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หลักการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีนโยบายที(จะส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรโดยมุง่ เน้ นการดําเนินธุรกิจ
ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมความต้ องการของกลุ
งการขอ กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกด้ าน และ
สอดคล้ องกับวิถีแห่งการสร้ างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคมและสิ(งแวดล้ อม ซึง( จะนําไปสูค่ วามเป็ น
องค์กรแห่งความยัง( ยืน
ทังนี
5 5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีคมู่ ือ “จริ
จริ ยธรรมทางธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน”
งาน
เพื(อใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ทีทิ (ีดี ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยดําเนินธุรกิจบนพื 5นฐานแห่ง
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อผู้เกี(ยวข้ องทังภายใน
5
และภายนอกองค์กร และกําหนดให้ มีการ
ทบทวนติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามคูม่ ือจริยธรรมทางธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางานอย่างต่อเนื(อง

(ดร.ธนู
ธนู กุลชล)
ชล
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)

“จริ
จริ ยธรรมธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน”
งาน
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สารบัญ
หน้ า
-

จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
แนวทางการดําเนินธุรกิจ
นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน(
นโยบายการป้องกันเหตุการณ์ทอี( าจนําไปสูก่ ารทุจริ ต
จริ ยธรรม (Code of Conduct) ของฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน
ข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที(อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ พร้ อมบทลงโทษ หากมีการฝ่ าฝื น
นโยบายการกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
จริ ยธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
การแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน และข้ อเสนอแนะ
วินยั
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จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ด้ วยบริษัทฯเชื(อมัน( ว่าการประกอบธุรกิจให้ ประสบความสําเร็จอย่างยัง( ยืนสามารถธํารงความเป็ นบริ ษัทชันนํ
5 าใน
ธุรกิจนันนอกเหนื
5
อจากความมุง่ มัน( เอาใจใส่ในการปฏิบตั ิงานพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มีระบบการบริ หารการจัดการและ
การกํากับดูแลที(ดแี ล้ ว สิง( สําคัญอีกประการหนึง( คือ การยึดมัน( ในจริ ยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังนัน5
บริ ษัทฯจึงเห็นสมควรกําหนด “จรรยาบรรณ” ขึ 5นเพื(อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ในการที(จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย คํานึงถึงสังคม และสิง( แวดล้ อม

แนวทางการดําเนินธุรกิจ
1. บริ ษัทฯเชื(อมัน( ว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื(อตรง มีจริ ยธรรม และคุณธรรม เป็ นแนวทางการประกอบธุรกิจที(
ถูกต้ อง และยัง( ยืน ดังนันบริ
5 ษัทฯจะยึดถือการปฏิบตั ิตามกฎหมายที(ใช้ กบั ธุรกิจการค้ าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส มี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบ
2. บริ ษัทฯจะบริ หารงานด้ วยความซือ( ตรง รวมทังการบั
5
นทึกบัญชีที(ถกู ต้ อง การเสนอ และใช้ งบประมาณ อย่าง
ชัดเจน และประหยัด และการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซื(อตรง
3. บริ ษัทฯจะให้ พนักงานทุกระดับชัน5 ปฏิบตั ิตามนโยบายของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ทางบัญชี และการควบคุมอื(นๆ
4. บริ ษัทฯจะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้ าที( และความรับผิดชอบ ที(มีตอ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ รวมทัง5
กฎหมาย และศีลธรรมอันดีของบ้ านเมือง

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั8น
บริ ษัทฯมีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน( ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลที(ดีตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ทังนี
5 5 เพื(อให้ มนั( ใจว่า
บริ ษัทฯมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิและข้ อกําหนดในการดําเนินการทีเ( หมาะสม เพื(อป้องกันการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน( กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยและเพื(อให้ การตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจที(
อาจมีความเสีย( งด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน( ได้ รับการพิจารณา และปฏิบตั ิอย่างรอบคอบและเหมาะสมบริษัทจึงได้ จดั ทํา
“นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน( ”เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ 5น เพื(อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที(ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจ
นิยามการคอร์ รัปชั8น
คอร์ รัปชัน( (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญ
ั ญาให้ คํามัน(
