จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
1. การดาเนินธุรกิจให้ ถูกต้ องตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่ าง ๆ
1.1 ดำเนินธุรกิจให้ ถกู ต้ องตำมกฎหมำย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรม
1.2 ให้ ค วำมร่ วมมือ กับ หน่ วยงำนก ำกับ ดูแ ล เช่ น ตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
1.3 ดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพื่อส่งเสริ มให้ ประเทศมีควำมเจริ ญเติบโต
ทำงเศรษฐกิจอย่ำงมัน่ คงและต่อเนื่อง
1.4 สนับสนุนส่งเสริ มให้ กรรมกำร ผู้บริ ห ำร และพนักงำนทุกคน ปฏิ บัติตำมกฎหมำยและระเบี ยบข้ อบังคับ ที่
เกี่ยวข้ องต่ำงๆ
2. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทตระหนักดีวำ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยคือเจ้ ำของกิจกำร และบริ ษัทมีหน้ ำที่สร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยำว
อย่ำงเท่ำเทียมกันจึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยรวม
2.2 ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และรำยย่อยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.3 ดูแลให้ มีกำรกำหนดสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนต่ำงๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นควรได้ รับ และไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น
2.4 นำเสนอข้ อมูลสำรสนเทศต่ำงๆของบริ ษัท ที่ผ้ ถู ือหุ้นควรรับทรำบอย่ำงครบถ้ วนตำมควำมจริ งอย่ำงสม่ำเสมอ
2.5 กำหนดให้ มีช่องทำงในกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ สิทธิ หรื อสอบถำมข้ อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ของบริ ษัท
3. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริ ษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญ ของลูกค้ ำในกำรได้ รับ ควำมพึงพอใจสูงสุด และสร้ ำงควำมมั่นใจให้ กับ ลูกค้ ำ
รวมทังรั้ กษำสัมพันธภำพที่ดี จึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
3.1 ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ ำทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน พร้ อมทังรั้ กษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ ำ
3.2 ให้ ข้อมูล ข่ ำวสำรแก่ลูก ค้ ำอย่ ำงถูก ต้ อง เพี ย งพอ และทัน ต่อเหตุกำรณ์ และรั ก ษำควำมลับ ของลูก ค้ ำ
รวมทังไม่
้ นำข้ อมูลลูกค้ ำไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ตนและผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
3.3 ดูแลควำมปลอดภัย สวัสดิภำพของลูกค้ ำ
3.4 จัดให้ มีระบบหรื อกระบวนกำรให้ ลกู ค้ ำสำมำรถร้ องเรี ยนหรื อแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริ กำร
4. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า คู่แข่ ง และเจ้ าหนี ้
บริ ษั ท มี ก ำรปฏิ บัติต่อคู่ค้ำ คู่แ ข่ ง และเจ้ ำหนี อ้ ย่ ำง เป็ น ธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ สูงสุด ของบริ ษั ท และ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจต่อกัน จึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้

4.1 ให้ ควำมสำคัญในกำรดูแลให้ ได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเหมำะสม เสมอภำค และเป็ นธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
4.2 ประพฤติปฏิบัติภำยใต้ กรอบกติกำ กฎข้ อบังคับ หรื อข้ อตกลงต่ำงๆ กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขได้
ควรหำ แนวทำงแก้ ไขปั ญหำ โดยยึดหลักควำมถูกต้ องสมเหตุสมผล
4.3 ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ
4.4 กำรให้ ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับบริ ษัทต้ องถูกต้ องโดยไม่ละเมิดหรื อแสวงหำข้ อมูล/ควำมลับทำงกำรค้ ำด้ วยวิธีฉ้อฉล
4.5 สนับสนุนให้ มีระบบหรื อกระบวนกำรร้ องเรี ยน เพื่อให้ คคู่ ้ ำ คูแ่ ข่ง และเจ้ ำหนี ้ สำมำรถแสดงควำมเห็นได้
5. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ท ฯ มี เจตจ ำนงที่ จ ะด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม ชุ ม ชน และสิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั ง้ ให้
ควำมสำคัญในด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมต่ำงๆ จึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
