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ส่ วนที่ 1
สารจากประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะส่ งเสริ มธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิจตามหลักการความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกด้าน และสอดคล้องกับวิถีแห่ง
การสร้างความสมดุลระหว่างธุ รกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะนาไปสู่ ความเป็ นองค์กรแห่งความยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทา คู่มือ “จริ ยธรรมธุ รกิจ” ขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ทุกคนจะต้อง
รับทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจนี้อย่าง
เคร่ งครัดเพื่อบรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิจ ควบคู่ไปกับการธารงไว้ซ่ ึ งมาตรฐานทางจริ ยธรรมเพื่อประโยชน์ของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ และสังคม
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ส่ วนที่ 2
หลักในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดเป้ าหมายและวิธีการในการดาเนิ นธุ รกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งได้กาหนดข้อพึ งปฏิ บ ตั ิ ไ ว้ใน“คู่มื อจริ ยธรรมธุ รกิ จ” ฉบับนี้ เพื่อให้เกิ ดความชัด เจน
สะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั
ฯ คาดหวัง และยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิงาน นับตั้งแต่การปฏิ บตั ิต่อพนักงาน ผูถ้ ื อหุ ้น ลู กค้า คู่คา้
คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมโดยรวม

วิสัยทัศน์ :
พีรพัฒน์จะเป็ นผูน้ าภูมิภาคอาเซี ยนและเอเซี ยใต้ในปี 2020 ในด้านความสะอาดตลาดองค์กร สนองธุ รกิจ
ท่องเที่ยวต่อไปอย่างมัน่ คง รวมถึงด้านสุ ขอนามัยอาหารที่จาเป็ นมากขึ้นทั้งโรงงานอาหาร แคทอริ่ ง และ
ร้านอาหาร

พันธกิจ :
1. มุ่งทาธุ รกิจที่มีการเติบโตและมีกาไร
2. พัฒนาและทาตลาดสิ นค้ากลุ่มเทคโนโลยีทาความสะอาดในเอเชีย
3. เน้นนวัตกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นพื้นฐานแห่ งความสาเร็ จ

วัฒนธรรมองค์กร : AEC
1. Accountability “ สานึกรับผิดชอบทั้งต่อองค์กร ลูกค้า ตนเอง และสังคม ”
2. Encouragement “ การให้กาลังใจ และการสนับสนุนทุกหน่วยงานเพื่อความสาเร็ จขององค์กร
โดยรวม ”
3. Competitiveness “ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อกาไรสู งสุ ดอย่างต่อเนื่ องของ
องค์กร ”

ปรัชญา :
พีรพัฒน์เป็ นธุ รกิจของคนไทย “ เพื่อกาไรสู งสุ ดในระยะยาว ’’ ด้วยการให้บริ การที่ดีที่สุดกับลูกค้า
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ส่ วนที่ 3
ข้ อพึงปฎิบัติ
3.1 รายการทีเ่ ป็ นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษ ทั ฯ ถื อเป็ นนโยบายสาคัญที่ จะไม่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานใช้โอกาสจากการเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานบริ ษทั ฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาหนดเป็ นข้อปฏิ บตั ิสาหรับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
(1) หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
(2) ในกรณี ที่จาเป็ นต้องท ารายการเช่ นนั้นเพื่ อประโยชน์ข องบริ ษทั ฯ ให้ทารายการนั้นเสมื อนการท า
รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้นจะต้อง
ไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
(3) ในกรณี ที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จะต้องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผย
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียนอย่างเคร่ งครัด
(4) ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่ วม หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใน
กิ จการใด ๆ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งให้ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(5) กรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานไปเป็ นกรรมการ หรื อที่ปรึ กษาในบริ ษทั หรื อองค์กรทางธุ รกิจ
อื่น ๆ การไปดารงตาแหน่งนั้นจะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรงใน
บริ ษทั ฯ

