยข้ อ มูลความลับของบริ ษั ทต่อบุคคลภายนอก รวมทังไม่
้ แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบให้ กบั ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยอาศัยตาแหน่งหน้ าที่
และใช้ ข้อมูลใดๆของบริ ษัท ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ

11.4

11.5

11.6

Director must report to the Company when is invited as director of
other companies.
Avoid to enter the transaction may cause the conflict of interest both
of individual and company’s interest. In case of cannot avoid,
directors must disclose transactions of conflict of interest to the
Board of directors.
Do not disclose confidential information of company to outsiders
including do not seek to benefit with improperly to yourself and
related person by position or any information which undisclosed to
public.
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12. Ethics and conduct for receiving and offering Gifts
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการให้ หรื อรั บของขวัญ

Employees must not request, receive, or agree to receive money,
matters, or other benefits from any person involved in the company
business.

12.1 พนักงานบริ ษัทต้ องไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิ น สิ่ งของ หรื อประโยชน์
อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับบริ ษัท
12.2 พนักงานบริ ษัทอาจรับหรื อให้ ของขวัญนันจะต้
้
องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิง
ธุรกิจใดๆ ของผู้รับ

Employees may obtain or provide the gifts to other persons if
there is no influence on other persons’ decision making in as aspect
of the business.

12.3 ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นต้ องรับของขวัญหรื อทรัพย์ สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า
3,000 บาท ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขัน้ เพื่อดาเนินการตามความ
เหมาะสม

Gifts and entertainment estimated to be more than a value of 3,000
Baht must be disclosed to the supervisors in order to implement
appropriately.

12.4 การให้ หรื อรับของขวัญ อาจกระทาได้ หากทาด้ วยความโปร่ งใส หรื อทาในที่
เปิ ดเผยหรื อสามารถเปิ ดเผยได้

Providing and receiving the gifts may occur if transparency and
disclosure of action is taken place as well.

12.5 พนักงานบริ ษัทสามารถรับการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจ
ของบริ ษัท และพึงหลี กเลี่ ยงการรับการเลี ย้ งรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ
ความสั มพัน ธ์ ป กติ จ ากบุ ค คลอื่ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับบริ ษั ท หรื อ จะเป็ น คู่ค้า ใน
อนาคต

The Company employees are able to hold banquets of welcome to
advance the interest of the business and should avoid arranging
the banquets that provide beyond ordinary relationships between
the employees and other company-related parties or company future
partners.
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13. Ethics and code of business conduct for practice by using
13.6 When company employees bring computer equipment or
information technology and communication
accessories from outside into office, they must be approved by
13.1 The Company promotes and uses genuine device tools and programs
authorized person.
that are legal copyright.
13. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13.2 Employee shall not perform any act that might interfere with or
13.1 บริ ษั ท มี น โยบายที่ จะส่ง เสริ มและใช้ อุปกรณ์ เครื่ อ งมื อ โปรแกรมที่มีลิขสิ ทธิ์
cause disruption to others on the computer and Internet system in
ถูกต้ องตามกฏหมายเท่านัน้
the office. Employee shall not use the computer system to release
13.2 ไม่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม
inappropriate information that is against the law, morality, culture or
ขนบธรรมเนียมและจารี ตประเพณี หรื อละเมิดกฎหมาย เช่นการสร้ างความ
tradition; e.g., causing damage to reputation or property,
เสี ยหายแก่ชื่อเสี ยงและทรัพย์สิน การมีไว้ ซึ่งสื่ อลามกอนาจาร การ Forward
propagating pornography, disrupting mail forwarding that are
mail ที่เป็ นการรบกวน
interruption.
13.3 พนักงานบริ ษัทต้ องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้ เป็ นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่น
13.3 Employee shall safeguard their passwords and not disclose them to
เพื่อป้องกันไม่ให้ บุคคลอื่นเข้ าถึงรหัสผ่านของตน รวมทังไม่
้ ใช้ อินเตอร์ เนทเข้ า
others to prevent unauthorized access to the computer system.
ไปยัง Website ที่ไม่ค้ นุ เคยและอาจจะเป็ นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ของ
Accessing unfamiliar websites should be avoided since it may
บริ ษัท
cause damage to the computer system.
13.4 กรณี ที่ พนักงานบริ ษัทขออนุญาตผู้บงั คับบัญชาให้ ผ้ ูปฏิ บตั ิ งานภายนอกใช้
13.4 In case of the employee request access to the company
ระบบสารสนเทศของบริ ษัทนัน้ พนักงานของบริ ษัทที่เป็ นผู้ขอต้ องควบคุมการ
information technology system for an outsider person, they shall
ใช้ งานของผู้ปฏิบตั ิงานภายนอก และต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะ
oversee such person’s use of the computer and be held responsible
เกิดขึ ้นกับบริ ษัทจากการใช้ ระบบสารสนเทศนัน้
for any consequent damages.
13.5 บริ ษัทมีสิทธิ์ เข้ าตรวจสอบ ค้ นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ ระบบ
13.5 In case of the employee asks for authorization manager allowing
สารสนเทศของพนักงานบริ ษัท เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
the external person access the company information system, an
ของบริ ษัท
employee of a company that is requesting to control your external
13.6 พนักงานบริ ษัทที่นาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ เสริ มจากภายนอกมา
and be responsible for damage that may occur with the company
ปฏิบตั ิงานในบริ ษัทต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชา
information system.
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14. Ethics and code of Intellectual Property

14. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการไม่ ล่วงละเมิดสินทรั พย์ ทางปั ญญา

The Company will comply with the legal requirements on intellectual property
and copy rights. Employees must check beforehand that the work or
information that belongs to third parties can be used within the Company
without violating the intellectual property of others.

บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิ บตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อ
ลิขสิทธิ โดยการนาผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิ ของบุคคลภายนอก ที่ได้ รับมาหรื อที่จะ
นามาใช้ ภ ายในบริ ษัท จะต้ อ งตรวจสอบเพื่อให้ มั่น ใจว่า จะไม่ล ะเมิ ดทรั พย์สินทาง
ปั ญญาของผู้อื่น

14.1 Any work that is performed under the Company is considered the

Company’s intellectual property.
14.2 All the intellectual properties which include the work in progress,

14.1

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ถือเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท

14.2

เมื่อพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้ องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่างๆ
ซึง่ รวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้ บริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลที่เก็บไว้ ใน
รู ปแบบใดๆ

14.3

พนักงานที่ใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท จะต้ องใช้ ซอฟท์แวร์ ตามข้ อ
อนุญาตของเจ้ า ของลิ ขสิท ธิ์ และเฉพาะที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานจากบริ ษัท
เท่านัน้ เพื่อป้องกันปั ญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา

14.4

การนาผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอก ที่ได้ รับมาหรื อที่จะ
นามาใช้ ภายในบริ ษัท จะต้ องตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของผู้อื่น

innovation in all formats shall be returned to the Company once an
employee vacates the office.
14.3 Employees who use the Company’s computers should use only the

licensed software programs of the Company to avoid violating
intellectual property of others.
14.4 Employees must check beforehand that the work or information that

belongs to third parties can be used within the Company without
violating the intellectual property of others.
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15. Ethics and conduct for Protection and Use of Company Assets

15. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการรั กษาและการใช้ ทรั พย์ สินของบริ ษัท

15.1 Employees are expected to protect the assets of the company from
damage and loss, and use them efficiently to increase the interests of
the company. They should study and understand about usage and
advice on security of the assets and should not use the company
assets for their personal and others’ useful purposes.

15.1

พนักงานบริ ษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษัท มิ
ให้ เสื่ อมเสี ย สูญหายและใช้ ทรัพย์สินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พนักงานจะต้ อง
ศึกษาและทาความเข้ าใจถึงวิธีการใช้ และคาแนะนาด้ านความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินและใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทอย่างเต็มที่และไม่นาทรัพย์สินของ
บริ ษัทไปใช้ เพื่อ ประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น

15.2

ทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า ว หมายถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ทั ง้ ที่ มี ตั ว ตนและไม่ มี ตัว ตน เช่ น
สังหาริ มทรัพย์อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยีความรู้ ทางวิชาการ เอกสารสิ ทธิ์
สิทธิ บตั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้ อมูลที่เป็ นความลับที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ได้ แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้ อมูลด้ านทรัพยากรบุคคล

15.3 Each employee should definitely avoid disclosure and using confidential
information for their own interests.

15.3

พนักงานบริ ษัททุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผย หรื อการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูล
ที่เป็ นความลับอย่างเด็ดขาด

15.4 All employees must learn to control confidentiality appropriately. They
must not communicate important information that they receive from
their jobs and is still not disclosed to the public to other departments
or outsiders who are not supposed to know that information. Moreover,
the employees have duties to best preserve the information including
documenting that kind of information.

