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การก ากบัดูแลกจิการ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 

ส่วนที ่4 | นโยบายและแนวปฎบิตัเิกีย่วกบัผู้มส่ีวนได้เสีย 

 ดว้ยความมุ่งมัน่ บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละเท่ียงธรรมตามหลกั

จริยธรรมอนัดี คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดขอ้พึงปฎิบติัหรือจริยธรรมทางธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการส าคญัของการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางใหบุ้คลากรของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย ยดึถือและปฎิบติัตามอยา่งเคร่งครัด นอกจากการประพฤติตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแลว้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ระพฤติและปฎิบติัตามนโยบายและแนว

ปฎิบติัท่ีก าหนด 

 ทั้งน้ี บริษทัฯส่งเสริมให ้ บริษทัฯร่วม กิจการร่วมคา้ และคู่คา้ ปฎิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ยดึ

มัน่อยูบ่นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจเทียบเท่ากบัมาตรฐานสากลหรือบรรทดัฐานของบริษทัฯ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

 นโยบายและแนวปฎิบติัท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

4.1 นโยบายและแนวปฎบิัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Right Of Shareholders) 

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)   ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นในฐานะเจา้ของบริษทัฯ โดย
ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยหรือนกัลงทุนสถาบนั ไดใ้ชสิ้ทธิของตนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของผูถื้อหุ้น เช่น การซ้ือขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศของ
กิจการอยา่งเพียงพอ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือช่องทางอ่ืน ๆ 
การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี และการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมถึงการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การ
เพ่ิมทุนและออกหลกัทรัพยใ์หม่ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัได้
รายงานใหท้ราบหรือไดข้อความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 การจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)   จะจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 120 วนันบั
แต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี และบริษทัฯ อาจจดัการประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนซ่ึงเรียกวา่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้
เพ่ิมเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ส านกัเลขานุการบริษทัในการปฏิบติัตามนโยบาย
การจดัการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษทัฯ จะจดัใหมี้ท่ี
ปรึกษากฎหมายท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้วามเห็นทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนบัการลงคะแนนตลอดการ
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ประชุม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัการลงคะแนน ในกรณีท่ี
มีการเสนอวาระเก่ียวกบัธุรกรรมท่ีซบัซอ้นและมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะจดั
ใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินและท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือตอบค าถามและช้ีแจงในท่ีประชุม ส าหรับการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปีซ่ึงพิจารณาอนุมติังบการเงิน บริษทัฯ จะจดัใหผู้ส้อบบญัชีเขา้ร่วมการประชุมดว้ยทุกคร้ัง 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมใหก้รรมการบริษทั สมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหารระดบัสูง และ
เลขานุการบริษทั เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง เวน้แต่ในกรณีมีเหตุอนัจ าเป็นหรือสมควรซ่ึงท าใหไ้ม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

 การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และไม่จ ากดัสิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศ
ของผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)   จะจดัให้มี
หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมอบหมายให้ บริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นผูด้  าเนินการจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกราย โดยหนงัสือเชิญประชุมจะระบุสถานท่ี วนัและเวลาการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
และคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ ตลอดจนขอ้มูลประกอบการประชุมต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ เพ่ือให้ผูถื้อ
หุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยจะไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพ่ิมเร่ืองประชุมใดไวใ้นวาระอ่ืน 
ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน นอกจากน้ี บริษทัฯ จะเผยแพร่หนงัสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหนา้
ก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วนั และประกาศลงหนังสือพิมพก์ารเรียกประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุม เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั 

บริษทัฯ จะจดัการประชุมในสถานท่ีท่ีเหมาะสม เพียงพอต่อจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีระบบการรักษา
ความปลอดภยัท่ีดี และสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุ้น โดยจะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียง เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น และจะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียน
ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง นอกจากน้ี บริษทัฯ จะจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยดูแล
ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก ตลอดจนจดัให้มีโต๊ะนักลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีนักลงทุนสัมพนัธ์ท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในการใหข้อ้มูลสารสนเทศ ตลอดจนตอบค าถามต่าง ๆ เก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ แก่ผูถื้อ
หุน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจะจดัเตรียมอากรแสตมป์ไวส้ าหรับผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถื้อ
หุ้น และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบัน และผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นผ่านคสัโตเดียน 
บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายช่ือ ขอ้มูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลและเอกสารในวนัประชุม 

