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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
วิสัยทัศน ์ 

วิสยัทศันข์องบรษิัทฯ คือ เป็นผูน้  านวตักรรมบรรจภุณัฑร์ะดบัสากล 
พันธกิจ 

เราจะใชน้วตักรรม เทคโนโลยี และประสบการณด์า้นบรรจภุณัฑส์ู่การออกแบบ วจิยั ผลิต และจดัจ าหน่าย ตลอดจน
เป็นผูใ้หบ้รกิารท่ีสรา้งคณุค่าเพิม่ใหแ้ก่พนัธมติรทางธุรกิจ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุกลุ่ม 

หลักการด าเนินธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายจะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยมุ่งเนน้การด าเนิน
ธุรกิจตามหลกัจรรยาบรรณในทุกดา้น และสอดคลอ้งกับหลกัการนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อน าไปสู่การเป็นองคก์ร
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนด “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดีในการด าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมทัง้การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 
พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้/เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ สงัคมส่วนรวม ในการด าเนินธุรกิจรว่มกนัอย่างเป็นธรรม เพื่อสรา้งความมั่นคง
และความเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนใหก้บัองคก์รและผูถื้อหุน้  

บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ถือว่า “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” ฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
ขอ้บังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผูบ้ริหาร พนักงาน บุคคลดังกล่าวนีจ้ะตอ้งปฏิบัติตาม
ระเบียบวินยัของบรษิัทฯ  และมีความผิดทางวินยัหากละเลยการปฏิบตัิ  

บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯประพฤติปฏิบัติอย่างถูกตอ้งเหมาะสมตาม
แนวทางของจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ จะท าใหบ้รษิัทฯไดร้บัการยอมรบัจากทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งในเรื่องการท าธุรกิจ
อย่างมีจรยิธรรมตลอดไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นแนวทางทั่วไปส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานบรษิัทฯ เก่ียวกบัการส านึกและการตัง้มั่นในหลกัจรยิธรรม การ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และประเด็นดา้นกฎหมายในการด าเนินธุรกิจ 

2. เพื่อส่ือสารใหท้ราบถึงช่องทางซึ่งผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียสามารถรายงานถึงการกระท าใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือ ขดัต่อหลัก
จรยิธรรม ทัง้นีส้ามารถมั่นใจไดว้่าขอ้มลูที่แจง้นัน้ไดถ้กูเก็บเป็นความลบัอย่างที่สดุ  

3. เพื่อเสรมิสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้/เจา้หนี ้ส่วนราชการและสงัคม  
4. เพื่อบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจของบรษิัทฯ  
5. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
ค านิยาม  

จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่บริษัทฯก าหนดขึน้เพื่อรกัษา และส่งเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียงของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ  หมายถึง บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
กรรมการ  หมายถึง กรรมการ บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
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ผูบ้รหิารระดบัสงู        หมายถึง ผูบ้รหิารในต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รอง
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือประธานเจา้หนา้ที่สายงาน  หรือเทียบเท่า  

พนกังาน  หมายถึง พนกังานประจ า พนกังานชั่วคราว พนกังานสญัญาจา้ง  
บคุคลที่เก่ียวขอ้ง หมายถึง บคุคลที่มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงต่อไปนี ้

1) บุคคลที่มีอ  านาจควบคุมบริษัท และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลใหห้มายความ 
รวมถึงกรรมการของนิติบคุคลนัน้ดว้ย  

2) คู่สมรส บุตรหรือบตุรบญุธรรมที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรือบคุคลตาม (1)  

3) นิติบคุคลที่บคุคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคมุกิจการ  
4) บุคคลอื่นที่มีลกัษณะตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย ์และ

ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย หมายถึง ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้/เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ ภาคเอกชนสงัคม ชุมชน

และส่ิงแวดลอ้ม 
การเปิดเผยขอ้มลู หมายถึง การเปิดเผยรายละเอียดขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมทาง ธุรกิจของบริษัท ตาม 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ หลกัทรพัยฯ์ พ.ศ.2535 และฉบบัที่
แก้ไขล่าสุด กฎระเบียบข้อบังคับ ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

ความขดัแยง้ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความตอ้งการส่วนตวั หรือของบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
ทางผลประโยชนไ์ม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เขา้มามีอิทธิพลต่อการ 
ตดัสินใจ หรืออาจขดัขวาง หรือเป็นอปุสรรคต่อผลประโยชนส์งูสดุ  

การทจุรติคอรร์ปัชั่น หมายถึง การใชอ้  านาจอย่างไม่ถูกตอ้ง เช่น การใหข้องขวญัหรือบรกิาร การใหเ้งินสดหรือ
ส่ิงของแทนเงินสด การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานเอกชน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม โดยการเสนอให ้การใหส้ญัญา 
การใหค้  ามั่น การเรียกรอ้ง หรือการรบัซึ่งเงิน หรือส่ิงของแทนเงินสด ผลประโยชน์
อืน่ๆ ท่ีไม่เหมาะสม และการปกปิดขอ้มลู หรือขอ้เท็จจรงิ ซึ่งเป็นการกระท าที่ขดั
ต่อกฎหมาย ระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ หรือต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจที่ดี รวมถึงการเอือ้ประโยชนใ์นทางธุรกิจใหก้ับตนเอง พวกพอ้ง 
และคนรูจ้กั ในการปฏิบตัิหนา้ที่อนัน ามาซึ่งผลประโยชนใ์นทางมิชอบ เวน้แต่เป็น
การกระท าในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีทอ้งถิ่น หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้

ส่วนที ่1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ และผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัท  
มีหน้าที่รบัผิดชอบให้มีการจัดท า “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” ของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด 

