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หลักการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการ บริ ษทั พรี เมียร์ แทงค์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด(มหาชน) มีนโยบายที่จะส่ งเสริ มหลักการกากับดูแล
กิ จการที่ ดีขององค์กร เพื่ อให้ สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยมุ่ งเน้นที่ จะพัฒ นาธุ รกิ จให้
เจริ ญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาของสังคมไทย เพื่อมอบประโยชน์ให้กบั
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯมุ่งหวังที่จะขยายการดาเนินธุรกิจ และการให้บริ การที่สอดคล้องกับหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจที่ใส่ใจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อจะนาไปสู่การเป็ นองค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั พรี เมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินธุรกิจ อย่างมี
จรรยาบรรณ จึ งได้จัดท าคู่มือ “จริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อพึ งปฏิ บัติในการท างาน” ( Code of Conduct ) เพื่ อให้ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั พรี เมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด และเป็ นไป
อย่างมีมาตรฐานทางจริ ยธรรมและคุณธรรม เพื่อนาไปสู่ ความภาคภู มิใจขององค์กร บนพื้นฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการทบทวน ติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานตาม คู่มือ “จริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน” อย่างต่อเนื่อง

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั ่น จากัด(มหาชน)
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คานิยาม
บริ ษทั ฯ

หมายถึง

บริ ษทั พรี เมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) และ/หรื อบริ ษทั ย่อย

กรรมการ

หมายถึง

กรรมการของบริ ษทั ฯ

ผูบ้ ริ หาร

หมายถึง

บุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป

พนักงาน

หมายถึง

พนักงานของบริ ษทั ฯ

สมาชิกในครอบครัว

หมายถึง

บุพการี ญาติพี่นอ้ ง คู่สมรส ผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา

จริ ยธรรมธุรกิจ

หมายถึง

แนวทางปฏิบตั ิที่ดีในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน อันจะนาองค์กรไปสู่การมีระบบการกากับดูแลที่ดี

ทรัพย์สิน

หมายถึง

สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิ ทธิ์ เอกสารสิ ทธิ์
สิ ทธิบตั ร ตลอดจนสิ่ งประดิษฐ์ของบริ ษทั ฯ

ข้อมูลจาเพาะ

หมายถึง

ข้อมูลที่บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของหรื อเป็ นผูค้ วบคุม ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจทั้งในปั จจุบันและอนาคต เป็ นข้อมูลที่ รู้ในวงกาจัดและไม่พึง
เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก ก่อนได้รับอนุญาตจากผูม้ ีอานาจ ได้แก่ ข้อมูล
ของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลการให้บริ การ
ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน เป็ นต้น

ผูม้ ีส่วนได้เสี ย

หมายถึง

บุ ค คลและ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ ง กับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษทั รวมถึง ผูถ้ ือหุ้น ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ลูกค้า คู่ค้า
เจ้าหนี้ คู่แข่ง ทางธุรกิจและสังคมส่วนรวม เป็ นต้น

การยึดหลักนิติธรรม

หมายถึง

การตัดสิ นใจและการดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง (Rule of Law)

ความยุติธรรมและความมี หมายถึง

การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงตรงเสมอภาคไม่เลือกปฏิบตั ิโดยอยูบ่ น

คุณธรรม

พื้นฐานของหลักความเป็ นธรรมและคุณธรรม ( Fairness and Morality )

ความโปร่ งใส

หมายถึง

ความโปร่ งใสในการตัดสิ นใจและวิธีการดาเนินงานที่สามารถเปิ ดเผยให้
สาธารณชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบระเบียบและ
กฎหมาย ( Transparency )
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ความซื่อสัตย์สุจริ ต

หมายถึง

ความซื่ อ สั ต ย์สุจ ริ ต ต่ อ หน้ าที่ ที่ จ ะต้อ งปฏิ บัติ ให้ ถู ก ต้อ งตามระเบี ย บ
ข้อบังคับ จารี ตและศีลธรรมอันดีงาม (Integrity)

ความสานึกในหน้าที่

หมายถึง

การตระหนั ก ในหน้ าที่ ที่ จ ะต้อ งปฏิ บัติ อ ย่ างเต็ ม ความสามารถและ
มีประสิ ทธิภาพ (Responsibility)

ความรับผิดชอบต่อผล

หมายถึง

ของการปฏิบตั ิหน้าที่
ความมีวิสัยทัศน์

การยอมรับผลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ทั้งในเชิงบวกหรื อลบ
(Accountability)

หมายถึง

การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่กิจการ
ในระยะยาว และมุ่งสู่ความเป็ นเลิศของงาน (Vision )

ทุจริ ตคอร์รัปชัน่

หมายถึง

การติดสิ นบนไม่ว่าจะในรู ปแบบใด โดยการเสนอ ให้ สัญญา มอบให้ ให้
คามัน่ เรี ยกร้อง หรื อรับ ( ในรู ปตัวเงิน / สิ นทรัพย์ ) หรื อประโยชน์อื่นใด
ซึ่ งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานเอกชน
คู่ค้า ลูกค้าและมี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
เพื่อให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลดังกล่าวกระทา หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
อันเป็ นที่ ให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งธุ รกิจ หรื อแนะนาธุ รกิจให้กบั บริ ษทั ฯ
โดยเฉพาะ หรื อ เพื่ อ ให้ ได้ม าหรื อ รั กษาไว้ซ่ ึ ง ผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไม่
เหมาะสม เว้น แต่ เป็ นกรณี ที่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทาได้

การให้สิ่งของหรื อ

หมายถึง

ประโยชน์

การให้สิทธิพิเศษ ในรู ปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่ งของ ที่มีนยั สาคัญหรื อ
ประโยชน์ อื่ น ใด เพื่ อ เป็ นสิ น น้ าใจ เป็ นรางวัล หรื อ เพื่ อ การสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดี

การให้สินบน

หมายถึง

การเสนอให้ หรื อรั บ สิ่ งของ ของขวัญ รางวัล หรื อ ผลประโยชน์ อื่น ใด
ให้ แ ก่ ต นเอง หรื อจากบุ ค คลซึ่ งต้อ งการให้ โ น้ ม น้ า ว ให้ ก ระท าการ
บางอย่างที่ไม่สุจริ ต ผิดกฎหมาย หรื อผิดจรรยาบรรณ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สานักงานคณะกรรมการ หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลต.

