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1. คำนิยาม 

จริยธรรม หมายถึง การดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัตทิี่ดี 

ไพลอน, บริษทั หมายถึง บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 

กลุมไพลอน, กลุมบริษัท หมายถึง ไพลอนและบริษัทยอยของไพลอน 

บริษัทยอย หมายถึง 1. บริษัทหรือนิติบุคคลที่ไพลอนเปนเจาของหรือถือหุนที่มีสิทธิออก

เสียงในบริษัท หรือนิติบุคคล นั้นเกินกวารอยละ 50 ไมวาจะถือ

หุนเองโดยตรงหรือโดยออม 

2. บริษัทหรือนิติบุคคลที่ไพลอนมีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนด

นโยบายทางการเงินและดำเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจาก

กิจกรรมตางๆ ของบริษัทหรือนิติบุคคล 

กรรมการและกรรมการชุดยอย หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดยอย 

พนักงาน หมายถึง ผูบริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจาง 

บุคคลที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึง่ตอไปนี ้

(1.) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีที่เปนนิติ

บุคคลใหหมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนัน้ดวย 

(2.) คูสมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ

กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลตาม (1) 

(3.) นิติบุคคลทีบุ่คคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมกิจการ 

(4.) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทนุ

ประกาศกำหนด 

ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง บุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับบริษัทในดานตางๆ เชน ผูถือหุน นักลงทุน 

กรรมการบริษัท พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ พันธมิตรทางธุรกิจ 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เปนตน 

การเปดเผยขอมูล หมายถึง การเปดเผยรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจของ

บริษัทตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ พ.ศ.
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2551 กฎระเบียบ ขอบังคับ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

การทุจริต หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบ เชน เสนอให สัญญา มอบให ใหคำมั่น 

เรียกรองหรือรับเงิน/ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด กับ หนวยงาน

ของรัฐ หนวยงานเอกชน คูคา ลูกคาและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวา

จะโดยทางตรง หรือทางออม 

ความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความตองการสวนตัว หรือของบุคคล

ที่เกี่ยวของไมวาโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เขามามีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค ตอผลประโยชน

สูงสุด 

การใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด หมายถึง การใหสิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่น

ใด เพื่อสินน้ำใจ เปนรางวัล หรือเพื่อการสรางสัมพันธภาพที่ด ี

การใหสินบน หมายถึง การเสนอใหหรือรับของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชนอื่นใดใหแก

ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งตองการโนมนาวใหกระทำการบางอยางที่

ไมสุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมทางธรุกิจ 

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาล วันสำคัญ หรือ กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเปน

เอกลักษณ และมีความสำคัญตอสังคม 

ทรัพยสินของบริษัท หมายถึง สังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย เทคโนโลยี ความรู ทางวิชาการ 

ขอมูล สิทธิ ลิขสิทธิ์ ตลอดจนทรัพยากรใดๆ ของบริษัท หรือที่บริษัท

มีสิทธิอยู 
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2. สารจากประธานกรรมการ 

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ไดดำเนินธุรกิจและบริหารงานอยางมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ และให

ความสำคัญกับความสำเร็จตามวัตถุประสงคของการบริหารงาน บริษัทฯ ไดจัดทำคูมือวิธีการปฏิบัติงานใหเกิด

ความสำเร็จ โดยยึดถือความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต เปนหลักในการทำธุรกรรม รวมถึงเรื่องการดแูลผูมีสวน

ไดเสียกลุมตางๆ รายการระหวางกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

เอกสารนี้ไดประมวลขอปฏิบัติเกี ่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการ

ดำเนินการตามหลักการดังกลาว เปนสวนสำคัญยิ่งที่สงผลใหบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงยึดถือปฏิบัติ

นโยบายดังกลาว และบริษัทฯ คาดหวังใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติ

ตามจริยธรรมอยางเครงครัด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการปฏิบัติตางๆที่

อาจกอใหเกิดการคอรรัปชั่น เชน การใหและรับของขวัญ การเลี้ยงและรับการรับรอง การบริจาค เปนตน รวมทั้ง

พัฒนาชองทางและกระบวนการแจงเบาะแสใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเปนองคกรที่ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส และ

ไดรับการยอมรับและไววางใจจากผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการเชื่อมั่นวา การยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ จะเปนประโยชนตอ

บริษัทฯ ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ เจริญเติบโต กาวหนาอยางมั่นคง และยั่งยืน ตลอดจนสรางผลงานเปนที่พึงพอใจและ

ไดรับความไววางใจกับทุกฝายยิ่งๆ ขึ้นไป 

 

 

 

นายเสรี จินตนเสร ี

ประธานกรรมการ 

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 
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3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

3.1 หลักในการทำธุรกิจ 

บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให

เปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม โดยใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร 

พนักงาน ยึดถือปฏิบัติเปนคานิยมองคกร เพื่อใหการบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปรงใส ชัดเจน เปนธรรม มี

ประสิทธิภาพ และไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจจากผูถือหุน ผูที่เก่ียวของทุกกลุม ซึ่งจะเปนรากฐานสูการพัฒนาและ

ความเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน 

 ซึ่งบริษัทฯ ประสงคใหผูที่เกี่ยวของทำความเขาใจ และยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของ

บริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสาธารณชน และสังคม  

 วิสัยทัศน 

มุงมั่นจะเปนผูนำงานกอสรางงานฐานรากทั้งดานคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ความมุงมั่น 

