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จัดทำโดย :

อนุมัติโดย :
........…………………………………...

........…………………………………...

(นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม)

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)

เลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่

ผู้ดำเนินการ

วันที่บังคับใช้

00

นางสาวไอลีน ว่องเพิ่มผล

11 ธันวาคม 2561

จัดทำเอกสารเป็นครั้งแรก

01

นางสาวไอลีน ว่องเพิ่มผล

29 เมษายน 2562

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

02

นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม

24 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ

03

นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม

14 สิงหาคม 2563

04

นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม

14 พฤษภาคม 2564 ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทบทวนประจำปี
2564

05

นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม

เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่

5 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการแก้ไข

ทบทวนประจำปี 2563

ทบทวนประจำปี 2565
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หลักการดำเนินธุรกิจ
คณะกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาของสังคมไทย เพื่อมอบประโยชน์ให้กับผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะขยายการดำเนินธุรกิจและการให้บริการที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดใี นการประกอบธุรกิจ
ที่ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ อย่างมี
จรรยาบรรณจึงได้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ( Code of Conduct ) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างมี
มาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อนำไปสู่ความภาคภูมิใจขององค์กร บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวน ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
คู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” อย่างต่อเนื่อง

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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คำนิยาม
บริษัทฯ
กรรมการ
ผู้บริหาร
พนักงาน
สมาชิกในครอบครัว
จริยธรรมธุรกิจ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ทรัพย์สิน

หมายถึง

ข้อมูลจำเพาะ

หมายถึง

ผู้มีส่วนได้เสีย

หมายถึง

การยึดหลักนิติธรรม

หมายถึง

ความยุติธรรมและ
ความมีคณ
ุ ธรรม
ความโปร่งใส

หมายถึง

ความซื่อสัตย์สุจริต

หมายถึง

ความสำนึกในหน้าที่

หมายถึง

ความรับผิดชอบต่อ
ผลของการปฏิบัติ
หน้าที่
ความมีวิสยั ทัศน์

หมายถึง
หมายถึง

การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision )

ทุจริตคอร์รัปชั่น

หมายถึง

การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอ ให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง
หรือรับ ( ในรูปตัวเงิน / สินทรัพย์ ) หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ

หมายถึง

เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย
กรรมการของบริษัทฯ
บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป
พนักงานของบริษัทฯ
บุพการี ญาติพี่น้อง คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงาน อันจะนำองค์กรไปสู่การ
มีระบบการกำกับดูแลที่ดี
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตรตลอดจน
สิ่งประดิษฐ์ของบริษัทฯ
ข้อมูลที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อมูลที่รู้ในวงกำจัดและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อน
ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและ
การตลาด ข้อมูลการให้บริการ ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน
เป็นต้น
บุคคลและ/หรือ นิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึง ผู้ถือ
หุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ทางธุรกิจและสังคม
ส่วนรวม เป็นต้น
การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง (Rule of Law)
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติโดยอยู่บนพื้นฐานของหลัก
ความเป็นธรรมและคุณธรรม ( Fairness and Morality )
ความโปร่งใสในการตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานที่สามารถเปิดเผยให้สาธารณชน
รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมาย ( Transparency )
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ จารีตและ
ศีลธรรมอันดีงาม (Integrity)
การตระหนักในหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ
(Responsibility)
การยอมรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในเชิงบวกหรือลบ (Accountability)

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
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การให้สิ่งของหรือ
ประโยชน์
การให้สินบน

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
ประเพณีนิยม

หมายถึง
หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวกระทำ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นที่ให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ
โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่ เป็น
กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีต
ทางการค้าให้กระทำได้
การให้สิทธิพิเศษ ในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ที่มีนัยสำคัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ
เป็นสินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
การเสนอให้ หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือ
จากบุคคลซึ่งต้องการให้โน้มน้าว ให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิด
จรรยาบรรณ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เทศกาล วันสำคัญ หรือกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์ และมี
ความสำคัญต่อสังคม

1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
แนวทางการดำเนินธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับนี้ให้บังคับใช้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ลง
นามรับทราบหรือไม่ก็ตาม หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น การมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อ
ความสำเร็จของบริษัทฯ ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของผู้บริหาร
และพนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นห่วงโซ่คุณค่า ที่มั่นคงแข็งแกร่งในระบบพลังงานของประเทศ บนหลักการบริหารแบบยั่งยืนและใส่ใจ เพื่อเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า”