 การด าเนินการในการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)   ยดึถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้ เลขานุการท่ีประชุมจะแนะน าคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม และจะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบถึงหลกัเกณฑก์ารออก
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เสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม ทั้งน้ี เม่ือมีการใหข้อ้มูลตามระเบียบวาระการประชุมแลว้ 
ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนั้น ๆ อยา่งเท่า
เทียมกนั โดยจะมีการตอบค าถามและใหเ้วลาอภิปรายในแต่ละเร่ืองตามความเหมาะสม ส าหรับวาระการเลือกตั้ง
กรรมการ ผูถื้อหุน้จะลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง จะออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวในการพิจารณาวาระดงักล่าว 

บริษทัฯ จะจดัใหมี้การบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ตรวจสอบได ้โดย
มีการบนัทึกมติท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน พร้อมทั้งองคป์ระชุม รายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาท่ีเขา้ร่วม
ประชุม พยานในการตรวจนบัคะแนน ผลการลงมติซ่ึงจะเปิดเผยทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง ตลอดจนมีการบนัทึกสรุปความคิดเห็น ขอ้ซกัถาม และการตอบขอ้ซกัถามท่ีเป็นสาระส าคญัและ
เก่ียวขอ้งกบัการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษทัฯ จะแจง้รายงานสรุปผลการลงมติผา่นเวบ็ไซตข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัเดียวกนักบัวนัประชุม หรืออยา่งชา้ภายใน 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป 
และจะจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 
รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 การปฎบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีม (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)   จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่วา่ผูถื้อหุน้
รายนั้นจะเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ยผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือนกัลงทุนสถาบนั 

 การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)   เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตนเสนอวาระการประชุม และ/
หรือ ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนั โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑท่ี์เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะแจง้ข่าว
ใหท้ราบผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัน้ี สามารถเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ได ้ (1) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ รายเดียว
หรือหลายรายรวมกนั โดยมีสดัส่วนการถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัฯ หรือ (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั โดยมีสดัส่วนการถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 3 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยผูถื้อหุน้ทุกคนตอ้งถือหุน้อยา่งต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
6 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าซ่ึงหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

การมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน 

เพ่ือรักษาสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ จะจดัส่งแบบหนงัสือมอบฉนัทะ 
(แบบ ข.) พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะอยา่งชดัเจน 
ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถมอบหมายใหต้วัแทนของผูถื้อหุน้หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ได ้ โดยบริษทัฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมถึงรายช่ือกรรมการ
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อิสระท่ีผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ท่าน นอกจากน้ี บริษทัฯ จะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม และ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนการมอบฉนัทะ
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

การเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั 

บริษทัฯ ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ
ของบริษทัฯ ซ่ึงเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้และประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนัผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.adb.co.th หรือ
สามารถติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ท่ี โทรศพัท์: +66 (0) 27094040, +66 (0) 27093990-7 โทรสาร: 
+66 (0) 23240552-3 หรือ อีเมล:์ adb_cg@adb.co.th  

บริษทัฯ ก าหนดหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอยูใ่น
ต าแหน่งหรือสายงานท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม และหา้มมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่
มีส่วนเก่ียวขอ้ง ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่ถึงกนัผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

 การค านึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (Role of  Stakeholders) 

บริษทัฯ ค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียและให้ความส าคญักบัสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  
โดยไดมี้การดูแลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ของบริษทัฯ ไดรั้บการปฏิบติัอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดย
บริษทัฯ เช่ือวา่ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีความส าคญัต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและความส าเร็จ
ในระยะยาวของบริษทัฯ 

 การปฏบิัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯ ก าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนส่ือสารให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของกลุ่มบริษทัไดรั้บทราบและถือปฏิบติัตาม ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการดูแลอยา่งเป็นธรรม เหมาะสมกบัความตอ้งการ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเพียงพอ  

 การแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
 บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทางท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเร่ืองต่าง ๆ กบัคณะกรรมการ

บริษทัไดโ้ดยตรงผา่นส านกัเลขานุการบริษทั 
 ส านกัเลขานุการบริษทั 

โทรศพัท:์  +66(0)2 7094040 ต่อ 1097, 1098,1099 
อีเมล:์  adb_cg@adb.co.th 
ส่งไปรษณียท่ี์ 

ส านักเลขานุการ  

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี  252 หมู่ 4 ซอย 3C ถนนสุขมุวทิ  ต.แพรกษา  อ.เมือง

สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 10280 

http://www.adb.co.th/
mailto:adb_cg@adb.co.th
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 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)   เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่ง
สม ่าเสมอ โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีสาระส าคญัท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป็นมาตรฐานสากล ผา่นการ
เปิดเผยขอ้มูลในรูปแบบ ต่าง ๆ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

การรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน
อยา่งครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่า
เทียมกนั รวมทั้งจดัท าและปรับปรุงขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ใหมี้ความครบถว้นและทนัต่อเหตุการณ์ โดยสารสนเทศ
ของบริษทัฯ จะตอ้งจดัท าข้ึนอยา่งรอบคอบ มีความชดัเจน ถูกตอ้ง และโปร่งใส ดว้ยภาษาท่ีกระชบัและเขา้ใจง่าย 

 ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญักบัฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นอยา่งมาก โดยหนา้ท่ีของฝ่าย
นกัลงทุนสมัพนัธ์คือการสร้างและคงไวซ่ึ้งการส่ือสารท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลากบัผูถื้อหุ้นและผูท่ี้สนใจจะลงทุน
ในบริษทัฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน (MD&A) วารสารนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
(IR Newsletter) รายไตรมาส รวมทั้งเอกสารน าเสนอของบริษทัฯ (Presentation) โดยมีการน าเสนอผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ การส่งอีเมลอ์ตัโนมติั และกิจกรรม Road how ทั้งน้ี ฝ่ายนกัลงทุน
สัมพนัธ์มีแผนการด าเนินงานระยะ 1 ปี และ 3 ปี โดยมีการจดัเตรียมและน าเสนอขอ้มูลให้แก่คณะกรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัมีการจดัท าดชันีช้ีวดัผลการด าเนินงานของฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือให้
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกบัจุดมุ่งหมายของบริษทัฯ เช่น จ านวนคร้ังของการประชุม จ านวน
คร้ังของกิจกรรม Road show ท่ีเขา้ร่วม ปริมาณคนเขา้-ออกและเยีย่มชมเวบ็ไซต ์(Website Traffic) และคุณภาพและการทนั
ต่อเวลาในการใหบ้ริการแก่นกัลงทุนและผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ จะพิจารณาจากเวลาในการส่งขอ้มูลและการตอบค าถามแก่
นกัลงทุนและผูถื้อหุน้ รวมถึงจากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามต่าง ๆ 

เน่ืองจากนักลงทุนสัมพนัธ์มีหน้าท่ีหลกัในการติดต่อส่ือสารและประชาสัมพนัธ์กบัฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบักิจการและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัให้มีจรรยาบรรณของนกัลงทุนสัมพนัธ์
ข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานและช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานของนักลงทุนสัมพนัธ์ของกลุ่มบริษทัตั้งอยู่บน
หลกัจริยธรรมและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเนน้ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และยึดถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส าคัญ ทั้ งน้ี 
นอกเหนือจากการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ 
(Code of Business Conduct) ของบริษทัฯ แลว้ นกัลงทุนสมัพนัธ์ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
นักลงทุนสัมพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ยงัตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์อย่างเคร่งครัด ซ่ึงมีหลกัปฏิบัติ
ดงัต่อไปน้ี 
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1. ปฏิบติัหนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ดว้ยความรู้ความสามารถอยา่งเต็มท่ี มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ 
ตลอดจนมีความซ่ือสตัยสุ์จริตในวชิาชีพ และด ารงตนอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัความถูกตอ้งและความเท่าเทียมกนั
โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั หรือเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

2. ปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง
ขอ้บงัคบัและนโยบายของกลุ่มบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

3. เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนอย่างถูกตอ้ง ชดัเจน แม่นย  า ครบถว้น ทนัเวลา และเป็น
ธรรม โดยใชค้วามระมดัระวงัอยา่งยิง่เพ่ือหลีกเล่ียงความเขา้ใจผิดหรือการตีความผิด และปฏิเสธการเปิดเผยขอ้มูล
ซ่ึงเป็นความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลลบัท่ีอาจท าใหก้ลุ่มบริษทัเสียเปรียบหรือสูญเสียความสามารถในการแขง่ขนั 

4. เปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้
5. รักษาความลบั ไม่เปิดเผย และไม่ใชข้อ้มูลภายในใด ๆ ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ

แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือ บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
6. ตอบค าถามและขอ้สงสัยของผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ได้อย่างรวดเร็วและ