บริษัทมุงมั่นที่จะเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรที่สอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

 รับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเต็มที่ในการปกปองทรัพยสิน และธำรงไวซึ่งชื่อเสียง

ของบริษัท 

 รับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับความไววางใจโดยมีวินัยในการดำเนินงานและคำนึงถึงความเสี่ยงทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต 

 มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน โปรงใส และเปดเผยได เพื่อตอตานการ

คอรรัปชั่น 

 ปฏิบัติตอผูที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางเทาเทียมกัน และหลีกเลี่ยงความลำเอียงหรือสถานการณที่

กอใหเกิดความขัดแยงแหงผลประโยชน 

 มุงสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน และมูลคาในระยะยาวใหแกผูถือหุน 

 นำวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศมาใชในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง 

 ใหการสนับสนุน และเปนมิตรที่ดีตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 
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3.2 นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น 

บริษัทมีความมุงมั่นในการปองกันและตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออมและ

เพื่อใหการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่นไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ บริษัทจึง

จัดทำ “นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษรขึ้น และไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยหามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของ

บริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทยอย ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด และใหมีการสอบทานการ

ปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นนี้อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ

ขอกำหนดในการดำเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายของ

ประเทศไทยในการตอตานคอรรัปชั่น  

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัททุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรปรัปชั่น 

คูมือมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น และจริยธรรมธุรกิจ   
 

4. จริยธรรมกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มุงหวังให กรรมการ กรรมการชุดยอย และกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบจริยธรรม 

ดำรงตน หรือ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดในการดำเนินธุรกิจอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืนของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย ดังนี ้

4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัทฯ 

4.1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1) กรรมการ จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2) กรรมการ ตองไมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(3) กรรมการ จะตองใหความรวมมือกับหนวยงานกำกับดูแลกิจการที่บริษัทกำหนดขึ้น และ

รายงานขอมูลเกี่ยวกับการฝาฝน การไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย ตอ

หนวยงานนั้นๆ 

4.1.2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุม หากมีเร่ืองที่จะพิจารณาโดยกรรมการที่มีสวน

ไดเสียทานนั้นตองออกจากหองประชุมและงดการมีสวนรวมใดๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง

ดังกลาว 
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4.1.3 หลีกเลี ่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตน เพื ่อความโปรงใสในการบริหารอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังนี ้

(1) ไมนำขอมูลที่ไดรับ จากการปฏิบัติหนาที่ เพื่อแสวงหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นโดยมิ

ชอบ 

(2) ไมใชความลับของบริษัทในทางที่ผิด และไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของบริษัท แมพน

สภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ขององคกรไปแลว 

(3) ไมหาประโยชนสวนตัว จากการเปนกรรมการ 

(4) ไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง 

(5) ไมรับสิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดอันเปนการขัดตอประโยชนขององคกร 

4.1.4 รักษาขอมูลที่เปนความลับขององคกร ไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งอาจจะกอใหเกิด

ความเสียหายแกองคกรหรือผูมีสวนไดเสียยกเวนกรณีที่เปนไปตามกฎหมาย 

4.1.5 การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนของกรรมการ คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะ ใหปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ที่ 

สจ. 12/2552   เร่ือง การจัดทำและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการผูบริหารและ

ผูสอบบัญช ี

 

4.2 ความขัดแยงทางผลประโยชน และการใชขอมูลภายใน 

4.2.1 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการไดกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อปองกันปญหาความขัดแยง

ทางผลประโยชน ดังนี ้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ

บริษัทฯ 

(2) กรณีที่กรรมการจำเปนตองทำรายการนั้น เพื่อประโยชนของบริษัทฯ จะดำเนินการเสมือนกับ

บริษัท ไดกระทำกับบุคคลภายนอกที่มีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึง

กระทำกับคูสัญญาทั่วไป ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เปนกรรมการ 

หรือบุคคลที่เก่ียวของ ซึ่งกรรมการ  หรือบุคคลที่เก่ียวของ ผูนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณา

อนุมัติ และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในเรื่องการเปดเผยขอมูลการทำ

รายการที่เก่ียวโยง 
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(3) ในกรณีที่กรรมการ ไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือที่ปรึกษาในองคกรอื่น การดำรงตำแหนงนั้น

ตองไมขัดตอผลประโยชนของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่โดยตรงในบริษัท 

(4) ไมใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชนสวนตน 

และในเรื่องการทำธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

(5) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) 

ระหวางผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงอื่น จะพิจารณาบนหลักการ

ที่วารายการดังกลาวมีความเปนธรรม โปรงใส สมเหตุสมผล เปนประโยชนตอบริษัท และได

ดำเนินตามเงื ่อนไขทางธรุกิจและหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งจัดใหมีการเปดเผยรายการที่สงสัย

วาจะเปนผลประโยชนที่ขัดกัน ไวในรายงานประจำป 

(6) ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแก

บุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ 

(7) บุคคลที่ดำเนินการใดๆ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาทางตรงหรือ

ทางออม จะตองมีหนาที่ในการรายงานการมีสวนไดเสีย ดังนี้ 

 กรรมการและผูบริหาร จะตองมีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียทันที ที ่มีรายการ

เกิดขึ ้น และเพื ่อมั ่นใจไดวา บริษัท ไดมีการตรวจสอบเปนประจำจึงกำหนดให

เลขานุการบริษัท มีหนาที่สำรวจรายการที่มีสวนไดเสียเปนประจำทุกสิ้นป และ

รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 ผูบริหารระดับจัดการตั้งแต ผูจัดการแผนก ถึง ผูจัดการทั่วไป และพนักงานที่มีสวน