พันธกิจ (Mission)
“เชื่อมโยงการส่ งมอบพลังงานสู่ภ ูมิภ าค ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ข องลูกค้า อย่ างปลอดภัยมีประสิ ทธิภาพ และมี
คุณภาพสูง”

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
“ PREMIER ”
P : Passion for Excellence
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย โดยมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในธุรกิจ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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R : Reliability
สร้างความไว้วางใจ มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ให้กับลูกค้า สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย
E : Efficiency
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยี หรือการคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไป
M : Moving fast
ขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็ว มองหาโอกาสทางธุรกิจที่มศี ักยภาพ การต่อยอดธุรกิจเดิม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
เพื่อให้องค์กรเติบโต ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน
I : Integrity
มีความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ถูกต้องตามตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
E : Environment and Safety
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ต้องดำเนินธุรกิจโดยเน้นการเติบโตไปพร้อมกันกับสังคม ชุมชน และรักษา
สิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ตามกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
R : Responsibility
รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมอย่างเป็นธรรม

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
1.1

ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับรู้ และรับทราบ
กฎระเบียบของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับ ที่จะประกาศใช้ในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานและการทำงานของตน
แนวทางปฏิบัติ
1.1.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการ ทั้งที่มีผลใช้บังคับและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้
1.1.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งโดย
วิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่นการขโมย การจารกรรม หรือละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่
ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
1.1.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดย
ปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและสามารถ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด
แนวทางปฏิบัติ
1.2.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดทำรายงานทางการบัญชี การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดำเนินงานเพื่อแสดง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีมี
ความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด
1.2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้ อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทาง
ของบริ ษ ั ท ฯ อย่ า งเคร่ ง ครั ด มี ค วามโปร่ ง ใส ชั ด เจน เป็ น ธรรมต่ อ ทุ ก ฝ่ า ย และผ่ า นการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือหุ้นเป็นสมาชิก
ในครอบครัวของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้น หลีกเลี่ยง
ไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมจัดซื้อจัดจ้างนั้น หรือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำ
รายการระหว่างกัน
1.2.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบบริษัทเรื่องอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด
1.2.4 กรรมการ ผู ้ บ ริ หารและพนั กงานที ่เ กี ่ย วข้ องกั บกระบวนการจัด ซื ้อ จั ดจ้า ง ต้ อ งไม่ เรี ยก ไม่ ร ับ หรื อ ไม่ให้
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าและ/หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของคู่ค้า
1.2.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯและ/หรือ ไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
1.2.6 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความ
โปร่งใส เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า
มั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
1.3

ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการ
ดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว ตัดสิน และให้
โอกาสเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ
แนวทางปฏิบัติ
1.3.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ
การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ควรยึดถือหลักปฏิบัติและแนวนโยบายของบริษัทฯ

เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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1.3.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องบริหารงานด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย
การตัดสินใจว่าจะดำเนินการใดๆ ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ทั้งหลาย
1.3.3 กรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ต้ อ งให้ ค วามเป็ น ธรรมและไม่ เ ลื อ กปฏิ บ ั ต ิ ในข้ อ กำหนดการจ้ า งงาน
ซึ่งหมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร พิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อน
ตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การ
สิ้นสุดสภาพการจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคมและ
กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น
1.3.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อตรง และเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือ
ฉ้อโกงลูกค้า
1.3.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อคู่ค้า และ/ หรือเจ้าหนี้
อย่างซื่อตรงและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้แจ้งต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไข
1.4

การให้ความสำคัญต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนา
บุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่
ตลอดจนพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
แนวทางปฏิบัติ
1.4.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรู้และทำความเข้าใจการให้บริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้
ข้อมูล เงื่อนไขของการให้บริการแต่ละธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้าได้รับทราบโดยถูกต้องครบถ้วน
1.4.2 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องพยายามให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอและพร้อมตอบข้อซักถามของลูกค้า รวมทั้ง
ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจาก
ลูกค้า
1.4.3 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนจะเสนอการ
ให้บริการให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจ ใฝ่หาความรู้อยู่
เสมอ และสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
1.4.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติลูกค้า และใช้วาจาที่สุภาพกับ
ลูกค้า
1.4.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ให้ความสำคัญต่องานบริการและปฏิบัติ
อย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ
1.4.6 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจและข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของลูกค้า
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มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม 4. การมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 5. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7.
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียมและ
เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
แนวปฏิบัติ
ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจด
ทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 8 หมวดได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2.

