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INDUSTRIAL CO., LTD                         

 เรียน พนักงานทุกท่าน  

 

เพ่ือให้มีการดาํเนินการตามนโยบายการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสอยา่งเป็นรูปธรรม บริษทัฯ   จึงไดจ้ดัทาํ “คู่มือจรรยาบรรณใน

การปฏิบติังาน” สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน โดยเป็นการกาํหนดแนวทางการประพฤติปฏิบติัตามหน้าท่ีและภารกิจท่ี

พนกังานทุกระดบัพึงไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัอนัจะทาํให้บริษทัฯ 

ดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

บริษทัฯ ไดป้ระกาศใช ้คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรก และ บริษทัฯ ทราบดีวา่ การเร่ิมตน้ใชก้ฏระเบียบใหม่ และ

เป็นกฏท่ีเขม้งวดเป็นเร่ืองยาก แต่ขอใหพ้นกังาน นาํไปปฏิบติัในการทาํงานให้เป็นกิจกรรมปกติ จนเกิดความเคยชิน และบริษทั ยินดีรับ

ฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะในอนัท่ีจะปรับปรุงคุณภาพการทาํงานของบริษทัฯ โดยส่งความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ตามช่องทางต่างๆท่ีได้

ระบุไวใ้นคู่มือฉบบัน้ี  

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ถือวา่คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานเป็นส่วนหน่ึงของ “ระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงาน” ของบริษทัฯ จึงใคร่

ขอใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านศึกษา ทาํความเขา้ใจในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานฉบบัปรับปรุงน้ีและยดึถือปฏิบติั

อยา่งเคร่งครัดต่อไป  

 

ประกาศไวใ้หท้ราบโดยทัว่กนั และถือปฏิบติัตั้งแต ่วนัท่ี 27 มีนาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

 

นาย ภวตั  วงศต์ั้งตระกลู 

ประธานกรรมการ 
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 “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติ  ท่ีผู้ประกอบสัมมาอาชีพในแต่ละสายงานกาํหนดขึน้เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ

ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “คู่มือจรรยาบรรณ”) ฉบับนีจั้ดทาํขึน้เพ่ือให้ 

พนักงานทุกท่านปฏิบัติตาม โดยหวังว่าพนักงานของบริษัทฯ จะปฏิบัติงานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า 

ปฏิบัติตามกฎหมายและประมวลจริยธรรมเพ่ือช่วยรักษาผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของบริษัทฯและอุทิศตนเพ่ือการดาํเนินงานและ

พัฒนาบริษัทฯให้มีความยัง่ยืนต่อไป 
 

1. การใช้คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานพืน้ฐาน  

1.1 คู่มือจรรยาบรรณน้ีใชก้บักรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังานทั้งหมด (ซ่ึงต่อไปน้ีใหเ้รียกรวมกนัวา่ “พนกังานเอดีบี”) ของ 

บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีใหเ้รียกวา่ “บริษทัฯ”)  

1.2 พนกังานเอดีบี พึงปฏิบติัตามสญัญาจา้งงาน กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ประกาศใช ้นอกจากนั้นพนกังานเอดีบีพึง

ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการ รวมทั้ง นโยบายของบริษทัฯและยดึถือพนัธกิจ และวฒันธรรมองคก์ร ของ

บริษทัฯ “มุ่งมัน่สู่การเป็นผูผ้ลิตเมด็พลาสติกพีวซีี กาว และผลิตภณัฑย์าแนว ดว้ยอาศยัศกัยภาพการบริหาร และกระบวนการ

ผลิตเป็นมาตรฐาน เพ่ือสร้างพนัธมิตร ความไวว้างใจและตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งสูงสุด” และ “ความซ่ือสตัย์

สุจริต” เป็นสาํคญั พนกังานเอดีบีมีหนา้ท่ีศึกษา ทาํความเขา้ใจ ปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณและส่วนท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมของคู่มือถา้

มีการแกไ้ขจรรยาบรรณน้ีดว้ยความเอาใจใส่ หากมีปัญหาใดอนัเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ฎระเบียบหรือคู่มือจรรยาบรรณ พนกังาน 

เอดีบี พึงสอบถามคาํอธิบายจากผูบ้งัคบับญัชาสายตรงของตน หวัหนา้แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน ผูจ้ดัการแผนก

ทรัพยากรบุคคล  

2. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  

การติดต่อธุรกิจกบัหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก พนกังานเอดีบี ตอ้งปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณขณะท่ีกาํลงัติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้ ผูข้าย

สินคา้ หุ้นส่วนหรือ บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ (ซ่ึงต่อไปน้ีให้เรียกรวมกนัว่า “บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทาง

ธุรกิจ”)  

2.1 พนกังานเอดีบี ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจ ขณะท่ีติดต่อกบับุคคลภายนอกท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ คาํวา่ “ผลประโยชน”์ ดงัท่ีระบุไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณน้ี หมายถึง ส่ิงท่ีมีราคารวมถึงค่าตอบแทนท่ีเป็น

เงิน ของกาํนลัค่านายหนา้ ตาํแหน่ง บริการ ส่วนลดหรือส่วนแบ่งไม่วา่อยูใ่นรูปแบบหรือเรียกช่ืออยา่งไรก็ตาม “ผลประโยชน”์ 

ไม่รวมถึงการปฏิบติัทางสงัคมทัว่ไปท่ีสมควรตามวาระโอกาสและไม่กระทบต่อสิทธิใดๆ อยา่งจาํเพาะเจาะจง 

2.2 ระหว่างปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานเอดีบี ตอ้งไม่รับ ให้หรือเรียกร้องซ่ึงผลประโยชน์อนัมิชอบใดๆ ไม่วา่ในนามตนเองหรือผูอ่ื้น 