เก่ียวของ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดใหผูบริหาร

ในระดับจัดการทุกคน และพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของในการดำเนินงาน มีหนาที่

รายงานการมีสวนไดเสียทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น และ/หรือรายงานการมีสวนไดเสีย

เปนประจำทุกสิ้นป โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัท มีหนาที่สำรวจและรายงานตอ

กรรมการผูจัดการใหญ และนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(8) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีสวนรูขอมูลภายใน ใชเปนแนวทางปฏิบัติ และ

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่เสนอรายงานการถือครองหลักทรัพยตามขอกำหนด

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตอคณะกรรมการ 

(9) ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ที่รับทราบขอมูลภายใน

ที่มีนัยสำคัญที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อ
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ขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือ

ขอมูลนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน 

(10) เพื่อประโยชนในการติดตามดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัท หรือ

บุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทยอย ตาม

พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดใหมีการรายงานขอมูลของรายการที่เกี่ยว

โยงกันทุกไตรมาส (ถามี) 

(11) ระหวางที่ปฏิบัติงานใหบริษัทฯ และหลังจากพนสภาพการปฏิบัติงานแลว พนักงานจะตองไม

เปดเผยขอมูลที่ถือวาเปนความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชนแกผูใดทั้งสิ้น 

 

4.2.2 การใชขอมูลภายใน 

(1) หามใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชนสวนตน 

และในเรื่องการทำธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

(2) หามใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตนในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแก

บุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัท 

(3) หามใชทรัพยสินของบริษัท เพื่อประโยชนสวนตน และ/หรือผูที่เก่ียวของ 

(4) หามใชขอมูลของบริษัทไปใชอางอิงตอบุคคลภายนอก เพื่อสรางประโยชนสวนตัว และ/หรือผูที่

เก่ียวของ 

(5) หามเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน แมหลัง

พนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ พนักงานของบริษัทไปแลว 

 

5. จริยธรรมเรื่องการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทจะปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และจะดูแลใหมีการสงเสริมใหเกิดความ

รวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความเติบโตและความยั่งยืนของกิจการ 

 

5.1 นโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุน 

เพื่อใหบริษัทฯไดมีหลักการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตอผูถือหุน บริษัทฯไดกำหนด

แนวทางปฏิบัติดังนี ้

5.1.1 ดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวัง

รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย 
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5.1.2 กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการ

จัดการที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อปกปองและเพิ่มผลประโยชนของผูถือหุน 

5.1.3 มุ งมั ่นในการสรางความเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและมั ่นคง เพื ่อใหผู ถือหุ นไดรับ

ผลตอบแทนที่ดีสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

5.1.4 เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จำเปนเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเทาเทียมกัน 

และจะเปดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่ถูกตองตามความจริง 

ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยกำหนด 

5.1.5 ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ทั้งในการประชุมผูถือหุน และกรณีอ่ืนๆ 

5.1.6 บริษัทจะบริหารองคกรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสงเสริมใหมีคุณธรรม

และจริยธรรมในทุกระดับขององคกร สอดสองดูแลและจัดการแกปญหาความขัดแยงทาง

ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในองคกร 

 

5.2 นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ เปนปจจัยแหง

ความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทจึงใหการดูแลตลอดจนใหความเปนธรรมในดาน

โอกาส  ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ ไดยึด

หลักปฏิบัติดังตอไปนี ้

5.2.1 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสวนบุคคล 

5.2.2 ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ

พนักงานอยูเสมอ 

5.2.3 การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำดวยความ

สุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน

แตละคน 

5.2.4 ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงาน

ในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดสัมมนา การฝกอบรม เปนตน 

5.2.5 กำหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงานและสวัสดิการแกพนักงานอยางเปนธรรม ที่

สอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น เชน สภาพตลาด การแขงขันทาง

ธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทำกำไรในแตละป เปน

ตน และในระยะยาว เชน การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balance Scorecard เปนตน 

5.2.6 รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 
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5.3 นโยบายการปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภค 

 บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคา ซึ่ง

เปนผูมีพระคุณของบริษทัอยางตอเนื่อง บริษัทฯจึงไดกำหนดนโยบายการปฏิบตัิตอลูกคาดังนี ้

5.3.1 ใหบริการอยางมีคุณภาพแกลูกคาในราคาที่เปนธรรม 

5.3.2 ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกลูกคา โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคา

เขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ 

5.3.3 พึงรักษาผลประโยชนของลูกคาดวยความซื่อสัตยสุจริต พรอมทั้งใหคำแนะนำในบริการที่ดี 

และเปนประโยชนตอลูกคา 

5.3.4 ไมพึงเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากลูกคา โดยอาศัยตำแหนงหนาที่ของตน 

5.3.5 ไมพึงนำขอมูลของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

 

5.4 นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้ 

บริษัทไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอเจาหนี้โดยเฉพาะเรื่อง

เงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไวอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและ

เปดเผยถึงการปฏิบัติไวใหเปนที่ทราบ เชน ดานการบริหารเงินทุน บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราสวน

สภาพคลองใหอยูในระดับสูงเพียงพอ และรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อให

บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดอยางตอเนื่อง ตรงตามกำหนดเวลา ดานเงื่อนไขการค้ำ