3.2 การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ให้ความสาคัญกับการดู แลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการดาเนิ นธุ รกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่า ผู ้
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จะได้รับสารสนเทศที่เชื่ อถือได้อย่างเท่าเทียมกัน และทันท่วงที โดยบริ ษทั
มีนโยบายป้ องกันการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน โดยการจากัดจานวนบุ คคลที่จะทราบข้อมู ล ใน
วงจากัด และจัดให้มี ก ารให้ค วามรู ้ แก่ กรรมการและผูบ้ ริ หาร เพื่ อรั บ ทราบภาระหน้า ที่ ที่ กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารต้องรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึ งบุคคลที่เกี่ ยวข้องตามนิ ยามของหน่ วยงาน
กากับที่เกี่ยวข้อง (กล่าวคือ ให้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และ
นิ ติ บุ ค คลที่ ต นเองมี อ านาจควบคุ ม ตามนิ ย ามที่ ก าหนดไว้) รวมทั้ง รั บ ทราบบทก าหนดโทษตาม
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มี
การกาหนดระเบียบข้อบังคับ การใช้ขอ้ มูลภายในและระเบียบการซื้ อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และมุ่งเน้นความโปร่ งใสในการประกอบธุ รกิจ
สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรื อข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ฯ
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลู กจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่นาความลับ และ/หรื อข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ฯ ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคล
อื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ ตนเองจะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่ทาการซื้ อขายโอนหรื อรับโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ และ/หรื อ เข้าทานิ ติ
กรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อบริ ษทั ฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ข้อกาหนดนี้ ให้รวมถึ ง คู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่
บรรลุ นิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลู กจ้างของบริ ษทั ฯ ด้วย ผูใ้ ดที่ฝ่าฝื น
ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดอย่างร้ายแรง
4. บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Inside
Trading) โดยห้าม มิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การบริ ษทั เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั
เลขานุ ก ารคณะกรรมการต่ า งๆ พนัก งานระดับ ตั้ง แต่ ผู จ้ ัด การอาวุ โ สขึ้ น ไป และบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี หรื อนับแต่วนั ที่ทราบข้อมูลภายในดังกล่าวก่อน
ข้อมูลสารสนเทศถูกเปิ ดเผย และเป็ นเวลา 1 วันทาการภายหลังข้อมูลสารสนเทศสาคัญนั้นถูก
เปิ ดเผย
5. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การแผนกขึ้นไปหรื อเทียบเท่า จะต้องรายงานรายการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
ต่ อ ส านัก งาน ก.ล.ต. ทุ ก ครั้ ง (ตามรายงานแบบ 59) เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ไม่วา่ จะซื้ อ/ขาย/โอน/รับโอน ภายใน 3 วันทาการตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์กาหนด และแจ้งให้เลขานุ การบริ ษทั ทราบถึ งการเปลี่ ยนแปลงการถื อ
ครองหลักทรัพย์ทุกครั้ง ในการนี้ผมู ้ ีหน้าที่ดงั กล่าวอาจจะแจ้งให้ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อเลขานุ การบริ ษทั ทราบก่ อนล่วงหน้า 1 วันทาการ ก่อนมี การ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เช่นว่านั้นก็ได้
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หากมี ก ารกระท าที่ ฝ่ าฝื นระเบี ย บปฏิ บ ัติดัง กล่ า วข้า งต้น นอกจากจะเป็ นความผิดเฉพาะตนตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการทางวินยั เพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรกรณี ได้แก่
การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสื อ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรื อดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มี หน้าที่ เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานที่ สาคัญของบริ ษ ทั ฯให้
สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทัว่ ถึ ง โดยผ่านสื่ อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ รวมถึงผ่านสื่ ออื่นๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสาร
ได้เข้าถึงผูถ้ ือหุ น้ และ/หรื อนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียมกัน

