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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงบทบำท ภำระหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำน

ของบริษทั ใหมี้ควำมน่ำเช่ือถือ มีควำมโปร่งใส ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือใหภ้ำรกิจของบริษทัด ำเนินไปอยำ่งมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตรงตำมวตัถุประสงค ์และเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ และ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ปรัชญำองคก์ร 

ควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ คือ ควำมปรำรถนำสูงสุดของเรำ 

วสิยัทศัน์ 

มุ่งมัน่พฒันำ เพื่อควำมเป็นผูน้ ำดำ้นสินคำ้เกษตรแช่แขง็และเกษตรแปรรูป 

พนัธกิจ 

1. มุ่งพฒันำ และสรรหำผกัท่ีมีคุณภำพ สดสะอำด ปลอดสำรเคมี และส่งมอบสินคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 

2. มุ่งบริหำรกิจกำรใหมี้ผลตอบแทนกำรลงทุนท่ีดี โดยยดึหลกับรรษทัภิบำล 

ค่ำนิยมขององคก์ร 

• จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียมกนั และเป็นธรรม 

• จะค ำนึงถึงควำมเส่ียงอยูเ่สมอ และบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม 

• จะสร้ำงภำวะผูน้ ำใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบั ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี  

มีควำมสุข และมีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

• จะสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดีกบัสงัคม ชุมชน และมุ่งรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

• จะสร้ำงองคก์รคุณภำพ และมุ่งสู่องคก์รแห่งกำรเรียนรู้ 

• จะต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

• จะไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจกำรท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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หลกับรรษทัภิบำลในกำรด ำเนินธุรกิจ 

1. ควำมซ่ือสตัย ์ยติุธรรม และมีคุณธรรม 

กำรกระท ำกำรใด ๆ จะเป็นไปโดยซ่ือสตัย ์สุจริต ยติุธรรม มีคุณธรรม ซ่ือตรงต่อหนำ้ท่ี ทั้งต่อตนเองและต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่ำย ไม่เอำรัดเอำเปรียบ โดยถือเอำประโยชนข์ององคก์รเป็นส ำคญั  

2. เปิดกวำ้ง โปร่งใส 

จะด ำเนินธุรกิจและปฏิบติังำนดว้ยควำมโปร่งใส พร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลำ เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ พร้อมรับกำรตรวจสอบได ้และเปิดกวำ้งรับควำมคิดเห็นจำกทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกำรปรับปรุง

และพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

3. ใหค้วำมเสมอภำค 

จะด ำเนินธุรกิจและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คูค่ำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยดว้ยควำม

เสมอภำคและเท่ำเทียมกนั จะไม่เลือกปฏิบติัเน่ืองจำกควำมแตกต่ำงดำ้นเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ อำย ุสถำนภำพสมรส หรือควำม

ไร้สมรรถภำพทำงร่ำงกำย  

4. ใหค้วำมเป็นธรรม 

จะด ำเนินธุรกิจและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คูค่ำ้ คู่แขง่ทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน    และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยดว้ยควำม

เป็นธรรม เพ่ือประโยชนท่ี์สมดุลร่วมกนั 

5. ยดึมัน่ค  ำสญัญำ 

จะด ำเนินธุรกิจและปฏิบติังำนดว้ยควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ในกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย ระบบงำนท่ีดี และพนัธะสญัญำท่ีไดใ้หไ้วก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งต่ำง ๆ 

6. ใส่ใจดูแลสงัคม 

จะด ำเนินธุรกิจโดยปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ชุมชน สงัคม ตำมสิทธิท่ีพึงไดรั้บตำมกฎหมำยเป็นพ้ืนฐำน และด ำเนินกิจกรรม

ต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงปัจจยัดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม เพ่ือกำรพฒันำและเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 

7. กำรรักษำควำมลบั 

จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คูค่ำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ทั้ง

โดยเจตนำและไม่เจตนำต่อบุคคลท่ีสำม ยกเวน้แต่จะไดรั้บกำรยนิยอมจำกเจำ้ของสำรสนเทศ และจะไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บ เพ่ือ

ผลประโยชนท์ำงกำรเงินส่วนตวัและผูอ่ื้น 
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8. กำรเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน ์

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนจะเปิดเผยผลประโยชนจ์ำกธุรกิจส่วนตวัหรือธุรกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งเร่ืองใด ๆ ท่ีเป็นควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรืออำจน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