ประเพณี นิยม

เทศกาล วัน ส าคั ญ หรื อกิ จ กรรมที่ มี ก ารปฏิ บั ติ สื บเนื่ อ งกั น มาเป็ น

หมายถึง

เอกลักษณ์ และมีความสาคัญต่อสังคม
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1. จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
แนวทางการดาเนินธุรกิจ
จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ ฉบับนี้ให้บงั คับใช้สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะได้ลงนามรับทราบหรื อไม่ก็ตาม หลักในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯนั้น การมี ความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นสิ่ งที่ มีค่า
อย่างยิ่ง ต่อ ความส าเร็ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมี ผ ลต่อ ความเจริ ญ ก้าวหน้าและผลกาไรทางธุ รกิ จ เช่ น เดี ยวกับชื่ อเสี ยงและ
ความดีงามของผูบ้ ริ หารและพนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็ นห่ วงโซ่คุณค่า ที่มนั่ คงแข็งแกร่ งในระบบพลังงานของประเทศ บนหลักการบริ หารแบบยัง่ ยืนและใส่ใจ เพื่อ
เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็ นหนึ่งในใจลูกค้า”

พันธกิจ (Mission)
“เชื่ อมโยงการส่ งมอบพลังงานสู่ ภูมิภาค ด้วยบริ การที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างปลอดภัยมีประสิ ทธิ ภาพ และมี
คุณภาพสู ง”

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
“ PREMIER ”
P : Passion for Excellence
มุ่งมั่นสู่ ความเป็ นเลิศ มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจดาเนินงานอย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ทา้ ทาย
โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซ่ ึงความเป็ นเลิศและเป็ นผูน้ าในธุรกิจ
R : Reliability
สร้ างความไว้วางใจ มุ่งมัน่ สร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจ ให้กบั ลูกค้า สังคม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
E : Efficiency
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริ มให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดยการนาเอาเทคโนโลยี หรื อการคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อนามาพัฒนาระบบงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คมุ้ ค่ากับทรัพยากรที่เสี ยไป
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M : Moving fast
ขับเคลื่อนด้ วยความรวดเร็ว มองหาโอกาสทางธุรกิจที่มีศกั ยภาพ การต่อยอดธุรกิจเดิม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
เพื่อให้องค์กรเติบโต ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของโลกในยุคปัจจุบนั
I : Integrity
มีความซื่ อสัตย์สุจริต ดาเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริ ยธรรม โปร่ งใส ถูกต้องตามตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
E : Environment and Safety
ใส่ ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ต้องดาเนินธุรกิจโดยเน้นการเติบโตไปพร้อมกันกับสังคม ชุมชน และรักษา
สิ่ งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ตามกรอบการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
R : Responsibility
รับผิดชอบต่อหน้ าที่ องค์กร ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน ผูถ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวมอย่างเป็ นธรรม

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
1.1 ยึดหลักนิติธรรม
บริ ษทั ฯ ยึดถือหลักนิ ติธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องรับรู ้
และรับทราบกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับ ที่จะประกาศใช้ในอนาคต ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อการบริ หารงานและการทางานของตน
แนวทางปฏิบัติ
1.1.1

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องศึกษาและทาความเข้าใจ ในกฎระเบียบที่ใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงานของ
ทางราชการ ทั้งที่มีผลใช้บงั คับและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้

1.1.2

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรื อข้อมูลจาเพาะของคู่แข่ง
โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่นการขโมย การจารกรรม หรื อละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของ
คู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรื อบุคคลอื่น

1.1.3

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวร้าย หรื อกระทาการใดๆ โดย
ปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
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1.2 มีความโปร่ งใส
การตัดสิ นใจและวิธีการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นไปด้วยความโปร่ งใสปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และสามารถเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ และวิธีการปฏิ บัติของบริ ษทั ฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการป้ องกันมิ ให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังบุคคลหรื อนิ ติ
บุคคลอื่นใด
แนวทางปฏิบัติ
1.2.1

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องจัดทารายงานทางการบัญชี การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดาเนินงานเพื่อแสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตามความเป็ นจริ ง ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี
มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด

1.2.2

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวทาง
ของบริ ษัท ฯอย่ างเคร่ ง ครั ด มี ค วามโปร่ ง ใส ชั ด เจน เป็ นธรรมต่ อ ทุ ก ฝ่ าย และผ่ านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างในกรณี ที่บริ ษทั คู่คา้ มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานฝ่ ายขาย หรื อผูถ้ ือหุ้นเป็ นสมาชิก
ในครอบครั วของกรรมการ ผู ้บ ริ ห าร หรื อพนักงานของบริ ษ ัท ฯ ให้ กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารหรื อ พนัก งานผูน้ ้ ัน
หลีกเลี่ยงไม่ขอ้ งเกี่ยวกับธุรกรรมจัดซื้อจัดจ้างนั้น หรื อดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายหรื อหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การทารายการระหว่างกัน

1.2.3

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิ บตั ิตามระเบียบบริ ษทั เรื่ องอานาจอนุ มตั ิและดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ
อย่างเคร่ งครัด

1.2.4

กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการจัด ซื้ อ จัด จ้าง ต้อ งไม่ เรี ย ก ไม่ รับ หรื อ ไม่ ใ ห้
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตกับคู่คา้ และ/หรื อบุคคลที่เป็ นตัวแทนของคู่คา้

1.2.5

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั ฯและ/หรื อ ไม่นาข้อมูลความลับของบริ ษทั ฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น

1.2.6

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตัดสิ นใจดาเนิ นการต่างๆ ด้วยความ
โปร่ งใส เพื่อประโยชน์ แก่บริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ้น ตลอดจนบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
มัน่ คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุ้น

1.3 ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
บริ ษทั ฯ ตั้งมัน่ ในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนื่อง
ในการดาเนิ นธุ รกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูห้ นึ่งผูใ้ ดอย่างไม่เป็ นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรื อความสัมพันธ์ส่วนตัว
ตัดสิ น และให้โอกาสเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรื อเพศ
แนวทางปฏิบัติ
1.3.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องให้ความเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการดาเนินธุรกิจ
การให้สิทธิประโยชน์แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ควรยึดถือหลักปฏิบตั ิและแนวนโยบายของบริ ษทั ฯ
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1.3.2

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องบริ หารงานด้วยความสุ ขุมรอบคอบ เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
โดย การตัดสิ นใจว่าจะดาเนินการใด ๆ ต้องกระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ้น
ทั้งหลาย

1.3.3

กรรมการ ผู ้บ ริ หารและพนั ก งาน ต้อ งให้ ค วามเป็ นธรรมและไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ ในข้อ ก าหนดการจ้างงาน
ซึ่ งหมาย รวมถึง การสรรหาบุคลากร พิจารณาผลตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อน
ตาแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุ ด
สภาพการจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทางานใหม่ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมในสังคมและกิจกรรม
นันทนาการ เป็ นต้น

