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วิสัยทัศน์ 
TPBI Group จะเป็นผูน้ าดา้นบรรจุภณัฑท่ี์มีการเติบโตไปดว้ยกนักบัลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูถื้อหุ้น และสังคมอยา่งย ัง่ยืน 

 

พนัธกจิ 
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
2. สร้างความมัน่คงให้กบัพนกังานและผูบ้ริหาร 
3. สร้างความมัง่คัง่ให้กบัพนัธมิตรธุรกิจ 
4. สร้างความมัน่คงทางธุรกิจและความยัง่ยืนให้กบัผูถื้อหุ้น 

 

1. ค านิยาม 
บริษทั   คือ บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 
ผูบ้ริหาร  คือ คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
พนกังาน  คือ พนกังานทุกคนของบริษทั 

  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  คือ บุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง  
   พนกังาน หน่วยงานภาครัฐ ผูถื้อหุ้น ผูร่้วมทุน เจา้หน้ี สถาบนัการเงิน ชุมชน สังคม คู่คา้  
   คู่ธุรกิจ องคก์รอิสระ นกัวิชาการ และลูกคา้ เป็นตน้ 

 จริยธรรมธุรกิจ  คือ แนวทางปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงจะน าบริษทัไปสู่การมีระบบการ 
     ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ญาติสนิท  คือ บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย หรือโดยทาง 
     พฤตินยั ดงัต่อไปน้ี 

1. คู่สมรส รวมถึงผูซ่ึ้งอยูกิ่นกนัฉันสามีภริยา โดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรส 
2. บิดา มารดา 
3. บุตร 
4. คู่สมรสของบุตร 
5. พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั 
6. พี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั 
7. บุตรบุญธรรมหรือผูรั้บบุตรบุญธรรม 

 พนัธมิตรทางธุรกิจ คือ ความร่วมมือระหว่างธุรกิจตั้งแต่สองธุรกิจขึ้นไป 
 ทรัพยสิ์น คือ อสังหาริมทรัพย ์เทคโนโลยี ลิขสิทธ์ิ เอกสารสิทธ์ิ สิทธิ สิทธิบตัร ตลอดจนส่ิงประดิษฐ์  

  รวมถึงอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ของ 
  บริษทั เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูลภายใน เป็นตน้ 
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2. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 การปฏิบัติและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น  

 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อ  
ผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย และเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยรวม 

 ด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความมัง่คัง่ย ัง่ยืนและให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งสม ่าเสมอ  
 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและความระมดัระวงัเยี่ยงผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์และความช านาญ  
 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้ง ทนัเวลา เพียงพอ และเท่าเทียมกนั  
 ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัต่อผูอ้ื่นโดยมิชอบ  
 ไม่ด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั  
 ดูแลให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั  

 
2.2 การปฏิบัติและความรับผิดชอบท่ีมีต่อลูกค้า  

 ปฏิบติัตามกฎหมาย สัญญา ขอ้ตกลง ขอ้ก าหนด มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้ กรณีท่ีจะไม่
สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัลูกคา้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความ
เสียหาย  

 มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ให้ไดรั้บการบริการอย่างมีคุณภาพท่ีดีเลิศ ภายใต้
ความปลอดภยัและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมทั้ง
รักษาสัมพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน  

 จัดระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเร่ืองความไม่พึงพอใจ มีการติดตามผลและด าเนินการ
ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้อยา่งรวดเร็ว  

 ด าเนินการโดยให้มีตน้ทุนท่ีเหมาะสมเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยยงัรักษาคุณภาพของการบริการท่ีไดม้าตรฐาน  
 ให้ความส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้และไม่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของ

ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง  
 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ 
 ปฏิบติัต่อลูกคา้ภายใตก้รอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีดี และไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็น

ธรรม  
 ด าเนินการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการขายดว้ยความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือใช้

ประโยชน์จากความเขา้ใจผิดของลูกคา้  
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2.3 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้า เจ้าหนี ้และพนัธมิตรทางธุรกิจ 
 ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ เจา้หน้ี และพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีจะ

ไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบแจง้เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย  
 ปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหน้ี และพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  
 ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาค เคร่งครัดและเป็นธรรม โดยเฉพาะเร่ือง

เง่ือนไขค ้าประกนั การบริหารเงินทุนและการช าระหน้ี กรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขไดต้้องรีบแจ้ง
เจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย  

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้ เจา้หน้ี และพนัธมิตรทางธุรกิจ 
 สนบัสนุนให้คู่คา้ เจา้หน้ี และพนัธมิตรทางธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัต่อแรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม  
 รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและตรงเวลาให้แก่เจา้หน้ี/เจา้หน้ีค ้าประกนัอยา่งสม ่าเสมอ  

 
2.4 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน  

 ให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งานและผลการปฏิบติังานของพนกังาน  

 จดัให้มีกระบวนการจา้งงาน เง่ือนไขการจา้งงาน การประเมินผลงาน การแต่งตั้งและการโยกยา้ย รวมทั้งการให้
รางวลัและการลงโทษพนักงานตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถและ
ความเหมาะสม รวมทั้งการกระท าหรือการปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ  

 ปฏิบติัตามมาตรฐาน ระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบติั
ต่อพนกังานดว้ยความยติุธรรมและเมตตาธรรม  

 ปฏิบติัต่อพนกังานบนพ้ืนฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพต่อสิทธิ
ส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เน่ืองจากความเหมือนหรือความแตกต่าง 
ไม่ว่าจะทางกายหรือจิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุการศึกษา ความเห็นทางการเมือง หรือเร่ืองอื่นใด และ
ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน  

 ด าเนินการให้พนักงานปฏิบติังานไดอ้ย่างปลอดภยั และมีสุขอนามยัในสถานท่ีท างานท่ีดี โดยจดัให้มีมาตรการ
ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม และ
ส่งเสริมให้พนกังานมีสุขอนามยัท่ีดี และดูแลสถานท่ีท างานให้ถูกสุขลกัษณะมีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างานและการแกไ้ขปัญหาของบริษทั  
 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  รวมถึงการเปิดโอกาสให้

พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมหรือการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง
ในบริษทั รวมถึงให้การคุม้ครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักล่าว 

 ให้ขอ้มูลส าคญัแก่พนกังาน เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานและสภาพท่ีแทจ้ริงของบริษทั 
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 จดัให้มีสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ส าหรับพนกังานตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสังคม เป็นตน้ และนอกเหนือจาก
ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสุขภาพ และประกนัอุบติัเหตุ เป็นตน้ และจดัให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่
บุคลากรทุกระดบัชั้นของบริษทั โดยพิจารณาจากปัจจยัความเส่ียงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมใน       
การท างานของแต่ละบุคคล รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนกังาน  

 ให้ความส าคญัต่อการให้ความรู้ การพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน  
ไดรั้บการพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอ่ืน ๆ อย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ รวมถึงปลูกฝังทศันคติท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร 

 ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้พนกังานใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  
 

2.5 การปฏิบัติและความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  
 ให้ความส าคญักับกิจกรรมของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชนและ 

ส่ิงแวดลอ้มมุ่งสร้างสรรคแ์ละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดขึ้นในบริษทัและพนกังานทุกระดบัอย่าง

ต่อเน่ือง 
 ให้ความร่วมมือและควบคุมให้มีการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย มาตรฐานและ กฎระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  
 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั และให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับเจา้หน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  

 มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม  
 

2.6 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่ง 
 ประพฤติปฏิบติัภายใตห้ลกัปฏิบติัสากลและกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี โปร่งใสและไม่สร้างความไดเ้ปรียบ  

ทางการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม  
 ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัคู่แข่ง ดว้ยความถูกตอ้ง  
 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  
 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง 
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3. จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
บริษทัมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี โดยยึดมัน่ในจริยธรรม บริหารงานดว้ยความโปร่งใส ความ

เสมอภาค รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว ส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศและต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังาน จะยึดถือเป็นแนวทางในการท างานในฐานะตวัแทนของบริษทั ดงัน้ี 

3.1  ยึดหลักนิติธรรม 
บริษทัยึดถือหลกันิติธรรมในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีจะตอ้งรู้ระเบียบขอ้บงัคบั

ของบริษทั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกฎหมายท่ีจะประกาศใชใ้นอนาคตซ่ึงมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการท างาน
ของตน 
  แนวทางปฏิบติั 

3.1.1 ผูบ้ริหารและพนักงานต้องศึกษาและท าความเข้าใจถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบท่ีใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติังานของทางราชการและกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัแลว้และท่ีจะมีผลใชบ้งัคบัในอนาคตอนัใกล ้

3.1.2 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่งหรือขอ้มูลภายในของคู่แข่ง โดยวิธีการ
อนัมิชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิด ขอ้ตกลงท่ีจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของคู่แขง่ 
ไม่ว่าจะไดจ้ากลูกคา้หรือบุคคลอื่น รวมถึงไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย ใส่ร้าย
ป้ายสี โจมตีคู่แข่ง และไม่ท าความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดท่ีมีลกัษณะเป็นการลดหรือจ ากัด        
การแข่งขนัทางการคา้ 

 3.2  มีความโปร่งใส 
การตัดสินใจและวิธีการด าเนินงานของบริษทัเป็นไปด้วยความโปร่งใสท่ีสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบไดภ้ายใตก้ฎหมายและกรอบขอ้บงัคบั ระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การป้องกนัมิให้ความลบัทางการคา้ร่ัวไหลไปยงัคู่แข่งทางการคา้ 

แนวทางปฏิบติั 
3.2.1 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งจดัท ารายงานทางการบญัชี การเงิน ผลการด าเนินงาน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน

และผลการด าเนินการของบริษทัตามความเป็นจริง ถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรฐานการบญัชี มีความน่าเช่ือถือ
และสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะก าหนด 

3.2.2 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการจดัซ้ือ/จดัจา้งให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัอย่าง
เคร่งครัด มีความโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 

3.2.3       ในกรณีท่ีบริษทัคู่คา้ มีผูบ้ริหาร พนกังาน ฝ่ายขาย หรือผูถื้อหุ้นเป็นญาติหรือบุคคลผูอ้ยูอ่าศยัภายใตช้ายคา  
      เดียวกบัผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทั ผูบ้ริหารหรือพนกังานผูน้ั้นของบริษทัตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา     
      และฝ่ายทรัพยากรมนุษยท์ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที และให้หลีกเล่ียงไม่ขอ้งเก่ียวกบัธุรกรรมการจดัซ้ือ 
      จดัจา้งนั้น 

3.2.4       ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามคู่มืออ านาจด าเนินการของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
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3.2.5      ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือ/จดัจา้ง รวมถึงญาติและผูอ้ยูอ่าศยัภายใตช้ายคา   
     เดียวกนั ควรหลีกเล่ียงการไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการรับประทานอาหารหรือเล่นกีฬากบับริษทัคู่คา้     
     หากเป็นกรณีจ าเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ควรมีตวัแทนของบริษทัเขา้ร่วมมากกว่าหน่ึงคนและตอ้งแจง้เป็น 
     หนงัสือให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบก่อน 

 
 3.3  ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม 

บริษทัตั้งมัน่ในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีอย่างต่อเน่ืองใน        
การด าเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบติัต่อผูห้น่ึงผูใ้ดอยา่งไม่เป็นธรรม โดยใชวิ้จารณญาณหรือความสัมพนัธ์ส่วนตวั ตดัสินและ 
ให้โอกาสเท่าเทียมกนั 

แนวทางปฏิบติั 
3.3.1 ผูบ้ริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียในการด า เนินธุรกิจ 

