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วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสยั ทัศน์ของบริษัท คือ จุดมุง่ หมายในเส้ นทางการเติบโตขององค์กรของเราในอนาคต เรามีความหวังทีจะสร้ าง
องค์กรของเราให้ เป็ นองค์กรทีมีคณ
ุ ลักษณะดังนี + เป็ นผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากพลาสติกทีครบวงจรให้ กบั ลูกค้ า "The Hub of
plastic packaging solution"
พันธกิจของบริษัท
เรามีความเชือมันว่า “พันธกิจ” คือ เหตุผลทีทําให้ องค์กรสามารถดํารงอยูใ่ นอย่างมันคงทังในปั
+ จจุบนั และ
สามารถเติบโตอย่างยังยืนตามทิศทางทีเรามุง่ หวังไว้ ในอนาคตเราจึงมีพนั ธกิจทีจะต้ องดําเนินการคือ
1. สนับสนุนรูปแบบการดําเนินธุรกิจให้ เหมาะสมกับยุคสมัย (Re-Business Model)
2. พัฒนาโครงสร้ างการดําเนินงานขององค์กรเพือการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ(Re-Structuring)
3. สร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจ (Re-Culture)
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หลักการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายจะส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยมุง่ เน้ นการดําเนิน
ธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณในทุกด้ าน และสอดคล้ องกับหลักการนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพือนําไปสูก่ ารเป็ นองค์กร
ธรรมาภิบาลคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนด “คู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน” เพือใช้ เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิทีดี ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ต่อผู้เกียวข้ องทังภายในและภายนอกองค์
+
กร รวมทังการปฏิ
+
บตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้
เสีย อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า/เจ้ าหนี + คู่แข่งทางการค้ า สังคมส่วนรวม ในการดําเนินธุรกิจร่ วมกันอย่างเป็ น
ธรรม เพือสร้ างความมันคงและความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง และยังยืนให้ กับองค์กรและผู้ถือหุ้น บริ ษัท ทานตะวัน
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ถือว่า “คูม่ ือจรรยาบรรณของบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงาน” ฉบับนี +เป็ นส่วนหนึงของข้ อบังคับ
เกียวกับการบริ หารงานบุคคล ทีพนักงานพึงปฏิบตั ิ และมีความผิดทางวินยั หากละเลยการปฏิบตั ิ บริ ษัทเชือมันว่า การที
พนักงานของบริ ษัทประพฤติปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องเหมาะสมตามแนวทางของจรรยาบรรณพนักงาน จะทําให้ บริ ษัทได้ รับการ
ยอมรับจากทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องในเรื องการทําธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมตลอดไป
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วัตถุประสงค์
-

เพือเป็ นแนวทางทัวไปสําหรับผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัท เกียวกับการสํานึกและการตังมั
+ นในหลักจริ ยธรรม
และประเด็นด้ านกฎหมายในการดําเนินธุรกิจ
เพือสือสารให้ ทราบถึงช่องทางซึงผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถรายงานถึงการกระทําใดๆ ทีผิดกฎหมาย หรื อ
ขัดต่อหลักจริ ยธรรม ทังนี
+ +สามารถมันใจได้ วา่ ข้ อมูลทีแจ้ งนันได้
+ ถกู เก็บเป็ นความลับอย่างทีสุด
เพือเสริ มสร้ างความเชือมันให้ กบั ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า/เจ้ าหนี + ส่วนราชการ และสังคม และเพือ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริ ษัท
เพื อสอดคล้ อ งกับ หลัก ปฏิ บัติ ที ดี ข องบริ ษั ท ที มี ร ะบบจัด การที ดี (Good Corporate Governance)
ซึงแนะนําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คํานิยาม
จรรยาบรรณ

หมายถึง ประมวลความประพฤติทีบริ ษัทกําหนดขึ +น เพือรักษาและส่งเสริ มเกียรติคณ
ุ ชือเสียง
ของบริ ษัท
บริ ษัท
หมายถึง บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
หมายถึง กรรมการ บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ผู้บริ หาร
หมายถึง ผู้อํานวยการฝ่ าย ผู้จดั การฝ่ าย หรื อผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
พนักงาน
หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานชัวคราว พนักงานสัญญาจ้ าง
บุคคลทีเกียวข้ อง หมายถึง บุคคลทีมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึงต่อไปนี +
(1) บุคคลทีมีอํานาจควบคุมบริ ษัทและในกรณีทีเป็ นนิติบคุ คลให้ หมายความ
รวมถึงกรรมการของนิติบคุ คลนันด้
+ วย
(2) คูส่ มรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรม ทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อบุคคลตาม (1)
(3) นิติบคุ คลทีบุคคลตาม (1) หรื อ (2) มีอํานาจควบคุมกิจการ
(4) บุคคลอืนทีมีลกั ษณะตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า/เจ้ าหนี + คูแ่ ข่งทางการค้ า
ภาคเอกชนสังคม ชุมชนและสิงแวดล้ อม
การเปิ ดเผยข้ อมูล หมายถึง การเปิ ดเผยรายละเอียดข้ อมูลทีเกียวข้ องกับกิจกรรมทาง
ธุรกิ จของบริ ษัท ตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ หลักทรั พย์ ฯ
พ.ศ.2551 กฎระเบี ย บข้ อบัง คับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความขัดแย้ ง
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆ ทีอาจมีความต้ องการส่วนตัว หรื อของบุคคลทีเกียวข้ อง
ทางผลประโยชน์ ไม่วา่ โดยทางสายเลือด หรื อทางอืนใด เข้ ามามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ หรื ออาจขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงู สุด
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ส่ วนที 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
1.1) จรรยาบรรณของกรรมการ
1) คณะกรรมการบริษัท
มีหน้ าทีรับผิดชอบในการจัดทํา “คู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน” ของบริ ษัท ทานตะวัน
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และทบทวนหรื อปรับปรุงให้ มีความเหมาะสม รวมทังรั+ บเรื องร้ องเรี ยน สอบทานและติดตาม
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ผู้บริหารทุกระดับ มีหน้ าทีในการ
1.1) ส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี
1.2) ถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบตั ิ รวมถึงรับฟั งความเห็นอย่างเปิ ดกว้ างเกียวกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