หรือประพฤติในลกัษณะใดๆ ท่ีละเมิดต่อความสุจริต มิชอบดว้ยกฎหมายหรือละเมิดหนา้ท่ีท่ีรับมอบหมาย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ 

“พฤติกรรมอนัส่อไปในทางไม่ซ่ือสตัย”์) 

2.3 พนกังานเอดีบี ตอ้งรักษาแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ีในโอกาสท่ีตนไดรั้บผลประโยชน์หรือของกาํนลัท่ีมีราคาและอ่ืนๆ ในขณะท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจจดัหามาให ้ 

(1) พนกังานเอดีบี ไม่ไดรั้บอนุญาตใหรั้บผลประโยชนห์รือขอกาํนลัใดๆ ถา้การรับผลประโยชน์หรือขอกาํนลัดงักล่าวอาจ

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนหรือเป็นกรณีการขดักนัแห่งผลประโยชน์กบับริษทัฯ ได ้ 

(2) การรับผลประโยชนห์รือของกาํนลัดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีสถานประกอบการกาํหนดไว ้

(3) การรับผลประโยชนห์รือของกาํนลัดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตม้ารยาทในทอ้งถ่ิน การปฏิบติัตามประเพณีธุรกิจในขณะท่ี

เดินทางภายในประเทศหรือในต่างประเทศ การรับแขกหรือตอ้นรับผูม้าเยอืน การส่งเสริม สนบัสนุนและการติดต่อและ

ประสานงานทางธุรกิจอนัเป็นส่วนหน่ึงของมารยาททางธุกิจ  
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(4) การรับผลประโยชนห์รือของกาํนลัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามการปฏิบติัทางสงัคมทัว่ไป มีจุดประสงคห์รือเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจเพ่ือเขา้ร่วมหรือเชิญบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมตามปกติ  

(5) การรับผลประโยชนห์รือของกาํนลัดงักล่าวตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจเพ่ือเช้ือเชิญใหลู้กคา้เขา้ร่วมกิจกรรม

ทางธุรกิจ เยีย่มชมโรงงาน เป็นตน้ ซ่ึงการจดัสรรค่าใชจ่้าย จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม ระดบัของท่ีพกั และระยะเวลานั้นไดมี้การ

ระบุไวล่้วงหนา้แลว้ 

(6) การรับผลประโยชนห์รือของกาํนลัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามเทศกาลแห่งทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการยดึถือปฏิบติัในทางสาธารณะ 

(7) พนกังานเอดีบี ตอ้งไม่รับเงินสด ในกรณีท่ีเป็นของกาํนลัโดยหลกัเกณฑข์องกาํนลันั้นตอ้งมีราคาไม่เกิน 3,000 บาท (หรือ

เทียบเท่า) และเม่ือรับของกาํนลัแลว้ใหส่้งมอบใหแ้ผนกธุรการของบริษทัฯ เพ่ือนาํไปใชใ้นกิจกรรมส่วนกลาง กรณีเบิก

ของกาํนลัไปใชใ้หผู้จ้ดัการแผนก/ฝ่ายข้ึนไปลงนามอนุมติั และระบุเหตุผล กรณีมีการส่งมอบต่อผูอ่ื้นใหร้ะบุช่ือไวด้ว้ย 

(8) การกาํหนดจาํนวนเงินท่ีระบุไวข้า้งตน้นั้นอาจปรับใหเ้หมาะสมไดเ้ม่ือมีความจาํเป็นและหลงัจากท่ีไดร้ายงานใหป้ระธาน

บริหารหรือผูท่ี้ประธานบริหารมอบหมายทราบแลว้  

2.4 พนกังานตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยตรงทราบถึงการรับของกาํนลั ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ ของกาํนลันั้นตอ้งนาํส่งคืนให้

ผูบ้งัคบับญัชาสายตรงถา้ไดรั้บมาอยา่งไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจ 

2.5 พนกังานเอดีบีอาจรับของกาํนลัท่ีไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจก็ไดโ้ดยไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาสายตรงเสียก่อน ทั้งน้ี การรับของกาํนลันั้นตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทาง

ธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของพนกังาน และมูลคา่ของกาํนลัดงักล่าวตอ้งไม่

เกินกวา่ 3,000 บาท (โดยรวมค่าอาหาร ค่าเดินทางและค่าเล้ียงรับรอง) 

2.6 พนกังานเอดีบีไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตาํแหน่งหนา้ท่ีของตนในบริษทัฯ เพ่ือรับหรือเรียกร้องใหบุ้คคลภายนอกท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งทางธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลภายนอกดงักล่าวใหบ้ริการใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

2.7 เม่ือพนกังานเอดีบี แนะนาํบุคคลใหแ้ก่บริษทัฯ การดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชนห์รือขั้นตอนการจดัจา้งของ

บริษทัฯ อีกทั้งไม่ทาํเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย พนกังานเอดีบีท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน

หน่วยงานเดียวกนั พึงไม่มีความสมัพนัธ์ในฐานะคู่สมรสหรือบิดามารดา/บุตร  

2.8 พนกังานเอดีบี ตอ้งไม่ใหสิ้นบนแก่เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีราชการโดยการเสนอใหเ้งิน บตัรกาํนลั เช็ค หุน้ ของขวญัหรือ

สินบนอ่ืนใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใดๆ ท่ีมีมูลค่า พนกังานเอดีบี ท่ีละเมิดขอ้กาํหนดในวรรคก่อน ตอ้งถูกลงโทษ

ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ และอาจถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย (สินบน หมายถึง ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ี

ใหแ้ก่บุคคลเพ่ือใหผู้น้ั้นกระทาํการหรือละเวน้ไม่กระทาํตามท่ีผูเ้สนอใหสิ้นบนตอ้งการ 

