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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
วิสัยทัศน์ :
เป็ นบริ ษทั ชั2นนําที)มีความยัง) ยืนในธุ รกิจนวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัย สิ) งแวดล้อม และ
ธุ รกิจที)เกี)ยวข้อง เพื)อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจอาเซี ยน
ภายในปี 2020

พันธกิจ:

•

ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมว่ามีความเชี)ยวชาญและนวัตกรรม ด้านความปลอดภัย
สุ ขภาพอนามัย สิ) งแวดล้อมระดับแนวหน้า

•
•

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ และจริ ยธรรม มีความสุ ขในการทํางาน
มีระบบการทํางานที)มีประสิ ทธิ ภาพ ทันสมัย และมีวฒั นธรรมองค์กรที)ดี เพื)อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้วยสิ นค้าและบริ การอย่างครบวงจร

•

สร้างคุณค่าให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม เพื)อความเจริ ญเติบโตอย่างยัง) ยืน

นโยบาย:
• สร้างความเจริ ญเติบโตอย่างมัน) คงในระยะยาวในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
• ดํารงรักษาระบบการบริ หารงานในระบบธรรมาภิบาลโดยเคร่ งครัดและยึดมัน) ในระบบ
•
•
•
•
•

จริ ยธรรมและคุณธรรม
ขยายธุ รกิจทั2งทางตรงและทางอ้อมในธุ รกิจ Safety & Environment โดยวิธีการลงทุนโดยตรง
และวิธีการควบกิจการ Merger & Acquisitions
ส่ งเสริ มคนเก่งและคนดีในองค์กร
รักษา พัฒนาระบบการทํางานที)เป็ นมาตรฐานสากลที)ยอมรับโดยทัว) ไป
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ที)เกี)ยวข้องกันโดยเคร่ งครัด
ดูแล ควบคุม รักษาผลตอบแทน ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ผูเ้ กี)ยวข้อง คู่คา้ โดยดีและสมํ)าเสมอ

1

จรรยาบรรณธุ รกิจ
Business Code of Conduct

บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
Phol Dhanya Public Company Limited.

สารประธานกรรมการ
ด้วยเจตนารมย์ของคณะกรรมการบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ในการดําเนิ นธุ รกิ จให้มี
การเจริ ญเติบโตอย่างยัง) ยืน โดยตั2งอยูบ่ นพื2นฐานของจริ ยธรรมและคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยบริ ษทั ฯ เชื)อมัน) ว่าจรรยาบรรณเป็ นเครื) องมือสําคัญในการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการ
ให้เป็ นไปด้วยความโปร่ งใสในการดําเนินงานและบรรลุเป้ าหมายธุ รกิจ ซึ) งจะก่อให้เกิดความเชื) อมัน) แก่ผู ้
ลงทุนหรื อผูท้ ี)เกี) ยวข้องทุกฝ่ ายของบริ ษทั ฯ ตลอดจนจะส่ งผลให้การปฏิ บตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานกลุ่มบริ ษทั ฯ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
คณะกรรมบริ ษั ท ฯ ได้ ท ํา การทบทวนคู่ มื อ จรรยาบรรณธุ รกิ จ ฉบั บ นี2 ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั2งที) 4/2559 เมื)อวันที) 18 เมษายน 2559 ให้สอดคล้องเหมาะสม และทําการสื) อสาร
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับทราบหลักการและแนวทางปฏิบตั ิ ทําความ
เข้าใจ และเพื)อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการทํางานตามที)กาํ หนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุ รกิจนี2
ในนามคณะกรรมการบริ ษ ทั มุ่ ง หวัง ให้ ผูร้ ่ ว มดํา เนิ นธุ ร กิ จกับ กลุ่ ม บริ ษ ทั ผลธัญญะ จํา กัด
(มหาชน) กรรมการบริ ษทั และพนักงานทุกคน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายที)เกี) ยวข้องยึดถื อเป็ นแนวทาง
ปฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ฉบับ นี2 ด้ว ยความมุ่ ง มั)น สร้ า งคุ ณ ค่ า ของธุ ร กิ จ ในระยะยาวเพื) อ การ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง) ยืน