1.3) ฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความรับผิดชอบและจัดให้ มีระบบการจัดการทีสอดคล้ องกับข้ อกําหนดทาง
กฎหมาย และกฎระเบียบของบริ ษัท
1.4) กํากับดูแลให้ การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานเป็ นไปตามกฎระเบียบทีเกียวข้ อง
2) จรรยาบรรณของกรรมการ
2.1) กรรมการทุกท่านต้ องตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์ และสุจริ ต เพือ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท กรรมการทุกท่านต้ องดําเนินการและตัดสินใจด้ วยความระมัดระวังและ
สุขมุ รอบคอบ เช่นเดียวกับบุคคลทัวไปในการดําเนินธุรกิจในสถานการณ์ทีคล้ ายคลึงกัน
2.2) กรรมการต้ องไม่ถือเอาประโยชน์ทีไม่สมควรทีจะได้ จากการดํารงตําแหน่งกรรมการ ทังทางตรงและ
+
ทางอ้ อม เพือประโยชน์ส่วนตัวหรื อผลประโยชน์ของบุคคลทีเกียวข้ อง กรรมการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกียวกับประโยชน์สว่ นตัวใดๆ ก็ตาม ทีอาจจะทําให้ เกิดความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท หรื อ
เป็ นสาเหตุทีทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
2.3) กรรมการต้ องไม่ใช้ ข้อมูลทีได้ มาจากการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท ในลักษณะทีไม่เหมาะสม
การใช้ ข้อมูลภายในเพือทําการซื +อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท เป็ นสิงต้ องห้ าม กรรมการจะต้ องรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท อย่างถูกต้ องและตรงเวลาต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตามข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย กรรมการทีได้ รับทราบข้ อ มูล
ภายในไม่ควรซื +อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนวันทีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
และอย่างน้ อย 24 ชัวโมงภายหลังข้ อมูลได้ เผยแพร่ตอ่ สาธารณะชนแล้ ว
2.4) กรรมการต้ องไม่เปิ ดเผยความลับทางการค้ าหรื อข้ อมูลทางธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลภายนอก และต้ อง
ไม่ใ ห้ ข้ อ มูล ที ยัง ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะแก่ผ้ ูใดก็ ต าม ซึงจะมี ผ ลกระทบกับ ราคาหรื อ มูล ค่าของ
หลักทรัพย์ของบริ ษัท
2.5) ในการตัดสินใจในฐานะตัวแทนของบริ ษัทนัน+ กรรมการต้ องคํานึงถึงผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียของบริ ษัท ซึงรวมถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า/เจ้ าหนี +
2.6) กรรมการต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้ วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบ กรรมการต้ อง
ไม่ยอมรั บข้ อเสนอใดๆ หรื อของขวัญ หรื อสิงใดๆ ทีมีมูลค่าจากผู้มีส่วนได้ เสีย ทีมีความจงใจจะมี
อิทธิพลโน้ มน้ าวต่อการตัดสินใจใดๆ ในทางธุรกิจ หรื อเพือการดําเนินการใดๆ หรื อไม่ดําเนินการใดๆ
หรื อมีการมอบหมายใดๆ ทีฉ้ อฉล
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2.7) กรรมการต้ องปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นตามทีกรรมการได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ถือหุ้น
2.8) คณะกรรมการต้ องไม่ตดั สินใจทีจะให้ ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลอืนเกินสมควรโดยใช้ ค่าใช้ จ่าย
ของบริ ษัทหรื อจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.2) จรรยาบรรณของผู้บริหาร
ผู้บริ หารของบริ ษัท ซึงได้ รับการคัดสรรแล้ วว่าเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นํา และมีความสามารถควบคุมการ
ดําเนินงานของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ดังนันเพื
+ อให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมายผู้บริ หารของบริ ษัทพึง
ปฏิบตั ิดงั นี +
1) พึงบริ หารงานด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต เพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
2) พึงปฏิบตั ิหน้ าทีโดยประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริ หารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
3) พึงบริ หารงานด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ และไม่สร้ างข้ อผูกมัดทีอาจขัดแย้ งกับหน้ าทีของตนใน
ภายหลัง
4) พึงรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง ตลอดจนสามารถชี +แจงหรื ออธิบายได้
5) ไม่พึงแสวงหาผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้ทีเกียวข้ องโดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัท ซึงยังไม่ได้ เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของ
บริ ษัท
6) พึงให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสพนักงานอย่างทัวถึง
กันและสมําเสมอ
7) พึ ง ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้ อบัง คับ ต่ า งๆ ที เกี ยวข้ องกับ พนัก งานอย่ า งเคร่ ง ครั ด และรั บ ฟั ง
ข้ อเสนอแนะของพนักงาน
8) พึงปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพ และให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกบุคคลและศักดิfศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์ และหลีกเลียงการดําเนินการใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจคุกคามและสร้ างความกดดัน
ต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
9) พึงเน้ นยํ +าให้ พนักงานเข้ าใจในเรื องจรรยาบรรณและบทบาทซึงพนักงานปฏิบตั ิได้ เพือส่งเสริ มให้ เกิด
พฤติกรรมทีอยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณทัวทังบริ
+ ษัท
10) พึงปลูกฝั งจิตสํานึกให้ พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่กระทําการใดทีจะมีผลเสีย
หายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้ อม
11) พึงปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ พนักงานปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
12) พึงรักษาความลับ โดยพนักงานต้ องรักษาข้ อมูลของบริ ษัทและของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ โดยไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อข่าวสารของบริ ษัททียังไม่ควร
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ส่ วนที 2 จรรยาบรรณของพนักงาน
2.1) การรักษาจรรยาบรรณ
พนักงาน มีหน้ าทีต้ องทําความเข้ าใจเกียวกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ โดยเมือมีข้อสงสัยหรื อข้ อ
ซัก ถามให้ ปรึ กษากับ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ ายทรั พ ยากรบุคคล หรื อ บุค คลทีบริ ษัทกํ าหนดให้ มีหน้ าที รั บ ผิดชอบ
เกียวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ทีกําหนดไว้ รวมทังแจ้
+ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อ
บุคคลทีรับผิดชอบทราบเมือพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และให้ ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ กับหน่วยงานหรื อบุคคลทีบริ ษัทได้ มอบหมาย ทังนี
+ + การกระทําต่อไปนี +เป็ นการกระทํา
ผิดจรรยาบรรณ
- ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
- แนะนํา ส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้ ผ้ อู ืนไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
- ละเลย เพิกเฉย เมือพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณีทีตนทราบหรื อควร
ทราบ เนืองจากเกียวข้ องกับงานภายใต้ ความรับผิดชอบของตน
- ไม่ให้ ความร่วมมือ หรื อขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้ อเท็จจริงทีอ้ างว่าได้ มีการฝ่ าฝื นหรื อการไม่
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
- การกระทําอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้อืน เนืองจากการทีผู้นนรายงานการไม่
ั+
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ทังนี
+ + ผู้ทีทําผิดจรรยาบรรณจะต้ องได้ รับพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริ ษัทกําหนดและหากการ
กระทํานันผิ
+ ดกฎหมาย ให้ ดําเนินการตามกฎหมายด้ วย
2.2) จรรยาบรรณเรืองการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียตามสิทธิทีมีตามกฎหมายทีเกียวข้ อง และจะดูแลให้ มีการส่งเสริ มให้
เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ างความเติบโตและความยังยืนของกิจการ
1) การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้น
1.1) บริ ษัทมุง่ มันทีจะสร้ างความเจริ ญเติบโตบนศักยภาพหรื อขีดความสามารถทีแท้ จริ งเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ รับผลตอบแทนการลงทุน ด้ วยการทํางานทีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการทีดีของบริ ษัท
1.2) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล
สารสนเทศของบริ ษัทอย่างครบถ้ วน เพียงพอ ยุติธรรมและโปร่งใส ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1.3) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทังในการประชุ
+
มผู้ถือหุ้น และกรณีอืนๆ ตาม
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้ อง
1.4) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริ ษัท มติกรรมการ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิทีดีของหลักการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และปฏิ บัติ ต่อ ผู้ถื อ หุ้น อย่า งเท่า เที ย มกัน ทัง+ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ แ ละรายย่อ ย เพื อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
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1.5) บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทังจั
+ ดทําเว็บไซต์ของบริ ษัท ให้ ผ้ ู
ถื อ หุ้น สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล ได้ โ ดยสะดวก และจัด ทํ า ข้ อ มูล ด้ ว ยภาษาที เข้ า ใจง่ ายทัง+ ในรู ป แบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
2.1) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้ าทุก
คนด้ วยความเสมอภาค
2.2) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามเงือนไขทางธุรกิจทีมีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัดและส่งมอบสินค้ าทีมี
คุณภาพเชือถือได้
2.3) พัฒนาสินค้ าให้ เป็ นเลิศ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพือเพิมคุณค่า
ให้ แก่สนิ ค้ าอย่างต่อเนือง
3) การปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้ าหนี L
3.1) บริ ษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้ าหนี + อย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และตัง+ อยู่บนพืน+ ฐานของการได้ รับ
ผลตอบแทนที เป็ นธรรมทัง+ สองฝ่ าย รวมทัง+ ปฏิ บัติ ต ามสัญ ญาหรื อ เงื อนไขที ตกลงกัน ไว้ โ ดย
เคร่งครัด
3.2) บริ ษัทมุ่งหมายทีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทียังยืนกับคู่ค้า/เจ้ าหนี + ทีมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
ในเรื องคุณภาพของสินค้ าและบริ การทีคู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้ านเทคนิค และมีความ
เชือถือซึงกันและกัน
3.3) บริ ษัทมีระเบียบปฏิบตั ิเรื องการจัดซื +อจัดจ้ าง ทีใช้ ในกระบวนการจัดซื +อจัดจ้ างและประมูล
4) การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทจะแข่งขันทางการค้ าภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี ไม่ละเมิดความลับ
ทางการค้ าของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการทีไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม อีกทังไม่
+ ทําลายชือเสียงด้ วยการกล่าวหาให้ ร้ายคูแ่ ข่ง
5) การปฏิบัติต่อพนักงาน
5.1) บริ ษั ท สร้ างและจั ด การสภาพการทํ า งานให้ มี ค วามปลอดภั ย และถู ก สุ ข ลัก ษณะรวมทัง+
บริ หารธุรกิจในแนวทางทีคํานึงถึงสิงแวดล้ อม บริ ษัทจัดหาสถานทีทํางานซึงปราศจากวัตถุอนั ตรายต่อความ
ปลอดภัยและสุขภาพ หรื อหากมี จะทําการควบคุมวัตถุอนั ตรายดังกล่าวให้ อยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้
5.2) ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพือฝึ กทักษะและเพิมพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้
พนักงานมีการเรี ยนรู้อย่างทัวถึงและสมําเสมอ
5.3) บริ ษัทมีความเสมอภาคในโอกาสการจ้ างงาน โดยบริ ษัทมีความเท่าเทียมกันในการให้ โอกาสแก่
พนักงานทุกท่าน
5.4) รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ซึงตังอยู
+ บ่ นพื +นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
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2.3) จรรยาบรรณเรืองปฏิบัติต่อบริษัท
1) กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท
1.1) พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบและคําสังของบริ ษัทอย่าง
เคร่งครัด
g.h) การฝ่ าฝื นกฎหมาย มติผ้ ถู ือหุ้น มติคณะกรรมการ ข้ อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสังขอบริ ษัท โดยอ้ าง
ว่าเป็ นการกระทําเพือเพิมผลกําไรให้ แก่บริ ษัทหรื อเหตุผลอืนใด มิใช่เหตุผลทีจะรับฟั ง
