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วสัิยทัศน์ (Vision) 
เป็นผูน้ าในการผลิต จ าหน่าย และให้บริการครบวงจรเก่ียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าในภาคพื้น 

ASIA และ OCEANIA รวมทั้งแสวงหาโอกาสร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานท่ีเก่ียวเน่ือง ด้วยผลงาน
คุณภาพท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงาม
ต่อสังคม 

 

พนัธกจิ (Mission) 
1. ธุรกจิ (Business) 

• ใชค้วามเช่ียวชาญทางเทคนิคไปร่วมมือกบัลูกคา้ในการออกแบบเพื่อผลิตหมอ้แปลงคุณภาพ
ให้เหมาะสมกบัระบบและลกัษณะงานของลูกคา้พร้อมทั้งพฒันาระบบบริการครบวงจรเพื่อสนับสนุน
การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าของลูกคา้ 

• ขยายโครงสร้างตลาดครอบคลุมประเทศในเอเชีย และโอชิเนีย 
• เพิ่มสายงานธุรกิจการจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบการผลิตและจ าหน่ายพลงังาน และ

ร่วมลงทุนในโครงการระบบผลิตพลงังาน 
2. ลูกค้า (Customer) 

• ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยค านึงถึงคุณภาพ ราคาท่ีเหมาะสม ก าหนดส่งท่ีทนัเวลา 
และการบริการท่ีดี 

• มุ่งมัน่เพื่อให้เป็นบริษทัท่ีลูกคา้นึกถึงเป็นล าดบัแรกเม่ือตอ้งการสินคา้และบริการดา้นหมอ้
แปลงไฟฟ้า 
3. บุคลากร (Human Resource) 

• ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ พร้อมสร้างจิตส านึกในการท างานเป็น
ทีม เป่ียมดว้ยคุณภาพ รักษาคุณธรรม และค านึงถึงลูกคา้ 
4. การก ากบัดูแลกจิการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

• สร้างความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดอยา่งเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

• เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและด าเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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ค่านิยมถิรไทย (TIRATHAI Core Values) 
1. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

• มีความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนร่วมงานและทีมงาน 
• ส่ือสารขอ้มูลท่ีจ าเป็นทุกอยา่งใหส้มาชิกทุกคนในทีมทราบอยา่งทัว่ถึง 
• ตอ้นรับและเคารพความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในทีม 
• ยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
• เปิดเผยจริงใจ มีน ้าใจ และใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมในการบรรลุภาระหนา้ท่ี 
• รับฟังค าวิพากษว์ิจารณ์ท่ีมีต่อตนอยา่งจริงใจ 
• ร่วมกบัทีมในการตดัสินใจและรับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึ้นร่วมกนั 
• เคารพและสนบัสนุนการตดัสินใจของทีมแมต้นเป็นเสียงขา้งนอ้ย 

2. คุณภาพ (Quality) 
• แสวงหาความรู้ทุกรูปแบบเพื่อพฒันาคุณภาพการท างานของตนเอง และผูใ้ตบ้งัคบับัญชา  

(ถา้มี) อยา่งต่อเน่ือง 
 • พิถีพิถนัในทุกขั้นตอนการท างานและให้ความสนใจแมร้ายละเอียดเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีคนทัว่ไป
มกัละเลย 

• รู้ลึก รู้จริง หมั่นพัฒนาคุณภาพ และยกระดับการท างานสู่คุณภาพท่ีสูงขึ้ นเร่ือยๆ อย่าง
คนท างานมืออาชีพ 

• สามารถวิเคราะห์และพฒันากระบวนการท างานและผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
ตนอยา่งเป็นประจ า 

• ส่งเสริมการริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
 • ผลิตงานคุณภาพท่ีช่วยใหผู้ท้  างานต่อจากตนสามารถท างานต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
• ท างานทุกอยา่งไดดี้กวา่มาตรฐานและคู่แข่ง 

3. คุณธรรม (Integrity)  
• มีความซ่ือสัตยแ์ละมัน่คงในหลกัแห่งศีลธรรมทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 
• มีความยติุธรรมทั้งต่อตวัเองและต่อผูอ่ื้น 
• เม่ือเกิดความผิดพลาด ยอมรับ หาทางแกไ้ข และป้องกนั 
• มีความรับผิดชอบต่อภาระหนา้ท่ีและมีสัจจะต่อค ามัน่สัญญา 
• ยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้งชอบธรรมโดยไม่ค  านึงถึงผลท่ีจะตามมา 
• ใหค้วามส าคญัต่อปัญหาคุณธรรมหรือจริยธรรมก่อนผลประโยชน์ส่วนตวั 
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4. การค านึงถงึลูกค้า (Customer Focus) 
• เรียนรู้และเขา้ใจธุรกิจและการท างานของลูกคา้ 
• ใหบ้ริการทั้งก่อนและหลงัการขายหรือการส่งมอบ 
• ใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นและเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของลูกคา้ 
• ส ารวจความตอ้งการของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
• เขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้อยา่งเหมาะสมและทนักาล 
• มีความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการกบัลูกคา้อนัน ามาซ่ึงผลกระทบดา้นบวกต่อการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทั 
• สามารถสร้างพนัธมิตรระยะยาวกบัลูกคา้ 
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จรรยาบรรณทางธุรกจิของคณะกรรมการ 
 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษทั
ยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบติัเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงความมุ่งมัน่
ของกรรมการ ท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท พนักงาน และ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ   

คณะกรรมการของบริษทั ถือเป็นผูก้  าหนดนโยบายในการบริหารองคก์รและวางหลกัการก ากบั
ดูแล กิจการ เพื่อให้การด าเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค ์
ของวิสัยทศัน์และพนัธกิจ และจากการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการด าเนินธุรกิจจาก 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่งผลให้กรรมการของบริษทัทุกท่านจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บญัญติั และเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ด้วยความรอบคอบและเอาใจใส่  รวมถึงการปฏิบัติตน ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ พนักงาน 
เพื่อรักษาช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของบริษทัท่ีสร้างมาใหค้งอยู่ตลอดไป 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ  มีดงัต่อไปน้ี 
 (1) ความซ่ือสัตย ์ยติุธรรม และคุณธรรม   
 (2) ความเป็นอิสระ 
 (3) การด าเนินธุรกรรมส่วนตวั และการรักษาความลบั 
 (4) การเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ 
 (5) การยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย 
 (6) การใหโ้อกาสผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
 
1. ความซ่ือสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม   

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ยึดมัน่ต่อความจริง และไม่เลือกปฏิบติัจากความแตกต่าง
ดา้น เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย 

กรรมการจะยดึมัน่ต่อความจริง และจะไม่ท าให้เกิดความเขา้ใจผิดทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม  
จะไม่พูดหรือกระท าการอันเป็นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเวน้การพูด หรือการ
ปฏิบติั 
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2. ความเป็นอสิระ 
ตดัสินใจและปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นอิสระ โดยจะไม่ใหผ้ลประโยชน์ส่วนตวั ผลตอบแทน  

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงิน มาอยู่เหนือความเป็นอิสระ ในการใชข้อ้มูลท่ีเป็นความจริง
ครบถว้น มีเหตุผลในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
3. การด าเนินธุรกรรมส่วนตัว และการรักษาความลบั 
 การด าเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอ่ืน ๆ ของกรรมการจะต้องแยกออกจากการด าเนิน
กิจการของบริษทัในฐานะกรรมการบริษทั ไม่ใช้ช่ือบริษทัในการด าเนินธุรกรรมส่วนตวัหรือธุรกิจ 
อ่ืน ๆ และไม่เก่ียวข้องในกิจการ ซ่ึงจะน าความเส่ือมเสียมาสู่บริษทั รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น
ความลบัของลูกคา้ พนกังาน และการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลท่ีสาม เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอม
จากบริษทั อีกทั้งจะไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บ ในฐานะเป็นกรรมการไปในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง 
4. การเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ 
 กรรมการจะตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตวัหรือธุรกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งเร่ืองใด ๆ ท่ีเป็น
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรืออาจน าไปสู่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหบ้ริษทัทราบ  
 การด าเนินการใด ๆ กบับริษทัของกรรมการ จะตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น หรือถูกเขา้ใจวา่เกิดขึ้น 
5. การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดท่ี เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ และ 
จะไม่ใช้ช่องว่างของกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด เพื่อประโยชน์ของบริษทัหรือประโยชน์ส่วนตน
โดยมิชอบ 
6. การให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

รักษาสิทธิประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นตามหน้าท่ี ท่ีได้รับความไว้วางใจ  และค านึงถึงสิทธิ
ประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ กบับริษทั 
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การปฏิบัติหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

1. หน้าทีต่่อบริษัท 
1.1 อุทิศเวลาให้บริษทัอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติัภารกิจในฐานะกรรมการบริษทั และปฏิบติัตาม

แนวทาง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั 
1.2 ใชดุ้ลยพินิจท่ีเป็นอิสระในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
1.3 มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ โดยยึดถือ

หลกัจรรยาบรรณ และปฏิบติัตามกฎหมาย 
1.4 สรรหาผูบ้ริหารระดับสูงท่ีมีศกัยภาพ สามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริษทัไดอ้ย่าง

เตม็ท่ี 
1.5 ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเร่ืองท่ีส าคัญของบริษทัเพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัท

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.6 มีบทบาทส าคัญในการสร้าง และขับเคล่ือนวัฒนธรรมองค์กรท่ี ยึดมั่นในจริยธรรม  

โดยประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้ าในการก ากบัดูแลกิจการ 
1.7 แจ้งให้แก่บริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณีท่ีกรรมการไปเป็นกรรมการท่ีปรึกษา 

ในบริษทัอ่ืน หรือ องคก์ร สมาคมอ่ืนใด การด าเนินการดงักล่าว จะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์
ของบริษทั และการประกอบหนา้ท่ีโดยตรง หรือเขา้ไปเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการใด ๆ ซ่ึงอาจ
มีผลประโยชน์ หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษทั 

 
2. หน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้น  

2.1 ก ากบัดูแลเพื่อให้เป็นท่ีมัน่ใจไดว้่า บริษทัมีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจดัการ 
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  เพื่อก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุน้ 

2.2 ก ากบัดูแลเพื่อให้เป็นท่ีมัน่ใจไดว้า่ บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัครบถว้น ถูกตอ้ง
เป็นความจริง ทนัเวลา มีมาตรฐาน และโปร่งใสแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั   

2.3 ก ากบัดูแลเพื่อให้เป็นท่ีมัน่ใจไดว้่า บริษทัให้ความส าคญัและเคารพต่อสิทธิ ของผูถื้อหุ้น
ทุกราย อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  

2.4 ก ากบัดูแลเพื่อใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว้า่ บริษทัใหค้  าช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน 
และสถานะทางการเงินของบริษทั เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล 

2.5  ก ากับดูแลเพื่อให้เป็นท่ีมั่นใจได้ว่า บริษัทให้ความส าคัญต่อข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ 
ผูถื้อหุน้ และน าขอ้เสนอแนะท่ีดีไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
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3. หน้าทีต่่อพนักงาน 
3.1 ปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูใ้ดผูห้น่ึง เน่ืองจาก
ความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา หรือความชอบพอ
ส่วนตวั 
3.2 พึงรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของพนักงาน และพิจารณาน าไปใช้ในทางท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 
3.3 ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 
4. หน้าท่ีต่อผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 

4.1 ก ากบัดูแลเพื่อใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว้า่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   
4.2 ก ากบัดูแลเพื่อให้เป็นท่ีมัน่ใจไดว้่า บริษทัใหค้วามส าคญัต่อผลกระทบท่ีจะเกิดแก่ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียอ่ืน ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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จรรยาบรรณทางธุรกจิของพนักงาน 

 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้พนักงานของบริษทัทุกคน ตระหนักถึงความรับผิดชอบจากการ
ไดรั้บความไวว้างใจในการประกอบธุรกิจ ในการด าเนินธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ ความมัน่คงยัง่ยืน และ
เป็นท่ีไดรั้บความเช่ือถือจากลูกคา้ ผูถื้อหุ้น และประชาชนโดยทัว่ไป บริษทัไดก้ าหนดจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของพนกังาน เพื่อเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติั 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานเบ้ืองตน้ส าหรับพนกังาน ในการปฏิบติัตน
อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการเตือนพนักงานให้มีความระมดัระวงั และป้องกัน
ไม่ให้พนกังานกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคับ ท่ีน าความเส่ือมเสียมาสู่ช่ือเสียง
ของบริษทั   

บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารส านักงาน เป็นผูมี้หน้าท่ีตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน โดยให้ผู ้บังคับบัญชาแต่ละฝ่าย ร่วมดูแล 
ใหพ้นกังาน ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ท่ีบญัญติัไวด้ว้ย 

จรรยาบรรณของพนักงาน แบ่งรายละเอียดเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ 10 หัวขอ้ มีค าอธิบายท่ีชดัเจนและ  
มอบใหพ้นกังานทุกคนไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตาม ดงัน้ี 

1. ขอบเขต 
2. การปฏิบติัตามกฎหมาย และการรักษากฎระเบียบของบริษทั 
3. ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 
4. การรักษาความลบัของขอ้มูล 
5. การส่ือสาร 
6. การใชข้อ้มูลภายในเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
7. การคุกคาม 
8. การพนนั การด่ืมแอลกอฮอล ์และส่ิงเสพติด 
9. การใหแ้ละรับของก านลั และการเล้ียงรับรอง 
10. การท างานอ่ืนหรือกิจกรรมภายนอก 

1. ขอบเขต  
จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนกังาน ใชบ้งัคบัส าหรับพนกังาน บริษทั ถิรไทย จ ากดั (มหาชน)

และบริษทัในเครือ โดยหมายความถึงพนกังานประจ า  พนกังานชัว่คราว  พนกังานภายใตส้ัญญาพิเศษ  
ผูร่้วมสัญญา และพนักงานของบริษทัท่ีได้รับการว่าจา้ง ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณด้วยความ
เขา้ใจ  ยอมรับ ศรัทธา ระมดัระวงั และหลีกเล่ียงมิให้มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในกรณีท่ีพนกังาน
มีขอ้สงสัยสามารถสอบถามผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหารส านกังาน 
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2. การปฏิบัติตามกฎหมาย และการรักษากฎ ระเบียบของบริษัท 
พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบท่ีจะท าความคุน้เคย และปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของพนกังาน ตลอดจนนโยบายอ่ืน ๆ ของบริษทัท่ีออกมาเพิ่มเติม   
          2.1 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษทั 

▪ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัท อย่างถูกต้องและ
ครบถว้น 

▪ การฝ่าฝืนกฎหมาย มติผูถื้อหุ้น มติคณะกรรมการ นโยบาย ขอ้บงัคับ ระเบียบ หรือ
ค าสั่ง ของบริษทั หรือการขอให้ผูอ่ื้นฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั โดยอ้างว่าเป็นการ
กระท า เพื่อเพิ่มผลก าไรใหแ้ก่บริษทัหรือเหตุผลอ่ืนใดมิใช่เหตุผลพึงจะรับฟัง 

▪ พนักงานจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีของตนดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยค านึงถึงประโยชน์
อนัชอบธรรมของบริษัท ถึงแม้จะมีช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งของ
บริษทัก็ตาม 

