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จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริ ษทั
(Code of Conduct)
---------------------------------------------------------------------------1. บทนํา
เพือให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงประกาศหลักปฏิบตั ิ
เกียวกับ จรรยาบรรณและจริย ธรรมของบริษ ัท โดยให้ถือเป็ นหลัก และเป็ น พืนฐานทีสํา คัญ ในการเสริมสร้างและ
ยกระดับการกํากับดูแลกิจการทีดี และเป็ นรากฐานสําคัญของความมันคงและการเจริญเติบโตทียังยืน รวมทังเป็ นสิงทีจะ
สนับสนุ นให้บริษทั สามารถบรรลุ ความมุ่งหมาย ทีกําหนดไว้
2. ผูม้ ีหน้ าทีต้องปฏิ บตั ิ
ผู้มหี น้าทีปฏิบตั ติ าม จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นี ได้แก่ กรรมการผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทีปรึกษา
ตลอดจนผูก้ ระทําการแทนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้กระทําหน้าทีในนาม บริษัทย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม ทีกล่าวถึงข้างต้น
รวมเรียกว่า “ผูม้ หี น้าทีต้องปฏิบตั ”ิ
3. ขอบเขตการบังคับใช้
บริษทั ฯ ได้กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี เพือเป็ นมาตรฐานและใช้บงั คับกับบริษทั และบริษทั ย่อย เพือให้ยดึ ถือ
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด เพือให้การปฏิบตั งิ านภายในไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิ ดเผย โปร่งใส และคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีเกียวข้อง
4. หลักการพืนฐาน
หลักการพืนฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพือสร้างประโยชน์ร่วมกัน คือ
4.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
4.2 เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในหรือข้อมูลอันเป็ นความลับเพือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ นื
ในทางทีมิชอบ
4.3 ป้ องกัน หรือหลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีอาจนํามาซึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4.4 ปฏิบตั ติ นเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพทีมีความรู้ ความชํานาญ และความระมัดระวังรอบคอบ
5. นโยบายเกียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิ จ
บริษทั ฯ จะยึดมันใน จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ดังนี
5.1 ความซือสัตย์สจุ ริต
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บริษทั ฯ พึงยึดถือและดํารงความซือสัตย์สจุ ริตเป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจ
5.2 การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนด
บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดของทางการ และจะไม่ดําเนินการหรือ
ไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ทีมิชอบด้วยกฎหมาย
5.3 การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่
บริษทั ฯ พึงใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในการให้บริการทีมี
คุณภาพแก่ลกู ค้าเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
5.4 การบริหารจัดการทีดีและการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและรัดกุม
บริษทั ฯ จะจัดให้มรี ะบบการบริหารจัดการและระบบการบริหารความเสียงทีดี ตลอดจนระบบการควบคุม
ภายในทีมีประสิทธิภาพและรัดกุม
5.5 มาตรฐานทีกําหนดสําหรับผูป้ ระกอบการ
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ทีประกอบธุรกิจหรืออยู่
ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน อันเป็ นทียอมรับโดยทัวไป
5.6 การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัท ฯ ให้ค วามสําคัญ ต่ อ การปฏิบ ัติท ีดีต่ อ ผู้มีส่ว นได้เสีย ต่ า งๆ บนพืนฐานของความร่ ว มมือและ
ช่วยเหลือเกือกูลประโยชน์ซงกั
ึ นและกันอย่างเหมาะสม กล่าวคือ
(1) บริษทั ฯ พึงปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ หรือคู่แข่งขัน ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือทีดีระหว่างกันและแข่งขัน
กันอย่างเป็ นธรรม
(2) บริษทั ฯ พึงเสนอสินค้าทีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรไมตรี และความโอบเอือเกือกูล
(3) บริษทั ฯ พึงดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
(4) บริษทั ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ศกั ยภาพ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบตั ิ
หน้าทีของพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน
อย่างเหมาะสม