g.i) พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีของตนด้ วยความซือสัตย์ โดยคํานึงถึงประโยชน์อนั ชอบธรรมของ
บริ ษัท ถึงแม้ จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรื อช่องว่างของข้ อบังคับ ระเบียบและคําสังของบริ ษัท
ก็ตาม
2) การปกป้องทรัพย์ สนิ ของบริษัท
2.1) ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทหมายถึง สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้ อมูล
สิทธิ ลิขสิทธ์ ตลอดจนทรัพยากรใดๆ ของบริ ษัทหรื อทีบริ ษัทมีสทิ ธิอยู่
2.2) พนักงานมีหน้ าทีและความรับผิดชอบทีจะใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์
แก่บริ ษัทอย่างคุ้มค่า และดูแลมิให้ เสือมเสียศูนย์หาย
2.3) ข้ อมูลและเอกสารทางธุรกิ จเป็ นทรั พย์ สิน ทีสําคัญของบริ ษัท หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้ อ ง
กํ าหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชัน+ ความลับของเอกสาร และเก็ บรั กษาเอกสารดังกล่าวให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วนและสามารถตรวจสอบได้
2.4) พนักงานจะต้ องจัดทําเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงินและรายงานต่างๆทีนําส่งส่วนราชการ
และบุคคลอืนๆ ทังหมดอย่
+
างรอบคอบและด้ วยความสุจริ ต และจะต้ องได้ รับการบันทึกตามวิธีการ
ทําบัญชีของบริ ษัททีสอดคล้ องกับมาตรฐานทีกําหนด
2.5) พนักงานต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทางบัญชี การเงิ น และการควบคุมภายในอย่างเคร่ งครัด
ตลอดเวลา และต้ องแจ้ งต่อผู้รับผิดชอบในหน่วยงานหรื อคณะทํางานกํากับดูแลกิจการทีดี หาก
พบความผิดพลาดใดๆ ในการปฏิบตั ิงาน
2.4) จรรยาบรรณเรืองการป้องกันการขัดแย้ งของผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้ อมูลภายใน
จรรยาบรรณเรื องการป้องกันการขัดแย้ งของผลประโยชน์บริ ษัทมีนโยบายทีมิให้ พนักงานของบริ ษัท
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงกําหนดข้ อควรปฏิบตั ิไว้ ดงั ต่อไปนี +
1) หลีกเลียงการทํารายการทีเกียวโยงกับตนเอง ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัท
2) กรณีทีจําเป็ นต้ องทํารายการนัน+ เพือประโยชน์ของบริ ษัท ให้ ทํารายการนันเสมื
+ อนการทํารายการ
กับบุคคลภายนอกทีมีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีวิญjูชนพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญา
ทัวไปด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าทีปราศจากอิทธิพลในการทีเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคล
ทีเกียวข้ อง และต้ องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ และมีหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื องการ
เปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกียวโยงใน
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3) กรณีทีเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทจด
ทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4) ในการพิ จ ารณารายการที มี ห รื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลอืนทีอาจมีความขัดแย้ งอืน ซึงใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิ
อย่างชัดเจน และเชือมันได้ ว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความเป็ นธรรม โปร่ งใส สมเหตุสมผล
และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
5) ในกรณีทีกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวเข้ าไปมีสว่ นร่ วมหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นใน
กิจการทีแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทหรื อกิจการใดๆ ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริ ษัท จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6) ระหว่า งที ปฏิ บัติ ง านให้ บ ริ ษัท และหลังจากพ้ น สภาพการปฏิ บัติ งานแล้ ว พนัก งานจะต้ องไม่
เปิ ดเผยข้ อ มูล ที ถื อว่าเป็ นความลับ ของบริ ษัท เพื อประโยชน์ แก่ผ้ ูใดทัง+ สิ +น ไม่ว่า จะเป็ นข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลการเงิน การปฏิบตั ิงาน ข้ อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริ ษัท และอืนๆ
2.5) จรรยาบรรณเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายในการห้ ามและมีวิธีการดูแลพนักงานของบริ ษัทในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึง
ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตนหรื อผู้อืน รวมทังเพื
+ อการซื +อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะ
อย่างยิงในช่วง 1 เดือน ก่อนทีงบการเงินเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน ต่อไปดังนี +
1) ดําเนินการแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารทราบถึงภาระหน้ าทีในการรายงานการถือหลักทรั พย์ใน
บริ ษัทของตนเอง คูส่ มรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ
บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2) ดําเนินการแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จัดการฝ่ าย และพนักงานของบริ ษัทพึงหลีกเลียงการใช้
ข้ อมูลภายในของบริ ษัททียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน อันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลียนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท ไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตนซึงรวมถึงเพือการซื +อขายหลักทรัพย์ หาก
บริ ษัทพบว่ากรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จัดการ และพนักงานของบริ ษัทกระทําผิดข้ อห้ ามนี + บริ ษัทจะ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
2.6) จรรยาบรรณเรืองพนักงาน
1) ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้ เป็ นทีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทําการใดๆ
อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผู้บงั คับบัญชา
2) พนักงานทุกคนต้ องไม่กระทําการใดๆทีเป็ นการละเมิดหรื อคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรื อการ
กระทําต่อผู้อืนแบบพื +นฐานของเชื +อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
3) พนักงานพึงปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต เอาใจใส่ เพือสร้ างคุณภาพ ประสิทธิ ภาพและ
การพัฒนาองค์กร ไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
4) พนักงานจะไม่กล่าวร้ ายผู้บริ หารหรื อพนักงานอืนโดยข้ อความอันเป็ นเท็จ
