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บทนํา
บริ ษทั แอ็พพลาย ดี บี จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดหลักการปฏิ บัติ เพื;อเป็ นแนวทางในการประพฤติของพนักงานในด้านต่าง ๆ
สําหรั บการปฏิ บตั ิ งานตามหน้าที; ที;ได้รับมอบหมาย โดยมี ความมุ่งหมายเพื;อให้บริ ษทั ฯ มีการประกอบธุ รกิ จอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื;อ
ชื;อเสี ยงที;ดีของบริ ษทั อันจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและประชาชนทัว; ไป และที;สาํ คัญที;สุดคือบริ ษทั สามารถรักษาความเป็ นองค์กร
ที;โปร่ งใส มีความยุติธรรม การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม มีความซื;อสัตย์ รวมถึงคุณธรรมตามหลักการที;องค์กรพึงมี
เพื;อให้การทํางานของผูบ้ ริ หารและพนักงานเป็ นไปอย่างมีมาตรฐานคุณภาพและคุณธรรม จึงได้จดั ทํา ประมวลจรรยาบรรณและ
ข้ อพึงปฏิบัตใิ นการทํางาน ขึLนเพื;อผูบ้ ริ หารและพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และช่วยกันธํารงไว้เพื;อชื;อเสี ยงที;ดีและความ
ภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนําไปสู่การเป็ นองค์กรที;มีระบบการกํากับดูแลที;ดี
บริ ษทั แอ็พพลาย ดี บี จํากัด (มหาชน) ปรารถนาเป็ นอย่างยิ;งที; จะให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้หลักจรรยาบรรณตามคู่มือนีL อย่าง
สมํ;าเสมอในทุกกรณี จนกลายเป็ นหลักประจําใจในการทํางาน
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ข้ อ 1 คํานิยาม
นิยาม
ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน
จรรยาบรรณ
ทรัพย์สิน

ข้อมูลจําเพาะ

ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
การยึดหลักนิติธรรม
ความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
ความโปร่ งใส
ความซื;อสัตย์สุจริ ต

ความหมาย
กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับฝ่ าย / เทียบเท่า ขึLนไป
พนักงานระดับบังคับบัญชา / เทียบเท่าลงมา
แนวทางปฏิบตั ิที;ดีในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน อันจะนําองค์กรไปสู่ การมี
ระบบการกํากับดูแลที;ดี
สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิ ทธิ[ เอกสารสิ ทธิ[ ของบริ ษทั สิ; งประดิษฐ์ สิ ทธิ บตั ร
และทรัพย์สินทางปั ญญา
ข้อมูลที;บริ ษทั เป็ นเจ้าของหรื อเป็ นผูค้ วบคุม ซึ; งเป็ นข้อมูลที;มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทัLงในปั จจุบนั และ
อนาคต เป็ นข้อมูลที; รู้ในวงจํากัดและไม่พึงเปิ ดเผยต่อบุ คคล ภายนอกก่ อนได้รับอนุ ญาตจากผูม้ ี
อํานาจ ได้แก่ ข้อมู ลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
ข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลทางเทคนิค อันประกอบด้วย วิธีการ กระบวนการ สู ตร ส่ วน
ประกอบ ระบบ เทคนิค สิ; งประดิษฐ์ เครื; องจักร โปรแกรมคอมพิวเตอร์โครงการ วิจยั และข้อมูลทาง
ธุ ร กิ จ ได้แ ก่ รายชื; อ ลู กค้า ข้อมู ล ราคาสิ นค้า แหล่ ง ซืL อ วัตถุ ดิบ ข้อ มู ลทางการเงิ น และการตลาด
การผลิตหรื อระบบหรื อแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนงานโครงการ เป็ นต้น
บุคคลและ/หรื อนิ ติบุคคลที; มีส่วนเกี; ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั รวมตลอดถึ งผูถ้ ื อหุ ้น
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนีL คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม เป็ นต้น
การตัดสิ นใจและการดําเนิ นธุรกิจให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรื อข้อกําหนดที;เกี;ยวข้อง
(Rule of Law)
การปฏิบตั ิหน้าที;ดว้ ยความเที; ยงตรงเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิโดยอยู่บนพืLนฐานของหลักความเป็ น
ธรรมและคุณธรรม (Fairness and Morality)
ความโปร่ งใสในการตัดสิ นใจและวิธีการดําเนิ นงานที;สามารถเปิ ดเผยให้สาธารณชนรับทราบและ
สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมาย (Transparency)
ความซื;อสัตย์สุจริ ตต่อหน้าที; ที;จะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ จารี ตและศีลธรรมอันดี
งาม (Integrity)
การตระหนักในหน้าที; ที;จะต้องปฏิบตั ิอย่างเต็มความสามารถและมีประสิ ทธิภาพ (Responsibility)

ความสํานึกในหน้าที;
ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตั ิ
การยอมรับผลจากการปฏิบตั ิหน้าที;ทL งั ในเชิงบวกหรื อลบ (Accountability)
หน้าที;
การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื;อการสร้างมูลค่าเพิ;มให้แก่กิจการในระยะยาวและมุ่งสู่ ความ
ความมีวสิ ยั ทัศน์
เป็ นเลิศของงาน (Vision)
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ข้ อ 2 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและข้ อพึงปฏิบัติในการทํางาน
2.1 วิสัยทัศน์ และหลักการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกพีวซี ี กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว ที;ใช้ในอุตสาหกรรม สายไฟ สายโทรศัพท์ สายเคเบิLล การ
ก่อสร้าง รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น บริ ษทั ฯ มีความมุ่งหมายที;จะเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกเพื;อเป็ นหนึ;งในผูน้ าํ ในภูมิภาค
อาเซี ยน โดยมีเป้ าหมายที;จะระดมทุนจากประชาชนเพื;อขยายการลงทุนโดย มีเป้ าหมายขยายกําลังการผลิตและปรับปรุ งคุณภาพการผลิต
รวมถึงการร่ วมมือเป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั ฯที;มีความเชี;ยวชาญและประสบการณ์รวมทัLงองค์ความรู ้ดา้ นการผลิตต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมเม็ด
พลาสติกประเภทสายไฟไปในสาขาที;เกี;ยวข้องกัน ในประเทศต่าง ๆภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมีวสิ ยั ทัศน์จากผูบ้ ริ หารดังนีL
“บริษัท มุ่งมัน5 สู่ การเป็ นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพีวซี ี กาวและผลิตภัณฑ์ ยาแนวทีม5 คี ณ
ุ ภาพ ด้ วยศักยภาพการบริหารและกระบวนการ
ผลิตทีเ5 ป็ นมาตรฐานสากล เพือ5 สร้ างพันธมิตร ความไว้ วางใจและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ าอย่ างสู งสุ ด”
2.2 พันธกิจ
1. ก้าวไปสู่ความเป็ นหนึ;งในผูน้ าํ ด้านธุรกิจ เม็ดพลาสติกพีวซี ี กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที;มีคุณภาพ มีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญาและตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ เพื;อเพิ;มศักยภาพในการแข่งขัน
4. พัฒนา ฝึ กอบรม สนับสนุนบุคลากร รองรับการเติบโตของธุรกิจและส่งเสริ มพัฒนาให้ความรู ้และคุณภาพชีวิตการทํางานให้แก่
ลูกจ้าง พนักงานให้มีความสมดุลเหมาะสมมากที;สุดเพื;อให้ลูกจ้าง พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพชีวิตที;ดี
ไปพร้อมๆกัน
5. ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมยุติธรรมแก่ผถู ้ ือหุน้
2.3 วัฒนธรรม คุณค่ า ขององค์ กร
บริ ษทั ฯ เน้นคุณค่าของการทํางานด้วยความซื;อสัตย์ ทัLงต่อองค์กร ต่อลูกค้าและต่อสังคม การทํางานเป็ นทีม มีการให้ความช่วยเหลือ
ส่งเสริ มสนับสนุนซึ;งกันและกันขณะเดียวกันก็เคารพซึ;งกันและกันไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับใดขององค์กรโดยพยายามปลูกฝังทัศนคติเหล่านีL กบั
พนักงานและผูเ้ กี;ยวข้องในทุกระดับฝ่ าย
วัฒนธรรม คุณค่ า ขององค์ กร
ซื;อสัตย์และจริ งจัง
Integrity and Practical
诚信与务务
ลูกค้าเป็ นที;หนึ;ง
Customer Priority
客户至上
สร้างสรรค์ส;ิ งใหม่ๆ
Innovation
创新
มุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
Excellent Driven
追求卓越
ชนะด้วยกันทุกฝ่ าย
