จริยธรรมทางธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบัตใิ นการทํางาน
คณะกรรมการบริ ษัท มี นโยบายที จะส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และความโปร่ งใส โดยมุ่งเน้ นการ
ดําเนินธุรกิจตามหลักจริ ยธรรมในทุกด้ าน และสอดคล้ องกับหลักการของนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือ
นําไปสูก่ ารเป็ นองค์กรธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดคูม่ ือ “จริ ยธรรมทางธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน” เพือใช้ เป็ น
แนวปฏิบตั ิทีดีของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ น
ธรรม ต่อผู้เกี ยวข้ องทัง4 ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง4 การปฏิ บตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย อันได้ แก่ พนักงาน
ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า/เจ้ าหนี 4 คูแ่ ข่งขันทางการค้ า สังคมส่วนรวม ในการดําเนินธุรกิจร่ วมกันอย่างเป็ นธรรม เพือ
สร้ างความมันคง และความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนืองและยังยืนให้ กบั องค์กรและผู้ถือหุ้น
นโยบายฉบับนี 4ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกํ ากับดูแลกิจการทีดี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง4 ที 9/2560 เมือวันที 14 ธันวาคม 2560 ทังนี
4 4
ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั 4 วนั ที 14 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป

(นายพรวุฒิ สารสิน)
ประธานกรรมการ
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คํานิยาม
จริ ยธรรมทางธุรกิจ

หมายถึง แนวทางปฏิบตั ทิ ีดีในการดําเนินธุรกิจ

บริ ษัทฯ

หมายถึง บริ ษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จํากัด และบริ ษัทย่อย

กรรมการ

หมายถึง กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ

ผู้บริ หาร

หมายถึง ผู้บริ หารตังแต่
4 ระดับผู้อํานวยการขึ 4นไป

พนักงาน

หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานโครงการ และทีปรึกษาบริ ษัท

บุคคลทีเกียวข้ อง

หมายถึง บุคคล หรื อนิติบุคคล ที เป็ นผู้เกี ยวข้ องตามนิยามของ
สํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ มี ลักษณะ
ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

ผู้มีสว่ นได้ เสีย

หมายถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า/เจ้ าหนี 4 สังคม ชุมชน และ
สิงแวดล้ อม

การเปิ ดเผยข้ อมูล

หมายถึง การเปิ ดเผยรายละเอี ยดข้ อมูลที เกี ยวข้ องกับกิ จกรรม
ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551 /กฎระเบียบ
ข้ อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

หมายถึง การดําเนินกิ จ กรรมใดๆ ที อาจมี ความต้ องการส่วนตัว
หรื อของบุคคลทีเกี ยวข้ องไม่ว่าโดยสายเลือด หรื อทาง
อืนใด เข้ ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรื ออาจขัดขวาง
หรื อเป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงู สุด

การให้ สิงของหรื อประโยชน์อืนใด

หมายถึง การให้ สิทธิ พิเศษ ในรู ปของเงิ น ทรั พย์ สิน สิงของ หรื อ
ประโยชน์ อืนใด เพื อเป็ นสินนํ า4 ใจ เป็ นรางวัล หรื อเพื อ
การสร้ างสัมพันธภาพทีดี

การให้ สินบน

หมายถึง การเสนอให้ หรื อรับของขวัญ รางวัล หรื อผลประโยชน์
อืนใดให้ แก่ตนเอง หรื อจากบุคคลซึงต้ องการโน้ มน้ าวให้
กระทํ าการบางอย่ างที ไม่ สุจ ริ ต ผิ ดกฎหมาย หรื อผิ ด
จริ ยธรรมทางธุรกิจ

ประเพณีนิยม

หมายถึง เทศกาล วันสําคัญ หรื อกิจกรรมทีมีการปฏิบตั ิสืบเนือง
กันมาเป็ นเอกลักษณ์ และมีความสําคัญต่อสังคม
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์

วิสยั ทัศน์

:

มุง่ มันนําเสนอบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ วด้ วยคุณภาพพร้ อมบริ การทีเป็ นเลิศ

พันธกิจ

:

1. ตอบสนองทุกความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยคุณภาพสูงสุดและบริ การอันเป็ นเยียม
2. ส่งเสริ มการตลาดและการขายอย่างยังยืน เพือผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
3. มีกระบวนการขนส่งสินค้ าแบบมืออาชีพ ยืดหยุน่ และมันใจได้
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้ วยการเสริ มสร้ างทักษะทีจําเป็ นต่างๆ เพือสร้ างความ
มันใจให้ กบั ลูกค้ า
5. ดําเนินธุรกิจด้ วยการสร้ างความโปร่งใส

1.

แนวทางในการดําเนินธุรกิจ
เพือเป็ นการสร้ างความซือสัตย์สจุ ริ ต และรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสีย คณะกรรมการบริ ษัท จะ
ดําเนินการอย่างจริ งจัง ในอันทีจะนําบริ ษัทฯ ไปสู่การเป็ นองค์กรทีมีธรรมาภิบาลดังนี 4
1.1

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และกฎระเบียบทีเกียวข้ อง อย่างเคร่ งครัด

1.2

ปฎิบตั ิตามนโยบาย "การกํากับดูแลกิจการทีดี" และ "จริ ยธรรมทางธุรกิจ" ของบริ ษัทฯ

1.3

มุ่งมันทีจะประกอบธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ซือสัตย์สจุ ริ ต และเป็ นธรรม

1.4

ยึดมันในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีปลูกฝั งให้ พนักงานมีจิตสํานึกทีดี