ประกัน บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลผูที่ค้ำประกันไมใหไดรับความเสียหาย หากมีปญหาบริษัทจะเขาไป

รับผิดชอบ ดานการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไมผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะเรงเขาไปจัดการ และ

แกไขปญหาเพื่อใหสามารถชำระหนี้คืนแกเจาหนี้ 

 

5.5 นโยบายการปฏิบัติตอคูคาและคูสัญญา 

บริษัทฯ ปฏิบัติกับคูคาซึ่งเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งดวย

ความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยบริษัทฯ ไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้ 

5.5.1 การจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตหลักการดังนี้ 

 มีการแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน 

 มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคา 

 จัดทำสัญญาที่เหมาะสมไมเอาเปรียบคูสัญญา 

 จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ

สัญญาอยางครบถวน และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั ้นตอนของ

กระบวนการจัดหา 
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 จายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชำระเงินที่ตกลงกัน 

5.5.2 พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

ไมกระทำการโฆษณาที่เปนเท็จ หรือหลอกลวงใหคูคาเขาใจผิด 

5.5.3 บริษัทจะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับ

ผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไวโดย

เครงครัด 

5.5.4 บริษัทมุ งหมายที ่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที ่ย ั ่งยืนกับคู ค าและคู ส ัญญาที ่มี

วัตถุประสงคชัดเจน ในเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการที่คูควรกับมูลคาเงิน คุณภาพ

ทางดานเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

 

5.6 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

5.6.1 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

5.6.2 ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางใหราย 

5.6.3 ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นหรือคูแขงทางการคา 

 

5.7 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 

บริษัทใหความสำคัญตอการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ดังนี้  

5.7.1 ปฏิบัติตนใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ 

5.7.2 คำนึงถึงการอนุรักษสิง่แวดลอมและมีการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 

6. จริยธรรมพนักงาน 

6.1 การปฏิบัติตอบริษัท 

พนักงานจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งขอบังคับ ระเบียบและคำสั่งของ

บริษัท พนักงานจะตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรยีบรอย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใชพนักงานหรือทรัพยสินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงคที่ผิดกฎหมายเปนเรื่อง

ตองหามโดยเด็ดขาด 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแลว พนกังานทุกคนตองปฏิบัติตามหนาที่ตามหลักจริยธรรม ซึ่ง

เราถือวาการมีจริยธรรมทางธุรกิจเปนทรัพยสินที่มีคายิ่งของบริษัท 

6.1.1 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท 

1) พนักงานจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและคำสั่งของบริษัทอยางเครงครัด 
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2) การฝาฝนกฎหมาย มติผูถือหุน มติคณะกรรมการ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัท โดยอาง

วาเปนการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรใหแกบริษัทหรือเหตุผลอื่นใด มิใชเหตุผลที่จะรับฟง 

3) พนักงานจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยคำนึงถึงประโยชนอันชอบธรรม

ของบริษัทถึงแมจะมีชองวางของกฎหมาย หรือชองวางของขอบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัท

ก็ตาม 

 

6.1.2 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและการเปดเผยขอมูลภายใน 

1) พนักงานจะปฏิบัติตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน และ/หรือ

ตอสาธารณะโดยเทาเทียมกัน 

2) การที่พนักงานใชขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะหรือตอผูถือหุนทั่วไปเพื่อประโยชนในการ

ซื้อขายหลักทรัพยเปนการสวนตัว ถือวาเปนการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท 

3) หามผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของที่รู ขอมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุน 1 เดือน 

กอนการเปดเผยขอมูล และ 24 ชั่วโมงหลังการเปดเผยขอมูล 

4) การเปดเผยขอมูลที่มีผลกระทบตอธุรกิจและราคาหุนจะตองจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

กรรมการผูจัดการใหญ โดยกรรมการผูจัดการใหญจะเปนผูดำเนินการหรือมอบหมายใหผูใดผูหนึ่ง

เปนผูรับผิดชอบการเปดเผยขอมูลดังกลาว 

5) หนวยงานกลางที่เปนผูใหขอมูลแกสาธารณชนและนักลงทุน ไดแก สวนนักลงทุนสัมพันธ โดย

หนวยงานที่เปนเจาของขอมูลมีหนาที่สนับสนุนขอมูล 

6) พนักงานไมควรใหความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท เวนแตจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ

หนาที่การทำงานที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท 

 

6.1.3 การปกปองทรัพยสินของบริษัท 

1) พนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะใชทรัพยสินของบริษัทอยางประหยัดและเกิดประโยชน

แกบริษัทอยางคุมคา และดูแลมิใหเสื่อมเสียสูญหาย 

2) ขอมูลและเอกสารทางธุรกิจเปนทรัพยสินที่สำคัญของบริษัท หนวยงานแตละหนวยงานตองกำหนด

ระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชั้นความลับของเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารดังกลาวใหถูกตอง 

ครบถวนและสามารถตรวจสอบได 
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3) พนักงานจะตองจัดทำเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงิน และรายงานตางๆ ที่นำสงสวนราชการ

และบุคคลอื่นๆ ทั้งหมดอยางรอบคอบและดวยความสุจริต และจะตองไดรับการบันทึกตามวิธีการ

ทางบัญชีของบริษัทที่สอดคลองกับมาตรฐานที่กำหนด 

4) พนักงานตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทางบัญชี การเงิน และการควบคุมภายในอยางเครงครัด