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน
กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะ
ส่งผลดีต่อบริษัทฯในระยะยาว
แนวปฏิบัติ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่าง
ครบถ้วน
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้
โดยไม่ชักช้า รวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรม หากเกิดกรณี
ดังกล่าวขึ้น
รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก
และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
แนวปฏิบัติ
(1)

สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแล มิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
(2) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัตติ ามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตนและกระตุ้นให้มี
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชน
ยังครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อย (ถ้ามี) ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
(3) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด
เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่
มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
(4) บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่
เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดื อน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท ฯ อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติมและ
การอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(5) บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ
ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทนไม่ว่า
ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม เว้ น แต่ จ ะเป็ น การจำเป็ น หรื อ เพื ่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว ในงานที ่ ไ ม่ ต ้ อ งใช้
ความสามารถเฉพาะของตน
(6) บุ ค ลากรของบริ ษ ั ท ฯ ต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ งานตามสายบั งคั บ บั ญ ชา รั บ คำสั ่ งและรั บ ผิ ด ชอบโดยตรง ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากย์วิจารณ์
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ทั้ งนั้น
บุคลากรของบริษัทฯ จะเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
อย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
(7) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่ง อำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ใน
หน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ไปในทางอื่น
นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
(8) บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งมี ก ริย ามารยาทสุ ภาพ แต่ งกายเหมาะสมต่ อ กาลเทศะและประพฤติตน
เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
(9) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด
แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัทฯ และตำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์
ใด
(10) บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น
(11) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจของผู้อื่ น ก่อให้เกิด
ความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของ
บริษัทฯ หรือต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการละล่วงทางเพศ การเกี้ยวพาราสี
การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจารทั้งทางวาจาและการสัมผัส

เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากบริษัทฯ ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ
และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
แนวปฏิบัติ
(1)
(2)
(3)

5.

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บุ ค ลากรของบริ ษ ั ท ฯ ต้ อ งทุ ่ ม เทเพื ่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า อย่ า งเต็ ม ที ่ ด ้ ว ยราคาที่
สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของลูกค้าและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
บริษัทฯ ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ
บริ ษ ั ท ฯ มุ ่ งมั ่ น พัฒ นาความปลอดภั ยในการให้ บริก ารของบริ ษ ัท ฯ ความปลอดภัย ของลู กค้านั้นมี
ความสำคั ญ อย่ า งยิ ่ ง บริ ษ ั ท ฯ ต้ อ งกำหนดให้ ม ี ป ้ า ยเตื อ นภั ย ตรวจสอบความปลอดภั ย ในสถาน
ประกอบการ รณรงค์และอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยสำหรับลูกค้าอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ย่อมมีภาระในการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับ
กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมทางสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่
ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
แนวปฏิบัติ
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในสิ่งแวดล้อม
โดย ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และ
ผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
บริษัทฯ มุ่งมั่น ที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามั ย
และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรม ทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต าม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความ
เสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน
และทรัพยากร
บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัทฯ
ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้า ที่มีเจตจำนงเดียวกับบริษัทฯ ในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้ และการอนุรักษ์พลังงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง
บริษัทฯ จะคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรม ที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
กิจกรรมที่จะกระทำ ต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้
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จริ ง หากเลื อ กใช้ ก ารบริ จ าคจะต้ อ งตรวจสอบข้ อ มูล ผู ้ รั บบริจ าค เพื ่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ได้ นำไปใช้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน
6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนิน
ชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัท ฯ สนับสนุนมี
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง
แนวปฏิบัติ
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานคุณภาพความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล
บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกำหนดและกฎหมายทางด้าน
คุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ จะดำเนินทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกัน ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายจากการละเมิด
ระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานในการร ายงาน
อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับ
บุคลากรของบริษัทฯ พนักงานของผู้รับจ้างตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจใน
นโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถื อปฏิบ ัติได้อ ย่ างถู กต้อ ง โดยไม่ก่อให้เกิด อั นตรายต่ อสุ ข ภาพ
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึง
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ของผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงให้
บุคลากรของบริษัท ฯ ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

7.

