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จริยธรรมธุรกิจ
บริษัท โนวา เอมไพร์จากัด (มหาชน)
บทนา
จริยธรรมธุรกิจ คือ หลักกำรและวิธีปฏิบัติในเรื่องที่สำคัญซึ่ง ผู้บริหำร พนักงำน ต้องปฏิบัติตำม และส่งเสริมให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน โดยมีกรรมกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเมื่อทุกคนในองค์กรปฏิบัติในทิศทำงเดียวกันแล้วก็
จะสะท้อนให้เห็นภำพกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทซึ่งเป็นแนวทำงที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้ และมีหน้ำที่ต้องทบทวนตนเองว่ำได้
ปฏิบัติสอดคล้องกับจริยธรรมธุรกิจหรือไม่ รวมถึงมีหน้ำที่ที่จะต้องรำยงำนกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจไปยัง
ช่องทำงที่กำหนดไว้
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่ฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมจริยธรรมธุรกิจให้ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1.
กรณีสงสัย แต่ไม่มีหลักฐำนแน่ชัด ให้ปรึกษำผู้บังคับบัญชำที่ตนเองไว้ใจได้ในทุกระดับ แต่ไม่ควรพำดพิงถึงชื่อ
หรือระบุตัวบุคคลเพื่อควำมปลอดภัยของตนเอง และเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่นที่ถูกกล่ำวหำโดยไม่มีหลักฐำนเพียงพอ
2.
กรณีที่ตนเองเชื่อว่ำมีหลักฐำนพอเชื่อได้ว่ำมีกำรกระทำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจให้ส่งหลักฐำนที่
มีและรำยงำนไปยังหัวหน้ำสูงสุดฝ่ำยบุคคล โดยอำจเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้
3.
ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหำรระดับสูง ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนอีเมลคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้โดยตรงที่ auditcom@novaempire.co.th
ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนให้ดำเนินกำรตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส และเพื่อ
รักษำสิทธิส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง
จริยธรรมธุรกิจ
1. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
หลักกำร
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ควำมสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย และกำหนดให้มีระบบบริหำรจัดกำรที่
มีมำตรฐำน กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทำงธุรกิจมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย นโยบำนอย
มำตรฐำน และข้อกำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย ในทุกพื้นทีท่ ี่บริษัทเข้ำไปดำเนินธุรกิจตลอดจนส่งเสริม
ให้มกี ำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำระบบงำนหรือเทคโนโลยีที่ลดกำรใช้งำนทรัพยำกร
ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ
1. หลีกเลี่ยงกระทำใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย และหำกไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้
กำรกระทำเช่นนั้นจะต้องไม่เป็นกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย หรือจำรีตประเพณีท้องถิ่น
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2.
3.
4.
5.

ใช้ทรัพยำกรในกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษัทอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
ส่งเสริมกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนหรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทำควำมเข้ำใจแผนฉุกเฉินต่ำง ๆ และให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินต่ำง ๆ ตำมที่บริษัทจัดขึ้น
เมื่อพบเห็นสภำพกำรทำงำนที่ไม่ปลอดภัยให้หยุดกำรปฏิบัติงำน และแก้ไขสภำพอันตรำยดังกล่ำวให้ปลอดภัยก่อนที่จะ
ปฏิบัติงำนต่อไปและรำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบทันที

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย พันธสัญญา ข้อตกลงร่วมกัน และการเคารพวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง
หลักกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เคำรพวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในทุกพื้นที่ที่เข้ำไปดำเนิน
ธุรกิจ และยึดมั่นในพันธสัญญำ และข้อตกลงต่ำง ๆ ที่ให้ไว้
ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ
1. ศึกษำ ทำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงขนบธรรมเนียมจำรีต
ประเพณีที่สำคัญ โดยเฉพำะในพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติงำน
2. ศึกษำ ทำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมข้อบังคับ กฎระเบียบภำยใน ข้อกำหนด ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับงำนใน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
3. เมื่อพบว่ำ กฎระเบียบภำยใน ข้อกำหนด ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมกฎหมำย หรือขัดแย้งกับขนบธรรมเนียม