15.4

พนักงานบริ ษัททุกคนต้ องควบคุมข้ อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้ องไม่
สื่ อสารข้ อมูลอันมีสาระสาคัญและยังมิได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณชนซึ่งได้ รับรู้มา
จากงานในหน้ าที่ไปยังหน่วยงานอื่นๆและบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้ องรับรู้
ข้ อ มูล นัน้ และมี ห น้ า ที่ต้องใช้ ความพยายามอย่างดี ที่ สุด เพื่อป้องกันไว้ ซึ่ง
ข้ อมูลที่เป็ นความลับดังกล่าว ทังนี
้ ้รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้ อมูลที่เป็ น
ความลับ

15.2 The Company assets include both tangible and intangible assets, for
example, movable and immovable properties, technologies, knowledge,
license, patent, copyright, as well as confidential information which
includes business plan, financial estimation, and human resource
information.
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16. Ethics and conduct for Management and Maintenance of Code of Conduct and 16. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการจัดการและการรั กษาจรรยาบรรณ
Ethics
16.1 พนักงานบริ ษัททุกคนต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามี
16.1 All of the company’s employees must strictly follow the moral practice. If
การฝ่ าฝื นหรื อ กระทาการใดๆ ที่ ขัดต่อจรรยาบรรณ บริ ษัทจะพิจารณาลงโทษ
any violation is found, the company will consider a punishment by nature
ตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
of a guilty.

16.2 The management must be a good role model of following the ethical
practice, and also have a duty of investigating and encourage a
subordinate to follow the ethical practice.
16.3 Requesting for the ethical practice exception to the employees and
the managements must be approved by the company’s board of
director.
16.4 All of the company’s employees have a duty to sign for an
acknowledgement of the ethics when they fill in a position of the
company.
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16.2

ผู้ บริ ห ารและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ องเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณ และมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาหนด

16.3

ในการขอยกเว้ นการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณให้ แก่พนักงานและฝ่ ายบริ หาร
จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจาก คณะกรรมการบริ ษัท

16.4

พนักงานบริ ษั ท ทุกคนมี ห น้ า ที่ ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี ้ เมื่ อ เข้ า เป็ น
พนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

Managing of the ethics and code of business conduct

การบริหารจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ

 Reporting a violation of the ethical and conduct

 การรายงานการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบัติตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ

The company’s employees have a duty of reporting any violation of the ethical and
conduct practices. In case of seeing the violation or forced to violate the ethical
and moral practices, employees are able to send a petition or complaint as following
methods:

พนั ก งานบริ ษั ท มี ห น้ าที่ ต้ องรายงานการปฏิ บัติ ที่ อ าจขั ด ต่ อ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณ ในกรณี ที่ต้องการสอบถามข้ อสงสัย หรื อ พบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณหรื อ ถู ก กดดัน / บัง คับ ให้ ก ระท าใดๆ ที่ เ ป็ น การขั ด ต่ อ จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ พนักงานสามารถส่งข้ อร้ องเรี ยนได้ ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนและวิธีการรายงาน
1. จัดทารายงานเกี่ ยวกับการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิ บัติตามจรรยาบรรณหรื อถูก
กดดัน / บังคับให้ กระทาใดๆ ที่เป็ นการขัดต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณตาม
แบบฟอร์ มที่แนบมานี ้
2. เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ ามี)
3. ส่งข้ อร้ องเรี ยนไปยังผู้รับข้ อร้ องเรี ยน ดังต่อไปนี ้
- ระดับผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจในทุกระดับ; และ
- ผู้จดั การแผนกระบบคุณภาพ
คุณนันท์นภัส อินทร์ ออ่ น : nannaphat@flsasia.com ; หรื อ
- ทางไปรษณีย์ ตามที่อยูด่ งั นี ้

Procedure and method of sending the complaint
1. Making a violation or forced to violate the ethical and conduct practices

report based on an enclosed form.
2. Any other supporting documents (if applicable)
3. Send the complaint to via e-mail of a complaint receiver as follows:

- Supervisors of your trust at all levels; And
- Quality Systems Manager
Khun Nannaphat In-On: nannaphat@flsasia.com ; Or
- By postal mail to
Quality Systems Department
FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd.
53 Moo 9 Talay Thong Tower, 14th floor suite #1406, Sukhumvit Road,
T. Tungsukla, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand
t: (66 38) 494 144 f: (66 38) 490 558 e: info@flsasia.com

แผนกระบบคุณภาพ
บริ ษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์ ) จากัด
53 หมู่ 9 อาคารทะเลทองทาวเวอร์ ชั ้น 14 ห้ อง 1406, ถนนสุขมุ วิท
ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย
โทร: (66 38) 494 144 แฟกซ์ : (66 38) 490 558 เมลล์: info@flsasia.com

The reports or a complaint will be collected to the Quality Systems Manager who
take the responsible in issue or complaint to investigate and report to the board
of director.