5.1 สนับ สนุ น ให้ ควำมช่ วยเหลื อ และร่ วมมื อกับ รั ฐ และชุม ชน ในกิ จ กรรมของสังคม ชุม ชน สิ่ งแวดล้ อ ม
สถำบัน กำรศึก ษำ และกิ จ กรรมทำงกำรเมืองภำยใต้ บทบัญ ญั ติแห่ งกฎหมำยรั ฐธรรมนูญ รวมทัง้ รั กษำ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริ มให้ บริ ษัทในเครื อประพฤติปฏิบตั ิเช่นกัน
5.2 จัดให้ มีระบบกำรบริ หำรจัดกำร ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อม ตำมที่กฎหมำยกำหนด
5.3 ส่งเสริ มให้ พนักงำนของกลุ่มบริ ษัทมี จิตสำนึกและควำมรั บผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม และ
เสริ มสร้ ำงควำมเข้ ำใจกับสังคมชุมชนในบริ เวณที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ เพื่อให้ เกิดควำมร่ วมมือระหว่ำงกัน
5.4 ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
5.5 สนับสนุนให้ มีระบบหรื อกระบวนกำรร้ องเรี ยนเพื่อให้ สำมำรถติดต่อได้
6. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
พนักงำนถือเป็ นทรัพยำกรที่มีคณ
ุ ค่ำและสำคัญ จึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิต่อพนักงำน เพื่อ ให้ พนักงำนมีควำม
ภำคภูมิใจในองค์กร และมีโอกำสก้ ำวหน้ ำในกำรปฏิบตั ิงำนพร้ อมทังได้
้ รับกำรส่งเสริ มและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
อย่ำงต่อเนื่องจึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
6.1 ให้ ควำมเป็ นธรรมต่อพนักงำนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเอำใจใส่ต่อผลตอบแทน กำรแต่งตังโยกย้
้
ำย
กำรให้ รำงวัลและกำรลงโทษ รวมทัง้ สวัสดิกำร โดยตังอยู
้ ่บนพื น้ ฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำม
เหมำะสม
6.2 สนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมต่ำงๆ ให้ พนักงำนมีควำมภำคภูมิใจในองค์กร และคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
องค์กรหรื อส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน
6.3 ให้ ควำมสำคัญในกำรดูแลให้ พนักงำนมีสวัสดิภำพต่ำงๆ รวมถึงควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้ อม ในกำร
ทำงำนที่ดี
6.4 ส่งเสริ มและสนับสนุนกำรพัฒนำ กำรถ่ ำยทอดควำมรู้ ของพนักงำน ทังกำรฝึ
้
กอบรมภำยใน และภำยนอก
บริ ษัทโดยให้ โอกำสอย่ำงทัว่ ถึงและสม่ำเสมอเพื่อสร้ ำงคุณค่ำต่อพนักงำนและบริ ษัทฯ

6.5 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงำนมีควำมก้ ำวหน้ ำในหน้ ำที่กำรงำนตลอดจนศึกษำต่อในระดับที่สงู ขึ ้นโดยให้
โอกำสอย่ำงทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ
6.6 รั บ ฟั งควำมเห็ น และข้ อ เสนอแนะจำกพนัก งำนทุ ก ระดับ อย่ ำ งเท่ ำเที ย มกัน รวมทัง้ จัด ให้ มี ร ะบบหรื อ
กระบวนกำรให้ พนักงำนสำมำรถร้ องเรี ยนกรณีไม่ได้ รับควำมเป็ นธรรม
7. การสร้ างค่ านิยมที่คานึงถึงผลประโยชน์ ขององค์ กร
สนับ สนุน และส่งเสริ มให้ พ นัก งำนทุก คนรั กษำค่ำนิ ย มขององค์ กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ข ององค์ กรหรื อ
ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน เช่น ใช้ ทรัพย์สินขององค์กรอย่ำงระมัดระวัง และประหยัดกำรใช้ ทรัพยำกรภำยในบริ ษัทฯ
8. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทถือเป็ นนโยบำยสำคัญที่มิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับใช้ อำนำจหน้ ำที่แสวงหำข้ อมูลเพื่อ
ประโยชน์สว่ นตน จึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี ้
8.1 กำหนดให้ มีกำรควบคุมกำรเข้ ำถึงข้ อมูลภำยใน และข้ อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ
8.2 กำหนดให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ ทันเวลำ ถูกต้ อง และโปร่ งใสโดยสม่ำเสมอตำม
หลักเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่กำหนด รวมทังระมั
้ ดระวังไม่ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียเกิดควำมสำคัญผิดในข้ อมูล
8.3 กรณี ที่มีกำรปฏิบตั ิเข้ ำข่ำยเป็ นรำยกำรเกี่ยวโยงตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริ ษัทจะ
พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยง หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย และ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท และ
ทำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนดอย่ำงเคร่ งครัด