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5) พนักงานจะร่วมสร้ างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็ นนํ +าหนึงใจเดียวกันในหมู่
พนักงาน
6) พนักงานพึงหลีกเลียงการกระทําใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อชือเสียงของบริ ษัท หรื ออาจเป็ น
ปั ญ หาแก่ บ ริ ษั ท ได้ พนัก งานพึง รั ก ษาเกี ย รติ ข องตนให้ เป็ นที ยอมรั บ ในสัง คมการใช้ สิท ธิ ทาง
การเมือง
7) บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงานใช้ สทิ ธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตาม
กฎหมาย
8) ห้ ามมิให้ พนักงานใช้ ทรั พย์สินหรื อทรั พยากรของบริ ษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมเพือ
ประโยชน์ทางการเมืองของพรรคใดพรรคหนึง หรื อกลุม่ ใดกลุม่ หนึง
2.7) จรรยาบรรณเรืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อม
บริ ษัทมุ่งมันทีจะให้ พนักงานและชุมชนแวดล้ อมสถานทีทํางานของเรามีความเป็ นอยู่ทีดีและจะธํารง
รักษาไว้ ซึงสภาพแวดล้ อมทีดี เราจะกําหนดวิธีปฏิบตั ิงานเพือให้ มีความปลอดภัยในการทํางานตามข้ อกําหนด
กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง
1) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
1.1) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ในเรื องความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่าง
เคร่ งครัดและจะนํามาตรฐานการจัดการเกียวกับความปลอดภัยทีน่าเชือถือมาบังคับใช้ ใน
กรณีทีไม่มีกฎหมายและข้ อบังคับใช้ อยู่
1.2) บริ ษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอบริ ษัทจะพยายามป้องกันอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บและเจ็บป่ วยเนืองจากงาน
อาชีพด้ วยความร่วมมืออย่างจริ งจังของพนักงานทุกคน รวมทังจะจํ
+ ากัดและจัดการความเสียง
ต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการดําเนินงานทางธุรกิจ
1.3) บริ ษัทจะจัดให้ มีการจัดทําระเบียบปฏิบตั ิ การวางแผนดําเนินการ และการฝึ กอบรมพนักงาน
ให้ มีความเข้ าใจและได้ รับข้ อมูลข่าวสารทีเพียงพอในเรื องความปลอดภัยในการทํางาน เพือ
ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากเครื องจักร วิธีการทํางาน หรื อโรคภัยต่างๆ
1.4) ผู้บัง คับ บัญ ชามี ห น้ า ที กํ า หนดหรื อ เผยแพร่ แ นวทางในการป้ องกัน และควบคุม ไม่ใ ห้ เกิ ด
อุบตั ิเหตุและปั ญหาสุขอนามัยจากการทํางานให้ กบั พนักงานและผู้เกียวข้ อง รวมทังจั
+ ดให้ มี
การตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสียงของพนักงาน
2) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม
2.1) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ด้ านสิงแวดล้ อมบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามระบบ
มาตรฐาน ISO 14001
2.2) บริ ษัทมีนโยบายทีจะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสังคมและสิงแวดล้ อม และจะปฏิบตั ิให้ ได้ ตาม
ข้ อกํ าหนดตามกฎหมายและระเบียบทีเกี ยวข้ อง รวมถึงข้ อบังคับขององค์ กรปกครองส่ว น
ท้ องถินเช่นเทศบาล องค์การบริ หารส่วนตําบล เป็ นต้ น
2.3) บริ ษัทจะให้ ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรื อของเสียทังจากกระบวนการผลิ
+
ตและการใช้
งานทัวไป และจะศึกษาและให้ ความร่วมมือในการกําจัดขยะหรื อของเสียด้ วยวิธีการทีถูกต้ อง
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2.4) บริ ษัทจะดําเนินการด้ านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการลดจํานวนการใช้ ทีไม่จําเป็ น นํา
ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ ใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้ วตั ถุดิบย่อยสลายได้
2.5) พนักงานทีเกียวข้ องกับกระบวนการผลิต หรื อเครื องจักร มีหน้ าทีดูแล ปรับปรุง และบํารุงรักษา
กระบวนการผลิ ต หรื อเครื องจั ก รให้ อยู่ ใ นมาตรฐานที กํ าหนดไว้ เพื อลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความสําคัญ ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่างสมดุล ทัง+ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิงแวดล้ อมเพือให้ บริ ษัท สามารถเติบโตอย่างมันคงและยังยืน เป็ นองค์กรทีมีประสิทธิภาพควบคูไ่ ปกับการเป็ น
องค์ ก รที ดี ข องสัง คม ดัง นัน+ บริ ษั ท จึ ง มุ่ง มันที จะประกอบธุ ร กิ จด้ ว ยความสุจริ ต และเป็ นธรรม ปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายและข้ อบังคับทีเกียวข้ องอย่างครบถ้ วน และคํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนินงานของ
องค์กรต่อผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า/เจ้ าหนี + คูแ่ ข่งทางการค้ าตลอดจนการ
ดูแลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิงแวดล้ อมไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
2.8 การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียงของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการของบริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ พนักงานของบริ ษัท และผู้ทีมีส่วนได้ เสีย มีช่องทางรับแจ้ งเบาะแส ข้ อ
ร้ องเรี ยนหรื อการแสดงความเห็น ข้ อเสนอแนะใดทีแสดงว่าผู้มีส่วนได้ เสียได้ รับผลกระทบ แจ้ งเบาะแสการกระทําผิด
กฎหมาย หรื อรายงานเรื องทีพบเห็นเกียวกับจรรยาบรรณ ได้ โดยตรงต่อประธานกรรมการ บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน) ผ่านช่องทางต่อไปนี +
1. ส่งผ่านไปรษณีย์ถงึ ประธานกรรมการ
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
เลขที 123 อาคารซันทาวเวอร์ ส เอ ชัน+ 32
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
2. จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ถึงประธานกรรมการ ที e-mail : board-thip@thantawan.com
3. เบอร์ โทร. 02-273 8333 ต่อ 3203
ทังนี
+ + บริ ษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบตามขันตอนและบั
+
นทึกการสอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผย
ชือผู้แจ้ งเบาะแส รวมทังดํ
+ าเนินการจัดเก็บข้ อมูลการร้ องเรี ยนเป็ นความลับ เพือคุ้มครองผลกระทบทีอาจเกิดขึ +นกับผู้แจ้ ง
เบาะแสดังกล่าว
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ส่ วนที 3 จรรยาบรรณธุรกิจ
3.1) จรรยาบรรณต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ด้ วยความมุง่ มันทีจะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ เป็ นองค์กรทีมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ทังในเรื