2.9 พนกังานเอดีบี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนก่อนเสนอใหข้องกาํนลั (ตวัอยา่งเช่น ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ) 

หรือเล้ียงรับรองแก่บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจโดยท่ียงัคงตอ้งปฏิบติัตามประเพณีปฏิบติัหรือมารยาททางธุรกิจ

กฎหมายทอ้งถ่ินและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งบริษทัฯ ดว้ย ถา้พนกังานเอดีบีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของ

ตนล่วงหนา้ เน่ืองจากมีเหตุเร่งด่วนแลว้ พนกังานรายดงักล่าวยงัพึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนหลงัจาก

มอบของกาํนลัหรือเล้ียงรับรองแก่บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจไปแลว้  

2.10 พนกังานเอดีบี ไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตาํแหน่งหนา้ท่ีของตนในบริษทัฯ เพ่ือมีความสมัพนัธ์อนัมิชอบทาํการคุกคามทาง

เพศในโอกาสต่างๆ ไม่วา่ทางวาจา ทางกาย ทางจิตใจหรือทางเพศ การเลือกปฏิบติัในรูปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบติัโดย

อาศยัเช้ือชาติ ความพิการหรือศาสนาเป็นเกณฑ)์ ลกัทรัพย ์ข่มขู่ บีบบงัคบั หรือการดาํเนินการอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายอ่ืนๆ ทั้งน้ี  

“ทางวาจา” หมายถึงคาํพดูหรือการสนทนาท่ีเป็นการกา้วร้าวหรือดูถูกเหยยีดหยามผูอ่ื้น “ทางกาย” หมายถึงการกระทาํใดๆ ท่ีทาํ

ร้ายร่างกายผูอ่ื้นทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม “ทางจิตใจ” หมายถึงการกระทาํหรือคาํพดูใดๆ ท่ีลดทอนหรือทาํลายศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 
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และ “ทางเพศ” หมายถึง 1) ขอ้เสนอพิเศษทั้งโดยตรงหรือโดยออ้มเพ่ือแลกเปล่ียนระหวา่งสถานภาพการทาํงานและสถานะ

ความสมัพนัธ์ทางเพศ หรือ 2) การดาํเนินการอนัฝ่าฝืนวนิยั การปลดพนกังานออกจากตาํแหน่งอนัเป็นผลมาจากการปฏิเสธ

ขอ้เสนอดงักล่าว หรือ 3) การวจิารณ์ เฝ้าดูหรือสมัผสัร่างกาย ของพนกังานในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมท่ีแสดงออกและช้ีนาํไปสู่

ผลประโยชนท์างเพศและ 4) การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่คาํนึงถึงสถานะทางเพศ  

2.11 การบริจาคเงินในนามบริษทัฯ ใหแ้ก่พรรคการเมือง องคก์รทางการเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งนั้นตอ้งเป็นไปตามกฎหมายวา่

ดว้ยการบริจาคเงินใหแ้ก่พรรคการเมืองและขั้นตอนปฏิบติัภายในท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ การบริจาคเงินใหแ้ก่พรรคการเมืองใน

นามบุคคลตอ้งเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริจาคเงินใหแ้ก่พรรคการเมือง และขั้นตอนภายในท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ 

นอกจากนั้นหา้มมิใหพ้นกังานเอดีบี บริจาคเงินใหแ้ก่พรรคการเมืองเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชนท์างธุรกิจหรือความไดเ้ปรียบทาง

ธุรกิจอีกดว้ย  

2.12 พนกังานเอดีบี ตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบของบริษทัฯ เก่ียวกบัการบริจาคหรือการสนบัสนุนเงินเพ่ือการกศุลเพ่ือใหก้ารบริจาค

หรือการสนบัสนุนเงินเพ่ือการกศุลนั้นเป็นการชอบดว้ยกฎหมายในนามบริษทัฯ 

2.13 ถา้พนกังานเอดีบี มีคาํถามเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่แลว้ พนกังานพึงตอ้งขอความเห็นผูบ้งัคบับญัชาของตน

เพ่ือไม่ใหเ้กิดขอ้โตแ้ยง้ข้ึน 

2.14 สนบัสนุนการสร้างจิตสาํนึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติังานอยา่งซ่ือสตัย ์โปร่งใส เท่ียงตรง เคารพกฎหมาย 

กฎระเบียบต่างๆ การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมทั้งบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดี สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ เพ่ือประโยชนใ์นการป้องกนัและสนบัสนุนการต่อตา้นการ

ทุจริตและการคอร์รัปชัน่ 
 

 3. การหลกีเลีย่งการขัดกนัแห่งผลประโยชน์ 

3.1 พนกังานเอดีบี พึงระลึกอยูเ่สมอในการหลีกเล่ียงการขดักนัแห่งผลประโยชนอ์นัอาจจะเกิดข้ึนได ้ตอ้งไม่ประกอบธุรกิจ ลงทุน

หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือแทรกแซงการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อน่ึง การขดักนัแห่ง

ผลประโยชน์ หมายความรวมถึง (1) การใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือการใชต้าํแหน่งของตนในบริษทัฯ เพ่ือแสวงหาประโยชน์

ส่วนตน ในทางมิชอบ (2) การถ่ายโอนทรัพยากรหรือผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ไปใหต้นเองหรือญาติมิตร (3) การเขา้เจรจา 

หรือทาํธุรกรรมเพ่ือตนเองหรือญาติมิตรท่ีเป็นปฏิปักษต์่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ (4) การลงทุนในบริษทัฯ หรือโรงงาน

อ่ืนท่ีแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ เป็นตน้ 

3.2 ถา้พนกังานเอดีบี มีขอ้สงสยัวา่กิจการการลงทุนหรือกิจกรรมท่ีตนดาํเนินการหรือมีแผนจะดาํเนินการ นั้นอาจก่อใหเ้กิดการ