(5) บริษัท ฯ จะสนับสนุ นการปฏิบตั ิภ ารกิจทางสังคมตามโอกาสอัน ควร ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพือการบําเพ็ญ สาธารณประโยชน์ การศึกษา และการสร้างความเจริญก้าวหน้ าให้แ ก่
ประเทศชาติ
(6) บริษทั ฯ ตระหนักถึงความจําเป็ นของทรัพยากรทีต้องใช้ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงตระหนักว่าการ
ใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบซึงกันละกัน
5.7 การควบคุมดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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บริษทั ฯ จะควบคุมดูแลหรือป้ องกัน ในกรณีทเกิ
ี ดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเกี
ี ยวข้อ ง
กับ การดํา เนิ น ธุ ร กิจ ของบริษ ัท ฯ อย่า งเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ทีมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือขัดต่อข้อกําหนดของทางการ
5.8 การรักษาความลับของลูกค้า
บริษั ท ฯ จะจัด เก็บ รัก ษา รวมทังจัด ทําระบบรัก ษาความปลอดภัย ของข้อมูล และดูแ ลข้อ มูล อันเป็ น
ความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับนันแก่บุคคลอืน เว้นแต่จะ
ได้รบั ความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็ นการดําเนินการตามกฎหมาย
5.9 การสือสารข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการกับลูกค้า
บริษ ทั ฯ จะสือสารข้อมูลเกียวกับ ผลิต ภัณฑ์ห รือบริก ารของบริษ ทั อย่างเพีย งพอ ให้ลูก ค้าเกิดความ
เข้าใจทีถูกต้อง
5.10 การให้คาํ แนะนําหรือการดําเนินการแทนลูกค้า
บริษัท ฯ จะใช้ค วามระมัด ระวังอย่างสมเหตุผล ในการให้คําแนะนํ าหรือตัดสินใจดําเนินการใดๆ แทน
ลูกค้า โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในกรณีของลูกค้า
5.11 การรักษาสัมพันธภาพทีดีกบั ทางการ
บริษั ทฯ จะส่งเสริม การสร้างและรักษาสัม พันธภาพทีดีก บั ทางการอย่ างสมําเสมอ เช่น การให้ค วาม
ร่วมมือกับทางการตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง และการปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของทางการ เป็ นต้น
5.12 การบันทึกข้อมูลและการรายงาน
บริษทั ฯ จะบันทึกข้อมูล และจัดทํารายงานให้ถูกต้องและเชือถือได้
5.13 การให้บริการและการปฏิบตั งิ าน
(1) บริษัทฯ จะให้ความสําคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมและใช้เป็ นส่วน
หนึงในการทบทวนกลยุทธ์วางแผนพัฒนา
(2) บริษทั ฯ พึงติดตามพัฒนาการและการเปลียนแปลงทีเกิดขึน และริเริมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือเพิม
คุ ณ ค่ าให้กิจ การตามปั จ จัย แวดล้อ มทีเปลียนแปลงอยู่เสมอเพื อสร้างความพึง พอใจแก่ ลูก ค้า
ตลอดจนทุ่มเทกําลังความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
5.14 การรับของขวัญหรือสิงตอบแทนจูงใจจากลูกค้าหรือบุคคลอืน
บริษัทฯ จะไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือของรางวัล หรือสิงตอบแทนอืนใดจากลูกค้าหรือ
บุคคลอืน เว้นแต่เป็ นการรับอันเนืองจากการให้ตามประเพณีนิยม และมีมลู ค่าทีเหมาะสมตามมาตรฐาน
5.15 การดํารงไว้ซงชื
ึ อเสียงอันดีงาม
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บริษทั ฯ จะดํารงรักษาไว้ซงชื
ึ อเสียงอันดีงาม และพึงละเว้นกระทําการทีนําความเสือมเสียมาสูบ่ ริษทั
5.16 สิทธิของบุคคลและกิจกรรมภายนอก
บริษทั ฯ พึงเคารพในสิทธิของบุคคลตามทีกฎหมายกําหนด และพึงส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมภายนอกต่างๆ ทังนี กิจกรรมดังกล่าวจะต้อง
(1) ไม่ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อชือเสียงและภาพลักษณ์ทดีี ของบริษทั
(2) ไม่เป็ นการขัดขวาง หรือเป็ นอุปสรรคอย่างสําคัญต่อการอุทศิ เวลา หรือการทุ่มเทความสามารถใน
การปฏิบตั หิ น้าที
(3) ไม่ขดั ต่อนโยบายเกียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
(4) ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(5) ไม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

……………………………………………………….
( นายสมศักดิ จันทร์น้อย )
ประธานกรรมการ
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ทะเบียนควบคุมเอกสาร
ลําดับ
01
02

วันทีจัดทํา
15 เม.ย. 62
ก.พ

03

มี.ค

รายละเอียดการดําเนิ นการ
จัดทํานโยบายเสนอขออนุมตั ปิ ระกาศใช้ครังแรก
เปลียนโลโก้และนําเข้าคณะกรรมการบริษทั เพือ
อนุ มตั ิ / /
บริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน
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วันทีบังคับใช้
17 มิ.ย. 62
ก.พ

ผูด้ าํ เนิ นการ
เลขานุการ
เลขานุการบริษทั
เลขานุการบริษทั

