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วิสัยทัศน์
วิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ คือ เป็ นผู้นานวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ระดับสากล
พันธกิจ
เราจะใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สกู่ ารออกแบบ วิจยั ผลิต และจัดจาหน่าย ตลอดจน
เป็ นผู้ให้ บริ การที่สร้ างคุณค่าเพิม่ ให้ แก่พนั ธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่
หลักการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายจะส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่ งใส โดยมุ่งเน้ นการดาเนิน
ธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณในทุกด้ าน และสอดคล้ องกับหลักการนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่อนาไปสูก่ ารเป็ นองค์กร
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนด “จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท” เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดีใน
การดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ต่อผู้เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกองค์
้
กร รวมทังการปฏิ
้
บตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย อันได้ แก่ ผู้
ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า/เจ้ าหนี ้ คู่แข่งทางการค้ า สังคมส่วนรวม ในการดาเนินธุรกิจ ร่ วมกันอย่างเป็ นธรรม เพื่อ สร้ าง
ความมัน่ คงและความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืนให้ กบั องค์กรและผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ถือว่า “จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท” ฉบับนี ้เป็ นส่วน
หนึ่งของข้ อบังคับเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลที่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานพึงปฏิบตั ิ และมีความผิดทางวินยั หาก
ละเลยการปฏิบตั ิ บริ ษัทฯเชื่อมัน่ ว่า การที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯประพฤติปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องเหมาะสม
ตามแนวทางของจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ จะทาให้ บริ ษัทฯได้ รับการยอมรับจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องการทาธุรกิจ
อย่างมีจริ ยธรรมตลอดไป
วัตถุประสงค์
- เพื่ อ เป็ น แนวทางทั่ว ไปสาหรั บ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งานบริ ษั ท ฯ เกี่ ย วกับ การสานึ ก และการตัง้ มั่น ในหลัก
จริ ยธรรม การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และประเด็นด้ านกฎหมายในการดาเนินธุรกิจ
- เพื่อสื่อสารให้ ทราบถึงช่องทางซึง่ ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถรายงานถึงการกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรื อ ขัดต่อหลัก
จริ ยธรรม ทังนี
้ ้สามารถมัน่ ใจได้ วา่ ข้ อมูลทีแ่ จ้ งนันได้
้ ถกู เก็บเป็ นความลับอย่างทีส่ ดุ
- เพื่ อ เสริ ม สร้ างความเชื่ อมั่น ให้ กับ ผู้ถื อหุ้น พนัก งาน ลูกค้ า คู่ค้ า/เจ้ า หนีส้ ่วนราชการและสังคม และเพื่ อบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
- เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ประมวลความประพฤติ ที่บริ ษัทฯกาหนดขึ ้นเพื่อรักษา และส่งเสริ มเกี ยรติคุณ
ชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ผู้บ ริ ห ารในต าแหน่ ง กรรมการผู้ จัด การ หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร รอง
กรรมการผู้จดั การ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่สายงาน หรื อเทียบเท่า
พนักงานประจา พนักงานชัว่ คราว พนักงานสัญญาจ้ าง
บุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ต่อไปนี ้
1) บุคคลที่มีอานาจควบคุมบริ ษัท และในกรณี ที่เป็ นนิติบุคคลให้ หมายความ
รวมถึงกรรมการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
2) คูส่ มรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อบุคคลตาม (1)
3) นิติบคุ คลทีบ่ คุ คลตาม (1) หรื อ (2) มีอานาจควบคุมกิจการ
4) บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า/เจ้ าหนี ้ คู่แข่งทางการค้ า ภาคเอกชนสังคม ชุมชน
และสิง่ แวดล้ อม
การเปิ ดเผยรายละเอียดข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทาง ธุรกิจของบริ ษัท ตาม
พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2551 กฎระเบียบ
ข้ อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
การดาเนินกิจกรรมใดๆ ทีอ่ าจมีความต้ องการส่วนตัว หรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ทางผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรื อทางอื่นใด เข้ ามามีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจ หรื ออาจขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงู สุด
การใช้ อานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง เช่น การให้ ของขวัญหรื อบริ การ การให้ เงิน สดหรื อ
สิ่ ง ของแทนเงิ น สด การให้ สิ น บนเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
หน่วยงานเอกชน ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบใดก็ตาม โดยการเสนอให้ การให้ สญ
ั ญา
การให้ คามัน่ การเรี ยกร้ อง หรื อการรับซึ่งเงิน หรื อสิง่ ของแทนเงินสด ผลประโยชน์
อืน่ ๆ ที่ไม่เหมาะสม และการปกปิ ดข้ อมูล หรื อข้ อเท็จจริ ง ซึ่งเป็ นการกระทาที่ขดั
ต่อกฎหมาย ระเบียบ นโยบายของบริ ษัทฯ หรื อต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจที่ดี รวมถึงการเอือ้ ประโยชน์ในทางธุรกิจให้ กบั ตนเอง พวกพ้ อง
และคนรู้จกั ในการปฏิบตั ิหน้ าที่อนั นามาซึง่ ผลประโยชน์ในทางมิชอบ เว้ นแต่เป็ น
การกระทาในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทาได้
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ส่ วนที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ และผู้บริหาร
1.1) จรรยาบรรณของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
มีหน้ าที่รับผิดชอบให้ มีการจัดทา “จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิ จ ” ของบริ ษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) และทบทวนหรื อปรับ ปรุ งให้ มีค วามเหมาะสม รวมทัง้ รั บเรื่ องร้ องเรี ย น สอบทานและติ ดตามการปฏิบัติ ตาม
จรรยาบรรณ
ผู้บริหารทุกระดับ มีหน้ าทีใ่ นการ
- ส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
- ถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบตั ิรวมถึงรับฟั งความเห็นอย่างเปิ ดกว้ างเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
- ฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความรับผิดชอบ และจัดให้ มีระบบการจัดการที่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดทาง กฎหมาย
และกฎระเบียบของบริ ษัทฯ
- กากับดูแลให้ การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานเป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
จรรยาบรรณของกรรมการ
1) กรรมการทุก ท่ า นต้ อ งตัด สิ น ใจได้ อ ย่ า งเหมาะสม และปฏิ บัติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ แ ละสุจ ริ ต เพื่ อ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ กรรมการทุกท่านต้ องดาเนินการและตัดสินใจด้ วยความระมัดระวังและ สุขมุ
รอบคอบ เช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไปในการดาเนินธุรกิจในสถานการณ์ทคี่ ล้ ายคลึงกัน
2) กรรมการต้ องไม่ถื อเอาประโยชน์ ที่ จ ะได้ จ ากการด ารงต าแหน่งกรรมการ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม เพื่ อ
ประโยชน์สว่ นตัวหรื อผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง กรรมการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับประโยชน์สว่ นตัว
ใดๆก็ตามทีอ่ าจจะทาให้ เกิดความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ หรื อเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
3) กรรมการต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ มาจากการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม การใช้
ข้ อมูลภายในเพื่อทาการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริ ษั ท ฯ เป็ นสิ่งต้ องห้ าม กรรมการจะต้ องรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ อย่างถูกต้ องและตรงเวลาต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ
ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กรรมการที่ได้ รับทราบข้ อมูล ภายในไม่ควรซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯในช่วง 1 เดือน ก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง
ภายหลังข้ อมูลได้ เผยแพร่ตอ่ สาธารณะชนแล้ ว
4) กรรมการต้ องไม่เปิ ดเผยความลับทางการค้ าหรื อข้ อมูลทางธุรกิจ ที่สาคัญกับบุคคลภายนอก และต้ อง ไม่ให้
ข้ อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะแก่ผ้ ูใดก็ตาม ซึ่งจะมีผลกระทบกับราคาหรื อมูลค่าของ หลักทรัพย์ ของ
บริ ษัทฯ
5) ในการตัดสินใจในฐานะตัวแทนของบริ ษัทฯนัน้ กรรมการต้ องคานึงถึงผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า/เจ้ าหนี ้
6) กรรมการต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัดด้ วยความโปร่ งใสและความรับผิดชอบ กรรมการต้ อง ไม่
ยอมรับข้ อเสนอใดๆ หรื อของขวัญ หรื อ สิ่งใดๆ ที่มีมูลค่าจากผู้มีสว่ นได้ เสีย ที่มีความจงใจจะมีอิทธิ พลโน้ ม
น้ าวต่อการตัดสินใจใดๆ ในทางธุรกิจ หรื อเพื่อการดาเนินการใดๆ หรื อไม่ดาเนินการใดๆ หรื อมีการมอบหมาย
ใดๆ ทีฉ่ ้ อฉล ทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่
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7) กรรมการต้ องปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นตามทีก่ รรมการได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ถือหุ้น
8) คณะกรรมการต้ องไม่ตดั สินใจทีจ่ ะให้ ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลอื่นเกินสมควรโดยใช้ คา่ ใช้ จา่ ยของ
บริ ษัทฯหรื อจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.2) จรรยาบรรณของผู้บริหาร
ผู้บริ หารของบริ ษั ท ฯ ซึ่งได้ รับการคัดสรรแล้ วว่าเป็ น ผู้ทรงคุณ วุฒิ มี ภาวะผู้นา และมีความสามารถควบคุมการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล ดังนันเพื
้ ่อ ให้ บริ ษัทฯบรรลุเป้าหมายผู้บริ หารของบริ ษัทฯพึง
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1) พึงบริ หารงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
2) พึงปฏิบตั ิหน้ าทีโ่ ดยประยุกต์ความรู้และทักษะการบริ หารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
3) พึงบริ หารงานด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ และไม่สร้ างข้ อผูกมัด ทีอ่ าจขัดแย้ งกับหน้ าทีข่ องตนในภายหลัง
4) พึงรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเอง ตลอดจนสามารถชี ้แจงหรื ออธิบายได้
5) ไม่พึงแสวงหาผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ และไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
6) พึงให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงกันและ
สม่าเสมอ
7) พึงปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด และรับฟั ง ข้ อเสนอแนะของ
พนักงาน
8) พึงปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพ ให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกบุคคล และศักดิศรี ของความเป็ น
มนุษย์ และหลีกเลี่ยงการดาเนินการใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจคุกคามและสร้ างความกดดันต่อสภาพจิตใจ
ของพนักงาน
9) พึ งเน้ น ย า้ ให้ พ นัก งานเข้ า ใจในเรื่ อ งจรรยาบรรณและบทบาทซึ่ ง พนัก งานปฏิ บัติ ได้ เพื่ อ ส่งเสริ ม ให้ เกิ ด
พฤติกรรมทีอ่ ยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณทัว่ ทังบริ
้ ษัทฯ
10) พึงปลูกฝังจิตสานึกให้ พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่กระทาการใดที่จะมีผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม
11) พึงปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ พนักงานปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
12) พึงรักษาความลับ โดยพนักงานต้ องรักษาข้ อมูลของบริ ษัทฯและของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ โดยไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลหรื อข่าวสารของบริ ษัทฯทีย่ งั ไม่ควร
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ส่ วนที่ 2 จรรยาบรรณของพนักงาน
2.1) การรักษาจรรยาบรรณ
พนั กงาน มีหน้ าที่ต้องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ โดยเมื่อมีข้อสงสัยหรื อข้ อ ซักถามให้
ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อบุคคลที่บริ ษัทฯกาหนดให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการติดตามการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้ รวมทังแจ้
้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อ บุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็น
การฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และให้ ความร่วมมือในการ ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ กับหน่วยงานหรื อบุคคล
ทีบ่ ริ ษัทฯได้ มอบหมาย ทังนี