ประกาศ ณ วันที) 18 เมษายน 2559

ศาตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
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คําจํากัดความ
หมายถึง แนวปฏิบตั ิที)ดีเป็ นมาตรฐานในการดําเนิ นธุ รกิจที)ยดึ มัน) ในอุดมการณ์
ของบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) หรื อ “PHOL” ซึ) งต่อไปนี2จะเรี ยกว่า
“จรรยาบรรณ”
“บริษัทฯ”
หมายถึง บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) หรื อ “PHOL”
บริษัทย่ อยหรื อบริษัทในเครื อ หมายถึง
e) บริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที)บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) เป็ นเจ้าของหรื อถือหุ ้นที)มีสิทธิ ออก
เสี ยงในบริ ษทั หรื อนิติบุคคลนั2นเกินกว่าร้อยละ fg ไม่วา่ จะถือหุ น้ เองโดยตรงหรื อถือหุ น้ โดยอ้อม หรื อ
h) บริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลที)บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) มีอาํ นาจควบคุ มในเรื) องการกําหนด
นโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานเพื)อให้ได้มาซึ) งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของบริ ษทั หรื อ นิ ติ
บุคคลนั2น
กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) หมายถึง
บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”
หมายถึง กรรมการของบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ในที)น2 ีหมายถึง บุคคลซึ) งมีคุณสมบัติของกรรมการ ตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ได้รับการเลือกตั2งจากที)ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นกรรมการ และในที)น2 ีให้หมายรวมถึง กรรมการบริ หาร กรรมการ
บริ ษทั และที)ปรึ กษาคณะกรรมการ
“ผู้บริหาร”
หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ในที)น2 ีหมายถึง พนักงานที)มีผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ ริ หารพึงประพฤติและปฏิบตั ิ
ตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุ รกิจ ในฐานะพนักงานคนหนึ)งและพึงรับผิด
ชอบในผลงานของตนเองและของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั2งมีแนวทางปฏิบตั ิที)ดี
เพื)อเสริ มสร้ างการเป็ นผูบ้ ริ หารที) ดี และในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงาน
ผูบ้ ริ หารพึงเป็ นผูน้ าํ และเป็ นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตั ิที)ดีให้แก่พนักงาน
“พนักงาน”
หมายถึง ผูท้ ี)ทาํ สัญญาจ้างแรงงาน หรื อสัญญาจ้างพิเศษ หมายรวมถึง พนักงาน
ประจํา พนักงานชัว) คราว พนักงานระหว่างทดลองงานและพนักงานของบริ ษทั
ฯ ที)มีกาํ หนดระยะเวลาในการจ้างที)แน่นอน
“ครอบครัว”
หมายถึง คู่สมรส และบุตรที)ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
หรื อพนักงาน
จรรยาบรรณธุรกิจ
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ตัวแทนหรื อผู้รับมอบอํานาจ หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลที)ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ ให้กระทําการ
อย่างหนึ)งอย่างใดในนามบริ ษทั ฯ
“ลูกค้ า”
หมายถึง คู่คา้ ที)มีอุปการะคุณต่อบริ ษทั ฯ หรื อผูพ้ ึงได้รับการบริ การที)ดีเพื)อเป็ น
การจูงใจให้ลูกค้าใช้บริ การของบริ ษทั ฯ
“คู่ค้า”
หมายถึง กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที)ทาํ ธุ รกิจร่ วมกับบริ ษทั ฯ
“คู่แข่ งทางการค้ า”
หมายถึง กลุ่มบุคคล/นิ ติบุคคลที)ทาํ ธุ รกิจลักษณะหรื อประเภท เดียวกันหรื อ
คล้ายคลึง หรื อดําเนินธุ รกิจที)แข่งขันกับการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
“คู่สัญญา”
หมายถึง ผูท้ ี)ยอมเข้าผูกพันตนและมีสิทธิ หน้าที) ความรับผิดชอบตามที)ปรากฏ
ในสัญญาที)ได้ทาํ ไว้กบั บริ ษทั ฯ
“ผู้ค้า/ผู้ขาย”
หมายถึง ผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั ฯ
“ผู้เกียM วข้ องทางธุรกิจ” หมายถึง บุคคล หรื อนิติบุคคลใดก็ตามที)บริ ษทั ฯ มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
ไม่วา่ จะเป็ นรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กร
เพื)อสาธารณกุศล เป็ นต้น
“ผู้มีส่วนได้ เสี ย”
หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที)มีส่วนเกี)ยวข้อง หรื อได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ อันประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร พนักงานและครอบครัว ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่คา้ /คู่สัญญา คู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี2 ลูกหนี2 สังคมและสิ) งแวดล้อม เป็ นต้น