Win-win Orientation
造就双赢
Integrity and Practical: ซื5อสัตย์ และจริงจัง
คําว่า “ซื; อสัตย์” มีความหมายมากกว่าคําว่าไม่โกหก ไม่โกง หรื อฝ่ าฝื นกฎ กติกา แต่ความถึงเรื; องของการปกปิ ดปั ญหาด้วย คน
ปกปิ ดปั ญหาถือเป็ นคนไม่ “ซื;อสัตย์” ปกปิ ดปั ญหาถึงแม้วา่ ปกปิ ดด้วยเหตุผล ก็ถือว่าเป็ นคนไม่มี “ความซื; อสัตย์” ควรนําปั ญหามาวางแล้ว
แก้ไขกัน ไม่มีปัญหาใดใหญ่เกินกว่ามนุ ษย์จะแก้ไขได้ แต่ตอ้ งไม่ปกปิ ดซ่ อนเร้น ต้องเอาขึLนมาวางแล้วถกเถียงกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้
แล้วจะแก้ได้ทุกเรื; อง
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พนักงานทุกคนของบริ ษทั ต้องประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างซื;อสัตย์สุจริ ต ยึดมัน; ในมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานรวมถึงการให้บริ การแก่
ลูกค้า
จริ งจัง = การปฏิบตั ิโดยตลอด สมํ;าเสมออย่างซื;อสัตย์
1. การไม่เสแสร้งและโอ้อวด
2. ไม่ตกปากรับคํากับลูกค้าง่ายๆ (รวมถึงภายในด้วย)
3. แข่งขันกันทางการค้าอย่างเต็มที;ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เคารพสิ ทธิและทรัพย์สินทางปั ญญา
4. คัดเลือก Supplier แบบไม่มีอคติ โปร่ งใส สุจริ ตและยุติธรรม
5. ไม่คอร์รัปชัน; และแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองค์กร
Customer Priority: ลูกค้ าเป็ นทีห5 นึ5ง
ลูกค้าเป็ นปั จจัยสําคัญที;ทาํ ให้ธุรกิ จอยูร่ อดและความมุ่งหมายเดียวของธุรกิจ คือ การสร้างและรักษาลูกค้า การให้ความสําคัญกับ
ลูกค้าจะไม่ถูกจํากัดอยู่ที;ลูกค้าจริ ง ๆ หรื อที; เรี ยกว่า ลูกค้าภายนอก (External Customer) ที; ซLื อสิ นค้าหรื อบริ การของธุ รกิ จเท่านัLน แต่จะ
ขยายตัวครอบคลุมไปถึ งพนักงานหรื อหน่ วยงานที; อยู่ถดั ไปจากเราซึ; งรอรั บผลงานหรื อบริ การจากเรา ที; เรี ยกว่า ลูกค้าภายใน (Internal
Customer) ใส่ใจมุ่งเน้นที;ลูกค้าเป็ นหลัก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทัLงด้านคุณภาพและการบริ การ องค์กรต้องพึ;งพาลูกค้า
ดังนัLน องค์กรจึงต้องทําความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า ทัLงในปั จจุบนั และอนาคต และต้องพยายามดําเนินการ ให้บรรลุความต้องการ
ของลูกค้า รวมทัLงพยายามทําให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
ความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ
ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ
ข้อมูลย้อนกลับ คําติชม คําร้องเรี ยนในด้านต่างๆ
Innovation: สร้ างสรรค์ สิ5งใหม่ ๆ
สร้างสรรค์ส;ิ งใหม่ มีหลายด้าน คิดใหม่ ทําใหม่ ทัศนคติใหม่ กระบวนการใหม่ เราเรี ยกว่า “Innovation”
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านกระบวนการ/วิธีการทํางาน
ด้านการบริ หารการจัดการ
อื;น ๆ สถานที; สิ; งอํานวยความสะดวก
ด้ านการบริหารการจัดการ
การเปรี ยบเทียบเชิงธุรกิจ สภาวการณ์ องค์ความรู ้ เพื;อการปฏิรูป
ระบบการบริ หารและการจัดการที;ทนั สมัย
โครงสร้างองค์กรและการบริ หารจัดการใหม่
ตําแหน่งงาน หน้าที;และความรับผิดชอบต่าง ๆ
Win-win Orientation: ชนะด้ วยกันทุกฝ่ าย
ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ มีมูลค่าหุน้ มากขึLน ได้การลงทุนในระยะยาว
พนักงานได้ผลตอบแทน สวัสดิการ สภาวะแวดล้อม ความมัน; คง พนักงานทํางานสุดความสามารถ ซื;อสัตย์สุจริ ต เป็ นส่วนหนึ;ง
ของบริ ษทั ในระยะยาว
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ตอบสนองความพึงพอใจ ไปด้วยกันกับลูกค้า ผลประโยชน์ร่วมกัน ชนะร่ วมกันเป็ น Supply chain ตลอดกาล
กระทํากับ Supplier เหมือนลูกค้า จะได้ Supply chain ที;ดี
มีส่วนร่ วมและปฏิบตั ิต่อสังคมที;ดี ใส่ใจในสังคม ได้สภาวะแวดล้อมที;ดี ปลอดภัย
คิดการแบบชนะต้องชนะด้ วยกัน (Think Win/Win)
ไม่มองเพียงผลประโยชน์เฉพาะตน
มองไปถึงผลประโยชน์ของคนที;เกี;ยวข้อง
ทุกฝ่ ายได้ประโยชน์
อย่าคิดแต่ในส่วนขององค์กร ให้นึกถึงส่วนที;เป็ นบุคลากร
อย่านึกถึงแต่ตนเอง นึกถึงองค์กรด้วยเช่นกัน
อย่าเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
ความเห็นแก่ตวั ที;ตอ้ งแข่งขันกัน ท้ายสุดทุกฝ่ ายก็แพ้กนั หมด
การคิดแบบต้องชนะร่ วมกัน ต้องได้ประโยชน์ด้วยกันในหลาย ๆ ฝ่ ายนัLนจะทําได้ด้วยการที; ผูน้ ํา หัวหน้า ผูบ้ ังคับบัญชา หรื อ
ผูร้ ับผิดชอบในระดับสูง ในระดับต่าง ๆ จะต้องมีใจกว้างและเปิ ดโอกาสในการเจรจากันอยูต่ ลอดเวลา
2.4 แนวทางในการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจบนพืLนฐานของหลักการกํากับกิจการที;ดีเพื;อให้แน่ใจว่ามีความโปร่ งใส มีมาตรฐานที;เพียงพอและสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากลเพื;อให้ธุรกิจมีการเจริ ญเติบโตที;ยงั; ยืน ผูถ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนเป็ นที;น่าพอใจ ลูกจ้าง พนักงานมีเงื;อนไขการจ้าง
ที;เหมาะสม

ข้ อ 3 หน้ าทีแ5 ละจรรยาบรรณของบุคคลทีเ5 กีย5 วข้ อง
3.1 หน้ าทีข5 องพนักงาน
จริ ยธรรมนีL เป็ นแนวทางที;พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตาม เพื;อให้บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที;มีคุณภาพ พนักงานจึง ต้องมีความเข้าใจ
ประมวลจริ ยธรรมนีLเป็ นอย่างดี พร้อมทัLงสามารถนําไปปฏิบตั ิตามหน้าที;ที;ได้รับมอบหมายของตนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
หากพนักงานไม่สามารถปฏิบตั ิตาม อันเนื; องจากไม่เข้าใจเนืL อหาของจริ ยธรรมนีL หรื อเพราะมีเหตุอื;นใด พนักงานมีหน้าที;ชL ีแจงต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื;อรอแนวทางปฏิบตั ิตามคําสัง; ของผูบ้ งั คับบัญชาต่อไป
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที;โดยยึดประมวลจริ ยธรรมนีL เป็ นหลัก หากมีการฝ่ าฝื นและบริ ษทั ตักเตือนแล้ว ซึ; งผูน้ L นั รับทราบแต่
ไม่ดาํ เนินการแก้ไข หรื อกรณี ไม่สามารถแก้ไขได้ บริ ษทั ฯ อาจกําหนดให้มีการลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม
3.2 หน้ าทีข5 องผู้บงั คับบัญชา
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องศึ กษารายละเอียดและให้ความรู ้เกี; ยวกับจริ ยธรรมตามประมวลนีL ให้เป็ นที;เข้าใจแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และดูแล
สอดส่ องให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลนีL รวมถึงมีการจัดการที;เหมาะสมเมื;อไม่มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนีL พร้อมทัLงให้การชีLแนะ
หากเกิดปั ญหาเกี;ยวกับการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมนีL ไม่วา่ เพราะผูใ้ ต้บงั คับบัญชารายงาน หรื อพบเองก็ตาม
นอกเหนื อจากนีL ผูบ้ ังคับบัญชาต้องเป็ นแบบอย่างที; ดีแก่ผูใ้ ต้บังคับบัญชา แนะนําและถ่ายทอดความรู ้ เพื;อพัฒนาศักยภาพของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยูเ่ สมอ ดูแลให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้องตามสมควร พร้อมทัLงให้การช่วยเหลือเมื;อเกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิ
หน้าที; โดยครอบคลุมการปฏิบตั ิหน้าที;ต่อไปนีL
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1. การปฏิบตั ิต่อพนักงานจะต้องเป็ นไปอย่างสุภาพ รวมทัLงเคารพในความเป็ นปั จเจกชนของบุคคลและศักดิ[ศรี ความเป็ นมนุษย์
2. จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในสถานที;ทาํ งานเพื;อสร้างความปลอดภัยแก่ชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานทุกคน
3. การแต่งตัLงหรื อโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษแก่พนักงานจะต้องกระทําโดยสุ จริ ตบนพืLนฐานของความรู ้หรื อ