1.3.4

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยความซื่อตรง และเป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบหรื อ
ฉ้อโกงลูกค้า

1.3.5

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่าง
ซื่ อตรงและเป็ นธรรม กรณี ที่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขได้ให้แจ้งต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันหา
แนวทางแก้ไข

1.4 การให้ ความสาคัญต่ อลูกค้า
บริ ษ ัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความพึง พอใจ และความมั่น ใจให้ กบั ลูกค้า และการให้ บริ การอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสู งสุ ด และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวนอกจากนี้บริ ษทั ฯยังมีการ
พัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ให้บริ การแก่ลูกค้า โดยมีการฝึ กอบรมและให้ความรู ้ความเข้าใจกับพนักงานก่อนปฏิบตั ิ
หน้าที่ ตลอดจนพัฒนาทักษะความรู ้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริ การที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
แนวทางปฏิบัติ
1.4.1

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องรู ้และทาความเข้าใจการให้ บริ การของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี รวมทั้งต้องให้
ข้อมูล เงื่อนไขของการให้บริ การแต่ละธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่ลูกค้าได้รับทราบโดยถูกต้องครบถ้วน

1.4.2

ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องพยายามให้บริ การที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอและพร้อมตอบข้อซักถามของลูกค้า รวมทั้ง
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน การให้คาแนะนา และติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจาก
ลูกค้า

1.4.3

ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องศึ กษาและท าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่ างละเอียดก่ อนจะเสนอการ
ให้บริ การให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจ ใฝ่ หาความรู ้อยู่
เสมอ และสั่งสมประสบการณ์ในการทางานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า

1.4.4

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุ ภาพ ให้เกียรติลูกค้า และใช้วาจาที่ สุภาพกับ
ลูกค้า

1.4.5

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องมีทศั นคติที่ดีต่องานบริ การลูกค้า ให้ความสาคัญต่องานบริ การและปฏิบตั ิ
อย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานบริ การมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ อันจะนาไปสู่ความเป็ นเลิศด้านการให้บริ การ
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1.4.6

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องเคารพการตัดสิ นใจและข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิ ทธิ ส่วน
บุคคลของลูกค้า

1.5 มีความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ฯ กาหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ 1. การกากับดูแลกิจการ
ที่ดี 2. การประกอบธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม 3. การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนและปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม 4. การมี
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย 5. การมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม 6. การดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อม 7. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 8. การจัดทารายงานด้าน
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่ งใส เท่าเทียมและ
เป็ นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
แนวปฏิบัติ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จด
ทะเบียนที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 8 หมวดได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ ที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งและการบริ หารบุคลากร
ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ้น

2. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง อันจะ
ส่งผลดีต่อบริ ษทั ฯในระยะยาว
แนวปฏิบัติ
(1) หลี กเลี่ ยงการดาเนิ น การที่ อ าจก่ อให้ เกิ ดความขัด แย้งทางผลประโยชน์ หรื อหากพบว่ามี ค วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เกิ ดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ ยที่ เป็ นธรรมและมี การเปิ ดเผยข้อมูลที่ สาคัญ อย่าง
ครบถ้วน
(2) ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรื อร่ วมสมคบคิดกัน
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(3) ไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
(4) จัดให้มีระบบการบริ หารจัดการที่สามารถป้ องกันการจ่ายสิ นบนและทุจริ ต หรื อสามารถตรวจสอบพบได้โดย
ไม่ชกั ช้า รวมถึงกระบวนการแก้ไขปั ญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมกับให้ความเป็ นธรรม หากเกิดกรณี ดงั กล่าว
ขึ้น
(5) รณรงค์ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเห็นความสาคัญของการต่อต้านการทุจริ ต รวมทั้งการกรรโชก
และการให้สินบนในทุกรู ปแบบ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
แนวปฏิบัติ
(1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิ ทธิ มนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตรา ดูแล มิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
(2) ส่งเสริ มให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสิ ทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุน้ ให้
มีการปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิ ทธิมนุษยชน
ยังครอบคลุมไปถึงบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ผูร้ ่ วมทุน และคู่คา้
(3) บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อบุคลากรของบริ ษทั ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื้อ
ชาติ เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา สมรรถภาพร่ างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่
มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
(4) บริ ษ ัท ฯ ให้ โ อกาสบุ ค ลากรของบริ ษ ัท ฯ ทุ กคนแสดงความสามารถอย่างเต็ ม ที่ โ ดยจัด ผลตอบแทนที่
เหมาะสม และสร้ างแรงกระตุ้น ในการท างาน ทั้ง ในรู ป ของเงิ น เดื อ น โบนัส และค่ าใช้จ่ ายในการ
ดาเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริ ษทั อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริ ษทั ศึกษาเพิ่มเติม และการ
อบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(5) บุคลากรของบริ ษทั ฯ ทุกคน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุ ดความสามารถ ซื่อสัตย์
สุ จริ ต เที่ยงธรรม ยึดมัน่ ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ตนให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งทาแทนไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้อม เว้นแต่จะเป็ นการจาเป็ นหรื อเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในงานที่ไม่ตอ้ งใช้ความสามารถเฉพาะ
ของตน
(6) บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิงานตามสายบังคับบัญชา รับคาสั่งและรับผิดชอบโดยตรง ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ของตน ไม่ข้ามสายการบังคับ บัญ ชาหากไม่มีความจาเป็ น หลี กเลี่ ยงการวิพากย์วิจารณ์ ผูบ้ ังคับ บัญ ชาและ
ผูร้ ่ วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคลนั้น หรื อต่อบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ท้ งั นั้นบุคลากรของบริ ษทั ฯ จะเปิ ด
โอกาสและเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และ
รับฟังด้วยเหตุและผล
(7) บุคลากรของบริ ษทั ฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกของบริ ษทั ฯ ในหน้าที่
อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวกของบริ ษทั ไปในทางอื่นนอกจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
(8) บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องมีกริ ยามารยาทสุ ภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับ
หน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่ อมเสี ยต่อภาพลักษณ์บริ ษทั ฯ
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(9) บุคลากรของบริ ษทั ฯ สามารถใช้ชื่อ และตาแหน่งของตนเพื่อเรี่ ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั แต่ห้าม
ใช้ชื่อของบริ ษทั ฯ และตาแหน่งในบริ ษทั ฯ ในการเรี่ ยไรเงินเป็ นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
(10) บุคลากรของบริ ษทั ฯ ควรให้ความร่ วมมือในกิจกรรมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้น
(11) ห้ามบุคลากรของบริ ษทั ฯ กระทาการที่ก่อความเดือดร้อน ราคาญ บัน่ ทอนกาลังใจของผูอ้ ื่น ก่อให้เกิดความเป็ น
ปฏิปักษ์ หรื อรบกวนการปฏิบตั ิงาน ที่มีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริ ษทั ฯ หรื อต่อ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการละล่วงทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร
และการมีไว้ซ่ ึงภาพลามกอนาจารทั้งทางวาจาและการสัมผัส
4. การมีความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ คานึงถึงความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า ซึ่งเป็ นผูร้ ับบริ การจากบริ ษทั ฯ ด้วยราคาที่เป็ นธรรม มีคุณภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
แนวปฏิบัติ
(1) บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง มั่น พัฒ นาการให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า อย่างต่ อ เนื่ อ ง
บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จากัดสิ ทธิของลูกค้าและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรม
(2) บริ ษทั ฯ ต้องไม่ทาการใดอันเป็ นการหลอกลวง หรื อทาให้หลงเชื่อในคุณภาพการให้บริ การของบริ ษทั ฯ
(3) บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาความปลอดภัยในการให้บริ การของบริ ษทั ฯ ความปลอดภัยของลูกค้านั้นมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง บริ ษทั ฯ ต้องกาหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ รณรงค์และ
อบรมพนักงานเรื่ องความปลอดภัยสาหรับลูกค้าอย่างเคร่ งครัดต่อเนื่อง
5. การมีความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสียในการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ย่อมมีภาระในการพัฒนาและคืนกาไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริ ษทั ฯ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ตามการพัฒนาของสังคม บริ ษทั ฯ ถือเป็ นหน้าที่และเป็ นนโยบายหลักในการให้ความสาคัญกับ
กิจกรรมของชุมชนและสั งคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม ทานุ บารุ งศาสนา สร้างสรรค์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมทางสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่
ด้อยโอกาส ให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
แนวปฏิบัติ
(1) บริ ษทั ฯ มุ่งที่จะทาความเข้าใจ สื่ อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริ งในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของบริ ษทั ต่อชุมชน และสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ในสิ่ งแวดล้อม
โดย ไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่ อาจเปิ ดเผยได้ ให้ ความร่ วมมื อในการให้ ขอ้ มูลกับนักลงทุน ผูถ้ ื อหุ้น และ
ผูส้ นใจทัว่ ไปอย่างทันสถานการณ์
(2) บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจัง และต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยตระหนักถึง
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ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรม
ทางสังคมในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชี วิต ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน
(3) บริ ษ ัท ฯ จะคานึ งถึ งทางเลื อกในการใช้ป ระโยชน์ จากทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยให้ มีผลกระทบต่อความ
เสี ยหายของสังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน
และทรัพยากร
(4) บริ ษทั ฯ ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริ ษทั ฯ
ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญในการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ที่มีเจตจานงเดียวกับบริ ษทั ฯ ในเรื่ องความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม เป็ นผู ้น าในการส่ ง เสริ ม การใช้แ ละการอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่ นหลัง
(5) บริ ษ ัท ฯ จะคื น ก าไรส่ วนหนึ่ งเพื่ อ กิ จกรรม ที่ จ ะมี ส่ ว นสร้ างสรรค์สั งคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ
กิจกรรมที่จะกระทา ต้องเป็ นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมได้จริ ง
หากเลือกใช้การบริ จาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผูร้ ับบริ จาค เพื่อให้แน่ใจว่าได้นาไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริ ง และการบริ จาคต้องมีเอกสารหลักฐาน
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ใส่ ใจในความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของบุคลากรของบริ ษทั ฯ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ
บริ ษทั ฯ มุ่งส่ งเสริ มและสร้ างจิตสานึ กทางด้านคุณ ภาพความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ให้เป็ นวิถีดาเนิ น
ชีวิตประจาวันของบุคลากรของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริ ษทั สนับสนุนมีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง
แนวปฏิบัติ
(1) บริ ษทั ฯ ส่งเสริ มให้ความปลอดภัยเป็ นเรื่ องสาคัญโดยจัดทาข้อกาหนดและมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกาหนด ตามมาตรฐานสากล บุคลากรของ
บริ ษทั ฯ ต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามกฎหมายนโยบายข้อกาหนดและกฎหมายทางด้านคุ ณภาพความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด
(2) บริ ษทั ฯ จะดาเนินทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกัน ความสู ญเสี ยในรู ปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
อัคคีภยั การบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน ทรัพย์สินสู ญหายหรื อเสี ยหายจากการละเมิดระบบรักษา
ความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมใน
การทางานที่ ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริ ษทั ฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็ น
ประจา ทั้งนี้ ถือเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร และพนักงานในการรายงานอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ โดย
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
(3) บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่ อความเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจและเผยแพร่ ข้อมูลให้กบั
บุคลากรของบริ ษทั ฯ พนักงานของผูร้ ับจ้างตลอดจนผูม้ ีส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจใน
นโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนนาไปยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ ทรัพย์สิน
และสิ่ งแวดล้อม
(4) บริ ษ ัท ฯ มุ่ งมั่น มี ส่ วนร่ วมในการรั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคมในเรื่ อ งคุ ณภาพความปลอดภัย อาชี วอนามัยและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจัง และต่อเนื่ อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดโดยตระหนักถึง
ความสาคัญ ของสิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย ของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนส่ งเสริ ม
กิจกรรมทางสังคม ในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชี วิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน
(5) หากการปฏิบตั ิงานใดไม่ปลอดภัย หรื อไม่อาจปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย
อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม หรื อพบว่าการปฏิบตั ิงานมีผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างร้ายแรงให้
บุคลากรของบริ ษทั ยุติการปฏิบตั ิงาน เท่าที่ทาได้ชวั่ คราว เพื่อแจ้งผูร้ ่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการแก้ไข หรื อวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบตั ิงานต่อไปโดยเด็ดขาด
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ฯ นาแนวคิดในเรื่ องการรับ ผิดชอบต่อสั งคม มาปรับ ใช้และคิดค้นให้เกิ ดนวัตกรรมทางธุ รกิ จ ที่ สร้าง
ประโยชน์ ความสามารถ ในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม
แนวปฏิบัติ
(1) สารวจกระบวนการต่างๆ ของธุ รกิ จที่ ดาเนิ นการอยู่ในปั จจุบัน ว่าก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงหรื อมี ผลกระทบ
ในทางลบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมหรื อไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทางานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้าง
โอกาสในการพัฒนาไปสู่ การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
(2) เปิ ดเผยนวัต กรรมที่ ค้น พบในสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและสิ่ งแวดล้อ ม เพื่ อ กระตุ้น ให้ ธุ ร กิ จ และ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นได้ปฏิบตั ิตาม
(3) วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปั ญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็ นกระบวนการที่ ดาเนิ นการ
ต่อเนื่อง อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริ ญเติบโตควบคู่การ
สร้างผลกาไรทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
8. การจัดทารายงานทางด้ านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลในการปฏิบตั ิตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็ นประโยชน์ต่อผูไ้ ด้
เสี ยทุกฝ่ าย
แนวปฏิบัติ
(1) จัดท ารายงานเปิ ดเผยการดาเนิ น งานด้านสั งคมและสิ่ งแวดล้อ ม ที่ ค รอบคลุ มการดาเนิ น งานด้านธุ รกิ จ
ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และสังคม
(2) จัดทาข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่หลากหลาย ให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าถึงข้อมูล
โดยสะดวก
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2. นโยบายต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดมั่นที่ จะปฏิ บัติตาม
กฎหมายของประเทศไทย ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด และให้ความสาคัญในเรื่ องการต่อต้านทุจริ ต
และการเรี ยกรับสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ ทางธุ รกิจ เพื่อสร้างความเชื่ อ มั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยว่า บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นธุ รกิ จ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและโปร่ งใส รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ บริ ษทั ฯ กาหนดให้
บุคลากรของบริ ษทั ฯ ทุกคนต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และแนว
ปฏิบตั ิที่ดี ดังต่อไปนี้
2.1 แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ให้หรื อรับว่าจะให้รวมทั้งการรับ เรี ยกร้อง ดาเนินการ
หรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั้งกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อบุคคลผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริ ษทั ฯหรื อผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริ ยธรรม
ได้แก่ การให้หรื อรับว่าจะให้รวมทั้งการรับสิ่ งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ ยไร เงินบริ จาค และผลประโยชน์
อื่นใดจากบุคคลที่ทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นโยบายการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน่ ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่คา้ ลูกค้า และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2 แนวปฏิบัติที่ดี
2.2.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
จริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางานโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2.2.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
2.2.2.1 ต้องไม่ ละเลยหรื อเพิ กเฉยเมื่ อพบเห็ น การกระท าที่ เข้าข่ายทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่นที่ เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั ฯ โดยแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบและ ให้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคล
ที่กาหนดให้ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทาง
ต่างที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้
2.2.2.2 ต้องไม่มีผลประโยชน์ท้งั ทางตรงและทางอ้อมแอบแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้องกับ
บริ ษทั ฯ เช่นกระทาการใดๆ เพื่อขายสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั บริ ษทั ฯหรื อแข่งขันกับบริ ษทั ฯ
2.2.2.3 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ หรื อจากผูอ้ ื่นซึ่งอาจได้
ประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2.2.2.4 ไม่เรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อประโยชน์อื่นใด
เพื่อให้ได้ทางซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสิ นบนหรื อการทุจริ ตโดย
มิชอบในการประกอบธุรกิจ
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2.2.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบ
การปฏิ บัติ งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยให้ ค วามโปร่ งใสและมี การค านึ งถึ งความเสี่ ยงที่ จ ะเกิ ด ทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่ ในการดาเนินงาน โดยมีการติดตามดูแล
2.2.4 บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีช่องการแจ้งเหตุ หรื อแจ้งเบาะแสเกี่ย วกับการกระทาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยจะให้
ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ ปฏิเสธหรื อแจ้งเรื่ องคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยใช้
มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตามที่บริ ษทั ฯ
กาหนดไว้ในนโยบาย การแจ้งข้อร้องเรี ยนและข้อเสนอแนะในข้อ 2.4
2.2.5 ผูท้ ี่กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นเป็ นการกระทาที่ผิดจริ ยธรรมทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กาหนด ๆไว้และโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิด
กฏหมาย
2.2.6 บริ ษทั ฯ ให้ ความสาคัญ ในการเผยแพร่ ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ความเข้าใจกับบุ คคลอื่น ที่ ต้องปฏิ บัติห น้าที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯเพื่อนาไปสู่การสร้างจิตสานึกที่ดี
2.3