9. กำรยดึถือปฏิบติัตำมกฎหมำย 

จะยดึถือปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งเคร่งครัด 

ขอ้พึงปฏิบติั 

ก. กำรจดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให ้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้ง

ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั ท่ีขดัต่อผลประโยชนข์องบริษทั หรือกระท ำกำรใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งหลีกเล่ียงกำรประพฤติปฏิบติั ท่ีก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ตอ่บริษทั 

หำกจ ำเป็นตอ้งมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้ง

ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ท่ีมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมภำยนอกองคก์ร หรือด ำรงต ำแหน่งภำยนอกบริษทั 

เช่น กำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร ท่ีปรึกษำ หรือตวัแทนในองคก์รอ่ืน กิจกรรมนั้น ๆ ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์กบับริษทั ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และตอ้งไม่กระทบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนในบริษทั 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งเพ่ือ

ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ทั้งโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ไม่วำ่ตนจะอยูใ่นฐำนะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้

หรือผูเ้สนอให ้ ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจ

หรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด หำกไม่ปฏิบติัตำม จะไดรั้บกำรพิจำรณำโทษทำงวนิยัตำม

ระเบียบท่ีบริษทัก ำหนด และอำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นเป็นกำรกระท ำท่ีผดิกฎหมำย 

• กรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง มีหนำ้ท่ีจดัท ำและรำยงำนกำรซ้ือ-ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง และ

น ำส่งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่บริษทั 1 ชุด เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน 
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• กรรมกำร ผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร  ตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง เม่ือมีกำร

เปล่ียนแปลงขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลดงักล่ำว บริษทัจะน ำไปใชใ้นกำรควบคุมดูแลกำรท ำธุรกรรมระหวำ่งบริษทักบักรรมกำร ผูมี้

อ  ำนำจในกำรจดักำร และ/หรือผูเ้ก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่ำวเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎ ระเบียบ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

• กำรลงทุนในกิจกำรใดๆท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกนั หรือมีรำยกำรระหวำ่งกนั ระหวำ่งบริษทักบักรรมกำร ผูมี้อ  ำนำจใน

กำรจดักำร ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำร โดยกำรอนุมติัไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ข. กำรรักษำขอ้มูลอนัเป็นควำมลบั 

บริษทัถือวำ่เป็นควำมรับผดิชอบของ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งเก็บรักษำขอ้มูลควำมลบัอยำ่งเคร่งครัด จึงก ำหนด

แนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะรับผดิชอบและรักษำสำรสนเทศท่ีเป็นควำมลบัของผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำร

คำ้ เจำ้หน้ี และพนกังำน โดยจะไม่เปิดเผยสำรสนเทศดงักล่ำว หำกไม่ไดรั้บกำรยนิยอมจำกผูเ้ป็นเจำ้ของสำรสนเทศ เวน้

แต่กำรเปิดเผยนั้น เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด หรือเง่ือนไขผกูพนัท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำม รวมถึงจะไม่

เขำ้ถึงสำรสนเทศท่ีเป็นควำมลบัของบุคคลดงักล่ำวดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะไม่แสวงหำผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยน ำสำรสนเทศภำยในท่ียงั

ไม่ไดเ้ปิดเผย หรือท่ีเป็นควำมลบัไปใช ้หรือน ำไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะไม่ซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยอำศยัสำรสนเทศภำยในของ

บริษทัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค. ควำมรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของบริษทั 

บริษทัส่งเสริมให ้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนใชท้รัพยำกรและทรัพยสิ์นของบริษทั อยำ่งมีประสิทธิภำพและถือเป็น

ควำมรับผิดชอบร่วมกนั ในกำรส่งเสริมและรักษำช่ือเสียงของบริษทั จึงก ำหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรอบคอบ ระมดัระวงั เพ่ือป้องกนัควำมเสียหำยต่อผูมี้ส่วนได้

เสีย และช่ือเสียงของบริษทั 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะรักษำเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม วำงตวัใหเ้หมำะสมกบัต ำแหน่งหนำ้ท่ี 

และกำลเทศะ 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะจดักำรดูแลทรัพยสิ์นใด ๆ ของบริษทั ใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนได ้ มีกำรดูแล

บ ำรุงรักษำ และใชท้รัพยำกรต่ำง ๆ อยำ่งรู้คุณค่ำ อยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ 
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• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะประพฤติปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั และหลกัศีลธรรมอนัดีงำม

อยำ่งเคร่งครัด 

ง. ช่องทำงเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำร  กำรแจง้เบำะแส  หรือขอ้ร้องเรียน 