ขดักนัแห่งผลประโยชนห์รือไม่ หรือถา้บริษทัฯ เห็นวา่กิจการการลงทุนหรือกิจกรรมท่ีพนกังานเอดีบี ดาํเนินการนั้นอาจทาํให้

เกิดการขดักนัแห่งผลประโยชน์แลว้พนกังานเอดีบีรายนั้นพึงตอ้งเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ใหห้วัหนา้หน่วยงานท่ีตน

สงักดัอยูห่รือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบและตอ้งขออนุญาตโดยทนัที เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงานท่ีตน

สงักดัอยูห่รือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและหา้มมิใหพ้นกังานเอดีบีประกอบการรับประกอบการหรือลงทุนในวสิาหกิจต่างๆ ท่ี

ประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนัหรือทาํนองเดียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ ภายใตช่ื้อของตนหรือบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี หา้มไม่ใหพ้นกังาน              

เอดีบี กระทาํการเป็นพนกังาน ลูกจา้ง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือทาํงานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีบริษทัอ่ืน ท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนัในเวลา

เดียวกนักบัท่ีเป็นพนกังานของบริษทัฯ 

3.3 หา้มมิใหพ้นกังานเอดีบี หลีกเล่ียงคู่มือจรรยาบรรณหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ของบริษทั ฯ โดยการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีบรรยายไวข้า้งตน้ผา่นบุคคลท่ีสามรวมถึงสมาชิกในครอบครัว ตวัแทน หุน้ส่วนหรือ ผูแ้ทนอ่ืนๆ ดว้ย 
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3.4 พนกังานเอดีบี ตอ้งไม่หาประโยชน์ใดๆ จากตาํแหน่งหนา้ท่ีของตนในบริษทั ฯ ไปเพ่ือแนะนาํ หรือกระทาํการเป็นคนกลาง

แนะนาํผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีบริษทั ฯ ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัหาเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั 
 

 4. ทรัพยากรของบริษทัฯ 

4.1 การรักษาทรัพยากรของบริษทัฯ พนกังานเอดีบี ทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความปลอดภยัและความมัน่คงของทรัพยากรของ

บริษทัฯ และหา้มไม่ใหใ้ชท้รัพยากรของบริษทั ฯ อยา่งผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเด็ดขาด คาํวา่ “ทรัพยากร” รวมถึงทรัพยสิ์น

ท่ีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

ความลบัทางการคา้  

4.2 การใชท้รัพยากรของบริษทัฯ พนกังานเอดีบี ตอ้งไม่ใชท้รัพยากรของบริษทั ฯ ไปดาํเนินกิจการใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานของ

ตนหรือขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

4.3 พนกังานเอดีบี ทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งดูแลขอ้มูลและบนัทึกต่างๆ ทั้งหลายท่ีตนรักษา เก็บ ใช ้หรือ จากการทาํงานของตน ซ่ึงรวมถึง

สมุดบญัชี บญัชีสินคา้ บนัทึก รายงานประจาํวนั เงินสดและทรัพยสิ์นต่างๆ ใหถู้กตอ้งและครบถว้น โดยสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง

ธุรกรรมและกระบวนการทางธุรกิจของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งแม่นยาํ และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีและแนว

ปฏิบติัท่ีใชบ้งัคบั 

4.4 เงินทุนและสินทรัพยท์ั้งหลายของบริษทัฯ ตอ้งไม่นาํมาเปิดเผยหรือจดัทาํเป็นเอกสาร หา้มไม่ใหท้าํการบนัทึกรายการ บนัทึกท่ี

เป็นเทจ็หรือไม่ถูกตอ้งในบญัชีแยกประเภท รายงานประจาํวนั งบการเงินหรือเอกสารอ่ืน หรือจงใจปกปิดธุรกรรมต่างๆ 

4.5 ธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ ตอ้งมีเอกสารสนบัสนุนท่ีถูกตอ้งแนบชุดไวด้ว้ย 

 5. การใช้ข้อมูล 

5.1 พนกังานเอดีบี ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลธุรกิจ ขอ้มูลทางเทคนิคและความลบัทางการคา้ท่ีจบัตอ้งไดห้รือท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องบริษทัฯ 

ไปยงับุคคลภายนอก เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบโดยผูมี้อาํนาจ 

5.2 พนกังานเอดีบี ทุกคนตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัเพ่ือเก็บรักษาความลบัทางการคา้และขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ี

ตนล่วงรู้หรืออยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของตนจากการทาํงานกบับริษทั ฯ โดยมาตรการดงัต่อไปน้ี 

(1) ลงนามในสญัญาเก็บรักษาความลบั  

(2) ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ ในสญัญาจา้งและกฎอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูลอนัเป็นความลบัดว้ยความ

สุจริต 

(3) ใชม้าตรการท่ีจาํเป็นและเหมาะสมเพ่ือป้องกนัไม่ใหผู้ไ้ม่มีสิทธ์ิเขา้ถึงความลบัทางการคา้หรือ ขอ้มูลอนัเป็นความลบั 

เช่นวา่นั้นได ้

5.3 พนกังานเอดีบี มีหนา้ท่ีรักษาและไม่เปิดเผยขอ้มูลหรือความลบัทางการคา้ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ถึงแมไ้ดส้ิ้นสุดการเป็นพนกังานแลว้ 

ตามระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญารักษาความลบั 

5.4 หา้มมิใหพ้นกังานเอดีบี ไดม้าซ่ึงความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัของผูอ่ื้นโดยการจารกรรม ขโมย บีบบงัคบั 