ข้ อกาหนดสาหรับการดาเนินการ
2.3.1 การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในคู่มือ
“จริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อพึงปฏิ บัติในการทางาน” นโยบายและแนวปฏิ บัติต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ระเบียบ คู่มือปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษทั ฯ จะกาหนดขึ้นต่อไปนี้
2.3.2 นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้ให้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ
2.3.3 กาหนดให้มีการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทัว่ ทั้งองค์กร
2.3.4 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องความเสี่ ยงกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกระดับต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องต่อไปนี้
2.3.4.1 การรับสิ่ งของ/การให้สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งกาหนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
2.3.4.1.1 การรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด
(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานรับ ขอรับ เรี่ ยไร ของขวัญ การ
เลี้ยงรับรอง การให้บริ การ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากคู่คา้
เจ้าหนี้ หรื อ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ที่ ท าธุ ร กิ จกับ บริ ษ ัท ฯ เว้น แต่ ในโอกาส หรื อ
เทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่พึงปฏิบตั ิต่อกัน ทั้งนี้ สิ่ งของหรื อประโยชน์อื่น
ใดนั้น ต้อ งมี ร าคาหรื อ มู ล ค่ าการรั บ ไม่ เกิ น 3,000 บาท และ/หรื อ มี ค วาม
จาเป็ นต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรื อระหว่างองค์กร โดย
กาหนดให้พนักงานระดับตั้งแต่ผจู ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปเป็ นผูแ้ ทนองค์กรในการรับ
สิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด แต่หากสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดนั้นมี ราคา
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หรื อ มู ล ค่ าเกิ น กว่ า 3,000 บาท ก าหนดให้ ผู ้บ ริ ห ารระดับ ตั้ง แต่ ป ระธาน
เจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป เป็ นผูแ้ ทนองค์กรในการรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่น
ใดนั้น และน าส่ งต่ อ เลขานุ การบริ ษ ัท ภายใน 5 วัน ท าการนับ แต่ วนั ที่ ไ ด้รั บ
สิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดนั้น
(2) การขอสนับสนุนในรู ปเงินหรื อสิ่ งของ สามารถกระทาได้ในลักษณะองค์กรกับ
องค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามเท่านั้น
(3) ในการดาเนินการตามข้อ(1)และ(2) ข้างต้น บริ ษทั ฯไม่อนุญาตให้พนักงานหรื อ
บุคคลที่บริ ษทั ฯมิได้มอบหมายให้เป็ นผูแ้ ทนในการรับสิ่ งของหรื อประโยชน์
อื่นใดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2.3.4.1.2 การให้สิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใด
(1) การให้ สิ่งของ กาหนดให้ ในโอกาสหรื อ เทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่ ค น
ทั่วไปพึ งปฏิ บัติ ต่อ กัน โดยสิ่ งของหรื อประโยชน์ อื่น ใดนั้น บริ ษ ัท ฯจะเป็ น
ผูด้ าเนินการจัดหากาหนดราคาหรื อมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้หากมีความ
จ าเป็ นหรื อเพื่ อ ความเหมาะสมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกัน กับ คู่ ค้ า ซึ่ ง
จ าเป็ นต้อ งให้ เงิ น หรื อ สิ่ ง ของที่ มี มู ล ค่ า มากกว่ า 3,000 บาทนั้ น บริ ษ ัท ฯ
กาหนดให้ กรรมการผูม้ ี อ านาจลงนามเป็ น ผูล้ งนามอนุ มัติ โดยพิ จารณาใน
มูลค่าตามความเหมาะสมเป็ นกรณี ไป
(2) เพื่อหลี กเลี่ยงการนาไปสู่ การให้สินบน บริ ษทั ฯกาหนดให้มีการสารวจและ
ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดาเนิ นการ เพื่อป้ องกันการนาไปสู่ การทุจริ ต
และกาหนดให้พนักงานระดับตั้งแต่ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป เป็ นผูแ้ ทนองค์กรใน
การมอบสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด
2.3.4.2 นโยบายเงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน :
การให้/รับเงินบริ จาค เงินเรี่ ยไร ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจ
ว่าเงิ น บริ จ าค หรื อ เงิ น สนับ สนุ น ไม่ ได้ถูก น าไปใช้เพื่ อ เป็ นข้อ อ้างในการติ ดสิ น บน ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ
กาหนดให้ กรรมการผูม้ ี อ านาจลงนาม เป็ นผูล้ งนามอนุ มัติ ในกรณี ที่ เงิ น บริ จาคมี มู ล ค่ าสู งอย่างมี
นัยสาคัญ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นกรณี ไป
2.3.4.3 นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง :
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมือง
และเคารพ/สนับสนุ นให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ใช้สิทธิ เสรี ภาพของตนภายในรัฐธรรมนู ญ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะ
วางตัวเป็ นกลาง
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แนวทางปฏิบัติ
2.3.4.3.1 การใช้สิทธิ ทางการเมืองที่ พึงมีตามกฎหมาย ต้องกระทาในนามตนเอง และต้อง
ไม่ให้ ผูอ้ ื่นเข้าใจผิดได้ว่าเป็ นการกระทาในนามบริ ษทั ฯ
2.3.4.3.2 เมื่อต้องแสดงออกในนามบริ ษทั ฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่ วม และแสดงอาการ หรื อ
ลักษณะให้ เห็ น ได้ว่าเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมื องหนึ่ งพรรคการเมื องใด หรื อ
นักการเมืองผูห้ นึ่งผูใ้ ด
2.3.4.3.3 ไม่ น าทรั พ ยากรของบริ ษ ัท ฯ เช่ น เงิ น ทุ น บุ ค ลากร สถานที่ ไปใช้ส นับ สนุ น
พรรคการเมือง หรื อนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรื อทางอ้อม
2.3.4.3.4 ไม่ ใช้ต าแหน่ ง ในบริ ษ ัท ฯ หรื อ ตราสั ญ ลักษณ์ ข องบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ชักจูงผูอ้ ื่ น ให้
จ่ า ยเงิ น ทุ น อุ ด หนุ น หรื อให้ ก ารสนั บ สนุ น ใดๆ แก่ พ รรคการเมื อ ง หรื อ
นักการเมือง
2.3.4.3.5 ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทางาน หรื อในเวลาทางานใน
เรื่ องที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยก หรื อขาดความ
สามัคคีในการทางาน
2.3.4.3.6 ไม่ห าเสี ยง หรื อโฆษณาให้ พ รรคการเมื อง หรื อนักการเมื องใดๆ ในพื้น ที่ ของ
บริ ษทั ฯ
2.3.4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
ห้ามให้สินบน หรื อเรี ยกร้อง หรื อเรี ยกรับสิ นบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่คา้ คู่สัญญา
หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจกับบริ ษทั ฯ
2.3.4.5 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้ / รับ ของขวัญในช่วงเทศกาลปี ใหม่และโอกาส อื่น
ใดให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีช่องทางการแจ้งนโยบาย
หรื อเจตจานงในเรื่ องดังกล่าวแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อทราบโดยทัว่ กัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
2.4