ทนัท่วงที 
7. งดเวน้การจดัประชุมหรือช้ีแจงขอ้มูลใหก้บันกัลงทุนและนกัวเิคราะห์ภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัประกาศผล

การด าเนินงานรายไตรมาสของกลุ่มบริษทั 
8. งดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลาห้ามการซ้ือขายหลกัทรัพย ์( Blackout Period) ตามนโยบาย

ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ 
9. ในกรณีรับทราบการฝ่าฝืนหลกัปฏิบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงของจรรยาบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์ฉบบัน้ี ให้รายงานการฝ่า

ฝืนและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ชกัชา้ต่อหัวหน้าฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ และ/หรือ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ (แลว้แต่กรณี) 

ในการติดต่อส่ือสารและจัดกิจกรรมให้กับผูถื้อหุ้นและผูท่ี้สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ รวมทั้ งนักวิเคราะห์จากบริษัท
หลกัทรัพยต์่าง ๆ ในแต่ละปี บริษทัฯ จะจดังานประชุมช้ีแจงผลประกอบการประจ าไตรมาส รวมถึงจดัให้มีการเขา้เยี่ยมชม
กิจการ การเขา้ร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงท าให้บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไป
พบปะพดูคุยและน าเสนอขอ้มูลแก่นกัลงทุนรายยอ่ยมากข้ึน 

เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ นับเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการส่ือสารกบันักลงทุน โดยเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ถือเป็นแหล่งขอ้มูลท่ี
ส าคญัและถูกออกแบบโดยใชห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นหลกั เน้ือหาในเวบ็ไซตป์ระกอบดว้ยราคาหลกัทรัพยล่์าสุด 
ส่ิงตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด (ประกอบด้วยรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ( แบบ 56-1) งบการเงิน 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน เอกสารน าเสนอของบริษทัฯ และวารสารนกัลงทุนสัมพนัธ์ เป็นตน้) ปฏิทิน
หลกัทรัพยแ์ละวีดีโอ (Webcast) จากการประชุมนกัวิเคราะห์ และบริการส่งอีเมลอ์ตัโนมติัเม่ือมีข่าวสารหรือการเพ่ิมเติม
ขอ้มูลในเวบ็ไซต ์ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้และผูท่ี้สนใจจะลงทุนในบริษทัฯ หรือมีขอ้สงสยัและตอ้งการสอบถามขอ้มูลใด ๆ สามารถ
ติดต่อมายงัฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
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ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

โทรศัพท์: +66 (0) 2 7094040 ต่อ 1097-1099 

อเีมล์: adb_ir@adb.co.th 

Website: http://adb.co.th/contact-us.php?lang=thai  
 

 การเปิดเผยสารสนเทศทีส่ าคญัต่อสาธารณชน 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)   มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัต่อสาธารณชน อาทิเช่น 
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โครงสร้างองคก์ร และการถือหุน้ของ บริษทั แอ็
พพลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) รายช่ือ ประวติั และขอ้มูลการถือหุน้ของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ปัจจยัและนโยบาย
เก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงท่ีสามารถคาดการณ์ไดท้ั้งท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานและการเงิน นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการรายงานทางการเงิน และ
รายงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ หรือต่อการตดัสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการเปิดเผยขอ้บงัคบับริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี รายงานความยัง่ยนื (Sustainability Report) ตามกรอบแนวทางดา้นการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืของ Global Reporting Initiative (GRI) นโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร และแนวปฎิบติัต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ เพ่ือใหน้กัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุน้และผูท่ี้สนใจจะถือหุน้ในอนาคตไดใ้ช้
ประกอบการตดัสินใจลงทุนผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

4.2 นโยบายและแนวปฎบิัตต่ิอลูกค้า 

 บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) มุ่งมัน่ท่ีจะผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ทั้งดา้นคุณภาพและบริการอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งมาตรฐาน ISO9001:2015 เพ่ือกา้วไกลในเศรษฐกิจอาเซ่ียน สร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ โดยค านึงถึงคุณภาพของสินคา้และบริการ ความปลอดภยั ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ และการเก็บ
รักษาขอ้มูลของลูกคา้ ตลอดจนติดตามวดัผลความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อพฒันาและปรับปรุงสินคา้และบริการ ของบริษทั 
เพื่อพฒันาและรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ในระยะยาว 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ดว้ยความเคารพและความเอาใจใส่ รับฟังความคิดเห็นหรือขอ้
ร้องเรียน เขา้ใจและคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ และน าเสนอสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ใหย้ ัง่ยนื 