ล่อลวงหรือวธีิการท่ีมิชอบอ่ืนๆ หรือโดยการลกัทรัพย ์คดัลอกผลงานหรือครอบครองเอกสาร งาน รายงานวจิยั สิทธิบตัร 

เทคโนโลยท่ีีมีสิทธิบตัร การออกแบบหรือการคน้พบดา้นเทคโนโลยขีองผูอ่ื้นท่ีเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

ผูอ่ื้น  
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5.5 บรรดาการประดิษฐ ์การสร้างสรรค ์การคน้พบทางเทคโนโลย ีความลบัทางการคา้ทั้งหลายและทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ี

พนกังานเอดีบี คิดคน้หรือสร้างข้ึนระหวา่งท่ีทาํงานกบับริษทั ฯ โดยใชท้รัพยากรของบริษทัฯ ใหต้กเป็นของบริษทัฯ เม่ือบริษทั

ฯ เห็นสมควรขอรับสิทธิต่างๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้ พนกังานเอดีบี พึงใหค้วามช่วยเหลือและความร่วมมือใน

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ท่ีและตอ้งไม่ยืน่คาํขอรับสิทธิในนามตนเองอนัเป็นการทาํใหสิ้ทธิหรือประโยชน์ของบริษทัฯ 

เสียหาย 

5.6 พนกังานเอดีบีทุกคนมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ และตอ้งงดเวน้การลอกเลียน ติดตั้งหรือใช้

ซอฟตแ์วร์ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตมาปฏิบติังานหรือทาํงานท่ีบริษทัฯ มอบหมายให ้ 

5.7 พนกังานเอดีบี ตอ้งไม่ใชท้รัพยากรของบริษทั ฯ เพ่ือพยายามเขา้ไปในโครงข่ายขอ้มูล หรือบญัชี หรือระบบคอมพิวเตอร์ของ

ผูอ่ื้นดว้ยการเจาะฐานขอ้มูลดว้ยวธีิผิดกฎหมาย (hacking) ทาํลายรหสัลบัส่วนตวั (password mining) ดว้ยรหสัลบัท่ีขโมยมาหรือ

โดยวธีิการอ่ืนใด หรือใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตหรือดาํเนินกิจกรรมท่ีบรรยายไวข้า้งตน้ในการทาํงาน เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง

ขอ้มูลหรืออาํนาจการเขา้ถึงคอมพิวเตอร์/ซอฟตแ์วร์ได ้ 

5.8 พนกังานเอดีบี ตอ้งไม่ทาํการทาํซํ้า เปล่ียนแปลง พิมพซ์ํ้ า ปรับ หรือ ทาํการต่างๆ ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ในงานของผูอ่ื้นไม่วา่ทั้งหมด

หรือบางส่วน เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมหรืออนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

5.9 พนกังานเอดีบี ตอ้งไดรั้บความยนิยอมของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งก่อนและตอ้งระมดัระวงัดูแล เม่ือเผยแพร่ ตีพิมพห์รือประกาศให้

สาธารณะไดท้ราบซ่ึงข่าว ขอ้มูล ผลิตภณัฑห์รือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยขีองบริษทัฯไม่ใหเ้กิดผลกระทบอนัป็น   

ปฏิปักษต์่อสิทธิและ/หรือ ผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือละเมิดความลบัทางการคา้ของบริษทัฯ   

5.10 พนกังานเอดีบี ตอ้งไม่จดัทาํคาํแถลงอนัเป็นเท็จหรือเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ท่ีอาจทาํใหช่ื้อหรือช่ือเสียงของบริษทัฯ เส่ือมเสีย 

หรือจดัทาํคาํแถลงเก่ียวกบังานอนัเป็นเทจ็หรือเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็นเท็จท่ีอาจทาํใหผู้อ่ื้นเส่ือมเสียช่ือเสียงได ้ 

5.11 พนกังานเอดีบี พึงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆ เก่ียวกบักฎหมายความเป็นธรรมทางการคา้และงดเวน้ จากการเสนอให ้จูงใจ เขา้

ทาํขอ้ตกลงกบัคู่แขง่ หรือดาํเนินการร่วมกนัอนัในการร่วมกาํหนดราคา ผกูขาดตลาด ตกลงเก่ียวกบัราคาขายต่อ ขดัขวางผูอ่ื้น

ไม่ใหเ้ขา้แข่งขนั หรือร่วมกนักาํหนดราคาประมูลและพึงงดเวน้จากการทาํใหมี้การแข่งขนันอ้ยลงหรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่ง

เป็นธรรมดว้ยการบีบบงัคบั จูงใจหรือวธีิการท่ีไม่เหมาะสมอ่ืนๆ  

5.12 พนกังานเอดีบี ตอ้งไม่เปิดเผยแผนความร่วมมือ พนัธมิตรดา้นกลยทุธ์หรือความสมัพนัธ์ดา้นการลงทุน ของบริษทัฯ กบับุคคล

อ่ืนๆ หรือกลยทุธ์ในการแข่งขนัหรือความตกลงเก่ียวกบัราคาหรือการตลาดอ่ืนๆ ของบริษทัฯ 

5.13 พนกังานเอดีบี ตอ้งไม่ติดเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายจากเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้กบัผลิตภณัฑห์รือ

เอกสารของบริษทั ฯ 

5.14 พนกังานเอดีบี ตอ้งปฏิบติัตาม “หลกัการทัว่ไปสาํหรับการจดัการสิทธิบตัร” ท่ีออกโดยบริษทัฯอยา่งเคร่งครัดรวมทั้งกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และวธีิการปฏิบติังานมาตรฐานสาํหรับการขอรับสิทธิบตัร การดูแล การวเิคราะห์ การประเมินความเส่ียงในการ