ช่ องทางรับฟังความคิดเห็นและแจ้ งเบาะแสการกระทาที่ไม่ ถูกต้ อง :
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดช่องทางในการแจ้งเหตุหรื อแจ้งเบาะแสการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อนาไปสู่
(1) การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
(2) แก้ไข / ปรับปรุ ง ด้านบริ หารจัดการ
(3) การพัฒนา / ฝึ กอบรม
ผ่านช่องทางหลักดังนี้
1. กล่องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรี ยน ภายในบริ ษทั ฯ
2. การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรี ยนโดยตรงถึง
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2.1 ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
2.2 แผนกทรัพยากรบุคคล
2.3 เลขานุการบริ ษทั
2.4 กรรมการตรวจสอบ
2.5 กรรมการบริ ษทั
3. ทางอีเมล์
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : whistle_blowing@premiertankcorp.com
3.2 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน : internal_audit@premiertankcorp.com
3.3 เลขานุการบริ ษทั : company_secretary@premiertankcorp.com
4. เว็บไซต์บริ ษทั ฯ : www.premiertankcorp.com
5. ทางไปรษณี ย ์ : ส่งตรงถึงประธานกรรมการบริ ษทั หรื อ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พรี เมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2034/69 อาคารอิตลั ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
ทั้ ง นี้ ทุ ก ช่ อ งทางการแจ้ง เบาะแส และข้อ ร้ อ งเรี ยน เลขานุ ก ารบริ ษ ั ท จะท า หน้ า ที่ ใ นการ
ประสานงานรับ - ส่ งเรื่ อง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่ อง โดยข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว จะส่ ง
ตรงไปยังผูร้ ับผิดชอบเรื่ องนี้ โดยเฉพาะ ซึ่ งได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อดาเนิ นการที่ เหมาะสมต่อไป และเพื่อให้ผูแ้ จ้งเบาะแสในเรื่ องดั งกล่าวมีความมัน่ ใจว่า ข้อมูลและ
เรื่ องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุม้ ครองจากผูท้ ี่รับผิดชอบโดยตรง ในกรณี ที่หวั หน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
เป็ นผู ้ถู กร้ อ งเรี ย น คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ั ท (Audit Committee) จะเป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง (Investigation Committee) เพื่อทาหน้าที่ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้ก าหนดให้ มี ก ลไกการคุ้ม ครองผู ้แ จ้ง เบาะแส ที่ ร่ ว มสอดส่ อ งดู แ ล
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยจะไม่ลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่
แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั ฯสู ญเสี ยโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