1.5

คํานึง ถึง ผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กร ด้ วยความเสมอภาค
และ เป็ นธรรมทางสังคม ต่อผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ

1.6

ดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ และรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสีย และสังคม

1.7

สร้ างระบบงานทีเข้ มแข็ง เพือป้องกันการทุจริ ต ผ่านระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน

1.8

กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทัวทังองค์
4 กร มีส่วนร่ วมในการต่อต้ านการทุจริ ต
รายงานความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ด้ ว ยการสื อสารอย่า งมีป ระสิท ธิผ ล เพื อส่ง เสริ ม
คุณภาพชีวิตในการทํางานให้ ดีขึ 4น

1.9

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียมีช่องทางการร้ องเรี ยน และรับฟั งความคิดเห็น และมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแส
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2.

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีการปฏิบตั ิหน้ าทีภายใต้ กรอบจริ ยธรรม และ
ปฏิ บตั ิหน้ าทีด้ วยความซื อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพือให้ บริ ษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิ จได้
อย่างต่อเนืองและยังยืน อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ดังนี 4
2.1

2.2

การปฏิบัตติ ามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที'เกี'ยวข้ อง
2.1.1

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จะต้ องศึกษา ทํ าความเข้ าใจ และปฏิ บัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้ อง

2.1.2

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จะต้ องไม่กระทํ าการช่วยเหลื อสนับสนุน หรื อ
ส่งเสริ มให้ มีการหลี กเลี ยงการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อกํ าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
หน่วยงานอืนใดทีเกียวข้ อง

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2.2.1 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ กํ าหนดนโยบายที มิใ ห้ กรรมการ ผู้บริ ห าร และพนักงาน ใช้ โอกาสจาก
หน้ าที หรื อตําแหน่งงาน เพื อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล จึงได้ กําหนดข้ อควร
ปฏิบตั ิไว้ ดงั ต่อไปนี 4
(1)

หลี กเลียงการทํ ารายการที เกี ยวโยงกับตนเองที อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ

(2)

กรณีทีจําเป็ นต้ องทํารายการนัน4 เพือประโยชน์ของบริ ษัทฯ ให้ ทํารายการนัน4
เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกทีมีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะ
เดียวกับทีวิญQูชนพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไป ด้ วยอํานาจต่อรองทางการ
ค้ า ที ปราศจากอิ ท ธิ พ ลจากการที เป็ น กรรมการ ผู้ บริ ห าร หรื อ บุ ค คลที
เกี ยวข้ อง และต้ องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิเรื องดังกล่าว รวมถึง
การไม่เข้ าร่วมประชุมในการพิจารณาเรื องดังกล่าว

(3)

ในกรณี ที เข้ าข่ า ยเป็ นรายการที เกี ยวโยงกั น ภายใต้ ประกาศของ
คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้ องมี
การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเปิ ดเผยข้ อมูลรายการทีเกี ยวโยงกัน
ตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องกําหนดไว้
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(4)

ในกรณีทีกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน มีการเข้ าไปเป็ นกรรมการ หุ้นส่วน
หรื อทีปรึ กษาในองค์กรอื น การดํารงตําแหน่งนัน4 ต้ องไม่ขัดต่อประโยชน์ ของ
บริ ษั ท ฯ หรื อ เอื อ4 อํ า นวยผลประโยชน์ ใ ห้ กั บ องค์ ก รที บุค คลดัง กล่ า วดํ า รง
ตําแหน่ง รวมถึงต้ องไม่ขดั แย้ งต่อการปฏิบตั หิ น้ าทีโดยตรงในบริ ษัทฯ

(5)

ในการพิ จ ารณารายการที มี หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
(Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลทีอาจ
มีความขัดแย้ งอืน ให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการเข้ าทํารายการระหว่างกันและ
หลักการทํ าธุรกรรมระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ อง

(6)

กรรมการ และผู้บริ หาร ทีดําเนินการใดๆ ซึงมีส่วนได้ เสียกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้ อม จะต้ องมีหน้ าทีในการรายงานการมี
ส่วนได้ เสียทันที ทีมีรายการเกิดขึ 4น และเพือให้ มนใจได้
ั
ว่า บริ ษัทฯ ได้ มีการ
ตรวจสอบเป็ นประจํา จึงกําหนดให้ เลขานุการบริ ษัท มีหน้ าทีสํารวจรายการที
มีส่วนได้ เสียของกรรมการ และผู้บริ หาร เป็ นประจําทุกสิ 4นปี และให้ รายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัททราบ

(7)

เพือประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลทีมีความเกี ยวข้ อง ให้ บุคคลดังกล่าวจะต้ องรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้ อกําหนด
และส่ ง สํ า เนาให้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ทุ ก ครั ง4 ที มี ก ารเปลี ยนแปลงเพื อให้
เลขานุการบริ ษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือทราบต่อไป

2.2.2

การใช้ ข้อมูลภายใน และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
(1)

ห้ า มใช้ โ อกาสหรื อ ข้ อ มูล ภายในที ได้ จ ากการเป็ น กรรมการ ผู้บ ริ ห าร หรื อ
พนัก งาน ในการหาประโยชน์ส ่ว นตน หรื อ เพื อผู้อื น รวมถึง การทํ า ธุร กิจ ที
แข่งขันกับบริ ษัทฯ และ/หรื อธุรกิจทีเกียวเนือง

(2)

ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ ข้อมูลภายในหรื อให้ ข้อมูลภายในแก่
บุคคลอืน ในการหาประโยชน์จากการซื 4อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อ
ชักชวนให้ บคุ คลอื นซื 4อหรื อขาย ซึงหุ้นหรื อหลักทรัพ ย์อืนของบริ ษัทฯ ไม่ว ่า
ทางตรง หรื อทางอ้ อม และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะทําเพื อประโยชน์ตอ่
ตนเองหรื อผู้อืน หรื อนํ าข้ อเท็จ จริ ง ดัง กล่าวออกเปิ ดเผย เพื อให้ ผ้ ูอืนกระทํ า
การดัง กล่า ว โดยตนได้ รับ ผลประโยชน์ต อบแทนหรื อ ไม่ก็ต าม และบุค คล
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ดัง กล่าวที ทราบข้ อมูล ภายในที มีนยั สําคัญที อาจส่งผลต่อการเปลี ยนแปลง
ของราคาซื 4อขายหลักทรัพย์ จะต้ องงดซื 4อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เป็ นเวลา
อย่างน้ อย 30 วันล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินหรื อเผยแพร่ เ กี ยวกับ
ฐานะการเงิน และสถานะของบริ ษัทฯ ต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา
อย่างน้ อย 24 ชัวโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทั 4ง
ห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นสาระสําคัญนันต่
4 อบุคคลอืน
(3)

ห้ ามใช้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ ไปใช้ อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพือสร้ างประโยชน์
ส่วนตัว

(4)

ห้ า มเปิ ด เผยข้ อ มูล ความลับ ทางธุร กิจ ของบริ ษ ัท ฯ ต่อ บุค คลภายนอก
โดยเฉพาะคูแ่ ข่ง ถึงแม้ จะพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษัทฯ ไปแล้ ว ยกเว้ นพ้ นสภาพเกินกว่า 2 ปี

(5)

รักษาข้ อมูลที เป็ นความลับขององค์กร ไม่ให้ รัวไหลไปยังบุคคลที ไม่เกี ยวข้ อง
ซึงอาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย

ทังนี
4 4 การใช้ ข้อมูลภายในให้ เป็ นไปตามนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ ทีผ่าน
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
2.3

ผู้บริหารที'มาจากผู้ถือหุ้นใหญ่
หากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ มอบหมาย
และจัดส่งผู้บริ หารมาปฎิบตั งิ านทีบริ ษัทฯ นัน4 บริ ษัทฯ จะต้ องกําหนดมาตรการในการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของผู้บริ หารทีถูกส่งมาจากผู้ถือหุ้นใหญ่ดงั กล่าว เพือให้ มีความ
โปร่งใสในการบริ หารจัดการ ดังนี 4
(1)

หากบริ ษัทฯ มีการซื 4อขายบรรจุภัณฑ์กบั ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึงเป็ นผู้จดั ส่งผู้บริ หารดังกล่าว
มาปฏิ บัติ ง านที บริ ษั ท ฯ นัน4 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษั ท
จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิสญ
ั ญาซื 4อขายของบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ วและบรรจุภณ
ั ฑ์อืนระหว่าง
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยสัญญาจะต้ องกําหนดเงือนไขยอดการสังซื 4อขันตํ
4 า และ
ราคาซื อ4 ขาย กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนัน4 การบริ หารการตลาดและการขายกับผู้ถือหุ้น
ใหญ่ และบริ ษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ นนั 4 ผู้บริ หารดังกล่าวทีมาปฎิ บตั ิงานทีบริ ษัทฯ
จะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตาม สัญญาซึงผ่านการอนุมตั แิ ล้ ว นอกจากนี 4 คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดหลักการเกียวกับข้ อตกลงทางการค้ าที
มี เ งื อนไขการค้ าโดยทัวไป ในการทํ าธุ รกรรมระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กับ
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กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ บุคคลทีมีความเกี ยวข้ อง มาตรการและขัน4 ตอนการอนุมัติ
การทํารายการระหว่างกัน นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

2.4

(2)

ขอบเขตอํานาจการดําเนินการ (Authority List) ของแต่ละระดับในองค์กร ให้ บงั คับใช้
กับผู้บริ หารทีมาจากผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วย เพือให้ เป็ นไปตามหลักการและนโยบายของ
บริ ษัทฯ ซึงขอบเขตอํ านาจการดําเนินการ (Authority List) ต้ องผ่านการพิ จารณา
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท

(3)

นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลการตลาด ข้ อมูลทางการ
เงิน หรื อข้ อมูลสําคัญอืนๆ นัน4 พนักงานรวมถึงผู้บริ หารทีมาจากผู้ถือหุ้นใหญ่ จะต้ อง
ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีกําหนด

(4)

นอกเหนือจากทีกําหนดเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ แล้ ว หากผู้บริ หารทีมาจากผู้ถือหุ้น
ใหญ่ มีการบริ หารงานในเรื องอืนใดทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริ ษัทในกลุม่ ของ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ที อาจก่ อให้ เ กิ ดความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ จะต้ องขออนุมัติการ
ดําเนินการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ก่อนทีจะ
ดําเนินการ

ความรั บผิดชอบต่ อทรั พย์ สินของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ ทรั พยากรและทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือเพิมความสามารถในการแข่งขัน และการให้ บริ การทีดีแก่ลกู ค้ า โดย
กําหนดเป็ นแนวปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ดังนี 4
2.4.1 ใช้ ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริ ษัทฯ อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สงู สุด
2.4.2 ห้ ามใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เพือประโยชน์สว่ นตน
2.4.3 ช่วยกันดูแลมิให้ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เสือมค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
2.4.4 การจัดทําเอกสาร
(1)