เรี ยกร้ อง หรื อรับซึง( เงิน ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื(นใดซึง( ไม่เหมาะสม กับเจ้ าหน้ าที(ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของ
เอกชน หรื อผู้มีหน้ าที(ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื(อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทําหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที(อนั เป็ น
การให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ( ธุรกิจ หรื อแนะนําธุรกิจให้ กบั บริษัทโดยเฉพาะ หรื อเพื(อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ( ผลประโยชน์อื(น
ใดที(ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที(กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ(น
หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทําได้

“จริ ยธรรมธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน”

4/16

นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั8น
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัทฯและบริ ษัทย่อยต้ องไม่ดําเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน( ในทุก
รูปแบบทังทางตรงหรื
5
อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที(เกี(ยวข้ องและให้ มีการสอบ
ทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน( อย่างสมํา( เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้ อกําหนดใน
การดําเนินการเพื(อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย( นแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย
หน้ าที8ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้ าที(และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้ มีระบบที(สนับสนุน
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน( ทีม( ีประสิทธิภาพ เพื(อให้ มนั( ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน(
และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที(และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสีย( งให้ มนั( ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หารมีหน้ าที(และรับผิดชอบในการกําหนดให้ มีระบบและให้
การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน( เพื(อสือ( สารไปยังพนักงานและผู้เกี(ยวข้ องทุกฝ่ ายรวมทังทบทวน
5
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆเพื(อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย( นแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้ อบังคับและ
ข้ อกําหนดของกฎหมาย
4. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าทีแ( ละรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่าง
ถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิกฎหมาย และข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล
เพื(อให้ มนั( ใจว่ามีระบบควบคุมทีม( ีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย( งด้ านคอร์ รัปชัน( ที(อาจเกิดขึ 5น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. กรรมการบริษัท ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯและบริษัทย่อยทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน( และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี(ยวข้ องกับเรื( องคอร์ รัปชัน( ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. พนักงานของบริ ษัทฯและบริษัทย่อยไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื(อพบเห็นการกระทําทีเ( ข้ าข่ายคอร์ รัปชัน( ที(
เกี(ยวข้ องกับบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรือบุคคลที(รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที(กําหนดให้ ทําหน้ าที(
รับผิดชอบเกี(ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริ ษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที(
กําหนดไว้
3. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที(แจ้ งเรื( องทุจริ ตคอร์ รัปชัน( ทีเ( กี(ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย
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4. ผู้ที(กระทําคอร์ รัปชัน( เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึง( จะต้ องได้ รับการพิจารณา
ทางวินยั ตามระเบียบที(บริ ษัทฯกําหนดไว้ นอกจากนี 5อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิ
5 ดกฎหมาย
5. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้และทําความเข้ าใจกับบุคคลอื(นที(ต้อง
ปฏิบตั ิหน้ าที(ที(เกี(ยวข้ องกับบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยหรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯและบริษัทย่อยในเรื( องทีต( ้ องปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน(
6. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมุง่ มัน( ที(จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที(ยดึ มัน( ว่าการคอร์ รัปชัน( เป็ นสิง( ที(ยอมรับ
ไม่ได้ ทงการทํ
ั5
าธุรกรรมกับภาครัฐหรื อภาคเอกชน
7. บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะไม่ให้ การสนับสนุนหรื อความช่วยเหลือไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมกับองค์กรใดๆ ที(เข้ า
ไปมีสว่ นเกี(ยวข้ องกับขันตอนการทุ
5
จริ ตคอร์ รัปชัน(
ข้ อกําหนดในการดําเนินการ
1. นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน( นี 5ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