้ ้การกระทาต่อไปนี ้เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณ
- ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
- แนะนา ส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
- ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณี ที่ตนทราบหรื อควร ทราบ
เนื่องจากเกี่ยวข้ องกับงานภายใต้ ความรับผิดชอบของตน
- ไม่ให้ ความร่วมมือ หรื อขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้ อเท็จจริ ง ที่อ้างว่าได้ มีการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ
- การกระทาอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผ้ นู นรายงานการไม่
ั้
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ทัง นี ้ผู้ที่ทาผิด
จรรยาบรรณจะต้ องได้ รับพิ จารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริ ษัทฯกาหนดและหากการ กระทานัน้ ผิด
กฎหมาย ให้ ดาเนินการตามกฎหมายด้ วย
2.2) จรรยาบรรณเรื่องการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
บริ ษัทฯจะปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียตามสิทธิ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และจะดูแลให้ มีการส่งเสริ ม ให้ เกิด
ความร่วมมือระหว่างบริ ษัทฯกับผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ างความเติบโตและความยัง่ ยืนของกิจการ
1) การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
1.1. บริ ษัทฯมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความเจริ ญเติบโตบนศักยภาพหรื อขีดความสามารถที่แท้ จริ งเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับ
ผลตอบแทนการลงทุน ด้ วยการทางานทีม่ ีประสิทธิภาพและผลประกอบการทีด่ ีของบริ ษัทฯ
1.2. บริ ษัทฯจะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล สารสนเทศของบริ ษัทฯ
อย่างครบถ้ วน เพียงพอ ยุติธรรมและโปร่ งใส ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.3. บริ ษั ท ฯจะปฏิ บัติต่อ ผู้ถื อหุ้น ทุก รายอย่างเท่าเทียมกัน ทั ง้ ในการประชุม ผู้ถือหุ้น และกรณี อื่นๆ ตาม
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1.4. บริ ษั ท ฯจะปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย วัต ถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษั ท ฯ มติ ก รรมการ มติ ที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้น
ดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิที่ดีของหลักการกากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการ ดาเนิน
ธุรกิจ และปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือ
หุ้น
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1.5. บริ ษัทฯจัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทัง้ จัดทาเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวก และจัดทาข้ อมูลด้ วยภาษาทีเ่ ข้ าใจง่ายทังในรู
้ ปแบบ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2) การปฏิบัติต่อลูกค้ า
2.1. บริ ษัทฯจะปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้ าทุก คนด้ วย
ความเสมอภาค
2.2. บริ ษัทฯจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางธุรกิจทีม่ ีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัดและส่งมอบสินค้ าทีม่ ีคณ
ุ ภาพเชื่อถือได้
2.3. พัฒนาสินค้ าให้ เป็ นเลิศ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า คิดค้ น นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่า ให้ แก่
สินค้ าอย่างต่อเนื่อง
3) การปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้ าหนี ้
3.1. บริ ษั ท ฯจะปฏิ บัติ ต่ อ คู่ ค้ า/เจ้ าหนี ้ อย่ า งเสมอภาค เป็ นธรรม และตัง้ อยู่ บ นพื น้ ฐานของการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ โดยเคร่งครัด
3.2. บริ ษัทฯมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่ค้า/เจ้ าหนี ้ ที่มีวตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรื่ อง
คุณภาพของสินค้ าและบริ การทีค่ คู่ วรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้ านเทคนิค และมีความ เชื่อถือซึง่ กันและกัน
3.3. บริ ษัทฯมีระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการจัดซื ้อจัดจ้ าง ทีใ่ ช้ ในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างและประมูล
4) การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทฯจะแข่งขันทางการค้ าภายใต้ ก รอบกติกาของการแข่งขัน ที่ดีไม่ละเมิดความลับ ทางการค้ าของคู่แข่งด้ วย
วิธีการทีไ่ ม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม อีกทังไม่
้ ทาลายชื่อเสียงด้ วยการกล่าวหาให้ ร้ายคูแ่ ข่ง
5) การปฏิบัติต่อพนักงาน
5.1. บริ ษัทฯสร้ างและจัดการสภาพการทางานให้ มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมทังบริ
้ หารธุรกิจใน
แนวทางที่คานึงถึงสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯจัดหาสถานทีท่ างานซึ่งปราศจากวัตถุอนั ตรายต่อความ ปลอดภัย
และสุขภาพ หรื อหากมีจะทาการควบคุมวัตถุอนั ตรายดังกล่าวให้ อยูใ่ นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้
5.2. ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมี
การเรี ยนรู้อย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
5.3. บริ ษั ท ฯมี ความเสมอภาคในโอกาสการจ้ างงาน โดยบริ ษั ท ฯมี ความเท่าเทีย มกันในการให้ โอกาสแก่
พนักงานทุกท่าน
5.4. รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
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2.3) จรรยาบรรณเรื่องปฏิบัติต่อบริษัทฯ
1) กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ
1.1. พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบและคาสัง่ ของบริ ษัทฯอย่าง เคร่งครัด
1.2. การฝ่ าฝื นกฎหมาย มติผ้ ถู ือหุ้น มติคณะกรรมการ ข้ อบังคับ ระเบียบ หรื อคาสัง่ ขอบริ ษัทฯ โดยอ้ าง ว่าเป็ นการ
กระทาเพื่อเพิ่มผลกาไรให้ แก่บริ ษัทฯหรื อเหตุผลอื่นใด มิใช่เหตุผลทีจ่ ะรับฟั ง
1.3. พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนด้ วยความซื่อสัตย์โดยคานึงถึงประโยชน์อนั ชอบธรรมของ บริ ษัท ฯ ถึงแม้
จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรื อช่องว่างของข้ อบังคับ ระเบียบและคาสัง่ ของบริ ษัทฯก็ตาม
2) การปกป้ องทรัพย์ สินของบริษัทฯ
2.1. ทรัพย์ สินของบริ ษั ท ฯหมายถึง สังหาริ ม ทรัพย์ อสัง หาริ ม ทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ ทางวิชาการ ข้ อมูล สิทธิ
ลิขสิทธิ์ตลอดจนทรัพยากรใดๆ ของบริ ษัทฯหรื อทีบ่ ริ ษัทฯมีสทิ ธิอยู่
2.2. พนักงานมีหน้ าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์แก่บริ ษัทฯ