▪ พนกังานจะตอ้งรายงานการฝ่าฝืน หรือพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยต่อการฝ่าฝืนนโยบายของ
บริษัท อย่างทันที  และให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของการฝ่าฝืน
นโยบายของบริษทั 

▪ พนักงานจะต้องแสดงออกซ่ึงความเป็นผู ้น า และความระมัดระวงัท่ีจะท าให้เกิด  
การประพฤติปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์และการเปิดเผยขอ้มูลภายใน 
▪ พนักงานจะปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงาน 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
โดยเคร่งครัด ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้น และ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่า
เทียมกนั 

▪ การท่ีพนักงานใช้ข้อมูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผูถื้อหุ้นทั่วไป  
เพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นการส่วนตน ถือว่าเป็นการกระท าท่ีผิด 
จรรยาบรรณของบริษทั 

▪ การเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ และราคาหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ  
จากกรรมการผูจ้ัดการ โดยกรรมการผูจ้ัดการจะเป็นผูด้  าเนินการ หรือมอบหมาย 
ใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

ผูบ้ริหารพึงแสดงความยึดมั่นต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน โดยส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รวมทั้งถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบติั ตลอดจน 
รับฟังความเห็นอย่างเปิดกวา้งเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ พนกังานท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือ
นโยบายของบริษทั หรือยินยอมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย 
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ซ่ึงรวมถึงการเลิกจ้าง การให้ชดใช้ค่าเสียหาย การด าเนินคดีท่ีมีโทษทางแพ่ง หรือโทษทางอาญา  
ตามแต่กรณี 
3. ความเช่ือถือได้ของข้อมูล 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น เจา้หน้ี และหน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ ตอ้งอาศยัความถูกตอ้งของขอ้มูลของ
บริษทัในการติดตามการด าเนินงานของบริษทัเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ ดงันั้น บริษทัจึงไวว้างใจ 
ว่าพนักงานทุกคน จะร่วมมือกันในการจดัท าขอ้มูลให้ถูกต้อง โดยบันทึกข้อมูล และจดัท ารายงาน 
อย่างถูกตอ้งและทนัการณ์ รวบรวมรายการทางบญัชีต่าง ๆ ทุกรายการ ไม่ว่าจะมีปริมาณมากหรือนอ้ย 
ขอ้มูลทุกประเภทของบริษทัตอ้งการบรรทดัฐานของความถูกตอ้ง แม่นย  า และความโปร่งใส ไม่ว่าจะ
เป็นการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารส านักงาน การจดัท ารายงานค่าใช้จ่าย 
การบนัทึกเวลาท างาน การบนัทึกขอ้มูลลูกคา้  การบันทึกรายได้  การบนัทึกรายการทางการเงินและ
รายการต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลด้านการลงทุนหรือข้อมูลโดยรวมของบริษัท ทั้ งน้ีการบันทึกและ 
การจดัท ารายงานท่ีผิดพลาดหรือบิดเบือนถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษทั 
4. การรักษาความลบัของข้อมูล 
 พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเวน้ในกรณี 
ท่ีเป็นไปตามกฎหมายหรือได้รับการอนุมัติจากผูบ้ริหารระดับสูง การรักษาความลบัของข้อมูลนั้น
รวมถึง ขอ้มูลของลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธีการด าเนินการ และระบบงาน พนกังาน
จะต้องไม่น าข้อมูลท่ีได้รับทราบหรือจัดท าขึ้นจากหน้าท่ีงานของบริษัท ไปใช้ในทางท่ีก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น 
 การรักษาความลบัของขอ้มูลน้ี ให้รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน ขอ้มูลเก่ียวกบัรายได้
และผลประโยชน์ และขอ้มูลทางการแพทยด์ว้ย ขอ้มูลดงักล่าวจะสามารถเผยแพร่ ให้บุคคลภายในหรือ
ภายนอกบริษทัได้ เม่ือเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น พนักงานท่ีมี
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวโดยใชค้วามระมดัระวงัอย่างยิ่ง  
และพงึรักษาความลบัอยา่งเคร่งครัด 
5. การส่ือสาร 
 บริษทัยึดมัน่ต่อการประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตยแ์ละเปิดเผย การส่ือสารทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร จะตอ้งถูกตอ้ง เท่ียงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใชช่้องทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
ในแต่ละสถานการณ์ ห้ามการส่ือสาร การตีพิมพ ์ประกาศ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ไม่ว่าจะเป็น
การส่ือสารดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ทุกประเภทท่ีไม่เป็นจริง 
บิดเบือน ประสงคร้์าย หรือท าลายช่ือเสียงของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ในการส่ือสารทุกคร้ังตอ้งใชภ้าษา
และน ้าเสียงท่ีสุภาพ และไม่ท าใหภ้าพพจน์  หรือช่ือเสียงของบริษทัตอ้งเส่ือมเสีย 
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6. การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
 ห้ามพนักงานซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยท่ีพนักงานรู้ขอ้มูลภายในฐานะพนักงาน และ
เป็นขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งห้ามแนะน าบุคคลอ่ืน ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ี
พนกังานมีขอ้มูลภายใน 
7. การคุกคาม 
 บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ และปราศจาก 
การคุกคามใด ๆ บริษทัจะท าการสืบหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจงั เม่ือได้รับรายงานถึงเหตุการณ์ หรือ
พฤติกรรมใด ท่ีขดัต่อแนวปฏิบติัน้ี และหากเป็นจริงจะส่งผลต่อการลงโทษทางวินยั 
 รูปแบบตา่ง ๆ ของการคุกคาม  ไดแ้ก่ 

1) การคุกคามทางวาจา เช่น บิดเบือน ใส่ความ หรือท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง 
2) การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ การท าร้ายร่างกาย ขู่จะท าร้ายร่างกาย 
3) การคุกคามท่ีมองเห็นได ้เช่น การส่ือขอ้ความกา้วร้าวในทุกรุปแบบ การแสดงอากปักิริยา

หรือรูปภาพท่ีก่อใหเ้กิดความขุ่นเคือง 
4) การคุกคามทางเพศ เช่น การเก้ียวพาราสี การร้องขอผลประโยชน์ หรือการล่วงละเมิดทาง

เพศ ดว้ยกายหรือวาจา 
8. การพนัน การด่ืมแอลกอฮอล์ และส่ิงเสพติด 

หา้มพนกังานครอบครอง ซ้ือ ขาย ขนยา้ย ด่ืม หรือใชเ้คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ยาเสพติด หรือสาร
ควบคุม (ยกเวน้ยาตามใบสั่งของแพทย)์ ในขณะอยู่ในท่ีท างาน หรือในระหว่างท าธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี
อาจอนุญาตให้พนักงานด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในปริมาณท่ีเหมาะสมในสถานท่ีท างานได ้เฉพาะใน
งานเล้ียง สังสรรค ์หรือในโอกาสอ่ืน ๆ โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างเวลาท างาน ในพื้นท่ีหรือบนทรัพยสิ์นของ
บริษทั 
 
9. การให้และรับของก านัล การเลีย้งรับรอง 
 บริษทัมุ่งมัน่ในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คง และยัง่ยนืกบัลูกคา้ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ และผูท้  าธุรกิจ
ร่วมกบับริษทั คุณธรรมและช่ือเสียงท่ีดีของบริษทัย่อมเป็นรากฐานส าคญั ส าหรับการสร้างสัมพนัธ์ 
ดงักล่าว 