ต้ อ งจั ด ทํ า เอกสารต่ า ง ๆ ด้ ว ยความสุ จ ริ ต รอบคอบ และเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีกําหนดไว้

(2)

ห้ ามมิให้ ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรื อเอกสารของบริ ษัทฯ

2.4.5 การใช้ คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ติ ามแนวทางดังนี 4
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(1)

อุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และข้ อมูล สารสนเทศ
ต่างๆ ให้ ถือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ดังนัน4 ผู้บริ หาร และพนักงานไม่ควรใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือประโยชน์สว่ นตัว

(2)

ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลทางธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงข้ อมูลทีทางบริ ษัทฯ ซื 4อมาทัง4
ที อยู่และไม่อยู่ในระบบข้ อมูลของบริ ษัทฯ รวมถึง ห้ ามคัดลอกข้ อมูลใส่ใ น
สือบันทึกข้ อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้ รับอนุญาต

(3)

ห้ ามเปลี ยนแปลง ทําซํ 4า ลบทิง4 หรื อทําลายข้ อมูลของบริ ษัทฯ โดยไม่ได้ รับ
อนุญาต

(4)

ห้ ามนําซอฟต์แวร์ ทีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ ามคัดลอกซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิd ไม่
ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ โดยทียังมิได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ นนๆ
ั4

(5)

ห้ า มปรั บ แต่ง อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ ห รื อ ติ ด ตัง4 อุ ป กรณ์ ใ ดๆ ที นอกเหนื อ จาก
อุปกรณ์มาตรฐานทีบริ ษัทฯ ติดตังให้
4 ยกเว้ นได้ รับอนุญาตเป็ นกรณีไป

(6)

ห้ ามใช้ อีเมล์ของบริ ษัทฯ ในการส่งข้ อความทีกล่าวร้ าย ทําให้ เสือมเสีย หรื อ
ข้ อความหยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรื อสร้ างความรํ าคาญให้ กบั ผู้อืน

(7)

ควรใช้ อินเตอร์ เน็ตในการแสวงหาข้ อมูล และความรู้ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั งิ าน และต้ องหลีกเลียงเว็บไซต์ทีผิดกฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรมอันดี

(8)

ควรใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์สือสารอืนๆ ทีบริ ษัทฯ จัดให้
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถื อ อย่างมีจิตสํานึก และรับผิดชอบ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก

(9)

ห้ ามเข้ าถึงระบบ หรื อข้ อมูลทีไม่ได้ รับอนุญาต หรื อไม่ได้ มีไว้ สําหรับตนโดยมิชอบ

(10)

ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ทํ าให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่บริ ษัทฯ
หรื อบุคคลอื น จากการที ล่วงรู้ มาตรการป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูลและระบบ
คอมพิวเตอร์ ทีผู้อืนจัดทําขึ 4น หรื อไม่ได้ มีไว้ สําหรับตน

(11)

บริ ษัทฯ มีสิทธิdในการตรวจสอบการใช้ งานทรัพย์สินภายใต้ ระบบสารสนเทศ
ของบริ ษัทฯ ตามความเหมาะสม

(12)

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับในเรื องเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด
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4. จริยธรรมต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างสมดุล ทังในด้
4 านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม
เพือให้ บริ ษัทฯ สามารถเติบโตได้ อย่างมันคงและยังยืนเป็ นองค์กรทีมีประสิทธิ ภาพควบคู่กับการเป็ น
องค์กรทีดีของสังคม ดังนัน4 บริ ษัทฯ จึงมุง่ มันทีจะประกอบธุรกิจด้ วยความสุจริ ต และเป็ นธรรม รวมถึง
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับทีเกียวข้ องอย่างครบถ้ วน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบ
จากการดําเนินงานขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า
และ/หรื อ เจ้ าหนี 4 คู่แข่งทางการค้ า และชุมชน ตลอดจนการดูแลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย
ชีวอนามัย และสิงแวดล้ อม ไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยได้ กําหนดนโยบาย
ด้ านต่างๆ ไว้ ดังนี 4
4.1

นโยบายปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้ าของกิจการ บริ ษัทฯ มีหน้ าทีสร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นใน
ระยะยาว จึงกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องปฏิบตั ติ ามแนวทางดังต่อไปนี 4
4.1.1 ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือสัตย์สจุ ริ ต ภายใต้ การตัดสินใจ
อย่างสมเหตุสมผลบนฐานข้ อมูลทีเชือว่า ถูกต้ อง เพียงพอ โดยไม่มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ทังทางตรง
4
ทางอ้ อม และทําโดยสุจริ ตเพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ มีจุดมุ่งหมาย
โดยชอบและเหมาะสม หลี ก เลี ยงการกระทํ า ใดที จะเข้ า ข่ ายมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
4.1.2 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติของคณะกรรมการ มติ
ของทีประชุมผู้ถือหุ้น ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ทิ ีดีของหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
และจรรยาบรรณในการดํ าเนิ นธุ รกิ จ และปฏิ บตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเที ยมกัน ทัง4
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
4.1.3 จัดการ ดูแล มิให้ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เสือมค่า หรื อสูญหายโดยมิชอบ จัดให้ มีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบบริ หารความเสียงทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.1.4 เปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี ยวกับบริ ษัทฯ ภายใต้ การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน
4.1.5 รายงานสถานภาพของบริ ษัทฯ อย่างสมํ าเสมอ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง และ
ทันต่อสถานการณ์
4.1.6 แจ้ งข้ อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศของบริ ษัทฯ ทีถูกต้ องตามข้ อเท็จจริ ง และเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และในเวลาทีเหมาะสม
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4.1.7 ดูแลไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล และผู้ที
เกี ยวข้ อง โดยให้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัทฯ ซึงยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อมีการ
เปิ ด เผยข้ อ มูล ลับ ของบริ ษั ท ฯ ต่อ บุค คลภายนอก และ/หรื อ ดํ า เนิ น การใดๆ ใน
ลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
4.1.8 จัดให้ มีชอ่ งทางสําหรับแจ้ งเบาะแสการกระทําทีไม่สจุ ริ ต หรื อมีข้อเรี ยกร้ องต่างๆ โดย
ครอบคลุ ม ถึ ง โทรศั พ ท์ โทรสาร เว็ บ ไซต์ ไปรษณี ย์ และโทรคมนาคม และมี
กระบวนการตอบสนองต่อข้ อร้ องเรี ยน การคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน รวมถึง แจ้ งผลการ
ดําเนินการต่อผู้ร้องเรี ยนอย่างเป็ นระบบและยุตธิ รรม
4.1.9 จัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลทีหลากหลาย รวมทังเว็
4 บไซต์ของบริ ษัทฯ เพือให้
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวก โดยจัดทําข้ อมูลด้ วยภาษาทีเข้ าใจง่าย ทัง4
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.2

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
4.2.1 บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการคุ้ม ครองพนัก งานที ให้ ข้ อ มูล แก่ ท างการในกรณี มี ก ารทํ า ผิ ด
กฎหมายหรื อผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ซึงบริ ษัทฯ จะไม่
ปฏิ บตั ิโดยไม่เป็ นธรรม ไม่ว่าจะเป็ นการเปลียนตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที
ทํางาน สังพักงาน ขมขู่ รบกวนการปฎิบตั ิงาน เลิกจ้ าง (มาตรา 89/2) อันเนืองจาก
สาเหตุแห่งการแจ้ งเบาะแสเกียวกับการทําผิดกฎหมายหรื อการผิดจรรยาบรรณ
4.2.2 บริ ษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพให้ แก่
บริ ษัทฯ ดังนัน4 จึงให้ ความสําคัญในการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม ทังในเรื
4 อง
การให้ โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง4 โยกย้ าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับ
การพัฒนาคุณธรรม เพื อให้ พนักงานเป็ นผู้มีความสามารถและเป็ นคนดีของสังคม
บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดหลักการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานดังนี 4
(1)

ปฏิ บัติตามกฎหมายแรงงาน และข้ อบังคับต่างๆ ที เกี ยวข้ องกับพนักงาน
อย่างเคร่งครัด

(2)

ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพ ให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน
และศักดิศd รี ของความเป็ นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

(3)

จัดเงื อนไขการจ้ างงานที เป็ นธรรมสํ าหรั บพนักงาน และให้ พ นักงานได้ รั บ
ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที เหมาะสมและเป็ นธรรมตามความรู้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคน
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4.3

(4)

ดูแ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม และจัด ระบบการทํ า งานให้ พ นัก งานมี ค วาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขอนามัยทีดี

(5)

ให้ ความสํ าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื อฝึ กทักษะและเพิมพูนศักยภาพ
โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีการเรี ยนรู้อย่างทัวถึง และสมําเสมอ

(6)

แต่งตัง4 โยกย้ าย ให้ รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้ วยความสุจริ ตใจ และตังอยู
4 ่
บนพื 4นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

(7)

จัดให้ มีกองทุนสํารองเลี 4ยงชีพสําหรับพนักงาน

(8)

หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมันคงใน
หน้ าที การงานของพนักงาน หรื อคุกคาม หรื อสร้ างความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนักงาน

(9)

สร้ างจิตสํานึกทีดีให้ พนักงานรู้จกั การเป็ นผู้ให้ และเป็ นพลเมืองดีของสังคม

(10)

รับฟั งข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ ทีตังอยู
4 ่บนพื 4นฐานความรู้ ทางวิชาชีพของ
พนักงาน รวมถึงจัดช่องทางให้ พนักงานสามารถร้ องเรี ยนได้ ในกรณี ไม่ได้ รับ
ความเป็ น ธรรม หรื อ แจ้ ง เบาะแสเกี ยวกั บ เรื องที อาจเป็ น การกระทํ า ผิ ด
กฎหมาย และมี ก ระบวนการแก้ ไข รวมถึ ง มาตรการคุ้ม ครองพนัก งาน
ผู้ร้องเรี ยน

(11)

บริ ษั ท ฯ และตัว แทนองค์ ก รต้ อ งสนับ สนุน การใช้ สิ ท ธิ ท างการเมื อ งของ
พนักงานด้ วยความเป็ นกลาง

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า ซึงถือเป็ นปั จจัยหลักทีจะนําบริ ษัทฯ ไปสู่
ความสําเร็ จ จึงได้ มีการกําหนดเป็ นนโยบาย และข้ อปฏิบตั ไิ ว้ ดงั ต่อไปนี 4
1.

ส่งมอบสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพตรงตามข้ อตกลงกับลูกค้ า ในราคาทีเป็ นธรรม

2.