อย่างคุ้มค่า และดูแลมิให้ เสือ่ มเสียสูญหาย
2.3. ข้ อมูลและเอกสารทางธุรกิจเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริ ษัทฯหน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้ อง กาหนดระยะเวลา
การเก็ บเอกสาร ชัน้ ความลับของเอกสาร และเก็ บรักษาเอกสารดังกล่าวให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนและสามารถ
ตรวจสอบได้
2.4. พนักงานจะต้ องจัดทาเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงินและรายงานต่างๆที่นาส่งส่วนราชการ และบุคคล
อื่นๆ ทังหมดอย่
้
างรอบคอบและด้ วยความสุจริ ต และจะต้ องได้ รับการบันทึกตามวิธีการ ทาบัญชีของบริ ษัทฯที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานทีก่ าหนด
2.5. พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงิน และการควบคุมภายในอย่างเคร่ งครัด ตลอดเวลา และ
ต้ องแจ้ งต่อผู้รับผิดชอบในหน่วยงานหรื อคณะทางานกากับดูแลกิ จการทีด่ ีหาก พบความผิดพลาดใดๆ ในการ
ปฏิบตั ิงาน
2.4) จรรยาบรรณเรื่องการป้ องกันการขัดแย้ งของผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้ อมูลภายใน
จรรยาบรรณเรื่ องการป้องกันการขัดแย้ งของผลประโยชน์บริ ษัทฯมีนโยบายที่มิให้ พนักงานของบริ ษัทฯ แสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนดข้ อควรปฏิบตั ิไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1) หลีกเลีย่ งการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกับตนเอง ทีอ่ าจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
2) กรณี ที่ จาเป็ น ต้ อ งท ารายการนัน้ เพื่ อประโยชน์ ของบริ ษั ท ฯ ให้ ท ารายการนัน้ เสมื อ นการท ารายการ กับ
บุคคลภายนอกทีม่ ีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีว่ ิญญูชนพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญา ทัว่ ไปด้ วยอานาจ
ต่อรองทางการค้ าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคล ที่เกี่ยวข้ อง และต้ องไม่มีสว่ น
ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละมี ห น้ าที่ ต้ องปฏิ บั ติ ต ามข้ อก าหนดของ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องการ เปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงใน
3) กรณีที่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้ องปฏิบั ติ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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4) ในการพิจารณารายการที่มีหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น
กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ งอื่น ซึ่งใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างชัดเจน และเชื่ อมัน่ ได้ ว่า
การเข้ าทารายการดังกล่าวมีความเป็ นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
5) ในกรณี ที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวเข้ าไปมีส่วนร่ วมหรื อเป็ น ผู้ถือหุ้นใน กิจการที่
แข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯหรื อกิจการใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ จะต้ อง
แจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6) ระหว่างที่ปฏิบตั ิงานให้ บริ ษัทฯและหลังจากพ้ นสภาพการปฏิบตั ิงานแล้ ว พนักงานจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลทีื่
ถือว่าเป็ นความลับของบริ ษัทฯเพื่อประโยชน์แก่ผ้ ใู ดทังสิ
้ ้นไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูล อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลการเงิน การ
ปฏิบตั ิงาน ข้ อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริ ษัทฯและอื่นๆ
2.5) จรรยาบรรณเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯมีนโยบายในการห้ ามและมีวิธีการดูแลพนักงานของบริ ษัท ฯในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท ฯซึ่งยังไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อผู้อื่น รวมทังเพื
้ ่อการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในช่วง 1
เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน ต่อไปดังนี ้
1) ดาเนินการแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารทราบถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษัทฯ ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุต รที่ ยังไม่ บ รรลุนิ ติ ภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลัก ทรั พ ย์ ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และ บทลงโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2) ดาเนินการแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จดั การฝ่ าย และพนักงานของบริ ษัทฯพึงหลีกเลี.ยงการใช้ ข้อมูลภายใน
ของบริ ษัทฯที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน อันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์หาก บริ ษัท ฯพบว่ากรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จดั การ
และพนักงานของบริ ษัทฯกระทาผิดข้ อห้ ามนี ้ บริ ษัทฯจะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมาย
2.6) จรรยาบรรณเรื่องพนักงาน
1) ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พงึ กระทาการใดๆ อันเป็ นการไม่
เคารพนับถือผู้บงั คับบัญชา
2) พนักงานทุกคนต้ องไม่กระทาการใดๆที่เป็ นการละเมิดหรื อคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรื อการ กระทาต่ อผู้อื่น
แบบพื ้นฐานของเชื ้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
3) พนักงานพึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เอาใจใส่ เพื่อสร้ างคุณภาพ ประสิทธิ ภาพและ การพัฒนา
องค์กร ไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
4) พนักงานจะไม่กล่าวร้ ายผู้บริ หารหรื อพนักงานอื่นโดยข้ อความอันเป็ นเท็จ
5) พนักงานจะร่วมสร้ างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกันในหมูพ่ นักงาน
6) พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ หรื ออาจเป็ น ปั ญหาแก่
บริ ษัทฯได้ พนักงานพึงรักษาเกียรติของตนให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคมการใช้ สิทธิทาง การเมือง
7) บริ ษัทฯสนับสนุนให้ พนักงานใช้ สทิ ธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตาม กฎหมาย
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8) ห้ ามมิให้ พนักงานใช้ ทรัพย์สินหรื อทรัพยากรของบริ ษัท ฯไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อมเพื่อ ประโยชน์ทาง
การเมืองของพรรคใดพรรคหนึง่ หรื อกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