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ นำแนวคิดในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม มาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ที่สร้าง
ประโยชน์ ความสามารถ ในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม
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แนวปฏิบัติ
(1)

(2)
(3)

สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนิ นการอยู่ในปัจจุบัน ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้านเพื่อสร้าง
โอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการ
ต่อเนื่อง อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การ
สร้างผลกำไรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

8.

การจัดทำรายงานทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ได้
เสียทุกฝ่าย
แนวปฏิบัติ
(1)
(2)

จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และสังคม
จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึง
ข้อมูลโดยสะดวก

2. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ของประเทศไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตและการเรียกรับ
สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
โปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้อง
รับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้
2.1

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หรือรับว่าจะให้รวมทั้งการรับ เรียกร้อง ดำเนินการ
หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดย
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การ
ให้หรือรับว่าจะให้รวมทั้งการรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และผลประโยชน์ อื่นใดจากบุคคลที่ทำ
ธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นโยบายการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่นครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
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แนวปฏิบัติที่ดี
2.2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
2.2.2.1 ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำ
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างที่บริษัทฯ ได้
กำหนดไว้
2.2.2.2 ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแอบแฝงทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้องกับ
บริษัทฯ เช่นกระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทฯ หรือแข่งขันกับบริษัทฯ
2.2.2.3 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จาก
การปฏิบัติงานของพนักงาน
2.2.2.4 ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้
ได้ทางซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการ
ประกอบธุรกิจ
2.2.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความโปร่งใสและมีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นใน
การดำเนินงานโดยมีการติดตามดูแล
2.2.4 บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องการแจ้งเหตุ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจะให้
ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ
กำหนดไว้ในนโยบาย การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในข้อ 2.4
2.2.5 ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิด
กฎหมาย
2.2.6 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้า ใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี

2.3

ข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการ
2.3.1 การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ
“จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ระเบียบ คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไปนี้
2.3.2 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ให้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
2.3.3 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร
2.3.4 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงกับการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
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2.3.4.1 การรับสิ่งของ/การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
2.3.4.1.1 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรับ ขอรับ เรี่ยไร ของขวัญ การเลี้ยง
รับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากคู่ค้า เจ้าหนี้
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่ ในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็น
ประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคา
หรื อ มู ล ค่ า การรั บ ไม่ เ กิ น 3,000 บาท และ/หรื อ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งรั ก ษา
สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กร โดยกำหนดให้พนักงาน
ระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผูแ้ ทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อนื่
ใด แต่หากสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท
กำหนดให้ผู้บริหารระดับตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป เป็นผู้แทนองค์กร
ในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น และนำส่งต่อเลขานุการบริษัทภายใน 5
วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น
(2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับ
องค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น
(3) ในการดำเนินการตามข้อ(1)และ(2) ข้างต้น บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานหรือ
บุคคลที่บริษัทฯ มิได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2.3.4.1.2 การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
(1) การให้สิ่งของ กำหนดให้ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึง
ปฏิบัติต่อกันโดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการ
จัดหากำหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นหรือ
เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าซึ่งจำเป็นต้องให้เงินหรือ
สิ่งของที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทนั้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามเป็น ผู้ลงนามอนุมัติ โดยพิจารณาในมูลค่าตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป
(2) เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่การให้สินบน บริษัทฯ กำหนดให้มีการสำรวจและ
ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการ เพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริต และ
กำหนดให้พนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เป็นผู้แทนองค์กรในการมอบ
สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
2.3.4.2 นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน :
การให้/รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า
เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ลงนามอนุมัติในกรณีที่เงินบริจาคมีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญ โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป
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2.3.4.3 นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง :
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมือง
และเคารพ/สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย ใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทฯจะวางตัว
เป็นกลาง
แนวทางปฏิบัติ
2.3.4.3.1 การใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมีตามกฎหมาย ต้องกระทำในนามตนเอง และต้องไม่ให้
ผู้อื่นเข้าใจผิดได้ว่าเป็นการกระทำในนามบริษัทฯ
2.3.4.3.2 เมื่อต้องแสดงออกในนามบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และแสดงอาการ หรือ
ลั ก ษณะให้ เ ห็ น ได้ ว ่ า เป็ น การฝั ก ใฝ่ พ รรคการเมื อ งหนึ ่ ง พรรคการเมื อ งใด หรื อ
นักการเมืองผู้หนึ่งผู้ใด
2.3.4.3.3 ไม่ น ำทรั พ ยากรของบริ ษ ั ท ฯ เช่ น เงิ น ทุ น บุ ค ลากร สถานที ่ ไปใช้ ส นั บ สนุ น
พรรคการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
2.3.4.3.4 ไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงิน
ทุนอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนใดๆ แก่พรรคการเมือง หรือนักการเมือง
2.3.4.3.5 ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงาน หรือในเวลาทำงานในเรื่องที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยก หรือขาดความสามัคคีใน
การทำงาน
2.3.4.3.6 ไม่หาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ
2.3.4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
ห้ามให้สินบน หรือเรียกร้อง หรือเรียกรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
2.3.4.5 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้/ รับ ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสอื่นใด
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งนโยบายหรือ
เจตจำนงในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2.4

