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จริยธรรมธุรกจิ 
ของ 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงบทบาท ภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานของบริษทั ใหมี้ความน่าเช่ือถือ มีความโปร่งใส ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหภ้ารกิจของ
บริษทัด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามวตัถุประสงค์ และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ปรัชญำองค์กร 

ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ คือ ความปรารถนาสูงสุดของเรา 

วสัิยทศัน์ 

มุ่งมัน่พฒันา เพื่อความเป็นผูน้ าดา้นสินคา้เกษตรแช่แขง็และเกษตรแปรรูป 

พนัธกจิ 

1) มุ่งพฒันา และสรรหาผกัท่ีมีคุณภาพ สดสะอาด ปลอดสารเคมี และส่งมอบสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วตามท่ีลูกคา้
ตอ้งการ 

2) มุ่งบริหารกิจการใหมี้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี โดยยดึหลกับรรษทัภิบาล 

ค่ำนิยมขององค์กร 

1) จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม 
2) จะค านึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ และบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
3) จะสร้างภาวะผูน้ าใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบั ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศการท างานท่ีดี  
4) มีความสุข และมีความปลอดภยัในการท างาน 
5) จะสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัสงัคม ชุมชน และมุ่งรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
6) จะสร้างองคก์รคุณภาพ และมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
7) จะต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
8) จะไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หลกับรรษัทภิบำลในกำรด ำเนินธุรกจิ 

1) ควำมซ่ือสัตย์ ยุติธรรม และมีคุณธรรม การกระท าการใดๆ จะเป็นไปโดยซ่ือสัตย ์สุจริต ยติุธรรม มีคุณธรรม 
ซ่ือตรงต่อหน้าท่ี ทั้ งต่อตนเองและต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยถือเอาประโยชน์ของ
องคก์รเป็นส าคญั  

2) เปิดกว้ำง โปร่งใส จะด าเนินธุรกิจและปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส พร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ พร้อมรับการตรวจสอบได ้และเปิดกวา้งรับ
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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3) ให้ควำมเสมอภำค จะด าเนินธุรกิจและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี พนกังาน และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั จะไม่เลือกปฏิบติัเน่ืองจากความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ 
ศาสนา เพศ อาย ุสถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย  

4) ให้ควำมเป็นธรรม จะด าเนินธุรกิจและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี พนกังาน และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ท่ีสมดุลร่วมกนั 

5) ยึดมั่นค ำสัญญำ จะด าเนินธุรกิจและปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ 
เจา้หน้ี พนักงาน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระบบงานท่ีดี และ
พนัธะสญัญาท่ีไดใ้หไ้วก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ 

6) ใส่ใจดูแลสังคม จะด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ชุมชน สังคม ตามสิทธิท่ีพึงไดรั้บตามกฎหมาย
เป็นพ้ืนฐาน และด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงปัจจัยด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคม เพ่ือการพฒันาและ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

7) กำรรักษำควำมลบั จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี พนกังาน 
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลท่ีสาม ยกเวน้แต่จะไดรั้บการยินยอมจาก
เจา้ของสารสนเทศ และจะไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บ เพ่ือผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตวัและผูอ่ื้น 

8) กำรเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตวัหรือ
ธุรกิจอ่ืนๆ รวมทั้ งเร่ืองใดๆ ท่ี เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรืออาจน าไปสู่ความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

9) กำรยึดถือปฏิบัตติำมกฎหมำย จะยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 

ข้อพงึปฏิบัต ิ

1) การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน ตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั ท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั หรือกระท าการใดๆ อนัก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1.1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งหลีกเล่ียงการประพฤติปฏิบัติ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั หากจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 

1.2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายนอกองคก์ร หรือด ารงต าแหน่ง
ภายนอกบริษทั เช่น การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษา หรือตวัแทนในองคก์รอ่ืน กิจกรรมนั้นๆ ตอ้ง
ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และตอ้งไม่กระทบต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในบริษทั 