2.7) จรรยาบรรณเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯมุ่งมัน่ จะให้ พนักงานและชุมชนแวดล้ อมสถานที่ทางานของเรามีความเป็ นอยู่ที่ดีและจะธารง รักษาไว้ ซึ่ง
สภาพแวดล้ อมที่ดี เราจะกาหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้ มีความปลอดภัยในการทางานตามข้ อกาหนด กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง
1) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
1.1. บริ ษัทฯจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่าง เคร่งครัดและ
จะนามาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่น่าเชื่อถื อมาบังคับใช้ ใน กรณี ที่ไม่มีกฎหมายและ
ข้ อบังคับใช้ อยู่
1.2. บริ ษัทฯจะดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ พนักงาน
อยู่เสมอ บริ ษัทฯจะพยายามป้องกันอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็ บและเจ็บป่ วยเนื่องจากงาน อาชีพด้ วยความ
ร่ วมมืออย่างจริ งจังของพนัก งานทุกคน รวมทังจะจ
้ ากัดและจัดการความเสี่ยง ต่อความปลอดภัยอันเกิด
จากการดาเนินงานทางธุรกิจ
1.3. บริ ษัทฯจะจัดให้ มีการจัดทาระเบียบปฏิบตั ิการวางแผนดาเนินการ และการฝึ กอบรมพนักงาน ให้ มีความ
เข้ าใจและได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เพียงพอในเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน เพื่อ ป้องกันอันตรายอันอาจ
เกิดจากเครื่ องจักร วิธีการทางาน หรื อโรคภัยต่างๆ
1.4. ผู้บังคับบัญ ชามีหน้ าที่กาหนดหรื อเผยแพร่ แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้ เกิ ด อุบัติเหตุและ
ปั ญหาสุขอนามัยจากการทางานให้ กับพนักงานและผู้เกี่ ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดให้ มีการตรวจสุขภาพพนักงาน
ตามความเสีย่ งของพนักงาน
2) ความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
2.1. บริ ษั ท ฯจะปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และข้ อ บัง คับ ต่ า งๆ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มบริ ษั ท ฯจะปฏิ บัติ ต ามระบบ
มาตรฐาน ISO 14001
2.2. บริ ษั ท ฯมี น โยบายที่ จ ะประกอบธุ รกิ จ โดยค านึ ง ถึ ง สัง คม และสิ่ง แวดล้ อม และจะปฏิ บัติ ให้ ได้ ต าม
ข้ อกาหนดตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อบังคับขององค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่นเช่น
เทศบาล องค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นต้ น
2.3. บริ ษัทฯจะให้ ความร่ วมมือในการลดการเกิดขยะ หรื อของเสียทัง้ จากกระบวนการผลิต และการใช้ งาน
ทัว่ ไป และจะศึกษาและให้ ความร่วมมือในการกาจัดขยะ หรื อของเสียด้ วยวิธีการที่ถกู ต้ อง
2.4. บริ ษั ท ฯจะด าเนิ น การด้ านอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยการลดจ านวนการใช้ ที่ ไ ม่ จ าเป็ น น า
ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ ใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้ วตั ถุดิบย่อยสลายได้
2.5. พนัก งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต หรื อ เครื่ อ งจั ก ร มี ห น้ าที่ ดู แ ล ปรั บ ปรุ ง และบ ารุ ง รั ก ษา
กระบวนการผลิต หรื อเครื่ องจักรให้ อยูใ่ นมาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
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3) ความรับผิดชอบต่ อสังคม และส่ วนรวม
บริ ษัทฯตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างสมดุล ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม และ สิง่ แวดล้ อมเพื่อให้
บริ ษัทฯสามารถเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิ ภาพควบคู่ไปกับการเป็ น องค์กรที่ดีของสังคม ดังนัน้
บริ ษั ทฯ จึงมุ่งมั่นที่ จะประกอบธุรกิ จด้ วยความสุจริ ตและเป็ น ธรรม ปฏิบัติ ตาม กฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ องอย่าง
ครบถ้ วน และคานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาเนินงานของ องค์กรต่อผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท ฯ อันได้ แก่ ผู้ถือ
หุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า/เจ้ าหนี ้ คู่แข่งทางการค้ าตลอดจนการ ดูแลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้ อมไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
2.8 การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียงของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการของบริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ พนักงานของบริ ษัทฯ และผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มีช่องทางรับแจ้ งเบาะแส ข้ อ
ร้ องเรี ยน หรื อการแสดงความเห็น ข้ อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้ มีสว่ นได้ ส่วนเสียได้ รับผลกระทบ แจ้ งเบาะแสการกระทาผิด
กฎหมาย หรื อรายงานเรื่ องที่พบเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ได้ โดยตรงต่อประธานกรรมการ บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน) ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
1) ส่งผ่านไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการ หรื อ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ ส เอ ชัน้ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
2) จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ถึงประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
e-mail: board-thip@thantawan.com
3) เว็บไซต์บริษัทฯ www.thantawan.com
4) กล่องรับข้ อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้ อร้ องเรี ยนภายในบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะดาเนินการตรวจสอบตามขันตอนและบั
้
นทึกการสอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผย
ชื่อผู้แจ้ งเบาะแส รวมทังด
้ าเนินการจัดเก็บข้ อมูลการร้ องเรี ย นเป็ นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้แจ้ ง
เบาะแสดังกล่าว
ส่ วนที่ 3 จรรยาบรรณธุรกิจ
3.1) จรรยาบรรณต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ด้ วยความมุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิ ภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย
ทังในเรื
้ ่ องการดาเนินธุรกิจและเรื่ องบุคลากร บริ ษัทฯ จึงกาหนดแนวทางการปฏิ บตั ิสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
เพื่อยึดถือเป็ นพื ้นฐานในการดาเนินงาน ดังนี ้
1) จรรยาบรรณต่ อผู้ถอื หุ้น
1.1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ และเป็ นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุม่ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