5 การสรรหาหรื อการ
คัดเลือกบุคลากร การเลือ( นตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และการให้ ผลตอบแทน
โดยกําหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับสือ( สารทําความเข้ าใจกับพนักงานเพื(อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที(อยูใ่ นความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน( ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามที(กําหนดไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of Conduct) ของบริ ษัทฯนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ รวมทังระเบี
5 ยบ และแนวทางปฏิบตั ิ
อื(นใดที(บริ ษัทฯจะได้ กําหนดขึ 5นต่อไป
3. เพื(อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื( องที(มคี วามเสีย( งสูงกับการเกิดคอร์ รัปชัน( กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษัทฯและบริษัทย่อยทุกระดับต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื( องดังต่อไปนี 5
1) ของกํานัล การเลี 5ยงรับรองและค่าใช้ จา่ ย การให้ มอบ หรื อรับ ของกํานัล การเลี 5ยงรับรอง ให้ เป็ นไปตามที(
กําหนดในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริ ษัทฯ
2) เงินบริ จาคเพื(อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน การให้ หรื อรับเงินบริจาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส
และถูกต้ องตามกฎหมายโดยต้ องมัน( ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นําไปใช้ เพื(อเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
3) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื 5อจัดจ้ างกับภาครัฐ ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯและบริษัทย่อยและการติดต่องานกับภาครัฐจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื(อสัตย์และต้ องดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที(เกี(ยวข้ อง
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นโยบายการป้องกันเหตุการณ์ ท8 อี าจนําไปสู่การทุจริต
บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นให้ มกี ารกํากับดูแลกิจการทีด( ีมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการป้องกันการทุจริ ต ดังนัน5 เพื(อให้
มัน( ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนัก และให้ ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริ ต จึงมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 5
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ผู้บริ หารมีความรับผิดชอบในการป้องกัน และตรวจพบการทุจริ ต และข้ อผิดพลาดโดยการนําระบบบัญชี และ
ระบบการควบคุมภายในทีเ( พียงพอมาใช้ อย่างต่อเนื(อง ระบบดังกล่าวจะลดโอกาสการทุจริ ต และข้ อผิดพลาด ทังนี
5 5
ผู้บริ หารทุกระดับตังแต่
5 ระดับล่าง ระดับกลาง ระดับสูง ต้ องทําเป็ นตัวอย่างในเรื( องการมีความซื(อสัตย์ มีจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ
การบริหารความเสี8ยง
สามารถระบุถึงเหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ที(อาจเกิดขึ 5น และมีผลกระทบต่อบริ ษัท เพื(อหามาตรการ
ตอบสนอง และจัดการความเสีย( งเหล่านัน5 ให้ อยูภ่ ายในกรอบระดับที(ยอมรับได้ ว่าจะไม่มีผลกระทบรุนแรง ต่อการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ภายใต้ กระบวนการบริ หารความเสีย( งมีกระบวนการที(สาํ คัญในการระบุถึงปั จจัย
เสีย( งต่างๆ รวมทังการประเมิ
5
นผลกระทบจากความเสีย( งนันๆ
5 การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม รวมถึงกระบวนการ
ติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธีการตอบสนองความเสีย( ง ซึง( รวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการ
ป้องกัน และค้ นหารายการทุจริ ต ข้ อผิดพลาด และการปฏิบตั ิ หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ระบบการควบคุมภายใน
มีขึ 5นเพื(อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และลดความเสีย( งจากลักษณะธุรกิจ ระบบการควบคุมภายในที(
เหมาะสมประกอบด้ วย การควบคุมทังในด้
5 านการป้องกัน (Preventive Control) และการตรวจสอบ (Detective Control)
ซึง( เป็ นเครื( องมือที(ชว่ ยลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระทํามิชอบ และการทุจริ ตให้ น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งแยก
หน้ าที( การทํางาน เช่น ผู้เสนอการสัง( จ่าย กับผู้อนุมตั ิสงั( จ่าย และผู้จ่ายเช็คให้ แยกออกจากกัน นอกจากนี 5มีกระบวนการ
ติดตามประเมินผล โดยผู้บริ หารจะได้ รับรายงาน และรับทราบถึงสาเหตุของข้ อบกพร่อง หรื อสถานการณ์ที(ไม่ชอบมาพา
กลได้ ทนั ท่วงที รวมทังสามารถปรั
5
บปรุงระบบในเชิงป้องกันได้ อย่างเหมาะสม ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ดังกล่าว ฝ่ ายตรวจสอบภายในมักเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึง( ของกระบวนการ
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จริยธรรม (Code of Conduct) ของฝ่ ายบริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์ที(จะส่งเสริ มให้ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจและการบริ หารงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม ทังเป็
5 นการส่งเสริ มระบบ
การกํากับดูแลกิจการที(ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื(อสัตย์ ความยุตธิ รรม ความโปร่งใสเป็ น