3.3 ความรับผิดชอบต่ อบริษทั และทรัพย์ สินของบริษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน ใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริ การที่ดีแก่ลูกค้า โดยกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน ดังนี้
3.3.1 การปกป้ องทรัพย์สินของบริษัท
1. ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริ ษทั ฯ อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เสื่ อมค่าหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
3. ไม่นาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น
3.3.2 การจัดทาเอกสาร
(1) ต้องจัดทาเอกสารต่าง ๆ ด้วยความสุ จริ ต รอบคอบ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
(2) ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสื อ รายงาน หรื อเอกสารของบริ ษทั ฯ
3.3.3 การใช้ คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้ถือเป็ น
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
(2) ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานเปิ ดเผยข้อมูลทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงข้อมูลที่ทางบริ ษทั ฯ
ซื้ อมาทั้งที่อยูแ่ ละไม่อยูใ่ นระบบข้อมูลของบริ ษทั ฯ หรื อคัดลอกข้อมูลใส่ ในสื่ อบันทึก
ข้อมูลส่ วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต
(3) ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ทาซ้ า ลบทิ้ง หรื อทาลายข้อมูลของบริ ษทั ฯ โดย
ไม่ได้รับอนุญาต
(4) ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงาน นาซอฟต์แวร์ที่ผดิ กฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์
ลิขสิ ทธิ์ ดว้ ยเหตุผลใด ๆโดยมิได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ น้ นั ๆ
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(5) ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ หรื อติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่
นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริ ษทั ฯติดตั้งให้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็ นกรณี ไป
(6) ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้อีเมลลของบริ ษทั ฯ ในการส่ งต่อข้อความที่กล่าวร้าย ทาให้
เสื่ อมเสี ย หรื อข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรื อสร้างความราคาญให้กบั ผูอ้ ื่น
(7) ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ควรใช้อินเทอร์ เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู ้ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผดิ กฎหมาย หรื อละเมิด
ศีลธรรมอันดีงาม
(8) ผูบ้ ริ หารและพนักงานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่
บริ ษทั ฯ จัดให้ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสานึกและรับผิดชอบ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก
(9) ห้ามผูบ้ ริ หาร และพนักงานเข้าถึงระบบหรื อข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรื อไม่ได้มีไว้
สาหรับตนโดยมิชอบ
(10) บริ ษทั ฯ หรื อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตรวจสอบการ
ใช้งานทรัพย์สินภายใต้ระบบสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ตามความเหมาะสม

3.3.4 การรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด
บุคลากรของบริ ษทั ฯ รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใด ๆ ได้ ดังนี้
(1) ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมายหรื อกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
(2) ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ได้แก่
2.1 รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หา
2.2 รับจากบุคคลอื่นมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
2.3 รับจากการให้ในลักษณะให้กบั บุคคลทัว่ ไป
(3) บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพิม่ เติมในเรื่ องของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่น
ใด ดังนี้
3.1 ห้ามบุคลากรทุกระดับ และ/หรื อ ครอบครัวเรี ยกร้ องหรื อรับของขวัญทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์ อื่ นใดจาก ผูร้ ั บ จ้า ง ลู ก ค้า ผูค้ ้า /ผูข้ าย ผูร้ ่ วมทุ น หรื อผูท้ ี่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ ในกรณี ใด ซึ่ งอาจมีผลต่อการตัดสิ นใจในการ
ปฏิบตั ิงานด้วยความลาเอียง หรื อลาบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันได้
3.2 บริ ษ ทั ฯ จะใช้ดุล ยพิ นิจในการให้ของขวัญ ทรั พ ย์สิ น หรื อประโยชน์ อื่นใดแก่
บุคคลอื่นในลักษณะที่ไม่เกินสมควร หรื อฟุ่ มเฟื อย หรื อผิดธรรมเนียมประเพณี อนั
ดีงาม
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3.3.5 การใช้ สิทธิทางสั งคมและการเมือง และกิจกรรมอื่นๆ
(1) บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้สิทธิ ของตนเองตามกฎหมาย
และตามรัฐธรรมนูญที่กาหนดไว้ แต่ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงินแก่
นักการเมือง หรื อพรรคการเมืองใด ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม
(2) ห้ามผูบ้ งั คับบัญชา กระทาการสัง่ การ บังคับ หรื อโน้มน้าว ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท
(3) การเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองถือเป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคล ไม่ใช่สิทธิ ในนามของบริ ษทั ฯ
แต่การเข้าร่ วมกิจกรรมนั้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ และ
ห้ามเข้าร่ วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรมของบริ ษทั ฯ ในเวลางานของบริ ษทั ฯ
(4) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน กระทาการแอบอ้างชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
รวมถึงการนาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรมของบริ ษทั ฯ
การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด

3.4 การปฎิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
บริ ษทั ฯ ยึดหลักปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้
กาหนดจริ ยธรรมธุ รกิจสาหรับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ดังนี้

3.4.1 จริยธรรมธุรกิจของคณะกรรมการและผู้บริหาร
1.1 กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย ข้อบัง คับ ระเบี ย บ ข้อก าหนด และมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวัง
1.2 กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ื อหุ ้นในการสร้ างความเจริ ญเติบโตของ
บริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
1.3 กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องบริ หารงานเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญและต้อง
ดาเนิ นการอย่างเต็มความสามารถ มีความเป็ นอิสระทั้งการตัดสิ นใจ ไม่กระทาการใดที่เป็ น
การขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ อย่างมี นัยสาคัญ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในกิ จการที่
เกี่ยวข้อง
1.4 กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องไม่มีส่วนได้เสี ยในกิ จการที่กระทากับบริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการ
หรื อเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั นั้นๆ
1.5 กรรมการและผูบ้ ริ หาร พึงบริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคล
ต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ รวมถึง
 ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัว
 ไม่ใช้ความลับของบริ ษทั ฯ ในทางที่มิชอบ
 ไม่มีผลประโยชน์ในการทาสัญญาของบริ ษทั ฯ
Page 9 of 22