พนักงานตอ้งไม่รับของก านัลจากบุคคลอ่ืน ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน ส่ิงล่อใจ เงินให้กู ้ยืม  
หรือการได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริษทั      
การแลกเปล่ียนของก านัล หรือการเล้ียงตอบแทนตามธรรมเนียม สามารถท าได้ตามความเหมาะสม  
เพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ และเป็นการรักษาสัมพนัธภาพทางธุรกิจ การรับของขวญัท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 
อาจจะรับได ้ในโอกาสท่ีเป็นพิธีการ หรือตามธรรมเนียม อย่างไรก็ตามพนกังานควรหลีกเล่ียงการเล้ียง
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รับรอง หรือการแลกเปล่ียนของก านัลท่ีมีมูลค่าสูงหรือมีความถ่ีเกินสมควร หรือเป็นกรณีท่ีอาจท าให้
เกิดภาพลกัษณ์ของการเก้ือหนุน หรือการมีพนัธะต่อกนั เม่ือไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมในการรับของ
ก านลั การบริการ ผลประโยชน์ หรือการแสดงน ้าใจใดๆ ควรขอรับค าปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชา 
10. การท างานอ่ืนหรือกจิกรรมภายนอก 
 พนักงานบริษทัห้ามท าธุรกิจ หรือกระท าการใดอนัเป็นลกัษณะการแข่งขนั หรือเป็นปฏิปักษ์
ในการด าเนินธุรกิจกบับริษทั หรืออาศยัธุรกิจของบริษทัเป็นนายหนา้ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม  
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การปฏิบัติหน้าที่และความรับผดิชอบของพนักงาน 
 

1. หน้าทีต่่อบริษัท 
▪ รักษาช่ือเสียงและเกียรติภูมิของบริษทั 
▪ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
▪ ประพฤติปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และวินยัของบริษทั 
▪ มีทศันคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจ ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั 
▪ แจ้งเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษัท และ/หรือการปฏิบัติโดยมิชอบ หรือ 

ผิดกฎหมาย ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าวของบริษัท เพื่อด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ข 

▪ ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   
▪ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง

สมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั 
▪ ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลา และใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

อยา่งเตม็ท่ี 
▪ งดออกเสียงหรือลงมติในการประชุม กรณีท่ีเข้าข่ายอันอาจก่อให้เกิดปัญหาความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
▪ ใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

2. หน้าทีต่่อลูกค้า 
▪ ปฏิบติัตอ่ลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วถูกตอ้ง และดว้ยความเสมอภาค 
▪ รักษาความลบั และขอ้มูลของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
▪ ประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือของลูกคา้ 
▪ ละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์ อ่ืนใด ซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชน 

จะให้กนัโดยเสน่หาจากลูกคา้ หากไดรั้บไวแ้ลว้และทราบภายหลงัว่าทรัพยสิ์น หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บไวมี้มูลค่าเกินปกติวิสัย ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว
เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 

▪ หลีกเล่ียงสถานการณ์  ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ 
3. หน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้น 

▪ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตบนศกัยภาพ หรือขีดความสามารถท่ีแทจ้ริง เพื่อให ้
ผู ้ถื อ หุ้ น  ได้ รับผลตอบแทน ท่ี ย ั่งยืน  จากการท างาน ท่ี มีป ระสิท ธิภาพและ 
ผลประกอบการท่ีดีของบริษทั 
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▪ เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็น เพื่อประเมินบริษทัโดยเท่าเทียม
กนั และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนบัสนุนท่ีถูกตอ้งตาม 
ความจริง ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

▪ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชุมผูถื้อหุน้ 
4. หน้าท่ีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 

▪ ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือในการท างานซ่ึงกนัและกนั 
▪ ใหค้วามเคารพ นบัถือผูบ้งัคบับญัชา 
▪ ใหค้วามใส่ใจดูแลทุกขสุ์ข และมีเมตตาธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
▪ ใหค้วามรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานใหแ้ก่ผูร่้วมงาน 
▪ หลีกเล่ียงการใหข้องขวญั ของก านลัอนัมีมูลค่าสูงต่อผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
▪ ไม่น าเร่ืองส่วนตวัหรือขอ้มูลของผูร่้วมงานไปวิพากษว์ิจารณ์ในทางเส่ือมเสีย 
▪ ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานดว้ยความสุภาพมีน ้าใจ และมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี 
▪ ละเวน้การน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
▪ มีทศันคติท่ีดี ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงาน โดยปราศจากความจริง

และไม่เป็นธรรม 
▪ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีความยติุธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. หน้าที่ต่อตนเอง 
▪ เป็นผูมี้ศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม ละเวน้อบายมุขและการพนัน 

ทุกประเภท 
▪ มีสัจจะต่อตนเองและผูอ่ื้น 
▪ พฒันาความรอบรู้และความสามารถ เพื่อเพิ่มทกัษะในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 
▪ ใชวิ้ชาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
▪ งดเวน้การใชท้รัพยสิ์น อุปกรณ์ และเวลาปฏิบติังานของบริษทัเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
▪ งดเว้นการน าต าแหน่งหน้าท่ีและความเก่ียวข้องกับบริษัทของตนไปแสดงออก  

เพือ่ผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเพื่อสนบัสนุนพรรคการเมืองใด ๆ 
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการ 
 

 บริษทัมีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อตา้นการให้สินบนหรือรับสินบน อย่าง
ส้ินเชิง และถือปฏิบติัตามกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และการให้
หรือรับสินบนในประเทศไทย 
 บริษทัจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม และมุ่งมัน่ท่ีจะน าระบบท่ีมีประสิทธิผล มาใชใ้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และต่อตา้น
การใหห้รือรับสินบน รวมถึงการไม่ท าการคา้ขายกบักิจการท่ีถูกตดัสินวา่ทุจริตคอร์รัปชนั 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชนั ใน
การให้สินบนหรือการรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของบริษทัต่างๆ ท่ีมี
ธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้ งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือคงไวซ่ึ้งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั หรือเพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จกั 
 “การคอร์รัปชนั” หมายถึง การใช้อ านาจท่ีไดม้าหรือการใช้ทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับตน หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัมิควรได้ ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผูอ่ื้น 
 “การให้หรือรับสินบน” หมายถึง การเสนอ การให้ค  ามั่นสัญญา การให้  การรับ หรือ 
การเรียกร้องผลประโยชน ์เพื่อเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลกระท าอยา่งหน่ึงอย่างใดท่ีผิดกฎหมาย 
 ขดัต่อศีลธรรมอนัดี หรือท าลายความไวว้างใจ หรือเพื่อจูงใจให้ผูน้ั้นกระท าการหรือไม่กระท า
การอยา่งใดอยา่งหน่ึงในต าแหน่งไม่วา่การนั้นชอบหรือมิชอบดว้ยหนา้ท่ี 
 เงินใตโ้ต๊ะ แป๊ะเจ๊ียะ ค่าน ้ าร้อนน ้ าชา และรวมถึงค าอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะตั้งช่ือว่าอยา่งไร ซ่ึงมีเน้ือหา
คลา้ยกนั หรือเหมือนกนักบัความหมายขา้งตน้ ใหถื้อวา่เป็นสินบนอยา่งหน่ึง 
 การคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรม 
ทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน ค่าอ านวยความสะดวก ของขวญั
และค่าใชจ่้ายเล้ียงรับรอง เป็นตน้ 

 
การสนับสนุนทางการเมือง 

 1. บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระท าอนัเป็น
การฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 
 2. การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง หมายถึง การสนบัสนุนทั้งท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงิน 
ให้แก่พรรคการเมือง หรือผูล้งสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง การสนับสนุนท่ีมิใช่ตัวเงินจะรวมถึง 
การให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการดา้นเทคโนโลยี โดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการสละเวลา
ท างานของพนกังาน 
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 3. ในกรณีท่ีบริษทัมีความประสงค์ท่ีจะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย การสนบัสนุนดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระท าไปดว้ยความ
คาดหวงัท่ีจะได้รับการปฏิบติัตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งน้ี ในการสนับสนุนจะตอ้งจดัท าหนังสือภายใน 
ขออนุมติั ระบุช่ือผูรั้บการสนับสนุนและวตัถุประสงค์ของการสนบัสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบ
ทั้งหมด เสนอใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณาอนุมติั 
 4. พนักงานมี สิท ธิ เส รีภาพในการเข้าร่วม กิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญั ติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอา้งความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ  
ของบริษัทไปใช้  เพื่ อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้อง 
พงึระมดัระวงัการด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความเขา้ใจไดว้่าบริษทัไดใ้ห้การสนบัสนุนหรือฝักใฝ่
ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 