การให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกคา้ควรยึดถือหลกัปฏิบติัและแนวนโยบายของบริษทั  
3.3.2 ผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานดว้ยความสุขมุรอบคอบ เพื่อท าให้ผูถื้อหุ้นมีความเช่ือถือและยอมรับในการตดัสินใจ 

ว่าการด าเนินการใด ๆ กระท าดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น 
3.3.3 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติัในขอ้ก าหนดการจา้งงาน หมายรวมถึง              

การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจา้งงาน การปรับเล่ือนต าแหน่ง            
การโอนยา้ย การประเมินผล การปฏิบติังาน การฝึกอบรม การปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั การส้ินสุดสภาพ         
การจา้งงาน การปลดและรับพนักงานกลบัเขา้มาท างานใหม่ ตลอดจนการเขา้มามีส่วนร่วมในสังคมและ
กิจกรรมนนัทนาการ นอกจากน้ีผูน้ าทุกระดบัตอ้งพร้อมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผูอ้ื่น เสริมสร้าง
บรรยากาศในการท างานและเคารพซ่ึงกันและกัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์และยกยอ่งชมเชยพนกังานตามความเหมาะสม 

3.3.4 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งพยายามให้บริการลูกค้าดว้ยความซ่ือตรงและเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือ
ฉ้อโกงลูกคา้ 

3.3.5 ผูบ้ริหารและพนกังานควรเจรจาและท าสัญญาดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่คา้/เจา้หน้ี โดยควรค านึงถึง
ช่ือเสียงและภาพพจน์ของบริษทั และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ท่ีมีต่อคู่คา้/เจา้หน้ีอย่างซ่ือตรงและ      
เป็นธรรม ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขไดต้อ้งแจง้ต่อคู่คา้/เจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

3.3.6 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งก าหนดให้มีคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบติัส าหรับคู่คา้ เพื่อเป็นแนวทางใน            
การพฒันาศกัยภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขนั และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไป
ดว้ยกนั รวมถึงเป็นโอกาสให้บริษทัและคู่คา้ธุรกิจ มีส่วนร่วมปรับปรุงและพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดย
ภาพรวม 
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 3.4  ให้ความส าคัญต่อลูกค้า 
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัให้ความส าคญัและเอาใจใส่ต่อลูกคา้ โดยการควบคุมดูแลสินคา้และการบริการให้มี 

คุณภาพอนัส่งผลให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 
แนวทางปฏิบติั 
3.4.1 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งรู้และท าความเขา้ใจสินคา้และบริการของบริษทัเป็นอย่างดี รวมทั้งตอ้งให้ขอ้มูล 

ท่ีถูกตอ้งครบถว้นแก่ลูกคา้ เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจของลูกคา้ โดยไม่พยายามยดัเยียดขอ้มูลการโฆษณา
ท่ีมุ่งส่งเสริมการขายมากจนเกินไป 

3.4.2 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้อยา่งละเอียด ก่อนจะเสนอสินคา้
หรือบริการต่อลูกคา้ เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมทั้งตอ้งสนใจใฝ่หาขอ้มูลความ
รู้อยู่เสมอ และส่ังสมประสบการณ์ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ 

3.4.3 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ให้เกียรติลูกคา้ และใชว้าจาท่ีสุภาพกบัลูกคา้ 
3.4.4 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่องานบริการลูกคา้ให้ความส าคญัต่องานบริการและปฏิบติัอย่าง 

เตม็ท่ีอนัส่งผลให้งานบริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ อนัจะน าไปสู่ความเป็นเลิศดา้นบริการ 
3.4.5 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเคารพการตดัสินใจ และขอ้คิดเห็นของลูกคา้ ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ของลูกคา้ และยินดีรับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ และปรับปรุงแกไ้ขอย่างทนัท่วงที กรณีมีขอ้จ ากดัหรือตอ้งใช้
เวลาในการแกปั้ญหา ตอ้งรีบแจง้ขอ้มูลและสถานะให้ลูกคา้ทราบในเวลาอนัควร และแจง้ความกา้วหนา้ใน
การแกไ้ขเป็นระยะ 

 
 3.5  มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม จนถือเสมือนภารกิจหลกัท่ีจะสร้างสรรค ์
โครงการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

แนวทางปฏิบติั 
3.5.1 ผูบ้ริหารและพนกังานพึงมีส่วนร่วม หรือจดัให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพฒันาและบริการ

สังคม อาทิ กิจกรรมดา้นการศึกษาและพฒันาเยาวชน ดา้นศาสนา ดา้นศิลปวฒันธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็น
ตน้ 

3.5.2 ผู ้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มให้มีความยัง่ยืน ตลอดจนพยายามให้บริษทัสามารถหลีกเล่ียงการกระท าท่ีจะก่อให้เกิดอนัตราย
หรือมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.5.3 ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ เพื่อลดผลกระทบดา้นอาชีว   
อนามยั ความปลอดภยั ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

3.5.4 ผูบ้ริหารและพนกังานพึงมีส่วนร่วมในการลดปริมาณของเสียให้เหลือนอ้ยท่ีสุดและแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใช้
ใหม่หรือหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการลดวสัดุท่ีเหลือใช ้
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 3.6  ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
บริษทัเคารพและสนบัสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใชสิ้ทธิ เสรีภาพของตนภายใตรั้ฐธรรมนูญ ทั้งน้ีบริษทัจะวางตวัเป็นกลาง 
แนวทางปฏิบติั 
3.6.1 ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีช้ีชวน กดดนั หรือบงัคบัให้เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ให้การสนบัสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมืองหรือองคก์รทางการเมือง หรือสมาชิกขององคก์รทางการเมือง 
3.6.2 ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ีท างานหรือในเวลา

งานอนัอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ในการท างาน 
3.6.3 ผูบ้ริหารและพนักงานไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใด  ๆ ท่ีท าให้ผูอ้ื่นเข้าใจว่าบริษทัเก่ียวข้อง ฝักใฝ่หรือ