ดาํเนินคดี การบริหารจดัการสิทธิบตัรและการดูแลรักษาทรัพยสิ์น ประเภทสิทธิบตัร  

5.15 พนกังานเอดีบี ตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในท่ีตนล่วงรู้ ใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดป้ระโยชน ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวะทางการเงินและการตก

ลงทางธุรกิจของบริษทัฯ นั้นลว้นเป็นความลบัทางการคา้และใหถื้อวา่เป็นขอ้มูลภายในท่ีไม่อาจเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บความ

ยนิยอมจากบริษทัฯ ก่อน ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้  “ ขอ้มูลภายใน” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ 

ของบริษทั ฯ ท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือขายของนกัลงทุนบนหลกัทรัพยบ์างตวัหรือส่งผลต่อราคาตลาดของหลกัทรัพยข์อง

บริษทั ฯ 
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6. การปฏบิัติตามกฎระเบียบเกีย่วกบัการป้องกนัส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

6.1 พนกังานเอดีบี พึงเขา้ใจพนัธกิจของบริษทัฯ วา่ดว้ย 

• กา้วไปสู่ความเป็นหน่ึงในผูน้าํดา้นธุรกิจเมด็พลาสติกพีวซีี กาว และผลิตภณัฑย์าแนว ในภูมิภาคเอเชียตะวนัตกเฉียง

ใต ้

• พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ มีความหลากหลายโดยเนน้การรักษาพนัธะสญัญาและตรงความตอ้งการของ

ลูกคา้ 

• พฒันาเทคโนโลย ีการผลิต ใหมี้ความทนัสมยั อยูเ่สมอเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 

• พฒันา ฝึกอบรม สนบัสนุนบุคคลากร รองรับการเติบโตของธุรกิจ 

พนัธะสญัญาของบริษทัฯ นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและพึงปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบของบริษทัฯ พึงเขา้รับการ 

ฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งและนาํนโยบายต่างๆ ในการออกแบบผลิตภณัฑห์รือการปฏิบติังานของโรงงานโดยประสานงานกบัระบบ

บริหารคุณภาพ หรือการปฏิบติังานของหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสงัคม 

6.2 เม่ือพบปัญหาขณะทาํงานท่ีทาํใหเ้กิดการละเมิดกฎระเบียบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัในการทาํงานของบริษทัฯ หรือท่ี

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายไดแ้ลว้ พนกังานเอดีบี มีหนา้ท่ีแจง้ปัญหาดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งผา่น

กระบวนการและช่องทางท่ีจดัไว ้พนกังานเอดีบีสามารถเสนอความเห็นหรือความคิดดา้นความปลอดภยัในการทาํงานท่ีดีใหแ้ก่

บริษทัฯ 

6.3 พนกังานเอดีบี พึงสนบัสนุนส่งเสริมพนัธะสญัญาและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายคุณภาพ นโยบายการทาํงาน นโยบาย

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของบริษทัฯแก่บรรดาผูมี้ส่วนไดเ้สียและส่ือสารเร่ืองต่างๆ เหล่านั้นเป็นระยะๆ เพ่ือทาํใหเ้กิด

การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด 
 

7. การดาํเนินธุรกจิด้วยความซ่ือสัตย์  

7.1 ก่อนดาํเนินความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูอ่ื้น บริษทัฯ ตอ้งประเมินความชอบธรรม ความซ่ือสตัยแ์ละนโยบายการดาํเนินงานของ

ตวัแทน ผูจ้าํหน่ายสินคา้ ลูกคา้หรือองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจอ่ืนๆ โดยประเมินวา่มีประวติัดา้นความไม่ซ่ือสตัยห์รือไม่ เพ่ือใหม้ัน่ใจ

วา่การดาํเนินธุรกิจขององคก์รนั้นๆ  มีความซ่ือสตัยโ์ปร่งใสและไม่เรียกร้อง เสนอหรือรับสินบนแต่อยา่งใด ในการประเมิน

ขา้งตน้ บริษทัฯ อาจดาํเนินกระบวนการตรวจสอบท่ีเหมาะสมเพ่ือประเมินองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจตามหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี

เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงความซ่ือสตัยแ์ละการดาํเนินงานขององคก์รดงักล่าว 

(1) สญัชาติ สถานประกอบการ โครงสร้าง นโยบายดาํเนินงานและสถานท่ีชาํระเงินขององคก์รดงักล่าว 

(2) องคก์รดงักล่าวไดมี้นโยบายวา่ดว้ยความซ่ือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจหรือไม่ ถา้มี องคก์รดงักล่าว มีการนาํไปปฏิบติั

หรือไม่ 

(3) สถานประกอบการขององคก์รนั้นตั้งอยูใ่นประเทศท่ีมีความเส่ียงของการทุจริตคอร์รัปชัน่สูงหรือไม่  

(4) ธุรกิจท่ีดาํเนินกิจการอยูข่ององคก์รนั้นเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงดา้นสินบนสูงหรือไม่ 

(5) ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจและช่ือเสียงขององคก์รนั้น 

(6) ความคิดเห็นจากคู่คา้ในระดบัเดียวกนัขององคก์รดงักล่าว  

(7) องคก์รนั้นมีประวติัใดเก่ียวกบัสินบน การบริจาคใหพ้รรคการเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมความไม่ซ่ือสตัย์

อ่ืนๆ หรือไม่ 
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(8) ผูข้าย ตวัแทน ลูกคา้ และผูท่ี้ตกลงจะทาํสญัญาดาํเนินธุรกิจร่วมกบับริษทั ตอ้งลงนามรับทราบและยอมรับนโยบาย

ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และในการทาํสญัญา นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่จะแทรกในส่วนทา้ยของสญัญาเสมอ 

7.2 ระหวา่งท่ีดาํเนินการติดต่อธุรกิจ พนกังานเอดีบี ตอ้งอธิบายใหอ้งคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจไดท้ราบถึงนโยบายของบริษทัฯเก่ียวกบั