+ องการดําเนินธุรกิจและเรื องบุคลากร บริ ษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
เพือยึดถือเป็ นพื +นฐานในการดําเนินงาน ดังนี +
1) จรรยาบรรณต่ อผู้ถอื หุ้น
1.1) ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้ วยความบริ สทุ ธิfใจ และเป็ นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
+
และรายย่อย และเพือผลประโยชน์ของกลุม่ ผู้ทีเกียวข้ อง
1.2) บริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า มันคง และก่อให้ เกิดผลตอบแทนทีเหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น
1.3) ปฏิบตั ิหน้ าทีและตัดสินใจด้ วยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์
ความชํานาญ และทักษะการบริ หารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
1.4) รายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสมําเสมอ และครบถ้ วน
ตามความเป็ นจริ ง
1.5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้ทีเกียวข้ องโดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัทฯ ทียังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ
1.6) ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นความลับของบริ ษัทฯ ต่อผู้อืนโดยมิชอบ
1.7) ไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
2) จรรยาบรรณต่ อลูกค้ า
2.1) ผลิตผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพและปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงือนไขต่างๆ ทีมีตอ่ ลูกค้ าอย่างโปร่งใส
และเท่าเทียมกัน ในกรณีทีจะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บเจรจากับลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า เพือร่ วมกันหา
แนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
h.h) มุง่ มันในการสร้ างความพึงพอใจและความมันใจให้ กบั ลูกค้ าให้ ได้ รับการบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพทีดีเลิศ
1.4) ภายใต้ ความปลอดภัยและเทคโนโลยีทีเหมาะสมรวมทังยกระดั
+
บมาตรฐานให้ สงู ขึ +นอย่างต่อเนือง
1.5) เปิ ดเผยข้ อ มูล ข่ า วสารเกี ยวกับ การบริ ก ารอย่า งครบถ้ ว น ถูก ต้ อ ง ทัน ต่ อ เหตุก ารณ์ แ ละไม่ บิ ด เบื อ น
ข้ อเท็จจริ ง รวมทังรั+ กษาสัมพันธภาพทีดีและยังยืน
1.6) จัดระบบการบริ การลูกค้ า และเปิ ดช่องทางการสือสาร เพือให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนความไม่พอใจ และ
ดําเนินการอย่างดีทีสุด เพือตอบสนองความต้ องการลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว
1.7) ให้ ความสําคัญในการรักษาข้ อมูลทีเป็ นความลับของลูกค้ าอย่างสมําเสมอและไม่นําข้ อมูลดังกล่าวมาใช้
เพือผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อผู้ทีเกียวข้ องอืนๆ
3) จรรยาบรรณต่ อคู่ค้า
3.1) ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง และเงือนไขต่างๆ ทีมีตอ่ คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเท่าเทียมกัน
3.2) ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ ากับคูค่ ้ าโดยไม่สจุ ริ ต
3.3) ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขได้ จะรี บแจ้ งให้ คคู่ ้ าทราบล่วงหน้ าเพือร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
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4) จรรยาบรรณต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
4.1) ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตังอยู
+ ่บนพื +นฐานของการได้ รับผลตอบแทนทีเป็ น
ธรรมต่อทังสองฝ่
+
าย
4.2) ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม
4.3) ไม่แสวงหาข้ อมูลทีเป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการทีไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
4.4) ไม่ทําลายชือเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในการร้ าย โดยปราศจากความจริ ง
5) จรรยาบรรณต่ อเจ้ าหนี L
5.1) ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง และเงือนไขต่างๆ ทีมีตอ่ เจ้ าหนี + อย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเท่าเทียมกัน
5.2) รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ด้ วยความซือสัตย์ ถูกต้ อง และตรงเวลาให้ แก่เจ้ าหนี +อย่างสมําเสมอ
5.3) ในกรณีทีจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไข จะรี บแจ้ งและเจรจากับเจ้ าหนี +เป็ นการล่วงหน้ า เพือร่วมกันหาแนว
ทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6) จรรยาบรรณต่ อพนักงาน
6.1) ให้ ผลตอบแทนทีเป็ นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน แต่ละคน
6.2) การแต่งตัง+ การโยกย้ าย รวมทังการให้
+
รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องกระทําด้ วยความเสมอภาค บริ สทุ ธิf
ใจ และตังอยู
+ บ่ นพื +นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทังการกระทํ
+
า หรื อการปฏิบตั ิของ
พนักงานนันๆ
+
6.3) ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานบนพื +นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และ
ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสกับพนักงานอย่างทัวถึงและสมําเสมอ
6.4) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6.5) ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพร่างกายและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
อยูเ่ สมอ
6.6) บริ หารงานโดยหลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความมันคงในการปฏิบตั ิ
หน้ าทีของพนักงาน
6.7) รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6.8) ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าใจในเรื องจรรยาบรรณและบทบาทหน้ าที เพือส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมทีอยูใ่ นกรอบขอ
จรรยาบรรณอย่างทัวถึงทังบริ
+ ษัทฯ
6.9) ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกําหนดทิศทางในการทํางาน รวมถึงการแก้ ไขปั ญหาของหน่วยงานและ
บริ ษัทโดยรวม
6.10) ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับการอบรมเพิมเติมในสาขาวิชาทีเกียวข้ องกับหน้ าทีการงาน
6.11) ส่งเสริ มให้ พนักงานเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
7) จรรยาบรรณต่ อชุมชน สังคม และสิงแวดล้ อม
7.1) ไม่กระทําการใดๆ ทีส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมเกินกว่าทีกฎหมายกําหนด
7.2) ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทีเป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันดีงาม และ/หรื อเป็ นการส่งเสริ มอบายมุข