สนับสนุนการด าเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผูมี้อ  านาจทางการเมือง 
หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง รวมถึงไม่ควรแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบพนกังานหรือใชสั้ญลกัษณ์ใดท่ี
ท าให้ผูอ้ื่นเข้าใจได้ว่าเป็นพนักงานของบริษทัในการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง  หรือร่วมชุมนุมในท่ี
สาธารณสถานใด ๆ อนัมีลกัษณะทางการเมือง 

 
 3.7  การต่อต้านทุจริต 

บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัเห็นความส าคญั และมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งจดั
ให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ ทั้ มีท าป่าว 

แนวทางปฏิบติั 
3.7.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน             

ทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มีการสอบทานการ
ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการติดสินบนและการคอร์รัปชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยศึกษานโยบาย ระเบียบ
บริษัท หรือ   แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต  การบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต              
หลกัจริยธรรมของบริษทั การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนบัสนุน และการให้ของขวญั การเล้ียง
รับรอง เพื่อจะไดป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.7.2 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งท าความเขา้ใจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริต
ของตนเอง และตอ้งระมดัระวงัในกระบวนการปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น การขาย การตลาด การจดัซ้ือ           
การลงทุน การท าสัญญา การให้และรับของก านลั การเล้ียงรับรอง การให้เงินบริจาค เป็นตน้ 

3.7.3 ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั มีหน้าท่ีต้องรายงานให้บริษทัทราบถึงการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ 

3.7.4 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งด าเนินการเร่ือง การให้หรือรับเงินบริจาค เงินสนบัสนุนอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตาม
ระเบียบของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงิน บริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้              
ถูกน าไปใชเ้พื่อการติดสินบน 

 

ใช้เ
ปิด

เผย
บน

เว็บ
ไซต์

บริ
ษัท

เท่า
นั้น



 
 

SD-EXC-033  Rev: 00 วนัท่ีบงัคบัใช ้ 7 พฤศจิกายน 2020 | 11/20 

3.7.5 ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีหน้าท่ีในการให้การส่งเสริม
และสนับสนุนนโยบายดา้นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือส่ือสารไปยงัพนักงานและผูท่ี้เก่ียวข้อง       
ทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง
ของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

3.7.6 ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้และ
อาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

3.7.7 บริษทัจดัให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัให้มี      
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมด้านคุณธรรม              
ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบ และภาระหนา้ท่ีของตน 

3.7.8 บริษทัสนบัสนุนให้คู่สัญญา คู่คา้ หรือบุคคลอื่นท่ีตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั รายงานการละเมิด
ของบริษทั 

3.7.9 บริษทัมีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบติังาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนกังานและลูกจา้งของบริษทัอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ 
เพื่อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร และเป็นการสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและลูกจา้งของ
บริษทั 

 
 3.8  ป้องกันการฟอกเงิน 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการป้องกนัไม่ให้บริษทัเป็นแหล่งฟอกเงิน โดยมีการจดัท าและดูแลบญัชีหรือสินทรัพยอ์ย่าง 
ถูกตอ้งตามกฎหมายเพ่ือมุ่งมัน่ปกป้องธุรกิจไม่ให้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใด ๆ ท่ีผิดกฎหมายทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา 

แนวทางปฏิบติั 
3.8.1 ผูบ้ริหารและพนักงานต้องท าธุรกิจท่ีถูกกฎหมายกับลูกค้าท่ีน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับ และใช้เงินทุนท่ี

ตรวจสอบแหล่งท่ีมาได ้
3.8.2 ผู ้บริหารและพนักงานต้องสังเกตสัญญาณเตือนภัยท่ีส่อพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มจะเป็นการฟอกเงิน 

ตวัอยา่งเช่น การร้องขอจากลูกคา้ หรือคู่คา้ธุรกิจให้จ่ายเงินทุนให้แก่บุคคลท่ีสาม หรือจ่ายแยกหลาย ๆ บญัชี 
หรือจ่ายเป็น    เงินสด หรือส่ิงเทียบเท่าเงินสดเป็นจ านวนมากและน่าสงสัย หรือเต็มใจจ่ายมากกว่าราคา
ตลาด โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรือจ่ายเงินผา่นตวักลางโดยไม่จ าเป็น ทั้งน้ีหากพบพฤติกรรมดงักล่าวให้
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป 

3.8.3 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งแจง้คณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบทนัที เม่ือพบพฤติกรรมท่ีมีแนวโนม้เขา้ข่าย
ตามขอ้สังเกตการณ์การฟอกเงิน 
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 3.9 ความปลอดภัยและสุขอนามัย 
บริษทัให้ความส าคญัและเอาใจใส่กบัความปลอดภยัและสุขภาพของพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  
แนวทางปฏิบติั 

  3.9.1 บริษทัจะพยายามป้องกนัอุบติัเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยเน่ืองจากงานอาชีพ ดว้ยความร่วมมืออยา่ง      
     จริงจงัของพนกังานทุกคน รวมทั้งจะจ ากดัและจดัการความเส่ียงต่อความปลอดภยั อนัเกิดจากการด าเนินงาน

ทางธุรกิจ 
3.9.2 บริษทัจะจดัให้มีการออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การจดัท าระเบียบปฏิบติัการอบรมและการควบคุมการ

ปฏิบติังาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน รวมถึงส่วนรวมท่ีบริษทัด าเนิน
ธุรกิจอยู ่

3.9.3 บริษทัจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุอนั       
เกิดจากปฏิบติัการดว้ยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมดัระวงั 

3.9.4 บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่าง  ๆ อย่างเคร่งครัด และจะน ามาตรฐานการจดัการเก่ียวกับ             
ความปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือมาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายและขอ้บงัคบัใชอ้ยู่ 

 

4.  ข้อพงึปฏิบัติทางจริยธรรม 
บริษทัก าหนดให้มีขอ้พึงปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางในการท างาน ดงัน้ี 