จำรีตประเพณีของพื้นที่นั้น ๆ ให้ปรึกษำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินกำรใด ๆ
4. เมื่อพบเห็นกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบภำยใน ข้อกำหนด ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้รำยงำนต่อ
ผู้บังคับบัญชำ หรือช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนตำม "ระเบียบกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรให้ควำมคุ้มครอง"
5. เคำรพควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น โดยไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดต่อ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ
3. สิทธิมนุษยชนและทรัพยากรบุคคล
หลักกำร
บริษัทเคำรพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคนโดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ สนับสนุน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงกำรกระทำที่เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ควำมสำคัญในด้ำนทรัพยำกรบุคคลซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่จะนำควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืนมำสู่บริษัท บริษัทจึงมี
มำตรฐำนในกำรจัดกำรสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ดึงดูดให้คนดีและคนเก่งมำทำงำนให้บริษัท รวม ทั้งมี
แผนงำนพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงำน
อย่ำงเป็นธรรม
ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติต่อกันด้วยควำมเคำรพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
2. ปฏิบัติต่อกันอย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำงในทำงกำย จิตใจ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ ภำษำ อำยุสีผิว
กำรศึกษำ สถำนะทำงสังคมหรือเรื่องอื่นใด
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3. ใช้ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในกำรด ำเนินธุรกิจ
รวมทั้งจำกผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินธุรกิจ
4. สอดส่องดูแลเรื่องกำรเคำรพสิทธิ มนุษยชน และรำยงำนผู้บังคับบัญชำเพื่อป้องกันกำรกระทำที่เป็นกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
5. ปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกกระบวนกำรของกำรจ้ำงงำน เช่น กระบวนกำรสรรหำ กำรกำหนดค่ำตอบแทน เวลำทำงำน กำร
มอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรฝึกอบรมและพัฒนำ กำรเติบโตในวิชำชีพ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
6. ไม่ใช้แรงงำนบังคับแรงงำนที่มำจำกกำรค้ำมนุษย์หรือแรงงำนเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมำย รวมถึงกำรลงโทษที่เป็นกำรทำรุณ
ร่ำงกำยหรือจิตใจพนักงำน ไม่ว่ำโดยวิธีกำรขู่เข็ญ กำรกักขัง หน่วงเหนี่ยว กำรคุกคำมข่มขู่ กำรล่วงละเมิดหรือใช้ควำมรุนแรง
ในรูปแบบใดก็ตำม
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักกำร
ทุกกำรตัดสินใจต้องมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ กำรตัดสินใจที่
เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ศีลธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องต้องห้ำม อย่ำงไรก็ดีบริษัทตระหนัก
ดีว่ำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อำจเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อรู้แล้วจะต้องไปเกี่ยวข้อง ตัดสินใจ หรือเลือกเอำประโยชน์ของตนเอง
เป็ น หลัก โดยไม่ ค ำนึงถึ งผลประโยชน์ข องบริ ษ ัท และหำกเห็ นว่ ำมี ควำมขั ดแย้ งทำงผลประโยชน์ เกิดขึ ้น ให้ รี บแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชำ หรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแลโดยด่วน
ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ
1. ไม่ประกอบกิจกำรที่เป็นกำรแข่งขัน หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจตัดสินใจ กรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรที่
เป็นกำรแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทหรือในนิติบุคคลที่บริษัทเป็นเจ้ำของ แต่ในกรณีที่ไม่อำจ
หลีกเลี่ยงได้ ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบโดยทันที
2. ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรทำธุรกรรมกับคู่สัญญำที่มีควำมเกี่ยวพันกับตน เช่น เป็นครอบครัว ญำติสนิท บุคคลที่มีควำม
ใกล้ชิด หรือที่ตนเป็นเจ้ำของหรือหุ้นส่วน แม้ว่ำจะเป็นประโยชน์กับบริษัทก็ตำม
3. ไม่แสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผู้อื่นรู้เนื่องมำจำกตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน และควำมรับผิดชอบ
4. หลีกเลี่ยงกำรทำงำนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจำกกำรทำงำนของในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน
5. ห้ำมพนักงำนใช้เวลำทำงำนในกำรค้นหำข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขำยหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใด ๆ อย่ำงเป็นประจำเพื่อ
6. ประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
7. หำกมีรำยกำรที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยทันที
5. การจัดการกับข้อมูลและทรัพย์สิน
หลักกำร
กำรใช้และกำรเก็บรักษำข้อมูลและทรัพย์สินต้องมีมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีโดยคำนึงถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูล และทรัพย์สินต่ำง ๆ จะถูกใช้งำนเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และไม่ถูกนำไปใช้งำนในลักษณะที่อำจเกิดให้เกิดควำมเสียหำยกับบริษัท
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ทรัพย์สินของบริษัทหมำยถึง สังหำริมทรัพย์ เช่น อุปกรณ์สำนักงำน เครื่องมือ เครื่องจักร ระบบคอมพิวเตอร์ในกำร
ควบคุมและประมวลผล ซอฟแวร์ ฯลฯ และอสังหำริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง นอกจำกนี้ ยังหมำยควำมรวมไปถึ ง
เทคโนโลยี และ ทรัพย์สินทำงปัญญำอื่นใดของบริษัทด้วย
ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ
1. บันทึก และรำยงำนข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้องและตรงไปตรงมำตำมข้อเท็จจริง
2. เอกสำรหรือข้อมูลจะต้องถูกเก็บรักษำและทำลำยด้วยวิธีที่เหมำะสมถูกต้องกับข้อมูลหรือเอกสำรแต่ละประเภท
3. ใช้เอกสำรหลักฐำนประกอบรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงินที่ถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วน
4. เก็บรักษำข้อมูลหรือเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรอนุมัติในเรื่องต่ำง ๆ โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน
ให้มีควำมปลอดภัย เป็นระบบ และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยเมื่อพ้นช่วงระยะเวลำที่ต้องเก็บรักษำข้อมูลหรือเอกสำร
ต้องดูแลให้มีกำรทำลำยด้วยวิธีที่เหมำะสมถูกต้องกับข้อมูลหรือเอกสำรแต่ละประเภทด้วย
5. ผู้ทำหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูลที่อยู่ในควำมครอบครองหรืออยู่ในกำรดูแลรักษำของบริษัท ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนั้นกำรใช้เปิดเผย หรือถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนและผู้ที่
เกี่ยวข้องจะกระทำได้เท่ำที่จำเป็นตำมหน้ำที่กำรงำนปกติและไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิตำมกฎหมำย
6. การรักษาความลับ และความโปร่งใสในการเปิดเผยสารสนเทศ
หลักกำร
ข้อมูลทุกชนิดทุกประเภทที่เกิดมีขึ้นหรือได้มำในช่วงใด ๆ ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นข้อมูลที่เป็นควำมลับ และต้องไม่
เปิดเผยให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ ข้อมูลนั้นได้มีกำรเผยแพร่ออกสู่สำธำรณะโดยถูต้องตำมกฎหมำย
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ ไม่เกินจริง เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้
เสียต่ำง ๆ ของบริษัท
ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ
1. ไม่นำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
2. ดูแลให้ในส่วนงำนที่ตนรับผิดชอบไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกินจริงหรือเกินควำมจำเป็น โดยเฉพำะข้อมูลที่อำจก่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจผิด หรือที่มีผลทำให้มีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผิดไปจำกสภำพปกติ และในกรณีที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้
ร่วมทุนหรือหุ้นส่วนรำยอื่น ๆ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ร่วมทุน หรือหุ้นส่วน หรือตำมที่ระบุไว้ในสัญญำที่มีอยู่
ระหว่ำงกัน
3. รักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับ เช่น ควำมลับทำงกำร สูตรกำรประดิษฐ์คิดค้น ซอฟแวร์ เทคโนโลยี ควำมรู้ทำงวิชำกำร ฯลฯ
ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจ หรือต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฏหมำย
4. เมื่อพบควำมผิดปกติหรือข้อบกพร่องหรือควำมไม่สมบูรณ์ใด ๆ ของข้อมูล ซึ่งรวมถึงที่ เกี่ยวกับรำยกำรทำงบัญชีและ
กำรเงิน ต้องรีบรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ หรือหน่วยงำนกำรเงินและกำรบัญชีในทันที
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7. การต่อต้านคอร์รัปชั่น
หลักกำร
บริษัทต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันใน
ทุกพื้นที่ที่เข้ำดำเนินธุรกิจ ตลอดจนไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชันทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งกรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำม และกำหนดให้มีกำรสอบทำนควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัป
ชันอย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง และมีกำรตรวจสอบคอร์รัปชันโดยหน่วยงำนตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร
หรือหัวหน้ำงำนในทุกระดับมีหน้ำที่สอดส่องติดตำมไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม จรรยำบรรณในเรื่องนี้
รวมถึงสื่อสำรและให้ควำมรู้กับผู้เกี่ยวข้อง
ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ
1. ไม่คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทุกวิธีกำร หรือเข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และในกำร
คัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำนจะต้องสอบทำนประวัติอย่ำงรอบคอบเพื่อป้องกันกำรคอร์รัปชันด้วย
2. ดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมำ ตรวจสอบได้ เมื่อต้องมีกำรติดต่อ ประสำนงำน ขออนุมัติ ขออนุญำต ทำ
นิติกรรมหรือทำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือหน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชน
3. ในกำรทำนิติกรรมหรือทำธุรกรรมใด ๆ กับบุคคลภำยนอกที่ไม่คุ้นเคยนั้น ให้ดำเนินกำร ตรวจสอบประวัติ ที่มำ ชื่อเสียง
ของบุคคลนั้นอย่ำงรอบคอบ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขในนิติกรรม หรือธุรกรรมนั้น ๆ ให้แน่ใจว่ำจะไม่คอร์รัปชันไม่วำ่ กรณี
ใด ๆ
4. กำรว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทั้งในกรณีว่ำจ้ำงเพื่อมำเป็นที่ปรึกษำ หรือเป็นพนักงำน ผู้เกี่ยวข้องมีหน้ำที่ดูแลให้เงื่อนไขใน
กำรว่ำจ้ำงนั้น ถูกต้องตำมกฎหมำย โปร่งใส เหมำะสม และไม่เป็นกำรคอร์รัปชัน
5. กำรว่ำจ้ำงบุคคลใด ๆ ให้ดำเนินกำรแทนบริษัทนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่ำวทรำบถึงจริยธรรมธุรกิจในเรื่อง
นี้ และต้องดูแลให้เงื่อนไขในกำรว่ำจ้ำงนั้นโปร่งใสและเหมำะสม ถูกกฎหมำยและไม่เป็นกำรคอร์รัปชัน
6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท โดยต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบและให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ
7. คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำร
ควำมเสี่ยงที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภำพและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบควบคุมภำยใน
ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุม เหมำะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ
9. หน่วยงำนตรวจสอบมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกต้องตรงตำม
นโยบำยนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบควบคุมภำยในที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ
10. ผู้บริหำรมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรกำหนดให้มีระบบที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรต่อต้ำนคอร์รัป ชันซึ่งรวมถึงแนว
ทำงกำรสรรหำบุคคลที่จะเข้ำมำทำงำนกับ บริษัท และสื่อสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยรวมทั้งทบทวนควำม
เหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำง ๆ
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8. ของกานัลและการเลี้ยงรับรอง
หลักกำร
กำรรับหรือให้ หรือสัญญำว่ำจะให้ผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่ำอยู่ในรูปแบบใด หรือกำรอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ หรือกำร
เลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทำงธุรกิจต้องเป็นไปตำมขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องโดยต้องมีมูลค่ำเหมำะสม เทียบเคียงได้
ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ
1. ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก เลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ยกเว้นกฎหมำยกำหนด ขนบธรรมเนียม จำรีต ประเพณี ใน
แต่ละท้องถิ่นให้ทำได้ โดยกำรให้แต่ละครั้งต้องขออนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติตำมที่บริษัทกำหนด และต้องแน่ใจว่ำกำรให้
นั้นไม่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือคอร์รัปชัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
2. ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก รับเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด กรณีไม่สำมำรถปฏิเสธได้หรือมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้
เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์อันดี และไม่สำมำรถส่งคืนได้ ต้องรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำโดยทันที โดยผู้บังคับบัญชำจะต้องใช้
ดุลยพินิจว่ำกำรดำเนินกำรนั้นต้องไม่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือคอร์รัปชัน