1.6 กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องบริ หารงานด้วยความระมัดระวัง ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับ
หน้าที่ของตนภายหลัง
1.7 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทางาน
1.8 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
1.9 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง ไม่เป็ นผูป้ ระกอบการ หรื อเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นสาคัญ หรื อมีบุคคลใน
ครอบครั วเป็ นกรรมการ หรื อเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นในกิ จการ หรื อธุ รกิ จการค้า ใดอันมี ส ภาพอย่าง
เดียวกันกับบริ ษทั ฯ และเป็ นการแข่งขัน หรื อทาธุ รกิจกับบริ ษทั ที่ตนเองเป็ นกรรมการอยู่ ไม่
ว่ากระทาเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อของผูอ้ ื่น
1.10 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง ไม่กระทาการใดในลักษณะที่มีผลบัน่ ทอนผลประโยชน์ของบริ ษทั
1.11 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้อง ทาธุ รกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าเยีย่ งวิญญูชนจะพึงกระทาต่อ
คู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยปราศจากอิทธิ พลตามที่ตนมีสถานะ

3.4.2 จริยธรรมของพนักงาน
ข้อพึงปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนิ นการใด ๆ ด้วยความเป็ นธรรม
ไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ อุทิศตนให้แก่งานของบริ ษทั ฯ อย่างเต็มที่ และพึงปรับปรุ ง
แก้ไข และพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ
3. ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรง หรื อทางอ้อมแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรื อ
ผูอ้ ื่น
4. หลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง และครอบครัวในการให้ หรื อรับสิ่ งของเงิน หรื อประโยชน์อื่นใดจาก
บุ คคลอื่ นที่ มีหน้าที่ ทางธุ รกิ จเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ นอกจากในโอกาส หรื อเทศกาลอันเป็ น
ประเพณี นิยมแต่จะต้องไม่มีราคามากเกินสมควร หรื อเกินกว่าเหตุ
5. จัดการดู แลรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดรักษามิให้เสื่ อมเสี ย หรื อสู ญ
หายโดยมิชอบไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
6. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลหรื อความลับของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลใด ๆ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และ
ผูอ้ ื่นโดยข้อมูลหรื อความลับนั้นยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
7. ระมัด ระวัง การแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ บุ ค คลใด ๆ ในเรื่ อ งที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณ์ และการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
8. ให้ความเอาใจใส่ และช่วยดาเนิ นการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความ
สะอาดปลอดภัยและน่ารื่ นรมย์อยูเ่ สมอ
9. กระทาการปกป้องและรักษาชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ และผลประโยชน์ใด ๆ ของ บริ ษทั ฯ
Page 10 of 22