รายงานหรื อเรื่ องร้ องเรี ยนจะถูกรวบรวม และส่งต่อให้ ผ้ จู ดั การแผนกระบบคุณภาพ ซึ่งเป็ น
ผู้รับรายงานหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน ทาการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ
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 Management Process

 กระบวนการจัดการ
ขัน้ ตอนที่ 1 รวบรวมข้ อเท็จจริ ง

Step 1 Fact Gathering
 The person receiving a complaint may collect facts related to the
violation or noncompliance with Ethics or assign Quality Systems
Department to collect such facts.
 The process and preliminary summary of a result by the complaint
receiver has to be completed within 30 days.

 ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนต้ องดาเนินการรวบรวมข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิ บัติตามจรรยาบรรณนันด้
้ ว ยตนเอง หรื อมอบหมายให้ แผนกระบบคุณภาพ
ดาเนินการ
 ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะต้ องดาเนินการและสรุ ปผลเบื ้องต้ นให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน

Step 2 Data Screening

ขัน้ ตอนที่ 2 กลั่นกรองข้ อมูล

The person receiving the complaint may process and screen the information for
consideration of steps and actions to be taken as appropriate for each case or
assign Quality Systems Department to process and screen the information or
assign an Investigation Committee, which will be appointed by the board of director
on a case-by-case basis, to process and screen the information for appropriate
action.

ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยนจะเป็ นผู้ประมวลผล และกลัน่ กรองข้ อมูล เพื่อพิจารณาขันตอน
้
และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง โดยอาจดาเนินการด้ วยตนเอง หรื อมอบหมาย
ให้ แผนกระบบคุณภาพเป็ นผู้ดาเนินการประมวลผล และกลัน่ กรองข้ อมูลหรื อมอบหมาย
ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนเป็ น ผู้ ด าเนิ น การประมวลผล และกลั่น กรองข้ อ มู ล โดย
คณะกรรมการสอบสวนจะได้ รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นกรณี ไป

Step 3 Specification of operation measurement

ผู้ที่ดาเนินการตามขันตอนที
้
่ 2 กาหนดมาตรการดาเนินการระงับการฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้ กบั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ โดยคานึงถึง
ความเดือดร้ อนเสียหาย โดยให้ แจ้ งผลการดาเนินการต่อผู้บงั คับบัญชาสูงสุดของผู้ที่ได้ รบั
ผลกระทบและผู้บริ หารสูงสุด

People, who operate as the Step 2, specify an operation measurement to settle
the violation and lessen a havoc of an affected people. This is regarding with a
suffering and damaging by informing an overall result to an affected person’s
director and the management.
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ขัน้ ตอนที่ 3 กาหนดมาตรการดาเนินการ

 Disciplinary Penalties

 การลงโทษทางวินัย
บริ ษัทได้ พยายามกาหนดบทลงโทษให้ เหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ของ
การกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณ แต่ละประเภทโดยความรุ นแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไป
ตามความร้ ายแรงของการกระทาผิด

The company has put an effort to specify a penalty that suitable for a
characteristic and situation of the violation of ethical and conduct practice in
each category. The severity of the punishment will vary to each type of the
violation.

ในกรณีที่เป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเพียงเล็กน้ อยหรื อทีก่ ระทาเป็ นครังแรก
้
บริ ษัทจะออกหนังสือตักเตือนก่อนโดยผู้ที่ดาเนินการตาม “ขันตอนที
้
่ 2 การกลัน่ กรองข้ อมูล”
จะสรุ ปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพื่อให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้อนุมตั ิ

In case of a slightly violation or the first time of practicing the violation, the
company will send a warning letter. The operators in the Step 2 will summarize
a result and a punishment for the violation in order to allow the Managing Director
to approve.

หากเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณอย่างร้ ายแรง ผู้ฝ่าฝื นอาจจะถูกลงโทษ
รุ นแรง ซึง่ มีตงแต่
ั้
 การให้ พกั งานโดยไม่ได้ รับเงินเดือน
 เลิกจ้ างงาน

In case of a severely violation, a violator will be severely punished including:
 Be suspended from job and without a salary
 Be expelled
 Be litigated for both civil and criminal



ดาเนินคดีทงทางแพ่
ั้
งและอาญา

The operators in the Step 2 will summarize a result and a punishment for the
violation in order to allow the Managing Director to approve.