3. ข้ อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีขอ้ พึงปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการทางาน ดังนี้
3.1

มีภาวะผู้นา :
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึงมีจริ ยธรรมและปฏิบตั ิตามบทบาทของภาวะผูน้ าที่เหมาะสมและประพฤติ

ตนเป็ นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเป็ นประโยชน์ สาหรับการบริ หารการจัดการของบริ ษทั ฯ
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แนวทางปฏิบัติ
3.1.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริ หารงาน รวมทั้งมีจิตสานึกในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้เป็ นที่เชื่อถือและยอมรับต่อสังคม
3.1.2 กรรมการและผู ้บ ริ ห าร ต้อ งจัด หา และน าระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพมาใช้ เพื่ อ ลดขั้น ตอนและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ตลอดจนมุ่งมัน่ แสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งมีการฝึ กอบรมและ
พัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและระบบบริ หารงานคุณภาพ เพื่อบริ หารงานบริ ษทั ฯให้
เป็ นธุรกิจที่ยงั่ ยืนและเป็ นผูน้ าทางธุรกิจ
3.1.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องดาเนินการตรวจสอบการร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หรื อบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม
3.1.4 กรรมการ ผู ้บ ริ ห ารและพนักงาน ต้อ งส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ เกิ ด ภาวะผู ้น าในหมู่ พ นัก งาน อี ก ทั้ง
สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วมในการพัฒนาบริ ษทั ฯ
3.1.5 กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงาน ต้อ งมี ส่วนร่ วมและส่ งเสริ ม ให้ พ นักงานเข้าร่ วมในกิ จกรรมเพื่ อ
สาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม ทั้งนี้เพื่อให้บริ ษทั ฯเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั สมาชิกในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
3.2

มีความซื่ อสัตย์สุจริต :
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์

ของบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
3.2.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตปราศจากอคติ ไม่ใช้อานาจ
หน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
3.2.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่จงใจทารายงานหรื อบันทึ กที่ เป็ นเท็จ รวมทั้งต้องไม่จงใจ
ปิ ดบังหรื อ เสนอข้อ มู ล ที่ เป็ นเท็ จต่ อ บริ ษ ัท ฯ เมื่ อ พบรายงานหรื อ บัน ทึ กที่ มี ข้อ มู ล ไม่ ถู กต้อ งหรื อ
ผิดพลาด ต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบทันที
3.2.3 กรรมการ ผู ้บ ริ ห ารและพนั ก งาน ต้อ งใช้ เวลาในการปฏิ บั ติ ง านอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และให้ มี
ประสิ ท ธิ ผ ลตามที่ ก าหนดไว้ต ามระเบี ย บข้อ บัง คับ รวมทั้ง ไม่ ก ระท า หรื อ ชัก จู ง เพื่ อ นร่ ว มงาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบตั ิงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3.2.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่
อีกทั้งมีความสานึกในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
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3.3

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ :
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ

และระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
ทางลบต่อชื่อเสี ยงในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
3.3.1 กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงาน ต้องไม่ฝ่าฝื น หลี กเลี่ ยง ขัดขืน หรื อเพิ กเฉยต่อระเบี ยบข้อบังคับ
นโยบาย ประกาศ หรื อคาสั่งของบริ ษทั ฯ รวมทั้งคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
3.3.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ผลิตหรื อมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ครอบครอง ไม่ว่าเพื่อการใช้เอง
เพื่อการจาหน่าย หรื อเพื่อบุคคลอื่นใด
3.3.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องใช้ระบบการสื่ อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความรับผิดชอบ
และต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย การทาลายขวัญ หรื อส่ งเสริ มให้เกิดความ
ไม่เป็ นมิตรในสถานที่ทางาน
3.3.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ใช้ระบบการสื่ อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในกิ จกรรมที่ผิด
กฎหมายหรื อขัดต่อนโยบายของบริ ษทั ฯ และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรื อบริ การที่คล้ายคลึงกันในทางที่จะทา
ให้เกิดความเสี ยหาย อับอาย ลดความน่าเชื่อถือหรื อทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยชื่อเสี ยง
3.3.5 กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน จะต้อ งศึ กษา ท าความเข้าใจ และปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3.6 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จะต้องไม่กระทาการช่วยเหลือหรื อสนับสนุนหรื อส่ งเสริ มให้มีการ
หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
และสานักงานและคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3.3.7 กรรมการ และ ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่ ที่ตอ้ งรายงานการมี ส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่บริ ษทั ฯ กาหนด และจัดส่ งไปยังเลขานุการบริ ษทั เพื่อรวบรวมสาเนารายงาน
การมีส่วนได้เสี ย และรายการต่อประธานกรรมการ และประธานตรวจสอบภายในทราบ ภายใน 7 วัน
ทาการ นับแต่วนั ที่ได้รับรายงาน ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
3.3.8 ห้ามมิให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน
และภายหลัง จากการที่ ป ระชาชนได้รั บ ทราบข้อ มู ล แล้ว 24 ชั่ ว โมง โดยทุ ก ๆ 3 เดื อ น บริ ษ ัท ฯ
กาหนดให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว
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3.3.9 ในกรณี ที่กรรมการ และผูบ้ ริ หาร มีการซื้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ให้ยื่นรายงานต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วนั ที่ มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์น้ ัน
ตามแบบฟอร์มที่ ก.ล.ต. กาหนด
3.3.10 กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ ต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้น ตลอดจนผูล้ งทุนทัว่ ไปมัน่ ใจว่ากรรมการและผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารและดาเนินกิจการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความชัดเจน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
3.4

รักษาทรัพย์สิน :
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน พึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์อย่าง