• จดัใหมี้มำตรกำรในกำรแจง้เบำะแส  หรือขอ้ร้องเรียนจำกกำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือจรรยำบรรณ หรือมีพฤติกรรมท่ี

อำจส่อถึงกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนและผูมี้

ส่วนไดเ้สียอ่ืน หรือกำรถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงกำรร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มยอ่มไดรั้บควำม

คุม้ครอง ถือเป็นควำมลบั และไม่ถือเป็นควำมผิดทำงวนิยักรณีผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบำะแสเป็นพนกังำนของบริษทั และ

เป็นกำรร้องเรียนโดยสุจริต  บริษทัจะเร่งด ำเนินกำรตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหำโดยเร็ว  

• ช่องทำงท่ีปลอดภยัท่ีพนกังำน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรไดอ้ยำ่งมัน่ใจ เม่ือตอ้งกำรค ำแนะน ำ
เก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไดโ้ดยทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ www.cmfrozen.com  

คลิก นกัลงทุนสมัพนัธ์ คลิก หวัขอ้ต่ำง ๆ ท่ีตอ้งกำรทรำบ เช่น นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ หรือ จริยธรรม

ธุรกิจ หรือ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หรือหวัขอ้อ่ืน ๆ   

• ช่องทำงท่ีปลอดภยัท่ีพนกังำน  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถเขำ้ถึงไดอ้ยำ่งมัน่ใจ  เม่ือตอ้งกำรร้องเรียน แจง้ขอ้มูล หรือ

เบำะแส ท่ีเก่ียวกบักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึงกำรถูกละเมิดสิทธิ   โดยปรำศจำกควำมเส่ียงต่อผูแ้จง้ในภำยหลงั   

โดยส่งขอ้ร้องเรียน  แจง้ขอ้มูล  หรือเบำะแส  ทำงไปรษณียไ์ปท่ี 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  หรือ  

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  หรือ         

เลขำนุกำรบริษทั  หรือ  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

หรือส่งทำง E-mail address:  cg@cmfrozen.com 

หรือแจง้ทำงโทรศพัท ์หมำยเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4 

หรือส่งขอ้ร้องเรียนผำ่นกล่องรับเร่ืองร้องเรียน 

จ. ควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัใหค้วำมส ำคญัประกอบดว้ย ผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แขง่ทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี  พนกังำน  ชุมชน  สงัคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

บริษทั ยดึหลกักำรปฏิบติัอยำ่งเสมอภำคและเท่ำเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
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• มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมเติบโตอยำ่งมีคุณภำพและมัน่คง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนืจำกกำรท ำงำนท่ีมี

ประสิทธิภำพ และผลประกอบกำรท่ีดีของบริษทั 

• เคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ ในกำรไดรั้บขอ้มูลท่ีจ ำเป็นอยำ่งเท่ำเทียมกนั และเปิดเผยผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน พร้อม

ขอ้มูลสนบัสนุนท่ีถูกตอ้งตำมควำมจริง ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ก ำหนด 

• ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่กำรตดัสินใจและกำรกระท ำใด ๆ มีกำร

ค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกรำย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม 

• ควบคุมใหมี้กำรด ำเนินงำน ปฏิบติัตำมนโยบำยของบริษทั และพฒันำกำรปฏิบติังำนใหมี้คุณภำพท่ีดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

ควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้  

บริษทั มีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ จึงก ำหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• จดัใหมี้ระบบกำรบริกำรท่ีสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกคำ้ โดยปฏิบติัต่อลูกคำ้ทุกรำยอยำ่งเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั โดย

ไม่เลือกปฏิบติั 

• ใหข้อ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรบริกำรอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้ง ไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกคำ้เป็น

ส ำคญั 

• จดัระบบเพ่ือใหลู้กคำ้สำมำรถร้องเรียนเก่ียวกบักำรบริกำร หรือกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยด ำเนินกำรอยำ่งรวดเร็ว 

และตอบสนองลูกคำ้อยำ่งดีท่ีสุด 

• ควบคุมดูแลสภำพแวดลอ้ม พ้ืนท่ีภำยในและบริเวณโดยรอบอำคำรโรงงำนและส ำนกังำน ใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติ 

และทรัพยสิ์นของลูกคำ้ และผูม้ำติดต่องำนกบับริษทั 

• มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมประทบัใจ และควำมพึงพอใจกบัลูกคำ้ เพือ่ใหลู้กคำ้ไดรั้บกำรบริกำรท่ีดีท่ีสุด 