โดยผู้ที่ดาเนินการตาม “ขันตอนที
้
่ 2 การกลัน่ กรองข้ อมูล” จะสรุ ปผลและบทลงโทษ
ดังกล่าวเพื่อให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้อนุมตั ิ

Record document will permanently present for every punishment such as written
notice of a verdict and a copy of warning letter in a personal file.

ในบทลงโทษทุกกรณีจะมีการบันทึกเอกสารทีเ่ กี่ยวข้ องเช่นหนังสือแจ้ งคาตัดสินและ
สาเนาหนังสือตักเตือนไว้ ในแฟ้มประวัติส่วนบุคคลของพนักงานเป็ นการถาวร
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 Reporting a judgment and verify by this ethical and conduct issue

 การรายงานผลการตัดสินและตรวจสอบตามจรรยาบรรณฉบับนี ้
ผู้จดั การแผนกระบบคุณภาพ จะรายงานผลการสอบสวนการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณที่กาลัง
ดาเนินการอยู่คาตัดสิ นรวมทังการด
้
าเนินการลงโทษทางวินยั ที่ได้ กระทาไปแล้ วทังหมดให้
้
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทรับทราบเป็ นระยะๆ
พนักงานใหม่ทุกคนจะต้ องลงนามในแบบฟอร์ มเพื่อ ยืน ยัน ว่าได้ อ่านจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษัทแล้ วและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของ
จรรยาบรรณฉบับนี ้ทังนี
้ ้พนักงานไม่สามารถใช้ ข้ออ้ างว่าไม่ได้ อ่านหรื อไม่ได้ ลงนามรับรู้ใน
แบบฟอร์ มมาเป็ นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบตั ิตาม
นอกจาหนี ้ การยกเลิกข้ อกาหนดข้ อใดข้ อหนึง่ ในจรรยาบรรณฉบับนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัทและจะต้ องเปิ ดเผยข้ อกาหนดที่ถูกยกเลิก ให้ พนักงานและผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียรับทราบในทันทีหลังการอนุมตั ิเสร็ จสิ ้น
 มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่ วมมือ
1. บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลและตัวตนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่วมมือในการ
รายงานการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ นความลับ
2. บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสี ยหาย
ของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3. ผู้ที่ได้ รับความเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่มีความ
เหมาะสมและเป็ นธรรม
 การกระทาที่เข้ าข่ ายผิดจรรยาบรรณ
1. ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
2. แนะนา ส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
3. ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหนือการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่
ตนทราบหรื อควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้ องกับงานภายใต้ ความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ให้ ความร่วมมือหรื อขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้ อเท็จจริ งที่อ้างว่าได้ มีการ
ฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตาม

Quality Systems Manager will report a verify result of the violation that is
processing, a judgment, and a punishment to the management and Managing
Director.
Every new employee must sign in a form in order to confirm an acknowledgement
of the ethical and moral practice. Then, the employees are unable to claim that
they have not been informed about the practice so that they don’t behave as
the practice.
Moreover, any cancellation of the moral practice must be approved by the
directors, and then it will be announce immediately.
 Preventive measure of protection the violation reporters and appellant
1. The company will keep a reporter and appellant’s information confidential.
2. The company will disclose the information only a necessary part

regarding a reporter and appellant’s safety.
3. An affected person will be justly lessened the damage or affection.
 Scope of a violation action
1. Not following the ethical and moral practice
2. Suggesting, promoting and encouraging the ethical and moral violation
3. Ignoring when discover the violation
4. Not coordinating with an investigation of the violation
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Glossary

อภิธานศัพท์
Related parties refer to person or juristic person, culprit or representative also
front man agent that may be cause the conflict of interest in decision of
business and operation regardless the interest of person or juristic person,
culprit or representative also front man agent or the company’s benefit.
Related parties are person who has relationship with company’s employees
one or the other as follow;
1. Be close relatives means person who has a blood relation (spouse,
father, mother or person who take adopted child, sister/brother as child
or adopted child including spouse of relative and child)

The Glossary defines some of the terms used in the Ethics and Code of
Business Conduct. If these definitions or other words or phrases used in the
Ethics and Code are still unclear, please consult Quality Systems Department.
Company refer to FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. (FLS) and its subsidiaries
Subsidiaries refer to
(A) A legal entity in which FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. holds more than 50 per

cent of total voting shares.
(B) A legal entity in which FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. has authority in terms of
establishing financial policy and management in order to generate benefits
from its activities.