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง :
บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเหตุหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อนำไปสู่
(1) การตรวจสอบข้อเท็จจริง
(2) แก้ไข / ปรับปรุง ด้านบริหารจัดการ
(3) การพัฒนา / ฝึกอบรม
ผ่านช่องทางหลักดังนี้
1.
กล่องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ
2.
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
2.1 ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
2.2 แผนกทรัพยากรบุคคล
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2.3 เลขานุการบริษัท
2.4 กรรมการตรวจสอบ
2.5 กรรมการบริษัท
3.
ทางอีเมล์
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : whistle_blowing@premiertankcorp.com
3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน : internal_audit@premiertankcorp.com
3.3 เลขานุการบริษัท : company_secretary@premiertankcorp.com
4.
เว็บไซต์บริษัทฯ : www.premiertankcorp.com
5.
ทางไปรษณีย์ : ส่งตรงถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ทั้งนี้ ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ในการประสานงานรับ ส่งเรื่อง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่อง โดยข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว จะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบเรื่อง
นี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการที่เหมาะสม
ต่อไป และเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าวมีความมั่นใจว่า ข้อมูลและเรื่องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและ
คุ้มครองจากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง ในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท (Audit Committee) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee)
เพื่อทําหน้าที่ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ที่ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำ
ให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

3. ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม
บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีข้อพึงปฏิบตั ิสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้
3.1 มีภาวะผู้นำ :
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสมและประพฤติตน
เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเป็นประโยชน์ สำหรับการบริหารการจัดการของบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติ
3.1.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน รวมทั้งมีจิตสำนึกในหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับต่อสังคม
3.1.2 กรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดหาและนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน ตลอดจนมุ่งมั่นแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งมีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้
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สอดคล้องกับนวัตกรรมและระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและ
เป็นผู้นำทางธุรกิจ
3.1.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของผู้มีส่วนได้เสีย
หรือบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
3.1.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำในหมู่พนักงานอีกทั้งสนับสนุนให้
พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ
3.1.5 กรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ต้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว มและส่ งเสริ มให้ พ นั ก งานเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
มีความซื่อสัตย์สุจริต :
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติ
3.2.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากอคติ ไม่ใช้อำนาจ
หน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น
3.2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่จงใจทำรายงานหรือบันทึกที่เป็นเท็จ รวมทั้งต้องไม่จงใจปิดบัง
หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จต่อบริษัทฯ เมื่อพบรายงานหรือบันทึกที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด ต้ อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
3.2.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีประสิทธิผล
ตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งไม่กระทำ หรือชักจูงเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้
เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.2.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
อีกทั้งมีความสำนึกในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
3.3 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ :
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
ระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติ
3.3.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ
นโยบาย ประกาศ หรือคำสั่งของบริษัทฯ รวมทั้งคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชา
3.3.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ผลิตหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ครอบครอง ไม่ว่าเพื่อการใช้เอง เพื่อ
การจำหน่าย หรือเพื่อบุคคลอื่นใด
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3.3.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบและ
ต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกการทำให้ผู้อื่นเสียหาย การทำลายขวัญ หรื อส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็น
มิตรในสถานที่ทำงาน
3.3.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที่ผิด
กฎหมายหรือขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือบริการที่คล้ายคลึงกันในทางที่จะทำ
ให้เกิดความเสียหาย อับอาย ลดความน่าเชื่อถือหรือทำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง
3.3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนั กงาน จะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานและคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3.3.7 กรรมการ และ ผู้บริหาร มีหน้าที่ที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ขั้นตอนและแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด และจัดส่งไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมสำเนารายงาน
การมีส่วนได้เสีย และรายการต่อประธานกรรมการ และประธานตรวจสอบภายในทราบ ภายใน 7 วันทำ
การ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3.3.8 ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน
และภายหลังจากการที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 24 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทฯ กำหนดให้
เลขานุการบริษัทแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ดังกล่าว
3.3.9 ในกรณีที่กรรมการ และผู้บริหาร มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ให้ยื่นรายงานต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตาม
แบบฟอร์มที่ ก.ล.ต. กำหนด
3.3.10 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปมั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารสามารถบริหารและดำเนินกิจการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
รักษาทรัพย์สิน :