ตลอดเวลา และตองแจงตอผูรับผิดชอบในหนวยงาน หรือคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี หากพบ

ความผิดพลาดใดๆ ในการปฏิบัติงาน 

 

6.1.4 ระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

1) พนักงานจะตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและคำสั่งเกี่ยวกับการใชอุปกรณคอมพิวเตอรและการสื่อสาร

รวมทั้งขอมูลอิเล็กทรอนิกสของบริษัทอยางเครงครัด เพื่อประโยชนของบริษัทรวมทั้งจะตองไม

กระทำการใดๆ ที่เปนการฝาฝนกฎหมาย หรือเปนไปเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้ 

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆ เชน การรับสงขอมูล การเก็บขอมูล โดยไมจำเปนตองไดรับอนุญาต 

2) พนักงานจะหลีกเลี่ยงเว็บไซตที่บริษัทถือวาผดิกฎหมายหรือละเมิดศลีธรรมอันดีงาม และงดเวนที่จะ

เผยแพรขอมูลหรือเว็บไซตดังกลาวตอผูอื่น รวมทั้งจะหลีกเลี่ยงเว็บไซตที่ไมเปนที่รูจัก ซึ่งนาสงสัยใน

ความปลอดภัย 

3) พนักงานที่ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของบริษัท จะตองใชซอฟทแวรตามขออนุญาตของเจาของ

ลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ไดรับอนุญาตใหใชงานจากบริษัทนั้น เพื่อปองกันปญหาการละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญา 

 

6.1.5 ทรัพยสินทางปญญา 

1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหนาที่ถือเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 

2) การนำผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไดรับมาหรือที่จะนำมาใชภายในบริษัท

จะตองตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาจะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

3) เมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาตางๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงาน

สิ่งประดิษฐ ฯลฯ คืนใหบริษัทไมวาจะเปนขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใดๆ 

 

6.2 การปฏิบัติเรื่องการจัดหาและการทำธุรกรรม 
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บริษัทประสงคที่จะใหการจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีมาตรฐานและเปนธรรมตอคูคาคูสัญญา เพื่อให

ไดมาซึ่งสินคาและบริการที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัท  

6.2.1 การจัดหา 

1) บริษัทจะดำเนินการกระบวนการจัดหาภายใตหลักการดังนี้ 

 มีการแขงขันบนขอมูลที่ไดรับอยางเทาเทียมกัน 

 มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาและคูสัญญา 

 จัดทำเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสม 

 จัดใหมีระบบการจัดการและติดตามเพื่อใหมั่นใจวา มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยาง

ครบถวน และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 

 จายเงินใหคูคา และคูสัญญาตรงเวลาตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน 

2) หามพนักงานใชขอมูลที่ไดทราบอันเนื่องจากการจัดหา เพื่อประโยชนของตนเอง และคูคา คูสัญญา

รายใด   รายหนึ่งเปนการเฉพาะ หรือผูอื่นที่ไมเกี่ยวของ รวมทั้งไมเขาไปเกี่ยวของในการจัดหากับ

คูสัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เชน เปนครอบครัว ญาติสนิท หรือที่ตนเองเปนเจาของหรือ

เปนหุนสวน 

3) การจัดหาตองผานขั้นตอนตามระเบียบคำสั่งวิธกีารจัดหา และดำเนินการโดยหนวยงานที่รับผดิชอบ

อยางเครงครัด โดยใหสอดคลองกับอำนาจดำเนินการ 

4) พนักงานจะละเวนการทำการใดๆ ที่จะชวยใหคูคาไมตองเสียภาษีที่พึงจะเสียใหกับรัฐ 

5) บริษัทจะใหความสำคัญกับการจางงานในทองถิ่นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ และลด

คาใชจาย 

 

6.2.2 การทำธุรกรรมระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

1) พนักงานจะศึกษาหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน อำนาจดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดให

ถี่ถวนกอนดำเนินการ 

2) เมื่อมีหนาที่ตองเกี่ยวของกับการทำรายการระหวางกัน พนักงานตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ

ถึงเงื่อนไข หลักเกณฑหรือลักษณะของการทำธุรกรรมโดยละเอียด 

3) การดำเนินการโครงการหรือธุรกรรมระหวางกัน ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ และ

กระบวนการทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ และกฎระเบียบของบริษัทอยางเครงครัด 

4) หากมีขอสงสัยใหสอบถามผูบังคับบัญชา หรือฝายเลขานุการบริษัท 
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6.2.3 การทำธุรกรรมกับบุคคลหรือบริษัทภายนอก 

1) การทำธุรกรรมตองคำนึงถึงปริมาณ มูลคา ราคา คุณภาพ เงื่อนไขการใหบริการที่เปนไปตามกลไล

ตลาดหรือราคาที่เปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติหรือกีดกันการทำธุรกิจดวยวิธีการที่ไมชอบธรรม

หรือไมชอบดวยกฎหมาย 

2) พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจทำใหบริษัทตองเสื่อมเสียชื่อเสียง แมวาธุรกรรมนั้นจะทำ

ใหไดรับประโยชนทางธุรกรรมก็ตาม 

3) หามพนักงานแอบอางใชชื่อของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัทในการทำธุรกรรม

ที่ไมเก่ียวของกับบริษัท แมวาจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอบริษัทก็ตาม 

 

6.3 การปฏิบัติเรื่องการปองกันการขัดแยงของผลประโยชน 

บริษัทประสงคใหพนักงานพยายามหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจสงผลกระทบ

ตอการตัดสินใจใดๆ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ จะตองยึดถือประโยชนของบริษัทภายใตความถูกตองตาม

กฎหมายและจริยธรรม 

 

6.3.1 ความขัดแยงแหงผลประโยชน 

1) พนักงานตองหลีกเลี่ยงการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนของบริษัทใน

การติดตอกับคูคาและบุคคลอื่นใด 

2) ระหวางที่ปฏิบัติงานใหและหลังจากพนสภาพการปฏิบัติงานแลว พนักงานจะตองไมเปดเผย

ขอมูลที ่ถือวาเปนความลับของบริษัทเพื ่อประโยชนแกผ ู ใดทั ้งสิ ้น ไมวาจะเปนขอมูล

อีเล็กทรอนิกส ขอมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ขอมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท และ

อื่นๆ 

3) พนักงานไมพึงประกอบการ ดำเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเปนการแขงขันหรืออาจเปนการ

แขงขันกับกิจการของบริษัท ในกรณีที่พนักงานบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวม หรือเปนผู

ถือหุนในกิจการใดๆ อยางมีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ธุรกิจตอจะตองแจงใหกรรมการผูจัดการใหญ/กรรมการผูจัดการหรือผูบริหารสูงสุดของบริษัท

นั้นๆ ทราบเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วที่สุด 

4) พนักงานพึงละเวนการถือหุนที่มีอำนาจตัดสินใจในกิจการคูแขงของบริษัท หากทำใหพนักงาน

กระทำการ หรือละเวนการกระทำการที่ควรทำตามหนาที่ ในกรณีที่พนักงานไดหุนมากอนการ
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เปนพนักงานหรือกอนที่บริษัทจะเขาไปทำธุรกิจนั้น หรือไดมาโดยทางมรดก พนักงานตอง

รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

5) การที่พนักงานไปเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องคกรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะตอง

ไมข ัดตอประโยชน และการปฏิบ ัติหนาที ่โดยตรง รวมทั ้งต องได ร ับการอนุม ัต ิจาก

คณะกรรมการกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผูจัดการใหญ หรือ

ผูบริหารสูงสุดของบริษัทกอน 

6) พนักงานตองไมกูยืมเงินจากคูคาที่บริษัทดำเนินธุรกิจดวย ยกเวนสถาบันการเงินเนื่องจากอาจ

มีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนบริษัท 

7) หามพนักงานจายเงินหรือมอบทรัพยสินของบริษัทแกผูใดโดยไมไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ 

8) พนักงานตองไมใชเวลาของบริษัทไปทำงานที่อื่น เวนแตกรณีจำเปนซึ่งไดรับอนุญาตจาก

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

6.4 การปฏิบัติตนของพนักงานตอผูอื่น 

บริษัทตระหนักในคุณคาทรัพยากรมนุษย และประสงคจะใหพนักงานมีความภาคภูมิใจในองคกร โดยมี

บรรยากาศการทำงานอยางมีสวนรวมและมีโอกาสกาวหนาในสายอาชีพอยางเทาเทียมกัน พนักงานจะไดรับการ

พัฒนาสงเสริมใหมีความรูความสามารถอยางทั่วถึงและตอเนื่องเพื่อสรางคุณคาและดำรงความเปนเลิศในธุรกิจ 

1) ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไมพึงกระทำการใดๆ อัน

เปนการไมเคารพนับถือผูบังคับบัญชา 

2) พนักงานทุกคนตองไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือคุกคามไมวาจะเปนทางวาจา หรือการ

กระทำตอผูอื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางรางกายและจิตใจ 

3) พนักงานพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เอาใจใส เพื่อสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ

พัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ 

4) พนักงานจะไมกลาวรายผูบริหารหรือพนักงานคนอื่นโดยขอความอันเปนเท็จ 

5) พนักงานจะรวมสรางและรักษาบรรยากาศแหงความสามัคคี และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู

พนักงาน 

6) พนักงานพึงหลีกเลี ่ยงการกระทำใดๆ อันอาจกระทำกระเทือนตอชื่อเสียงของบริษัท หรืออาจเปน

ปญหาแกบริษัทได พนักงานพึงรักษาเกียรติของตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม 
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6.5 การปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 

บริษัทมุงมั่นที่จะใหพนักงานและชุมชนแวดลอม สถานที่ทำงานของเรามีความเปนอยูที่ดี และจะธำรงรักษาไวซึ่ง

สภาพแวดลอมที่ดี เราจะกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหมีความปลอดภัยในการทำงานตามขอกฎหมายและระเบียบที่

เก่ียวของ 

 

      6.5.1 ความปลอดภัยและสุขอนามัย 

1) บริษัทจะพยายามปองกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเจ็บปวยเนื่องจากงานอาชีพดวยความรวมมือ

อยางจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจำกัดและจัดการความเสี่ยงตอความปลอดภัยอันเกิดจาก

การดำเนินงานทางธุรกิจ 

2) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ในเรื่องความปลอดภัยอยางเครงครัด และจะนำ

มาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่นาเชื ่อถือมาบังคับใชในกรณีที่ไมมีกฎหมาย และ

ขอบังคับใชอยู 

3) บริษัทจะจัดใหมีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ การจัดทำระเบียบปฏิบัติ การวางแผนดำเนินการ 

และการฝกอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจ และไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอในเรื่องความ

ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อปองกันอันตรายอันเกิดจากเคร่ืองจักร วิธีการทำงาน หรือโรคภัยตางๆ 