ให้ ข้อมูลข่าวสาร และคําแนะนําทีถูกต้ องต่อลูกค้ า เกียวกับสินค้ า อย่างเพียงพอ และ
ทันต่อเหตุการณ์

3.

ปฏิ บตั ิตามเงื อนไขต่างๆ ที มี ต่อลูกค้ าอย่างเคร่ งครั ด กรณี ทีไม่สามารถปฏิ บตั ิตาม
เงื อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบ เพื อร่ วมกันพิ จารณาหาแนวทางแก้ ไ ข
ปั ญหา

4.

ปฏิบตั กิ บั ลูกค้ าด้ วยความสุภาพ เป็ นทีวางใจได้ ของลูกค้ า
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4.4

5.

มี ระบบการจัดเก็ บข้ อมูล ของลูกค้ าอย่างปลอดภัย มี มาตรการรั กษาความลับของ
ลูกค้ า ไม่ดําเนินการใดๆ ทีจะส่งผลต่อข้ อมูลโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากลูกค้ า และ
ไม่นําข้ อมูลของลูกค้ าไปใช้ เพือประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้เกียวข้ องโดยมิชอบ

6.

จัดให้ มี ร ะบบ/กระบวนการ ให้ ลูกค้ าสามารถร้ องเรี ยนเกี ยวกับคุณ ภาพ ปริ ม าณ
ความปลอดภัยของสินค้ า และตอบสนองข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า และ/หรื อ เจ้ าหนี 8
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะให้ การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า รวมถึงเจ้ าหนี 4 อย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม โดย
คํานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ และตังอยู
4 ่บนพื น4 ฐานของการได้ รับผลตอบแทนที เป็ น
ธรรมต่อทังสองฝ่
4
าย หลีกเลียงสถานการณ์ ทีทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทัง4
ปฏิบตั ติ ามสัญญา ให้ ข้อมูลทีเป็ นจริ ง และตังอยู
4 บ่ นพื 4นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมี
แนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี 4

4.5

1.

ใช้ สินค้ าทีมีลิขสิทธิd ถูกต้ อง และไม่สนับสนุนการใช้ สินค้ า หรื อการกระทําที เป็ นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา

2.

ปฏิบตั ิตามเงือนไขต่าง ๆ ทีตกลงกันไว้ กบั คูค่ ้ า และ/หรื อ เจ้ าหนี 4 อย่างเคร่ งครัด และ
ในกรณี ทีไม่ส ามารถปฏิ บัติตามเงื อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งล่วงหน้ า เพื อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา

3.

เปิ ดโอกาสให้ คคู่ ้ าเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือสังคมของบริ ษัทฯ

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทฯ มีนโยบายที จะปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ า ภายใต้ กรอบแห่งกฎหมายเกี ยวกับหลัก
ปฏิบตั ิในการแข่งขันทางการค้ า ไม่ละเมิดความลับ หรื อล่วงรู้ ความลับทางการค้ าของคู่แข่ง
ทางการค้ า ด้ วยวิธีฉ้อฉล ผิดกฎหมาย และไม่เป็ นธรรม โดยกําหนดแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี 4
1.

ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี ไม่ละเมิดลิขสิทธิd หรื อทรัพย์สิน
ทางปั ญญา

2.

ไม่แสวงหาข้ อมูลที เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการทีไม่สุจริ ต หรื อไม่
เหมาะสม

3.

ไม่ทําลายชือเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
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4.6

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ'งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจบนพื 4นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อม
โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี 4

4.7

1.

ปฏิ บัติตามกฎหมาย และข้ อบัง คับต่าง ๆ ด้ านความปลอดภัยอาชี วอนามัย และ
สิงแวดล้ อม

2.

ปฏิ บัติตามระบบมาตรฐาน ISO ที บริ ษัทฯ ได้ รับการรั บรอง ในส่วนที เกี ยวข้ องกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อม

3.

ใช้ ทรั พยากรอย่างมี ประสิทธิ ภาพ และคุ้มค่า มี ม าตราการประหยัดพลังงาน และ
ส่งเสริ มกระบวนการนําทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่

4.

จัดให้ มีระบบการทํางานทีมุ่งเน้ นให้ เกิดความปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที
ทํ างานอย่างเหมาะสม สะอาด และถูกสุขลักษณะ บุคลากรมี ความปลอดภัยจาก
อุบตั เิ หตุ และโรคภัย

5.

ส่งเสริ มให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงาน เอาใจใส่ต่อกิ จกรรมที จะเสริ มสร้ างคุณภาพด้ าน
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ งแวดล้ อม ปฏิ บัติง านด้ วยจิ ตสํ านึกถึ ง ความ
ปลอดภัย และคํานึงถึงสิงแวดล้ อม

6.

เปิ ดเผยข้ อมูลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิงแวดล้ อม

7.

ส่งเสริ มความรู้ และฝึ กอบรมให้ กับพนักงานในเรื องสิงแวดล้ อมและความปลอดภัย
เป็ นประจํา

ความรั บผิดชอบต่ อชุมชน และสังคม
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมันทีจะปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้ อมให้ ความร่ วมมือ
กับองค์กรต่างๆ ทังภาครั
4
ฐ และภาคเอกชน ตลอดจนส่งเสริ มให้ ผ้ มู ีส่วนได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยังยืน โดยมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี 4
1.

ร่ วมประชุม แลกเปลี ยนความคิดเห็น และให้ ความร่ วมมื อกับหน่วยงานในท้ องถิ น
เพือการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องชุมชนอย่างสมําเสมอ

2.