ความซ่ือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และตอ้งปฏิเสธการเสนอสญัญาการเรียกร้องหรือรับทั้ง

ทางตรงหรือทางออ้มอยา่งชดัแจง้ ไม่วา่ในรูปแบบใดหรือในนามใครซ่ึงผลประโยชนอ์นัมิชอบรวมถึงส่วนแบ่งค่านายหนา้ การ

อาํนวยความสะดวกรวมทั้งไม่เสนอหรือรับผลประโยชน์อนัมิชอบใดๆ ผา่นวธีิการอ่ืนๆ ดว้ย 

7.3 พนกังานเอดีบี ตอ้งละเวน้ไม่ดาํเนินการธุรกรรมใดๆ กบัตวัแทน ผูจ้าํหน่ายสินคา้ ลูกคา้หรือองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจโดยไม่มีความ

ซ่ือสตัย ์เม่ือพบวา่องคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจมีพฤติกรรมไม่ซ่ือสตัย ์พนกังานเอดีบี ตอ้งหยดุธุรกรรมต่างๆ ทนัทีกบัองคก์รดงักล่าว

นั้น และตอ้งจดัองคก์รดงักล่าวใหอ้ยูใ่นบญัชีประเภทขาดความน่าเช่ือถือ เพ่ือใหน้าํนโยบายของบริษทัฯ ดา้นความซ่ือสตัยใ์น

การดาํเนินธุรกิจไปปฏิบติักบัองคก์รดงักล่าว  

7.4 ในการเขา้ทาํสญัญาต่างๆ บริษทัฯ ตอ้งเขา้ใจนโยบายเก่ียวกบัความซ่ือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจของคู่สญัญาอยา่งครบถว้นและ

ตอ้งจดัใหก้ารปฏิบติัตามดา้นความซ่ือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของขอ้สญัญาซ่ึงอยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งแสดงขอ้สญัญา

ดงัต่อไปน้ีโดยชดัเจนคือ 

(1) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตอ้งแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบในทนัทีเม่ือทราบวา่พนกังาน ลูกจา้งของคูส่ญัญาของอีกฝ่าย

หน่ึงละเมิดขอ้สญัญาท่ีหา้มไม่ใหเ้รียกส่วนแบ่ง ค่านายหนา้หรือ ผลประโยชน์อ่ืนๆ และตอ้งเปิดเผยช่ือของพนกังาน

ลูกจา้งรายนั้น วธีิการจดัเตรียมสญัญา เรียกร้องหรือรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ และจาํนวนเงินดว้ย ทั้งตอ้งจดั 

เตรียมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายและร่วมมือกบัอีกฝ่ายหน่ึงในการสอบสวนหาขอ้เทจ็จริงคู่สญัญา

ฝ่ายนั้นจะมีสิทธิไดรั้บชดใชค้่าเสียหายในกรณีท่ีเกิดความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ข้ึน 

(2) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกหรือยกเลิกสญัญาไดท้นัทีถา้คู่สญัญาอีกฝ่ายมีพฤติกรรมไม่ซ่ือสตัยใ์นการดาํเนิน

ธุรกิจ 

(3) ตอ้งจดัใหมี้เง่ือนไขและระยะเวลาการชาํระเงินท่ีแน่นอนและสมเหตุสมผล รวมถึงสถานท่ีชาํระเงิน วธีิการชาํระเงิน 

การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบดา้นภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

 8. การฝึกอบรมภายใน วนิัยและช่องทางการร้องเรียน  

8.1 บริษทัฯ นาํคู่มือจรรยาบรรณและนโนบายต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ประกาศใชไ้ปบรรจุในแผนอบรมของบริษทัฯ เพ่ือใหค้วามรู้และ

ประชาสมัพนัธ์ตามเวลาหรือความถ่ีท่ีเหมาะสม 

8.2 สาํหรับพนกังานเอดีบี ท่ีละเมิดคูมื่อจรรยาบรรณและก่อความเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ นั้น บริษทัฯ อาจใหด้าํเนินการลงโทษทาง

วนิยัตามท่ีกาํหนดไวท้า้ยน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือรวมกนั แลว้แต่กรณีและตามขอ้บงัคบัการทาํงานท่ีใชบ้งัคบัโดยพิจารณาจาก

ความรุนแรงของการละเมิดและอาจตดัสินลงโทษพนกังานท่ีกระทาํการละเมิดตามกฎหมายแพง่ และ/หรือ กฎหมายอาญา  

(1) เตือนดว้ยวาจา 

(2) ออกหนงัสือเตือน บนัทึกความผดิของพนกังานท่ีกระทาํการละเมิด 

(3) หกัเงินโบนสัจากผลงานหรือโบนสัประจาํปี หรือเลิกจา้ง 

(4) ถา้การละเมิดมีความร้ายแรง บริษทัฯ อาจปลดออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ

ขอ้กาํหนดของสญัญาจา้งได ้ 
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(5) ถา้พบวา่ผูบ้งัคบับญัชาจงใจปกปิดหรือไม่ควบคุมดูแลพนกังานใตบ้งัคบับญัชาท่ีกระทาํการละเมิดคูมื่อจรรยาบรรณ 

ผูบ้งัคบับญัชาจะถูกตกัเตือน หรือเลิกจา้งได ้

8.3 พนกังานเอดีบี ทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานเร่ืองราวไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ีเม่ือพบวา่ พนกังานเอดีบี คนอ่ืนอาจ

เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีละเมิดกฎหมายหรือคู่มือจรรยาบรรณได ้ 

(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสงักดัอยู ่ 

(2) หวัหนา้แผนกตรวจสอบ ผูจ้ดัการแผนกทรัพยากรบุคคลหรือท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 

