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บทนํา 
บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) ได้กาํหนดหลกัการปฏิบัติ เพื;อเป็นแนวทางในการประพฤติของพนักงานในดา้นต่าง ๆ 

สําหรับการปฏิบติังานตามหน้าที;ที;ได้รับมอบหมาย โดยมีความมุ่งหมายเพื;อให้บริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื;อ
ชื;อเสียงที;ดีของบริษทั อนัจะไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้และประชาชนทั;วไป และที;สาํคญัที;สุดคือบริษทั สามารถรักษาความเป็นองคก์ร
ที;โปร่งใส มีความยติุธรรม การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม มีความซื;อสตัย ์รวมถึงคุณธรรมตามหลกัการที;องคก์รพึงมี  

เพื;อให้การทาํงานของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานคุณภาพและคุณธรรม จึงไดจ้ดัทาํ ประมวลจรรยาบรรณและ              

ข้อพงึปฏิบัตใินการทาํงาน ขึLนเพื;อผูบ้ริหารและพนกังานยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และช่วยกนัธาํรงไวเ้พื;อชื;อเสียงที;ดีและความ
ภาคภูมิใจของพนกังาน อนัจะนาํไปสู่การเป็นองคก์รที;มีระบบการกาํกบัดูแลที;ดี 

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) ปรารถนาเป็นอย่างยิ;งที;จะให้ผูบ้ริหารและพนักงานใชห้ลกัจรรยาบรรณตามคู่มือนีL  อย่าง
สมํ;าเสมอในทุกกรณีจนกลายเป็นหลกัประจาํใจในการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED ฉบับที5 01 

รหัสเอกสาร  :  ADB-2017-02 ครั@งที5แก้ไข 02 

จัดทาํโดย  : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน วนัที5บังคับใช้ 15 สิงหาคม 2562 

เรื5อง ประมวลจรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัติในการทาํงาน หน้าที5 4 
 

 
 

  

This document is property of Applied DB Public Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization.             
เอกสารนี 'เป็นทรัพย์สนิของ  บริษัท  แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน)  ห้ามคดัลอกหรือสืAอสารไปยงับคุคลทีAสามก่อนได้รับอนมุตั ิ

 

 

ข้อ 1 คาํนิยาม 

นิยาม ความหมาย 

ผูบ้ริหาร กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัฝ่าย / เทียบเท่า ขึLนไป 

พนกังาน พนกังานระดบับงัคบับญัชา / เทียบเท่าลงมา 

จรรยาบรรณ 
แนวทางปฏิบติัที;ดีในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงาน อนัจะนาํองคก์รไปสู่การมี
ระบบการกาํกบัดูแลที;ดี 

ทรัพยสิ์น 
สงัหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี ลิขสิทธิ[  เอกสารสิทธิ[ ของบริษทั สิ;งประดิษฐ์ สิทธิบตัร
และทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ขอ้มูลจาํเพาะ  

ขอ้มูลที;บริษทัเป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคุม ซึ; งเป็นขอ้มูลที;มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทัLงในปัจจุบนัและ
อนาคต เป็นขอ้มูลที; รู้ในวงจาํกดัและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคล ภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากผูมี้
อาํนาจ ได้แก่ ขอ้มูลของลูกคา้และพนักงาน ขอ้มูลการขายและการตลาด ผลิตภณัฑ์และบริการ 
ขอ้มูลทางบญัชี ขอ้มูลทางการคา้ ขอ้มูลทางเทคนิค อนัประกอบดว้ย วิธีการ กระบวนการ สูตร ส่วน 
ประกอบ ระบบ เทคนิค สิ;งประดิษฐ ์เครื;องจกัร โปรแกรมคอมพิวเตอร์โครงการ วจิยั และขอ้มูลทาง
ธุรกิจ ได้แก่ รายชื;อลูกค้า ข้อมูลราคาสินค้า แหล่งซืLอวตัถุดิบ ขอ้มูลทางการเงินและการตลาด                  
การผลิตหรือระบบหรือแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนงานโครงการ เป็นตน้ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที;มีส่วนเกี;ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมตลอดถึงผูถื้อหุ้น 
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนีL  คู่แข่งทางการคา้ และสงัคมส่วนรวม เป็นตน้ 

การยดึหลกันิติธรรม  
การตดัสินใจและการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายหรือขอ้กาํหนดที;เกี;ยวขอ้ง 
(Rule of Law) 

ความยติุธรรมและความมีคุณธรรม 
การปฏิบติัหนา้ที;ดว้ยความเที;ยงตรงเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัโดยอยู่บนพืLนฐานของหลกัความเป็น
ธรรมและคุณธรรม (Fairness and Morality) 

ความโปร่งใส 
ความโปร่งใสในการตดัสินใจและวิธีการดาํเนินงานที;สามารถเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบและ
สามารถตรวจสอบได ้ภายใตก้รอบของระเบียบและกฎหมาย (Transparency) 

ความซื;อสตัยสุ์จริต 
ความซื;อสตัยสุ์จริตต่อหนา้ที; ที;จะตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบั จารีตและศีลธรรมอนัดี
งาม (Integrity) 

ความสาํนึกในหนา้ที; การตระหนกัในหนา้ที; ที;จะตอ้งปฏิบติัอยา่งเตม็ความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility) 

ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบติั
หนา้ที; 

การยอมรับผลจากการปฏิบติัหนา้ที;ทัLงในเชิงบวกหรือลบ (Accountability) 

ความมีวสิยัทศัน ์
การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค ์เพื;อการสร้างมูลค่าเพิ;มให้แก่กิจการในระยะยาวและมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศของงาน (Vision) 
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ข้อ 2 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิและข้อพงึปฏบัิติในการทาํงาน 
2.1 วสัิยทศัน์และหลกัการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ประกอบกิจการผลิตเมด็พลาสติกพีวซีี กาวและผลิตภณัฑย์าแนว ที;ใชใ้นอุตสาหกรรม สายไฟ สายโทรศพัท ์สายเคเบิLล การ
ก่อสร้าง รองเทา้ เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ บริษทัฯ มีความมุ่งหมายที;จะเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมผลิตเมด็พลาสติกเพื;อเป็นหนึ;งในผูน้าํในภูมิภาค
อาเซียน โดยมีเป้าหมายที;จะระดมทุนจากประชาชนเพื;อขยายการลงทุนโดย มีเป้าหมายขยายกาํลงัการผลิตและปรับปรุงคุณภาพการผลิต 
รวมถึงการร่วมมือเป็นคู่คา้กบับริษทัฯที;มีความเชี;ยวชาญและประสบการณ์รวมทัLงองคค์วามรู้ดา้นการผลิตต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมเม็ด
พลาสติกประเภทสายไฟไปในสาขาที;เกี;ยวขอ้งกนั ในประเทศต่าง ๆภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมีวสิยัทศัน์จากผูบ้ริหารดงันีL  

“บริษัท มุ่งมั5น สู่การเป็นผู้ผลติเมด็พลาสตกิพวีซีี กาวและผลติภณัฑ์ยาแนวที5มคุีณภาพ ด้วยศักยภาพการบริหารและกระบวนการ

ผลติที5เป็นมาตรฐานสากล เพื5อสร้างพนัธมติร ความไว้วางใจและตอบสนองความพงึพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด” 

2.2  พนัธกจิ 
1. กา้วไปสู่ความเป็นหนึ;งในผูน้าํดา้นธุรกิจ เมด็พลาสติกพีวซีี กาวและผลิตภณัฑย์าแนว ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2. พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการที;มีคุณภาพ มีความหลากหลาย โดยเนน้การรักษาพนัธสญัญาและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
3. พฒันาเทคโนโลยกีารผลิต ใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื;อเพิ;มศกัยภาพในการแข่งขนั 
4. พฒันา ฝึกอบรม สนบัสนุนบุคลากร รองรับการเติบโตของธุรกิจและส่งเสริมพฒันาให้ความรู้และคุณภาพชีวิตการทาํงานให้แก่ 

