
ข้อพึงปฏิบติัทางธรุกิจ (Code of Conduct) 

 
1.  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 บุคลากรทุกท่านต้องปฏิบตัิงานตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบรษิัท เพื่อแสดงให้เห็นว่าบรษิัทให้

ความส าคญักบัการปกป้องผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายทัง้ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ และพนักงาน รวมถงึชื่อเสยีงของ

บรษิทั 

2. ความสมัพนัธก์บัผูถื้อหุ้นของบริษทั 

 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ การตดัสนิใจใด ๆ ของคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งค านึงถงึผลประโยชน์ของ 

ผูถ้อืหุน้เป็นหลกั และด าเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย 

3. ข้อพึงปฏิบติัเบือ้งต้นของคณะกรรมการบริษทั 

 ต้องปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ท างานที่

เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัอย่างเตม็ที ่และสนบัสนุนใหเ้กดิวฒันธรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

4. ข้อพึงปฏิบติัเบือ้งต้นของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 ก าหนดนโยบายทางธุรกจิของบรษิทัเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัทีว่างไว ้รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

ลกูคา้ และพนกังานของบรษิทัเป็นส าคญั และสนบัสนุนใหเ้กดิวฒันธรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

5. นโยบายและการปฏิบติัต่อพนักงาน 

 บรษิทัใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อพนกังาน ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ

และทรพัยส์นิของพนักงาน ท าการแต่งตัง้และโยกยา้ยพนักงาน รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษดว้ยความสจุรติใจ 

และตัง้อยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะของพนักงาน โดยใหโ้อกาสอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ และปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 

6. นโยบายในการปฏิบติัตนของพนักงาน และการปฏิบติัต่อพนักงานอ่ืน 

 พนักงานทุกคนต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่ ซื่อตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ งดเว้นการให้

ของขวญัทีม่มีลูค่าสงูแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรอืรบัของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทัง้นี้ ผูบ้งัคบับญัชาพงึปฏบิตัตินใหเ้ป็นที่

เคารพนับถอืของพนักงาน และพนักงานไม่พงึกระท าการใด ๆ อนัเป็นการไม่เคารพนับถอืผูบ้งัคบับญัชา พนักงานทุก

คนต้องเคารพในสทิธขิองพนักงานอื่น รวมทัง้ฝ่ายจดัการ เป็นผูม้วีนิัย และประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบของบรษิทั

และประเพณีอนัดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม ร่วมสร้างและรกัษาบรรยากาศแห่งความ

สามคัค ีและความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัในหมู่พนักงาน และหลกีเลีย่งการกระท าใด ๆ อนัอาจกระทบต่อชื่อเสยีงและ

ภาพลกัษณ์ของบรษิทั หรอืเป็นปัญหาแก่บรษิทัในภายหลงัได้ 

7. นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนพนักงาน 



 การก าหนดค่าตอบแทนพนักงานจะมุ่งเน้นที่ระบบการคิดค่าตอบแทนและระบบสวสัดิการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของธุรกจิ เช่นเดยีวกบัการพฒันาทกัษะของพนักงาน และการกระตุ้นขวญัก าลงัใจ เพื่อให้การท างานของ

พนกังานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิประสทิธผิล นอกจากนี้ บรษิทัยงัเปิดโอกาสใหพ้นกังานมสีว่นร่วมใน

การแสดงความคดิเหน็เพื่อพฒันาการท างาน รวมถงึกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานในองคก์ร 

8. ความสมัพนัธก์นัระหว่างข้อพึงปฏิบติักบักฎหมาย 

 ขอ้พงึปฏบิตัใิด ๆ ของบรษิทัตอ้งปรบัปรุงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

9. ลูกค้า 

 ส่งมอบผลติภณัฑแ์ละใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพตรงตามหรอืสงูกว่าความคาดหมายของลูกคา้ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่ป็น

ธรรม ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีถู่กต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ โดยไม่มกีารกล่าวเกนิ

ความเป็นจรงิทีเ่ป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพของผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ ๆ รกัษาความลบัของลูกคา้

และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้งโดยมชิอบ ตดิต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มปีระสทิธภิาพ 

และเป็นทีไ่วว้างใจไดข้องลูกคา้ รวมถงึการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ดว้ยความรวดเรว็ และจดัใหม้รีะบบและ

ช่องทางใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัคุณภาพและความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

10. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานต้องหลกีเลี่ยงการกระท าใด ๆ อนัเป็นการขดัผลประโยชน์ของบรษิัท และ

บรษิทัตอ้งควบคุมดแูลไม่ใหเ้กดิการขดัแยง้ซึง่ผลประโยชน์ระหว่างผูท้ีเ่กีย่วขอ้งขึน้ ไม่ว่าผูบ้รหิารหรอืพนกังานคนใดก็