3. ต้องมีหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินที่แสดงมูลค่ำของทรัพย์สิน บริกำร หรือกำรเลี้ยงรับรองนั้นเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบได้
4. พึงระลึกเสมอว่ำแนวปฏิบัติในแต่ละพื้นที่อำจแตกต่ำงกัน หำกไม่แน่ใจให้สอบถำมผู้บังคับัญชำก่อนดำเนินกำรใด ๆ
9. การดาเนินการด้านการเมือง
หลักกำร
บริษัทให้ควำมเคำรพกับระบอบกำรปกครองในแต่ละพื้นที่ที่เข้ำดำเนินธุรกิจ และพร้อมสนับสนุนให้พนักงำนในแต่ละ
พื้นที่ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระบอบกำรปกครองซึ่งอำจมีแนวทำงที่แตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทวำงตัวเป็นกลำง
ทำงกำรเมือง ไม่ฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้ำนกำรเงินหรือ รูปแบบอื่นแก่พรรคกำรเมือง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมือง ผู้มีอำนำจทำง
กำรเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทำงกำรเมือง ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม และพร้อมให้กำรสนับสนุนภำครัฐในด้ำน
ต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม
ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ
1. หลีกเลี่ยงกำรกระทำที่เป็นกำรแสดงออกทำงกำรเมืองที่อำจทำให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำผิดว่ำเป็นกำรกระทำในนำมบริษัท
2. ไม่แต่งกำยด้วยเครื่องแบบพนักงำนหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่อำจทำให้ผู้อื่นเข้ำใจได้ว่ำเป็นพนักงำนบริษัทในกำรเข้ำร่วม
ประชุมทำงกำรเมือง หรือร่วมชุมนุมในที่สำธำรณะที่มีบริบทด้ำนกำรเมือง
3. พึงหลีกเลี่ยงกำรแสดงออก หรือแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองในสถำนที่ทำงำนหรือในเวลำงำนอันอำจทำให้เกิดควำม
แตกแยกในหมู่พนักงำน
10. การแข่งขันทางการค้า
หลักกำร
บริษัทตั้งมั่นที่จะแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงยุติธรรมโดยค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรประกอบกำรค้ำและกฎหมำยแข่ งขัน
ทำงกำรค้ำในประเทศต่ำง ๆ ที่เข้ำไปดำเนินธุรกิจ และตระหนักดีว่ำกฎหมำยในแต่ละพื้นที่อำจมีกำรบังคับใช้ที่แตกต่ำงกันใน
แต่ละสถำนกำรณ์
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ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ
1. ไม่ทำควำมตกลงใด ๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นกำรลดหรือจำกัดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ เช่น ร่วมกับผู้อื่นใน
กำรกำหนดรำคำประมูลในกำรประกวดรำคำ หรือตั้งรำคำสินค้ำ (Price Fixing) เป็นต้น
2. ไม่ร่วมทำข้อตกลงกับผู้อื่นที่จะร่วมกันงดทำธุรกิจกับลูกค้ำ หรือคู่ค้ำรำยหนึ่งรำยใด ยกเว้นในกรณีที่มีกำรลงโทษห้ำมทำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Sanction)
3. กฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำเป็นกฎหมำยที่มีควำมสลับซับซ้อนดังนั้นกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง จะต้องขอ
คำปรึกษำจำกหน่วยงำนกฎหมำย และหน่วยงำนที่รับผิดชอบก่อนทุกครั้ง เนื่องจำกอำจมีควำมไม่แน่นอนในหลำย ๆ
ประกำรในกำรตีควำมและบังคับใช้กฎหมำยในแต่ละช่วงเวลำ
11. การฟอกเงิน
หลักกำร
บริษัทยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรฟอกเงิน โดยจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภำพทรัพย์สิน หรือ
สนับสนุนให้มีกำรรับโอน หรือเปลี่ยนสภำพทรัพย์สินต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้
บริษัทเป็นช่องทำงหรือเป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยเท ปกปิด หรืออำพรำงแหล่งที่มำของทรัพย์สินที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ
1. ก่อนทำธุรกรรมกับคู่สัญญำในนำมบริษัท จะต้องตรวจสอบประวัติของบุคคลนั้นว่ำไม่เป็นผู้กระทำควำมผิดตำมกฎหมำย
ฟอกเงินอย่ำงรอบคอบ
2. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติที่อำจเข้ำลักษณะเป็นกำรฟอกเงิน ให้รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ หน่วยงำนกฎหมำย หรือ
หน่วยงำนกำรเงินและกำรบัญชีทรำบโดยทันที
3. เมื่อกระทำกำรในนำมบริษัทจะต้องไม่รับชำระรำคำเป็นเงินสด หรือสิ่งเทียบเท่ำเงินสด ในลักษณะที่ไม่มีเอกสำรยืนยัน
กำรจ่ำย หรือรับที่ชัดเจน
4. เมื่อกระทำกำรในนำมบริษัทต้องไม่ชำระรำคำให้กับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญำ หรือบุคคลที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับเงินตำมสัญญำ
หรือชำระเงินผ่ำนบุคคล หรือช่องทำงที่ไม่ทรำบที่มำชัดเจน เว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กำร
บังคับคดี กำรโอนสิทธิเรียกร้อง เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 เป็นต้นไป

(ปำลีรัฐ ปำนบุญห้อม)
ประธำนคณะกรรมกำร
บริษัท โนวำ เอมไพร์ จำกัด (มหำชน)
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