(มหาชน) และทบทวนหรือปรบัปรุงให้มีความเหมาะสม รวมทั้งรับเรื่องรอ้งเรียน สอบทานและติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  
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ผู้บริหารทุกระดับ มีหนา้ที่ในการ  
- ส่งเสรมิใหม้ีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
- ถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบตัิรวมถึงรบัฟังความเห็นอย่างเปิดกวา้งเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  
- ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรบัผิดชอบ และจัดใหม้ีระบบการจัดการที่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดทาง กฎหมาย 
และกฎระเบียบของบรษิัทฯ  
- ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตัิงานของหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  

 1.1 จรรยาบรรณของกรรมการ  
1.1.1 กรรมการทุกท่านตอ้งตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม และปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละสจุริต เพื่อ 

ผลประโยชนส์ูงสดุของบริษัทฯ กรรมการทุกท่านตอ้งด าเนินการและตดัสินใจดว้ยความรบัผิดชอบ
และระมดัระวงั เช่นเดียวกบับคุคลทั่วไปในการด าเนินธุรกิจในสถานการณท์ี่คลา้ยคลงึกนั  

1.1.2 กรรมการตอ้งไม่ถือเอาประโยชนท์ี่จะไดจ้ากการด ารงต าแหน่งกรรมการ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่ เก่ียวข้อง กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ
ประโยชน์ส่วนตัวใดๆก็ตามที่อาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็น
สาเหตทุี่ท  าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ  

1.1.3 กรรมการตอ้งไม่ใชข้อ้มลูที่ไดม้าจากการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท ในลกัษณะที่ไม่เหมาะสม 
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อท าการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นส่ิงต้องห้าม กรรมการจะต้อง
รายงานการถือหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ อย่างถกูตอ้งและตรงเวลาต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) กรรมการที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในหา้มซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯในช่วง 1 เดือน ก่อน
วันที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังข้อมูลไดเ้ผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนแลว้  

1.1.4 กรรมการตอ้งไม่เปิดเผยความลบัทางการคา้หรือขอ้มลูทางธุรกิจที่ส  าคญักับบุคคลภายนอก และตอ้ง
ไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแก่ผู้ใดก็ตาม ซึ่งจะมีผลกระทบกับราคาหรือมูลค่าของ
หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  

1.1.5 ในการตดัสินใจในฐานะตวัแทนของบริษัทฯนัน้ กรรมการตอ้งค านึงถึงผลประโยชนอ์นัชอบธรรมของ
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึง ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้/เจา้หนี ้

1.1.6 กรรมการตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัดว้ยความโปร่งใสและความรบัผิดชอบ กรรมการ
ตอ้งไม่ยอมรบัขอ้เสนอใดๆ หรือของขวญั หรือส่ิงใดๆ ที่มีมลูค่าจากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ที่มีความจงใจ
จะมีอิทธิพลโนม้นา้วต่อการตดัสินใจใดๆ ในทางธุรกิจ หรือเพื่อการด าเนินการใดๆ หรือไม่ด  าเนินการ
ใดๆ หรือมีการมอบหมายใดๆ ที่ฉอ้ฉล ทจุรติ และคอรร์ปัชั่น  

1.1.7 กรรมการตอ้งปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ตามที่กรรมการไดร้บัความไวว้างใจจากผูถื้อหุน้  
1.1.8 คณะกรรมการตอ้งไม่ตดัสินใจที่จะใหป้ระโยชนต์่อผูถื้อหุน้หรือบคุคลอื่นเกินสมควรโดยใชค้่าใชจ้่าย

ของบรษิัทฯหรือจากส่วนของผูถื้อหุน้  
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1.2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร  

ผูบ้ริหารของบริษัทฯ ซึ่งไดร้บัการคัดสรรแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีภาวะผู้น า และมีความสามารถควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษัทฯไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันัน้เพื่อใหบ้ริษัทฯบรรลุเป้าหมายผูบ้ริหารของบริษัทฯพึง
ปฏิบตัิดงันี ้

1.2.1 พึงบรหิารงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ  
1.2.2 พึงปฏิบตัิหนา้ที่โดยประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะการบรหิารจดัการอย่างสดุความสามารถในทกุกรณี 
1.2.3 พึงบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และไม่สรา้งขอ้ผกูมดัที่อาจขดัแยง้กับหนา้ที่ของตนใน

ภายหลงั  
1.2.4 พึงรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง ตลอดจนสามารถชีแ้จงหรืออธิบายได ้
1.2.5 ไม่พึงแสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มลูใดๆของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะ และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์อง
บรษิัทฯ  

1.2.6 พึงใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนักงาน โดยใหโ้อกาสพนักงานอย่าง
ทั่วถึงกนัและสม ่าเสมอ  

1.2.7 พึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  และรับฟัง 
ขอ้เสนอแนะของพนกังาน  

1.2.8 พึงปฏิบัติต่อพนักงานดว้ยความสุภาพ ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคล และศักดิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์และหลีกเล่ียงการด าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจคุกคามและสรา้งความ
กดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน  

1.2.9 พึงเนน้ย า้ใหพ้นกังานเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาทซึ่งพนกังานปฏิบตัิได ้เพื่อส่งเสรมิใหเ้กิด
พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณทั่วทัง้บรษิัทฯ 

1.2.10 พึงปลูกฝังจิตส านึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่กระท าการใดที่จะมี
ผลเสียหายต่อทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

1.2.11 พึงปฏิบตัิหรือควบคมุใหพ้นกังานปฏิบตัิตามเจตนารมณข์องกฎหมาย และกฎระเบียบอยา่งเครง่ครดั 
1.2.12 พึงรกัษาความลบั โดยตอ้งรกัษาขอ้มลูของบริษัทฯและของลกูคา้ไวเ้ป็นความลับ ไม่เปิดเผยขอ้มูล