รายการทีเM กีMยวโยงกัน หมายถึง รายการระหว่างบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที)เกี)ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ หรื อรายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที)เกี)ยวโยงกันของบริ ษทั ย่อย
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หมายถึง การดําเนินกิจกรรมหรื อสถานการณ์ใดๆ ที)อาจมีความต้องการส่ วนตัว
หรื อของบุคคลที)เกี)ยวข้อง ซึ) งเข้ามามีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิหน้าที) และส่ งผล
กระทบต่อประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
ประโยชน์ อืMนใด
หมายถึง สิ) งที)มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับบริ การ การรับการฝึ กอบรม
การรับความบันเทิง หรื อสิ) งอื)นใดในลักษณะเดียวกัน
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แนวทางการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
1. บุคคลทีมM ีหน้ าทีตM ้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
พนักงานบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ทุกคน
W. ข้ อแนะนําเกีMยวกับจรรยาบรรณ
e) ทําความเข้าใจเนื2อหาสาระของจรรยาบรรณฉบับนี2
h) เรี ยนรู ้เนื2อหาสาระที)เกี)ยวข้องกับหน้าที)และความรับผิดชอบของตน
k) ทบทวนความรู ้ความเข้าใจในเนื2อหาสาระของจรรยาบรรณฉบับนี2 อย่างสมํ)าเสมอ
l) ให้ความรู ้ความเข้าใจกับบุคคลอื)นที)ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที)ที)เกี)ยวข้องกับบริ ษทั ฯ หรื ออาจเกิด
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ
5) เมื)อมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถาม ให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คัญชาหรื อบุ คคลที) บริ ษทั ฯกําหนดให้มีหน้าที)
รับผิดชอบเกี)ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆที)กาํ หนดไว้
m) แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที)รับผิดชอบทราบเมื)อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ
n) ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ กับหน่วยงาน หรื อบุคคลที)ได้รับมอบหมาย
o) ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องเป็ นผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่ งเสริ มสภาพ
แวดล้อมในการทํางานให้พนักงานและบุคคลที)เกี)ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ น
สิ) งที)ถูกต้องและต้องปฏิบตั ิ
3. การรายงานการฝ่ าฝื นหรื อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ผูท้ ี)พบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัยหรื อส่ งข้อร้องเรี ยน
ไปยังบุคคลดังต่อไปนี2
e) ผูบ้ งั คับบัญชาที)ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
h) หัวหน้าหน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
k) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
l) เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั /เลขานุการบริ ษทั หรื อ
f) คณะกรรมการบริ ษทั
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4. กระบวนการดําเนินการเมืMอได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
e) รวบรวมข้อเท็จจริ ง
ผู ร้ ั บ ข้อ ร้ อ งเรี ย นจะดํา เนิ น การรวบรวมข้อ เท็ จ จริ ง ที) เ กี) ย วข้อ งกับ การฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณนั2นด้วยตนเองหรื อมอบหมายให้บุคคลที)มีความเหมาะสมดําเนิ นการ
2) ประมวลผลและกลัน) กรองข้อมูล
ผูร้ ับข้อร้ องเรี ยนจะเป็ นผูป้ ระมวลผลและกลัน) กรองข้อมูลเพื)อพิจารณาขั2นตอนและวิธีการจัดการที)
เหมาะสมในแต่ละเรื) อง โดยอาจ
• ดําเนินการด้วยตนเองหรื อมอบหมายให้ผอู ้ ื)นดําเนินการแทน หากเห็นว่าเป็ นเรื) องที)ตนมีอาํ นาจที)
จะกระทําได้
• รายงานต่อบุคคลที)มีอาํ นาจดําเนินการและเกี)ยวข้องในเรื) องนั2นๆเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประมวลผลและ
กลัน) กรองข้อมูล
k) กําหนดมาตรการดําเนินการ
ผู ้ที) ด ํา เนิ น การตามข้อ h) กํา หนดมาตรการดํา เนิ น การระงับ การฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณและบรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูท้ ี) ได้รับผลกระทบโดยคํานึ งถึ งความเดื อดร้ อนเสี ยหาย
โดยรวมทั2ง หมด ทั2ง นี2 ในกรณี ที) เป็ นเรื) อ งสํ า คัญผู ร้ ั บ ร้ องเรี ย นจะเป็ นผู ร้ ายงานผลต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เช่ น เป็ นเรื) องที)กระทบต่อชื) อเสี ยง ภาพลักษณ์ หรื อฐานะทาง
การเงิ นของบริ ษทั ฯ หรื อขัดแย้งกับนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อเกี) ยวข้องกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง เป็ นต้น