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7.3) ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุง่ เน้ นให้ เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิงแวดล้ อม
มุง่ สร้ างสรรค์ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
7.4) ให้ การสนับสนุนในกิจกรรมทีก่อให้ เกิดสาธารณประโยชน์ อาทิ การลดการใช้ พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้ น
7.5) ปลูกฝั งจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อมให้ เกิดขึ +นในบริ ษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนือง
7.6) ให้ ความร่วมมือ และควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที
เกียวข้ อง
7.7) ให้ การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อชุมชนและสิงแวดล้ อม อัน
เนืองมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯโดยให้ ความร่วมมืออย่างเต็มทีกับเจ้ าหน้ าทีภาครัฐ และหน่วยงานที
เกียวข้ อง
7.8) จัดให้ มีระบบร้ องทุกข์ในเรื องทีอาจมีผลกระทบต่อชุมชน ดําเนินการตรวจสอบสาเหตุ ปรับปรุงแก้ ไข และ
แจ้ งผลการดําเนินงานให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ทราบในเวลาอันควร
7.9) ส่งเสริ มให้ มีการอนุรักษ์ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพือประโยชน์ตอ่ ชนรุ่นหลัง
3.2) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
1) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องทําความเข้ าใจกฎหมายทีเกียวข้ องกับหน้ าทีและความรับผิดชอบของตน
โดยตรงให้ ถีถ้ วน และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดหากไม่แน่ใจให้ ขอคําปรึกษาจากสํานักกฎหมาย ห้ ามปฏิบตั ิ
ไปตามความเข้ าใจของตนเองโดยไม่มีคําแนะนํา
2) บริ ษัทฯ จัดรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการให้ เป็ นหมวดหมูเ่ พือให้ พนักงานศึกษาและให้
การอบรมด้ านกฎหมายทีเกียวข้ องแก่พนักงานอย่างเหมาะสมพอควร
3) บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในหลักสิทธิมนุษยชน
สากลแก่พนักงานเพือนําไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึงในการดําเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการทีละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล
4) เมือพนักงานต้ องไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพือให้ แน่ใจว่า สินค้ า ตัวอย่างสินค้ า และอุปกรณ์ทีนําไป
ด้ วย เอกสารในการเดินทางวัตถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบตั ิงานในประเทศปลายทางไม่ผิด
กฎหมาย ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
3.3) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การกระทําใดๆ ของบริ ษัทฯ จะยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ และจะไม่เกียวข้ องในกิจกรรมทีอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี +
1) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องตัดสินใจเกียวกับการดําเนินงานทางธุรกิจของบริ ษัทฯ เพือผลประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ
2) การกระทําและการตัดสินใจใดๆ ของพนักงานทุกระดับ จะต้ องปราศจากอิทธิพลของความต้ องการส่วนตัว
หรื อของบุคคลทีเกียวข้ องกับพนักงานนันๆ
+ ไม่ว่าโดยสายเลือดหรื อของบุคคลอืนทีรู้จกั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ
และใช้ ราคาทียุติธรรม เหมาะสม เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก เมือต้ องตัดสินใจหรื ออนุมตั ิรายการที
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อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้มีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิ และให้ ถอนตัว
จากการมีสว่ นร่วมในรายการนันๆ
+
3) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบตั ิงาน
ให้ เต็มเวลาให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างสุดกําลังความสามารถ โดยไม่เบียดบังเวลาในงานไปทําธุรกิจอืนใดภายนอกที
ไม่เกียวข้ องกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
4) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องหลีกเลียงการมีส่วนเกี ยวข้ องทางการเงิ นและ/หรื อ ความสัมพันธ์ กับ
บุคคลภายนอกอืนๆ ซึงจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องเสียผลประโยชน์ หรื อก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5) การปฏิ บัติ ห น้ า ที และการดํ า รงตํ า แหน่ ง ของกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก คนจะต้ อ งไม่ ขัด กั บ
ผลประโยชน์หลัก ของบริ ษัทฯ
3.4) จรรยาบรรณว่ าด้ วยรายการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษัทฯ ยึดถือแนวทางดังต่อไปนี + ในการดําเนินงานให้ รายการทีเกียวข้ องกันเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้ า
ปกติทวไป
ั และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
1) คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้ อ บัง คับ ประกาศ คํ า สัง หรื อ ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย รวมถึ ง การปฏิ บัติ ต าม
ข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวข้ องกัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์ สินที
สําคัญของบริ ษัท ตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
2) ในการทํารายการทีเกียวข้ องกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยจะต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องกันอย่างเคร่งครัด
3) ในกรณีทีจําเป็ นต้ องทํารายการทีเกียวข้ องกับตนเอง ให้ คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก และให้ ทํา
รายการนันเสมื
+ อนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนทีเกียวข้ องกับ
รายการนันๆ
+ ต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
3.5) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการรักษาความลับและการใช้ ข้อมูลภายใน
การป้องกันข้ อมูลภายในมีความสําคัญอย่างยิงต่อความสําเร็ จของบริ ษัทฯ รวมทังมี
+ ความสําคัญต่อความมันคง
ในอาชีพการงานของพนักงานทุกคนด้ วย เพือให้ การให้ ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปในแนวทางทีจะไม่เกิดผล
เสียหายต่อธุรกิจและชือเสียงของบริ ษัทฯ จึงกําหนดให้ มีจรรยาบรรณเกียวกับการรักษาความลับและการใช้ ข้อมูลภายใน
ดังนี +
1) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ควรรักษาข้ อมูลภายในและเอกสารทีไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก อัน