1.2. บริ หารกิจการของบริษัทฯ ให้ มคี วามเจริ ญก้ าวหน้ า มัน่ คง และก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่หมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น
1.3. ปฏิบตั ิหน้ าที่และตัดสินใจด้ วยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์
ความชานาญ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
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1.4. รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสมา่ เสมอ และครบถ้ วน
ตามความเป็ นจริ ง
1.5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัทฯ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ
1.6. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
1.7. ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึง่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
2) จรรยาบรรณต่ อลูกค้ า
2.1. ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่ อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างโปร่ งใส
และเท่าเทียมกัน ในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บเจรจากับลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันหา
แนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
2.2. มุง่ มัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าให้ ได้ รับการบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพที่ดีเลิศ
2.3. ภายใต้ ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทังยกระดั
้
บมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
2.4. เปิ ด เผยข้ อ มูล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การบริ ก ารอย่า งครบถ้ ว น ถูก ต้ อ ง ทัน ต่ อ เหตุก ารณ์ แ ละไม่ บิ ดเบื อ น
ข้ อเท็จจริ ง รวมทังรั้ กษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน
2.5. จัดระบบการบริ การลูกค้ า และเปิ ดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนความไม่พอใจ และ
ดาเนินการอย่างดีที่สดุ เพื่อตอบสนองความต้ องการลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว
2.6. ให้ ความสาคัญในการรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอและไม่นาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้
เพือ่ ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
3) จรรยาบรรณต่ อคู่ค้า
3.1. ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเท่าเทียมกัน
3.2. ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ ากับคูค่ ้ าโดยไม่สจุ ริ ต
3.3. ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้ งให้ ค่คู ้ าทราบล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหา แนว
ทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
4) จรรยาบรรณต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
4.1. ปฏิบตั ิต่อคูแ่ ข่งทางการค้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รั บผลตอบแทนท
ธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
4.2. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
4.3. ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
4.4. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในการร้ าย โดยปราศจากความจริ ง
5) จรรยาบรรณต่ อเจ้ าหนี ้
5.1. ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเท่าเทียมกัน
5.2. รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ด้ วยความซื่อสัตย์ ถกู ต้ อง และตรงเวลาให้ แก่เจ้ าหนี ้อย่างสม่าเสมอ
5.3. ในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข จะรี บแจ้ งและเจรจากับเจ้ าหนี ้เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันหา
แนว ทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
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6) จรรยาบรรณต่ อพนักงาน
6.1. ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงาน
ของ พนักงาน แต่ละคน 6.2) การแต่งตัง้ การโยกย้ าย รวมทังการให้
้
รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ อง
กระทาด้ วยความเสมอภาค บริ สทุ ธิ์ใจและตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
รวมทังงการกระท
้
า หรื อการปฏิบตั ิของ พนักงานนันๆ
้
6.2. ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื ้นฐานแห่งความยุติ ธรรม และให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้
และ ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
6.3. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6.4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยแก่ชี วิต สุขภาพร่ างกายและทรัพย์ สินของ
พนักงานอยูเ่ สมอ
6.5. บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของพนักงาน
6.6. รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6.7. ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาทหน้ าที่ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบ
ขอ จรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึงทังบริ
้ ษัทฯ
6.8. ส่งเสริ มให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางในการทางาน รวมถึงการแก้ ไขปั ญหาของหน่วยงาน
และ บริ ษัทฯโดยรวม
6.9. ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่การงาน
6.10. ส่งเสริ มให้ พนักงานเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
7) จรรยาบรรณต่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
7.1. ไม่กระทาการใดๆ ที่สง่ ผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
7.2. ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันดีงาม และ/หรื อเป็ นการส่งเสริ มอบายมุข
7.3. ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุง่ เน้ นให้ เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้ อม มุง่
สร้ างสรรค์และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
7.4. ให้ การสนั บ สนุ น ในกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด สาธารณ ประโยชน์ อ าทิ การลดการใช้ พลั ง งานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้ น
7.5. ปลูกฝั งจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นในบริ ษัทฯ และพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง
7.6. ให้ ความร่วมมือ และควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ อง
7.7. ให้ การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
อันเนื่อ งมาจากการดาเนิน งานของบริ ษั ทฯโดยให้ ความร่ ว มมือ อย่างเต็ มที่ กับ เจ้ าหน้ าที่ภ าครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