2. Be controlling person

 Company of person or juristic person, culprit or representative
also front man agent holds more than 50 percent of total voting
shares both of direct or indirect.
 Group of person or juristic person, culprit or representative has
authorize to appoint and relieve half of the Directors Committee
from all.
 Company of person or juristic person, culprit or representative
also front man agent take a position of directors.

Stakeholding refer to The transactions of director, management, connected
person and involve person that may occurred the conflict of interest both of
direct, indirect and may be the cause of moving or transferring the benefit of
company and its subsidiaries.
Management refers to Chairman, managing director and General Manager
including person who is in executive level positions in account and finance
department.

Conflict of interest is any action that may cause company employee who has the
responsible in that duties operate or decision approval lean to a particular side
or deviation from that should be for private benefit and effect to the company’s
benefits.

Stakeholder, interested person refer to person, group of person or organization
that have benefit or participate in FLS and its subsidiaries’ business.
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Connected Transaction refers to any transactions in which FLS or its
subsidiaries engage with FLS’s related parties or a transaction in which a
subsidiary engages with a subsidiary’s related parties. Connected Transactions
can be classified into six categories as follows:
1. A normal business transaction is a transaction related to assets/services
under FLS’s normal business operations and which follows general
trade terms and conditions such as procurement of materials and
equipment.
2. A transaction that supports normal business is a transaction related to
assets/services that support smooth business operations, such as
providing transportation, advertising, technical assistance, and
management contracts.
3. The lease/sublease of short-term assets is leasing or subleasing assets
that are not included under normal business conditions and which have
contract period of less than three years.
4. Transactions related to other assets or services.
5. Financial assistance to subsidiaries and affiliates such as cash flow in
the form of a loan, or collateral for which FLS receives returns such as
the market interest rate.
6.

Nonpublic information
The information is not to public or disallows public access which may include
employee’s data, invention, contract, strategic, business plan, significant
changes to the management, to launch new products/services, merging and
take over, Technical specifications, pricing, offering about the business, financial
data and cost of products/services.
Competitor refers to the company that has the same the type of business and similar
product or service.
Trading partner refer to supplier who deliver products in any type such as
material and equipment, public utility, tools and machines.
Other Benefits refer to value things such as discount, get entertainment, get
service, and get training or other things that similarly.
Information and Communications Technology (ICT) refers to the combination
of information technology and communications covering communication
systems, namely radio, television, facsimiles, telephone, and other
communication tools with computer systems, software, databases and services
providing information, as well as communication systems which can be shared
and connected.

Other Connected Transactions than stated in 1 to 5 above.

Share refers to ordinary share, warrant or other documents of FLS that can
change hands in the present and that may be more in the future.

Company assets includes, among other things, the Company’s money or
product/service, employees’ time at work and work product, computer systems
and software, telephones, wireless communication devices, photocopiers,
Company vehicles, proprietary information and Company trademarks.
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อภิ ธานศัพท์ฉบับนี ้ได้ รวบรวมนิยามศัพท์ที่ปรากฏในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณใน บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หมายถึง บุคคล หรื อนิติบคุ คล ตัวการหรือตัวแทน รวมถึง ตัวแทนเชิด ที่อาจทาให้
การด าเนิ นธุ ร กิ จ ฉบับนี ไ้ ว้ ห ากความหมายที่ ใ ห้ ไ ว้ หรื อ ค าศัพ ท์ ตลอดจนวลี ใ ดๆที่ใ ช้ ใ น
พนักงานบริ ษัทฯ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดาเนินงานว่าจะคานึงถึง
จรรยาบรรณยังไม่ชดั เจนท่านสามารถสอบถามได้ จากแผนกระบบคุณภาพ
ผลประโยชน์ของบุคคล หรื อนิติบคุ คล ตัวการ หรื อตัวแทน รวมถึงตัวแทนเชิด หรื อ ประโยชน์
บริ ษัท หมายถึง บริ ษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จากัด (เอฟแอลเอส) และบริ ษัทย่อย สูงสุดของบริษัทเป็ นสาคัญ โดยผู้ที่เกี่ยวโยงกันมีความสัมพันธ์ กบั พนักงานบริษัทอย่างหนึง่
อย่างใด ดังต่อไปนี ้
บริ ษัทย่ อย หมายความว่า
1. เป็ นญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต (คูส่ มรส บิดา
(ก) บริ ษัทที่บริษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จากัดถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของ
มารดา หรื อผู้รับบุตรบุญธรรม พี่น้อง เป็ นบุตร หรื อบุตรบุญธรรม รวมทังคู
้ ส่ มรส
จานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
ของพีน่ ้ องและบุตร
(ข) บริ ษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จากัดมีอานาจควบคุมในเรื่องการกาหนด
2. เป็ นผู้มอี านาจควบคุม ได้ แก่
นโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษัทเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์จาก
กิจกรรมต่างๆของบริษัทนัน้
การมีส่วนได้ ส่วนสีย
หมายถึง การเข้ าทารายการของกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ที่มีส่วนได้ เสีย และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวโยง ซึง่ อาจเป็ นรายการที่กอ่ ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไม่วา่ ทางตรง ทางอ้ อม
และอาจนาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยได้