ความสามารถในการทํางานของพนักงาน
4. สนับสนุ นให้มีการพัฒนาความรู ้และความสามารถในการทํางานโดยจะต้องให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพของตน
ไม่วา่ จะเป็ นการเข้าร่ วมฝึ กอบรบหรื อสัมมนาความรู ้ทL งั ภายในและภายนอกองค์กร
5. เสนอค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม
6. ให้สิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมแก่พนักงาน อาทิเช่น ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันสุ ขภาพ การตรวจสุ ขภาพประจําปี กองทุน
สํารองเลีLยงชีพ หรื อสวัสดิการที;เหมาะสมของแต่ละงาน เป็ นต้น
7. ให้มีการติดตามกฎหมายที;เกี;ยวข้องกับพนักงานอย่างสมํ;าเสมอและนํามาประยุกต์ใช้หรื อบังคับใช้
8. ให้พนักงานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนเรื; องราวที;เกี;ยวข้องกับการทํางานไม่วา่ โดยทางตรงหรื อผ่านทาง
จดหมาย
3.3 หน้ าทีข5 องผู้ใต้บังคับบัญชาและการปฏิบตั ริ ะหว่ างผู้ร่วมงาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาควรให้เกียรติและรับฟังผูบ้ งั คับบัญชา รับฟังความคิดเห็นด้วยแนวคิดที;จะนําไปปรับปรุ งพัฒนาตนให้มีศกั ยภาพที;ดี
ยิง; ขึLนและเสนอความคิดเห็นเพิ;มเติมเพื;อปรับปรุ งแก้ไขระบบการทํางานให้ดียงิ; ขึLน
นอกเหนื อจากนีL บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการส่ งเสริ มวัฒนธรรมที; ดีในองค์กรเพื;อก่อให้เกิ ดบรรยากาศที; ดีในการทํางานและความ
สามัคคีระหว่างเพื;อนร่ วมงาน โดยมีแนวทางที;สาํ คัญดังต่อไปนีL
1. เน้นยํLาให้มีการเคารพผูบ้ งั คับบัญชา ขณะเดียวกันก็ตอ้ งให้เกียรติ ผูอ้ ยูภ่ ายใต้บงั คับบัญชาและเพื;อนร่ วมงาน โดยหลีกเลี;ยงการ
เผยแพร่ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลที;เกี;ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานหรื อข้อมูลส่วนบุคคลอื;น ๆ และให้หลีกเลี;ยงการติดต่อสื; อสารในลักษณะ
วิพากษ์วจิ ารณ์ที;อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลที;ถูกพาดพิง
2. ห้ามมิให้กระทําการต่อต้านอันเป็ นการปฏิบตั ิที;ไม่เหมาะสมกับเพื;อนร่ วมงาน
3. ให้มีการส่งเสริ มและสนับสนุนซึ;งกันและกันเพื;อสร้างบรรยากาศที;ดีในการทํางานระหว่างเพื;อนร่ วมงาน
4. ห้ามมิให้อา้ งอิงผลงานของคนอื;นมาเป็ นของตน
5. ให้ปฏิบตั ิต่อเพื;อนร่ วมงานด้วยความมีนL าํ ใจอัธยาศัยไมตรี และมนุษย์สมั พันธ์ที;ดี
6. รับฟังคําติชมและคําแนะนําจากเพื;อนร่ วมงานคนอื;น
3.4 จรรยาบรรณของกรรมการ
1. บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการมีอายุการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี การ
ดํารงตําแหน่ง กรรมการชุดย่อย มีอายุเท่ากับวาระกรรมการ และสามารถกลับเข้ามารับตําแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ กรรมการออก
ระหว่างปี กรรมการที;ได้รับการแต่งตัLงเข้ามารับตําแหน่งแทนมีอายุเหลือเท่ากับอายุการทํางานเดิมของกรรมการที;ออก
2. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที; บริ หาร มีหน้าที;ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กาํ หนดอํานาจหน้าที;ของ
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที; บริ หารไว้อย่างชัดเจนและเพื;อไม่ให้คนใดคนหนึ; งมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัด จึ งได้แยก
บุคคลที;ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที;ดาํ รงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที;บริ หารแล้ว
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3. กรรมการทุกคนเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที;ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ พร้อมที;จะ
แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระและปรับปรุ งตัวเองให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา กรรมการปฏิบตั ิหน้าที;ดว้ ยความซื; อสัตย์
สุ จริ ต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที;
ถูกต้องและครบถ้วน
4. คณะกรรมการควรเลื อกให้กรรมการอิ สระดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ สําหรั บหลักปฏิ บตั ิ ในข้อนีL ถ้าหาก ประธาน
กรรมการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที;บริ หาร ให้มีการการตรวจสอบวาระการประชุมโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบทุกครัLงก่อนส่งหนังสื อเชิญประชุม
5. คณะกรรมการได้ก ํา หนดหลัก เกณฑ์ใ นการให้ ก รรมการบริ ษ ัท ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการในบริ ษ ัท อื; น โดยพิ จ ารณาถึ ง
ประสิ ทธิภาพการทํางานของกรรมการที;ดาํ รงตําแหน่งกรรมการหลายบริ ษทั อย่างรอบคอบและเพื;อให้มนั; ใจว่ากรรมการสามารถ
ทุ่มเทเวลาในการปฏิ บัติหน้าที; ให้บริ ษทั ฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยได้กาํ หนดจํานวนบริ ษทั ที; กรรมการแต่ละคนสามารถดํารง
ตําแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสภาพธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั จดทะเบียน ทัLงนีL เนื; องจากประสิ ทธิ ภาพของ
การปฏิบตั ิหน้าที;ในฐานะกรรมการบริ ษทั อาจลดลง หากจํานวนบริ ษทั ที;กรรมการไปดํารงตําแหน่งกรรมการมีมากเกินไปและ
ได้เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้แก่สาธรณชนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
6. คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการไปดํารงตําแหน่ งกรรมการที;บริ ษทั อื;นของประธานเจ้าหน้าที;บริ หารและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั อย่างชัดเจน ทัLงประเภทของตําแหน่ งกรรมาการและจํานวนบริ ษทั ที;สามารถไปดํารงตําแหน่งได้
ทัLงนีL ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
7. การประชุ ม กรรมการ การประชุ ม กรรมการชุ ด ย่อ ย ประชุ ม ประจํา ปี ผูถ้ ื อ หุ ้นได้มี การนัดหมายเป็ นการล่ วงหน้าตลอดปี
คณะกรรมการมี หน้า ที; จัดสรรเวลาเพื;อเข้าร่ วมการประชุ มต่ างๆของบริ ษทั อย่างเต็มที; การขาดการประชุ ม ควรมี เ หตุผลที;
เหมาะสมและจํา เป็ น อย่า งไรก็ต ามการเปลี; ยนแปลงวันประชุ มอาจเกิ ดขึL น ได้แต่ ควรได้รับความเห็ นชอบวัน ประชุ ม จาก
กรรมการโดยรวมและเลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งการแก้ไขอย่างเป็ นลายลักษณ์และแน่ใจว่ากรรมการได้ทราบข้อมูลเปลี;ยนแปลง
ดังกล่าว
8. เพื; อให้ก ารปฏิ บัติ หน้าที; ข องคณะกรรมการมี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ล บริ ษ ัทฯ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัทจัดให้มี
คณะกรรมการชุดย่อย เพื;อช่วยศึกษาและกลัน; กรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ และ
ได้กาํ หนดนโยบาย บทบาท หน้าที;รับผิดชอบ กระบวนการทํางานไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของกรรมการแต่ะละคณะ
9. การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นเรื; องเกี;ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการที;เกี;ยวข้องจึงไม่มีสิทธิ[ อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนของตนเอง กรณี ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารและ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูท้ บทวนและอนุมตั ิเบืLองต้น และนําเสนอต่อการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดย ระดับและองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการต้องเหมาะสมและเพียงพอที;จะจูงใจและรักษากรรมการที;มีคุณภาพตามที;ตอ้ งการและได้หลีกเลี;ยงการจ่าย
ที;เกินสมควร