เต็มที่ต่อกิจการของบริ ษทั ฯ เท่านั้น และไม่นาไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นหรื อในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
3.4.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหรื อระเบียบบังคับด้านความปลอดภัยของ
บริ ษทั ฯ ในการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทางาน
3.4.2 กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงาน ต้อ งไม่ น าเอาไปใช้ ขาย ให้ ขอยื ม ให้ ยืม หรื อ จ าหน่ ายจ่ ายโอน
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้แก่บุคคลและ/หรื อนิติบคุ คลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่าหรื ออยูใ่ นสภาพใดก็ตาม
3.4.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่เจตนาทาให้เสี ยหาย ก่อวินาศกรรม หรื อทาลายทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ
3.4.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อกิจการ
ภายนอกเว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากผูบ้ งั คับบัญชาที่รับผิดชอบในเรื่ องนั้นๆ
3.4.5 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องช่วยเหลือ หรื อพยายามให้ได้มาซึ่งสิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ หรื อปกป้อง
เครื่ องหมายการค้าที่เป็ นทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ
3.5

ปฏิบัติตนต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้ บังคับบัญชา :
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปราศจากการละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล

บุค คลมี ความเคารพซึ่ งกัน และกัน ตลอดจนให้ ค วามร่ วมมื อ ช่ วยเหลื อ เสนอแนวคิด เห็ น และแก้ปั ญ หาร่ วมกัน
ในการทางาน
แนวทางปฏิบัติ
3.5.1 กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานต้องไม่ ยุยง ใส่ ร้ายป้ ายสี ห รื อล้อเลี ยน อัน เป็ นการก่ อให้ เกิ ดความ
แตกแยกสามัคคี และพึงละเว้นจากการนาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
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3.5.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดทางเพศต่อผูร้ ่ วมงาน หากพบ
หรื อทราบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูร้ ่ วมงานในระหว่ างผูร้ ่ วมงาน ต้องรายงานต่อผูบ้ ังคับบัญชา
ทันที
3.5.3 กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนั กงาน ต้อ งเป็ นผูม้ ี วินัย ไม่ กระท าการใดๆ อัน เป็ นการไม่เคารพนับ ถื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา ปฏิบตั ิกบั ผูร้ ่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างสุ ภาพ มีน้ าใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์อนั ดี
3.5.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องเคารพสิ ทธิ มนุษยชน โดยคานึงถึงความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่ างกาย สถานศึกษา
ฐานะ หรื อสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อการเป็ น
ปัจเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
3.6

เป็ นพลเมืองดี :
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน พึงทาหน้าที่เป็ นพลเมืองดีที่อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
แนวทางปฏิบัติ
3.6.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
3.6.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่ประพฤติตนเป็ นที่รังเกียจแก่ผอู ้ ื่น พูดจาลวนลามเพศตรงข้าม
กระทาตนเป็ นอันธพาล มีหนี้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอลล์
ขณะปฏิบตั ิงาน หรื อกระทาการใดๆ อันก่อให้เห็นว่าเสื่ อมเสี ยในด้านศีลธรรม
3.6.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่พกพาอาวุธมาทางาน เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร
3.6.4 กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงาน ต้องไม่ ให้ ความร่ วมมื อ หรื อสนับ สนุ น บุ ค คลใดๆ ที่ ท าธุ รกิ จผิ ด
กฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมัน่ คงต่อประเทศ
3.6.5 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องร่ วมกันปลูกฝั งจิตสานึ ก ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
ส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริ ษทั ฯ

3.7

ไม่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ไม่พึงปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
3.7.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน และสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้อง
ไม่ดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่ทาให้บุคคลทัว่ ไปเห็นและเข้าใจว่าเป็ นธุรกิจ / กิจกรรมที่มีความขัดแย้ง
กับผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
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3.7.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรื อบุคคลใกล้ชิด ดาเนินธุรกิจ /
กิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3.7.3 กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงาน ต้อ งไม่ กระท าการใดๆ เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ห รื อ เบี ย ดบัง
ทรัพย์สินซึ่งควรเป็ นของบริ ษทั ฯ หรื อควรเป็ นของลูกค้าของบริ ษทั ฯ
3.8

ไม่ ใช้ ข้อมูลจาเพาะของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ ในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
3.8.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ที่มีหน้าที่นาข้อมูลจาเพาะไปใช้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ผอู ้ ื่นได้ยิน ลอบ
ฟั ง ดักฟั งหรื อบันทึ กเสี ยง ไม่ควรสนทนาที่ สาธารณะผ่านเครื่ องสื่ อสาร หรื อสนทนากับสมาชิ กใน
ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันนาไปสู่การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูอ้ ื่นได้
3.8.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องจัดการ จัดเก็บและแยกแยะราบละเอียดข้อมูลจาเพาะให้เป็ นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัด
3.8.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลจาเพาะของบริ ษทั ฯ ต่อผูท้ ี่ ไม่มีสิทธิ รับรู ้ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อข้อตกลงทางธุ รกิ จ เว้นแต่ได้รับความเห็ นชอบ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร จากผูม้ ี
อานาจดาเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.8.4 กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงาน ต้องไม่นาข้อมูลจาเพาะไปใช้เพื่อการซื้ อขายหลักทรัพ ย์ หรื อส่ ง
ข้อมูลดังกล่าวให้ผอู ้ ื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

4.

การดูแลให้ มีการปฏิบัติตามและการทบทวน
บริ ษทั ฯ กาหนด ให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ

ทาความเข้าใจ ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนดไว้ในคู่มือ “จริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน” นี้ อย่างเคร่ งครัด
มิใช่การปฏิบตั ิตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กาหนดขึ้น
กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กร จะต้องดู แลรั บผิดชอบ และถื อเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะดาเนิ น การให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างจริ งจัง
บริ ษทั ฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะให้มีการกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริ ยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานผูใ้ ดกระทาผิดจริ ยธรรมที่ กาหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่ งครัดและหากมีการกระทาที่เชื่ อได้ว่า
ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริ ษทั ฯจะส่งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดาเนินการต่อไป
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “จริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน” เป็ นประจาทุกปี โดยให้
เลขานุการบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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5.

การลงโทษทางวินัย
หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือ “จริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการ

ทางาน” ถือเป็ นการกระทาผิดวินัย ในกรณี เช่นนี้ ให้ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ ระบุไว้ใน “ระเบี ยบข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
ทางาน”

6.

บทส่ งท้ าย
จริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางานฉบับนี้ เป็ นวินยั ซึ่ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องทา

ความเข้าใจและยึดมัน่ ปฏิบตั ิ และไม่อนุญาตให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานกระทาการใดๆ ที่ขดั ต่อ “จริ ยธรรมธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติในการทางาน” ฉบับนี้ หากเกิดความไม่ชัดเจนหรื อเกิดปั ญหาอื่นใดนอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในทาง
ปฏิบตั ิ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ควรปรึ กษาหารื อกับผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาทาง
แก้ไข หรื อหาข้อพึงปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป
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