ข้อพึงปฏิบตั ิต่อตนเอง
1. พึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมานะ และอดทน แสวงหาความรู ้ และประสบการณ์เพื่อเสริ มสร้าง
ตนเองให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม และความสามารถในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
2. พึงยึดมัน่ ในคุณธรรม และจะต้องไม่แสวงหาตาแหน่ง ความดีความชอบ หรื อประโยชน์อื่นใด
โดยแนวทางที่มิชอบจากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อจากบุคคลอื่นใด
3. ห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
4. พึงละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงและเกี ยรติ
ศักดิ์ของตนเอง และ บริ ษทั ฯ เช่น
 ไม่กระทาตนเป็ นคนมีหนี้สินรุ งรัง
 ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท
 ไม่ประกอบอาชี พ หรื อวิชาชี พ หรื อการกระทากิจการใดอันกระทบกระเทือนต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อชื่อเสี ยงของตนเอง และบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
5. ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตจากผูม้ าติดต่อทั้งในฐานะผูใ้ ช้บริ การ และ
ในเชิงธุ รกิจธุ รกรรมใด ๆ กับบริ ษทั ฯ
ข้อพึงปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
1. ให้ ผ ลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรม การแต่ ง ตั้ง โยกย้า ย รวมทั้ง การให้ ร างวัล และการลงโทษ
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชา ต้องกระท าด้วยความสุ จ ริ ต ยุติธ รรม และตั้ง อยู่บ นพื้ น ฐานของความรู ้
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น ๆ
2. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยให้โอกาสอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
3. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ทางวิชาชีพ
4. ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ข้อ บัง คับ และระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่า งเคร่ ง ครั ด ดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
5. บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงใน
หน้าที่การงาน หรื ออาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
6. ปฏิ บตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
7. ให้ความมัน่ ใจในเรื่ องสวัสดิภาพ และสวัสดิการในการทางาน และเปิ ดโอกาสให้สามารถแจ้ง
เรื่ องการทาผิดกฎหมายของบริ ษทั ฯ
8. ย้ าให้เข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบ
ของจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ของบริ ษทั ฯ อย่างทัว่ ถึง
9. หลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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ข้อพึงปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
1. รั บ ฟั ง ค าแนะนาของผูบ้ งั คับ บัญชา และไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านข้า มผูบ้ งั คับ บัญชาเหนื อ ตนเว้น แต่
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้นไปเป็ นผูส้ ั่งรวมทั้งมีสัมมาคารวะ และมีความสุ ภาพต่อพนักงานที่ มี
ตาแหน่งงานเหนือตน
2. เคารพในสิ ท ธิ ข องพนักงานอื่ นที่ อยู่ในองค์กรเดี ยวกันไม่ก ล่ าวร้ า ยต่ อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
พนักงานอื่นโดยปราศจากข้อมูลความจริ งไม่แอบอ้างผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นผลงานของตน
3. รั ก ษา และร่ วมสร้ า งสรรค์ใ ห้เกิ ดความสามัคคี ในหมู่พ นักงาน เอาใจใส่ อย่างจริ ง จัง และ
เคร่ งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้างคุณภาพประสิ ทธิ ภาพ และพัฒนาองค์กรไปสู่ ความ
เป็ นเลิศ
4. พึงปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความสุ ภาพมีน้ าใจ มีมนุ ษย์สัมพันธ์อนั ดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ น
ในการปฏิบตั ิงานต่อผูร้ ่ วมงาน และปรับตนให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5. หลีกเลี่ยงการให้ของขวัญแก่ผบู ้ งั คับบัญชา

3.4.3 จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะรับผิดชอบ และสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นโดยคานึ งถึง
การเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งจะ
ดาเนินการอย่างโปร่ งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว บริ ษทั
ฯ จึงยึดถือแนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
การเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
โดยรวม
2. บริ ห ารจัด การบริ ษ ัท ฯ โดยน าความรู ้ และทัก ษะการบริ ห ารมาประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตัดสิ นใจดาเนิ นการใด ๆ จะกระทาด้วยความระมัดระวัง
และรอบคอบ
3. ไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
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การเปิ ดเผยข้อมูล
1. รายงานสถานภาพและแนวโน้ม ในอนาคตของบริ ษ ัท ฯ ต่ อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น อย่า งเท่ า เที ย มกัน
สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
2. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบั ตนเองและผูอ้ ื่ นโดยใช้ขอ้ มู ลภายในใด ๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยัง
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3. ไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรื อความลับอันจะนามาซึ่ งผลเสี ยของบริ ษทั ต่อบุคคลใด ๆ