สําคัญ
และมุง่ เน้ นการสร้ างประโยชน์ที(ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และคํานึงถึงผู้ที(มีสว่ นได้ เสียโดยรวม บริ ษัทฯจึงได้ กําหนด
จริ ยธรรม เพื(อเป็ นแนวทางสําหรับผู้บริ หาร และพนักงานพึงปฏิบตั ิ อันส่งผลให้ เกิดภาพพจน์ที(ดีตอ่ บริ ษัทฯ และได้ รับ
ความเชื(อมัน( จากสังคมซึง( ประกอบด้ วย
จริยธรรมของผู้บริหาร
1. ปฏิบตั ิหน้ าที(ด้วยความซื(อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นธรรม เพื(อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทลูกค้ า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
2. ยึดถือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้ อบังคับของบริษัท โดยเคร่งครัด
3. เปิ ดเผยสถานะภาพทีเ( ป็ นจริ งของบริ ษัทต่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นโดยครบถ้ วน และทันเวลา
4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเอง และผู้ที(เกี(ยวข้ องจากตําแหน่งหน้ าที( และข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษัท
5. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษัท
6. ในกรณีที(จะให้ ข้อมูลข่าวสาร หรือให้ สมั ภาษณ์ตอ่ สือ( มวลชน หรื อต่อสาธารณชน จะต้ องได้ รับมอบหมายจาก
บริ ษัท
7. ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
8. การทํารายการระหว่างกันจะต้ องพิจารณาอนุมตั ิรายการ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และไม่ผิด
กฎหมาย
9. ไม่ดําเนินการใดๆ ที(อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
10. ประพฤติตนอยูใ่ นกรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม
11. อุทิศตน ความรู้ และความสามารถเพื(อประโยชน์ของบริ ษัท ตลอดเวลา
12. ปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยความเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจ และเป็ นธรรมไม่ใช้ อาํ นาจหน้ าทีใ( นทางที(มชิ อบ
13. ปฏิบตั ิ และประพฤติให้ เป็ นตัวอย่างทีด( ีนา่ เชื(อถือแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
14. มีทศั นคติทดี( ีตอ่ บริ ษัท และผู้ใต้ บงั คับบัญชา
15. ให้ ความรู้ และคําปรึกษาแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา รวมทังรั5 บฟั งความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะจากผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ด้ วยความเต็มใจและจริงใจ
16. ส่งเสริ มผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ มีความมัน( คงก้ าวหน้ าในหน้ าที(การงาน และความเป็ นอยูส่ ว่ นตัว
17. แข่งขันกับผู้อื(น หรื อองค์กรอื(นภายใต้ กฎระเบียบ และข้ อบังคับที(กําหนดไว้ โดยไม่ตาํ หนิติเตียน หรือกล่าวร้ าย
แก่ผ้ อู ื(น
18. วางตนให้ เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
19. ปฏิบตั ิหน้ าที(ตามนโยบาย หรื อข้ อกําหนดทีเ( กี(ยวกับขอบเขตการปฏิบตั ิตอ่ สังคม ที(องค์กรกําหนดไว้ อย่าง
เคร่งครัด
“จริ ยธรรมธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน”

8/16

20. เข้ ามีสว่ นร่วมกิจกรรมสังคม และองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ
และโอกาสที(เหมาะสม
21. ไม่ให้ ความร่วมมือหรื อสนับสนุนกิจการใดๆ ที(มีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อศีลธรรมอันดีงามหรื อเป็ นการส่งเสริ ม
อบายมุข
จริยธรรมของพนักงาน
1. มีทศั นคติทดี( ีตอ่ บริ ษัท และผู้บงั คับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื(อฟั งผู้บงั คับบัญชา
2. ปฏิบตั ิหน้ าที(ด้วยความซื(อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรม มีมานะอดทน และความขยันหมัน( เพียรพัฒนาตนเองให้ มีความ
รอบรู้อยูเ่ สมอ
3. ปฏิบตั ิหน้ าที(ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับคําสัง( ของบริ ษัทโดยเคร่งครัด
4. ปฏิบตั ิหน้ าที(ด้วยความรู้ ความสามารถมีประสิทธิภาพ และได้ มาตรฐานตามที(พงึ( มีในตําแหน่ง หน้ าที(การงาน
ด้ วยความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ
5. รับทราบทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิหน้ าที(ตามนโยบายของบริษัท ตลอดจนข้ อกําหนดเกี(ยวกับขอบเขตการ
ปฏิบตั ิตอ่ สังคม ที(องค์กรกําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
6. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานบริษัท ทังด้
5 านกิริยา มารยาท การวางตัว และการแต่งกาย เพื(อสร้ าง
ความน่าเชื(อถือให้ แก่ตนเอง และบริ ษัท
7. รักษาชื(อเสียงของตนเอง และชื(อเสียงอันดีงามของบริ ษัท โดยไม่ให้ ร้ายหรื อให้ ข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้ เกิด
ความเสือ( มเสียแก่บริษัท
8. รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท โดยไม่ควรกระทําการใดๆ ที(ทําให้ บริ ษัทสูญเสียประโยชน์ ไม่เบียดบังประโยชน์
ของบริ ษัทไปเป็ นประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลอื(น
9. รักษาทรัพย์สนิ บริษัท และรับผิดชอบในการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริษัท ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและดูแลมิให้ ทรัพย์สนิ
ของบริ ษัทต้ องเสียหาย
10. รักษาความลับของบริษัท ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อข่าวสารของบริ ษัทที(ยงั ไม่ควรเปิ ดเผย และไม่ให้ ขา่ วสารหรื อ
ข้ อมูลใดๆ ที(ผ้ มู ีอาํ นาจสัง( การยังไม่อนุญาต