1.3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ ทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่ตน
จะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอให ้ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด หาก
ไม่ปฏิบติัตาม จะไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนด และอาจไดรั้บโทษตาม
กฎหมาย หากการกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 



นายวนัจนัทร์ ศิวบุณยวงศ ์_________________________ ผูต้รวจสอบ 3 

1.4) กรรมการ ผูมี้อ  านาจในการจดัการ ตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว บริษทัจะน าไปใชใ้นการควบคุมดูแลการท า
ธุรกรรมระหว่างบริษทักบักรรมการ ผูมี้อ  านาจในการจดัการ และ/หรือผูเ้ก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.5) การลงทุนในกิจการใดๆท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกัน หรือมีรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษทักับ
กรรมการ ผู ้มีอ  านาจในการจัดการ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยการอนุมัติไม่รวม
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

2) การรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั 
บริษทัถือวา่เป็นความรับผิดชอบของ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลความลบัอยา่งเคร่งครัด 

จึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
2.1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะรับผิดชอบและรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่

คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี และพนกังาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว หากไม่ไดรั้บการยนิยอม
จากผูเ้ป็นเจ้าของสารสนเทศ เวน้แต่การเปิดเผยนั้ น เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั ข้อก าหนด หรือ
เง่ือนไขผูกพนัท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม รวมถึงจะไม่เขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของบุคคลดงักล่าว
ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

2.2) กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยน า
สารสนเทศภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย หรือท่ีเป็นความลบัไปใช ้หรือน าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้ม 

2.3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะไม่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษัท โดยอาศัย
สารสนเทศภายในของบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ความรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของบริษทั 
บริษทัส่งเสริมให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทั อยา่งมีประสิทธิภาพและ

ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกนั ในการส่งเสริมและรักษาช่ือเสียงของบริษทั จึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
3.1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพ่ือป้องกันความ

เสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และช่ือเสียงของบริษทั 
3.2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะรักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม วางตวัใหเ้หมาะสมกบั

ต าแหน่งหนา้ท่ี และกาลเทศะ 
3.3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะจดัการดูแลทรัพยสิ์นใดๆ ของบริษทั ให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้มี

การดูแลบ ารุงรักษา และใชท้รัพยากรต่างๆ อยา่งรู้คุณค่า อยา่งเตม็ความสามารถ 
3.4) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบัของบริษทั และหลกั

ศีลธรรมอนัดีงามอยา่งเคร่งครัด 

4) ช่องทางเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร การแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 
4.1) จดัใหมี้มาตรการในการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนจากการกระท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือมี

พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตและคอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้ งจาก
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ซ่ึงการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสโดยผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ถือเป็นความลบั และไม่ถือเป็นความผิดทางวินยักรณีผูร้้องเรียนหรือผู ้
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แจง้เบาะแสเป็นพนกังานของบริษทั และเป็นการร้องเรียนโดยสุจริต บริษทัจะเร่งด าเนินการตรวจสอบ 
และแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว  

4.2) ช่องทางท่ีปลอดภยัท่ีพนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งมัน่ใจ เม่ือตอ้งการ
ค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไดโ้ดยทางเวบ็ไซต์ของ
บริษทั คือ www.cmfrozen.com > นกัลงทุนสมัพนัธ์ > หัวขอ้ต่างๆ ท่ีตอ้งการทราบ เช่น นโยบายต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ หรือ จริยธรรมธุรกิจ หรือ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ หรือหวัขอ้อ่ืนๆ  