4.3 นโยบายและแนวปฎบิัตต่ิอคู่ค้า 

 บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าคู่ค ้ามีส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
ความสามารถในการแข่งขนั และการผลิตสินคา้และบริการ โดยกลุ่มบริษทัยดึถือหลกัการไม่เลือกปฏิบติัและการให้โอกาส

mailto:ir@adb.co.th
http://adb.co.th/contact-us.php?lang=thai
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ท่ีเท่าเทียมกน้ในการคดัเลือกคู่คา้และในการด าเนินธุรกิจระหวา่งกนั เพ่ือพฒันาและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ อนัจะ
น าไปสู่การเป็นพนัธมิตรท่ีสนนัสนุนการด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม คดัเลือกคู่คา้ตามกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ี
บริษทัฯ ก าหนด เจรจาตกลงเขา้ท าสญัญากบัคู่คา้ดว้ยเง่ือนไขและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมกบัทั้งสองฝ่าย และปฏิบติัต่อคู่คา้
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ 
(Code of Business Conduct) ฉบบัน้ี 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการคดัเลือกคู่คา้ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่คู่คา้ไม่มีการประพฤติปฏิบติัซ่ึงไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีดี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของ
บริษทัฯ 

4.4 นโยบายและแนวปฎบิัตต่ิอเจ้าหนี ้

 บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) มุ่งเนน้สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจา้หน้ีของกลุ่มบริษทั โดยการปฏิบติัต่อ
เจา้หน้ีดว้ยความสุจริต โปร่งใส และเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ และบุคลากรของกลุ่มบริษทัจะตอ้งยดึมัน่ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญากบัเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 
ดูแลใหมี้การช าระเงินกูแ้ละดอกเบ้ียถูกตอ้ง ตรงต่อเวลา ตลอดจนไม่น าเงินกูย้ืมไปใชใ้นทางท่ีขดัต่อวตัถุประสงคก์ารกูย้ืม 
และไม่ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอนัท าใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้หน้ีของกลุ่มบริษทั 

4.5 นโยบายและแนวปฎบิัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือตรงและเป็นมืออาชีพ โดยสนบัสนุนให้มีการ
แข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม ตลอดจนไม่ด าเนินการใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ในประเทศและ
ในระดบัสากล 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริษทัฯ ภายใตก้ฎหมายและนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ฉบบัน้ี โดยมุ่งเนน้การแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม ซ่ือตรง และโปร่งใส ไม่กระท าการซ่ึงท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางเส่ือมเสีย รวมทั้งไม่แสวงหา
ขอ้มูลหรือความลบัของคู่แข่งดว้ยวธีิการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

4.6 นโยบายและแนวปฎบิัตต่ิอชุมชนสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 

การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจิตส านึกตอ่สงัคมและชุมชนเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทั้งในระดบั
ชุมชนและในระดบัประเทศ 

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) ยึดมั่นในเจตนารมณ์ท่ีจะสานต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยูท่ี่ดีของสงัคมและชุมชน ซ่ึงจะเสริมสร้างความเขม้แขง็และน ามาซ่ึงประโยชน์สุขของสงัคมและชุมชนโดยรวม 
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บริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันาสงัคมและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไม่เพียงตอบสนองความ
ตอ้งการของสังคมและชุมชน และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ยงัเป็นการสนบัสนุนให้บุคลากรของ
บริษทัฯ มีส่วนร่วมและตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนต่อสงัคมและชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม 

 ส่ิงแวดล้อม 

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) มุ่งเน้นการรักษาความสมดุลในการแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการมีจิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยด าเนินธุรกิจ พฒันา และปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่งผลกระทบน้อยท่ีสุดต่อส่ิงแวดลอ้ม ตามกฎหมายและมาตรฐานด้านส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไดรั้บการยอมรับในประเทศและในระดบัสากล ตลอดจนปลูกฝังวฒันธรรมการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึน
ในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว โดยร่วมกนั
ป้องกนัและจดัการการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น พลงังาน น ้ า รวมถึงมีส่วนร่วมใน
การลดการปลดปล่อยและจดัการของเสียซ่ึงเป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอเสีย
ทางอากาศ หรือของเสียในแหล่งน ้ า และจดัซ้ือจดัหาและคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีจิตส านกัต่อส่ิงแวดลอ้มเฉกเช่นเดียวกนั
กบักลุ่มบริษทั 

 ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคญัต่อการสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและ
ถูกตอ้งตามหลกัอาชีวอนามยั และมุ่งมัน่ในการส่งเสริมวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถานท่ีท างาน 