การบริจาคเพ่ือการกุศล และการเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
 1. การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบ
อ่ืน  ๆ  เช่น  ให้ ความ รู้ห รือสละ เวลา เป็น ส่วนห น่ึ งใน กิจกรรมตอบแทนสั งคม  ตลอดจน 
การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัท แต่ทั้ งน้ีต้องไม่มุ่งหวงัผลทางธุรกิจ 
เป็นการตอบแทน 
 2. การเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน เป็นวิธีการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของบริษทัวิธีหน่ึง ซ่ึงแตกต่าง
จากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรม 
ทางวฒันธรรม ศิลปะ การศึกษา การกีฬา เป็นตน้ 
 3. ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งมีความระมดัระวงั เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล
และการเป็นผู ้ให้การสนับสนุน จะไม่ถูกน าไปใช้เป็นวิธีการหลีกเล่ียงในการให้หรือรับสินบน 
ตลอดจนตอ้งด าเนินการอยา่งโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย 
 4. พนักงานจะตอ้งจดัท าหนังสือเอกสารภายในขออนุมติัการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการเป็น
ผูใ้ห้การสนับสนุน โดยต้องระบุช่ือผูรั้บบริจาคหรือผูรั้บการสนับสนุน ระบุ วตัถุประสงค์ของการ
บริจาคและการสนับสนุน ระบุสถานท่ีตั้ งในการน าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไปใช้ให้ชัดเจน  
พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณาอนุมติัตามระดบัอ านาจการอนุมติั 
 5. เม่ือไดด้ าเนินการบริจาคเพื่อการกุศล หรือการเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนแล้ว พนักงานจะตอ้ง 
น าหลกัฐาน ใบเสร็จรับเงิน ภาพถ่าย และรายงานสรุปผลมาน าเสนอผูบ้ริหาร เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การบริจาค 
เพื่อการกุศลไม่ไดป้ฏิบติัเพื่อการคอร์รัปชนั 
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ค่าอ านวยความสะดวก เงนิใต้โต๊ะ แป๊ะเจีย๊ะ ค่าน า้ร้อนน ้าชา 
 1. ค่าอ านวยความสะดวก หรือ ค่าหยอดน ้ ามนัหล่อล่ืน คือ สินบนจ านวนเลก็นอ้ย ซ่ึงจ่ายใหแ้ก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อเร่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจ าวนัหรือการปฏิบัติงานท่ีจ าเป็น  
ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัอยู่แลว้ 
 2. เงินใตโ้ต๊ะ แป๊ะเจ๊ียะ ค่าน ้ าร้อนน ้าชา คือ สินบนชนิดหน่ึง ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ี
ภาคเอกชน ใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีโดยทุจริต ไปในทางท่ีมิชอบ เรียกรับสินบน เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดเ้ป็นของ
ตนและพรรคพวก 
 3. บริษทัไม่มีนโยบายจ่ายค่าอ านวยความสะดวก หรือ จ่ายเงินใตโ้ต๊ะ แป๊ะเจ๊ียะ ค่าน ้าร้อนน ้าชา 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวกสามารถกระท าการได้ในกรณีท่ีพนักงานตกอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเป็นภยัคุกคามต่อร่างกาย หรือเช่ือวา่ชีวิตของตนเองก าลงัตกอยู่ในอนัตราย โดยเม่ือท าการ
จ่ายเงินดงักล่าวแลว้ พนกังานจะตอ้งท าหนงัสือภายในขออนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ีวตัถุประสงค์
และลกัษณะของการจ่ายเงินตอ้งไดรั้บการบนัทึกขอ้มูลไวอ้ย่างถูกตอ้ง เป็นจริง ส่งใหผู้บ้ริหารพิจารณา
อนุมติัตามระดบัอ านาจอนุมติั 
 4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพยสิ์น 
ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองคก์รใด ๆ เพื่อแลกกบั
สิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐละเวน้การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว ้

ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลีย้งรับรอง 
 1. ของขวญั หมายถึง ของท่ีระลึกท่ีเป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุ้น ทองค า อัญมณี นาฬิกา ท่ีดิน 
อสังหาริมทรัพย ์รถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือส่ิงของหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 
 2. บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ท่ี ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นส่ิงส าคัญ  
ท่ีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองของบริษทั 
 3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน สามารถให้ของขวญัและเล้ียงรับรอง พนัธมิตร 
ทางธุรกิจได ้หากเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ชนิดและมูลค่า มีความเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
เช่น การใหข้องขวญัเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
  3.2 ไม่เป็นของขวญัท่ีอยู่ในรูปของเงินสดหรือส่ิงท่ีเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญั
หรือบตัรก านลั เป็นตน้ 
  3.3 การมอบของขวญั ต้องเป็นการมอบให้แก่บริษัท ไม่มอบให้เป็นการส่วนตัว  
ตอ้งเป็นการใหอ้ยา่งเปิดเผย ไม่ปกปิด 
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  3.4 ไม่เป็นการกระท า เพื่อครอบง า ชักน า หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มา 
ซ่ึงความได้เปรียบใด ๆ ผ่านการกระท าท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอย่างชัดเจนหรือ 
แอบแฝง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 
  3.5 พนักงานจะต้องท าหนังสือภายในขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผูบ้ริหาร
พิจารณาอนุมติัตามระดบัอ านาจอนุมติั 
 4. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน รับของขวญัไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  
จากซับพลายเออร์ จากคู่ค้า หรือจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้ งใน
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน 
  4.1 ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิเสธและจ าเป็นตอ้งรับของขวญั กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้ริหารสูงสุด รับทราบ และน าส่งของขวญัดงักล่าวไป 
รวบรวมไวท่ี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เพื่อท าเร่ืองขออนุมติั น าไปเป็นของรางวลัใหแ้ก่พนกังานในเทศกาล
ส าคญั หรือขออนุมติัน าไปบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม 
  4.2 ในเวลาท่ีบริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคา กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานทุกคน จะตอ้งไม่รับของขวญัหรือการเล้ียงรับรองจากซับพลายเออร์ท่ีเขา้ร่วมการประกวด
ราคานั้น ๆ ไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม 