4.3) ช่องทางท่ีปลอดภยัท่ีพนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งมัน่ใจ เม่ือตอ้งการร้องเรียน แจง้
ขอ้มูล หรือเบาะแส ท่ีเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยปราศจากความเส่ียงต่อผูแ้จง้ในภายหลงั โดย
ส่งขอ้ร้องเรียน แจง้ขอ้มูล หรือเบาะแส ทางไปรษณียไ์ปท่ี 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ  
ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ หรือ  
เลขานุการบริษทั หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
หรือส่งทาง E-mail address: cg@cmfrozen.com 
หรือแจง้ทางโทรศพัท ์หมายเลข 02-238-4091 , 02-634-0061 
หรือส่งขอ้ร้องเรียนผา่นกล่องรับเร่ืองร้องเรียน 

5) ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัให้ความส าคญัประกอบดว้ย ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี พนกังาน ชุมชน 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

6) ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 
บริษทั ยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

6.1) มุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมัน่คง เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนืจากการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และผลประกอบการท่ีดีของบริษทั 

6.2) เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น ในการไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นอยา่งเท่าเทียมกนั และเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะ
การเงิน พร้อมขอ้มูลสนับสนุนท่ีถูกตอ้งตามความจริง ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนด 

6.3) ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่การตดัสินใจและการ
กระท าใดๆ มีการค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม 

6.4) ควบคุมใหมี้การด าเนินงาน ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั และพฒันาการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง 

7) ความรับผิดชอบต่อลูกคา้  
บริษทั มีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ จึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

7.1) จดัให้มีระบบการบริการท่ีสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ โดยปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาคและ
เท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั 

7.2) ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
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7.3) จัดระบบเพ่ือให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับการบริการ หรือการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดย
ด าเนินการอยา่งรวดเร็ว และตอบสนองลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 

7.4) ควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้ม พ้ืนท่ีภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงงานและส านักงาน ให้มีความ
ปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของลูกคา้ และผูม้าติดต่องานกบับริษทั 

7.5) มุ่งมัน่ในการสร้างความประทบัใจ และความพึงพอใจกบัลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุด 

8) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้  
บริษัทประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาและรักษา

สมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัคู่คา้ และคู่สัญญาท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีคู่ควรกบัมูลค่าเงิน 
คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน บริษทัจึงมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการจดัหาสินคา้และ
บริการ ดงัน้ี 

8.1) จดัใหมี้การแข่งขนับนขอ้มูลท่ีไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 
8.2) จดัใหมี้หลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญาดว้ยความเท่ียงธรรม 
8.3) จดัท ารูปแบบสญัญากบัคู่คา้ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
8.4) จดัใหมี้ระบบการจดัการและติดตาม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาอยา่งครบถว้น มี

การป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 
8.5) จ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

9) ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการคา้ 
บริษทั ด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยบริษทัยดึหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

9.1) ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต  
9.2) ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ

กล่าวหาคู่แข่งทางการคา้ดว้ยความไม่สุจริต และปราศจากขอ้มูลความจริง 

10) ความรับผิดชอบต่อเจา้หน้ี  
บริษทั มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อเจา้หน้ีดว้ยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

10.1) รักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 
10.2) ควบคุมดูแลให้มีการช าระคืนเงินกู ้และดอกเบ้ีย ให้กับเจา้หน้ีเงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถว้นตาม

ก าหนดเวลา และปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามขอ้ตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางท่ีขัดต่อ
วตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงิน  

10.3) บริหารงานเพ่ือใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดีของบริษทั 
10.4) รายงานและใหข้อ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และครบถว้นแก่เจา้หน้ี 

11) ความรับผิดชอบต่อพนกังาน 
บริษทัตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์และประสงค์ท่ีจะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมี

บรรยากาศในการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรจะได้รับการพฒันา
ส่งเสริมศกัยภาพให้มีความรู้ความสามารถอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือการสร้างคุณค่าและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ 
บริษทัจึงมีนโยบายดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ นโยบายดา้นการพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังาน นโยบายดา้น
ความปลอดภยัและสุขอนามยั และนโยบายดา้นอ่ืนๆ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
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11.1) คดัเลือกบุคคลเพ่ือว่าจา้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบติัของแต่ละ
ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นกับงาน โดยไม่มีขอ้กีดกัน
เร่ือง เพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา  