หรือข่าวสารของบรษิัทฯที่ยงัไม่ควร 
 
ส่วนที ่2 จรรยาบรรณของพนักงาน 

พนักงาน มีหนา้ที่ตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ โดยเมื่อมีขอ้สงสยัหรือขอ้ ซกัถามให้
ปรกึษากับผูบ้ังคับบญัชา ฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรือบุคคลที่บริษัทฯก าหนดใหม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบ เก่ียวกับการติดตามการ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไวร้วมทัง้แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือ บุคคลที่รบัผิดชอบทราบเมื่อพบเห็น
การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และใหค้วามรว่มมือในการ ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ กบัหน่วยงานหรือบคุคล
ที่บรษิัทฯไดม้อบหมาย ทัง้นีก้ารกระท าต่อไปนีเ้ป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ  

- ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
- แนะน า ส่งเสรมิ หรือสนบัสนนุใหผู้อ้ื่นไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  
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- ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควร ทราบ 
เนื่องจากเก่ียวขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผิดชอบของตน 

- ไม่ใหค้วามรว่มมือ หรือขดัขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอ้เท็จจรงิที่อา้งว่าไดม้ีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณ  

- การกระท าอันไม่เป็นธรรมต่อผูอ้ื่น เนื่องจากการที่ผูน้ั้นรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทังนีผู้ท้ี่ท  าผิด
จรรยาบรรณจะต้องไดร้ับพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯก าหนดและหากการ กระท านั้นผิด
กฎหมาย ใหด้  าเนินการตามกฎหมายดว้ย  

 2.1 จรรยาบรรณเร่ืองปฏิบัติตอ่บริษัทฯ 
2.1.1 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ 

1) พนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและค าสั่งของบรษิัทฯอย่าง เครง่ครดั 
2) การฝ่าฝืนกฎหมาย มติผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมการ ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือค าสั่งขอบรษิัทฯโดยอา้ง 

ว่าเป็นการกระท าเพื่อเพิ่มผลก าไรใหแ้ก่บรษิัทฯหรือเหตผุลอื่นใด มิใช่เหตผุลที่จะรบัฟัง  
3) พนกังานจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ของตนดว้ยความซื่อสตัยโ์ดยค านึงถึงประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษิัทฯ 

ถึงแมจ้ะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของขอ้บงัคบั ระเบียบและค าสั่งของบรษิัทฯก็ตาม  
2.1.2 การปกป้องทรัพยส์ินของบริษัทฯ 

1) ทรพัยสิ์นของบรษิัทฯหมายถึง สงัหารมิทรพัย ์อสงัหารมิทรพัย ์เทคโนโลยี ความรูท้างวชิาการ ขอ้มลู 
สิทธิลิขสิทธ์ิตลอดจนทรพัยากรใดๆ ของบรษิัทฯหรือที่บรษิัทฯมีสิทธิอยู่ 

2) พนกังานมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่จะใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทฯอย่างประหยดัและเกิดประโยชน์
แก่บรษิัทฯอย่างคุม้ค่า และดแูลมิใหเ้ส่ือมเสียสญูหาย  

3) ข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพยสิ์นที่ส  าคัญของบริษัทฯ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานตอ้ง
ก าหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชัน้ความลบัของเอกสาร และเก็บรกัษาเอกสารดงักล่าวใหถ้กูตอ้ง 
ครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้

4) พนักงานจะตอ้งจัดท าเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงินและรายงานต่างๆที่น าส่งส่วนราชการ 
และบคุคลอื่นๆ ทัง้หมดอย่างรอบคอบและดว้ยความสจุริต และจะตอ้งไดร้บัการบนัทึกตามวิธีการ 
ท าบญัชีของบรษิัทฯที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่ก าหนด  

5) พนักงานต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีการเงิน และการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด 
ตลอดเวลา และตอ้งแจง้ต่อผูร้บัผิดชอบในหน่วยงานหรือคณะท างานก ากับดแูลกิจการที่ดีหากพบ
ความผิดพลาดใดๆ ในการปฏิบตัิงาน  

 2.2 จรรยาบรรณเร่ืองพนักงาน 

2.2.1 ผูบ้ังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนกังานไม่พึงกระท าการใดๆอัน
เป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

2.2.2 พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือคกุคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระท าต่อ
ผูอ้ื่นแบบพืน้ฐานของเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางรา่งกายและจิตใจ  

2.2.3 พนักงานพึงปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต เอาใจใส่ เพื่อสรา้งคุณภาพ ประสิทธิภาพและการ
พฒันาองคก์ร ไปสู่ความเป็นเลิศ  

2.2.4 พนกังานจะไม่กล่าวรา้ยผูบ้รหิารหรือพนกังานอื่นโดยขอ้ความอนัเป็นเท็จ  
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2.2.5 พนักงานจะร่วมสรา้งและรกัษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันในหมู่
พนกังาน 

2.2.6 พนักงานพึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆอันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรืออาจเป็น 
ปัญหาแก่บรษิัทฯได ้พึงรกัษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรบัในสงัคม การใชสิ้ทธิทางการเมือง 

2.2.7 บริษัทฯสนับสนุนใหพ้นกังานใชสิ้ทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรฐัธรรมนูญและตาม
กฎหมาย 

2.2.8 ห้ามมิให้พนักงานใช้ทรัพย์สินหรือทรัพยากรของบริษัทฯไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อ
ประโยชนท์างการเมืองของพรรคใดพรรคหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึง่  

2.2.9 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกัน โดย
ปฏิบตัิงานใหเ้ต็มเวลาใหแ้กบ่รษิัทฯ อย่างสดุก าลงัความสามารถโดยไม่เบียดบงัเวลาในงานไปท าธุรกิจ
อื่นใดภายนอกที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องบรษิัทฯ  