การจ้างงานเจ้าหน้าที่รัฐ 
 1. การจา้งงานเจา้หนา้ท่ีรัฐ หมายถึง การท่ีบุคคลผูเ้ป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ/
นกัการเมือง/ท่ีปรึกษาของหน่วยงานรัฐ และไดเ้ขา้มาท างานใหก้บับริษทัเอกชน และอาจอาศยั
ความสัมพนัธ์หรือขอ้มูลภายในไปเอ้ือประโยชน์แก่บริษทัเอกชนหรือก่อใหเ้กิดภาวะความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รก ากบัดูแลธุรกิจกบับริษทัท่ีอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแล 
 2. ก าหนดระยะเวลาเวน้วรรค (cooling-off period) เป็นเวลา 2 ปี ส าหรับการแต่งตั้งอดีต
เจา้หนา้ท่ีของรัฐออกจากต าแหน่ง หรือบุคคลท่ีเคยท างานใหก้บัหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัโดยตรง 
 3. ควรมีการระบุขอ้หา้มในการปฏิบติัหนา้ท่ี และวิธีการปฏิบติั เพื่อป้องกนัการใชอ้ านาจ
ในทางมิชอบ หรือประเด็นท่ีมีผลประโยชน์ขดัแยง้ เช่น การเปิดเผยความลบัของหน่วยงานรัฐท่ีตนเอง
เคยสังกดั การ Lobby เพื่อไดรั้บประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นตน้ 
 4. เพิ่มความโปร่งใสในการแต่งตั้ง โดยการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งมาเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในเอกสารเผยแพร่ของบริษทั 
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การจัดซ้ือ จัดจ้าง 
 1. การทุจริตจดัซ้ือจดัจา้ง ถือเป็นปัญหาและภยัร้ายแรงท่ีพบเห็นมากท่ีสุดทั้งในประเทศไทย 
และระดับโลก เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 
ความมัน่คงของชาติ 
 2. บริษัทมีนโยบาย ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานฝ่ายจัดซ้ือ/จัดจ้าง เรียกรับหรือ 
รับผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดเป็นการส่วนตัว ในทางมิชอบจากผูข้ายหรือ 
ผูใ้หบ้ริการ 
 3. กรณีท่ีผู ้ขายหรือผู ้ให้บริการ ยื่นข้อเสนอว่าจะให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรืออ่ืนใด  
เป็นการส่วนตัว ไปในทางมิชอบ บริษัทมีนโยบาย ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน 
โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายจดัซ้ือ/จดัจา้ง รับขอ้เสนอดงักล่าว และแจง้ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้ริหารสูงสุด
รับทราบในทนัที 
 4. ห้ามมีระบบอุปถัมภ์ ห้ามมีระบบผูกขาด เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อเอ้ือประโยชน์ 
ของพวกพอ้ง 
 5. ฝ่ายจัดซ้ือ/จัดจ้าง และผูบ้ริหารต้องด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ผ่านขั้นตอนตามระเบียบ 
ของบริษัท ตามระดับของอ านาจอนุมัติ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปฏิบัติด้วย 
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 6. ห้ามฝ่ายจัดซ้ือ/จัดจ้าง และผูบ้ริหาร จัดท าข้อก าหนดคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ  
ท่ีเป็นการเอ้ือต่อผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการรายใดรายหน่ึง 
 7. ห้ามฝ่ายจดัซ้ือ/จดัจา้ง และผูบ้ริหาร กระจายใบสั่งซ้ือ ออกเป็นใบย่อย ๆ เพื่อลดจ านวนเงิน
ไม่ใหถึ้งระดบัวงเงินตามอ านาจอนุมติัท่ีบริษทัก าหนด 
 8. ห้ามฝ่ายจดัซ้ือ/จัดจ้าง ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายคลงัสินค้า ตรวจรับทรัพยสิ์นหรือสินค้า  
ท่ีมีสภาพหรือคุณสมบัติไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามใบสั่งซ้ือ สินค้าขาดจ านวน หรือตรวจรับ 
การบริการท่ีไม่มีคุณภาพ และไม่ตรงตามขอ้ตกลง 
 9. ผูบ้ริหารฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือ อ านวย 
ความสะดวก เปิดเผยขอ้มูล ต่อการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 10. ในกรณี พนักงานพบเหตุการณ์ผิดปกติ ให้พนกังานแจง้ผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้ริหารสูงสุด
รับทราบโดยทันที เพื่อพิจารณาไม่รับหรือชะลอการรับสินคา้หรือบริการดังกล่าว เพราะเหตุการณ์
ดงักล่าวอาจจะใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัหรือคู่สัญญา 
\ 
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งานการเงินและบัญชี 
 1. การรับเงินจากลูกคา้ นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด มีหลกัการปฏิบติัดงัน้ี 
  1.1 ก่อนการรับเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต้องทราบทุกคร้ังว่าเป็นการรับเงิน 
เพือ่วตัถุประสงคใ์ด และมีเหตอุนัควรใหรั้บเงินจ านวนดงักล่าว 
  1.2 ในการรับเงิน ตอ้งออกเอกสารการรับเงินเป็นหลกัฐานให้ผูจ่้ายเงินทุกคร้ัง และ 
มีเอกสารท่ีสามารถบนัทึกบญัชีไดต้ามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
  1.3 ในกรณีท่ีมีการรับเงินนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์ 
ใหป้ฏิเสธการรับเงินดงักล่าว และแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบเพื่อหาทางป้องกนัและแกไ้ข ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประเด็นกฎหมายใหห้ารือดา้นกฎหมายกบัท่ีปรึกษาของบริษทัเพื่อด าเนินการท่ีเหมาะสม 
  1.4 ขอความร่วมมือกับผู ้จ่ายเงินให้ช าระเงินเป็น เช็คขีดคร่อม และระบุ  “A/C 
PAYEE” หรือช าระโดยโอนเงินให้กบับริษทัผ่านธนาคาร ในกรณีท่ีรับเป็นเงินสดตอ้งมีกระบวนการ 
ท่ีใหเ้กิดความมัน่ใจวา่เงินสดทั้งหมดไดเ้ขา้บญัชีธนาคารของบริษทั 
  1.5 ห้ามน าเงินท่ีผูจ่้ายเงินต้องช าระให้กับบริษัท เข้าบัญชีพนักงานหรือบัญชีผูใ้ด  
ท่ีบริษทัไม่มีอ านาจสั่งจ่ายตามอ านาจด าเนินการ และตอ้งไม่อนุมติัใหผู้จ่้ายเงินกระท าเช่นกนั 
  1.6 ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ให้กบัผูจ่้ายเงิน เพื่อท่ีจะชะลอการรับเงินของบริษทั หรือท าให้บริษทัเกิดความเสียหายจากการไม่ไดรั้บ
เงินหรือไดรั้บเงินล่าชา้หรือไดรั้บเงินไม่เตม็จ านวน 
 2. การจ่ายเงินใหก้บัเจา้หน้ี นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด มีหลกัการปฏิบติัดงัน้ี 
  2.1 ก่อนการจ่ายเงินทุกคร้ัง ตอ้งมีการวิเคราะห์การจ่ายเงินดงักล่าว เพื่อวตัถุประสงค์
ใด และตอ้งผ่านการบนัทึกบญัชีจากฝ่ายบญัชีและการเงิน และเป็นรายการท่ีถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี 
ท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2 หากพบรายการท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ และ
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2.3 ในการจ่ายเงินทุกคร้ัง การอนุมติัสั่งจ่ายใหเ้ป็นไปตามระดบัอ านาจอนุมติั 
  2.4 ในการจ่ายเงินทุกคร้ังตอ้งไดรั้บหลกัฐานการจ่ายเงินท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
  2.5 ให้ป ฏิบัติ ต่อเจ้าห น้ีห รือผู ้รับ เงินในลักษณะท่ี เท่ าเทียมกัน โดยช าระเงิน 
ตามเง่ือนไขธุรกิจท่ีเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบติักบัเจา้หน้ีหรือผูรั้บเงินรายใดดว้ยอคติหรือล าเอียง 
  2.6 ไม่เรียก ไม่รับ ไม่เสนอ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ 
อ่ืนใด กับเจ้าหน้ีหรือผูรั้บเงินในอันท่ีจะท าให้บริษทัเกิดความเสียหายจากการช าระเงิน หรือช าระ 
เงินล่าชา้หรือช าระเงินไม่เตม็จ านวน 
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การค้าและการลงทุน 

 1. บริษทัมีนโยบายการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมของบริษัท ท่ียึดมั่น 
ในกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี และด าเนินกิจการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 2. บริษัทไม่ มีนโยบายในการเรียกรับ เสนอให้  ในด้านผลประโยชน์ทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดเป็นการส่วนตวั ในทางมิชอบ แก่ผูใ้ดหรือหน่วยงานหรือองค์กรใด เพื่อให้ได้มา 
ซ่ึงสัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ รวมถึงค าสั่งซ้ือสินคา้ 
 3. การลงทุนเพิ่ม หรือการลดการลงทุน จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้