ลูกจา้ง พนกังานใหมี้ความสมดุลเหมาะสมมากที;สุดเพื;อใหลู้กจา้ง พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที;ดี
ไปพร้อมๆกนั  

5. ใหผ้ลตอบแทนอยา่งเหมาะสมยติุธรรมแก่ผูถื้อหุน้ 
2.3 วฒันธรรม คุณค่า ขององค์กร 

บริษทัฯ เนน้คุณค่าของการทาํงานดว้ยความซื;อสตัย ์ทัLงต่อองคก์ร ต่อลูกคา้และต่อสงัคม การทาํงานเป็นทีม มีการให้ความช่วยเหลือ 
ส่งเสริมสนบัสนุนซึ;งกนัและกนัขณะเดียวกนัก็เคารพซึ;งกนัและกนัไม่วา่จะอยูใ่นระดบัใดขององคก์รโดยพยายามปลูกฝังทศันคติเหล่านีLกบั
พนกังานและผูเ้กี;ยวขอ้งในทุกระดบัฝ่าย 

วฒันธรรม คุณค่า ขององค์กร 

ซื;อสตัยแ์ละจริงจงั Integrity and Practical 诚信与务务 
ลูกคา้เป็นที;หนึ;ง Customer Priority 客户至上 
สร้างสรรคสิ์;งใหม่ๆ Innovation 创新 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ Excellent Driven 追求卓越 
ชนะดว้ยกนัทุกฝ่าย Win-win Orientation 造就双赢 

Integrity and Practical: ซื5อสัตย์และจริงจงั 
 คาํว่า “ซื;อสัตย”์ มีความหมายมากกว่าคาํวา่ไม่โกหก ไม่โกง หรือฝ่าฝืนกฎ กติกา แต่ความถึงเรื;องของการปกปิดปัญหาดว้ย  คน
ปกปิดปัญหาถือเป็นคนไม่ “ซื;อสตัย”์ ปกปิดปัญหาถึงแมว้า่ปกปิดดว้ยเหตุผล ก็ถือวา่เป็นคนไม่มี “ความซื;อสัตย”์ ควรนาํปัญหามาวางแลว้
แกไ้ขกนั ไม่มีปัญหาใดใหญ่เกินกวา่มนุษยจ์ะแกไ้ขได ้แต่ตอ้งไม่ปกปิดซ่อนเร้น ตอ้งเอาขึLนมาวางแลว้ถกเถียงกนั ช่วยกนัคิด ช่วยกนัแก ้
แลว้จะแกไ้ดทุ้กเรื;อง 
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 พนกังานทุกคนของบริษทั ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนอยา่งซื;อสตัยสุ์จริต ยดึมั;นในมาตรฐานในการปฏิบติังานรวมถึงการใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ 
 จริงจงั = การปฏิบติัโดยตลอด สมํ;าเสมออยา่งซื;อสตัย ์

1. การไม่เสแสร้งและโออ้วด 
2. ไม่ตกปากรับคาํกบัลูกคา้ง่ายๆ (รวมถึงภายในดว้ย) 
3. แข่งขนักนัทางการคา้อยา่งเตม็ที;ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย เคารพสิทธิและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
4. คดัเลือก Supplier แบบไม่มีอคติ โปร่งใส สุจริตและยติุธรรม 
5. ไม่คอร์รัปชั;นและแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองคก์ร 

Customer Priority: ลูกค้าเป็นที5หนึ5ง 
ลูกคา้เป็นปัจจยัสําคญัที;ทาํให้ธุรกิจอยูร่อดและความมุ่งหมายเดียวของธุรกิจ คือ การสร้างและรักษาลูกคา้ การให้ความสาํคญักบั

ลูกคา้จะไม่ถูกจาํกดัอยู่ที;ลูกคา้จริง ๆ หรือที;เรียกว่า ลูกคา้ภายนอก (External Customer) ที;ซืLอสินคา้หรือบริการของธุรกิจเท่านัLน แต่จะ
ขยายตวัครอบคลุมไปถึงพนักงานหรือหน่วยงานที;อยู่ถดัไปจากเราซึ; งรอรับผลงานหรือบริการจากเรา ที;เรียกว่า ลูกคา้ภายใน (Internal 
Customer) ใส่ใจมุ่งเนน้ที;ลูกคา้เป็นหลกั สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทัLงดา้นคุณภาพและการบริการ องคก์รตอ้งพึ;งพาลูกคา้ 
ดงันัLน องคก์รจึงตอ้งทาํความเขา้ใจกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทัLงในปัจจุบนัและอนาคต และตอ้งพยายามดาํเนินการ ใหบ้รรลุความตอ้งการ
ของลูกคา้ รวมทัLงพยายามทาํใหเ้หนือความคาดหวงัของลูกคา้ 

� ความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นต่างๆ 
� ความพึงพอใจของลูกคา้ในดา้นต่างๆ 
� ขอ้มูลยอ้นกลบั คาํติชม คาํร้องเรียนในดา้นต่างๆ  

Innovation: สร้างสรรค์สิ5งใหม่ๆ 
สร้างสรรคสิ์;งใหม่ มีหลายดา้น คิดใหม่ ทาํใหม่ ทศันคติใหม่ กระบวนการใหม่ เราเรียกวา่ “Innovation” 

� ดา้นผลิตภณัฑ ์
� ดา้นกระบวนการ/วธีิการทาํงาน 
� ดา้นการบริหารการจดัการ 
� อื;น ๆ สถานที; สิ;งอาํนวยความสะดวก 

ด้านการบริหารการจดัการ 
การเปรียบเทียบเชิงธุรกิจ สภาวการณ์ องคค์วามรู้ เพื;อการปฏิรูป 

� ระบบการบริหารและการจดัการที;ทนัสมยั  
� โครงสร้างองคก์รและการบริหารจดัการใหม่ 
� ตาํแหน่งงาน หนา้ที;และความรับผิดชอบต่าง ๆ 

Win-win Orientation: ชนะด้วยกนัทุกฝ่าย 
� ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้มีมูลค่าหุน้มากขึLน ไดก้ารลงทุนในระยะยาว 
� พนกังานไดผ้ลตอบแทน สวสัดิการ สภาวะแวดลอ้ม ความมั;นคง พนกังานทาํงานสุดความสามารถ ซื;อสตัยสุ์จริต เป็นส่วนหนึ;ง

ของบริษทัในระยะยาว 
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� ตอบสนองความพึงพอใจ ไปดว้ยกนักบัลูกคา้ ผลประโยชนร่์วมกนั ชนะร่วมกนัเป็น Supply chain ตลอดกาล 
� กระทาํกบั Supplier เหมือนลูกคา้ จะได ้Supply chain ที;ดี 
� มีส่วนร่วมและปฏิบติัต่อสงัคมที;ดี ใส่ใจในสงัคม ไดส้ภาวะแวดลอ้มที;ดี ปลอดภยั 

คดิการแบบชนะต้องชนะด้วยกนั (Think Win/Win) 
� ไม่มองเพียงผลประโยชน์เฉพาะตน  
�  มองไปถึงผลประโยชน์ของคนที;เกี;ยวขอ้ง 
�  ทุกฝ่ายไดป้ระโยชน ์ 
�  อยา่คิดแต่ในส่วนขององคก์ร ใหนึ้กถึงส่วนที;เป็นบุคลากร  
�  อยา่นึกถึงแต่ตนเอง นึกถึงองคก์รดว้ยเช่นกนั 
�  อยา่เอาแต่ไดฝ่้ายเดียว 
�  ความเห็นแก่ตวัที;ตอ้งแขง่ขนักนั ทา้ยสุดทุกฝ่ายก็แพก้นัหมด  
การคิดแบบตอ้งชนะร่วมกัน ตอ้งได้ประโยชน์ด้วยกนัในหลาย ๆ ฝ่ายนัLนจะทาํได้ด้วยการที;ผูน้ ํา หัวหน้า ผูบ้ ังคบับัญชา หรือ