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ต่อกิจการของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
3.4.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือระเบียบบังคับด้านความปลอดภัยของ
บริษัทฯ ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
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3.4.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่นำเอาไปใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือจำหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่าหรืออยู่ในสภาพใดก็ตาม
3.4.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เจตนาทำให้เสียหาย ก่อวินาศกรรม หรือทำลายทรัพย์สินของ
บริษัทฯ
3.4.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการ
ภายนอกเว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
3.4.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยเหลือ หรือพยายามให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้อง
เครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
3.5 ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา :
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
บุคคลมีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เสนอแนวคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกันในการ
ทำงาน
แนวทางปฏิบัติ
3.5.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรื อล้อเลียน อันเป็นการก่อให้เกิดความ
แตกแยกสามัคคี และพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
3.5.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงาน หากพบ
หรือทราบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงานในระหว่างผู้ร่วมงาน ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ทันที
3.5.3 กรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ต้ อ งเป็ น ผู ้ ม ี ว ิ น ั ย ไม่ ก ระทำการใดๆ อั น เป็ น การไม่ เ คารพนับถือ
ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสุภาพ มีน้ำใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี
3.5.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย สถานศึกษา
ฐานะ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานรวมทั้งให้ความเคารพต่อการเป็น
ปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
3.6 เป็นพลเมืองดี :
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
แนวทางปฏิบัติ
3.6.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.6.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ประพฤติตนเป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่น พูดจาลวนลามเพศตรงข้าม
กระทำตนเป็นอันธพาล มีหนี้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์
ขณะปฏิบัติงาน หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เห็นว่าเสื่อมเสียในด้านศีลธรรม
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3.6.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่พกพาอาวุธมาทำงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
3.6.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย
หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงต่อประเทศ
3.6.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
ส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัทฯ
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่ อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทฯ

3.8

แนวทางปฏิบัติ
3.7.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่
ดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปเห็นและเข้าใจว่าเป็นธุรกิจ / กิจกรรมที่มีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3.7.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด ดำเนินธุรกิจ /
กิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3.7.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่ อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สิน
ซึ่งควรเป็นของบริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัทฯ
ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
3.8.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่มีหน้าที่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง
ดักฟังหรือบันทึกเสียง ไม่ควรสนทนาที่สาธารณะผ่านเครื่องสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัว
และบุคคลใกล้ชิดอันนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้อื่นได้
3.8.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องจัดการ จัดเก็บและแยกแยะรายละเอียดข้อมูลจำเพาะให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3.8.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลจำเพาะของบริษัทฯ ต่อผู้ที่ไม่มีสิทธิรับรู้ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อตกลงทางธุรกิจ เว้นแต่ ได้รับความเห็นชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้มี
อำนาจดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.8.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

4. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน
บริษัทฯ กำหนด ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำ
ความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” นี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การ
ปฏิบัติตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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กรรมการและผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างจริงจัง
บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะให้มีการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานผู้ใดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดและหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อไป
บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนคู ่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิ บัติ ในการทำงาน” เป็นประจำทุกปี โดยให้
เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

5. การลงโทษทางวินัย
หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ถือ
เป็นการกระทำผิดวินัย ในกรณีเช่นนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน “ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน”

6. บทส่งท้าย
จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานฉบับนี้ เป็ นวินัยซึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องทำความ
เข้าใจและยึดมั่นปฏิบัติ และไม่อนุญาตให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบัติในการทำงาน” ฉบับนี้ หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในทางปฏิบัติ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงาน ควรปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น เพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไข หรือหาข้อพึงปฏิบัติที่
เหมาะสมต่อไป
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