 บริ ษัทที่บคุ คล หรื อนิติบคุ คล ตัวการหรื อตัวแทน รวมถึง ตัวแทนเชิด ไปถือ
หุ้นเกินกว่า 25% ของจานวนหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียงทังหมด
้
ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม
 บริ ษัทที่บคุ คล หรื อนิติบคุ คล ตัวการหรื อตัวแทน รวมถึง ตัวแทนเชิด มี
อานาจควบคุมการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการตังแต่
้ กงึ่ หนึง่ ของกรรมการ
ทังหมด
้

ผู้บริ หาร
 บริ ษัทที่บคุ คล หรื อนิติบคุ คล ตัวการหรื อตัวแทน รวมถึง ตัวแทนเชิด เป็ น
หมายถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จดั การ และผู้จดั การทัว่ ไป รวมถึงผู้
กรรมการ
ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงิน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้ท่มี ีส่วนได้ เสีย ผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้ อง
คือ การกระทาใดๆ ที่อาจเป็ นเหตุทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านในตาแหน่งหน้ าทีท่ ี่รับผิดชอบ
บุคคลกลุ่มบุคคลองค์กรที่มีผลประโยชน์หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจของ
อยูน่ นั ้ มีการปฏิบตั ิงานหรื อตัดสินใจ สัง่ การอนุมตั ิ อนุญาตที่เอนเอียงหรือเบี่ยงเบนไปจากที่
บริ ษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จากัดและบริ ษัทย่อย
ควรจะเป็ นเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของหน่วยงาน
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หมายความว่า รายการระหว่างเอฟแอลเอส หรื อ บริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของ บริ ษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จากัด หรือรายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย รายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งเป็ น 6 ประเภทคือ
1. รายการค้ าทีเ่ ป็ นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้ าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริ การอันเป็ น
ธุรกิจปกติของบริ ษัท ที่ทาเป็ นประจาและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป เช่น การซื ้อ
วัสดุและอุปกรณ์
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติคือรายการธุรกรรมการค้ าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริ การเพือ่
สนับสนุนการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัทให้ ดาเนินการไปได้ อย่างราบรื่ นได้ แก่ การ
ว่าจ้ างขนส่งสินค้ า การว่าจ้ างทาโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค หรื อจ้ าง
บริ หารงาน เป็ นต้ น

บริ หารจัดการ การเปิ ดตัว ผลิตภัณฑ์ /บริ การใหม่ การควบรวม และซื ้อกิ จการ ข้ อกาหนด
เฉพาะด้ านเทคนิค การตังราคา
้
ข้ อเสนอทางธุรกิจ ข้ อมูลด้ านการเงิน และต้ นทุนผลิตภัณฑ์/
บริ การ
คู่แข่ ง หมายถึง บริ ษัทผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันซึง่ เสนอผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การที่คล้ ายคลึงกัน
คู่ค้า
ในที่นี ้จะหมายถึง Supplier ซึง่ ได้ แก่ผ้ ทู ี่จดั ส่งสินค้ าต่างๆให้ บริ ษัท เช่น วัสดุและ
อุปกรณ์ สาธารณูปโภค เครื่ องใช้ เครื่ องจักร เครื่ องมือ