ผูรั้บผิดชอบในระดบัสูง ในระดบัต่าง ๆ จะตอ้งมีใจกวา้งและเปิดโอกาสในการเจรจากนัอยูต่ลอดเวลา 
2.4 แนวทางในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจบนพืLนฐานของหลกัการกาํกบักิจการที;ดีเพื;อให้แน่ใจวา่มีความโปร่งใส มีมาตรฐานที;เพียงพอและสามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากลเพื;อใหธุ้รกิจมีการเจริญเติบโตที;ย ั;งยนื ผูถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนเป็นที;น่าพอใจ ลูกจา้ง พนกังานมีเงื;อนไขการจา้ง
ที;เหมาะสม 

ข้อ 3 หน้าที5และจรรยาบรรณของบุคคลที5เกี5ยวข้อง 
3.1 หน้าที5ของพนักงาน 

จริยธรรมนีL เป็นแนวทางที;พนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตาม เพื;อให้บริษทัฯ เป็นองคก์รที;มีคุณภาพ พนกังานจึง ตอ้งมีความเขา้ใจ
ประมวลจริยธรรมนีL เป็นอยา่งดี พร้อมทัLงสามารถนาํไปปฏิบติัตามหนา้ที;ที;ไดรั้บมอบหมายของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

หากพนกังานไม่สามารถปฏิบติัตาม อนัเนื;องจากไม่เขา้ใจเนืLอหาของจริยธรรมนีL  หรือเพราะมีเหตุอื;นใด พนกังานมีหนา้ที;ชีLแจงต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา เพื;อรอแนวทางปฏิบติัตามคาํสั;งของผูบ้งัคบับญัชาต่อไป 

พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ที;โดยยดึประมวลจริยธรรมนีL เป็นหลกั หากมีการฝ่าฝืนและบริษทัตกัเตือนแลว้ ซึ; งผูน้ัLนรับทราบแต่
ไม่ดาํเนินการแกไ้ข หรือกรณีไม่สามารถแกไ้ขได ้บริษทัฯ อาจกาํหนดใหมี้การลงโทษทางวนิยัตามความเหมาะสม 

3.2 หน้าที5ของผู้บงัคบับญัชา 
 ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งศึกษารายละเอียดและให้ความรู้เกี;ยวกบัจริยธรรมตามประมวลนีL ให้เป็นที;เขา้ใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และดูแล
สอดส่องให้มีการปฏิบติัตามประมวลนีL  รวมถึงมีการจดัการที;เหมาะสมเมื;อไม่มีการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนีLพร้อมทัLงให้การชีLแนะ
หากเกิดปัญหาเกี;ยวกบัการปฏิบติัตามจริยธรรมนีL  ไม่วา่เพราะผูใ้ตบ้งัคบับญัชารายงาน หรือพบเองก็ตาม 

นอกเหนือจากนีL  ผูบ้ ังคบับัญชาตอ้งเป็นแบบอย่างที;ดีแก่ผูใ้ตบ้ังคบับัญชา แนะนําและถ่ายทอดความรู้เพื;อพฒันาศักยภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ ดูแลใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งตามสมควร พร้อมทัLงใหก้ารช่วยเหลือเมื;อเกิดปัญหาในการปฏิบติั
หนา้ที; โดยครอบคลุมการปฏิบติัหนา้ที;ต่อไปนีL  
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1. การปฏิบติัต่อพนกังานจะตอ้งเป็นไปอยา่งสุภาพ รวมทัLงเคารพในความเป็นปัจเจกชนของบุคคลและศกัดิ[ ศรีความเป็นมนุษย ์
2. จดัใหมี้การรักษาความปลอดภยัในสถานที;ทาํงานเพื;อสร้างความปลอดภยัแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานทุกคน 
3. การแต่งตัLงหรือโอนยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษแก่พนกังานจะตอ้งกระทาํโดยสุจริตบนพืLนฐานของความรู้หรือ

ความสามารถในการทาํงานของพนกังาน 
4. สนบัสนุนให้มีการพฒันาความรู้และความสามารถในการทาํงานโดยจะตอ้งให้โอกาสพนักงานในการพฒันาศกัยภาพของตน 

ไม่วา่จะเป็นการเขา้ร่วมฝึกอบรบหรือสมัมนาความรู้ทัLงภายในและภายนอกองคก์ร 
5. เสนอค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานตามความเหมาะสม 
6. ใหสิ้ทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมแก่พนกังาน อาทิเช่น ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจาํปี กองทุน

สาํรองเลีLยงชีพ หรือสวสัดิการที;เหมาะสมของแต่ละงาน เป็นตน้ 
7. ใหมี้การติดตามกฎหมายที;เกี;ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งสมํ;าเสมอและนาํมาประยกุตใ์ชห้รือบงัคบัใช ้
8. ใหพ้นกังานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเรื;องราวที;เกี;ยวขอ้งกบัการทาํงานไม่วา่โดยทางตรงหรือผา่นทาง

จดหมาย 
3.3 หน้าที5ของผู้ใต้บังคบับญัชาและการปฏิบตัริะหว่างผู้ร่วมงาน 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรใหเ้กียรติและรับฟังผูบ้งัคบับญัชา รับฟังความคิดเห็นดว้ยแนวคิดที;จะนาํไปปรับปรุงพฒันาตนใหมี้ศกัยภาพที;ดี
ยิ;งขึLนและเสนอความคิดเห็นเพิ;มเติมเพื;อปรับปรุงแกไ้ขระบบการทาํงานใหดี้ยิ;งขึLน 

นอกเหนือจากนีL  บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริมวฒันธรรมที;ดีในองค์กรเพื;อก่อให้เกิดบรรยากาศที;ดีในการทาํงานและความ
สามคัคีระหวา่งเพื;อนร่วมงาน โดยมีแนวทางที;สาํคญัดงัต่อไปนีL  

1. เนน้ย ํLาใหมี้การเคารพผูบ้งัคบับญัชา ขณะเดียวกนัก็ตอ้งให้เกียรติ ผูอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาและเพื;อนร่วมงาน โดยหลีกเลี;ยงการ
เผยแพร่หรือเปิดเผยขอ้มูลที;เกี;ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานหรือขอ้มูลส่วนบุคคลอื;น ๆ  และใหห้ลีกเลี;ยงการติดต่อสื;อสารในลกัษณะ
วพิากษว์จิารณ์ที;อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลที;ถูกพาดพิง 

2. หา้มมิใหก้ระทาํการต่อตา้นอนัเป็นการปฏิบติัที;ไม่เหมาะสมกบัเพื;อนร่วมงาน 
3. ใหมี้การส่งเสริมและสนบัสนุนซึ;งกนัและกนัเพื;อสร้างบรรยากาศที;ดีในการทาํงานระหวา่งเพื;อนร่วมงาน 
4. หา้มมิใหอ้า้งอิงผลงานของคนอื;นมาเป็นของตน 
5. ใหป้ฏิบติัต่อเพื;อนร่วมงานดว้ยความมีนํL าใจอธัยาศยัไมตรีและมนุษยส์มัพนัธ์ที;ดี 
6. รับฟังคาํติชมและคาํแนะนาํจากเพื;อนร่วมงานคนอื;น 

3.4 จรรยาบรรณของกรรมการ 
1.  บริษทัฯ ไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยกรรมการมีอายกุารดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี การ

ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการชุดยอ่ย มีอายเุท่ากบัวาระกรรมการ และสามารถกลบัเขา้มารับตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ กรรมการออก
ระหวา่งปี กรรมการที;ไดรั้บการแต่งตัLงเขา้มารับตาํแหน่งแทนมีอายเุหลือเท่ากบัอายกุารทาํงานเดิมของกรรมการที;ออก 

2. ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที;บริหาร มีหน้าที;ความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการไดก้าํหนดอาํนาจหน้าที;ของ
ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที;บริหารไวอ้ย่างชดัเจนและเพื;อไม่ให้คนใดคนหนึ;งมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั จึงไดแ้ยก
บุคคลที;ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที;ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที;บริหารแลว้  
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3. กรรมการทุกคนเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ที;ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ พร้อมที;จะ
แสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา กรรมการปฏิบติัหนา้ที;ดว้ยความซื;อสัตย์
สุจริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกคน โดยไดรั้บขอ้มูลที;
ถูกตอ้งและครบถว้น   

4. คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ สําหรับหลกัปฏิบติัในขอ้นีL  ถา้หาก ประธาน
กรรมการมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัประธานเจา้หนา้ที;บริหาร ให้มีการการตรวจสอบวาระการประชุมโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบทุกครัL งก่อนส่งหนงัสือเชิญประชุม  

5. คณะกรรมการได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื;น โดยพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพการทาํงานของกรรมการที;ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหลายบริษทัอยา่งรอบคอบและเพื;อใหม้ั;นใจวา่กรรมการสามารถ
ทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที;ให้บริษทัฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยไดก้าํหนดจาํนวนบริษทัที;กรรมการแต่ละคนสามารถดาํรง
ตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษทัฯ ไดไ้ม่เกิน 5 บริษทัจดทะเบียน ทัLงนีL  เนื;องจากประสิทธิภาพของ
การปฏิบติัหนา้ที;ในฐานะกรรมการบริษทัอาจลดลง หากจาํนวนบริษทัที;กรรมการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการมีมากเกินไปและ
ไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหแ้ก่สาธรณชนทราบ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

6. คณะกรรมการกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที;บริษทัอื;นของประธานเจา้หนา้ที;บริหารและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัอยา่งชดัเจน ทัLงประเภทของตาํแหน่งกรรมาการและจาํนวนบริษทัที;สามารถไปดาํรงตาํแหน่งได ้
ทัLงนีL  ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ    

7. การประชุมกรรมการ การประชุม กรรมการชุดย่อย ประชุมประจําปีผูถื้อหุ้นได้มีการนัดหมายเป็นการล่วงหน้าตลอดปี 
คณะกรรมการมีหน้าที;จัดสรรเวลาเพื;อเขา้ร่วมการประชุมต่างๆของบริษทัอย่างเต็มที; การขาดการประชุมควรมีเหตุผลที;
เหมาะสมและจาํเป็น อย่างไรก็ตามการเปลี;ยนแปลงวนัประชุมอาจเกิดขึLนได้แต่ควรได้รับความเห็นชอบวนัประชุมจาก
กรรมการโดยรวมและเลขานุการบริษทัไดแ้จง้การแกไ้ขอยา่งเป็นลายลกัษณ์และแน่ใจวา่กรรมการไดท้ราบขอ้มูลเปลี;ยนแปลง
ดงักล่าว   

8. เพื;อให้การปฏิบัติหน้าที;ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มี
คณะกรรมการชุดยอ่ย เพื;อช่วยศึกษาและกลั;นกรองขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบ  และ
ไดก้าํหนดนโยบาย บทบาท หนา้ที;รับผิดชอบ กระบวนการทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน ในกฎบตัรของกรรมการแต่ะละคณะ  

9. การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื;องเกี;ยวกบัผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการที;เกี;ยวขอ้งจึงไม่มีสิทธิ[ อนุมติั
ค่าตอบแทนของตนเอง กรณีไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูท้บทวนและอนุมติัเบืLองตน้ และนาํเสนอต่อการประชุมผูถื้อหุ้น โดย ระดบัและองคป์ระกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการตอ้งเหมาะสมและเพียงพอที;จะจูงใจและรักษากรรมการที;มีคุณภาพตามที;ตอ้งการและไดห้ลีกเลี;ยงการจ่าย
ที;เกินสมควร 

3.5 จรรยาบรรณของประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
1. ตอ้งปฎิบติัหน้าที;ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บังคบัของบริษทั ตลอดจนมติที;ประชุมผูถื้อหุ้นและมติของ

กรรมการชุดต่างๆ 
2. ตอ้งบริหารเพื;อผลประโยชน์ของบริษทั ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื;นๆ และรักษาภาพลกัษณ์ของบริษทั 
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3. ตอ้งบริหารงานดว้ยความซื;อสตัยสุ์จริตโดยไม่ฝักไผก่ารเมือง และวางตวัเป็นกลางเพื;อผลประโยชน์ของบริษทั 
4. พึงบริหารงานโดยหลีกเลี;ยงความขดักนัแห่งผลประโยชน์ส่วนตน ระมดัระวงัไม่สร้างขอ้ผูกมดัที;อาจขดัแยง้กบัหนา้ที; ตอ้งไม่

เป็นผูป้ระกอบการ หรือ เป็นผูถื้อหุ้นสาํคญั หรือมีบุคคลที;เกี;ยวโยงเป็นกรรมการ หรือเป็นผูถื้อหุ้นสาํคญัในกิจการหรือธุรกิจ
การคา้ที;มีลกัษณะธุรกิจแบบเดียวกนั หรือแข่งขนั ไม่วา่จะทาํเพื;อประโยชน์ตนเองหรือเพื;อผูอื้;น 

5. ตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สีย หรือตอ้งไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้บริหารหรือจดัการใดๆทีมีผลปั;นทอนผลประโยชน์ของ
บริษทัหรือเอืLอประโยชน์ใหบุ้คคลอื;นหรือกิจการอื;น 

6. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที;ดีในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั;น และมุ่งมั;นที;จะป้องกนั และขจดัการกระทาํที;ก่อให้เกิดการ
ทุจริตและคอร์รัปชั;น 

7. ตอ้งมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและดาํเนินงานอยูบ่นพืLนฐานของความถูกตอ้ง 
8. ตอ้งบริหารงานดว้ยหลกัการดูแลพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และระเบียบที;รับรองโดยทั;วไป รวมถึงการดูแลดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ;งแวดลอ้ม ที;เกี;ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษทัอนัจะมีผลกระทบต่อ สังคม ชุมชนและ
สิ;งแวดลอ้ม 

9. ตอ้งบริหารงานโดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมทัLงภายในและภายนอกองค์กร โดยยอมรับในขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นต่าง ที;
เกี;ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการ   

3.6 จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
1. ปฏิบติัหนา้ที;ดว้ยความซื;อสตัยสุ์จริต เป็นธรรม เพื;อประโยชน์สูงสุดของ บริษทั ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้และพนกังาน 
2. ยดืถือการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
3. ปฏิบติัตามนโยบาย ขอ้กาํหนดการดาํเนินงานที;บริษทัประกาศใชอ้ยา่งเคร่งครัด 
4. เปิดเผยสถานภาพที;เป็นจริงของบริษทัต่อกรรมการ ผูถื้อหุน้ โดยครบถว้นและทนัเวลา 
5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูเ้กี;ยวขอ้งจากตาํแหน่งหนา้ที; และขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ของบริษทั 
6. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือทาํงานอื;นในกิจการอื;นได ที;มีลกัษณะแข่งขนักบับริษทั 
7. การดาํเนินงานใดๆอยูภ่ายใตอ้าํนาจอนุมติัที;ไดรั้บมอบหมาย 
8. ประพฤติตนอยูใ่นกรอบศิลธรรมประเพณีอนัดีงาม เป็นผูน้าํและแบบอยา่งที;ดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
9. ตอ้งไม่ใหค้วามหวงัแก่ลูกคา้ หรือคาํมั;นสญัญาใดๆ โดยที;ตนเองไม่สามารถทาํได ้หรือไม่มีอาํนาจ 
10. แข่งขนักบัผูอื้;น หรือคู่แข่ง ภายใตธ้รรมเนียมปฎิบติัที;ดี โดยไม่ตาํหนิ หรือกล่าวร้ายผูอื้;น 
11. เป็นแบบอยา่งที;ดีในการต่อตา้นการทุจริตและคอรรัปชั;นและ มุ่งมั;นที;จะป้องกนั และขจดัการกระทาํที;อาจให้เกิดการทุจริตและ