 4.1  มีภาวะผู้น า 
ผูบ้ริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบติัตามบทบาทของภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม และประพฤติตนให้เป็นท่ียอมรับของสังคม 

ตลอดจนเป็นประโยชน์ส าหรับการบริหารจดัการบริษทั 
แนวทางปฏิบติั 
4.1.1  ผูบ้ริหารต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน รวมทั้งมีความส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อ          

ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับของสังคม 
4.1.2  ผูบ้ริหารต้องจัดหาและน าระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ เพ่ือลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพใน          

การท างาน ตลอดจนมุ่งมัน่แสวงหานวตักรรมท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการฝึกอบรมและพฒันาพนักงานให้
สอดคลอ้งกบันวตักรรมและระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อบริหารงานบริษทัให้เป็นธุรกิจท่ีย ัง่ยืนและเป็น 
ผูน้ าทางธุรกิจ 

4.1.3  ผูบ้ริหารต้องด าเนินการตรวจสอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของผูมี้ส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่น เพื่อให้ได้
ขอ้เท็จจริงและแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยผูร้้องเรียนสามารถแจง้เบาะแสได้
ตามช่องทางท่ีบริษทัระบุไว ้

4.1.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดภาวะผูน้ าในกลุ่มพนักงาน อีกทั้งสนบัสนุนให้พนกังานทุกระดบัมีส่วน 
   ร่วมในการพฒันาบริษทั 

4.1.5  ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนและ  
สังคม ทั้งน้ีเพ่ือให้บริษทัเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในการพฒันาและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิกใน  
ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม 
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 4.2  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
แนวทางปฏิบติั 
4.2.1  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  เท่ียงธรรม ดว้ยความรับผิดชอบรอบคอบ 

ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัความคิดในการท างาน โดยถือประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญัปราศจากอคติ ไม่ใช้
อ านาจหนา้ท่ีของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

4.2.2  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่จงใจท ารายงานหรือบนัทึกท่ีเป็นเท็จหรือผิดพลาด รวมทั้งตอ้งไม่จงใจปิดบงั 
   หรือเสนอข้อมูลท่ีเป็นเท็จหรือผิดพลาดต่อบริษทั เม่ือพบรายงานหรือบันทึกท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ 
   ผิดพลาดตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

4.2.3  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชเ้วลาในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและให้มีประสิทธิผลตามท่ีก าหนด 
   ไวต้ามระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือแนวทางปฏิบติั รวมทั้งไม่กระท าหรือชกัจูงเพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ 
   ใชเ้วลาปฏิบติังานเพื่อกิจกรรมอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือผูถื้อหุ้น 

4.2.4  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ี อีกทั้งมีความ 
   ส านึกในหนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 
 4.3  ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และระเบียบขอ้บงัคบั
ในการท างานของบริษทัอย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเล่ียงการกระท าใด  ๆ ซ่ึงอาจส่งผลในทางลบต่อช่ือเสียงในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั 

แนวทางปฏิบติั 
4.3.1  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง ขดัขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าส่ัง

ของบริษทั รวมทั้งค  าส่ังอนัชอบดว้ยกฎหมายและชอบดว้ยหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา 
4.3.2 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ผลิต หรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวค้รอบครอง ไม่ว่าเพ่ือการใชเ้อง เพื่อการจ าหน่าย 

หรือเพื่อบุคคลอื่น 
4.3.3  ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งใช้ระบบการส่ือสาร และระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยความรับผิดชอบและตอ้งไม่

ก่อให้เกิดความแตกแยก การท าให้ผูอ้ื่นเสียหาย การท าลายขวญั หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรใน
สถานท่ีท างาน 

4.3.4  ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่ใช้ระบบการส่ือสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือ  
ขดัต่อนโยบายของบริษทั และไม่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือบริการท่ีคล้ายคลึงกัน ในทางท่ีจะท าให้เกิดความ
เสียหาย อบัอาย ขาดความเช่ือถือหรือเสียช่ือเสียง 

4.3.5  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยัระบบสารสนเทศอยา่งเคร่งครัด 
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4.3.6  มีความมุ่งมั่น มีจิตส านึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อบริษัทท่ีจะด าเนินการให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ ภายใตน้โยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั รักษาความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานของบริษทั โดยตอ้งยึดถือและปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและแนวทาง
ปฏิบติัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นเร่ืองดงักล่าว 

 
 4.4  รักษาทรัพย์สิน 

ผูบ้ริหารและพนักงานพึงมีหน้าท่ีดูแลรักษาและใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ีต่อกิจการของ 
บริษทัเท่านั้น และไม่น าไปใชป้ระโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบติั  
4.4.1  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของบริษทัในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4.4.2  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่น าเอาไปใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นของบริษทั 

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ไม่ว่าทรัพยสิ์นนั้นจะมีมูลค่าหรืออยูใ่นสภาพใด 
4.4.3  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เจตนา ท าให้เสียหาย ก่อวินาศกรรม หรือท าลายทรัพยสิ์นของบริษทั 
4.4.4  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือกิจการภายนอก เวน้แต่จะ

ไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา 
4.4.5  ผูบ้ริหารและพนักงานมีหน้าท่ีตอ้งช่วยหรือพยายามเพื่อให้ไดม้า  ซ่ึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ และปกป้อง รักษา 

และพิทกัษสิ์ทธิท่ีบริษทัมีต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา อาทิเช่น สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ความลบั
ทางการคา้ ซ่ึงจ าเป็นต่อการรักษาความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยจะตอ้งใชสิ้ทธิเหล่านั้นอยา่ง
รับผิดชอบ รวมถึงเคารพในสิทธิของเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาดว้ย ตวัอย่างเช่น ไม่น าซอฟต์แวร์ระบบ 
หรือระบบงานไฟล์หนัง (ภาพยนตร์) ไฟล์เพลง เกมส์หรืออื่น  ๆ ท่ีไม่ได้รับอนุญาตมาลงในอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของบริษทั เป็นตน้ 