11.2) ก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรม มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
สภาพและลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั การบริหารงานและการประเมินผลงานทัว่
ทั้งองคก์ร 

11.3) สนับสนุนให้พนักงานไดรั้บการฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ พฒันาศกัยภาพการท างานให้
สูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเปิดโอกาสใหพ้นกังาน มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

11.4) ส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอยู่เสมอ ตามโอกาสอนัควรและเท่าท่ีจะท าได้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

11.5) จดัให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแต่งตั้ ง โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลั และการ
ลงโทษพนกังานท่ีชดัเจน โดยปฏิบติัดว้ยความสุจริต เป็นธรรม เท่ียงธรรม ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

11.6) เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
โดยไม่ถือเป็นความผิดทางวินยั ซ่ึงการร้องเรียน ร้องทุกขย์อ่มไดรั้บความคุม้ครอง และถือเป็นความลบั 
โดยขอ้เสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกขต์่างๆ จะไดก้ารพิจารณาอยา่งจริงจงั และหาแนวทางแกไ้ขโดยเร็ว  

12) ความปลอดภยัและสุขอนามยั  
บริษทัเช่ือมัน่วา่ความปลอดภยั และสุขอนามยัเป็นความรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐานของบริษทั และเป็น ปัจจยัส าคญัต่อ

การเติบโตอย่างย ัง่ยืนขององค์กร บริษทัจึงก าหนดนโยบายท่ีจะเอ้ืออ านวยให้พนักงานและคู่สัญญาปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภยั และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 

12.1) พยายามป้องกนัอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน โดยความร่วมมือ
อย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้ งหาทางจ ากัดและควบคุมความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีไม่
ปลอดภยั 

12.2) ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐบาลและองคก์รอ่ืน ในการระงบัเหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุอนัเกิดจากการ
ปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมดัระวงั 

12.3) ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ในเร่ืองความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด และจะน ามาตรฐานการ
จดัการเก่ียวกบัความปลอดภยั ท่ีน่าเช่ือถือมาใชบ้งัคบัในกรณีท่ียงัไม่มีกฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนดไว ้

12.4) จัดให้มีการออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การจัดท าระเบียบปฏิบัติ การวางแผนด าเนินการ และการ
ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเขา้ใจและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ ในเร่ืองความปลอดภยัใน
การท างาน เพ่ือป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากเคร่ืองจกัร วธีิการท างาน หรือโรคภยัต่างๆ 

12.5) พนักงานท่ีรายงานตวัเขา้ท างาน โดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยู่ในระบบร่างกายหรือมีฤทธ์ิสุรา หรือ
สารเสพติดอ่ืนๆ ในระดับท่ีสามารถท าให้การปฏิบัติงานเสียหายได้ จะตอ้งได้รับโทษทางวินัยตาม
กฎระเบียบของบริษทั 

13) ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม 
เพื่อรักษาไวซ่ึ้งชุมชนและสงัคมส่วนรวมท่ีดี บริษทัจึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

13.1) ประพฤติปฏิบัติตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีออกโดย
หน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งเคร่งครัด และใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐอยา่งสม ่าเสมอ 
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13.2) สนบัสนุนใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รับรู้ เขา้ใจ แนวปฏิบติัในการด าเนินงาน เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนและสงัคม 

13.3) ด าเนินโครงการหรือท ากิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามคัคี เป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนักบัชุมชน และสงัคม 

13.4) ดูแลป้องกนัมิใหก้ารด าเนินงานของบริษทั ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวติของชุมชน และสงัคม  
13.5) สร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม ในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
13.6) ร่วมกนัส่งเสริมและสร้างสรรคชุ์มชนและสงัคม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนทั้งใน

ส่วนของการพฒันาคุณภาพชีวิต แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการด าเนินงานกบัชุมชนและสังคม เพื่อ
น ามาปรับปรุงการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

14) ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ ตาม

หลกัการ ดงัน้ี 
14.1) บริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

และดีกวา่ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 
14.2) มุ่งพฒันากระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวนและประเมินผลการ

ด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
14.3) ปลูกฝังและส่งเส ริมพนักงานรวมทั้ งผู ้เก่ี ยวข้องให้ มีความ รับผิดชอบ  ต่อ ส่ิ งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
14.4) ตระหนกัในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ให้น่าอยูอ่าศยั และเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร จดั

ให้มีกระบวนการให้ความรู้แก่พนักงานด้วยการฝึกอบรม เพ่ือให้พนักงานทุกคน ตระหนักในความ 
ส าคญั เกิดความหวงแหน รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

14.5) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนท่ีท่ีด าเนินกิจการ ให้เกิดความสมดุล
ของระบบนิเวศน์อยา่งย ัง่ยนื 

14.6) มีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
14.7) แสวงหาโอกาสในการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จากการด าเนินงานกบัหน่วยงานอ่ืน 

เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

15) ดา้นสิทธิมนุษยชน  
บริษทัมีนโยบายด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล ดงัน้ี 

15.1) ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรี 
15.2) สนับสนุนให้พนักงานใชสิ้ทธิอนัชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 

และตามกฎหมาย 
15.3) รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ ประวติัการท างาน การเปิดเผยหรือ

การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะ จะท าไดต้่อเม่ือไดรั้บความยนิยอมจากพนกังานผูน้ั้น 
ทั้งน้ี การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวนิยั เวน้แต่ไดก้ระท าไปตามระเบียบบริษทั หรือตามกฎหมาย 

15.4) ไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล 
15.5) พนักงานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะโดยทางวาจา หรือการ

กระท าต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกาย 
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16) การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่  
บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมาย โปร่งใส ยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อ

สังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาล และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ดงันั้น ในปี 2556 บริษทัจึงเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ และก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

16.1) ค านิยาม การทุจริตและคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้ต าแหน่งอ านาจหน้าท่ี หรือการใช้
ทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่นทางมิชอบ การติดสินบนไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ 
ให้ค  ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัมิควรได ้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั กบัหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะ
โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้น กระท า หรือละเวน้จากการกระท าหน้าท่ีท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้เพ่ือให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือ
จารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

16.2) ก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ กล่าวคือ ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทั กระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผู ้
เสนอให้ ทั้ งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัได้
ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด หากไม่ปฏิบติัตาม จะไดรั้บการ
พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนด และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้น
เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

16.3) ใหค้วามส าคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหส้ามารถน านโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ มา
ใชป้ฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม ท าการส่ือสาร ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังาน เก่ียวกบัการป้องกนัการหา
ผลประโยชน์ในหน้าท่ีโดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบติั เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลากรมีความเขา้ใจและ
ปฏิบติัใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

16.4) ให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริต  หรือพนักงานท่ีแจ้งเร่ืองทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการแจง้
เบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรักษาเป็น
ความลบั ส าหรับพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน่ บริษทัมีนโยบายไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ 
หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานผูน้ั้น แมว้า่การปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน่นั้นจะท าให้บริษทัสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ 

16.5) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต ประเมินความเป็นไปไดใ้นเร่ืองการทุจริต และ
พิจารณามาตรการป้องกนัและการควบคุม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัจะสามารถ
ป้องกนัและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

16.6) มีแนวทางการก ากบั และควบคุมดูแล เพ่ือป้องกนั และติดตามประเมินผลการปฏิบติั ตามนโยบายต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตาม
นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นประจ า อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจนทบทวน แนวปฏิบติั 
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และขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

16.7) ไม่กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง และไม่ใชท้รัพยากรใดๆ ของบริษทั เพ่ือด าเนินการดงักล่าว 
ทั้งน้ี บริษทัเป็นองคก์รท่ียึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย และ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่
นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