คอร์รัปชั;น  
12. วางตนเองใหเ้หมาะสมในฐานะตวัแทนขององคก์รต่อบุคคลภายนอก 

3.7 จรรยาบรรณของพนกังาน 
1. ปฏิบติัตนอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
2. รับทราบ ทาํความเขา้ใจและปฎิบติัหนา้ที;ตามนโยบายของบริษทั ตลอดจนขอ้กาํหนดที;เกี;ยวขอ้ง กบัขอบเขตการปฏิบติัต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียอยา่งถูกตอ้ง และเคร่งครัด 
3. มีทศันคติที;ดีต่อบริษทัและผูบ้งัคบับญัชา 
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4. ปฏิบติัหน้าที;ดว้ยความซื;อสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม อุตสาห พฒันาตนเองให้มีความรอบรู้และมีความกา้วหนา้ในงานตนเองอยู่
เสมอ 

5. ปฏิบติัหนา้ที;ดว้ยความรู้ความสามารถเตม็ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานตามที;พึงมีในตาํแหน่ง หนา้ที;ตนเองดว้ยความเอาใจใส่
และมีความรับผิดชอบ 

6. ปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม 
7.  ปฏิบติัตนต่อเพื;อนพนักงานดว้ยความมีอธัยาศยั ไมตรีที;ดี มีความจริงใจ มีความสามคัคีในหมู่คณะช่วยเหลือชึ; งกนัและกัน

ในทางที;ถูกที;ควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและต่อแผนก ฝ่าย  
8. รักษาข้อมูลลูกค้าและรักษาความลับทางธุรกิจของบริษัท และไม่อาศัยความไวว้างใจของลูกค้า กระทําการเพื;อให้มาซึ; ง

ผลประโยชน์ตนเอง 
9. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูเ้กี;ยวขอ้งจากตาํแหน่งหนา้ที;และขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทั 
10. พึงใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเพื;อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัมิใช่เพื;อของตนเอง 
11. แข่งขนักบัผูอื้;น หรือคู่แข่ง ภายใตธ้รรมเนียมปฎิบติัที;ดี โดยไม่ตาํหนิ หรือกล่าวร้ายผูอื้;น 
12. ไม่กระทาํการใดๆที;ทุจริตต่อองคก์ร และมุ่งมั;นที;จะต่อตา้นการกระทาํใดๆที;จะก่อใหเ้กิดการทุจริตและคอร์รัปชั;นภายในองคก์ร 
13. อุทิศตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมทัLงภายในองคก์ร และสงัคมและชุมชนตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที;เหมาะสม 
14. วางตนเองใหเ้หมาะสมในฐานะตวัแทนขององคก์รต่อบุคคลภายนอก  

ข้อ 4 การปฏบัิติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท 
4.1 การปฏิบัตติามกฎหมาย 

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทัLงกรรมการและผูบ้ริหารและในการปฏิบติัหน้าที;ของลูกจา้งพนักงานจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมาย ไม่กระทาํการใด ๆ ที;จะเป็นความเสี;ยงต่อการกระทาํที;ผิดกฎหมาย รวมทัLงกฎระเบียบที;ออกโดยเจา้พนกังานที;เกี;ยวขอ้ง อาทิเช่น 
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตลาดทุน หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

4.2 ข้อบงัคบัการทาํงานและกฎระเบยีบ คาํสั5งที5เกี5ยวข้อง 
นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมายทั;วไปซึ;งเป็นหนา้ที;พืLนฐานที;บริษทั ลูกจา้ง พนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามโดยไม่มีการกระทาํใด ๆ ที;

จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ แลว้ บริษทัฯ มีขอ้บงัคบัการทาํงาน รวมทัLงกฎระเบียบ คาํสั;งที;ไดมี้การประกาศใชใ้นปัจจุบนั หรืออาจมี
ประกาศใชใ้นอนาคต ลูกจา้ง พนกังานจะตอ้งปฏิบติัตาม โดยแผนกทรัพยากรบุคคล หรือ หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน และหรือ
หน่วยงานอื;นๆเที;เกี;ยวขอ้ง มีหนา้ที;ในการแจง้ให้ทราบและให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ลูกจา้ง พนกังาน เพื;อให้รับทราบถึงหน้าที;ที;จะตอ้ง
ปฏิบติั และมีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั 

ข้อ 5 หลกัปฏบัิติในการทาํงาน 
บริษทัฯ ไดว้างหลกัปฏิบติัในการทาํงานเพื;อใหทุ้กฝ่ายที;เกี;ยวขอ้งไดน้าํไปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงานดงันีL  

5.1 การปฏบิัตต่ิอทรัพย์สินบริษัทฯ 
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนของบริษทั มีหนา้ที;ซืLอและใชง้านสินทรัพยข์องบริษทัฯให้เป็นไปอยา่งคุม้ค่า ประหยดัและก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งทาํการดูแลเอาใจใส่เพื;อไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสินทรัพยด์งักล่าว 
 



APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED ฉบับที5 01 

รหัสเอกสาร  :  ADB-2017-02 ครั@งที5แก้ไข 02 

จัดทาํโดย  : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน วนัที5บังคับใช้ 15 สิงหาคม 2562 

เรื5อง ประมวลจรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัติในการทาํงาน หน้าที5 12 
 

 
 

  

This document is property of Applied DB Public Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization.             
เอกสารนี 'เป็นทรัพย์สนิของ  บริษัท  แอ็พพลาย ดีบี จํากดั (มหาชน)  ห้ามคดัลอกหรือสืAอสารไปยงับคุคลทีAสามก่อนได้รับอนมุตั ิ

 

 

5.2 การใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บริษทัฯไดว้างหลกัปฏิบติัในการทาํงานที;เกี;ยวขอ้งกบัเรื;องการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศไวด้งัต่อไปนีL  
5.2.1 ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะตอ้งใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขอ้มูลสารสนเทศที;บรรจุอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์รวมถึง

เครื;องมือการติดต่อสื;อสารอื;น ๆ ของบริษทัดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นสาํคญั 
5.2.2 แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ มีหนา้ที;รักษาสิทธิของบริษทัในการตรวจสอบขอ้มูลในระบบตามความเหมาะสม 
5.2.3 ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนตอ้งหลีกเลี;ยงการเขา้เวบ็ไซตที์;มีเนืLอหาผิดกฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีของสังคมและ

จะตอ้งป้องกนัไม่ใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลจากเวบ็ไซตด์งักล่าวต่อบุคคลอื;นไม่วา่จะทัLงในหรือนอกบริษทั 
5.2.4 ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนทาํการส่งต่อขอ้ความผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือการติดต่อสื;อสารอื;นๆที;เป็นการ

ก่อใหเ้กิดความเสียหาย ทาํลายชื;อเสียง หรือรบกวนผูอื้;น หรือการกระทาํไม่ที;ไม่สุภาพอยา่งอื;นต่อบุคคลอื;น 
5.2.5 ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนักงานที;ไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริษทักระทาํการเขา้ถึง คดัลอก เผยแพร่ ลบ ทาํลายหรือ

ดดัแปลงขอ้มูลใด ๆ หรือเปลี;ยนแปลงรหสัผา่น หรือกระทาํการใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั 
5.2.6 หา้มมิใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนใชซ้อฟแวร์ที;ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

5.3 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอพนกังาน ผู้บังคบับัญชาและเพื5อนร่วมงาน  
 ภายใตน้โยบายที;ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 3 บริษทัมีความตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานวา่เป็นกุญแจแห่งความสาํเร็จและการบรรลุ
ถึงเป้าหมายของบริษทั ที;มีคุณค่ายิ;ง  บริษทัฯ จะดูแลพนกังานอยา่งเป็นธรรม ทัLงในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัLง โยกยา้ย การพฒันา
ศกัยภาพ  พร้อมพฒันาความปลอดภยัในการทาํงานและสภาพแวดลอ้มในองคก์รให้ดีที;สุด เพื;อให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว จึงมีหลกั
ปฏิบติัดงันีL  

5.3.1 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 
5.3.2 ให้ผลตอบแทนที;เป็นธรรมต่อพนกังาน รวมทัLงมีการจดัตัLงกองทุนสาํรองเลีLยงชีพพนกังานและให้ความสาํคญัในดา้นการ