 
 4.5  การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและเป็นธรรม 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคล โดยปฏิบติัอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือก
ปฏิบติั สนบัสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากน้ีบริษทัยงัตระหนกัถึง
ความส าคญัในดา้นแรงงานโดยปฏิบติัต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานอย่างเป็น 
ธรรม 

ผูบ้ริหารและพนักงานพึงส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบติัหรือยอมให้เกิด 
การเลือกปฏิบติัเก่ียวกบัเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อาย ุความพิการ รสนิยมทางเพศ ชาติก าเนิด หรือลกัษณะอื่นใดท่ีถูกคุม้ครองภายใต้
กฎหมาย หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือ 
เสนอแนะความคิดเห็นและแกปั้ญหาร่วมกนัในการท างาน โดยปฏิบติัต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานและหลกัปฏิบติัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
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แนวทางปฏิบติั 
4.5.1  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดทางเพศต่อผูร่้วมงาน หากพบหรือทราบว่า    

มีการละเมิดทางเพศในระหว่างผูร่้วมงานตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัที 
4.5.2  ผูบ้ริหารและพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน  อนัเป็นการก่อให้เกิดการแตกสามัคคี และ 

พึงละเวน้จากการน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
4.5.3  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเป็นผูมี้วินยั ไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติั

ต่อผูร่้วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสุภาพ มีน ้าใจและมีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี 
4.5.4  ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งเคารพในความเป็นส่วนตัวของผูบ้ ริหารและพนักงานคนอื่น โดยไม่น าขอ้มูล   

ส่วนบุคคล เช่น เงินเดือน ประวติัการรักษาพยาบาล ขอ้มูลครอบครัวไปเปิดเผยให้กบับุคคลภายนอกหรือผูท่ี้ 
ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

 
 4.6  เป็นพลเมืองดี 

ผูบ้ริหารและพนกังานพึงท าหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดีท่ีอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นในสังคมไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ 
แนวทางปฏิบติั 
4.6.1  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งพฒันาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อให้การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
4.6.2  ยึดมั่นในคุณธรรมและต้องไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบจาก

ผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลอื่นใด 
4.6.3  ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระท าการใดอนัจะกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีหรือช่ือเสียงของตนเอง

และบริษทั 
4.6.4   หลีกเล่ียงการมีภาระผกูพนัทางการเงินกบับุคคลท่ีท าธุรกิจกบับริษทั หรือระหว่างพนกังานดว้ยกนัเอง ซ่ึง 

หมายความรวมถึง การให้กูย้ืมเงิน หรือกูย้ืมเงิน การเรียกร้องเร่ียไรต่าง ๆ การใชเ้ช็คแลกเงินสด การเล่นแชร์ 
เป็นตน้ ยกเวน้กิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ 

4.6.5 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ประพฤติตนเป็นท่ีรังเกียจแก่ผูอ่ื้น พูดจาหรือแสดงกิริยาท่าทางลวนลามทาง
เพศ กระท าตนเป็นอนัธพาล มีหน้ีสินลน้พน้ตวั เล่นการพนนั ใชส้ารเสพติด ด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์
ขณะปฏิบติังาน หรือกระท าการใด ๆ อนัส่อให้เห็นว่าเส่ือมเสียในดา้นศีลธรรม 

4.6.6 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่พกพาอาวุธมาท่ีท างาน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง 
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 4.7  ไม่ให้และ/หรือไม่รับส่ิงตอบแทนท่ีเกินปกติวิสัย 
ผูบ้ริหาร พนกังาน และญาติสนิทไม่ให้ ไม่รับเงิน ผลประโยชน์หรือส่ิงของกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั หากการ

ให้ การรับนั้นอาจท าให้เขา้ใจไดว่้าผูใ้ห้ ผูรั้บมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกบัผู ้ให้ ผูรั้บ ซ่ึงอาจท าให้เกิด 
ความเสียหายแก่บริษทัได ้

แนวทางปฏิบติั 
4.7.1  ผูบ้ริหาร พนักงาน และญาติสนิทตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับร่วมกิจกรรมสังคม กิจกรรมกีฬา การเล้ียงรับรอง 

ของก านลั ของขวญั หรือสินน ้าใจ เพื่อตนเองหรือเพื่อผูอ้ื่นจากบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ย 
4.7.2 หากเป็นกรณีท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ผูบ้ริหารและพนกังานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวญั เพื่อส่งเสริมการขาย

และดา้นการตลาดหรือการโฆษณาทางธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได ้หากผลประโยชน์
หรือของขวญันั้นมีมูลค่าไม่เกินกว่า 1,000 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ตอ้งถือเป็น
ส่วนกลางและน าผลประโยชน์หรือของขวญันั้นส่งให้บริษทั 

4.7.3  กรณีท่ีผูบ้ริหารและพนักงานเป็นตวัแทนของบริษทัไปร่วมงานเล้ียงของคู่คา้ หรือเดินทางไปอบรม/ดูงาน
นอกสถานท่ี และไดรั้บผลประโยชน์หรือของขวญัมีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ไม่ว่าจะไดม้าจากการชิงโชค 
จบัฉลาก หรือรับของท่ีระลึกให้ถือปฏิบติัเช่นเดียวกบั ขอ้ 4.7.2 

4.7.4  การให้ผลประโยชน์หรือของขวญัสามารถกระท าได้ตามธรรมเนียมประเพณีเป็นไปอย่างโปร่งใส ตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับนโยบายท่ีเก่ียวข้องของบริษัท แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและการตดัสินใจทางธุรกิจของบริษทั โดยไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือคาดหวงัผลประโยชน์หรือส่ิงอ่ืนใด
เป็นการตอบแทนและโดยท่ีบุคลากรของบริษทัไม่ไดเ้รียกร้องหรือร้องขอ 

 
 4.8  ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผูบ้ริหารและพนกังานไม่พึงปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
แนวทางปฏิบติั 
4.8.1  ผูบ้ริหาร พนักงาน และญาติสนิทตอ้งไม่ด าเนินธุรกิจ/กิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจท าให้บุคคลทัว่ไปเห็นว่าเป็น