3.5 จรรยาบรรณของประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
1. ต้องปฎิ บตั ิ หน้าที; ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ ที;ประชุมผูถ้ ือหุ ้นและมติของ
กรรมการชุดต่างๆ
2. ต้องบริ หารเพื;อผลประโยชน์ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื;นๆ และรักษาภาพลักษณ์ของบริ ษทั
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3. ต้องบริ หารงานด้วยความซื;อสัตย์สุจริ ตโดยไม่ฝักไผ่การเมือง และวางตัวเป็ นกลางเพื;อผลประโยชน์ของบริ ษทั
4. พึงบริ หารงานโดยหลีกเลี;ยงความขัดกันแห่ งผลประโยชน์ส่วนตน ระมัดระวังไม่สร้างข้อผูกมัดที;อาจขัดแย้งกับหน้าที; ต้องไม่
เป็ นผูป้ ระกอบการ หรื อ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นสําคัญ หรื อมีบุคคลที;เกี;ยวโยงเป็ นกรรมการ หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นสําคัญในกิจการหรื อธุรกิ จ
การค้าที;มีลกั ษณะธุรกิจแบบเดียวกัน หรื อแข่งขัน ไม่วา่ จะทําเพื;อประโยชน์ตนเองหรื อเพื;อผูอ้ ื;น
5. ต้องไม่มีส่วนได้เสี ย หรื อต้องไม่กระทําการใดอันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าบริ หารหรื อจัดการใดๆทีมีผลปั; นทอนผลประโยชน์ของ
บริ ษทั หรื อเอืLอประโยชน์ให้บุคคลอื;นหรื อกิจการอื;น
6. ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที;ดีในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน; และมุ่งมัน; ที;จะป้ องกัน และขจัดการกระทําที;ก่อให้เกิดการ
ทุจริ ตและคอร์รัปชัน;
7. ต้องมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจและดําเนินงานอยูบ่ นพืLนฐานของความถูกต้อง
8. ต้องบริ หารงานด้วยหลักการดูแลพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และระเบี ยบที; รับรองโดยทั;วไป รวมถึงการดูแลด้านความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ; งแวดล้อ ม ที; เ กี; ย วข้องกับ การดําเนิ น งานของบริ ษทั อัน จะมี ผ ลกระทบต่อ สังคม ชุ ม ชนและ
สิ; งแวดล้อม
9. ต้องบริ หารงานโดยคํานึ งถึงการมี ส่วนร่ วมทัLงภายในและภายนอกองค์กร โดยยอมรับในข้อเสนอแนะ ความคิดเห็ นต่าง ที;
เกี;ยวข้องกับการบริ หารจัดการ
3.6 จรรยาบรรณของผู้บริหาร
1. ปฏิบตั ิหน้าที;ดว้ ยความซื;อสัตย์สุจริ ต เป็ นธรรม เพื;อประโยชน์สูงสุดของ บริ ษทั ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ และพนักงาน
2. ยืดถือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั
3. ปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้อกําหนดการดําเนินงานที;บริ ษทั ประกาศใช้อย่างเคร่ งครัด
4. เปิ ดเผยสถานภาพที;เป็ นจริ งของบริ ษทั ต่อกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ โดยครบถ้วนและทันเวลา
5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูเ้ กี;ยวข้องจากตําแหน่งหน้าที; และข้อมูลอันเป็ นความลับทางการค้าของบริ ษทั
6. ไม่ประกอบธุรกิจ หรื อทํางานอื;นในกิจการอื;นได ที;มีลกั ษณะแข่งขันกับบริ ษทั
7. การดําเนินงานใดๆอยูภ่ ายใต้อาํ นาจอนุมตั ิที;ได้รับมอบหมาย
8. ประพฤติตนอยูใ่ นกรอบศิลธรรมประเพณี อนั ดีงาม เป็ นผูน้ าํ และแบบอย่างที;ดีต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
9. ต้องไม่ให้ความหวังแก่ลูกค้า หรื อคํามัน; สัญญาใดๆ โดยที;ตนเองไม่สามารถทําได้ หรื อไม่มีอาํ นาจ
10. แข่งขันกับผูอ้ ื;น หรื อคู่แข่ง ภายใต้ธรรมเนียมปฎิบตั ิที;ดี โดยไม่ตาํ หนิ หรื อกล่าวร้ายผูอ้ ื;น
11. เป็ นแบบอย่างที;ดีในการต่อต้านการทุจริ ตและคอรรัปชัน; และ มุ่งมัน; ที;จะป้ องกัน และขจัดการกระทําที;อาจให้เกิดการทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน;
12. วางตนเองให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
3.7 จรรยาบรรณของพนักงาน
1. ปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้กฎระเบียบของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
2. รับทราบ ทําความเข้าใจและปฎิบตั ิหน้าที;ตามนโยบายของบริ ษทั ตลอดจนข้อกําหนดที;เกี;ยวข้อง กับขอบเขตการปฏิบตั ิต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยอย่างถูกต้อง และเคร่ งครัด
3. มีทศั นคติที;ดีต่อบริ ษทั และผูบ้ งั คับบัญชา
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4. ปฏิ บตั ิหน้าที; ดว้ ยความซื; อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม อุตสาห พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู ้และมีความก้าวหน้าในงานตนเองอยู่
เสมอ
5. ปฏิบตั ิหน้าที;ดว้ ยความรู ้ความสามารถเต็มประสิ ทธิภาพและได้มาตรฐานตามที;พึงมีในตําแหน่ง หน้าที;ตนเองด้วยความเอาใจใส่
และมีความรับผิดชอบ
6. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นกรอบศีลธรรมประเพณี อนั ดีงาม
7. ปฏิ บตั ิตนต่อเพื;อนพนักงานด้วยความมีอธั ยาศัย ไมตรี ที;ดี มีความจริ งใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะช่ วยเหลื อชึ; งกันและกัน
ในทางที;ถูกที;ควรและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และต่อแผนก ฝ่ าย
8. รั กษาข้อมู ลลู กค้าและรั ก ษาความลับทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และไม่ อาศัย ความไว้วางใจของลูกค้า กระทําการเพื; อให้ม าซึ; ง
ผลประโยชน์ตนเอง
9. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี;ยวข้องจากตําแหน่งหน้าที;และข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั
10. พึงใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื;อผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั มิใช่เพื;อของตนเอง
11. แข่งขันกับผูอ้ ื;น หรื อคู่แข่ง ภายใต้ธรรมเนียมปฎิบตั ิที;ดี โดยไม่ตาํ หนิ หรื อกล่าวร้ายผูอ้ ื;น
12. ไม่กระทําการใดๆที;ทุจริ ตต่อองค์กร และมุ่งมัน; ที;จะต่อต้านการกระทําใดๆที;จะก่อให้เกิดการทุจริ ตและคอร์รัปชัน; ภายในองค์กร
13. อุทิศตนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่วนรวมทัLงภายในองค์กร และสังคมและชุมชนตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที;เหมาะสม
14. วางตนเองให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก

ข้ อ 4 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท
4.1 การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ รวมทัLงกรรมการและผูบ้ ริ หารและในการปฏิ บตั ิหน้าที;ของลูกจ้างพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ไม่กระทําการใด ๆ ที;จะเป็ นความเสี; ยงต่อการกระทําที;ผิดกฎหมาย รวมทัLงกฎระเบียบที;ออกโดยเจ้าพนักงานที;เกี;ยวข้อง อาทิเช่น
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
4.2 ข้ อบังคับการทํางานและกฎระเบียบ คําสั5งทีเ5 กีย5 วข้ อง
นอกจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายทัว; ไปซึ;งเป็ นหน้าที;พLืนฐานที;บริ ษทั ลูกจ้าง พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามโดยไม่มีการกระทําใด ๆ ที;
จะเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายใด ๆ แล้ว บริ ษทั ฯ มีขอ้ บังคับการทํางาน รวมทัLงกฎระเบียบ คําสั;งที;ได้มีการประกาศใช้ในปั จจุบนั หรื ออาจมี
ประกาศใช้ในอนาคต ลูกจ้าง พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตาม โดยแผนกทรัพยากรบุคคล หรื อ หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน และหรื อ
หน่วยงานอื;นๆเที; เกี;ยวข้อง มีหน้าที;ในการแจ้งให้ทราบและให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ลูกจ้าง พนักงาน เพื;อให้รับทราบถึงหน้าที;ที;จะต้อง
ปฏิบตั ิ และมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

ข้ อ 5 หลักปฏิบัติในการทํางาน