ส่วนที ่3 จรรยาบรรณธุรกิจ 
 3.1 จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ดว้ยความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสรมิใหบ้รษิัทฯ เป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพและมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ทัง้
ในเรื่องการด าเนินธุรกิจและเรื่องบคุลากร บริษัทฯจะปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ
จะดแูลใหม้ีการส่งเสรมิใหเ้กิดความรว่มมอืระหว่างบรษิทัฯกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในการสรา้งความเติบโตและความยั่งยืนของ
กิจการ บรษิัทฯจึงก าหนดแนวทางการปฏิบตัิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ดงันี ้

3.1.1 จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุน้  
1) บรษิัทฯมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งความเจรญิเติบโตบนศกัยภาพ หรือขีดความสามารถที่แทจ้รงิเพื่อใหผู้ถื้อหุน้

ไดร้บัผลตอบแทนการลงทุนที่หมาะสม ดว้ยการบริหารกิจการของบริษัทฯที่มีประสิทธิภาพ ให้มี
ความเจรญิกา้วหนา้ มั่นคง และยั่งยืน  

2) บริษัทฯจะเปิดเผยขอ้มลู รายงานสถานะ ผลการด าเนินงาน และขอ้มลูสารสนเทศของบรษิัทฯตาม
ความเป็นจรงิ ครบถว้น เพียงพอ ยตุิธรรมและโปรง่ใส ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

3) บรษิัทฯจดัใหม้ีช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูหลากหลายช่องทาง รวมทัง้จดัท าเว็บไซตข์องบริษัทฯ ให้
ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก และจัดท าขอ้มูลดว้ยภาษาที่เขา้ใจง่ายทั้งในรูปแบบ 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

4) บรษิัทฯจะปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ในการประชุมผูถื้อหุน้ และกรณีอื่นๆตาม 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการ
ใดๆ ดว้ยความบรสิทุธ์ิใจ และเป็นธรรม ต่อผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย  

5) บรษิัทฯจะปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงคข์อ้บงัคบัของบรษิัทฯ มตกิรรมการ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
ด าเนินการตามแนวปฏิบตัิที่ดีของหลกัการก ากับดูแลกิจการ และจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการ 
ด าเนินธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้  
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6) บริษัทฯจะปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจดว้ยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการประยุกต์
ความรู ้ประสบการณ ์ความช านาญ และทกัษะการบรหิารจดัการอย่างสดุความสามารถในทกุกรณี 

7) บริษัทฯจะไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผู้ที่เก่ียวข้องโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยัง
ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  

8) บรษิัทฯจะไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัของบรษิัทฯ ต่อผูอ้ื่นโดยมิชอบ  
9) บรษิัทฯจะไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ  

3.1.2 จรรยาบรรณต่อลูกค้า  
1) บริษัทฯจะปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต เป็นธรรม และรกัษาผลประโยชนข์องลกูคา้ทุก

คนดว้ยความเสมอภาค  
2) บริษัทฯจะผลิตผลิตภัณฑท์ี่มีคุณภาพและปฏิบัติตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อ

ลกูคา้อย่างเคร่งครดั โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติไดต้อ้งรีบเจรจากับ
ลกูคา้เป็นการล่วงหนา้ เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย  

3) บริษัทฯจะมุ่งมั่นในการพฒันาสินคา้ใหเ้ป็นเลิศ ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ คิดคน้นวตักรรม
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่า ใหแ้ก่สินคา้ สรา้งความพึงพอใจ และความมั่นใจใหก้ับลกูคา้ใหไ้ดร้บัสินคา้ 
และการบรกิารอย่างมีคุณภาพ ภายใตค้วามปลอดภยั และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทัง้ยกระดบั
มาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่อง  

4) บรษิัทฯจะเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการบรกิารอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัต่อเหตกุารณ์ และไม่
บิดเบือน ขอ้เท็จจรงิ รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืน  

5) บริษัทฯจะจัดระบบการบริการลูกคา้ และเปิดช่องทางการส่ือสาร เพื่อใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียน
ความไม่พอใจ และ ด าเนินการอย่างดีที่สดุ เพื่อตอบสนองความตอ้งการลกูคา้อย่างรวดเรว็  

6) บริษัทฯใหค้วามส าคญัในการรกัษาขอ้มูลที่เป็นความลบัของลกูคา้อย่างสม ่าเสมอและไม่น าขอ้มลู
ดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชนข์องตนเอง และ/หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ  

3.1.3 จรรยาบรรณต่อคู่ค้า  

1) บรษิัทฯจะปฏิบตัิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาค โปรง่ใส เทา่เทียม เป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการ
ไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือเงื่อนไขที่ตกลงกนั
ไวโ้ดยเครง่ครดั  

2) บรษิัทฯมุ่งหมายที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืนกบัคูค่า้ ท่ีมีวตัถปุระสงคช์ดัเจนในเรื่อง
คณุภาพของสินคา้และบรกิารท่ีคูค่วรกบัมลูคา่เงิน คณุภาพทางดา้นเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่ง
กนัและกนั  

3) บรษิัทฯจะไม่เรียกรอ้ง ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทางการคา้กบัคู่คา้โดยไม่สจุรติ  
4) บริษัทฯจะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดซือ้จัดจา้ง ที่ใชใ้นกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งและ

ประมลู 
5) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขไดจ้ะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหนา้เพื่อร่วมกันพิจารณาหา

แนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัแห่งความสมเหตสุมผล  
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3.1.4 จรรยาบรรณต่อคู่แข่งทางการค้า 

1) บริษัทฯจะแข่งขันทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่ละเมิดความลับทางการคา้
ของคู่แข่งดว้ยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม อีกทั้งไม่ท าลายชื่อเสียงดว้ยการกล่าวหาใหร้า้ย
คู่แข่ง 

2) บริษัทฯจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการ
ไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย  

3) บรษิัทฯจะประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  
3.1.5 จรรยาบรรณต่อเจ้าหนี ้

1) บริษัทฯจะปฏิบัติตามสญัญา ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดัโปร่งใสและ
เท่าเทียมกนั  

2) บริษัทฯจะรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดว้ยความซื่อสัตยถ์ูกตอ้ง และตรงเวลาให้แก่
เจา้หนีอ้ย่างสม ่าเสมอ  

3) บริษัทฯจะในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี ้เป็นการ
ล่วงหนา้ เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย  

3.1.6 จรรยาบรรณต่อพนักงาน  

1) บรษิัทฯจะสรา้งและจดัการสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัแก่ชีวติ สขุภาพรา่งกาย

และทรพัยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ รวมทัง้บรหิารธุรกิจในแนวทางที่ค  านงึถงึส่ิงแวดลอ้ม บรษิัทฯ

จดัหาสถานท่ีท างานซึ่งปราศจากวตัถอุนัตรายต่อความปลอดภยัและสขุภาพ หรือหากมีจะท าการ

ควบคมุวตัถอุนัตรายดงักล่าวใหอ้ยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้ 

2) บริษัทฯจะใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ  ความรบัผิดชอบ 
และผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน 

3) การจา้งงาน การแต่งตัง้ การโยกยา้ย รวมทัง้การใหร้างวลั และการลงโทษพนกังานตอ้งกระท าดว้ย
ความเสมอภาค บริสุทธ์ิใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม 
รวมทัง้การกระท า หรือการปฏิบตัิของพนกังานนัน้ๆ  

4) บริษัทฯจะปฏิบตัิต่อพนกังานบนพืน้ฐานแห่งความยุติธรรม และใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การ

ถ่ายทอดความรู ้และความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมใหพ้นักงานไดร้บัการอบรมเพิ่มเติมใน

สาขาวิชาที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่การงาน โดยใหโ้อกาสกบัพนกังานอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ 

5) บรษิัทฯจะปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั  
6) บริษัทฯจะบริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงในการปฏิบตัิหนา้ที่ของพนกังาน  
7) บริษัทฯรบัฟังขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับ ซึ่งตั้งอยู่บนพืน้ฐานความรูท้าง

วิชาชีพของพนกังานอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
8) บรษิัทฯส่งเสริมใหพ้นกังานส่งเสรมิใหพ้นกังานเป็นคนดี มีคณุธรรม เขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณและ

บทบาทหนา้ที่ เพื่อส่งเสรมิใหเ้กิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทัง้บรษิัทฯ  
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9) บริษัทฯส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแกไ้ขปัญหา
ของหน่วยงานและบรษิัทฯโดยรวม  

3.1.7 จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
บรษิัทฯตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างสมดุล ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม

เพื่อใหบ้ริษัทฯสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการเป็นองคก์รที่ดีของสังคม 
ดงันัน้บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจดว้ยความสจุรติและเป็นธรรม ปฏิบตัิตาม กฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งอย่าง
ครบถว้น และค านึงถึงผลประโยชนแ์ละผลกระทบจากการด าเนินงานของ องคก์รต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ อนัไดแ้ก่ ผูถื้อ
หุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้/เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ตลอดจนการ ดูแลการด าเนินงานดา้นความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

1) บริษัทฯไม่กระท าการใดๆที่ส่งผลเสียหายต่อทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด  

2) บริษัทฯใหค้วามร่วมมือและควบคุมใหม้ีการปฏิบัติอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

3) บรษิัทฯไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆที่เป็นภยัต่อสงัคม หรือศีลธรรมอนัดีงาม และ/หรือเป็นการส่งเสริม
อบายมขุ 

4) บริษัทฯสนบัสนุนในกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน ์ใหค้วามส าคัญกับกิจกรรมของชุมชน
และสังคม มุ่ งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม มุ่ งสร้างสรรค์และอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสริมใหม้ีการอนุรกัษ์พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนต์่อชนรุ่น
หลงั 

5) บริษัทฯปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ และ
พนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนื่อง  

6) บรษิัทฯใหก้ารตอบสนองอย่างรวดเรว็ และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณท์ี่มีผลกระทบต่อชมุชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิัทฯโดยใหค้วามรว่มมืออย่างเต็มที่กบัเจา้หนา้ที่
ภาครฐั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

7) บริษัทฯจัดให้มีระบบรอ้งทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน ด าเนินการตรวจสอบสาเหต ุ
ปรบัปรุงแกไ้ข และแจง้ผลการด าเนินงานใหผู้ร้อ้งทกุขท์ราบในเวลาอนัควร  

3.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล  
3.2.1 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ของตน โดยตรงให้ถ่ีถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่แน่ใจให้ขอค าปรึกษาจากส านัก
กฎหมาย หา้มปฏิบตัิไปตามความเขา้ใจของตนเองโดยไม่มีค  าแนะน า  

3.2.2 บริษัทฯ จดัรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการใหเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อใหพ้นักงานศึกษา
และใหก้ารอบรมดา้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแก่พนกังานอย่างเหมาะสมพอควร  

3.2.3 บรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล และนโยบายสิทธิมนษุยชนของบรษิัทฯอย่างเครง่ครดั 
ให้ความรูค้วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินงาน และไม่สนบัสนนุกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากล  
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3.2.4 เมื่อพนักงานตอ้งไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่า สินคา้ ตัวอย่างสินคา้ และ
อปุกรณท์ี่น าไปดว้ย เอกสารในการเดินทางวตัถปุระสงคข์องการเดินทางและการปฏิบตัิงานในประเทศ
ปลายทางไม่ผิด กฎหมาย ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของประเทศปลายทาง  