7.8. จัดให้ มีระบบร้ องทุกข์ในเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน ดาเนินการตรวจสอบสาเหตุ ปรับปรุ งแก้ ไข และ
แจ้ งผลการดาเนินงานให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ทราบในเวลาอันควร
7.9. ส่งเสริ มให้ มีการอนุรักษ์ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ตอ่ ชนรุ่นหลัง
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3.2) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
1) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องทาความเข้ าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน
โดยตรงให้ ถี่ถ้วน และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดหากไม่แน่ใจให้ ขอค าปรึ กษาจากสานักกฎหมาย ห้ ามปฏิบตั ิไป
ตามความเข้ าใจของตนเองโดยไม่มีคาแนะนา
2) บริ ษัทฯ จัดรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการให้ เป็ นหมวดหมูเ่ พื่อให้ พนักงานศึกษาและให้ การ
อบรมด้ านกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแก่พนักงานอย่างเหมาะสมพอควร
3) บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามหลักสิทธิม นุษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในหลักสิทธิมนุษยชน
สากลแก่พนักงานเพื่อนาไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิ ทธิ
มนุษยชนสากล
4) เมื่ อพนักงานต้ องไปปฏิ บัติ งานในต่างประเทศ พนักงานควรศึก ษากฎหมายขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้ แน่ใจว่า สินค้ า ตัวอย่างสินค้ า และอุปกรณ์ที่นาไปด้ วย
เอกสารในการเดินทางวัตถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบตั ิงานในประเทศปลายทางไม่ผิด กฎหมาย ไม่
ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
3.3) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การกระท าใดๆ ของบริ ษั ท ฯ จะยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ทฯ เป็ น สาคัญ และจะไม่เกี่ ยวข้ อ งในกิ จกรรมที่ อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงานทางธุรกิ จของบริ ษัทฯ เพื่อผลประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทฯ
2) การกระทาและการตัดสินใจใดๆ ของพนักงานทุกระดับ จะต้ องปราศจากอิทธิพลของความต้ องการส่วนตัว หรื อ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานนันๆ
้ ไม่วา่ โดยสายเลือดหรื อของบุคคลอื่นที่ร้ ูจกั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ และใช้
ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้ องตัดสินใจหรื ออนุมตั ิรายการที่ อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้มีสว่ นร่วมในการอนุมั ติและให้ ถอนตัว จากการมี
ส่วนร่วมในรายการนันๆ
้
3) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบตั ิงาน ให้
เต็มเวลาให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างสุดกาลังความสามารถ โดยไม่เบียดบังเวลาในงานไปทาธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ ไม่
เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
4) พนัก งานทุก ระดับ ของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งหลีก เลี่ ย งการมี ส่วนเกี่ ย วข้ อ งทางการเงิ น และ/หรื อ ความสัม พัน ธ์ กับ
บุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องเสียผลประโยชน์หรื อก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5) การปฏิบตั ิหน้ าที่และการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนจะต้ องไม่ขดั กับผลประโยชน์
หลักของบริ ษัทฯ
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3.4) จรรยาบรรณว่ าด้ วยรายการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯ ยึดถือแนวทางดังต่อไปนี ้ในการดาเนินงานให้ รายการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้ า ปกติ
ทัว่ ไป และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
1) คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องปฏิบัติห น้ าที่ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่ าด้ วยหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตาม ข้ อกาหนด
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวข้ องกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ สาคัญของบริ ษัทฯ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
2) ในการท ารายการที่ เกี่ ยวข้ อ งกัน ภายใต้ ป ระกาศของตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยจะต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกันอย่างเคร่งครัด
3) ในกรณีที่จาเป็ นต้ องทารายการที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง ให้ คานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก และให้ ทา
รายการนันเสมื
้ อนการทารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้ องกับ
รายการนันๆ
้ ต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
3.5) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการรักษาความลับและการใช้ ข้อมูลภายใน
การป้องกันข้ อมูลภายในมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จของบริ ษัทฯ รวมทังมี
้ ความสาคัญต่อความมัน่ คง ใน
อาชีพการงานของพนักงานทุกคนด้ วย เพื่อให้ การให้ ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหาย
ต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริ ษัทฯ จึงกาหนดให้ มีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการรักษาความลับและการใช้ ข้อมูลภายใน ดังนี ้
1) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ควรรักษาข้ อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก อัน
นาไปสูก่ ารแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อพวกพ้ องในทางมิชอบ เช่น ข้ อมูลที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหุ้นความลับทางการค้ า สูตรการประดิษฐ์ คิดค้ นต่างๆ ซึง่ ถือเป็ นสิทธิของบริ ษัทฯ
2) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ จะไม่นาข้ อมูลที่เป็ นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลอื่น
3) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องเก็บรักษา หรื อใช้ ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
4) บริ ษัทฯ กาหนดให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคูส่ ญ
ั ญาและข้ อตกลงที่มีไว้ กบั คูส่ ญ
ั ญาถือเป็ นความลับที่ไม่อาจเปิ ดเผย
ให้ บคุ คลอื่นเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทฯ และคูส่ ญ
ั ญาเท่านัน้ .
