
จริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ 
 

 1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้าง
เสริมผลการด าเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม 
สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ 
  

  1) ผู้ถือหุ้น 
   คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. เคารพในสิทธิแห่งความเปน็เจา้ของ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
   2. ด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจ 
ต่อผู้ถือหุ้น อันจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
   3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างเหมาะสม 
   4. รายงานสารสนเทศส าคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้ง
สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่กระท าการใด ๆที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท 
   5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจ าปี 
   6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
   7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ผู้
ถือหุ้น 
   8. เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม 
   9. อ านวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็น
อุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
   10. ด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผย
ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
   11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของ
ตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 



  2)  ลูกค้า 
    คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจส าคัญ อันน าไป 
สู่ความส าเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. ด าเนินธุรกิจด้านผลิต จ าหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
    2. ด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ิมคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 
    3. ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด
สิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
    4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
    5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า 
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
    6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียน พึงได้รับ
การเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
 

  3)  คู่ค้า 
    คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดย
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    1.  มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพ้ืนฐานของการ
แข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน 
    2.  รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเอง หรือ
ผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
    3.  สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพ่ิม
คุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน 
    4.  ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบ
เจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
    5.  ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลง
ทางการค้า 
 
 
 
 
 



  4)  คู่แข่ง 
    คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 
    2.  ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 
 

  5)  เจ้าหนี้ 
    คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพ่ือสร้างความเชื่อถือ
ให้กับเจ้าหนี้  โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
   2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด 
   3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ที่ดี 
   4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา 
   5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการ
ล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 

  6)  พนักงาน 
    คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของบริษัท 
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน 
ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เก่ียวข้อง 
    2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัท 
    3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว 
เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอ่ืนใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 
    4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน 
    5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพัฒนาบริษัท 
    6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน 
    7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 



    8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ เกี่ยวกับการท างาน ซึ่ง
ข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความ สัมพันธ์
อันดีในการท างานร่วมกัน 
    9. จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการท างาน 
โดยค านึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
    10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

  7)  ชุมชนและสังคม 
    คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ 
ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยก าหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    1.  ไม่ด าเนินธุรกิจที่ท าให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนที่อยู่ร่วมในชุมชนและ
สังคม 
    2. ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและ
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
    3. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจาก 
การด าเนินงานของบริษัท 
    4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
    5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน 
    6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ 
    7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
 

  8)  สิ่งแวดล้อม 
    คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    1.  ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
    2.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
    3.  ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม 



    4.  ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการ
บ าบัดและฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
    5.  มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    6.  ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

  9)  ภาครัฐ 
    คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยก าหนดเป็นนโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
    1.  ศึกษาและท าความเข้าใจในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ด าเนินการใด ๆ อัน
เป็นการขัดต่อกฎหมาย 
    2.  ด าเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
    3.  สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
    4.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ
หรือท้องถิ่น 
 

 2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้  
  1.  ด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชนห์รือรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม 
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าท ารายการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ 
กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  2.  ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัด
ผลประโยชน์กับบริษัท  รวมทั้งไม่มีการเอ้ือประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด 
  3.   กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  4.  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามท าการซื้อขาย
หลักทรัพยข์องบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผย
แล้ว 24 ชั่วโมง 
  5.  ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป 



  6.  ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ  หรือได้รับทราบต่อบุคคล 
ภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  
  7.  การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอ านาจหน้าที่ อาจมีการก าหนดชั้นความลับ
ของข้อมูลตามความส าคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 
  8. บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท
ทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 
 

 3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ 
  คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเปน็ไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรองหรือการรับการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณี
ปฏิบัติ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.  ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่ง
อย่างใด หากจ าเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีท่ีมีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
  2.  กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับ
เงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นก าหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับ 
ของขวัญ ของก านัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น  
  3.  กรณีท่ีตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของก านัล หรือการเลี้ยงรับรอง 
ในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน  
  4.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีเหมาะสม 
 

 4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
  2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่าง ๆ 
  3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บรหิาร และพนักงาน กระท าการใด ๆ อันเป็นการเรยีกร้องหรอืยอมรับซึ่ง
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 



  4. หา้มกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
แก่บุคคลภายนอก เพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต าแหน่ง
หน้าที่ของตน 
  5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง 
  6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอัน
ควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มี
การแจ้งเข้ามา 
 

 5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  1.  ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เก่ียวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา  
  2.  ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ 
หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต  
  3.  เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปญัญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผู้อื่นไปใช้เพ่ือประโยชนส์่วน
ตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน  
  4.  ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด 
 

 6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  1.  ไม่กระท าการใด ๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  
  2.  ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสทิธิมนุษยชนแก่พนักงานเพ่ือน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน  
  3.  ไม่จ ากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอ่ืน
ใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก  
  4.  จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
 

 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้  
  1.  ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพของ
พนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ  



  2.  สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน โดยก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการ
ท างานที่ปลอดภัยในการท างานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรบัปรุงสภาพการท างาน สภาพแวดล้อม 
วิธีการท างานที่ปลอดภยั รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน  
  3.  มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดท า ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง  
  4.  สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน 
ได้อย่างยั่งยืน 
 
 