การกู้เงิน และการให้กู้ยืมเงิน 
 1. บริษทั และบริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 สามารถกูย้ืมเงินระหว่างกนัได ้โดยคิด
อตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของบริษทั 
 2. บริษัทไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืมแก่กิจการอ่ืน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ รวมถึงการผ่อนผัน 
การขยายเครดิตเทอมการรับช าระเงิน เกินกวา่ระยะเวลาตามปกติทัว่ไปทางการคา้ 
 3. บริษทัไม่มีนโยบายใหเ้งินกูย้มืแก่พนกังาน หรือลูกจา้ง 
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นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษทั ตอ้งมีจิตส านักในการท่ีจะปฏิบติัอนัเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม มากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตนอยูเ่สมอ 
 2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั ตอ้งเปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและ
ผูท่ี้เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการท าธุรกิจใด ๆ นอกบริษัท  
ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทันทีท่ีมีการท ารายการ หรือเม่ือได้รับการ
แต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีใด ๆ พร้อมทั้งตอ้งด าเนินการตรวจสอบตนเอง (Declare) ตามแบบรายงานความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีบริษทัก าหนด เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่สาธารณชนว่าบริษทัมีการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี และตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ จึงได้ก าหนดให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีหน้าท่ีส ารวจรายการท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกส้ินปี ทั้ งกรรมการผูจ้ดัการ ผู ้บริหาร และ/หรือ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง และน าเสนอขอ้มูลดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
  ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานคนหน่ึงคนใดมีส่วนได้เสียหรือ 
อาจมีส่วนไดเ้สียกับผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก าลงัมีการพิจารณาอนุมติั บุคคลดังกล่าวตอ้งไม่ เขา้ร่วม
พิจารณาหรืองดออกเสียง ในวาระท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย 
 3. หลีกเล่ียงการท ารายการเก่ียวโยงกับตนเอง และ /หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง ท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  และไม่กระท าการใด ๆ อัน เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ 
ของบริษทั หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 4. กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร จะอนุมติัการเขา้รายการใด ตอ้งพิจารณาดว้ยความโปร่งใส 
เป็นธรรม เหมาะสม และรอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั เสมือนการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก รวมทั้งตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของบริษทัไดอ้ย่างครบถว้น
ถูกตอ้ง 
 5. การกระท าการดังต่อไปน้ีซ่ึงเป็นผลให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ รับ
ประโยชน์ทางการเงินอ่ืน นอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษทัไดรั้บความเสียหายให้
สันนิษฐานวา่เป็นการกระท าท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั อยา่งมีนยัส าคญั ดงัน้ี 
  5.1 ท าธุรกรรมระหว่างบุคคล ท่ี เก่ียวโยง กับกรรมการบริษัท  ผู ้บ ริหาร ห รือ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
  5.2 การใชข้อ้มูลของบริษทั ท่ีล่วงรู้ เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 
  5.3 การใชสิ้นทรัพย ์หรือบริการอ่ืน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทั 
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นโยบายการให้หรือรับของขวญั หรือการบันเทิง 
 1. กรรมการและพนกังานจะตอ้งไม่เรียก รับ หรือยนิยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั 
 2. กรรมการและพนักงานอาจรับหรือให้ของขวญัตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวญันั้น
จะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูรั้บ และหากจ าเป็นตอ้งรับ ของขวญัท่ีไดรั้บควร
เป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าไม่มาก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด 
 3. หากกรรมการและพนกังานไดรั้บของขวญัในโอกาสตามประเพณีท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ปกติวิสัย
จากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
 

นโยบายในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน 
 1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซ้ือ
หรือขายหุ้นของบริษทั หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน เพื่อประโยชน์ของตนในการซ้ือหรือขายหุ้น
ของบริษทั 
 2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีอยู่ในข่ายท่ีสามารถล่วงรู้ข้อมูลภายใน มีหน้าท่ีต้อง
รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขายภายใน 3 วนัท าการ เพื่อป้องกนัการซ้ือ
หรือขายหุ้นโดยใชข้อ้มูลภายใน และเพื่อเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซ้ือหรือขายหุ้น
ของบุคคลภายใน 
 3. บุคคลภายในจะตอ้งละเวน้การซ้ือขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลาอย่างน้อย 30 วนัก่อนท่ีจะ
เผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ฐานะการเงินของบริษทั รวมถึงขอ้มูลส าคญัอ่ืน ๆ และอย่างน้อย 24 
ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทั 
 

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ์ 
 1. บริษทัตอ้งด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติภายใตก้ฎหมาย หรือข้อก าหนดท่ี
เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลับ
ทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด 
 2. บุคลากรของบริษทั มีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ 
ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี หรืองานท่ีใช้ข้อมูลของ
บริษัท หรืองานท่ีท าขึ้นเพื่อบริษัทโดยเฉพาะ ถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทั
อนุญาตอยา่งชดัเจนวา่ใหถื้อเป็นผลงานของผูค้ิดคน้ ผูป้ระดิษฐ์ ผูว้ิจยั หรือบุคคลอ่ืนได ้
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 3. ส่งเสริมบุคลากรบริษทั ให้ตระหนักถึงความส าคญัของการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ทั้งในดา้นท่ีเก่ียวของกบัการปฏิบติังานโดยตรง และการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
 4. การน าผลงานหรือขอ้มูลมาใชใ้นการปฏิบติังาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ไม่
เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
 

นโยบายการปฏิบัตต่ิอลกูค้า และคุณภาพผลติภัณฑ์ 
 1. ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
เป็นธรรม 
 2. ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า 
เพื่อให้ลูกคา้มีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา 
หรือในการส่ือสารช่องทางอ่ืนๆกับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ 
ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการ 
 3. รักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิ
ชอบ 
 4. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลูกคา้
ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 

 1. ปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทน
ท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนว
ทางแกไ้ข 
 2. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเวน้การเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต
ในการคา้กบัคู่คา้ หากมีขอ้มูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น จึงเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่คา้ และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
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นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 
 

 1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอารัดเอา
เปรียบ 
 2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
เช่น การจ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ 
 3. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย การสร้างข่าวท่ีเป็นเท็จ 
หรือการโจมตีคู่แข่ง 
 4. ไม่ตกลงกบัคู่แข่งหรือบุคคลใดในลกัษณะลดหรือจ ากดัการแข่งขนัทางการคา้ 
 5. ในการติดต่อกบัคู่แข่ง บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่เปิดเผยหรือละเลยใหค้วามลบัของบริษทั
ตกอยูใ่นมือคู่แข่ง 

นโยบายการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
 

 1. มีการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
 2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ มีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สิน 
ของพนกังาน 
 3. การแต่งตั้ง และโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ ตอ้งกระท าดว้ยความ
สุจริตยุติธรรม ตั้ งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และสามารถ
ตรวจสอบได ้
 4. ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนักงาน โดยให้โอกาส
อยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ 
 5. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 
 

นโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 
 

 1. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และอย่างสุดความสามารถ และด าเนินการใด ๆ ดว้ย
ความเป็น ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 
 2. รายงานให้ผู ้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตาม 
ความเป็นจริง 
 3. รายงานให้ผู ้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้ งในด้านบวกและลบ  
ดว้ยเหตผุลสนบัสนุน อยา่งเพียงพอ 
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นโยบายการปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี ้
 

 1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้ งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
 2. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเวน้การเรียก รับ หรือจา้งผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริต
ในการคา้ 
 3. ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง 
การแกไ้ข 
 4. รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหก้บักบัเจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
 

นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท 
 1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยสิ์นของ
บริษทัมิให้เส่ือมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพยสิ์นอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัอย่าง
เตม็ท่ี และไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น 
 2. ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินทั้ งท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย ์
อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณทางการเงิน ขอ้มูลด้านทรัพยากร
บุคคล 
 3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนพึงหลีกเล่ียงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จาก
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัอยา่งเด็ดขาด 

 

นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม และส่วนรวม 
 1. รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งอยู ่
 2. ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยูมี่คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน 
 3. ป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดบัต ่ากว่าค่ามาตรฐานท่ียอมรับ
ได ้
 4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชนอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นโยบายการบริหารและการพฒันาบุคลากร 
 

 1. บุคลากรของบริษทัทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัและทรงคุณค่า 
 2. บริษทัตระหนักและยึดมัน่ในการปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบเก่ียวกบัการจา้งงาน                                  
ควบคู่กบันโยบายในการจา้งงานแก่บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาค ตั้งแต่การสรรหาบุคคล การว่าจา้ง 
เขา้ท างาน การบรรจุเขา้ท างาน การฝึกอบรม และการพัฒนาขีดความสามารถ การโอนยา้ย การเล่ือน
ต าแหน่ง การใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการตา่ง ๆ เป็นตน้ 
 3. นโยบายและแผนปฏิบติังานต่าง ๆ ในการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคล ถูกก าหนดขึ้นมา      
เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ โดยผูป้ฏิบัติงานในสายการบังคับ       
บญัชาทุกระดบั มีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัตามนโยบายน้ี ซ่ึงบริษทัมุ่งหวงัให้เกิดการท างาน
เป็นทีม ความเป็นหน่ึงเดียวในการอยู่ร่วมกัน มีขวญัและก าลังใจท่ีดี มีความเคารพซ่ึงกันและกัน  
โดยอาศยัความตั้งใจของบุคลากรทั้งหมดเป็นส าคญั เพื่อให้ผลการด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้
 4. บริษทัมีการส่งเสริมและรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ปฏิบติังานกบับริษทันานท่ีสุด                  
และปลูกฝังบุคลากรใหมี้ความรู้สึกเป็นเจา้ของบริษทั เพื่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อบริษทั 
 5. บริษัทมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดอบรม 
ทั้ งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และทักษะ  
ทั้งดา้นการปฏิบติังานและการจดัการ โดยจดัสรรงบประมาณในการพฒันาบุคคลากรเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่นใจ มีความเจริญก้าวหน้าตามความเหมาะสม และมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 6. บุคลากรของบริษัททุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีความ            
โปร่งใส ยติุธรรม สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน เพื่อใชใ้นการพิจารณาปรับค่าจา้ง และผลตอบแทน
ประจ าปี  
 7. บริษทัจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในสายงาน           
อาชีพ โดยการเล่ือนต าแหน่งงานนั้น บริษทัจะพิจารณาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมจากภายในบริษทัเป็น
อนัดบัแรก ก่อนท่ีจะพิจารณาสรรหาบุคลากรจากภายนอกเขา้ปฏิบติังานแทนในต าแหน่งท่ีวา่งลง 
 8. บริษัทจะรักษาบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพสูง โดยเตรียมวางแผน                     
ความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น การหมุนงานให้ครอบคลุม การมอบหมายงานพิเศษ เพื่อให้บุคลากร 
ไดแ้สดงความรู้ความสามารถอย่างเตม็ท่ี 
 9. บริษทัจะพิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ให้ทัดเทียมกบัคู่แข่ง ในด้านต่าง ๆ                           
ตามความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของบุคลากร ร่วมกับผล
ประกอบการธุรกิจของบริษทั และสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ มาเป็นพื้นฐานในการบริหารบุคลากร 
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3. การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณ 
 

 บริษทัจะปฏิบติัต่อพนกังานท่ีละเมิดจรรยาบรรณท่ีบริษทัก าหนดขึ้นอยา่งจริงจงั และอาจส่งผล
ให้เกิดการลงโทษทางวินัย ซ่ึงอาจมีโทษถึงขั้นพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือด าเนินคดีทาง
กฎหมาย ดังนั้ น พนักงานจ าเป็นจะต้องรายงานให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผูบ้ังคับบัญชา
รับทราบทนัทีเม่ือเกิดการละเมิด หรือสงสัยวา่อาจจะเกิดการละเมิดจรรยาบรรณ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการติดตาม ดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ของพนักงานทุกฉบบั และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด
เก่ียวกบัการกระท าท่ีละเมิด หรืออาจละเมิดจรรยาบรรณของพนกังาน หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานทรัพยากรมนุษยมี์หนา้ท่ีเก็บรักษาทะเบียนบนัทึกการกระท าท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 
 

 

4. ข้อแนะน า 
 

  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณน้ี ไม่อาจอธิบายในเชิงพฤติกรรมได้ทุกสถานการณ์ แต่บริษทั
เช่ือมัน่ในการตดัสินใจของพนกังานแต่ละคน เม่ือพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ว่า ส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
และเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
  หากพนักงานไม่สามารถก าหนดว่าการกระท าใดท่ีเหมาะสม ให้พนักงานตอบค าถามข้างล่าง
ต่อไปน้ี และหากค าตอบคือ “ใช่” พนกังานจึงด าเนินการต่อไปได ้
  1. การกระท าของท่านถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ของบริษทัหรือไม่ 
  2. การกระท าน้ีเป็น “ส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือไม่” และการกระท าของท่าน “รู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง
หรือไม่” 
  3. การกระท าน้ีสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีสาธารณชนพึงเห็นชอบหรือไม่ 
  4. การกระท าน้ีจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้กบับริษทั ในฐานะท่ีเป็นบริษทัท่ีมีจรรยาบรรณ
หรือไม่ 
  ถา้ค าตอบท่ีไดรั้บมิใช่ค าวา่ “ใช่” พนกังานจะตอ้งไม่กระท าในส่ิงนั้น 
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5. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

 
  เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และร้องเรียน โดยตรงต่อคณะกรรมการ
บริษทั ในกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือความเดือนร้อนจากการกระท าของบริษทั นอกจากน้ี
พนักงานทุกคน มีหน้าท่ีตอ้งรายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในท่ีท างานท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือสงสัยว่า 
จะไม่ถูกตอ้ง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษทั กฎระเบียบ หรือกฎหมายใด ๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
และบริษทัไดจ้ดัช่องทางส าหรับใหพ้นกังาน เพื่อปรึกษา หรือแจง้เหตุโดยตรง โดยผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

1. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมลรับแจง้เบาะแสของบริษทั whistleblower@tirathai.co.th หรือ 
2. เวบ็ไซตข์องบริษทั https://www.tirathai.co.th หรือ  
3. กล่องรับแจง้เบาะแส   
4. จดหมาย น าส่ง :  

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส านกัเลขานุการบริษทั 
  บริษทัถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
  516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8D ถ.สุขมุวิท ต.แพรกษา อ.เมือง 
  สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 

ทั้งน้ี โปรดอยา่ลืม ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หรืออีเมล ์ท่ีสามารถติดต่อได ้
 หากมีขอ้ร้องเรียน เก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั ของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง ขอให้ท่านส่ง
เร่ืองร้องเรียนโดยตรง มายงัประธานคณะกรรมการบริษทั อีเมล: sermsakulk@yahoo.com ประธาน
คณะกรรมการการตรวจสอบ อีเมล: annopt55@gmail.com  และประธานคณะกรรมการการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์ปอร์ชนั อีเมล : singha2308@gmail.com 
 บุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแส หรือ ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มของบริษทั ไดแ้ก่ พนกังาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ เจ้าหน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน 
สังคม ทั้งน้ีไม่ว่าจะแจง้ดว้ยวิธีใดดงักล่าวขา้งตน้ ทางบริษทัมีมาตรการคุม้ครองและรักษาความลบัของ
ผูท่ี้แจง้เบาะแส 
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