ธุรกิจ/กิจกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยการพิจารณา
อนุมติัธุรกรรมตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 

4.8.2  ผูบ้ริหาร พนักงาน และญาติสนิทต้องไม่ด า เนินธุรกิจ/กิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือหลีกเล่ียงความไม่เหมาะสมท่ีอาจเกิดขึ้นดงักล่าว 
ควรมีการเปิดเผยความสัมพนัธ์ของญาติสนิทท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานทรัพยากรบุคคลทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4.8.3 ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการที่พิจารณาตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วน
ไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้บริษทัทราบ และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัใน
รายการดงักล่าว 
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 4.9  ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือผลประโยชน์ในทางมิชอบ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
ผูบ้ริหารและพนกังานไม่น าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช ้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ 
แนวทางปฏิบติั 
4.9.1  ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีมีหน้าท่ีน าขอ้มูลภายในไปใชต้อ้งระมดัระวงัไม่ให้ผูอ้ื่นไดย้ิน ลอบฟัง ดกัฟังหรือ

บนัทึกเสียง ไม่ควรสนทนาในท่ีสาธารณะผ่านเคร่ืองมือส่ือสาร หรือสนทนากบัสมาชิกในครอบครัวและ
บุคคลใกลชิ้ดอนัน าไปสู่การเปิดเผยต่อผูอ้ื่นได ้

4.9.2  ผูบ้ริหารและพนักงานต้องจัดการ จัดเก็บ และแยกแยะรายละเอียดข้อมูลภายในให้เป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

4.9.3  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในของบริษทัต่อผูท่ี้ไม่มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบขอ้บงัคบั หรือ
ขอ้ตกลงทางธุรกิจ รวมถึงญาติสนิทและเพื่อนฝูง เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้
อ านาจด าเนินการและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและ/หรือเจา้ของขอ้มูล 

4.9.4  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่น าขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะไปใชเ้พ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย์
หรือส่งขอ้มูลดงักล่าวให้ผูอ่ื้นเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ไม่ว่าจะอยูใ่นช่วงเวลาใด 

4.9.5  ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรให้ค  าแนะน าหรือให้ความเห็นในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั เวน้แต่เป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

4.9.6  ผูบ้ริหารและพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าขอ้มูลงบการเงิน รวมถึงบุคคลในครอบครัวตอ้ง
ไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินและ 2 วนัหลงัท่ีมีการ
เปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผยขอ้มูลอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

4.9.7  จดัเก็บสารสนเทศท่ีส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นความลบัโดยจ ากดัให้รับรู้ไดเ้ฉพาะผูบ้ริหารและพนักงาน 
  ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีจ าเป็น และแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบว่าเป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลบัและมีการก าหนด 
  ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ รวมทั้งข้อห้ามในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยใช้สารสนเทศดังกล่าว  
  ทั้งน้ีระยะเวลาในการจดัเก็บรักษาความลบัของสารสนเทศภายหลงัท่ีผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งพน้ 
  จากต าแหน่งหนา้ท่ีให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดไว ้ 
4.9.8  ผูบ้ริหารและพนักงานต้องท าลายข้อมูลท่ีไม่ได้ใช้แล้วให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคบัของบริษทัอย่าง 
  เคร่งครัด เพ่ือป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลร่ัวไหล 
4.9.9 ผูบ้ริหารและพนกังานไม่น าขอ้มูลของบริษทัขอ้มูลของลูกคา้/คู่คา้ หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของผูอ้ื่น ไปเปิดเผย

หรือใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น อนันอกเหนือไปจากท่ีไดรั้บอนุญาตหรือนอกเหนือไปจากท่ีไดเ้ขา้
ไปมีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายต่อกนั ภายใตก้ารควบคุมของกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ  

 
 4.10 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

ผูบ้ริหารและพนกังานตระหนกัในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกนัความเสียหาย
ทั้งทางดา้นกายภาพและดา้นขอ้มูลท่ีจะเกิดขึ้นกบัระบบคอมพิวเตอร์ Hardware Programs แฟ้มขอ้มูล และอุปกรณ์อื่น ๆ ถูก
ท าลายให้เกิดความเสียหาย 
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แนวทางปฏิบติั 
  4.10.1  ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งรับผิดชอบในการปกป้องขอ้มูลสารสนเทศจากการถูกเปล่ียนแปลง  แกไ้ข การ 

สูญหาย การเข้าถึง หรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั  ลูกค้า คู่ค้า และ
พนัธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลอืน่ท่ีเก่ียวขอ้ง  

  4.10.2 ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอร์ของบริษทัในการจดัหาหรือส่งผ่านส่ิงใด ๆ ท่ีละเมิดกฎหมาย 
หรือเสนอข้อความหรือเน้ือหาซ่ึงผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอนัดีของสังคมและไม่ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทัไปใชใ้นเร่ืองท่ีมิใช่ภารกิจของบริษทั และเร่ืองส่วนตวั  

  4.10.3 บริษทัส่งเสริมให้มีการใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการด าเนินธุรกิจและเป็นเคร่ืองมือแห่งการเรียนรู้โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั  

  4.10.4 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งหลีกเล่ียงเว็บไซต์ท่ีผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม และงดเวน้
การเผยแพร่ขอ้มูลหรือเวบ็ไซตด์งักล่าวต่อผูอ้ื่น 

  4.10.5 พนักงานท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้ นท่ีจะมีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ และพนักงานท่ีไม่ได้รับมอบหมายต้องไม่เข้าดู เผยแพร่ ลบทิ้ง ท าลาย หรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล เปล่ียนรหสัผา่นหรือกระท าการอื่นใดท่ีท าให้เกิดความเสียหาย 

  4.10.6 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านตอ้งปกป้องไม่ให้มีการเจาะระบบรักษาความปลอดภยั รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูล
หรือการลอ็กอินเขา้ไปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