4) บริษัทจะไมใหพนักงานปฏิบัติงานหากสุขภาพและรางกายไมพรอม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด

อันตรายจากการทำงาน 

5) พนักงานที่รายงานตัวเขาทำงานโดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยูในระบบรางกาย หรือมีฤทธิ์สุรา หรือ

สารเสพติดอื่นๆ ในระดับที่สามารถทำใหเกิดการปฏิบัติงานเสียหายได จะตองไดรับโทษทางวินัย 

6) พนักงานที่ตองทำงานที่มีความเสี่ยงตอชีวิตหรือสุขภาพตองศึกษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสภาพการ

ทำงานที่ไมปลอดภัยหรืออาจะเปนอันตรายนั้น และปฏิบัติงานตามวิธีที่ถูกตอง 

7) ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดที่มีความเสี่ยงหากไมแนใจในผลลัพธที่จะเกิดขึ้น ใหหยุดหรือชะลอการ

ดำเนินการนั้น และใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญโดยทันที 

8) ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติบริเวณสถานที่ทำงานทีอ่าจมีผลกระทบ

ตอสุขภาพและความปลอดภัย 

9) ผูบังคับบัญชามีหนาที่กำหนดหรือเผยแพรแนวทางในการปองกันและควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุ และ

ปญหาสุขอนามัยจากการทำงานใหกับพนักงานและผูเกี่ยวของ รวมทั้งจัดใหมีการตรวจสุขภาพ

พนักงานตามความเสี่ยงของพนักงาน 
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       6.5.2  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

บริษัทใหความสำคัญตอการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม โดยปฏิบัติตามขอกฎหมาย หรือขอบังคับที่

เกี่ยวของ รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินงานดวย  

โดยในดานสิ่งแวดลอม บริษัทไดกำหนดมาตรการในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทั้งสวนหนวยงานและโรงงาน

ซอมบำรุง นอกจากนี้ บริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงานชวยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานดานตางๆ ทั้งการใช

ไฟฟา น้ำประปา และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชน้ำมัน ซึ่งจากการติดตามพบวา มีการใชน้ำมันอยางมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 
 

6.6 การปฏิบัติเรื่องการตอตานการคอรรัปชั่น 

 เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท มีความเขาใจชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความ

เสี่ยงตอการเกิดการคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท จะตองปฏิบัติตามคูมือมาตรตอตาน

การคอรรัปชั่นดวยความระมัดระวัง 

 

7. การดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรม และการทบทวนจริยธรรมขององคกร 

บริษัทกำหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ 

ทำความเขาใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานนี้อยางเครงครัด 

มิใชการปฏิบัติตามสมัครใจ และไมสามารถอางวาไมทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น 

ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเร่ืองสำคัญที่จะดำเนินการใหพนักงานภายใตสาย

บังคับบญัชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานอยางจริงจัง 

บริษัทไมพึงปรารถนาที่จะใหมีการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานผูใดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว จะไดรับโทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อไดวาผิด

กฎหมาย กฎเกณฑระเบียบ และขอบังคับของภาครัฐ บริษัทจะสงเรื่องใหเจาหนาที่ภาครัฐดำเนินการตอไปโดยไม

ชักชา 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กำหนดใหมีการทบทวนคู มือ 

“จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน” เปนประจำทุกป 
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8. การแจงเบาะแส 

บริษัทสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทและผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้ง

รายงานและรองเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน หรือพฤติกรรมที่อาจ

สอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร เพื่อใหการดำเนินธุรกิจมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดมาตรการในการแจงเบาะแส รวมทั้งจัดใหมีกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแสหรือผู

รองเรียนและผูถูกรองเรียน และใหความสำคัญกับการเก็บขอมูลการแจงเบาะแสเปนความลับ ซึ่งจะรับรูเฉพาะในกลุม

บุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจแกผูแจงเบาะแส ดังนี้ 

 

นโยบายการแจงเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)  

 

บริษัทมีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหมีผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับ

การกระทำผิดกฏหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง 

ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ตอคณะกรรมการ

บริษัทได โดยผูมีสวนไดเสียสามารถแจงตอกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทานใดทานหนึ่งหรือเลขานุการ

บริษัท เพื ่อนำเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง เมื่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแลวใหรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตอไป 

  

มาตรการการแจงเบาะแส 

1. คำจำกัดความ 

1.1 “การแจงเบาะแส” หมายถึง การใหขอมูลตอบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินการที่เชื่อไดวามีการกระทำ

ผิดตามขอ 2 

1.2 “ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน” หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลภายนอก 

1.3 “ผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน” หมายถึง เลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กิจการ และคณะกรรมการบริษัท 

2. เรื่องที่สามารถแจงเบาะแส  

บริษัทสนับสนุนใหพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสใหบริษัททราบโดยทันทีหากพบการ

ประพฤติผิดหรือพฤติกรรมอันชวนสงสัยวามีการกระทำผิดในเรื่อง ดังตอไปนี ้
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 การปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธ

รุกิจ 

 การคอรรัปชั่นและการทุจริต 

 การดำเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและ

ตรวจสอบ 

 

3. ชองทางสำหรับผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแสหรอืขอรองเรียนและวิธีการแจงเบาะแส 

บริษัทไดจัดใหมีผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนใน 2 ชองทาง ประกอบดวย 

ชองทางที่ 1 กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้ง 3 ทาน ทาง Email ดังนี ้

 ดร.ปญจะ เสนาดิศัย       panja.sena@gmail .com  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ   