ควำมรับผิดชอบต่อคูค่ำ้  

บริษทัประสงคใ์หก้ำรจดัหำสินคำ้และบริกำรเป็นไปอยำ่งมีมำตรฐำน และมุ่งหมำยท่ีจะพฒันำและรักษำสมัพนัธภำพท่ี

ย ัง่ยนืกบัคูค่ำ้ และคู่สญัญำท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ืองคุณภำพของสินคำ้และบริกำรท่ีคูค่วรกบัมูลค่ำเงิน คุณภำพ

ทำงดำ้นเทคนิค และมีควำมเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั บริษทัจึงมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนกำรจดัหำสินคำ้และบริกำร ดงัน้ี 

• จดัใหมี้กำรแข่งขนับนขอ้มูลท่ีไดรั้บอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
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• จดัใหมี้หลกัเกณฑใ์นกำรประเมินและคดัเลือกคูค่ำ้และคู่สญัญำดว้ยควำมเท่ียงธรรม 

• จดัท ำรูปแบบสญัญำกบัคูค่ำ้ท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม 

• จดัใหมี้ระบบกำรจดักำรและติดตำม เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ มีกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขของสญัญำอยำ่งครบถว้น มีกำรป้องกนักำร

ทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจดัหำ 

• จ่ำยเงินใหคู้่คำ้และคู่สญัญำตรงเวลำ ตำมเง่ือนไขกำรช ำระเงินท่ีตกลงกนั 

ควำมรับผิดชอบต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

บริษทั ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยบริษทัยดึหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

• ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริต  

• ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำคู่แข่งทำงกำร

คำ้ดว้ยควำมไม่สุจริต และปรำศจำกขอ้มูลควำมจริง 

ควำมรับผิดชอบต่อเจำ้หน้ี  

บริษทั มีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีดว้ยควำมเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรค ้ำประกนัท่ีมีต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเคร่งครัด 

• ควบคุมดูแลใหมี้กำรช ำระคืนเงินกู ้ และดอกเบ้ีย ใหก้บัเจำ้หน้ีเงินกูย้มืทุกประเภทอยำ่งครบถว้นตำมก ำหนดเวลำ และ

ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรกูย้มืเงินตำมขอ้ตกลง โดยไม่ใชเ้งินกูย้มืไปในทำงท่ีขดัตอ่วตัถุประสงคใ์นกำรกูย้มืเงิน  

• บริหำรเงินทุนเพ่ือใหเ้จำ้หน้ีมัน่ใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีท่ีดีของบริษทั 

• กรณีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้จะรีบแจง้ใหเ้จำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ข 

• รำยงำนและใหข้อ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และครบถว้นแก่เจำ้หน้ี 

ควำมรับผิดชอบต่อพนกังำน 

บริษทัตระหนกัในคุณค่ำของทรัพยำกรมนุษย ์ และประสงคท่ี์จะใหบุ้คลำกรมีควำมภำคภูมิใจในองคก์ร โดยมีบรรยำกำศ

ในกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีโอกำสกำ้วหนำ้ในอำชีพอยำ่งเท่ำเทียมกนั บุคลำกรจะไดรั้บกำรพฒันำส่งเสริม

ศกัยภำพใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือกำรสร้ำงคุณค่ำและด ำรงควำมเป็นเลิศในธุรกิจ บริษทัจึงมี
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นโยบำยดำ้นค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร นโยบำยดำ้นกำรพฒันำควำมรู้และศกัยภำพของพนกังำน นโยบำยดำ้นควำม

ปลอดภยัและสุขอนำมยั  และนโยบำยดำ้นอ่ืน ๆ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

• คดัเลือกบุคคลเพ่ือวำ่จำ้งใหด้ ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ดว้ยควำมเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงคุณสมบติัของแต่ละต ำแหน่ง คุณวฒิุ

ทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นกบังำน โดยไม่มีขอ้กีดกนัเร่ือง เพศ อำย ุเช้ือชำติ ศำสนำ  

• ก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนกังำนอยำ่งเป็นธรรม มีควำมเหมำะสมกบัควำมรู้ควำมสำมำรถ สภำพและ

ลกัษณะของงำน ผลกำรปฏิบติังำน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดย

พิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั กำรบริหำรงำนและกำรประเมินผลงำนทัว่ทั้งองคก์ร 