บริษัทฯ ก าหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและโรคภัยในการท างานตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศและในระดบัสากล 

บุคลากรของบริษทัฯ มีหน้าท่ีสนับสนุนความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ โดยจะตอ้งยึดถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและ
กฎระเบียบดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอยา่งเคร่งครัด เขา้รับฝึกการอบรมและรับทราบการส่ือสารในประเด็นดา้น
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนสามารถระบุ รายงาน และมีส่วนร่วมในการป้องกนัหรือลดความ
เส่ียงซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งยดึถือหลกัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการคดัเลือกคู่คา้และในการด าเนิน
ธุรกิจระหวา่งกนั 

 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกนั ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา ถ่ินก าเนิด เพศ สีผิว อาย ุสมรรถภาพทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ฐานะ การศึกษา หรือสถานภาพอ่ืนใด รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษยต์ามหลกัสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นบรรทดัฐานสากล ซ่ึงรวมถึงปฏิญญาสหประชาชาติและอนุสัญญาเก่ียวกบั
สิทธิมนุษยชน 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งเคารพศกัด์ิศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสิทธิของบุคคลท่ีติดต่อส่ือสารใน
ระหวา่งการท างาน และไม่กระท าการใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดหรือมีส่วนก่อใหเ้กิดการฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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 การปฏบิัตต่ิอพนักงาน 

พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าในการด าเนินธุรกิจ การสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดีจะช่วยส่งเสริมการจา้ง
งานท่ีเป็นธรรม และการประพฤติปฏิบติัทางจริยธรรมท่ีมีคุณค่า 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี โดยยอมรับและเคารพสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของแรงงานตามอนุสัญญามาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงเสรีภาพในการ
สมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง และแรงงานสัมพนัธ์ การขจดัการใชแ้รงงานเด็ก การห้ามใชแ้รงงานบงัคบั โอกาสและการ
ปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั และความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน เป็นตน้ 

พนกังานมีสิทธิไดรั้บโอกาสและการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั โดยยึดหลกัสิทธิมนุษยชนและแรงงาน กฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ 
(Code of Business Conduct) ฉบบัน้ี เป็นฐานส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มบริษทัและพนกังาน และระหวา่งพนกังาน
ดวัยกนัเอง 

พนักงานมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม การฝึกอบรมทั้ งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพของตนเอง ตลอดจนโอกาสในการเติบโตกา้วหน้าในการท างาน รวมทั้งมีสุขภาพอนามยัท่ีดี และมีความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ทั้งน้ี ความสมดุลของชีวติการท างานจะส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต และยดึมัน่ในจริยธรรม 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืนท่ีติดต่อส่ือสารในระหวา่งการท างานดว้ยความ
เคารพ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นดว้ยเหตุและผล และไม่กระท าการซ่ึงเป็นการเลือกปฏิบติัหรือแบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา ถ่ิน
ก าเนิด เพศ สีผิว อาย ุสมรรถภาพทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ การศึกษา หรือสถานภาพอ่ืน
ใด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ยอมรับการกระท าในลกัษณะท่ียอมรับไม่ไดห้รือดูหม่ินศกัด์ิศรีในสถานท่ีท างาน ซ่ึงรวมถึงการทารุณ
จิตใจ การล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบติัทางเพศ ตลอดจนการใชท่้าทาง ภาษา หรือการสมัผสัทางกายท่ีส่อลกัษณะในทาง
เพศ บีบบงัคบั ข่มขู่ เหยยีดหยาม หรือเอาเปรียบ 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งร่วมกนัเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี และส่งเสริมการท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม 

 กจิกรรมทางการเมอืง 

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) เป็นองคก์รท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติั
ตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มีนโยบายสนบัสนุนหรือให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่
พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมือง 

กลุ่มบริษทัเคารพและสนบัสนุนใหบุ้คลากรของกลุ่มบริษทัใชสิ้ทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย ในฐานะ
พลเมืองท่ีดี 

บุคลากรของบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะแสดงออก เขา้ร่วม สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองไดน้อกเวลาการท างาน ใน
นามส่วนตวั โดยใชท้รัพยากรของตนเอง และจะตอ้งไม่กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองในนามของบริษทัฯ ภายใน
สถานท่ีของบริษทัฯ หรือใชท้รัพยากรของบริษทัฯ เพ่ือด าเนินการดงักล่าว 
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 การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่ิงท่ีมีค่าในการด าเนินธุรกิจและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั กลุ่ม
บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญาและเคารพในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
หมายถึง เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ส่ิงประดิษฐ ์ความลบัทางการคา้ และ Know-how เป็นตน้ 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งรักษาความลบัทางการคา้และ Know-how ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
รวมถึงสอดส่องดูแลและปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ จากการเขา้ถึงโดยมิไดรั้บอนุญาต การส่งต่อ และการใช้
โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย และจะตอ้งเคารพและไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