3.3 จรรยาบรรณเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
บรษิัทฯมุ่งมั่นจะใหพ้นกังานและชมุชนแวดลอ้มสถานท่ีท างานของเรามีความเป็นอยูท่ี่ดีและจะธ ารงรกัษาไวซ้ึง่

สภาพแวดลอ้มที่ดี เราจะก าหนดวิธีปฏิบตัิงานเพื่อใหม้ีความปลอดภยัในการท างานตามขอ้ก าหนด กฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง  

3.3.1 ความปลอดภัยและอาชวีอนามัย  
1) บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่าง 

เคร่งครดัและจะน ามาตรฐานการจดัการเก่ียวกับความปลอดภยัที่น่าเชื่อถือมาบงัคบัใชใ้นกรณีที่
ไม่มีกฎหมายและขอ้บงัคบัใชอ้ยู่ 

2) บริษัทฯจะดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของ 
พนักงานอยู่เสมอ บริษัทฯจะพยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยเนื่องจากงาน 
อาชีพดว้ยความรว่มมืออย่างจริงจงัของพนกังานทุกคน รวมทัง้จะจ ากัดและจดัการความเส่ียงต่อ
ความปลอดภยัอนัเกิดจากการด าเนินงานทางธุรกิจ  

3) บรษิัทฯจะจดัใหม้ีการจดัท าระเบียบปฏิบตัิการวางแผนด าเนินการ และการฝึกอบรมพนกังานใหม้ี
ความเขา้ใจและไดร้บัขอ้มลูข่าวสารที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน เพื่อป้องกัน
อนัตรายอนัอาจเกิดจากเครื่องจกัร วิธีการท างาน หรือโรคภยัต่างๆ  

4) ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ที่ก าหนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ใหเ้กิดอุบัติเหตุ
และปัญหาสุขอนามัยจากการท างานให้กับพนักงานและผู้เก่ียวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการตรวจ
สขุภาพพนกังานตามความเส่ียงของพนกังาน  

3.3.2 ความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 
1) บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้มบริษัทฯจะปฏิบัติตามระบบ 

มาตรฐาน ISO 14001  
2) บรษิัทฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และจะปฏิบตัิใหไ้ดต้าม

ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เช่น เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็นตน้  

3) บรษิัทฯจะใหค้วามร่วมมือในการลดการเกิดขยะ หรือของเสียทัง้จากกระบวนการผลิต และการใช้
งานทั่วไป จะศกึษาและใหค้วามรว่มมือในการก าจดัขยะ หรือของเสียดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้ง  

4) บริษัทฯจะด าเนินการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการลดจ านวนการใช้ที่ไม่จ าเป็น น า
ทรพัยากรธรรมชาติกลบัมาใชใ้หม่ และพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยการใชว้ตัถดุิบย่อยสลายได ้

5) พนักงานที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักร มีหนา้ที่ดูแล ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษา 
กระบวนการผลิต หรือเครื่องจกัรใหอ้ยู่ในมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้เพื่อลดการใชท้รพัยากรธรรมชาติ 
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3.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการขดัแย้งทางผลประโยชน ์

การกระท าใดๆของบรษิัทฯจะยึดถือประโยชนข์องบรษิัทฯเป็นส าคญั และจะไม่เก่ียวขอ้งในกิจกรรมที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

3.4.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานหลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษิัทฯ การปฏิบตัิหนา้ที่และการด ารงต าแหน่งตอ้งไม่ขดักับผลประโยชน์
ของบริษัทฯ การตัดสินใจเก่ียวกับการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์
สงูสดุของบรษิัทฯ 

3.4.2 การกระท าและการตัดสินใจใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะตอ้งปราศจาก
อิทธิพลของความตอ้งการส่วนตวั หรือของบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานนัน้ๆ 
ไม่ว่าโดยสายเลือดหรือของบุคคลอื่นที่รูจ้ักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ และใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม 
เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก เมื่อตอ้งตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนใ์หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้ีส่วนรว่มในการอนมุตัิและใหถ้อนตวัจากการมีส่วนรว่มใน
รายการนัน้ๆ  

3.4.3 ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ระหว่างผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยง้อื่น ซึ่งใชเ้ป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน และเชื่อมั่นไดว้่าการเขา้ท า
รายการดงักล่าวมีความเป็นธรรม โปรง่ใส สมเหตสุมผล และเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้น 

3.4.4 ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานใหบ้ริษัทฯทราบถึงการมีส่วนไดส่้วนเสียของตน และ/หรือ 
ของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง อันเป็นส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ 
รวมทัง้ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยใ์นบรษิัทฯไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากนี ้มีหนา้ที่ตอ้ง
ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ละส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยใ์นเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกนั 

3.4.5 ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานหรือบคุคลในครอบครวัเขา้ไปมีส่วนรว่มหรือเป็นผูถื้อหุน้ในกจิการ
ที่แข่งขนักบัธุรกจิของบรษิัทฯหรอืกิจการใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ 
จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

3.4.6 พนกังานทกุระดบัของบรษิัทฯ ตอ้งหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงินและ/หรือ ความสมัพนัธก์ับ
บุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่ อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนห์รือขดัขวางการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4.7 ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯและหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแลว้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที่ถือว่าเป็นความลบัของบริษัทฯเพื่อประโยชนแ์ก่ผูใ้ดทัง้สิน้ไม่ว่าจะ
เป็นขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ขอ้มลูการเงิน การปฏิบตัิงาน ขอ้มลูธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบรษิัทฯและ
อื่นๆ 