• สนบัสนุนใหพ้นกังำนไดรั้บกำรฝึกอบรม พฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ พฒันำศกัยภำพกำรท ำงำนใหสู้งข้ึน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และเปิดโอกำสใหพ้นกังำน มีควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน 

• ส่งเสริมใหพ้นกังำนไดรั้บข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ ตำมโอกำสอนัควรและเท่ำท่ีจะท ำได ้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและ

ควำมสมัพนัธ์อนัดีในกำรท ำงำนร่วมกนั 

• จดัใหมี้ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในเร่ืองกำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย รวมถึงกำรใหร้ำงวลั และกำรลงโทษพนกังำนท่ี

ชดัเจน โดยปฏิบติัดว้ยควำมสุจริต เป็นธรรม เท่ียงธรรม ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม

ของพนกังำน 

• เปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีช่องทำงในกำรเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข ์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำน โดยไม่ถือเป็น

ควำมผิดทำงวนิยั ซ่ึงกำรร้องเรียน ร้องทุกขย์อ่มไดรั้บควำมคุม้ครอง และถือเป็นควำมลบั โดยขอ้เสนอแนะ ร้องเรียน ร้อง

ทุกขต์่ำง ๆ จะไดก้ำรพิจำรณำอยำ่งจริงจงั และหำแนวทำงแกไ้ขโดยเร็ว  

      ควำมปลอดภยัและสุขอนำมยั  

      บริษทัเช่ือมัน่วำ่ควำมปลอดภยั และสุขอนำมยัเป็นควำมรับผดิชอบขั้นพ้ืนฐำนของบริษทั และเป็น ปัจจยัส ำคญัต่อกำร

เติบโตอยำ่งย ัง่ยนืขององคก์ร บริษทัจึงก ำหนดนโยบำยท่ีจะเอ้ืออ ำนวยใหพ้นกังำนและคู่สญัญำปฏิบติังำนอยำ่งปลอดภยั และ

เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 

• พยำยำมป้องกนัอุบติัเหตุ กำรบำดเจบ็ และควำมเจ็บป่วย อนัเน่ืองมำจำกกำรปฏิบติังำน โดยควำมร่วมมืออยำ่งจริงจงัของ

พนกังำนทุกคน รวมทั้งหำทำงจ ำกดัและควบคุมควำมเส่ียงในกำรปฏิบติังำนท่ีไม่ปลอดภยั 

• ใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยงำนรัฐบำลและองคก์รอ่ืน ในกำรระงบัเหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุอนัเกิดจำกกำรปฏิบติังำนดว้ย

ควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และระมดัระวงั 
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• ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ในเร่ืองควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด และจะน ำมำตรฐำนกำรจดักำรเก่ียวกบั

ควำมปลอดภยั ท่ีน่ำเช่ือถือมำใชบ้งัคบัในกรณีท่ียงัไม่มีกฎหมำยและขอ้บงัคบัก ำหนดไว ้

• จดัใหมี้กำรออกแบบเคร่ืองมือ อปุกรณ์ กำรจดัท ำระเบียบปฏิบติั กำรวำงแผนด ำเนินกำร และกำรฝึกอบรมพนกังำนใหมี้

ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเพียงพอ ในเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน เพ่ือป้องกนัอนัตรำยอนัอำจ

เกิดจำกเคร่ืองจกัร วธีิกำรท ำงำน หรือโรคภยัต่ำง ๆ 

• พนกังำนท่ีรำยงำนตวัเขำ้ท ำงำน โดยมีสำรเสพติดผิดกฎหมำยอยูใ่นระบบร่ำงกำยหรือมีฤทธ์ิสุรำ หรือสำรเสพติดอ่ืน ๆ 

ในระดบัท่ีสำมำรถท ำใหก้ำรปฏิบติังำนเสียหำยได ้จะตอ้งไดรั้บโทษทำงวนิยัตำมกฎระเบียบของบริษทั 

     ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม 

            เพื่อรักษำไวซ่ึ้งชุมชนและสงัคมส่วนรวมท่ีดี บริษทัจึงก ำหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• ประพฤติปฏิบติัตำมสิทธิของตนในฐำนะพลเมืองดีตำมกฎหมำย และ/หรือกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแล

อยำ่งเคร่งครัด และใหค้วำมร่วมมือกบัภำครัฐอยำ่งสม ่ำเสมอ 

• สนบัสนุนใหพ้นกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้ง รับรู้ เขำ้ใจ แนวปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน เพ่ือกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชน

และสงัคม 

• ด ำเนินโครงกำรหรือท ำกิจกรรมทำงสงัคมอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดควำมรัก ควำมสำมคัคี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั

ชุมชน และสงัคม 

• ดูแลป้องกนัมิใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อคุณภำพชีวติของชุมชน และสงัคม  

• สร้ำงจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม ในหมู่พนกังำนทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

• ร่วมกนัส่งเสริมและสร้ำงสรรคชุ์มชนและสงัคม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำชุมชนทั้งในส่วนของกำร

พฒันำคุณภำพชีวติ แลกเปล่ียนประสบกำรณ์จำกกำรด ำเนินงำนกบัชุมชนและสงัคม เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนอยำ่ง

สม ่ำเสมอ 

     ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ 

บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมหลกักำร 

ดงัน้ี 

• บริหำรงำนโดยมีเป้ำหมำยในกำรป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ และดีกวำ่

ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 



 

นายวนัจนัทร์  ศิวบณุยวงศ์____________________ผู้ตรวจสอบ                                                                  10 

 

• มุ่งพฒันำกระบวนกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่ง

สม ่ำเสมอ 

• ปลูกฝังและส่งเสริมพนกังำนรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งใหมี้ควำมรับผิดชอบ ต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ 

• ตระหนกัในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ ใหน่้ำอยูอ่ำศยั และเป็นแหล่งตน้น ้ ำล ำธำร จดัใหมี้

กระบวนกำรใหค้วำมรู้แก่พนกังำนดว้ยกำรฝึกอบรม เพ่ือใหพ้นกังำนทุกคน ตระหนกัในควำม ส ำคญั เกิดควำมหวงแหน 

รักษำ และใชท้รัพยำกรธรรมชำติอยำ่งคุม้ค่ำมำกท่ีสุด 

• ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ในพ้ืนท่ีท่ีด ำเนินกิจกำร ใหเ้กิดควำมสมดุลของระบบนิเวศน์

อยำ่งย ัง่ยนื 

• มีส่วนร่วมในกำรลดกำรเกิดก๊ำซเรือนกระจก ท่ีจะส่งผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

• แสวงหำโอกำสในกำรแลกเปล่ียน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบกำรณ์จำกกำรด ำเนินงำนกบัหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง 

      ดำ้นสิทธิมนุษยชน  

บริษทัมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจโดยยดึหลกักำรเคำรพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนตำมหลกัสำกล ดงัน้ี 

• ปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเคำรพในเกียรติและศกัด์ิศรี 

• สนบัสนุนใหพ้นกังำนใชสิ้ทธิอนัชอบธรรมของตนในฐำนะพลเมือง ตำมบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ และตำมกฎหมำย 

• รักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภำพ ประวติักำรท ำงำน กำรเปิดเผยหรือกำรถ่ำยโอน

ขอ้มูลส่วนตวัของพนกังำนสู่สำธำรณะ จะท ำไดต้่อเม่ือไดรั้บควำมยนิยอมจำกพนกังำนผูน้ั้น ทั้งน้ี กำรล่วงละเมิดถือเป็น

ควำมผิดทำงวนิยั เวน้แต่ไดก้ระท ำไปตำมระเบียบบริษทั หรือตำมกฎหมำย 

• ไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจกำรท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนสำกล 

• พนกังำนทุกคนตอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดหรือคุกคำม ไม่วำ่จะโดยทำงวำจำ หรือกำรกระท ำต่อผูอ่ื้นบน

พ้ืนฐำนของเช้ือชำติ เพศ ศำสนำ อำย ุควำมพิกำรทำงร่ำงกำย 

      กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่  

บริษทัมีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตำมกฎหมำย โปร่งใส ยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และผู ้

มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตำมหลกับรรษทัภิบำล และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่สนบัสนุนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุก
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รูปแบบ ดงันั้น ในปี 2556 บริษทัจึงเขำ้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่  และ

ก ำหนดแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 

• ค ำนิยำม กำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ (Corruption) หมำยถึง กำรใชต้  ำแหน่งอ ำนำจหนำ้ท่ี หรือกำรใชท้รัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่นทำง

มิชอบ กำรติดสินบนไม่วำ่จะอยูใ่นรูปแบบใด  โดยกำรเสนอให ้สญัญำ มอบให ้      ใหค้  ำมัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน 

ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัมิควรได ้ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั กบัหน่วยงำนรำชกำร 

หน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลผูมี้หนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพ่ือใหห้น่วยงำนหรือบุคคลนั้น 