ประโยชน์ อ่ นื ใด
หมายความว่า สิ่งที่มีมลู ค่า ได้ แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริ การ
3. รายการเช่า/ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้ คือ รายการเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่
การรับการฝึ กอบรม หรื อสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ไม่สามารถแสดงได้ วา่ เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปและมีอายุสญ
ั ญาไม่เกินกว่า 3 ปี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การอื่น
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริ ษัทย่อย เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรู ปเงินกู้ การ หรื อ ICT)
หมายถึง การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่
ให้ ก้ ยู ืมค ้าประกัน เป็ นต้ น ซึง่ บริ ษทั จะต้ องได้ รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี ้ยตามอัตรา
ครอบคลุมระบบสื่อสาร อันได้ แก่ วิทยุโทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่ องมือการสื่อสารอื่นๆ
ตลาด
กับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้ อมูล และบริ การสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่าย
6. รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันอื่นนอกจากรายการตาม 1 ถึง 5
โทรคมนาคมจานวนมากที่เชือ่ มโยงติดต่อกันและใช้ ร่วมกันได้
หลักทรั พย์
หมายถึง หุ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อตราสารอื่นๆ ซึง่ สามารถเปลี่ยนมือได้ ทรั พย์ สินของบริ ษัท
หมายรวมถึง เงิน หรื อผลิตภัณฑ์บริ การ เวลาทางานของพนักงาน และผลงานที่ได้
ของบริ ษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จากัด ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และทีอ่ าจมีขึ ้นในอนาคต
จากการทางานของพนักงาน ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารไร้
ข้ อมูลที่ไม่ เปิ ดเผยต่ อสาธารณชน
สาย เครื่ องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะของบริษัท ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน และเครื่องหมาย
ข้ อมูลที่บริ ษัทไม่ได้ เปิ ดเผยหรื อให้ สาธารณชนเข้ าถึง ได้ ซึ่งอาจรวมถึงข้ อ มูล ของ การค้ าของบริษัท
พนักงาน สิ่ งประดิษฐ์ สัญญายุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญด้ านการ
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Continued

เลขที่เอกสาร Document number …………………………………..

แบบฟอร์ มรายงานการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
Reporting the ethical and moral practice violation form

 ได้ กดดัน/บังคับให้ ข้าพเจ้ ากระทาการใดๆ ที่ขดั ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ จาก
Have been forced to violate the ethical and moral practice by

วันที่ Date …………………………….

นาย/นางสาว/นาง Mr./Miss/Mrs. …………………………………………………………………
ตาแหน่ง Position …………………………………แผนก Department ………………………..
บริษัทCompany …………………………………..................................................................
ได้ กดดัน/บังคับให้ ข้าพเจ้ ากระทาการใดๆ ที่ขดั ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี ้
He/she has forced me to violate the practice as follows:
(1)……………………………………………………………………………………………………
(2)……………………………………………………………………………………………………
(3)……………………………………………………………………………………………………
พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหรือหลักฐาน (ถ้ ามี) เพื่อประกอบการพิจารณามาด้ วยแล้ ว คือ
I also attach a document of evident to support a consideration as follows:
(1)……………………………………………………………………………………………………
(2)……………………………………………………………………………………………………
(3)……………………………………………………………………………………………………

เรียน Dear ……………………………………………….
ข้ าพเจ้ า I am …………………………....................................................................................
ตาแหน่ง Position …………………………………แผนก Department ………………………..
บริษัทCompany …………………………………...................................................................
ผู้บงั คับบัญชาโดยตรง Chief directly ………………………………………………………………
ขอร้ องเรียนการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี ้
I would like to complaint about the ethical and moral violation as follows:
 การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
The ethical and moral practice’s violation
ชื่อผู้กระทาการฝ่ าฝื น The violator’s Name ………………………………………………………
ตาแหน่ง Position …………………………………แผนก Department ………………………..
บริษัทCompany …………………………………...................................................................

ขอแสดงความนับถือ Sincerely yours
ลงชื่อ
Sign

ได้ กระทาการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี ้ The fact
of the violation:
(1)……………………………………………………………………………………………………
(2)……………………………………………………………………………………………………
(3)……………………………………………………………………………………………………

(
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ผู้ร้องเรียน / ผู้รายงาน
Appellant/Reporter
)

(Copy)

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
Acknowledgement and Conformity Form

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
Acknowledgement and Conformity Form
ข้ าพเจ้ าได้ รับและอ่าน จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินดาเนินธุรกิจของบริษัทแล้ ว
ข้ าพเจ้ ารับทราบและยึดถือปฏิบตั ิในการดาเนินงานต่อไป
I have received and read this FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. Ethics and Code of
business conduct manual. I understand, acknowledge and will comply with these
practices.

ชื่อ Name :

ชื่อ Name :
(
ตาแหน่ง Position :
แผนก Department :
วันที่Date :

ข้ าพเจ้ าได้ รับและอ่านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินดาเนินธุรกิจของบริษัทแล้ ว
ข้ าพเจ้ ารับทราบและยึดถือปฏิบตั ิในการดาเนินงานต่อไป
I have received and read this FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. Ethics and Code of
business conduct manual. I understand, acknowledge and will comply with these
practices.

(

)

/

ตาแหน่ง Position :
แผนก Department :
วันที่Date :

/
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)

/

/