17) ค านิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง  
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนบัสนุนทางการเงิน ส่ิงของ และ/หรือ

การเขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทั เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
ความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการท่ีพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะตอ้งไม่
แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินการทาง
การเมือง 

17.1)  การใช้เงิน หรือทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือบริจาคการกุศล ตอ้งกระท าในนามบริษัทเท่านั้น โดยการ
บริจาคเพื่อการกุศล ผูรั้บตอ้งเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ
องคก์รเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได ้และสามารถตรวจสอบได ้โดยด าเนินการ
ผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั และไดรั้บอนุมติัโดยผูมี้อ  านาจ 

17.2)  การบริจาคเพ่ือการกุศล ในนามส่วนตวัพึงกระท าได ้แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท าให้เกิดขอ้สงสัยไดว้่า
เป็นการกระท าท่ีทุจริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใดๆ  

17.3)  การใหเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุช่ือในนามบริษทัเท่านั้น โดยเงิน
สนับสนุนท่ีจ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษัท ทั้ งน้ีการ
เบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบไดแ้ละด าเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษทั 

17.4)  ไม่รับของขวญั ของท่ีระลึกท่ีเป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุน้ ทองค า อญัมณี อสงัหาริมทรัพย ์หรือส่ิงของ
ในท านองเดียวกนั กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานเอกชน ท่ีเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆ หรือต่อตนเอง หรือท าให้บริษทัไดรั้บความ
เสียหาย 

17.5)  ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของก านลัใดๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด อนัเป็นการชกัน าให้เกิดการละ
เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

17.6)  ไม่ให้ทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อจูงใจในการตดัสินใจ 
หรือมีผลท าใหผู้รั้บ ไม่ปฏิบติัตามวธีิปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอ่ืน 

17.7)  ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด กับผูท่ี้เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าท่ี
ราชการหรือเอกชน ละเวน้การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบั และขอ้ปฏิบัติทางกฎหมายตามท่ี
ก าหนดไว ้

17.8)   คณะกรรมการบริษัท และผู ้บริหารระดับสูง ให้การยอมรับต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการก าหนดนโยบาย แนวทางและขั้นตอนการ 
ปฏิบัติ และให้การสนับสนุนการน ามาตรการต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือให้มัน่ใจว่า 
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คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง ไดต้ระหนกั และให้ความส าคญักบัมาตรการดงักล่าวอยา่ง
แทจ้ริง และปลูกฝังใหย้ดึถือปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

17.9)   กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่าง
เคร่งครัด หากไม่ปฏิบติัตามจะถือเป็นความผิดทางวินยัและถูกลงโทษตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว้
และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

17.10) บริษทัจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทั อาทิ 
เวบ็ไซตข์องบริษทั อีเมล ์โทรสาร รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56- 1 และ 56-2) แผ่นพบั 
หนังสือเวียน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม การปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนา และจดหมายทาง
โปรษณีย ์

บริษทัไดบ้รรจุความรู้ดา้นจริยธรรมธุรกิจ ให้พนกังานทุกคน เรียนรู้ดว้ยตวัเอง ผา่นส่ือการเรียนรู้ต่างๆ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มีหนา้ท่ีตอ้งท าความเขา้ใจ ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด และลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจ 
หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถาม ให้ปรึกษาผู ้บงัคบับญัชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือบุคคลท่ีบริษทัมอบหมายให้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตาม การปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือ
บุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ เม่ือเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงต่างๆ  

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ เป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบั โดยถือเป็นส่วน
หน่ึงของวนิยัพนกังาน และคณะกรรมการตรวจสอบ จะคอยติดตามก ากบัดูแล ในระดบัคณะอนุกรรมการ 

จริยธรรมธุรกิจ ไดรั้บการอนุมติัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2547 และ
มีมติทบทวนในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 

(นายประยรู พลพิพฒันพงศ)์ 
ประธานกรรมการ 

  