ดูแลสวสัดิการของพนกังาน 
5.3.3 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน 
5.3.4 การแต่งตัLง โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทาํดว้ยความสุจริตใจและตัLงอยู่บนพืLนฐานความรู้ 

ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัLน 
5.3.5 ให้ความสําคัญต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั;วถึงและสมํ;าเสมอ เพื;อพฒันา

ความสามารถของพนกังานใหเ้กิดศกัยภาพในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ 
5.3.6 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซึ;งตัLงอยูบ่นพืLนฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน 
5.3.7 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆที;เกี;ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

5.4 การปฏิบัตต่ิอลูกค้า 
บริษทัฯ กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกคา้เป็นส่วนหนึ;งในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที;ดีโดยเนน้หลกัความซื;อสัตยสุ์จริตต่อ

ลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ที;ผลิตและจาํหน่ายให้ลูกค้าต้องผ่านการตรวจสอบวา่ไดคุ้ณภาพมาตรฐานตามที;กาํหนด และตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑ์
อยา่งต่อเนื;องเพื;อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยบริษทัฯ จะใหค้าํแนะนาํที;ดีต่อลูกคา้ พร้อมช่วยเหลืออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ 
โดยปฏิบติั อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม  
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บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อลูกคา้ ดงันีL  
5.4.1 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื; องกระบวนการผลิต และการจัดส่งสินค้าที; มีคุณภาพที; ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้

ความสาํคญัในการปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยใีนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
5.4.2 จดัใหมี้ระบบการควบคุมดูแลการปฏิบติัตามขอ้ตกลงที;ไดใ้หไ้วก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัดและดว้ยความซื;อสัตยสุ์จริตเอาใสใส่ 

สมํ;าเสมอ 
5.4.3 จดัใหมี้ระบบรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้อยา่งรัดกมุและเหมาะสม เสมือนเป็นความลบัของบริษทัฯ และไม่นาํไปใชเ้พื;อ

ประโยชน์ของตนเองหรือผูที้;เกี;ยวขอ้งโดยมิชอบ 
5.4.4 ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวญั หรือรางวลั หรือสิ;งตอบแทนอื;นใดจากลูกคา้หรือบุคคลอื;น เวน้แต่เป็นการรับอนั

เนื;องจากการใหต้ามประเพณีนิยม 
5.4.5  ยึดถือและดํารงความซื;อสัตยสุ์จริต เป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจ และรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นําขอ้มูลมาใช้เพื;อ

ประโยชน์ของตนเองและผูที้;เกี;ยวขอ้งโดยมิชอบ  
5.4.6 ปฏิบติัตามาตรฐานต่างๆที;เกี;ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อนัเป็นที;ยอมรับโดยทั;วไป 
5.4.7 ดาํเนินธุรกิจโดยถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมหรือสนับสนุน

กิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที;มิชอบดว้ยกฎหมาย 
5.4.8 สื;อสารขอ้มูลเกี;ยวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทัฯ ใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจที;ถูกตอ้ง 
5.4.9 สื;อสารถึงลูกคา้ต่อนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั;นเพื;อความเขา้ใจที;ตรงกนัและรวมถีงหาแนวร่วมเพื;อการ

ต่อตา้นการการทุจริตและคอร์รัปชั;นใหเ้กิดในวงกวา้งต่อไป 

5.5 การปฏบิัตต่ิอคู่ค้า 
บริษทัฯ มีนโยบายให้พนกังานปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ซื;อสัตย ์และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่คา้โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

ของบริษทัฯ พืLนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที;เป็นธรรมทัLงสองฝ่าย หลีกเลี;ยงสถานการณ์ที;ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การ
เจรจาแกปั้ญหาตัLงอยูบ่นพืLนฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงันีL  

5.5.1 ไม่เรียกหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที;ผิดกฎหมายในการคา้กบัคู่คา้ 
5.5.2 ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลงและเงื;อนไขต่างๆต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกนั กรณีที;ไม่สามารถปฏิบติัตาม

เงื;อนไขขอ้ใดได ้จะร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 
5.5.3 รักษาสมัพนัธภาพที;ย ั;งยนืกบัคู่คา้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกนัดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิ;งแวดลอ้ม 
5.5.4 มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้อยา่งเสมอภาคบนพืLนฐานการแข่งขนัที;เป็นธรรม 
5.5.5 การจดัซืLอ จดัหาตอ้งมีขัLนตอนที;ไดต้รวจสอบได ้เพื;อใหเ้กิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด 
5.5.6 ใหข้อ้มูลที;เป็นจริงและถูกตอ้ง 
5.5.7 สนบัสนุนและร่วมมือกบัคู่คา้ ในการผลิตสินคา้ที;มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
5.5.8 ใหค้าํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื;อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบั               

คู่คา้ โดยการปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาที;กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 
5.5.9 ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์หรือเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที;ไม่สุจริต

ในทางการคา้กบัคู่คา้ 
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5.5.10  รักษาความลบัไม่นาํขอ้มูลมาใชเ้พื;อประโยชน์ของตนเองและผูที้;เกี;ยวขอ้งโดยมิชอบ 
5.5.11 สื;อสารถึงคู่คา้ต่อนโยบายการต่อตา้นการทุจริตแลคอร์รัปชั;นของบริษทั เพื;อทาํความเขา้ใจที;ตรงกนัและการหาแนวร่วมเพื;อ

การต่อตา้นการการทุจริตและคอร์รัปชั;นใหเ้กิดในวงกวา้งต่อไป 

5.6 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี@  
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของเจา้หนีL  จึงไดก้าํหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อเจา้หนีL  ดงันีL  
5.6.1 รักษาและปฏิบติัตามเงื;อนไขที;มีต่อเจา้หนีLอย่างเคร่งครัด ทัLงในแง่การชาํระคืน การดูแลหลกัทรัพยค์ ํLาประกนัและเงื;อนไข

อื;นๆ รวมทัLงไม่ใชเ้งินทุนที;ไดจ้ากการกูย้มืไปในทางที;ขดัต่อวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงที;ทาํกบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน 
5.6.2 รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ดว้ยความซื;อสตัย ์ถูกตอ้งและตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หนีLอยา่งสมํ;าเสมอ 
5.6.3 ปฏิบติัต่อเจ้าหนีL การคา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัLงอยู่บนพืLนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที;เป็นธรรมต่อทัL ง              

สองฝ่าย 
5.6.4 รายงานเจา้หนีL ล่วงหนา้ หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสญัญาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

5.7 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอคู่แข่งขัน 
บริษทัฯ มีนโยบายที;จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉ้อฉล จึง

กาํหนดนโยบายหลกัดงันีL  
5.7.1 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที;ดีอยา่งเสมอภาคกนั ไม่บิดเบือนขอ้มูล หลอกลวงหรือใชว้ิธีอื;นใดที;ไม่

ถูกตอ้งตามครรลองของการแข่งขนัที;ดี 
5.7.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลที;เป้นความลบัของคู่แข่งทางการคา้โดยวธีิการที;ผิดกฎหมาย 
5.7.3 ไม่กระทาํโดยเจตนาเพื;อทาํลายชื;อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางเสื;อมเสียงให้ร้ายป้ายสี กล่าวหาโดย

ปราศจากความจริง หรือมีการกระทาํการใดๆที;ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนั 
5.7.4 ไม่กีดกนัผูอื้;นในการเขา้ร่วมการแข่งขนัทางธุรกิจ 

5.8 การไม่ให้และไม่เรียกหรือรับสินบน รางวลัหรือค่าตอบแทนใด ๆ  
 นอกเหนือจากที;ไดร้ะบุไวใ้นนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั;นบริษทั จัดให้มีนโยบายเพิ;มเติมในเรื; องที;เกี;ยวขอ้งดังกล่าว ตาม
รายละเอียดต่อไปนีL  