11. ปฏิบตั ิตามคําสัง( โดยชอบของผู้บงั คับบัญชา ไม่กระทําการใดๆ ที(เป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ หรื อการกระทําใดๆ อัน
เป็ นการส่อเจตนาไม่สจุ ริ ต
12. ร่วมมือร่วมใจในการทํางานให้ สาํ เร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี โดยให้ คาํ แนะนํา และความช่วยเหลือที(เป็ นประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงานแก่เพื(อนร่วมงาน
13. ไม่รับของขวัญ ซึง( มีมลู ค่าเกินกว่าปกติที(พงึ ให้ กนั ระหว่างผู้บงั คับบัญชา และผู้ใต้ บงั คับบัญชาไม่วา่ โอกาสใดๆ ก็
ตาม
14. ไม่รับของขวัญทีม( ีมลู ค่าเกินกว่าปกติประเพณีนิยม หรื ออามิสสินจ้ างจากผู้ที(เกี(ยวข้ อง หรื อมีกิจกรรมกับบริ ษัท
15. ไม่ทําธุรกิจโดยอาศัยชื(อบริษัท หรื อมีสว่ นได้ เสียกับกิจการที(เกี(ยวข้ องกับบริ ษัท หรื อแอบอ้ างใช้ ชื(อเสียงบริ ษัทใน
กิจการของตน หรื อบุคคลอื(นไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
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16. ให้ เกียรติซงึ( กันและกัน ปฏิบตั ิตอ่ เพื(อนพนักงานด้ วยความมีอธั ยาศัยไมตรี ที(ดี มีความจริงใจมีความสามัคคีในหมู่
คณะ ช่วยเหลือเกื 5อกูลกันในทางที(ชอบและเป็ นประโยชน์ตอ่ งานของบริ ษัท ถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานให้
เพื(อนร่วมงาน และผู้ใต้ บงั คับบัญชาตามลําดับขัน5

ข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบัตติ นในลักษณะที8อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ พร้ อมบทลงโทษ หากมีการฝ่ าฝื น
1. จะต้ องไม่กระทําการใดๆ เพื(อแสวงหาผลประโยชน์ หรื อเบียดบังทรัพย์สนิ ซึง( ควรเป็ นของบริ ษัท
2. การกระทําที(เป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ อาจเกิดขึ 5นได้ จากความเกี(ยวข้ องกันทางธุรกิจ ระหว่างบริษัท กับ
พนักงาน หรื อระหว่างบริษัทกับลูกค้ า หรื อระหว่างพนักงานกับลูกค้ าของบริ ษัท
3. บริ ษัท จะหลีกเลีย( งที(จะมอบหมาย หน้ าที(ความรับผิดชอบให้ กบั พนักงาน ในกรณีที(อาจจะนําไปสู่
สถานการณ์ทจี( ะก่อให้ เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
4. หากตําแหน่งหน้ าที(ความรับผิดชอบของพนักงาน มีผลในอันที(จะเอื 5อประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อ ครอบครัว
หรื อญาติพี(น้อง หรื อบุคคลที(ร้ ูจกั พนักงานจะต้ องไม่ใช้ อาํ นาจหน้ าที(ของตนในการดําเนินการใดๆ และ
จะต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชาตามฝ่ ายงานได้ ทราบทันที
5. บริ ษัท และพนักงานควรที(จะแจ้ งให้ ลกู ค้ าได้ รับทราบด้ วย หากมีกรณีที(จะเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทกับลูกค้ า หรื อระหว่างพนักงานกับลูกค้ า
6. พนักงานจะต้ องไม่เข้ าร่วมหรื อรับตําแหน่งใดๆ ในองค์กรอื(นรวมทังการรั
5
บตําแหน่งเป็ นกรรมการ ที(ปรึกษา
ตัวแทน หรื อการรับจ้ างทํางานในกิจการอื(นที(จะก่อให้ เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
7. ลักษณะงานใดก็ตามที(อาจก่อให้ เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ควรจัดให้ แบ่งแยกหน้ าที(งานออกจากกัน
บทลงโทษ
ผู้บงั คับบัญชาจะเป็ นผู้พจิ ารณาความผิด และลงโทษพนักงานทีก( ระทําความผิดจรรยาบรรณ โดยพนักงานที(
กระทําความผิดจะได้ รับการพิจารณาลงโทษหนักเบาตามลักษณะของความผิดตามควรแก่กรณีเป็ นรายๆ ไป ซึง( อาจเป็ น
โทษสถานใดสถานหนึง( หรื อหลายสถานดังต่อไปนี 5
1. ตักเตือนด้ วยวาจา
2. ตักเตือนเป็ นหนังสือ
3. พักงานโดยไม่จา่ ยค่าจ้ าง
4. ให้ ออก ปลดออก ไล่ออก
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นโยบายการกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดี โดยยึดมัน( ใน
หลักธรรมาภิบาล ความซื(อสัตย์สจุ ริ ตในการดําเนินธุรกิจ และเพื(อให้ แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริ ษัทได้ รับสารสนเทศ
ที(เชื(อถือได้ อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริ ษัทฯจึงได้ กําหนดระเบียบการกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน ให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมายเกี(ยวกับหลักทรัพย์ และมุง่ เน้ นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี 5
1. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทที(มีสาระสําคัญต่อการ
เปลีย( นแปลงราคาของ หลักทรัพย์ที(ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื(อ
การซื 5อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทอันนํามา ซึง( ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื(น
2. บริ ษัทฯมีหน้ าทีเ( ปิ ดเผยสารสนเทศเกี(ยวกับการดําเนินงานที(สาํ คัญของบริ ษัทให้ สาธารณชนทราบโดยทันที
และอย่างทัว( ถึง โดยผ่านสือ( และวิธีการที(ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท
กําหนด และผ่านสือ( อื(นๆ ของฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื(อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลข่าวสารได้
เข้ าถึงนักลงทุนทุกกลุม่ อย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
3. บริ ษัทฯกําหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หาร รวมทังคู
5 ส่ มรสและบุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการ
เปลีย( นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
5 (มกี ารแก้ ไข
เพิ(มเติม) ซึง( ต่อไปนี 5 เรี ยกว่า “พรบ. หลักทรัพย์ฯ” และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที( สจ.