(3) กล่องรับความคิดเห็น  

(4) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (adb_cg@adb.co.th) 

8.4 กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผูร้้องทุกขจ์ากภายนอก) เพ่ือดาํรงรักษาพนัธกิจต่างๆ ของบริษทัฯ และส่งเสริมช่ือเสียง

ของบริษทัฯ เม่ือพนกังานเอดีบี ถูกกล่าวหาวา่ละเมิดคู่มือจรรยาบรรณบริษทัฯ พึงจดัใหมี้ช่องทางต่างๆ ดงัน้ี เพ่ือความสะดวก

ในการช้ีแจงและการติดตอ่ส่ือสาร 

(1) กล่องรับความคิดเห็น 

(2) กล่องจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (adb_cg@adb.co.th)  

(3) เวป็ไซต ์www.adb.co.th 

8.5 การปิดบงัช่ือและการเก็บรักษาความลบั พนกังานเอดีบีหรือผูร้้องทุกขจ์ากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยช่ือเม่ือรายงานการ

กระทาํการละเมิดของพนกังานคนอ่ืนก็ได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานเอดีบี ระบุตวัตนของตนเม่ือทาํการ

รายงาน เพ่ือใหง่้ายต่อการติดต่อและสอบสวน เม่ือพนกังานเอดีบี หรือผูร้้องทุกขจ์ากภายนอก ทาํการรายงานแลว้ หน่วยงานท่ี

รับเร่ืองพึงดาํเนินมาตรการปกป้องคุม้ครองและป้องกนัท่ีเหมาะสม เพ่ือใหส้ามารถทาํการสอบสวนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

เพ่ือป้องกนัพนกังานหรือผูร้้องทุกขจ์ากภายนอกดงักล่าวจากการกลัน่แกลง้หรือการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม มาตรการปกป้อง 

คุม้ครองและป้องกนัน้ี ใหน้าํไปใชแ้ก่บุคคลท่ีไดร้ายงานการกระทาํการ ละเมิดของพนกังานผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีระบุ ไวใ้นขอ้ 

8.4 ขา้งตน้ดว้ย 
 

9. แนวการดาํเนินการตามนโยบายและประเมนิผลการปฏิบตัติามคู่มอืจรรยาบรรณ 
 

9.1 คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี ถือเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งรับทราบและ

ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ไม่อนุญาตใหผู้บ้ริหารและพนกังานกระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการขดัต่อคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจน้ี หากเกิด

ความไม่ชดัเจนหรือปัญหาอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นคูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานควร

ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาทางแกไ้ขหรือหาขอ้พึงปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป นอกจากน้ีเลขานุการ

บริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการประสานงานและติดตามใหฝ่้ายบริหารปฏิบติัตามและเป็นหน่วยงานรับขอ้ร้องเรียนดา้นบรรษทัภิบาล 

และจริยธรรมธุรกิจ 

9.2 คณะกรรมการบริษทัฯ ยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีควบคู่ไปกบัความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยบูรณาการกบั

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้าหมายขององคก์ร เพ่ือส่งเสริมระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ นอกจากนั้นผูบ้ริหารทุกระดบัของบริษทัฯจะตอ้งดูแลรับผิดชอบใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบั

บญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม หากมีกรรมการหรือพนกังานกระทาําผิด

จรรยาบรรณธุรกิจ จะไดรั้บโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีกาํหนด  

mailto:adb_cg@adb.co.th�
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9.3 บริษทัฯ จดัใหมี้ขั้นตอน และกระบวนการดา้นทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ไดแ้ก่ มี

คณะกรรมชุดยอ่ยในการสรรหาหรือคดัเลือกบุคลากร โดยเฉพาะงานท่ีตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะดา้น การเล่ือน

ตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การใหผ้ลตอบแทน การใหค้วามเป็นธรรม และกระบวนการลงโทษ

พนกังาน เป็นตน้ 

9.4 บริษทัฯ จะจดัใหมี้การอบรมและช้ีแจงในเร่ืองของนโยบายต่างๆของบริษทัฯ ในการปฐมนิเทศใหก้บักรรมการและพนกังาน

ใหม่ โดยจะตอ้งช้ีแจงในรายละเอียดเพ่ือใหส้ามารถนาํไปปฎิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงตอ้งมีการส่ือสาร และช้ีแจง

บทลงโทษหากไม่ปฎิบติัตามท่ีบริษทักาํหนด 

9.5 บริษทัฯ จะจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่ในภาพรวมประจาํทุกปี รวมทั้งพิจารณากาํหนด หรือปรับปรุง

มาตรการ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่สาํหรับทุกฝ่าย แผนก หรือการกิจกรรมใดท่ีมีโอกาสสูงท่ี

จะเกิดการคอร์รัปชัน่ 

9.6 บริษทัฯ จะกาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนประเมินตนเองทุกปี และทบทวนผลการประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา 

ตามลาํดบัขั้น 

9.7 บริษทัฯ จะทาํการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจทุก 2 ปี เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาวการณ์และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีอาจ

มีความเปล่ียนแปลง 

9.8 คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ 
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Copy of Code of Conduct 

Of 

Applied DB Public Company Limited 

 

I have received and read this Code of Conduct Handbook. I understand, acknowledge and will comply with these practices.  

 

สาํเนา คู่มือจริยธรรม 

บริษทั แอพ็พลาย  ดีบี จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดรั้บและอ่านคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบบัน้ีแลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจ รับทราบ และรับเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงานต่อไป  

 

 

 

Signature (ลงช่ือ)   ............................................................. 

                              ( ...........................................................) 

Position (ตาํแหน่ง).............................................................. 

Dept/Division....................................................................... 

Date (วนัท่ี).......................................................................... 

 