 การรักษาความลบั 

ขอ้มูลส าคญัหรือเป็นความลบัเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าของบริษทัฯ การเขา้ถึงหรือการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อบุคล
ภายนอกโดยไม่ไดรั้บอนุญาตอาจท าใหข้อ้มูลดงักล่าวดอ้ยค่าลง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของบริษทัฯ และ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลซ่ึงไดรั้บหรือเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ พนกังาน หรือบุคคลภายนอกจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองและเก็บรักษาไว้
เป็นความลบัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดในสญัญา 

บุคลากรฯ ของบริษทัฯ จะตอ้งตระหนึกถึงความส าคญัของขอ้มูลซ่ึงตนมีสิทธิเขา้ถึง และใชค้วามระมดัระวงัใน
การติดต่อส่ือสาร ให ้หรือส่งต่อขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ หรือกลุ่มบริษทั เพ่ือป้องกนัมิใหข้อ้มูลนั้นร่ัวไหล และหลีกเล่ียงมิให้
บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชห้รือเผยแพร่โดยมิชอบ หากตอ้งมีการใหห้รือส่งต่อขอ้มูล
ส าคญัหรือเป็นความลบัให้แก่บุคคลภายนอก บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการให้มัน่ใจว่า มีการท าสัญญารักษา
ความลบั (Confidentiality Agreement) กบับุคคลดงักล่าวแลว้ 

บุคลากรฯ ของบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลส าคัญหรือเป็นความลับให้แก่
บุคคลภายนอก แมภ้ายหลงัการท างานกบับริษทัฯ จะส้ินสุดลง เช่น เกษียณอาย ุลาออก เลิกจา้ง หรือส้ินสุดสัญญาจา้งใด ๆ 
ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลดงักล่าวยงัเป็นความลบั 

 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจุบนัการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต การติดต่อส่ือสาร และการแลกเปล่ียนขอ้มูลผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์มีความส าคญั
อยา่งยิง่ต่อการด าเนินงานและความส าเร็จของธุรกิจโดยรวม อยา่งไรก็ดี ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศน ามาซ่ึง
ความเส่ียงในการรักษาความเป็นส่วนตวัและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) ตระหนกั
ถึงความส าคญัและความรับผดิชอบต่อการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การรวบรวม ประมวลผล หรือใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลซ่ึงไดรั้บหรือเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ พนักงาน หรือ
บุคคลภายนอก จะต้องกระท าเพ่ือวตัถุประสงค์ทางธุรกิจและชอบด้วยกฎหมาย โดยจ ากัดเฉพาะเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงาน การดูแลลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ กิจกรรมทางธุรกิจหรือการคา้ และการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลอยา่ง
เหมาะสม 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ โดยรวบรวม ประมวลผล 
และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีไดรั้บอนุญาตและปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนใม่ใช้
ขอ้มูลดงักล่าวเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสม 
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 การซื้อขายหลกัทรัพย์ 

บริษทั แอ็พพลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์
ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นของบุคลากรของกลุ่มบริษทั ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี การใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์ป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้มูลภายใน หมายถึง ขอ้มูลท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์รือต่อการตดัสินใจในการลงทุน 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด โดยหากมี
หรือไดรั้บขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทั ไม่วา่จากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือจากแหล่งอ่ืนใด บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ใช้
ขอ้มูลภายในดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืนในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทั
ร่วม และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลภายในดังกล่าวยงัไม่มีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือจนกวา่ขอ้มูลภายในนั้นจะส้ินสภาพหรือไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยห์รือต่อการตดัสินใจในการ
ลงทุน รวมถึงห้ามมิให้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ในช่วงท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงินหรือรายการท่ีมีนยัส าคญัของ
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งดูแลมิใหบุ้คคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของตน เช่น คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายในได ้กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย
ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