12/2552 เรื( อง การจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หารและผู้สอบบัญชี และ
จัดส่งสําเนารายงานนี 5ให้ แก่ บริ ษัทในวันเดียวกับที(สง่ รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานถือครองหลักทรัพย์ที(ออกโดยบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํา
ทุกไตรมาส
4. บริ ษัทฯกําหนดห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯทีไ( ด้ รับทราบข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที(ไม่มหี น้ าที(ที(เกี(ยวข้ อง และควรละเว้ นการซื 5อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ในช่วงเวลา 1
เดือน ก่อนที(บริ ษัทฯจะเผยแพร่งบการเงิน หรื อเผยแพร่ข้อมูลที(เป็ นสาระสําคัญอื(น ๆ สูส่ าธารณชน
5. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯจะต้ องไม่ทําการซื 5อขายโอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
โดยใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อ เข้ าทํานิติกรรมอื(นใดโดยใช้ ข้อมูลภายในของ
บริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ข้ อกําหนดนี 5
ให้ รวมถึง คูส่ มรสและบุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อยด้ วย ผู้ใดที(ฝ่าฝื นระเบียบข้ อ บังคับ ดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทําผิด อย่างร้ ายแรง
6. บริ ษัทฯมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และข้ อมูลสารสนเทศอย่าง
เข้ มงวด เพื(อป้องกันไม่ ให้ ข้อมูลข่าวสารที(สาํ คัญถูกเปิ ดเผย กรณีที(กรรมการ ผู้บริ หารหรื อพนักงานนํา
ข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯไปใช้ ในทางมิชอบ โดยบริ ษัทฯได้ กําหนดบทลงโทษ หากผู้ใดฝ่ าฝื นจะถือเป็ น
ความผิดอย่างร้ ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินยั และตามที(กฎหมาย กําหนด ทังนี
5 5 บริ ษัทฯได้ จํากัดการ
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เข้ าถึงข้ อมูลภายในซึง( ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้ าที(ผ้ เู กี(ยวข้ อง ได้ แก่ เจ้ าหน้ าทีฝ( ่ ายบัญชี
และการเงิน เจ้ าหน้ าที(ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท
7. การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯจะต้ องสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ขิ องกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อีกทัง5
ข้ อมูลที(เปิ ดเผยต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลาและสมํา( เสมอไม่วา่ ข้ อมูลเหล่านันจะเป็
5
นเรื( องบวก
หรื อลบต่อบริ ษัท ต่อนักลงทุนหรื อตลาดทุน ข้ อมูลที(มคี วามสําคัญและปกติมิได้ เปิ ดเผยเป็ นการทัว( ไปจะถูก
เปิ ดเผยอย่างเท่าเทียมให้ กบั ผู้ลงทุน ทุกราย และต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก กรรมการผู้จดั การ หรื อผู้ที(
ได้ รับมอบหมายเท่านัน5 เช่น ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นต้ น
ทังนี
5 5 บริ ษัทฯได้ กําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้ อมูลภายในไปใช้ หรื อนําไป
เปิ ดเผยจนทําให้ บริ ษัทฯได้ รับความเสือ( มเสีย หรื อ เสียหาย โดยบริ ษัทฯจะประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลที(เกี(ยวข้ อง
เพื(อดําเนินการตามกฏหมายต่อไป
ข้ อกําหนดของ พรบ. หลักทรัพย์ ฯ ที8เกี8ยวข้ อง
มาตรา 59 ให้ กรรมการ ผู้จดั การ ผู้ดํารงตําแหน่งบริ หาร ตามที(สาํ นักงานประกาศกําหนดและผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทที(ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรื อมาตรา 34 จัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและ
ของคูส่ มรสและบุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ซึง( ถือหลักทรัพย์ในบริ ษัทนัน5 ตลอดจนการเปลีย( นแปลงการถือหลักทรัพย์
ดังกล่าว ต่อสํานักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(สาํ นักงานประกาศกําหนดด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
มาตรา 241 ในการซื 5อ หรื อขายซึง( หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ที(ซื 5อขายในศูนย์ซื 5อ
ขายหลักทรัพย์ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดทําการซื 5อ หรื อขาย หรื อเสนอซื 5อ หรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื(นซื 5อ หรื อขาย หรื อ
เสนอซื 5อ หรื อเสนอขาย ซึง( หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ที(ซื 5อขายในศูนย์ซื 5อขายหลักทรัพย์ ไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ในประการที(นา่ จะเป็ นการเอาเปรี ยบต่อบุคคลภายนอก
โดยอาศัยข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญต่อการเปลีย( นแปลงราคาของหลักทรัพย์ทยี( งั มิได้ เปิ ดเผยต่อประชาชน และตนได้ ลว่ งรู้มาในตําแหน่งหรื อฐานะ
เช่นนัน5 และไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะกระทําเพื(อประโยชน์ตอ่ ตนเอง หรื อผู้อื(น หรื อนําข้ อเท็จจริ งเช่นนันออกเปิ
5
ดเผย
เพื(อให้ ผ้ อู ื(นกระทําดังกล่าว โดยตนได้ รับประโยชน์ตอบแทน
มาตรา 275 กรรมการ ผู้จดั การ ผู้ดํารงตําแหน่งบริ หาร หรื อผู้สอบบัญชีผ้ ใู ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 59
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการทีก( ําหนดตามมาตรา 59 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าแสนบาท และปรับอีกไม่
เกินวันละหนึง( หมื(นบาท ตลอดเวลาที(ยงั มิได้ ปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง
มาตรา 296 ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 241 ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับเป็ นเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ผลประโยชน์ที(บคุ คลนัน5 ๆ ได้ รับไว้ หรื อพึงจะได้ รับเพราะการกระทําฝ่ าฝื นดังกล่าว แต่ทงนี
ั 5 5ค่าปรับดังกล่าว ต้ องไม่น้อยกว่า
ห้ าแสนบาท หรื อทังจํ
5 าทังปรั
5 บ
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จริยธรรมต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มสี ว่ นได้ เสียภายนอก ได้ แก่ ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี 5 คูแ่ ข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื(นๆ รวมทัง5