บริ ษทั ฯ ได้วางหลักปฏิบตั ิในการทํางานเพื;อให้ทุกฝ่ ายที;เกี;ยวข้องได้นาํ ไปปรับใช้เป็ นแนวทางในการทํางานดังนีL
5.1 การปฏิบัตติ ่ อทรัพย์ สินบริษัทฯ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษทั มีหน้าที;ซLื อและใช้งานสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปอย่างคุม้ ค่า ประหยัดและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องทําการดูแลเอาใจใส่เพื;อไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
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5.2 การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั ฯได้วางหลักปฏิบตั ิในการทํางานที;เกี;ยวข้องกับเรื; องการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ดงั ต่อไปนีL
5.2.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคนจะต้องใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลสารสนเทศที; บรรจุ อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึ ง
เครื; องมือการติดต่อสื; อสารอื;น ๆ ของบริ ษทั ด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
5.2.2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที;รักษาสิ ทธิของบริ ษทั ในการตรวจสอบข้อมูลในระบบตามความเหมาะสม
5.2.3 ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องหลีกเลี;ยงการเข้าเว็บไซต์ที;มีเนืL อหาผิดกฎหมายหรื อขัดต่อศี ลธรรมอันดี ของสังคมและ
จะต้องป้ องกันไม่ให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลจากเว็บไซต์ดงั กล่าวต่อบุคคลอื;นไม่วา่ จะทัLงในหรื อนอกบริ ษทั
5.2.4 ห้ามมิ ให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคนทําการส่ งต่อข้อความผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ ตหรื อการติ ดต่อสื; อสารอื; นๆที; เป็ นการ
ก่อให้เกิดความเสี ยหาย ทําลายชื;อเสี ยง หรื อรบกวนผูอ้ ื;น หรื อการกระทําไม่ที;ไม่สุภาพอย่างอื;นต่อบุคคลอื;น
5.2.5 ห้ามมิให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานที; ไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริ ษทั กระทําการเข้าถึ ง คัดลอก เผยแพร่ ลบ ทําลายหรื อ
ดัดแปลงข้อมูลใด ๆ หรื อเปลี;ยนแปลงรหัสผ่าน หรื อกระทําการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั
5.2.6 ห้ามมิให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนใช้ซอฟแวร์ที;ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
5.3 นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อพนักงาน ผู้บังคับบัญชาและเพือ5 นร่ วมงาน
ภายใต้นโยบายที;ได้ระบุไว้ในข้อ 3 บริ ษทั มีความตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานว่าเป็ นกุญแจแห่ งความสําเร็ จและการบรรลุ
ถึงเป้ าหมายของบริ ษทั ที;มีคุณค่ายิง; บริ ษทั ฯ จะดูแลพนักงานอย่างเป็ นธรรม ทัLงในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัLง โยกย้าย การพัฒนา
ศักยภาพ พร้อมพัฒนาความปลอดภัยในการทํางานและสภาพแวดล้อมในองค์กรให้ดีที;สุด เพื;อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว จึงมีหลัก
ปฏิบตั ิดงั นีL
5.3.1 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน
5.3.2 ให้ผลตอบแทนที;เป็ นธรรมต่อพนักงาน รวมทัLงมีการจัดตัLงกองทุนสํารองเลีLยงชีพพนักงานและให้ความสําคัญในด้านการ
ดูแลสวัสดิการของพนักงาน
5.3.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
5.3.4 การแต่งตัLง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุ จริ ตใจและตัLงอยู่บนพืLนฐานความรู ้
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัLน
5.3.5 ให้ค วามสํา คัญ ต่อ การพัฒ นาความรู ้ ความสามารถของพนัก งาน โดยให้โ อกาสอย่า งทั;ว ถึ งและสมํ;า เสมอ เพื; อพัฒ นา
ความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
5.3.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ;งตัLงอยูบ่ นพืLนฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน
5.3.7 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที;เกี;ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
5.4 การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อลูกค้าเป็ นส่วนหนึ;งในหลักการกํากับดูแลกิจการที;ดีโดยเน้นหลักความซื; อสัตย์สุจริ ตต่อ
ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที;ผลิตและจําหน่ายให้ลูกค้ าต้ องผ่ านการตรวจสอบว่าได้คุณภาพมาตรฐานตามที;กาํ หนด และต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื;องเพื;อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริ ษทั ฯ จะให้คาํ แนะนําที;ดีต่อลูกค้า พร้อมช่วยเหลืออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
โดยปฏิบตั ิ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
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บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้า จึงได้กาํ หนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อลูกค้า ดังนีL
5.4.1 จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ดู แ ลในเรื; อ งกระบวนการผลิ ต และการจัด ส่ ง สิ น ค้า ที; มี คุ ณ ภาพที; ดี ใ ห้แ ก่ ลู ก ค้า รวมถึ ง ให้
ความสําคัญในการปรับปรุ งและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
5.4.2 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามข้อตกลงที;ได้ให้ไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่ งครัดและด้วยความซื; อสัตย์สุจริ ตเอาใสใส่
สมํ;าเสมอ
5.4.3 จัดให้มีระบบรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมและเหมาะสม เสมือนเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ และไม่นาํ ไปใช้เพื;อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี;เกี;ยวข้องโดยมิชอบ
5.4.4 ไม่เรี ยก ร้องขอ หรื อรั บเงิ น ของขวัญ หรื อรางวัล หรื อสิ; งตอบแทนอื;นใดจากลูกค้าหรื อบุคคลอื; น เว้นแต่เป็ นการรับอัน
เนื;องจากการให้ตามประเพณี นิยม
5.4.5 ยึดถื อ และดํารงความซื; อสัตย์สุจ ริ ต เป็ นหลักในการดําเนิ นธุ ร กิ จ และรั กษาความลับของลูก ค้า ไม่นํา ข้อมู ลมาใช้เพื; อ
ประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี;เกี;ยวข้องโดยมิชอบ
5.4.6 ปฏิบตั ิตามาตรฐานต่างๆที;เกี;ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อันเป็ นที;ยอมรับโดยทัว; ไป
5.4.7 ดําเนิ นธุ รกิ จโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่ วยเหลื อส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ น
กิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที;มิชอบด้วยกฎหมาย
5.4.8 สื; อสารข้อมูลเกี;ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั ฯ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที;ถูกต้อง
5.4.9 สื; อสารถึงลูกค้าต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน; เพื;อความเข้าใจที; ตรงกันและรวมถีงหาแนวร่ วมเพื;อการ
ต่อต้านการการทุจริ ตและคอร์รัปชัน; ให้เกิดในวงกว้างต่อไป
5.5 การปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ซื; อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรี ยบคู่คา้ โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั ฯ พืLนฐานของการได้รับผลตอบแทนที;เป็ นธรรมทัLงสองฝ่ าย หลีกเลี;ยงสถานการณ์ที;ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ
เจรจาแก้ปัญหาตัLงอยูบ่ นพืLนฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นีL