 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร  c_vinit@hotmail.com 

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ              

 ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล       chaipats@icloud.com 

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  

      

ชองทางที่ 2 เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย โทรศัพท และ Email ดังนี ้

 ทางไปรษณียถึง:  

นางสาวฐิติมา เตียวประทีป  

เลขานุการบริษัท  

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)  

เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14  

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

 ทางโทรศัพท หมายเลข 02 6151259 ตอ 108  

 ทาง Email thitima@pylon.co.th 

 

โดยมีกระบวนการในการจัดการเมื่อไดรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

1) รวบรวมขอเท็จจริงเพื่อนำสงใหกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 
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  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการหรือเลขานุการบริษัทที่รับแจงเบาะแสหรือขอ

รองเรียนจะดำเนินการรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ การทุจริตคอรรัปชั่น การฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามกฏหมายหรือจรรยาบรรณ การละเมิดสิทธิ การรายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือ

ความบกพรองของระบบควบคุมภายใน โดยผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนอาจจะดำเนินการ

ดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลที่เก่ียวของดำเนินการ 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจัดใหมีการประชุม  

 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจัดการประชุม และพิจารณาเรื่องที่มีผูแจง

เบาะแสหรือผูรองเรียนจากขอเท็จจริงทั้งหมดที่รวบรวมได รวมถึงการซักถาม หรือขอขอมูลจาก

ฝายบริหาร (แลวแตกรณี) และจัดทำรายงานเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ

ตอไป  

 

3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

และดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตอไป 

 

4) รายงานผลใหผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนทราบ  

  คณะกรรมการบริษัทจะรายงานผลใหผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนทราบ ในกรณีที่ผูแจง

เบาะแสหรือผูรองเรียนเปดเผยตนเอง  

 

4. ขอมูลเกี่ยวกับผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 

ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนตองแจงชื่อ-นามสกุล เพื่อใหบริษัทสามารถติดตอและสอบถามขอมูล

เพิ่มเติมได  

 

ในกรณี ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนไมประสงคที่จะเปดเผยชื่อ บริษัทอาจสืบคนเบาะแสที่ไดรับแจง

หากเชื่อไดวาเบาะแสดังกลาวจะทำใหเกิดความเสียหายแกบริษัท 

 

5. แนวทางในการปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 

บริษัทไดมีการกำหนดแนวทางในการปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน เพื่อปกปองการกลั่นแกลง 

ขมขู หรือทำลายพยานหลักฐาน เชน 

 ในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทจะไมเปดเผยตัวผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 
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 บริษัทจะเก็บขอมูลเปนความลับและจะเปดเผยเทาที่จำเปน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและ

ความเสียหายของผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนหรือผูที่เก่ียวของ 

 นอกเหนือจากแนวทางขางตนแลว หากผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเห็นวาตนยังอาจไดรับ

ความเดือดรอนเสียหายอีก ยังสามารถรองขอใหบริษัทกำหนดมาตรการคุมครองได 

 ในกรณีที่ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเปนพนักงานของบริษัท บริษัทจะไมลดตำแหนง ลงโทษ 

หรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น 

 

6. การปกปองผูถูกรองเรียน 

บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบที่มีตอผูถูกรองเรียน โดยจะเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับผูถูกรองเรียน

เปนความลับในชวงการสืบสวนและพิจารณาผลการสืบสวนขอเท็จจริง หากยังไมมีการตัดสินใจเรื ่อง

ดังกลาว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะใหโอกาสผูถูกรองเรียนในการชี้แจงขอ

รองเรียนกอนที่จะพิจารณาตัดสินขอรองเรียนนั้น รวมทั้งรับทราบผลการสืบสวนขอเท็จจริง 

 

7. การจงใจใหเบาะแสที่เปนเท็จ 

หากผูแจงเบาะแสและผู รองเรียนจงใจแจงขอความอันเปนเท็จจะไมไดรับความคุมครองภายใต

มาตรการนี้ และจะไดรับโทษทางวินัย หรือถกูดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 

8. การพิจารณาบทลงโทษ 

หากผลการสอบสวนพบวา ผูถูกรองเรียนมีความผิดจริง หรือผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนจงใจแจง

ขอความอันเปนเท็จใหผูรับแจงเบาะแสเสนอเรื่องพรอมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการลงโทษ

ทางวินัยและตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอผูมีอำนาจดำเนินการพิจารณาดำเนินการ 

 

สำหรับกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไมปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น จะตอง

ไดรับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท เชน ออกหนังสือตักเตือน จนถึงพักงาน เปนตน 

รวมถึงการเลิกจางงานในกรณีที่บริษัทเห็นวาจำเปน 

 

9. การรายงานการแจงเบาะแส 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเปนผูรายงาน และนำเสนอรายงานการแจงเบาะแส

ทั้งหมดตอคณะกรรมการบริษัท และฝายเลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอมูลและนำเสนอคณะกรรมการ

บริษัทใหความเห็นชอบ  
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ทายที่สุด การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน เปนสิ่งที่ตองดำเนินการตอเนื่อง และ

บริษัทจะตองใชความพยายามอยางที่สุดที่จะรักษาและปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน โดย

สุจริตใจ และไมหลีกเลี่ยง 

1. ขาพเจาไดรับและอานขอความใน “จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน” แลว 

2. ขาพเจาเขาใจและยึดถือหลักการจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานเลมนี้ เปนหลักปฏิบัติในการ

ดำเนินงาน 
 

 

 

  