3.4.4 จริยธรรมว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กบั ลูกค้า
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลู กค้า ที่จะได้รับ
การบริ การที่ดีมีคุณภาพ และความพึงพอใจรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี และยัง่ ยืนจึงได้กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
1. มุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้กบั ลู ก ค้า ให้ได้รับการบริ การที่ ดีมี
คุณภาพ และความพึงพอใจโดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และจริ งจัง
2. เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริ การที่ดีมีคุณภาพอย่างครบถ้วนถูกต้องทันต่อเหตุการณ์
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ งรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี และยัง่ ยืน
3. ส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ รวดเร็ ว ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาที่เป็ น
ธรรม
4. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้า สามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับ การบริ การอานวยความสะดวก และความ
พึงพอใจ และดาเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
5. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า อย่างเคร่ งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
6. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเอง และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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3.4.5 จริยธรรมว่ าด้ วยความสั มพันธ์ กบั คู่ค้า คู่แข่ งและเจ้ าหนี้ / ลูกหนี้
บริ ษทั ฯ คานึ งถึ งความเสมอภาค และความซื่ อสัตย์ในการดาเนิ นธุ รกิ จและผลประโยชน์
ร่ วมกันกับคู่คา้ เจ้าหนี้ และลูกหนี้โดยคู่คา้ เจ้าหนี้ และลูกหนี้ของบริ ษทั ฯ พึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆอย่างเคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดาเนิ นธุ รกิจ ในส่ วนของธุ รกิจ
ที่เป็ นการแข่งขัน บริ ษทั ฯ จะยึดถื อกติกาของการแข่งขันที่ ดี และเป็ นธรรมในการกูย้ ืมเงิ นจาก
เจ้าหนี้ การชาระคืน และมีจรรยาบรรณที่ดีกบั ลู กหนี้ จากการติดตามเร่ งรัดหนี้ สิน ดังนั้น เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์กบั คู่คา้
1. ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรี บ
เจรจากับคู่คา้ เป็ นการล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
2. ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตกับคู่คา้
3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่าง
เสมอภาคและเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกันทั้งสองฝ่ าย กรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขได้ จะรี บแจ้งให้คู่คา้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาโดย
ใช้หลักของความสมเหตุสมผล
4. จัดระบบเพื่อให้คู่คา้ สามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับธุ รกรรมที่เกี่ยวข้อง และดาเนิ นการอย่างดีที่สุด
เพื่อให้คู่คา้ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม
ความสัมพันธ์กบั คู่แข่ง
1. ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาทางการแข่งขันที่ดี
2. ไม่พยายามทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริ ง
3. บริ ษทั จะแข่งขันอย่างเต็มที่ เป็ นอิสระไม่ข้ ึนกับใคร ด้วยความยุติธรรม โดยใช้ขอ้ เสนอในการ
แข่งขันบนพื้นฐานของราคา คุณภาพสิ นค้า และการให้บริ การ
ความสัมพันธ์กบั เจ้าหนี้
1. ปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่ งครัด ทั้งการชาระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ าประกัน
และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกูย้ มื เงินไปในทางที่ขดั กับวัตถุประสงค์ใน
ข้อตกลงที่ทากับผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอ
3. รายงานเจ้าหนี้ ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามข้อผูกพันในสัญญา และร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
4. จัดระบบเพื่อให้เจ้าหนี้ สามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับธุ รกรรมที่เกี่ยวข้อง และดาเนิ นการอย่างดี
ที่สุดเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม
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ความสัมพันธ์กบั ลูกหนี้
1. ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้อตกลง หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิในการติดตาม
เร่ งรัดหนี้ สิน กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรี บเจรจากับลูกหนี้ เป็ นการล่วงหน้า เพื่อร่ วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปั ญหา และป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. รายงานข้อมูลลูกหนี้คา้ งชาระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม่าเสมอ
3. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิที่มีต่อลูกหนี้ ตามข้อ
ผูกพันในสัญญา หนังสื อบอกกล่าว ข้อตกลงการประนี ประนอมยอมความ และการผ่อนผัน
การชาระหนี้สิน