ตามไม่มสีทิธทิีจ่ะกระท าการใด ๆ ทีข่ดัแยง้กบักฎหมายและขอ้พงึปฏบิตัขิองบรษิทั การกระท าและการตดัสนิใจของ

ผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทัตอ้งค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นก่อนผลประโยชน์ของตนเสมอ ในการนี้ 

หากเกดิสถานการณ์ทีผ่ลประโยชน์ขดักนั หรอืเมื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ที่

อาจน าไปสู่ผลประโยชน์ขดักนั ใหบุ้คคลดงักล่าวแจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ เพื่อหาทางแกไ้ข

สถานการณ์นัน้ ๆ ดว้ยความยุตธิรรมและโปร่งใส 

11. ข้อมูลภายในบริษทั 

 บุคลากรทุกท่านของบรษิทัตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

12. การแข่งขนั 

 บริษัทมุ่งมัน่ที่จะท าการค้าและแข่งขนัทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม และในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานต้องละเวน้จากการเรยีก รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบัคู่ค้า 

และ/หรอื เจา้หนี้ 

13. การประชาสมัพนัธ ์

 จะไม่มกีารบดิเบอืน ปกปิด และ/หรอื แสดงขอ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ในการเผยแพร่หรอืโฆษณาใด ๆ ออกสู่สาธารณชน 

และด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ของบรษิทัตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

14. บทบาททางสงัคม และส่ิงแวดล้อม 



 ส่งเสรมิสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัมสี่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม โดยการ

ด าเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหชุ้มชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ทัง้ที่

ด าเนินการเองและร่วมมอืกบัรฐัและชุมชน เนื่องจากการเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมของสงัคมจะเป็นการช่วยพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมซึง่จะส่งผลต่อความส าเรจ็ของบรษิทัในทีสุ่ด และบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิกจิกรรมการดูแลรกัษา

ธรรมชาตแิละอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิน่ 

15. การให้หรอืรบัของขวญั หรอืการบนัเทิง 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบัเงิน สิง่ของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก

ผู้เกี่ยวขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทั อย่างไรกด็ ีกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานอาจรบัหรอืให้ของขวัญได้ตามประเพณี

นิยม โดยการรบัของขวญันัน้จะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเชงิธุรกจิใด ๆ ของผูร้บั ท าดว้ยความโปร่งใส หรอืท าในที่

เปิดเผย และสามารถเปิดเผยตรวจสอบได ้

16. การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน 

 ฝ่ายจดัการของบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน และทนัต่อ

เวลา ทัง้งบรายปี และรายไตรมาส ซึง่จดัท าตามมาตรฐานบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบั นอกจากนี้ ตอ้งจดัใหม้รีะบบการควบคมุ

และตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า บรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

17. การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติั การแจ้ง และเปิดเผยถึงการกระท าผิด  

 ประกอบดว้ย 5 หลกัการ ดงันี้ 

1. บริษัทก าหนดเป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้อง

รบัทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิางธุรกจิอย่างเคร่งครดั 

2.มบีทก าหนดโทษและพจิารณายกย่องส าหรบัผู้ที่ไม่ปฏบิตัิตามและผู้ที่ปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั สอดคล้องกบั

นโยบายและขอ้ก าหนด บทลงโทษทางวนิยั ตามขอ้บงัคบัการท างาน 

3.มกีระบวนการในการตดิตาม สอบถาม และการรายงานกรณีสงสยัว่ามกีารกระท าผดิขอ้พงึปฏบิตั ิหรอืการรบั

ขอ้รอ้งเรยีน ตามช่องทางต่าง ๆ ตามล าดบัลกัษณะการกระท าผดิทางวนิยั และผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั

ชัน้  ดงันี้ 

▪ ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน 
▪ หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ ในการรายงานกรณีสงสยัว่ามกีารกระท าผดิขอ้พงึปฏบิตั ิหากเป็นกรณีไม่รา้ยแรงใหด้ าเนินการแจง้

ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ หรอืหากเป็นกรณีร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการทุจรติ ฉ้อโกง ให้ด าเนินการแจง้

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูสุดของฝ่าย แต่หากกรณีดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบัผูบ้งัคับบญัชาระดบัสงูสุดของฝ่าย 

พนักงานอาจรายงานตรงถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อที่หน่วยงานตรวจสอบภายในดงักล่าวจะ

ด าเนินการพจิารณาตรวจสอบและรายงานผลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป  



4.มกีารรายงานการตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติาม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะผู้บรหิาร และ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

5.ก าหนดใหม้กีารทบทวนขอ้พงึปฏบิตัทิางธุรกจิ ทุก 3 ปีหรอืกรณีทีม่คีวามเหมาะสมและจ าเป็น 

 