3.5 จรรยาบรรณว่าด้วยรายการทีเ่กี่ยวข้องกนั  

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางดงัต่อไปนีใ้นการด าเนินงานใหร้ายการที่เก่ียวขอ้งกันเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการคา้ ปกติ
ทั่วไป และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ  
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3.5.1 คณะกรรมการบริษัท ตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ 
และ ขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติ
ตาม ข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เก่ียวข้องกัน และการไดม้าหรือจ าหน่าย
ทรพัยสิ์นท่ีส าคญัของบรษิัทฯ ตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

3.5.2 ในการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะตอ้งเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกันอย่างเครง่ครดั  

3.5.3 ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ใหค้  านึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทฯเป็นหลกั และ
ใหท้ ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนที่
เก่ียวขอ้งกบัรายการนัน้ๆ ตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุัติ 

3.6 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใชข้้อมูลภายใน  
การป้องกันขอ้มลูภายในมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของบรษิัทฯ รวมทัง้มีความส าคญัต่อความมั่นคง ใน

อาชีพการงานของพนกังานทกุคนดว้ย เพื่อใหก้ารใหข้อ้มลูข่าวสารต่อบคุคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหาย
ต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีนโยบายในการห้ามและมีวิธีการดูแลพนักงานของบริษัทฯในการน าข้อมูล
ภายในของบริษัทฯซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ื่น รวมทั้งเพื่อการซือ้ขายหลักทรพัย์
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพรต่่อสาธารณชน จรรยาบรรณเก่ียวกบัการรกัษาความลบัและการ
ใชข้อ้มลูภายใน ดงันี ้

3.6.1 บริษัทฯด าเนินการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบถึงภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือหลกัทรพัย์
ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือ หลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และ 
บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535  

3.6.2 ด าเนินการแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการฝ่าย และพนกังานของบรษิัทฯพึงหลีกเล่ียงการใชข้อ้มลู
ภายในของบรษิัทฯท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน อนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลง ราคา
หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตนซึง่รวมถึงเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยห์าก บรษิัทฯ
พบว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และพนกังานของบรษิัทฯกระท าผิดขอ้หา้มนี ้บรษิัทฯจะพจิารณา
ด าเนินการตามกฎหมาย  

3.6.3 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ ไม่สามารถเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก อันน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชนเ์พื่อตนเองหรือครอบครวั หรือพวกพอ้งในทางมิ
ชอบ เช่น ขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ความลบัทางการคา้ สตูรการประดิษฐ์คิดคน้ต่างๆ ซึ่งถือเป็น
สิทธิของบรษิัทฯ  

3.6.4 พนกังานทกุระดบัของบรษิัทฯ จะไม่น าขอ้มลูที่เป็นความลบัไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตนหรือบคุคลอื่น  
3.6.5 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งเก็บรกัษา หรือใช้ขอ้มูลดังกล่าวอย่าง

ระมดัระวงั  
3.6.6 บริษัทฯ ก าหนดใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับคู่สญัญาและขอ้ตกลงที่มีไวก้ับคู่สญัญาถือเป็นความลบัที่ไม่

อาจเปิดเผยใหบ้คุคลอื่นเวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทฯ และคู่สญัญาเท่านัน้. 
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3.6.7 พนกังานทุกระดบัตอ้งปกป้องทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทฯ รวมถึง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมาย
การค้า ความลับทางการค้า และข้อมูลอ่ืนๆท่ีเป็นกรรมการสิทธ์ิของบริษัทฯ และต้องเคารพใน
ทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่นอย่างเครง่ครดั 

3.6.8 บริษัทฯควรจดัใหม้ีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอ้มลูบรษิัทฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่าง
รดักุม เพื่อป้องกันไม่ใหข้อ้มูลภายในที่ส  าคัญของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่
อย่างเป็นทางการ โดยใหถื้อว่ามาตรการและระบบควบคมุนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมความ
เส่ียงที่ส  าคญัของบรษิัทฯดว้ย  

3.6.9 บริษัทฯมอบหมายใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูบ้ังคับบัญชาในล าดับขั้นต่างๆ ที่จะตอ้ง
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่ส  าคัญของบริษัทฯ ออกสู่ภายนอก โดย
พนกังานในสายบงัคบับญัชาของตนก่อนการเผยแพรข่อ้มลูอย่างเป็นทางการของบรษิัทฯ  

3.6.10 การใชข้อ้มลูภายในรว่มกนัของพนกังานจะตอ้งอยู่ในกรอบหนา้ที่ และความรบัผิดชอบเท่าที่พนกังาน
พึงไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

3.6.11 พนกังานทุกระดบัของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความลบัของบริษัทฯแมพ้น้สภาพหรือสิน้สุด
การปฏิบตัิหนา้ที่ไปแลว้  

3.7 จรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใด  

บรษิัทฯ ก าหนดใหก้ารใหห้รือรบัของขวญั หรือทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดเป็นไปตามการกระท าในวิสยัที่สมควร 
แต่ตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบรษิัทฯ จึงก าหนดแนวปฏิบตัิดงันี ้

3.7.1 พนักงานทุกระดับ และ/หรือ ครอบครวั ไม่ควรเรียกรอ้งของขวัญ หรือทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใด
จาก ผูร้บัเหมา ผูค้า้ ผูข้าย ผูร้ว่มทนุ หรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

3.7.2 ในกรณีที่ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาว่าไม่สมควรรบัของขวญั หรือทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด ใหส่้งคืน
แก่ผูใ้หโ้ดยทนัที ถา้ไม่สามารถส่งคืนไดใ้หส่้งมอบแก่ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหเ้ป็นสิทธิของบรษิัทฯ  