5) บริ ษัทฯควรจัดให้ มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้ อมูลบริ ษัทฯ ภายในฝ่ ายหรื อแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ ข้อมูลภายในที่สาคัญของบริ ษัทฯ เปิ ดเผยออกสูภ่ ายนอกก่ อนการเผยแพร่อย่างเป็ นทางการ โดย
ให้ ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรการควบคุม ความเสีย่ งที่สาคัญของบริ ษัทฯด้ วย
6) บริ ษัทฯมอบหมายให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บงั คับบัญชาในลาดับขันต่
้ างๆ ที่จะต้ องควบคุมดูแล
ไม่ให้ มีการรั่วไหลของข้ อมูลและข่าวสารที่สาคัญของบริ ษัทฯ ออกสูภ่ ายนอก โดยพนักงานในสายบังคับบัญชา
ของตนก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็ นทางการของบริ ษัทฯ
7) การใช้ ข้อมูลภายในร่ วมกันของพนักงานจะต้ องอยู่ในกรอบหน้ าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้ รับ
มอบหมายเท่านัน้
8) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯแม้ พ้นสภาพหรื อสิ ้นสุดการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ไปแล้ ว
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3.6) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อ่ ืนใด
บริ ษัทฯ กาหนดให้ การให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดเป็ นไปตามการกระทาในวิสยั ที่สมควร
แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริ ษัทฯ จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1) พนัก งานทุก ระดับ และ/หรื อ ครอบครั ว ไม่ ค วรเรี ย กร้ องของขวัญ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจาก
ผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรื อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
2) ในกรณีที่ผ้ บู งั คับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ให้ สง่ คืนแก่ผ้ ใู ห้
โดยทันที ถ้ าไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ สง่ มอบแก่ผ้ บู งั คับบัญชา เพื่อให้ เป็ นสิทธิของบริ ษัทฯ
3) ของขวัญที่มอบให้ แก่บริ ษัทฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ ที่สาคัญๆของบริ ษัทฯ เช่น เมื่อมีการลง
นามสัญ ญาร่ ว มทุน ต่า งๆ ของบริ ษั ท ฯ เมื่ อ มี ก ารรั บ รางวัล ต่า งๆ หรื อ ของที่ ระลึก จากการร่ วมในกิ จ กรรม
ช่วยเหลือสังคมฯลฯ อนุญาตให้ พนักงานทุกระดับรับแทนบริ ษัทฯ ได้
4) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผ้ ูบงั คับบัญชา และผู้บงั คับบัญชาจะยินยอมหรื อรู้ เห็น
เป็ นใจให้ ญาติของตนรับของขวัญจากพนักงานที่เป็ นผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชามิได้ เว้ นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มี
การให้ ของขวัญแก่กนั แต่ต้องมีราคาหรื อมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
5) กรณีการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็ นการรับทังจากในประเทศหรื
้
อจากต่างประเทศ ที่มีมลู ค่า
เกิ นกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็ นของส่วนตัวหรื อไม่ แต่จาเป็ นต้ องรับไว้ เพื่ อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรื อ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ผู้รับจะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว และถ้ าผู้บงั คับบัญชาเห็ น
ว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ ผ้ รู ับยึดถือไว้ เป็ นประโยชน์สว่ นบุคคล ผู้รับต้ องส่งมอบให้ กบั ผู้บั งคับบัญชา เพื่อให้
ทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์นนตกเป็
ั้
นของบริ ษัทฯ ทันที
6) พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ไม่ควรให้ หรื อรับ หรื อสัญญาว่าจะให้ หรื อจะรับประโยชน์หรื อสิง่ มีคา่ ใดๆ เพื่อจูง
ใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ รวมทังการกระท
้
าใดๆที่เข้ าข่ายดังกล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทฯ ตรวจพบการกระทาละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดีของผู้ใช้ บริ การ บริ ษัทฯ จะพิจารณาดาเนิน
มาตรการทางวินยั ตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิด้ านการบุคคลแก่ผ้ ถู ือครอง และ/หรื อ ผู้ใช้ บริ การที่ฝ่าฝื น นโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิฯ ซึง่ อาจรวมถึงการยกเลิกสิทธิการใช้ บริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้ วย
3.7) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดหลักการดาเนินกิจการที่ ไม่สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม หรื อบุคคลที่ กระทาการโดยมิชอบในการ
แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินกิจการโดยปราศจากการคอร์ รัปชั่ น บริ ษัทฯ ได้ จดั ทานโยบายต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นและแนวทางปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น1 เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิและใช้ สื่อสารให้
คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ คณะจัดการ และพนักงานทุกระดับปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด รวมทัง้ ห้ ามกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ดาเนินการหรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ นในทุกรู ปแบบทัง้ ทางตรง หรื อทางอ้ อ ม โดย
ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการดาเนินการด้ านต่างๆให้ สอดคล้ อง
กับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
1

โปรดดูรายละเอียดในเอกสาร “นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวทางปฏิบตั ดิ ้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น”
ซึง่ ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
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ส่ วนที่ 4 จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตมีความเป็ นมืออาชีพ
2) เปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นอย่างครบถ้ วนและเท่าเทียมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถเข้ าถึงและสอบถามข้ อมูลได้
4) รักษาความลับของบริ ษัทฯและไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตัว
5) หมัน่ ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
6) ไม่พบนักลงทุนหรื อวิเคราะห์ 10 วัน ก่อนประกาศผลประกอบการ
7) ไม่ให้ พนักงานในฝ่ ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ซื ้อ/ขายหุ้นของบริ ษัท ฯ 30 วัน ก่อนประกาศผล ประกอบการจนถึง 1 วัน หลัง
วันประกาศผลประกอบการ
____________________________________________________________________________________________________
อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
เห็นชอบโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ดี ครัง้ ที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
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