ชุมชนใกล้ เคียงทีเ( กี(ยวข้ องให้ ทกุ กลุม่ มีสทิ ธิได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม เนื(องจากบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
ได้ รับการสนับสนุนจากผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ซึง( สร้ างความสามารถในการแข่งขันและสร้ างกําไรให้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
ซึง( ถือว่าเป็ นการสร้ างคุณค่าในระยะยาวให้ กบั บริ ษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีการกําหนดนโยบายดังนี 5
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ให้ ความสําคัญต่อพนักงาน เนื(องจากเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จของการบรรลุ
เป้าหมายของบริ ษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้ ได้ รับการดูแลทังในด้
5 านโอกาสการทํางาน ผลตอบแทน การแต่งตัง5 โยกย้ าย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริ มความปลอดภัยในการทํางานอย่างเพียงพอ เหมาะสม เพื(อให้ เป็ นไปตาม
นโยบายดังกล่าว จึงมีหลักปฏิบตั ิ ดังนี 5
1. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะให้ ผลตอบแทนที(เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่พนักงาน
2. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในสถานที(ทาํ งานให้ มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ ของพนักงาน
ตลอดจนทรัพย์สนิ ของบริษัทฯและบริ ษัทย่อย และของพนักงานให้ ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
3. การแต่งตังและโยกย้
5
าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะกระทําด้ วย
ความเสมอภาค สุจริ ต เที(ยงธรรม และตังอยู
5 บ่ นพื 5นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนันๆ
5
4. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะส่งเสริ มให้ พนักงานได้ พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถอย่างทัว( ถึงและสมํ(าเสมอ
5. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆทีเ( กี(ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยระลึกอยูเ่ สมอว่าผู้ถือหุ้น คือเจ้ าของกิจการ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีหน้ าทีส( ร้ างมูลค่าเพิ(ม
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาวจึงกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนี 5
1. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะพยายามสร้ างความเจริ ญเติบโต เพื(อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนที(ดี
2. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้ อมูลที(จําเป็ นเพื(อใช้ ในการประเมินการ
บริ หารงานของบริ ษัทฯและบริษัทย่อย และจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี(ยวกับผลประกอบการอย่างถูกต้ อง ตามความจริงรวมทัง5
รายงานฐานะการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยต่อผู้ถือหุ้นอย่างสมํ(าเสมอ ตามหลักสากลอันเป็ นทีย( อมรับของตลาด
เงินทุนในประเทศและต่างประเทศ
3. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และ
กฎหมายทีเ( กี(ยวข้ อง โดยผ่านการตวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระของ
บริ ษัทฯ
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้ า จึงได้ กําหนดนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ าดังนี 5
1. บริ การลูกค้ าด้ วยความสุภาพมีความกระตือรื อร้ น พร้ อมให้ การบริ การต้ อนรับด้ วยความจริ งใจ เต็มใจ ตังใจ
5
และใส่ใจดูแลผู้รับบริ การดุจญาติสนิท บริ การด้ วยความรวดเร็ว ถูกต้ อง และน่าเชื(อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นําไปใช้ ประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที(เกี(ยวข้ องโดยมิชอบ
3. ให้ ข้อมูลข่าวสารที(ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพื(อให้ ทราบเกี(ยวกับบริ การโดยไม่มีการ
โฆษณาเกินความเป็ นจริงที(เป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเข้ าใจผิดเกี(ยวกับคุณภาพหรื อเงื(อนไขใดๆของบริการของบริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อย
4. ให้ คําแนะนําเกี(ยวกับวิธีการให้ บริ หารของบริ ษัทฯและบริษัทย่อยให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ า
สูงสุด
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่ค้าและคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะประกอบธุรกิจอย่างซื(อตรง มีจริ ยธรรม และคุณธรรม เป็ นแนวทางการประกอบธุรกิจที(
ถูกต้ อง และยัง( ยืน ดังนันบริ
5 ษัทและบริ ษัทย่อยจะยึดถือการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีใ( ช้ กบั ธุรกิจการค้ าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส
มีคณ
ุ ธรรมและมีความรับผิดชอบ
1. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยประสงค์ที(จะให้ การจัดหาสินค้ า และบริ การเป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีจริ ยธรรม
โดยดําเนินการภายใต้ หลักการดังนี 5
- มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคา และการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเที(ยงธรรม
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ ้ า
- จัดทํารูปแบบสัญญาที(เหมาะสมและเป็ นสากล
- จัดให้ มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบตั ิตามสัญญา เพื(อให้ มนั( ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามเงื(อนไขของ
สัญญาอย่างครบถ้ วน เพื(อป้องกันการทุจริ ตประพฤติมชิ อบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
5
ดหา
2. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมุง่ หมายที(จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที(ยงั( ยืนกับคูค่ ้ าที(มวี ตั ถุประสงค์ชดั เจนใน
เรื( องคุณภาพทางด้ านเทคนิค คุณค่าของสินค้ าและบริ การที(คคู่ วรกับมูลค่าเงิน และมีความเชื(อถือซึง( กันและกัน
3. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่มีนโยบายให้ กรรมการและพนักงาน รับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคูค่ ้ า
4. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที(ดี
5. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะไม่แสวงหาข้ อมูลที(เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการที(ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่
เหมาะสม
6. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะไม่กล่าวหาในทางร้ ายแก่คแู่ ข่งทางการค้ าโดยปราศจากซึง( มูลแห่งความจริง
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อสังคมและสิ8งแวดล้ อม
1. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีนโยบายที(จะประกอบธุรกิจ โดยคํานึงถึงสภาพสิง( แวดล้ อมเป็ นสําคัญและจะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และข้ อบังคับเกี(ยวกับสิง( แวดล้ อมที(ใช้ บงั คับอยู่
2. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบต่อสิง( แวดล้ อม
3. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะแลกเปลีย( นความรู้และประสบการณ์กบั บุคคล และหน่วยงานอื(น เพื(อให้ มีการรักษา
สภาพแวดล้ อม ปรับปรุงการผลิต และการปฏิบตั ิงานให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมอย่างต่อเนื(องและสมํ(าเสมอ
4. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะเคารพต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ(น
5. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะให้ ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที(บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยดําเนินธุรกิจอยู่
ตามควรแก่กรณี

การแจ้ งข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมบริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสีย มีช่องทางการร้ องเรี ยน การแสดงความเห็นและแจ้ ง
เบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยกําหนดให้ เลขานุการบริ ษัทฯ ทําหน้ าที(เป็ นหน่วยรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านการกํากับดูแล
กิจการและจริ ยธรรมธุรกิจ ของบริ ษัทฯ ดังนี 5
ช่ องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ
แจ้ งเลขานุการบริ ษัทฯ อีเมล์ที( Jariya@thaipolycons.co.th หรื อส่งผ่านไปรษณีย์ถงึ เลขานุการบริ ษัทฯ เลขที(
2,4 ซอยประเสริ ฐมนูกิจ 29 แยก 8 แขวงจรเข้ บวั เขตลาดพร้ าว กรุงเทพ 10230
กระบวนการดําเนินการเมื8อได้ รับข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทฯเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีชอ่ งทางการร้ องเรี ยนและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เพื(อเป็ นแนวทางสูก่ าร
พัฒนาและสร้ างความยัง( ยืนให้ กบั องค์กร ดังนี 5
1. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนรวบรวมข้ อเท็จจริ งที(เกี(ยวข้ องกับการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
2. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนรายงานข้ อเท็จจริ งต่อกรรมการอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที(สอบสวนข้ อเท็จจริง เพื(อพิจารณาการ
ร้ องเรี ยน โดยแยกแยะเรื( องทีเ( กี(ยวข้ องออกเป็ นประเด็น ด้ านการบริ หารจัดการ ด้ านการพัฒนาความรู้ การ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริง เป็ นต้ น
3. มาตรการดําเนินการ : ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนนําเสนอกรรมการอิสระเพือ( สอบสวนข้ อเท็จจริง และกําหนด
มาตรการดําเนินการเพื(อระงับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4. การรายงานผล : ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนมีหน้ าที(แจ้ งผลให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ หากผู้ร้องเรี ยน เปิ ดเผยตนเอง ในกรณี
ที(เป็ นเรื( องสําคัญ ให้ รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการบริษัท ทราบ
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน บริ ษัทฯกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนตามหลักเกณฑ์ ดังนี 5
1. ผู้ร้องเรี ยน สามารถเลือกทีจ( ะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะไม่
5
ปลอดภัย แต่หากมีการ
เปิ ดเผยตนเองก็จะทําให้ องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้ าและชี 5แจงข้ อเท็จจริ งให้ ทราบ
2. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน จะเก็บข้ อมูลที(เกี(ยวข้ องไว้ เป็ นความลับ/คํานึงถึงความปลอดภัย โดยได้ กําหนดมาตรการ
คุ้มครองพนักงานที(ร้องเรียน และ/หรื อ ผู้ที(ให้ ข้อมูล และ/หรื อ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อมูล โดยจะ
ได้ รับความคุ้มครองจากการปฏิบตั ิที(ไม่เป็ นธรรม เช่น การเปลีย( นตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท( ํางาน
สัง( พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้ าง อันเนื(องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน

วินัย
คณะกรรมการบริ ษัท ถือว่าจริ ยธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน เป็ นวินยั อย่างหนึง( ซึง( กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามถือเป็ นการทําผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้ วย
การบริ หารงานบุคคล
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน มีหน้ าที(ต้องปฏิบตั ิตามและส่งเสริ มให้ ผ้ อู ื(นปฏิบตั ิตามจริยธรรมและข้ อ
พึงปฏิบตั ิในการทํางาน โดยการกะทําต่อไปนี 5ถือเป็ นการผิดจริ ยธรรม
1. การไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน
2. แนะนํา ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ผ้ อู ื(นไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยะรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน
3. ละเลย เพิกเฉย เมื(อพบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรมฯ ในกรณีที(ตนทราบ
4. ไม่ให้ ความร่วมมือ ขัดขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้ อเท็จจริ ง
5. การกระทําอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้ร้องเรี ยน จากการรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมฯ
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