  4.10.7 พนกังานท่ีใชค้อมพิวเตอร์ตอ้งไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลใดหรือบริษทัใด ๆ ท่ีไดรั้บการคุม้ครองโดยลิขสิทธ์ิ
ลบัทางการคา้ สิทธิบตัรหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอื่น ๆ หรือกฎหมายหรือขอ้บงัคบัที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ซ่ึงรวมไปถึงติดตั้งหรือเผยแพร่ผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์เถ่ือนหรือซอฟต์แวร์ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตอย่างถูกตอ้ง
ให้กบัทางบริษทั 

  4.10.8 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านตอ้งปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยัระบบสารสนเทศของบริษทั 
 

5.  การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม  
 เพื่อให้การติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างานรวมถึงส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังาน
ทุกระดบัตระหนักถึงความส าคญัของการปฏิบติัดงักล่าว บริษทัจึงมีการด าเนินการจดัการกรณีท่ีผูบ้ริหารและพนกังานฝ่าฝืน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ขั้นตอนการปฏิบติั  

1. ก าหนดให้หัวหน้างานหรือตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายรายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ ทุกไตรมาสต่อ
หน่วยงานเลขานุการบริษทั 

 ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน บริษทัมีมาตรการใน
การลงโทษผูฝ่้าฝืนตามระดบัความรุนแรงของประเด็นท่ีเกิดขึ้น เช่น การว่ากล่าวตกัเตือน การออกหนงัสือ
เตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การส่งเร่ืองให้ฝ่ายบริหารพิจารณาตามล าดบัขั้น เป็นตน้  

 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดแนวทางแก้ไข และวิเคราะห์สาเหตุของประเด็นท่ีเกิดขึ้น รวมถึงมาตรการ
ป้องกนัไม่ให้เกิดขึ้นซ ้าอีกในอนาคต 
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2. หน่วยงานเลขานุการบริษทัสรุปขอ้มูลรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และสรุปประเด็นส าคญัเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั  

3. การรายงานความคืบหน้ากรณีท่ีมีประเด็นท่ีต้องจัดการแก้ไข โดยก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบรายงานสถานะความคืบหน้า โดยมีการรายงานความคืบหน้าต่อหน่วยงานเลขานุการบริษทั เพื่อสรุป
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเด็นส าคญัจะมีการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั 

4. เพื่อให้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตวัตามจรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ก าหนดให้มีการสุ่มตรวจการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน โดยหน่วยงาน
เลขานุการบริษทัหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

   นอกจากน้ีผูมี้ส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย         
ความไม่ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ผา่นกรรมการ
อิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียย่ิงขึ้น บริษทัจดัให้มี
ช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย อาทิ เวบ็ไซต์บริษทั โทรศพัท์ หรืออีเมล ์และจดัให้มีหน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียแสดง
ความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเร่ืองส าคญัอื่น ๆ ต่อบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น จดัให้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์และ
เลขานุการบริษทัรับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ  จากผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน ขณะท่ีตวัแทนฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษยรั์บผิดชอบในการรับขอ้คิดเห็นและเร่ืองราวร้องทุกข์จากพนักงาน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัท าวิธีปฏิบติังานต่อ     
ขอ้ร้องเรียนของผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น ๆ อย่างชดัเจน เพื่อรักษาสิทธิรวมถึงคุม้ครองความเป็นส่วนตวั
ของผูร้้องเรียน โดยผูร้้องเรียนดงักล่าวจะไดรั้บความคุม้ครองและเก็บรักษาขอ้มูลส่วนตวัไวเ้ป็นความลบั ซ่ึงเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ในกรณีมีขอ้ร้องเรียนว่าอาจมีการกระท าความผิดจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงและ
ผูแ้ทนจากส่วนงานท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองดงักล่าว เพื่อสอบสวนและด าเนินการตามขอ้บงัคบัทางวินยัของบริษทั และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

บริษทัก าหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน โดยผูร้้องเรียนสามารถร้องเรียนได ้6 ช่องทาง ดงัน้ี 
ช่องทางท่ี 1  การร้องเรียนดว้ยตนเองท่ีส านกังานใหญ่   
 บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 
  42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
ช่องทางท่ี 2  การร้องเรียนโดยจดัท าเป็นหนงัสือ และส่งมาท่ีเลขานุการบริษทั  บริษทั ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) 
  42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
ช่องทางท่ี 3  การร้องเรียนทางโทรศพัทห์รือโทรสาร 
  โทรศพัท ์0-2429-0354-7 ต่อ 501 หรือ โทรสาร 0-2429-0358 
ช่องทางท่ี 4  การร้องเรียนผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.tpbigroup.com) 
ช่องทางท่ี 5  การร้องเรียนผา่นทางอีเมล ์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ : ac@tpbigroup.com 
                  นกัลงทุนสัมพนัธ์ : ir@tpbigroup.com 
 เลขานุการบริษทั : company_secretary@tpbigroup.com 
ช่องทางท่ี 6  กล่องรับความคิดเห็น ส าหรับพนกังาน 
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โดยบริษทัไดก้ าหนดผูดู้แลรับผิดชอบในการรวบรวมเร่ืองร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสต่าง ๆ เพื่อพิจารณาด าเนินการ  
และรักษาขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั เพื่อไม่ให้ผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บความเดือดร้อน และพิจารณาก าหนดมาตรการชดเชยความ
เสียหายท่ีผูร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสอาจไดรั้บ  
 

6.   บทลงโทษ  
  จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัถือเป็นวินัยอย่างหน่ึง ซ่ึงผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนตอ้งด ารงตน และปฏิบติัตามอย่าง
เคร่งครัด พนักงานท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามคู่มือ  นโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
ส าหรับพนักงานว่าดว้ยเร่ืองวินัยและโทษทางวินัย ผูบ้ริหารหรือพนักงานจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิด
กฎหมาย 
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