กระท ำ หรือละเวน้จำกกำรกระท ำหนำ้ท่ีท่ีถูกตอ้งตำมหลกัปฏิบติัท่ีก ำหนดไว ้ เพ่ือใหไ้ดม้ำหรือรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์

อ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ

ทอ้งถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรคำ้ ใหก้ระท ำได ้

• ก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ กล่ำวคือ    หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั กระท ำกำร

ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ทั้งโดย

ทำงตรงหรือทำงออ้ม ไม่วำ่ตนจะอยูใ่นฐำนะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้ หรือผูเ้สนอให ้ ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่

หน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยอยำ่ง

เคร่งครัด หำกไม่ปฏิบติัตำม จะไดรั้บกำรพิจำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบียบท่ีบริษทัก ำหนด และอำจไดรั้บโทษตำม

กฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นเป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย 

• ใหค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ใหส้ำมำรถน ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ มำใชป้ฏิบติัใหเ้กิด

เป็นรูปธรรม ท ำกำรส่ือสำร ใหค้วำมรู้และฝึกอบรมพนกังำน เก่ียวกบักำรป้องกนักำรหำผลประโยชน์ในหนำ้ท่ีโดยมิชอบ 

และแนวทำงกำรปฏิบติั เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลำกรมีควำมเขำ้ใจและปฏิบติัใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• ใหค้วำมเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรทุจริต หรือพนกังำนท่ีแจง้เร่ืองทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทั โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรแจง้เบำะแสและรำยงำนกำรทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ ตำมท่ีบริษทัก ำหนดไวใ้นมำตรกำรคุม้ครองและรักษำเป็นควำมลบั ส ำหรับพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ บริษทัมีนโยบำยไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อพนกังำนผูน้ั้น แมว้ำ่กำรปฏิเสธกำรทุจริตและ

คอร์รัปชัน่นั้นจะท ำใหบ้ริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 

• มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระและเท่ียงธรรม โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรตรวจ

ประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต ประเมินควำมเป็นไปไดใ้นเร่ืองกำรทุจริต และพิจำรณำมำตรกำรป้องกนัและกำร

ควบคุม ใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บริษทัจะสำมำรถป้องกนัและควบคุมกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ได้

อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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• มีแนวทำงกำรก ำกบั และควบคุมดูแล เพ่ือป้องกนั และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติั ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ โดยก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและ

คอร์รัปชัน่เป็นประจ ำ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจนทบทวน แนวปฏิบติั และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 

• ไม่กระท ำกำรอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเมือง และไม่ใชท้รัพยำกรใด ๆ ของบริษทั เพ่ือด ำเนินกำรดงักล่ำว ทั้งน้ี บริษทัเป็น

องคก์รท่ียดึมัน่ในควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง สนบัสนุนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และกำรปกครองตำมระบอบ

ประชำธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทำงในกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่นกักำรเมือง หรือพรรคกำรเมืองใด ไม่วำ่จะ

โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

• ค ำนิยำมของกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง (Political Contributions) หมำยถึง กำรใหก้ำร

สนบัสนุนทำงกำรเงิน ส่ิงของ และ/หรือกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนกำรส่งเสริมใหพ้นกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำร

เมืองในนำมของบริษทั เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกิจกำรคำ้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกำรท่ีพนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรม

ตำมสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล แตจ่ะตอ้งไม่แอบอำ้งควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของ

บริษทัไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง 

• กำรใชเ้งิน หรือทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือบริจำคกำรกศุล ตอ้งกระท ำในนำมบริษทัเท่ำนั้น โดยกำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล 

ผูรั้บตอ้งเป็นมูลนิธิ องคก์รสำธำรณะกศุล วดั โรงพยำบำล สถำนศึกษำ หรือองคก์รเพ่ือประโยชนต์่อสงัคม ท่ีมีใบรับรอง 

หรือเช่ือถือได ้ และสำมำรถตรวจสอบได ้ โดยด ำเนินกำรผำ่นขั้นตอนตำมระเบียบของบริษทั และไดรั้บอนุมติัโดยผูมี้

อ ำนำจ 

• กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล ในนำมส่วนตวัพึงกระท ำได ้ แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท ำใหเ้กิดขอ้สงสยัไดว้ำ่เป็นกำรกระท ำท่ี

ทุจริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด ๆ  

• กำรใหเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือสนบัสนุนโครงกำร ตอ้งระบุช่ือในนำมบริษทัเท่ำนั้น โดยเงินสนบัสนุนท่ีจ่ำย