กําหนดให้ มีมาตรการป้องกัน/แก้ ไข เมือเกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม และชุมชนอัน
เนืองมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ

3.

สนับสนุนการศึกษา กีฬา และกิจกรรมนันทนาการให้ กบั สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ใน
บริ เวณใกล้ เคียงกับโรงงาน
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4.

จัดกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เพื อสังคม โดยการมี ส่วนร่ วมของพนักงาน ตลอดจน
ส่งเสริ มให้ พนักงานมี โอกาสในการทําความดี เพือพัฒนาจิตอาสา และให้ พนักงาน
ร่วมปฏิบตั ตนเป็ นพลเมืองดีตอ่ สังคม

5.

ส่งเสริ มความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้ องถิน ในการพัฒนาโครงสร้ างพื 4นฐาน
ของสถานศึกษา ศาสนสถาน และสุขลักษณะของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมถึง
สิงแวดล้ อมของชุมชน

6.

ส่งเสริ มการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิน

7.

ส่งเสริ มการดําเนินงานเพือสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ธุรกิจชุมชนท้ องถิน และให้ โอกาส
ในการเป็ นคูค่ ้ ากับบริ ษัทฯ

8.

สร้ างรายได้ และส่งเสริ มเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนการจ้ างงานจากชุมชน

9.

สือสารกับชุมชนอย่างสมําเสมอ เผยแพร่ และรายงานผลการดําเนินงานด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ทราบ

10.

รับผิดชอบ และควบคุมการดําเนินการด้ านกิ จกรรมเพื อสังคม และสือสารองค์กรให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงาน สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั สังคมและชุมชนต่างๆ
ใกล้ ทีตังโรงงานของบริ
4
ษัทฯ

11.

ประสานงาน นําเสนอแนวทาง ข้ อเสนอแนะในการแก้ ปัญหาในเรื อง ความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะหรื อชุมชนใกล้ ทีตังโรงงานของบริ
4
ษัทฯ

5.

การให้ และรั บสิ'งของ หรื อประโยชน์ อ' ืนใด

5.1

การรับหรื อให้ ทรัพย์สิน หรื อสิงของ เพือเป็ นของขวัญหรื อทีระลึก ตามเทศกาลอันเป็ นประเพณี
นิยมทีคนทัวไปพึงปฏิบตั ิตอ่ กัน เป็ นสิงทียอมรับได้ แต่บริ ษัทฯ ไม่ประสงค์ให้ พนักงานรับหรื อ
ให้ ของขวัญหรื อของทีระลึก ทีมีคา่ เกินปกติวิสยั กับผู้เกียวข้ องทางธุรกิจ

5.2

ในการรับหรื อให้ ของขวัญ หรื อของทีระลึก จะต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตาม
กฎของบริ ษัทฯ โดยสิงของทีให้ ตามหน้ าทีการงานนัน4 ควรมีราคาทีเหมาะสมในแต่ละโอกาส
โดยการรั บหรื อให้ นนต้
ั 4 องไม่ก่อให้ เกิ ดอิทธิ พลในการตัดสินใจอย่างหนึงอย่างใด โดยไม่เป็ น
ธรรมในการปฏิบตั หิ น้ าทีของพนักงาน

5.3

กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ ของรางวัล ของทีระลึก ของ
กํานัล หรื อผลประโยชน์อืนใด จากผู้เกียวข้ องทางธุรกิจได้ โดยมูลค่าโดยประมาณของสิงของ
หรื อเงินสด ต้ องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) เช่น งานเทศกาล งานเลี 4ยงสังสรรค์
หรื อตามธรรมเนียมปฏิบตั ทิ วไป
ั ทีถูกต้ องตามกฎหมาย
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5.4

กรณีทีจําเป็ นต้ องรับของขวัญหรื อของทีระลึกทีมีคา่ เกินกว่าทีกําหนดไว้ จากผู้ทีเกียวข้ องทาง
ธุ ร กิ จ หรื อมี ความจํ าเป็ นที ต้ องรั บเพื อรั กษาสัม พันธภาพอันดี ร ะหว่างบุคคลหรื อระหว่า ง
องค์ กร ให้ ผ้ ูรั บของต้ องรายงานให้ ผ้ ูบัง คับบัญ ชาของตนทราบ และส่ง มอบสิ งของนัน4 ให้
ผู้อํานวยการฝ่ ายสํานักงานบริ หารงานกลาง ภายใน 5 วันทําการ

5.5

บริ ษัทฯ ไม่ยินยอมให้ พนักงานเรี ยกรับหรื อเสนอ ซึง เงิน ทรัพย์สิน สิงของ หรื อประโยชน์อืนใด
จากผู้เ กี ยวข้ องทางธุ ร กิ จ หรื อผู้หนึงผู้ใ ด โดยมี เจตนาเพื อชักนํ าให้ กระทํ าหรื อละเว้ นการ
กระทําทีไม่ถกู ต้ อง หรื อแลกเปลียนกับสิทธิพิเศษทีไม่ควรได้

5.6

กรณี ทีมีข้อมูลว่ามีการเรี ยกรับหรื อเสนอ ซึง เงิน ทรัพย์สิน สิงของ หรื อผลประโยชน์ใด ทีไม่
สุจริ ตเกิดขึ 4น พนักงานต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาของตนทราบโดยทันที

6. การใช้ สิทธิทางการเมือง
บริ ษัทฯ ดํ าเนินธุ ร กิ จด้ วยความเป็ นกลางทางการเมื อง ไม่เ ข้ าไปมี ส่วนร่ วม และไม่ฝั กใฝ่ ในพรรค
การเมืองหนึงพรรคการเมืองใด หรื อผู้มีอํานาจทางการเมืองคนหนึงคนใด อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ตระหนัก
และให้ ความเคารพในสิทธิ เสรี ภาพในการใช้ สิทธิทางการเมืองของ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน
ตามทีรัฐธรรมนูญ หรื อทีกําหนดโดยกฎหมายทีเกียวข้ อง เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตัง4 หรื อการเป็ น
สมาชิกพรรคการเมือง โดยบริ ษัทฯ ได้ มีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี 4
6.1

การใช้ สิทธิ ทางการเมืองทีพึงมีตามกฎหมาย ต้ องกระทํ าในนามตนเอง และต้ องไม่ให้ ผ้ ูอืน
เข้ าใจผิดได้ วา่ เป็ นการกระทําในนามบริ ษัทฯ

6.2

เมือต้ องแสดงออกในนามบริ ษัทฯ ต้ องไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วม และแสดงอาการ หรื อลักษณะให้
เห็นได้ วา่ เป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมืองหนึงพรรคการเมืองใด หรื อนักการเมืองผู้หนึงผู้ใด

6.3

ไม่นําทรัพยากรของบริ ษัทฯ เช่น เงินทุน บุคลากร สถานที ไปใช้ สนับสนุนพรรคการเมือง หรื อ
นักการเมืองใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้ อม

6.4

ไม่ใช้ ตําแหน่งในบริ ษัทฯ หรื อตราสัญลักษณ์ของบริ ษัทฯ เพือชักจูงผู้อืนให้ จ่ายเงินทุนอุดหนุน
หรื อให้ การสนับสนุนใดๆ แก่พรรคการเมือง หรื อนักการเมือง

6.5

ไม่แสดงความคิดเห็นเกี ยวกับการเมืองในสถานทีทํางาน หรื อในเวลาทํางานในเรื องทีอาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางความคิด เกิดความแตกแยก หรื อขาดความสามัคคีในการทํางาน

6.6

ไม่หาเสียง หรื อโฆษณาให้ พรรคการเมือง หรื อนักการเมืองใดๆ ในพื 4นทีของบริ ษัทฯ รวมทังไม่
4
สนับสนุนให้ มีการดําเนินการเช่นว่านัน4
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7. การดูแลให้ มีการปฏิบัตติ าม และการทบทวน
บริ ษัทฯ กํ าหนดให้ เป็ นหน้ าที และความรั บผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที
จะต้ องรับทราบ ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายทีกําหนดไว้ ใน คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ และข้ อพึง
ปฏิบตั ใิ นการทํางานนี 4อย่างเคร่ งครัด มิใช่การปฏิบตั ติ ามสมัครใจ และไม่สามารถกล่าวอ้ างว่าไม่ทราบ
แนวปฏิบตั ิทีกําหนดขึ 4น ซึงผู้บริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้ องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื องสําคัญที
จะดําเนินการให้ พนักงานภายใต้ บงั คับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบตั ติ าม คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ
และข้ อพึงปฏิบตั กิ ารทํางานอย่างจริ งจัง
บริ ษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที จะให้ เกิ ดการกระทําใด ๆ ที ผิดต่อกฎหมาย ขัดกับหลักจริ ยธรรมที ดี หาก
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานผู้ใดกระทําผิดจริ ยธรรมทีกําหนดไว้ จะได้ รับโทษทางวินยั ทีกําหนดไว้
อย่างเคร่ งครั ด และหากมี การกระทํ าที เชื อได้ ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้ อบังคับของ
ภาครัฐแล้ ว บริ ษัทฯ จะส่งเรื องให้ เจ้ าหน้ าทีภาครัฐดําเนินการต่อไป
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้ มีการทบทวนคูม่ ือ “จริ ยธรรมธุรกิจ และ
ข้ อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน” เป็ นประจําทุก 2 ปี
8.

วินัย และบทลงโทษ

คณะกรรมการบริ ษัท ถื อว่าจริ ยธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน เป็ นวินยั อย่างหนึง ซึงกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามถือเป็ นการทําผิด
วินยั ตามระเบียบว่าด้ วยการบริ หารงาน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนมี หน้ าที ต้ องปฏิ บัติตาม รวมถึง ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูอืนปฏิ บัติตาม
จริ ยธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน โดยการกระทําต่อไปนี 4ถือเป็ นการผิดจริ ยธรรม
1.

การไม่ปฏิบตั ติ ามจริ ยธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน

2.

แนะนํา ส่งเสริ ม สนับสุนนให้ ผ้ อู ืน ไม่ปฏิบตั ติ ามจริ ยธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน

3.

ละเลย เพิกเฉย เมือพบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามจริ ยธรรมนี 4

4.

ไม่ให้ ความร่วมมือ หรื อขัดขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้ อเท็จจริ ง

5.

การปฏิบตั ทิ ีไม่เป็ นธรรมต่อผู้ร้องเรี ยน เหตุเนืองมาจากการรายงานไม่ปฏิบตั ติ ามจริ ยธรรม

ทังนี
4 4 ผู้ทีทําผิดจรรยาบรรณจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามทีบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ หรื ออาจ
ได้ รับโทษตามกฎหมายทีกําหนดในเรื องความผิดนันไว้
4
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