นํ า ไปสู่ก ารแสวงหาผลประโยชน์ เพื อตนเองหรื อ ครอบครั ว หรื อ พวกพ้ อ งในทางมิ ชอบ เช่ น ข้ อ มูล ที มี
ผลกระทบต่อราคาหุ้นความลับทางการค้ า สูตรการประดิษฐ์ คิดค้ นต่างๆ ซึงถือเป็ นสิทธิของบริ ษัทฯ
2) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ จะไม่นําข้ อมูลทีเป็ นความลับไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลอืน
3) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ทีได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องเก็บรักษา หรื อใช้ ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
4) บริ ษัทฯ กําหนดให้ ข้อมูลทีเกียวข้ องกับคู่สญ
ั ญาและข้ อตกลงทีมีไว้ กับคู่สญ
ั ญาถือเป็ นความลับทีไม่อาจ
เปิ ดเผยให้ บคุ คลอืน เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทฯ และคูส่ ญ
ั ญาเท่านัน+
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5) บริ ษัทฯ ควรจัดให้ มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้ อมูลบริ ษัทฯ ภายในฝ่ ายหรื อแผนกของตนอย่างรัดกุม
เพือป้องกันไม่ให้ ข้อมูลภายในทีสําคัญของบริ ษัทฯ เปิ ดเผยออกสูภ่ ายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็ นทางการ
โดยให้ ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี +เป็ นส่วนหนึงของมาตรการควบคุมความเสียงทีสําคัญของบริ ษัทฯ
ด้ วย
6) บริ ษั ท ฯ มอบหมายให้ เ ป็ นหน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบของผู้บัง คับ บัญ ชาในลํ า ดับ ขัน+ ต่า งๆ ที จะต้ อ ง
ควบคุมดูแลไม่ให้ มีการรัวไหลของข้ อมูลและข่าวสารทีสําคัญของบริ ษัทฯ ออกสู่ภายนอก โดยพนักงานใน
สายบังคับบัญชาของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็ นทางการของบริ ษัทฯ
7) การใช้ ข้อมูลภายในร่ วมกันของพนักงานจะต้ องอยู่ในกรอบหน้ าที และความรับผิดชอบเท่าทีพนักงานพึง
ได้ รับมอบหมายเท่านัน+
8) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นความลับของบริ ษัทฯแม้ พ้นสภาพหรื อสิ +นสุดการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีไปแล้ ว
3.6) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อืนใด
บริ ษัทฯ กําหนดให้ การให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดเป็ นไปตามการกระทําในวิสยั ที
สมควร แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริ ษัทฯ จึงกําหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี +
1) พนักงานทุกระดับ และ/หรื อ ครอบครั ว ไม่ควรเรี ยกร้ องของขวัญ หรื อทรั พย์สินหรื อประโยชน์ อืนใดจาก
ผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรื อผู้ทีมีสว่ นเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
+ +น
2) ในกรณีทีผู้บงั คับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ หรื อทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อืนใด ให้ สง่ คืนแก่ผ้ ใู ห้
โดยทันที ถ้ าไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ สง่ มอบแก่ผ้ บู งั คับบัญชา เพือให้ เป็ นสิทธิของบริ ษัทฯ
3) ของขวัญทีมอบให้ แก่บริ ษัทฯ และมีคณ
ุ ค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ทีสําคัญๆของบริ ษัทฯ เช่น เมือมีการลง
นามสัญญาร่ วมทุนต่างๆ ของบริ ษัทฯ เมือมีการรับรางวัลต่างๆ หรื อของทีระลึกจากการร่ วมในกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมฯลฯ อนุญาตให้ พนักงานทุกระดับรับแทนบริ ษัทฯ ได้
4) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผ้ บู งั คับบัญชา และผู้บงั คับบัญชาจะยินยอมหรื อรู้ เห็น
เป็ นใจให้ ญาติของตนรับของขวัญจากพนักงานทีเป็ นผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชามิได้ เว้ นแต่กรณีปกติประเพณีนิยม
ทีมีการให้ ของขวัญแก่กนั แต่ต้องมีราคาหรื อมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
5) กรณีการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อืนใด ไม่ว่าจะเป็ นการรับทังจากในประเทศหรื
+
อจากต่างประเทศ ทีมี
มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็ นของส่วนตัวหรื อไม่ แต่จําเป็ นต้ องรับไว้ เพือรักษาไมตรี มิตรภาพ
หรื อ ความสัม พัน ธ์ อัน ดี ร ะหว่ า งบุ ค คล ผู้ รั บ จะต้ องรายงานให้ ผู้ บัง คับ บัญ ชาทราบโดยเร็ ว และถ้ า
ผู้บงั คับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุทีจะอนุญาตให้ ผ้ ูรับยึดถือไว้ เป็ นประโยชน์ส่วนบุคคล ผู้รับต้ องส่งมอบให้ กบั
ผู้บงั คับบัญชา เพือให้ ทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์นนตกเป็
ั+
นของบริ ษัทฯ ทันที
6) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ไม่ควรให้ หรื อรับ หรื อสัญญาว่าจะให้ หรื อจะรับประโยชน์หรื อสิงมีคา่ ใดๆ เพือ
จูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ รวมทังการกระทํ
+
าใดๆ ทีเข้ าข่ายดังกล่าว
ในกรณีทีบริ ษัทฯ ตรวจพบการกระทําละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดีของผู้ใช้ บริ การ บริ ษัทฯ จะพิจารณา
ดําเนินมาตรการทางวินยั ตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิด้านการบุคคลแก่ผ้ ูถือครอง และ/หรื อ ผู้ใช้ บริ การทีฝ่ าฝื น
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิฯ ซึงอาจรวมถึงการยกเลิกสิทธิการใช้ บริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้ วย
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ส่ วนที4 จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
4.1 ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตมีความเป็ นมืออาชีพ
4.2 เปิ ดเผยข้ อมูลทีจําเป็ นอย่างครบถ้ วนและเท่าเทียมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
4.3 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถเข้ าถึงและสอบถามข้ อมูลได้
4.4 รักษาความลับของบริ ษัทและไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพือประโยชน์สว่ นตัว
4.5 หมันศึกษาหาความรู้เพือพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
4.6 ไม่พบนักลงทุนหรื อวิเคราะห์ 10 วัน (ปฏิทิน) ก่อนประกาศผลประกอบการ
4.7 ไม่ให้ พนักงานในฝ่ ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ซื +อ/ขายหุ้นของบริ ษัท 10 วัน (ปฏิทิน) ก่อนประกาศผล
ประกอบการจนถึง 1 วัน (ปฏิทิน) หลังวันประกาศผลประกอบการ

------------------------------------------------------------
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