หากมีขอ้สงสยัในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์บุคลากรของบริษทัฯ สามารถปรึกษาฝ่ายกฎหมายหรือส านกัเลขานุการบริษทั 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หมายถึง การมีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ภายนอกท่ีขัดแยง้กับ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ผลประโยชน์ส่วนตวัอาจเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือความสัมพนัธ์ส่วนตวั หรือ
ผลประโยชน์หรือความสมัพนัธ์อ่ืนใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาและตดัสินใจ 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และความรับผิดชอบต่อบริษทัฯ โดยจะตอ้ง
ปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัฯ และหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ใชอ้  านาจของตนเพ่ือโนม้
นา้วการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนตน พิจารณาแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมท่ีดี ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้นเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวมเป็นส าคญั 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มบริษทั และไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษทั ต าแหน่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในบริษทัฯ 

บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่มีหน้าท่ีหรือต าแหน่งภายนอกซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการท างาน เวน้แต่หนา้ท่ีหรือต าแหน่งดงักล่าวจะไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหวัหนา้งาน 

 การรายงานหรือแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

บุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบติัในจริยธรรมทางธุรกิจ
ฉบบัน้ี รวมถึงขอ้ก าหนดหรือนโยบายต่าง ๆ ของบริษทัฯ 
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หากมีขอ้สังสัยหรือตอ้งการค าแนะน าในกรณีใด ๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง บุคลากรของบริษทัฯ สามารถปรึกษา
หวัหนา้งานของตนเองโดยตรง หรือสอบถามฝ่ายทรัพยากรและการพฒันา โทรศพัท์: +66 (0) 27093990-7ต่อ 1203, 1215 
หรืออีเมล: adb-hr@adb.co.th  

หากพบการฝ่าฝืนหรือการกระท าท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบติัในจริยธรรมทางธุรกิจ บุคลากรของ
บริษทัฯ สามารถรายงานหรือแจง้เร่ืองร้องเรียนผ่านหัวหน้างานของตนเอง หรือฝ่ายทรัพยากรและการพฒันา หรือช่อง
ทางการรับเร่ืองร้องเรียน ของบริษทัฯ  หรือส านกัควบคุมภายในโทรศพัท์: 081-6171412 หรือ +66 (0) 27039990-7 ต่อ 
1091,1093 

อีเมล: adb_cg@adb.co.th   หรือส่งจดหมายถึง  

กรรมการตรวจสอบ และหรือ หน่วยงานควบคุมภายใน 
บริษัท แอพ็พลาย ดบีี จ ากดั (มหาชน) เลขที ่ 252 หมู่ 4 ซอย 3C ถนนสุขุมวทิ  ต.แพรกษา  อ.เมอืงสมุทรปราการ  

จ.สมุทรปราการ 10280 
 

ขอ้มูลทั้งหมดถือเป็นความลบั โดยผูร้ายงานหรือแจง้เร่ืองร้องเรียนไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตน ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการ
คุม้ครองสิทธิของผูร้ายงานหรือแจง้เร่ืองร้องเรียน บริษทัฯ จะปกปิดช่ือหรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้ายงานหรือแจง้
เร่ืองร้องเรียน และจะเก็บรักษาขอ้มูลดงักล่าวและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูมี้หนา้ท่ี
รับผิดชอบในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 

 บทลงโทษ 

บุคลากรของบริษทัฯ ท่ีกระท าการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบติัในจริยธรรมทางธุรกิจฉบบัน้ี รวมถึงขอ้ก าหนดและ
นโยบายต่าง ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริษทั นอกจาก
จะมีโทษตามกฎหมายในเร่ืองนั้น ๆ ยงัอาจเป็นการกระท าผิดระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ ซ่ึงมีโทษทางวนิยั 
โดยบทลงโทษทางวนิยัสามารถแบ่งเป็น 5 ล าดบัขั้น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะแห่งความผิดหรือความหนกัเบาของการกระท า
ความผิดหรือตามความร้ายแรงท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 

1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. ใหพ้กังาน 
4. เลิกจา้งโดยจ่ายค่าชดเชย และ/หรือ 
5. เลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

นอกจากน้ี บุคลากรของบริษทัฯ อาจไดรั้บโทษทางวนิยั เน่ืองจากการขอใหผู้อ่ื้นกระท าการฝ่าฝืน การไม่รายงานการ
ฝ่าฝืนโดยทนัที การไม่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบการกระท าท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืน การรายงานหรือแจง้ขอ้ร้องเรียนเทจ็ 
หรือการกลัน่แกลง้หรือตอบโตผู้ร้ายงานหรือแจง้ขอ้ร้องเรียนโดยสุจริต 
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