3.4.6 จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
บริ ษ ทั ฯ ถื อว่า พนัก งานเป็ นปั จจัย หนึ่ งสู่ ความสาเร็ จ จึ ง มุ่ ง มัน่ ในการพัฒนาเสริ มสร้ าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ ดี ส่ งเสริ มการทางานเป็ นที ม เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้
พนักงาน จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
1. ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงานในรู ปแบบของเงินเดือน และ/หรื อเงินโบนัส รวมถึงมี
การจัดสรรสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน อาทิ การฝึ กอบรม โบนัสประจาปี การจัดตั้งกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการรักษาการเจ็บป่ วย เป็ นต้น
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึ งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความ
เสมอภาค สุ จริ ต และเป็ นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความ
เหมาะสม รวมทั้งการกระทาหรื อการปฏิบตั ิของพนักงานนั้น ๆ
4. ให้ความสาคัญต่ อการพัฒนา การถ่ ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนัก งาน โดยให้
โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
5. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
7. บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงใน
หน้าที่การงานของพนักงาน
8. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
9. มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่ องที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรื อระเบียบได้
10. ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้พนักงานเข้าใจในเรื่ องจรรยาบรรณ และบทบาทซึ่ งพนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิได้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึงทั้งบริ ษทั ฯ
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3.4.7 จริยธรรมว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อสั งคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ตระหนัก ห่ วงใย และเอาใจใส่ ต่อสังคม ชุ มชน สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชี วิตของ
ประชาชนรวมถึ ง ให้ความสาคัญในเรื่ องการอนุ รัก ษ์ท รั พยากรธรรมชาติ และส่ งเสริ มการใช้
พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ถื อเป็ นหน้าที่ และเป็ นนโยบายหลักในการให้ความสาคัญกับกิจกรรมของสังคม
และชุ ม ชน โดยมุ่ ง เน้นให้เกิ ดการพัฒนาสั งคม ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้อม มุ่ ง สร้ า งสรรค์ และ
อนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ ส นับ สนุ น การศึ ก ษาแก่ เ ยาวชน และสนับ สนุ น กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ดอ้ ยโอกาส ให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
2. คืนกาไรส่ วนหนึ่ งเพื่อกิ จกรรมที่จะมีส่วนสร้ างสรรค์สังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อมอย่าง
สม่าเสมอ
3. ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4. ส่ งเสริ มการใช้ และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ปฏิบตั ิ และให้ความร่ วมมือ หรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
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ส่ วนที่ 4
การดูแลให้ มีการปฎิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่
จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจนี้ อย่างเคร่ งครัด มิใช่
การปฏิบตั ิตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กาหนดขึ้น
ผูบ้ ริ หารทุ ก ระดับ ในองค์ก รจะต้องดู แลรั บ ผิดชอบ และถื อเป็ นเรื่ องส าคัญที่ จะดาเนิ นการให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตาม คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจอย่างจริ งจัง
บริ ษ ทั ฯ ไม่ พึ ง ปรารถนาที่ จะให้ก ารกระท าใด ๆ ที่ ผิดกฎหมาย ขัดกับ หลัก จริ ย ธรรมที่ ดี หาก
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผูใ้ ดกระทาผิดจริ ยธรรมที่กาหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด
และหากมีการกระทาที่เชื่ อได้วา่ ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริ ษทั ฯจะส่ งเรื่ อง
ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดาเนินการต่อไปโดยไม่ชกั ช้า
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ กาหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “จริ ยธรรมธุ รกิจ”
เป็ นประจาทุกปี
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ส่ วนที่ 5
การรับข้ อร้ องเรียนด้ านจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้แผนกทรัพยากรบุคคล ทาหน้าที่เป็ นหน่วยรับข้อร้องเรี ยนด้านจริ ยธรรม
โดย ทาหน้าที่รับเรื่ องร้องเรี ยน พร้อมสรุ ปและรวบรวมข้อมูลต่างๆ นาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริ หาร
พิจารณาดาเนินการต่อไป โดยทุกขั้นตอนการดาเนิ นการตั้งแต่รับเรื่ องร้องเรี ยน ไปจนถึงการรวบรวม
สื บค้น และพิจารณาตัดสิ นเรื่ องนั้นๆ คณะกรรมการบริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จะดาเนินการเก็บรักษา
เป็ นความลับ ทั้งข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยน ผูถ้ ูกร้องเรี ยน เรื่ องร้องเรี ยน พยานต่างๆ เป็ นต้น
ซึ่งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สามารถส่ งข้อร้องเรี ยน
โดยตรง มายัง “แผนกทรัพยากรบุคคล” ดังช่องทางที่อยู่ ต่อไปนี้
ทางอีเมลล์
ทางโทรศัพท์
ทางโทรสาร
ทางไปรษณีย์

:
:
:
:

hr@peerapat.com
02-290-1200
02 290-1248
หน่ วยรั บ ข้ อร้ องเรี ย นแผนกทรั พ ยากรบุ ค คล
บริ ษั ท พี ร พั ฒ น์ เทคโนโลยี จากั ด (มหาชน)
406 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุ ง เทพฯ 10310

และ / หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกตรวจสอบภายใน
ทางอีเมลล์
ทางโทรศัพท์
ทางโทรสาร
ทางไปรษณีย์

:
:
:
:

ia@peerapat.com
02-290-1200
02 290-1243
แผนกตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท พี ร พั ฒ น์ เทคโนโลยี จากั ด (มหาชน)
406 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุ ง เทพฯ 10310