5.5.1 ไม่เรี ยกหรื อรับหรื อจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที;ผิดกฎหมายในการค้ากับคู่คา้
5.5.2 ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลงและเงื;อนไขต่างๆต่อคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด โปร่ งใสและเท่าเทียมกัน กรณี ที;ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื;อนไขข้อใดได้ จะร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
5.5.3 รักษาสัมพันธภาพที;ยงั; ยืนกับคู่คา้ ตลอดจนสร้างความร่ วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ; งแวดล้อม
5.5.4 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ อย่างเสมอภาคบนพืLนฐานการแข่งขันที;เป็ นธรรม
5.5.5 การจัดซืLอ จัดหาต้องมีขL นั ตอนที;ได้ตรวจสอบได้ เพื;อให้เกิดความโปร่ งใส และก่อประโยชน์สูงสุด
5.5.6 ให้ขอ้ มูลที;เป็ นจริ งและถูกต้อง
5.5.7 สนับสนุนและร่ วมมือกับคู่คา้ ในการผลิตสิ นค้าที;มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
5.5.8 ให้คาํ นึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรมไม่เอารัดเอาเปรี ยบและมีความซื; อสัตย์ในการดําเนิ นธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับ
คู่คา้ โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาที;กาํ หนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด
5.5.9 ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน รับหรื อเรี ยกร้องผลประโยชน์หรื อเสนอหรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที;ไม่สุจริ ต
ในทางการค้ากับคู่คา้
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5.5.10 รักษาความลับไม่นาํ ข้อมูลมาใช้เพื;อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี;เกี;ยวข้องโดยมิชอบ
5.5.11 สื; อสารถึงคู่คา้ ต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตแลคอร์รัปชัน; ของบริ ษทั เพื;อทําความเข้าใจที;ตรงกันและการหาแนวร่ วมเพื;อ
การต่อต้านการการทุจริ ตและคอร์รัปชัน; ให้เกิดในวงกว้างต่อไป
5.6 นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี@
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของเจ้าหนีL จึงได้กาํ หนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีL ดังนีL
5.6.1 รักษาและปฏิบตั ิตามเงื; อนไขที;มีต่อเจ้าหนีL อย่างเคร่ งครัด ทัLงในแง่การชําระคืน การดูแลหลักทรัพย์คL าํ ประกันและเงื; อนไข
อื;นๆ รวมทัLงไม่ใช้เงินทุนที;ได้จากการกูย้ มื ไปในทางที;ขดั ต่อวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที;ทาํ กับผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
5.6.2 รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ด้วยความซื;อสัตย์ ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีLอย่างสมํ;าเสมอ
5.6.3 ปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนีL การค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตัLงอยู่บนพืLนฐานของการได้รับผลตอบแทนที; เป็ นธรรมต่อทัLง
สองฝ่ าย
5.6.4 รายงานเจ้าหนีLล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญาและร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
5.7 นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่แข่ งขัน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที;จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึ ง
กําหนดนโยบายหลักดังนีL
5.7.1 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที;ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรื อใช้วิธีอื;นใดที;ไม่
ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที;ดี
5.7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที;เป้ นความลับของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที;ผิดกฎหมาย
5.7.3 ไม่กระทําโดยเจตนาเพื;อทําลายชื; อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื; อมเสี ยงให้ร้ายป้ ายสี กล่าวหาโดย
ปราศจากความจริ ง หรื อมีการกระทําการใดๆที;ไม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน
5.7.4 ไม่กีดกันผูอ้ ื;นในการเข้าร่ วมการแข่งขันทางธุรกิจ
5.8 การไม่ ให้ และไม่ เรียกหรือรับสินบน รางวัลหรือค่ าตอบแทนใด ๆ
นอกเหนื อจากที; ได้ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านทุ จริ ตคอร์ รัปชัน; บริ ษทั จัดให้มีนโยบายเพิ;มเติ มในเรื; องที; เกี; ยวข้องดังกล่าว ตาม
รายละเอียดต่อไปนีL
5.8.1 ห้ามมิให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทําการเรี ยกร้องหรื อรับซึ; งผลประโยชน์ใด ๆ หรื อรับการเลีLยงรับรองในลักษณะที;เกิ นกว่า
ปกติจากบุคคลจากผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนที;บริ ษทั ทําธุรกิจ
5.8.2 ห้ามมิให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนทําการเสนอประโยชน์ใด ๆ แก่บุคคลภายนอกเพื;อเป็ นการชักจูงให้บุคคลเหล่านัLน
กระทําการโดยมิชอบ
5.8.3 ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนจะต้องหลีกเลี;ยงการเสนอหรื อรับไว้ซ; ึ งรางวัลหรื อของกํานัลใด ๆ จากบุคคลที; ทาํ ธุ รกิ จกับ
บริ ษทั เว้นเสี ยแต่วา่ เป็ นการให้หรื อรับเนื;องในโอกาสพิเศษส่ วนบุคคล เช่น เจ็บป่ วย คลอดบุตร และมีมูลค่าเหมาะสม โดย
การให้หรื อรับดังกล่าวจะไม่เกี;ยวข้องกับความร่ วมมือ ทางธุรกิจ
5.8.4 หากผูบ้ ริ หารและพนักงานได้รับของขวัญในรู ปของเงิ นหรื อสิ; งของที; บริ ษทั พิจารณาว่ามี มูลค่าสู ง ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา
ทราบตามลําดับขัLน
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ข้ อ 6 การปฏิบัติต่อสั งคมและสิ5 งแวดล้อม
บริ ษ ัท ฯ กํา หนดนโยบายและแนวปฏิ บัติ ต่ อ สั ง คม ชุ ม ชนและสิ; ง แวดล้อ มเป็ นส่ ว นหนึ; งในหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที; ดี
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายที;บริ ษทั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมทัLงลูกจ้างและพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด บริ ษทั ฯ ยัง
เน้นยํLาถึงการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที;ดีและมีจิตสาธารณะก่อนตัดสิ นใจดําเนิ นการใด ๆ บริ ษทั ฯ จะต้องคํานึ งถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ; งแวดล้อมเสมอ โดยศึ ก ษาและวิเคราะห์ อ ย่างถี; ถ ้วนพร้ อมทัLง รั บฟั งความคิ ด เห็ น ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ที; อ าจได้รับ ผลกระทบจากการ
ดําเนินการของบริ ษทั โดยมีเป้ าหมายที;จะเป็ นส่วนหนึ;งในการช่วยพัฒนาสังคมและสิ; งแวดล้อมให้ดียงิ; ขึLน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที;จะดําเนินธุรกิจด้วยการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ; งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง; ยืน
ไปกับสังคม และยึดมัน; การปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที;ดี และปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้อบังคับที;เกี;ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริ ษทั ฯจะมุ่งมัน;
ในการพัฒนาส่งเสริ มและยกระดับคุณภาพชีวติ ของสังคม ชุมชนและสิ; งแวดล้อมอันเป็ นที;ที;บริ ษทั ฯ ตัLงอยูใ่ ห้มีคุณภาพดีขL ึนพร้อมๆ กับการ
เติบโตของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิไว้ดงั นีL
6.1 มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจให้มีความยัง; ยืน มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมสิ; งแวดล้อม ทัLงในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน
ความปลอดภัย และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัLงการดูแลผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
6.2 ส่งเสริ มการปลูกจิตสํานึกให้ผบู ้ ริ หาร พนักงานในเรื; องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ; งแวดล้อมอย่างต่อเนื;อง
6.3 ส่งเสริ มให้มีโครงการหรื อกิจกรรมเพื;อสังคมและสิ; งแวดล้อมอย่างสมํ;าเสมอ เป็ นกิจกรรมที;สร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชนและ
สังคมอย่างแท้จริ ง โดยใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ฯได้อย่างคุม้ ค่ามีประสิ ทธิภาพ
6.4 มีการสื; อสารและประชาสัมพันธ์โครงการหรื อกิจกรรมเพื;อสังคมและสิ; งแวดล้อมให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทราบ

ข้ อ 7 การดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใสและสุ จริต
ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที;ดี ซึ; งมุ่งเน้นถึงการดําเนิ นธุรกิจอย่างโปร่ งใส สุ จริ ต สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและ
ดําเนินธุรกิจตามธรรมเนียมปฏิบตั ิอนั ดี เพื;อให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมต่อคู่คา้ ลูกค้าและบุคคลอื;น ๆ ซึ; งติดต่อกับบริ ษทั ซึ; งบริ ษทั ฯ
จะดําเนินการตามขัLนตอนที;กฎหมายกําหนดไว้ทุกประการ รวมทัLงมีการเปิ ดเผยข้อมูลอันสําคัญให้แก่ประชาชนทราบด้วยวิธีการซึ; งสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย

ข้ อ 8 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เมื;อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั เกิ ดขึLน บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการตามกฎหมายและนโยบายของบริ ษทั สําหรับการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานก่อนเสมอเพื;อพิจารณาอนุมตั ิเฉพาะกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การวางนโยบายเกี;ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เอาไว้ดงั นีL
8.1 หลีกเลี;ยงการทํารายการเกี;ยวโยงที;อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั หากมีความจําเป็ นที;จะต้องทํารายการ
ที;มีความเกี; ยวโยง บริ ษทั ฯ จะต้องทํารายการดังกล่าวเสมือนตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทัว; ไปโดยบุคคลที; เกี; ยวโยง
จะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเพื;อเข้าทําธุรกรรมนัLน ๆ
8.2 หลีกเลี;ยงการลงทุนในบริ ษทั ที;มีสภาพเป็ นคู่แข่งของบริ ษทั
8.3 ในกรณี ที;ผบู ้ ริ หาร พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวของผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานมีส่วนร่ วมในกิจการใดอันก่อให้เกิดหรื ออาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ธุรกิจของบริ ษทั บุคคลผูน้ L นั จะต้องทําการรายงานให้แก่ประธานกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารสูงสุดทราบ
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8.4 พนักงานลูกจ้างผูท้ าํ หน้าที;เป็ นที;ปรึ กษาหรื อตําแหน่งใด ๆ ในบริ ษทั องค์กรหรื อสมาคมอื;น ๆ ภายนอก การดํารงตําแหน่งเช่น
ว่านัLนจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อเกิดผลกระทบโดยตรงต่องานหรื อตําแหน่งที;ผูน้ L นั มีหน้าที;อยูต่ ่อ
บริ ษทั

ข้ อ 9 การใช้ ข้อมูลภายใน
นอกเหนือจากที;ระบุไว้ในนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เพิ;มเติมสําหรับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานโดยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนีL
9.1 ห้ามมิให้ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เพื;อแสวงหาผลประโยชน์ในการซืL อหรื อขาย หุ ้นของบริ ษทั หรื อ ให้ขอ้ มูลเช่นว่านัLนแก่
บุคคลอื;นเพื;อซืLอหรื อขายหุน้ ของบริ ษทั
9.2 ห้ามมิให้ใช้ขอ้ มูลความลับภายในของบริ ษทั เพื;อเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ นการใช้เพื;อส่ วนตัวหรื อเพื;อบุคคล
ใด ๆ โดยไม่คาํ นึงว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั
9.3 ห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางการค้าของบริ ษทั ต่อบุคคลอื;นโดยเฉพาะอย่างยิง; ต่อคู่แข่งทางการค้าของบริ ษทั
9.4 ห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างบริ ษทั
9.5 บริ ษทั ฯ กําหนดมาตรการป้ องกันการแลกเปลี;ยนข้อมูลภายในของบริ ษทั ต่อบุคคลที; เกี;ยวโยง ซึ; งรวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งและพนักงานในแผนกที;เกี; ยวข้อง (ให้นบั รวมคู่สมรสและบุตรที; ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะด้วย) ทัLงนีL บริ ษทั ฯ มีนโยบาย
ห้ามมิให้บุคคลที;เกี;ยวโยงทําการซืL อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนที; มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ น
แต่ละไตรมาสและรายงานงบการเงินประจําปี ภายใน 24 ชัว; โมงหลังจากการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินดังกล่าว
ในกรณี ที;บุคคลที;เกี;ยวโยงเข้าถึงข้อมูลที;ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนซึ; งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั บุคคลเหล่านีL จะ
ถูกห้ามมิให้ซLือขายหลักทรัพย์หลังจากข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปแล้วเป็ นระยะเวลา 24 ชัว; โมง ผูบ้ ริ หารหรื อแผนกงานที;
เกี;ยวข้องที;เข้าถึงข้อมูลที;มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะจะต้องไม่นาํ ข้อมูลเหล่านัLนไปเผยแพร่ ต่อบุคคลที;สามหรื อบุคคลที;เกี;ยวข้องอื;น ๆ หรื อใช้
ข้อมูลโดยไม่ถูกต้อง ทัLงนีL เมื;อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที;ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) เปลี;ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์จะต้องทําการรายงานการถือครองดังกล่าวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59 ภายในสาม
วันทําการนับจากวันที;มีการซืLอ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ในแต่ละครัLง

ข้ อ 10 หน้ าทีต5 ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีหน้าที; ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ตามที; ตนมีอยู่ตามกฎหมายทุกประการ พร้อมทัLง
กําหนดให้สิทธิ อื;น ๆ แม้กฎหมายไม่ได้กาํ หนดไว้ ด้วยวิธีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานที;ได้รับความเชื;อถือและเปิ ดเผยข้อมูลอันสําคัญซึ; งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยวิธีการที;เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยวิธีการที;เหมาะสม บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้ ได้สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ;มเติมก่อนมีการลงมติในแต่ทุกวาระเสมอ โดยจัดให้มีผทู ้ ี;เกี;ยวข้องตอบคําถาม หรื ออธิบายชีLแจง
ต่อผูถ้ ือหุน้ ในการนัLนด้วย
1) นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ระลึกถึ งอยู่เสมอว่าผูถ้ ื อหุ ้นคื อเจ้าของกิ จการและบริ ษทั ฯ มี หน้าที; สร้ างมูลค่าเพิ;มให้ผูถ้ ือหุ ้นในระยะยาว บริ ษทั ฯ จึ ง
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนีL
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1. ปฏิบตั ิหน้าที;ดว้ ยความซื;อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดําเนิ นการใดๆตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทัLงรายใหญ่และรายย่อย เพื;อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2. นําเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษทั ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื;นๆโดยสมํ;าเสมอและ
ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
3. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูอ้ ื;นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆของบริ ษทั ฯ ซึ;งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อดําเนินการ
ใด ๆ ในลักษณะที;อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ

สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการได้รับข้อมูลของบริ ษทั ฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียม
กัน เพื;อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในทุกๆเรื; องของผูถ้ ือหุน้ ดังนัLนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบาย ดังนีL
1. สิทธิเบือ@ งต้ นทีผ5 ู้ถือหุ้นจะได้ รับ
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญในสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ซึ;งไม่อาจจํากัดเฉพาะสิ ทธิที;กฎหมายกําหนดไว้ ไม่กระทําการใดๆอันเป็ นการละเมิด
หรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน โดยสิ ทธิขL นั พืLนฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ การซืL อขายหรื อการโอนหุ ้น
การมีส่วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ฯ การได้รับข่าวสารข้อมูล ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ อย่างครบถ้วนเพียงพอ การ
เข้าร่ วมประชุมเพื;อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที; ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื;อแต่งตัLงหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตัLงผูส้ อบบัญชี และเรื; องที;มีผลกระทบ
บริ ษทั ฯ เช่นการจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ การลดทุนหรื อเพิ;มทุน รวมถึงการ
อนุมตั ิรายการพิเศษเป็ นต้น
2. สิทธิเพิม5 เติมของผู้ถือหุ้น
นอกจากสิ ทธิพLืนฐานดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯยังได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิในเรื; องต่างๆที;เป็ นการส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ดังนีL
2.1 ให้บริ ษทั ฯ จัดส่งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมทัLงข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้เพียงพอ โดยระบุวตั ถุประสงค์และ
เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื;อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ในกรณี ที;ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรื อบุคคลใดๆเข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที;บริ ษทั ฯได้จดั ส่ ง
ไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
2.2 อํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่ วมประชุมทัLงในเรื; องสถานที;และเวลาที;เหมาะสม
2.3 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงเรี ยงตามวาระที;กาํ หนด โดยไม่เปลี;ยนแปลงข้อมูลสําคัญหรื อเพิ;มวาระ
การประชุมอย่างกะทันหัน และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เท่าเทียมกันในเรื; องการตรวจสอบการดําเนิ นงานฯของบริ ษทั ฯ
สอบถาม แสดงความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการรวมถึงผูบ้ ริ หารที;เกี;ยวข้องจะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพ่อ
ตอบคําถามในที;ประชุมด้วย
2.4 ให้เพิ;มช่องทางในการรับข่าวสารของผูถ้ ือหุ ้นผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯได้นาํ ข่าวสารและรายละเอียดต่างๆของ
บริ ษทั ฯแสดงอยูใ่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯโดยเฉพาะในส่วนของหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เผยแพร่ ก่อนวันประชุมล่วงหน้า
เพื;อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
2.5 นโยบายให้กรรมการเข้าร่ วมประชุมเพื;อตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุน้ โดยพร้อมเพรี ยงกัน
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2.6 การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บนั ทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ ว โปร่ งใสและบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที;
สําคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื;อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีL ให้บริ ษทั ฯนํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯเพื;อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณารวมถึงส่ งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที;มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัLน
2.7 เพิ;มความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในการได้รับเงิ นปั นผลผ่านทางการโอนเงิ นเข้าบัญชี ธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงิ นปั นผล) เพื;อ
อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ ให้ได้รับเงินปั นผลตรงเวลา ป้ องกันปั ญหาเรื; องเช็คชํารุ ด สูญหายหรื อส่งมอบล่าช้า
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัLนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบาย ดังต่อไปนีL
1. ให้บริ ษทั ฯ จัดส่งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทัLงข้อมูลประกอบการประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7
วัน เพื;อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ให้ศึกษาแนวทางเพื;อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื;อกรรมการ หรื อเสนอวาระการประชุมเพิ;มเติมได้ก่อนการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. กําหนดให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอชื;อบุคคลที; มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื;อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการโดยสามารถเสนอชื; อผ่าน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ตามหลัก เกณฑ์ก ารสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนล่ว งหน้าก่ อ นวัน ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พร้ อ มข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื;อ
4. ให้เพิ;มการอํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที;ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเองโดยให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ; ง หรื อให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่ วมประชุมและลงมติแทนได้ และให้มีการแจ้งรายชื; อกรรมการ
อิสระดังกล่าวไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
5. ให้ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นชาวไทย
หรื อผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างชาติ
6. กํา หนดให้ก รรมการรายงานการมี ส่ ว นได้เ สี ย อย่า งน้อ ยก่ อ นการพิ จ ารณาวาระนัLน และบัน ทึ ก ไว้ใ นรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการมีส่วนได้เสี ยอย่างมีนัยสําคัญในลักษณะที; อาจทําให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาวาระนัLนๆ
นโยบายฉบับนีLได้รับการอนุมตั ิโดยมติประชุมกรรมการบริ ษทั ครัLงที; 4/2562 วันที; 8 สิ งหาคม 2562 และมีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิม
ตัLงแต่วนั ที; 15 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป
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