3.7.3 ของขวญัที่มอบใหแ้ก่บริษัทฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณท์ี่ส  าคญัๆของบริษัทฯ เช่น เมื่อมี
การลง นามสญัญารว่มทนุต่างๆ ของบรษิัทฯ เมื่อมีการรบัรางวลัต่างๆ หรือของที่ระลกึจากการรว่มใน
กิจกรรม ช่วยเหลือสงัคมฯลฯ อนญุาตใหพ้นกังานทกุระดบัรบัแทนบรษิัทฯ ได ้

3.7.4 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผูบ้งัคับบญัชา และผูบ้งัคบับัญชาจะยินยอม
หรือรูเ้ห็น เป็นใจใหญ้าติของตนรบัของขวญัจากพนกังานที่เป็นผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามิได ้เวน้แต่กรณี
ปกติประเพณีนิยมที่มีการใหข้องขวญัแก่กนั แต่ตอ้งมีราคาหรือมลูค่าไม่เกินสามพนับาท  

3.7.5 กรณีการรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการรบัทัง้จากในประเทศหรือจากต่างประเทศ ที่
มีมลูค่าเกินกว่าสามพนับาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตวัหรือไม่ แต่จ าเป็นตอ้งรบัไวเ้พื่อรกัษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ผู้รบัจะตอ้งรายงานใหผู้บ้ังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
และถา้ผูบ้งัคบับญัชาเห็นว่าไม่มีเหตทุี่จะอนญุาตใหผู้ร้บัยึดถือไวเ้ป็นประโยชนส่์วนบุคคล ผูร้บัตอ้งส่ง
มอบใหก้บั ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหท้รพัยสิ์นหรือผลประโยชนน์ัน้ตกเป็นของบรษิัทฯ ทนัที 

3.7.6 พนกังานทุกระดบัของบริษัทฯ ไม่ควรใหห้รือรบั หรือสญัญาว่าจะให ้หรือจะรบัประโยชนห์รือส่ิงมีค่า
ใดๆ เพื่อจงูใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิ รวมทัง้การกระท าใดๆที่เขา้ข่ายดงักล่าว  
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ในกรณีที่บรษิัทฯ ตรวจพบการกระท าละเมิดจรยิธรรมและศีลธรรมอนัดีของผูใ้ชบ้รกิาร บรษิัทฯ จะพิจารณาด าเนิน
มาตรการทางวินยัตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติดา้นการบคุคลแก่ผูถื้อครอง และ/หรือ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีฝ่าฝืน นโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตัิฯ ซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิกสิทธิการใชบ้รกิารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดว้ย  

3.8 จรรยาบรรณว่าด้วยการตอ่ต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บริษัทฯ ก าหนดหลักการด าเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม หรือบุคคลที่กระท าการโดยมิชอบในการ
แสวงหาผลประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินกิจการโดยปราศจากการคอรร์ปัชั่ น บริษัทฯ ไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ปัชั่นและแนวทางปฏิบัติดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่ น1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและใช้ส่ือสารให้
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร คณะจดัการ และพนักงานทุกระดบัปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั รวมทั้ง หา้ม
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอรร์ปัชั่ นในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือ
ทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงทุกหน่วยงานที่ เก่ียวขอ้ง และใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติดา้น
การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอ้กาหนดในการด าเนินการดา้น
ต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาหนดของกฎหมาย 
 3.9 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียงของผู้มีสว่นได้เสีย  

คณะกรรมการของบรษิัท เปิดโอกาสใหพ้นกังานของบรษิัทฯ และผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสีย มีช่องทางรบัแจง้เบาะแส ขอ้
รอ้งเรียน หรือการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะใดที่แสดงว่าผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไดร้บัผลกระทบ แจง้เบาะแสการกระท าผิด 
กฎหมาย หรือรายงานเรื่องที่พบเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณ ไดโ้ดยตรงต่อประธานกรรมการ บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) ผ่านช่องทางต่อไปนี ้ 

1) ส่งผ่านไปรษณียถ์ึงประธานกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 32 ถนนวิภาวดีรงัสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

2) จดหมายอิเล็คทรอนิคสถ์ึงประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
e-mail: board-thip@thantawan.com  

3) เว็บไซตบ์รษิัทฯ www.thantawan.com 
4) กล่องรบัขอ้เสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ขอ้รอ้งเรียนภายในบรษิัทฯ ผูร้บัผิดชอบคือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ทัง้นีบ้รษิัทฯจะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยไม่เปิดเผย ชื่อ

ผูแ้จง้เบาะแส รวมทัง้ด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูการรอ้งเรียนเป็นความลบั เพื่อคุม้ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผูแ้จง้เบาะแส
ดงักล่าว  

ส่วนที ่4 จรรยาบรรณของนักลงทนุสัมพันธ ์

4.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติมีความเป็นมืออาชีพ  
4.2 เปิดเผยขอ้มลูที่จ  าเป็นอย่างครบถว้นและเท่าเทียมแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
4.3 เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้
4.4 รกัษาความลบัของบรษิัทฯและไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนส่์วนตวั  

 
1โปรดดรูายละเอียดในเอกสาร “นโยบายและแนวทางปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น” ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
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4.5 หมั่นศกึษาหาความรูเ้พื่อพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน  
4.6 ไม่พบนกัลงทนุหรือวิเคราะห ์10 วนั ก่อนประกาศผลประกอบการ  
4.7 ไม่ใหพ้นกังานในฝ่ายผูล้งทนุสมัพนัธซ์ือ้/ขายหุน้ของบรษิัทฯ 30 วนั ก่อนประกาศผล ประกอบการจนถึง 1 วนั 

หลงัวนัประกาศผลประกอบการ  

วันทีบ่ังคบัใช ้

 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ฉบบันีใ้หบ้งัคบัใชต้ัง้แต่ 1 กุมภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป และใหย้กเลิกจรรยาบรรณ

ในการด าเนินธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 

 

 