ทั้งนี้ หากข้อร้องเรี ยนดังกล่าวเข้าข่ายการกระทาผิดทุจริ ต (Fraud) แผนกทรัพยากรบุคคล
จะต้องมีการประสานงานกับแผนกตรวจสอบภายใน ร่ วมดาเนิ นการสอบสวนพนักงาน ร่ วมกับผูจ้ ดั การ
ต้นสังกัด และนาเสนอรายงานแก่คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาต่อไป
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ส่ วนที่ 6
บทลงโทษ
บริ ษทั ได้กาหนดบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิจ ไว้ดงั นี้
1)
2)
3)
4)
5)

ตักเตือนด้วยวาจา โดยจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้เป็ นหลักฐาน
ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง มีระยะเวลาไม่เกิน 3วัน
ไม่พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจาปี
เลิกจ้าง

บริ ษทั จะพิจารณาโทษตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทาขึ้น ประกอบกับประวัติความ
ประพฤติ และเจตนาของผูก้ ระทาผิดนั้น ซึ่งบริ ษทั อาจลงโทษตามข้อหนึ่งข้อใด หรื อหลายข้อในคราว
เดียวกัน โดยไม่จาเป็ นต้องลงโทษเรี ยงตามลาดับที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
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คานิยาม
จริยธรรมธุรกิจ
ผู้บริหาร

พนักงาน
ทรัพย์สิน
รายการเกีย่ วโยง
บุคคลเกีย่ วโยง

แนวทางปฏิบตั ิที่ดีในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน จะต้อง
นาองค์กรไปสู่ การมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
นิยามตามประกาศคณะกรรมการ กลต. อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อผู ้
ดารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริ หารลงมา
และผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งระดับเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุก
ราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อ
การเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
พนักงานทุกระดับของบริ ษทั พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั มีอานาจควบคุม
สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิ ทธิ์ เอกสารสิ ทธิ์ สิ ทธิ สิ ทธิ บตั ร
ตลอดจนสิ่ งประดิษฐ์ของบริ ษทั ฯ
รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย กับบุคคลเกี่ยวโยงของบริ ษทั ฯ
นิยามตาม ประกาศคณะกรรมการ กลต. และมาตรา 89/1
ก. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรื อบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ข. นิติบุคคลใดที่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลตาม ก.
ค. บุคคลที่เป็ นผูก้ ระทาการแทนหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของ ก. และ ข.
ง. กรรมการของนิติบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษทั
จ. คู่สมรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม ง.
ฉ. นิติบุคคลที่บุคคลตาม ง. หรื อ จ. มีอานาจควบคุมกิจการ
ช. บุคคลที่กระทาการด้วยความเข้าใจหรื อความตกลงว่า หากบริ ษทั ทาธุ รกรรมที่
ให้ประโยชน์ทางการเงิ นแก่บุคคลดังกล่าว โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร บุคคลที่มี
อานาจควบคุมกิจการ กรรมการของนิ ติบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการ คู่สมรส
และบุตร หรื อบุตรบุญธรรมของบุคคลดังกล่าว จะได้รับประโยชน์ทางการเงิน
ด้วย (Nominee)
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ผู้มีส่วนได้ เสี ย

ข้ อมูลภายใน

บุคคลและ/หรื อนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึง
ผูถ้ ือหุ น้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่งทาง
การค้า และสังคมส่ วนรวม เป็ นต้น
ข้อมูลภายในสาคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และมีผลกระทบต่อกิจการหรื อ
ราคาหลักทรัพย์ หรื อข้อมูลที่มีวตั ถุประสงค์ใช้เพื่อการดาเนินงานของบริ ษทั เพียง
อย่างเดียว ไม่อนุญาตให้ใช้ภายนอก หรื อใช้ส่วนบุคคล
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แบบฟอร์ มตกลงการถือปฏิบัติตาม “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ”
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
1. ข้าพเจ้าได้รับและอ่าน ”คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ” แล้ว
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงยึดถือ ”คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ” ของบริ ษทั เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงาน

ลงชื่อ ..................................................................
(
)
หมายเลขพนักงาน...............................................
วันที่ ....................................................................

หมายเหตุ

หากท่านต้องการคาชี้แจงและคาขยายความเพิ่มเติมใดๆ ในเนื้ อหาที่ปรากฏอยูใ่ นเล่มนี้
-สาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร โปรดติดต่อเลขานุการบริ ษทั โทร. 02-2901200 ต่อ 131
-สาหรับพนักงานโปรดติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล โทร. 02-2901200 ต่อ 680
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