ไป ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ภำพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษทั ทั้งน้ีกำรเบิกจ่ำยตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 

และมีหลกัฐำนท่ีตรวจสอบไดแ้ละด ำเนินกำรผำ่นขั้นตอนตำมระเบียบของบริษทั 

• ไม่รับของขวญั ของท่ีระลึกท่ีเป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุน้ ทองค ำ อญัมณี อสงัหำริมทรัพย ์ หรือส่ิงของในท ำนอง

เดียวกนั กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตนไดเ้ขำ้ไปติดต่อประสำนงำน ทั้งหน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนเอกชน ท่ีเป็นกำรเอ้ือ

ประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ๆ หรือตอ่ตนเอง หรือท ำใหบ้ริษทัไดรั้บควำมเสียหำย 

• ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของก ำนลัใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด อนัเป็นกำรชกัน ำใหเ้กิดกำรละเวน้กำรปฏิบติั

หนำ้ท่ีของตน 
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• ไม่ใหท้รัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของก ำนลัใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด      เพ่ือจูงใจในกำรตดัสินใจ หรือมีผลท ำให้

ผูรั้บ ไม่ปฏิบติัตำมวธีิปฏิบติัทำงกำรคำ้เช่นเดียวกนักบัคู่คำ้รำยอ่ืน 

• ไม่เป็นตวักลำงในกำรเสนอเงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชนอ่ื์นใด กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หน่วยงำนรำชกำร หรือ

หน่วยงำนเอกชน เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้ หรือท ำใหเ้จำ้หนำ้ท่ีรำชกำรหรือเอกชน ละเวน้กำรปฏิบติัตำมกฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทำงกฎหมำยตำมท่ีก ำหนดไว ้

• คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรระดบัสูง ใหก้ำรยอมรับต่อมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ มีอ ำนำจหนำ้ท่ี

และควำมรับผิดชอบ ในกำรก ำหนดนโยบำย แนวทำงและขั้นตอนกำร ปฏิบติั และใหก้ำรสนบัสนุนกำรน ำมำตรกำรต่ำง 

ๆ ไปปฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรระดบัสูง ไดต้ระหนกั และให้

ควำมส ำคญักบัมำตรกำรดงักล่ำวอยำ่งแทจ้ริง และปลูกฝังใหย้ดึถือปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด หำกไม่ปฏิบติั

ตำมจะถือเป็นควำมผิดทำงวนิยัและถูกลงโทษตำมระเบียบท่ีบริษทัก ำหนดไวแ้ละอำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำย หำกกำร

กระท ำนั้นเป็นกำรกระท ำท่ีผดิกฎหมำย 

•  บริษทัจะเผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรของบริษทั อำทิ เวบ็ไซตข์องบริษทั 

อีเมล ์โทรสำร รำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1 และ 56-2) แผน่พบั หนงัสือเวยีน  รำยงำนควำมรับผดิชอบ

ต่อสงัคม กำรปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สมัมนำ และจดหมำยทำงโปรษณีย ์

บริษทัไดบ้รรจุควำมรู้ดำ้นจริยธรรมธุรกิจ ใหพ้นกังำนทุกคน เรียนรู้ดว้ยตวัเอง ผำ่นส่ือกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ กรรมกำร ผูบ้ริหำร 

และพนกังำนทุกคน มีหนำ้ท่ีตอ้งท ำควำมเขำ้ใจ ปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด และลงนำมรับทรำบจริยธรรมธุรกิจ หำกมีขอ้สงสยั

หรือขอ้ซกัถำม ใหป้รึกษำผูบ้งัคบับญัชำ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล หรือบุคคลท่ีบริษทัมอบหมำยใหมี้หนำ้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำร

ติดตำม กำรปฏิบติัตำมจริยธรรมธุรกิจผำ่นช่องทำงท่ีก ำหนดไว ้รวมทั้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ เม่ือ

เห็นกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบติัตำมจริยธรรมธุรกิจ และใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่ำง ๆ   

กำรติดตำมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมจริยธรรมธุรกิจ เป็นหนำ้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชำทุกคนทุกระดบั โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของวนิยั

พนกังำน และคณะกรรมกำรตรวจสอบ จะคอยติดตำมก ำกบัดูแล ในระดบัคณะอนุกรรมกำร 

จริยธรรมธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5 ไดรั้บกำรอนุมติัแกไ้ขปรับปรุง จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  คร้ังท่ี 5/2560 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2560 

(นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

ประธำนกรรมกำร 