5.8.1 ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนักงานทาํการเรียกร้องหรือรับซึ;งผลประโยชน์ใด ๆ หรือรับการเลีL ยงรับรองในลกัษณะที;เกินกว่า
ปกติจากบุคคลจากผูเ้ป็นหุน้ส่วนที;บริษทัทาํธุรกิจ 

5.8.2 ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนทาํการเสนอประโยชน์ใด ๆ แก่บุคคลภายนอกเพื;อเป็นการชกัจูงให้บุคคลเหล่านัLน
กระทาํการโดยมิชอบ 

5.8.3 ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะตอ้งหลีกเลี;ยงการเสนอหรือรับไวซึ้; งรางวลัหรือของกาํนัลใด ๆ จากบุคคลที;ทาํธุรกิจกับ
บริษทั เวน้เสียแต่วา่เป็นการใหห้รือรับเนื;องในโอกาสพิเศษส่วนบุคคล เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร และมีมูลค่าเหมาะสม โดย
การใหห้รือรับดงักล่าวจะไม่เกี;ยวขอ้งกบัความร่วมมือ ทางธุรกิจ 

5.8.4 หากผูบ้ริหารและพนักงานได้รับของขวญัในรูปของเงินหรือสิ;งของที;บริษทัพิจารณาว่ามีมูลค่าสูง ให้แจง้ผูบ้งัคบับญัชา
ทราบตามลาํดบัขัLน 
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ข้อ 6 การปฏบัิติต่อสังคมและสิ5งแวดล้อม 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม ชุมชนและสิ; งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ; งในหลักการกํากับดูแลกิจการที; ดี 

นอกเหนือจากการปฏิบติัตามกฎหมายที;บริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทัLงลูกจา้งและพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด บริษทัฯ ยงั
เนน้ย ํLาถึงการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองที;ดีและมีจิตสาธารณะก่อนตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ บริษทัฯ จะตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ;งแวดล้อมเสมอ โดยศึกษาและวิเคราะห์อย่างถี;ถ้วนพร้อมทัL งรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้เสียที;อาจได้รับผลกระทบจากการ
ดาํเนินการของบริษทั โดยมีเป้าหมายที;จะเป็นส่วนหนึ;งในการช่วยพฒันาสงัคมและสิ;งแวดลอ้มใหดี้ยิ;งขึLน 

บริษทัฯ มีนโยบายที;จะดาํเนินธุรกิจดว้ยการดูแลรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและสิ;งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้การพฒันาธุรกิจอยา่งย ั;งยืน
ไปกบัสงัคม และยดึมั;นการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองที;ดี และปฏิบติัตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัที;เกี;ยวขอ้งอยา่งครบถว้น โดยบริษทัฯจะมุ่งมั;น
ในการพฒันาส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวติของสงัคม ชุมชนและสิ;งแวดลอ้มอนัเป็นที;ที;บริษทัฯ ตัLงอยูใ่หมี้คุณภาพดีขึLนพร้อมๆ กบัการ
เติบโตของบริษทัฯ โดยกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัไวด้งันีL  

6.1 มุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจใหมี้ความยั;งยนื มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคมสิ;งแวดลอ้ม ทัLงในดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ดา้น
ความปลอดภยั และการใชท้รัพยากรธรรมชาติ รวมทัLงการดูแลผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

6.2 ส่งเสริมการปลูกจิตสาํนึกใหผู้บ้ริหาร พนกังานในเรื;องความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสิ;งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื;อง 
6.3 ส่งเสริมใหมี้โครงการหรือกิจกรรมเพื;อสงัคมและสิ;งแวดลอ้มอยา่งสมํ;าเสมอ เป็นกิจกรรมที;สร้างประโยชน์ให้กบัชุมชนและ

สงัคมอยา่งแทจ้ริง โดยใชท้รัพยากรของบริษทัฯไดอ้ยา่งคุม้ค่ามีประสิทธิภาพ 
6.4 มีการสื;อสารและประชาสมัพนัธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื;อสงัคมและสิ;งแวดลอ้มใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบ 

ข้อ 7 การดําเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใสและสุจริต 
ยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที;ดี ซึ; งมุ่งเนน้ถึงการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได ้ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมและ

ดาํเนินธุรกิจตามธรรมเนียมปฏิบติัอนัดี เพื;อใหถู้กตอ้งตามทาํนองคลองธรรมต่อคู่คา้ ลูกคา้และบุคคลอื;น ๆ ซึ; งติดต่อกบับริษทั ซึ; งบริษทัฯ 
จะดาํเนินการตามขัLนตอนที;กฎหมายกาํหนดไวทุ้กประการ รวมทัLงมีการเปิดเผยขอ้มูลอนัสาํคญัใหแ้ก่ประชาชนทราบดว้ยวธีิการซึ; งสามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย 

ข้อ 8 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 เมื;อมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัเกิดขึLน บริษทัฯ จะดาํเนินการตามกฎหมายและนโยบายของบริษทัสําหรับการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานก่อนเสมอเพื;อพิจารณาอนุมติัเฉพาะกิจการอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทั โดยบริษทัฯ ไดท้าํการวางนโยบายเกี;ยวกบั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เอาไวด้งันีL  

8.1  หลีกเลี;ยงการทาํรายการเกี;ยวโยงที;อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั หากมีความจาํเป็นที;จะตอ้งทาํรายการ
ที;มีความเกี;ยวโยง บริษทัฯ จะตอ้งทาํรายการดงักล่าวเสมือนตามปกติการคา้กบับุคคลภายนอกทั;วไปโดยบุคคลที;เกี;ยวโยง
จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื;อเขา้ทาํธุรกรรมนัLน ๆ 

8.2 หลีกเลี;ยงการลงทุนในบริษทัที;มีสภาพเป็นคู่แข่งของบริษทั 
8.3 ในกรณีที;ผูบ้ริหาร พนกังานหรือบุคคลในครอบครัวของผูบ้ริหารหรือพนกังานมีส่วนร่วมในกิจการใดอนัก่อให้เกิดหรืออาจ

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัธุรกิจของบริษทั บุคคลผูน้ัLนจะตอ้งทาํการรายงานให้แก่ประธานกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารสูงสุดทราบ 
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8.4 พนกังานลูกจา้งผูท้าํหนา้ที;เป็นที;ปรึกษาหรือตาํแหน่งใด ๆ ในบริษทั องคก์รหรือสมาคมอื;น ๆ ภายนอก การดาํรงตาํแหน่งเช่น
วา่นัLนจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือเกิดผลกระทบโดยตรงต่องานหรือตาํแหน่งที;ผูน้ัLนมีหนา้ที;อยูต่่อ
บริษทั 

ข้อ 9   การใช้ข้อมูลภายใน 
นอกเหนือจากที;ระบุไวใ้นนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเพิ;มเติมสาํหรับ

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานโดยใหมี้รายละเอียดดงัต่อไปนีL  
9.1 ห้ามมิให้ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัเพื;อแสวงหาผลประโยชน์ในการซืLอหรือขาย หุ้นของบริษทัหรือ ให้ขอ้มูลเช่นวา่นัLนแก่

บุคคลอื;นเพื;อซืLอหรือขายหุน้ของบริษทั 
9.2 หา้มมิใหใ้ชข้อ้มูลความลบัภายในของบริษทัเพื;อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ไม่วา่จะเป็นการใชเ้พื;อส่วนตวัหรือเพื;อบุคคล

ใด ๆ โดยไม่คาํนึงวา่ขอ้มูลดงักล่าวอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั 
9.3 หา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความลบัทางการคา้ของบริษทัต่อบุคคลอื;นโดยเฉพาะอยา่งยิ;งต่อคู่แข่งทางการคา้ของบริษทั 
9.4 หา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัของลูกคา้จนกวา่จะไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งบริษทั 
9.5 บริษทัฯ กาํหนดมาตรการป้องกนัการแลกเปลี;ยนขอ้มูลภายในของบริษทัต่อบุคคลที;เกี;ยวโยง ซึ; งรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงและพนกังานในแผนกที;เกี;ยวขอ้ง (ให้นบัรวมคู่สมรสและบุตรที;ยงัไม่บรรลุนิติภาวะดว้ย) ทัL งนีLบริษทัฯ มีนโยบาย
ห้ามมิให้บุคคลที;เกี;ยวโยงทาํการซืLอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนที;มีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน                
แต่ละไตรมาสและรายงานงบการเงินประจาํปีภายใน 24 ชั;วโมงหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินดงักล่าว 

ในกรณีที;บุคคลที;เกี;ยวโยงเขา้ถึงขอ้มูลที;ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนซึ;งมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทับุคคลเหล่านีL จะ
ถูกหา้มมิใหซื้Lอขายหลกัทรัพยห์ลงัจากขอ้มูลดงักล่าวไดถู้กเปิดเผยต่อสาธารณชนไปแลว้เป็นระยะเวลา 24 ชั;วโมง ผูบ้ริหารหรือแผนกงานที;
เกี;ยวขอ้งที;เขา้ถึงขอ้มูลที;มิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะจะตอ้งไม่นาํขอ้มูลเหล่านัLนไปเผยแพร่ต่อบุคคลที;สามหรือบุคคลที;เกี;ยวขอ้งอื;น ๆ หรือใช้
ขอ้มูลโดยไม่ถูกตอ้ง ทัLงนีL  เมื;อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที;ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) เปลี;ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยจ์ะตอ้งทาํการรายงานการถือครองดงักล่าวตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 มาตรา 59 ภายในสาม
วนัทาํการนบัจากวนัที;มีการซืLอ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยใ์นแต่ละครัL ง 

ข้อ 10   หน้าที5ต่อผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีหน้าที;ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิตามที;ตนมีอยู่ตามกฎหมายทุกประการ พร้อมทัLง

กาํหนดให้สิทธิอื;น ๆ แมก้ฎหมายไม่ไดก้าํหนดไว ้ดว้ยวิธีการปฏิบติัตามมาตรฐานที;ไดรั้บความเชื;อถือและเปิดเผยขอ้มูลอนัสาํคญัซึ; งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้โดยวธีิการที;เขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่ายและในการประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยวิธีการที;เหมาะสม บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้ไดส้อบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ;มเติมก่อนมีการลงมติในแต่ทุกวาระเสมอ โดยจดัใหมี้ผูที้;เกี;ยวขอ้งตอบคาํถาม หรืออธิบายชีLแจง
ต่อผูถื้อหุน้ในการนัLนดว้ย 

1) นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ระลึกถึงอยู่เสมอว่าผูถื้อหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษทัฯ มีหน้าที;สร้างมูลค่าเพิ;มให้ผูถื้อหุ้นในระยะยาว บริษทัฯ จึง

กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปนีL  
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1. ปฏิบติัหนา้ที;ดว้ยความซื;อสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆตามหลกัการของวิชาชีพดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ 
และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทัLงรายใหญ่และรายยอ่ย เพื;อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

2. นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษทัฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชีและรายงานอื;นๆโดยสมํ;าเสมอและ
ครบถว้นตามความเป็นจริง 

3. หา้มไม่ใหแ้สวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอื้;นโดยใชข้อ้มูลใดๆของบริษทัฯ ซึ;งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือดาํเนินการ
ใด ๆ ในลกัษณะที;อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัฯอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลาและเท่าเทียม

กนั เพื;อใชป้ระกอบการตดัสินใจในทุกๆเรื;องของผูถื้อหุน้ ดงันัLนคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีนโยบาย ดงันีL   
1. สิทธิเบื@องต้นที5ผู้ถือหุ้นจะได้รับ 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในสิทธิของผูถื้อหุน้ซึ;งไม่อาจจาํกดัเฉพาะสิทธิที;กฎหมายกาํหนดไว ้ไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยสิทธิขัLนพืLนฐานของผูถื้อหุน้ไดแ้ก่ การซืLอขายหรือการโอนหุ้น 
การมีส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัฯ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูล ผลการดาํเนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษทัฯ อยา่งครบถว้นเพียงพอ การ
เขา้ร่วมประชุมเพื;อใชสิ้ทธิออกเสียงในที;ประชุมผูถื้อหุ้นเพื;อแต่งตัLงหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัLงผูส้อบบญัชี และเรื;องที;มีผลกระทบ
บริษทัฯ เช่นการจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ การลดทุนหรือเพิ;มทุน รวมถึงการ
อนุมติัรายการพิเศษเป็นตน้ 

2. สิทธิเพิ5มเตมิของผู้ถือหุ้น 
นอกจากสิทธิพืLนฐานดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯยงัไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัในเรื;องต่างๆที;เป็นการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้แก่
ผูถื้อหุน้ ดงันีL   

2.1 ใหบ้ริษทัฯ จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทัLงขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆใหเ้พียงพอ โดยระบุวตัถุประสงคแ์ละ
เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื;อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งครบถว้นล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ในกรณีที;ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆเขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะที;บริษทัฯไดจ้ดัส่ง
ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

2.2 อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมทัLงในเรื;องสถานที;และเวลาที;เหมาะสม 
2.3 ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที;กาํหนด โดยไม่เปลี;ยนแปลงขอ้มูลสาํคญัหรือเพิ;มวาระ

การประชุมอย่างกะทนัหัน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในเรื;องการตรวจสอบการดาํเนินงานฯของบริษทัฯ 
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ และกรรมการรวมถึงผูบ้ริหารที;เกี;ยวขอ้งจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่อ
ตอบคาํถามในที;ประชุมดว้ย 

2.4 ให้เพิ;มช่องทางในการรับข่าวสารของผูถื้อหุ้นผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดน้าํข่าวสารและรายละเอียดต่างๆของ
บริษทัฯแสดงอยูใ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯโดยเฉพาะในส่วนของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ผยแพร่ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ 
เพื;อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลระเบียบวาระการประชุมไดอ้ยา่งสะดวกและครบถว้น 

2.5 นโยบายใหก้รรมการเขา้ร่วมประชุมเพื;อตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั 
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2.6 การจดบนัทึกรายงานการประชุม ให้บนัทึกให้ครบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใสและบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที;
สําคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื;อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้นอกจากนีL ให้บริษทัฯนาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น
เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯเพื;อให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณารวมถึงส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที;มีการประชุมผูถื้อหุน้นัLน 

2.7 เพิ;มความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นในการไดรั้บเงินปันผลผ่านทางการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร (ถา้มีการจ่ายเงินปันผล) เพื;อ
อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใหไ้ดรั้บเงินปันผลตรงเวลา ป้องกนัปัญหาเรื;องเช็คชาํรุด สูญหายหรือส่งมอบล่าชา้  

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันัLนคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีนโยบาย ดงัต่อไปนีL   
1. ใหบ้ริษทัฯ จดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทัLงขอ้มูลประกอบการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 

วนั เพื;อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
2. ใหศึ้กษาแนวทางเพื;อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื;อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ;มเติมไดก่้อนการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 
3. กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอชื;อบุคคลที;มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื;อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการโดยสามารถเสนอชื;อผ่าน

คณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอชื;อ 

4. ใหเ้พิ;มการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ที;ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองโดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคล
ใดบุคคลหนึ; ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนได ้และให้มีการแจง้รายชื;อกรรมการ
อิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

5. ใหป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นชาวไทย
หรือผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ 

6. กาํหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัL น และบันทึกไวใ้นรายงานการประชุม
คณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนัยสําคญัในลกัษณะที;อาจทาํให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ควรงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนัLนๆ 

นโยบายฉบบันีLไดรั้บการอนุมติัโดยมติประชุมกรรมการบริษทั ครัL งที; 4/2562 วนัที; 8 สิงหาคม 2562 และมีผลบงัคบัใชแ้ทนฉบบัเดิม
ตัLงแต่วนัที; 15 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
 
 

 