l) รายงานผลให้ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนมีหน้าที)รายงานผลตามข้อk) ให้ผูร้ ้องเรี ยนทราบหากผูร้ ้องเรี ยน
เปิ ดเผยตนเอง
5. การกระทําทีเM ข้ าข่ ายผิดจรรยาบรรณ
พนักงานทุกคนมีหน้าที)ตอ้ งปฏิบตั ิตามและส่ งเสริ มให้ผอู ้ ื)นปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
การกระทํา
ต่อไปนี2 เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณ
e) ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
h) แนะนํา ส่ งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้ผอู ้ ื)นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
k) ละเลยเพิกเฉย เมื)อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณี ที)ตนทราบ
หรื อควรทราบ เนื)องจากเกี)ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
l) ไม่ให้ความร่ วมมือ หรื อขัดขวางการสื บสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริ งที)อา้ งว่าได้มีการฝ่ าฝื น
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
f) การกระทําอันไม่เป็ นธรรมต่อผูอ้ ื)น เนื)องจากการที)ผนู ้ 2 นั รายงานการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
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ทั2งนี2 ผูท้ ี) ท าํ ผิดจรรยาบรรณต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบี ย บที) บริ ษทั ฯ กําหนดไว้
นอกจากนี2 อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั2นผิดกฎหมาย
6. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ในกรณี ที)มีขอ้ สงสัยหรื อประสบปั ญหาในการตัดสิ นใจหรื อปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที)ไม่ได้กาํ หนด
ไว้ ขอให้ใช้ดุลยพินิจเบื2องต้น โดยการตั2งคําถามเกี)ยวกับการกระทํานั2นกับตนเองก่อนยุติการดําเนินการ
ดังนี2
1. การกระทํานั2นขัดต่อกฎหมาย หรื อไม่
2. การกระทํานั2นขัดต่อนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อไม่
3. การกระทํานั2นเป็ นที)ยอมรับและสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้ หรื อไม่
4. การกระทํานั2นทําให้เกิดความเสื) อมเสี ยชื)อเสี ยงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ หรื อไม่
5. การกระทํานั2นส่ งผลเสี ยต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ฯ อย่างร้ายแรง หรื อไม่
หรื อสอบถามผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขั2น ซึ) งมีหน้าที)ให้คาํ แนะนําในขั2นต้น หรื อสอบถาม
โดยตรงไปยังหน่วยงานที)รับผิดชอบในเรื) องนั2นๆ
7. ติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นหน้าที)และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที)จะ
ต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิตามที)กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณธุ รกิจ
ฉบับนี2อย่างเคร่ งครัดและยึดถือเป็ นหลักประจําใจในการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกระดับ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื) องสําคัญที)จะดําเนินการให้พนักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯอย่างจริ งจัง
บริ ษทั ฯ ไม่พึงปรารถนาที)จะให้การกระทําใดๆ ที)ผดิ กฎหมายขัดกับหลักจริ ยธรรมที)ดีเกิดขึ2น หาก
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผูใ้ ดกระทําผิดจริ ยธรรมที)กาํ หนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด
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นโยบายบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริ ษทั มี เจตนารมณ์ ส่งเสริ ม ให้บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษ ทั ในเครื อ เป็ น
องค์กรที)มีประสิ ทธิ ภาพทั2งในการดําเนิ นธุ รกิ จ มีการกํากับดู แลกิ จการที)ดี มีการบริ หารจัดการที)เป็ นเลิ ศ
มุ่งมัน) ในการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล ดําเนิ นธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็ นธรรม โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูถ้ ื อหุ ้น และคํานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยที)เกี) ยวข้อง เพื)อสร้าง
ความเชื)อมัน) และเจริ ญเติบโตอย่างยัง) ยืนร่ วมกัน
จึงได้กาํ หนดหลักการที)เกี)ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที)ดีโดยยึดถือตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที)ดีสากลของ OECD Principles of Corporate Governance ไว้ในคู่มือ “การกํากับดูแลกิจการ” ซึ) ง
ครอบคลุมหลักการทั2ง 5 หมวด ดังนี2
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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จรรยาบรรณธุ รกิจ
Business Code of Conduct

บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
Phol Dhanya Public Company Limited.

โดยนําหลักการดังกล่าวมาขยายความเพื)อจัดทําเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมีขอ้ กําหนด
ต่างๆ ดังนี2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

จริ ยธรรมธุ รกิจ
จรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจ
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบที)มีต่อข้อมูลสารสนเทศ
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบในการจัดหาและปฏิบตั ิต่อคู่คา้
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
นโยบายและข้อพึงปฏิบตั ิ
การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี) ยง
มาตรการคุม้ ครองและบรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี)ให้ความ
ร่ วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
แนวปฏิบตั ิเกี)ยวกับการชดเชยกรณี ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการละเมิดสิ ทธิ
การกํากับดูแลและติดตามผล
การรายงานการกระทําผิด
บทกําหนดโทษ
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จรรยาบรรณธุ รกิจ
Business Code of Conduct

บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
Phol Dhanya Public Company Limited.

จริยธรรมธุรกิจ
ในการดําเนิ นธุ รกิ จ นอกจากจะให้ความสําคัญกับความสําเร็ จแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้ตระหนักถึ ง
รู ปแบบและวิธีการปฏิ บตั ิงานที)จะทําให้เกิดความสําเร็ จอย่างยัง) ยืน จึงยึดถือจริ ยธรรม ความซื) อสัตย์ และ
ความมีคุณธรรมเป็ นหลักในการดําเนินธุ รกิจมาโดยตลอด
คู่มือจริ ยธรรมธุ รกิ จฉบับนี2 ได้ประมวลนโยบายและข้อปฏิ บตั ิเกี) ยวกับจริ ยธรรมในการทําธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ฯ ซึ) งบริ ษทั ฯ คาดหวังให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคนรับทราบ ทํา
ความเข้าใจและยึดถือตามในการปฏิบตั ิหน้าที)ของตน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ :
เพื)อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนเกี)ยวข้องกับทุกฝ่ าย จึงถือเป็ นนโยบายของบริ ษทั ฯ ที)จะ
ป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากการเป็ นกรรมการ หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ซึ) งได้กาํ หนด
เป็ นข้อปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ และพนักงานของบริ ษทั
ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น:
ถือเป็ นนโยบายของบริ ษทั ฯ ในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกันและปฏิบตั ิหน้าที)อย่าง
เต็มความสามารถ เพื)อสร้างผลตอบแทนที)ดีให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นอย่างต่อเนื) องและยัง) ยืน ซึ) งบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนด
แนวปฏิบตั ิเพื)อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว
นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน:
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที)มีคุณค่ายิง) และเป็ นปั จจัยหลักแห่งความสําเร็ จ
ของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ จึงกําหนดเป็ นนโยบายของบริ ษทั ฯ ที)จะให้การปฏิบตั ิที)เป็ นธรรมทั2ง
ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั2ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิ
นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้ า:
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่า ความพอใจของลูกค้าเป็ นกุญแจสําคัญซึ) งนําไปสู่ ความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ
อย่างยัง) ยืน การรักษาความพึงพอใจของลูกค้า จึงเป็ นหน้าที)ของทุกคนในองค์กรที)จะต้องร่ วมมือกัน โดย
กําหนดเป็ นนโยบายและข้อปฏิบตั ิ
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จรรยาบรรณธุ รกิจ
Business Code of Conduct

บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
Phol Dhanya Public Company Limited.

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า:
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที)จะทําให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาพและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ และตั2งอยูบ่ นพื2นฐานของการได้รับผลตอบแทนที)เป็ นธรรมต่อทั2งสองฝ่ าย
หลีกเลี)ยงสถานการณ์ที)ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั2งปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูล
ที)เป็ นจริ ง รายงานที)ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั2งอยู่บนพื2นฐานของความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิจ
นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า:
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที)จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกี)ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่คา้ ด้วยวิธี
ฉ้อฉล
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและส่ วนรวม:
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจโดยคํานึงถึงหน้าที)และความรับผิดชอบที)พึงมีต่อประเทศชาติ สังคม และ
สิ) งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ)น และยึดมัน) เป็ นนโยบายที)จะดูแลรักษาสิ) งแวดล้อม
และความปลอดภัย จากกิ จกรรมของบริ ษ ทั ฯ และปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายและข้อบัง คับที) เกี) ย วข้องอย่า ง
เคร่ งครัด
ติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นหน้าที)และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
ที)จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิตามที)กาํ หนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรม
ธุ รกิจนี2อย่างเคร่ งครัดและยึดถือเป็ นหลักประจําใจในการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกระดับ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื) องสําคัญที)จะดําเนินการให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯอย่าง
จริ งจัง
บริ ษทั ฯ ไม่พึงปรารถนาที)จะให้การกระทําใด ๆ ที)ผดิ กฎหมายขัดกับหลักจริ ยธรรมที)ดี
เกิดขึ2น หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผูใ้ ดกระทําผิดจริ ยธรรมที)กาํ หนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยั
อย่างเคร่ งครัด
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จรรยาบรรณธุ รกิจ

บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)

Business Code of Conduct

Phol Dhanya Public Company Limited.

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์ ส่งเสริ มให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อ เป็ น
องค์กรที)ดาํ เนินธุ รกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็ นธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยตั2งอยูบ่ นพื2นฐานของ
จริ ยธรรมและคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย มุ่งสร้างคุณค่าของธุ รกิจในระยะ
ยาวแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยเพื)อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง) ยืนร่ วมกันโดยจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจที)บริ ษทั ฯ
ยึดถือปฏิบตั ิ ได้แก่
1. มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสิ นใจและการกระทําของตน ( Accountability)
2. มีความโปร่ งใสและเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency)
3. ปฏิบตั ิต่อทุกฝ่ ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment)
4. มุ่งสร้างคุณค่าของธุ รกิจในระยะยาวแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย (Long-Term Value-Added
Creation to Stakeholders)
5. ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานที)เป็ นเลิศ (Promotion of Best Practices)
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จรรยาบรรณธุ รกิจ
Business Code of Conduct

บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
Phol Dhanya Public Company Limited.

จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมM ีต่อผู้ถือหุ้น
นโยบาย: ส่ งเสริ มให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ใช้สิทธิ ข2 นั พื2นฐานที)กาํ หนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั
มุ่งมัน) สร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดยคํานึ งถึ งการเจริ ญเติบโตอย่างยัง) ยืน สร้ างมูลค่าเพิ)ม
และให้ผลตอบแทนที)เหมาะสม และดําเนินธุ รกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที)ดี
1. บริ หารจัดการและปฏิ บ ตั ิ หน้า ที) โดยนํา ความรู ้ และทัก ษะการบริ หารมาประยุก ต์ใ ช้อย่า งเต็ ม
ความสามารถ ด้วยความซื) อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ ต่อการดําเนิ นการใดๆ และเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย และเพื)อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท้ ี)เกี)ยวข้องโดยรวม
2. บริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน) คงและก่อให้เกิดมูลค่าผลตอบแทนที)
เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุ น้
3. ไม่ดาํ เนินการใดๆ อันเป็ นลักษณะที)อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
4. รายงานสถานะการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั2งทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน ต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่าง
เท่าเทียมกันสมํ)าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
5. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ หนึ)งคนหรื อหลายคนซึ) งถือหุ ้นตามเกณฑ์ที)บริ ษทั ฯ กําหนด สามารถเสนอ
เรื) องเพื)อบรรจุเป็ นระเบียบวาระประชุม หรื อเสนอชื)อบุคคลที)มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื)อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลื อกเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยผ่านการกลัน) กรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนและนํ า เสนอขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
6. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื)อให้ขอ้ มูลสารสนเทศและตอบข้อซักถาม รับคําแนะนํา/
ข้อเสนอแนะจากผูถ้ ือหุ น้ และนักลงทุนทัว) ไป รวมถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที)หลากหลาย เช่น
ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมM ีต่อลูกค้ า
นโยบาย: มุ่งมัน) สร้างความพึงพอใจและความมัน) ใจแก่ลูกค้า และบุคคลภายนอกที)ได้รับ
ผลิ ตภัณฑ์และบริ การที)ดีมีคุณภาพในระดับราคาที)เหมาะสม ยุติธรรม รวมถึ งการยกระดับมาตรฐานทั2ง
สิ นค้าและบริ การให้สูงขึ2นอย่างต่อเนื)อง
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1. ปฏิ บ ตั ิ ต ามสั ญ ญา ข้อ ตกลง หรื อเงื) อนไขต่ า งๆ ที) มี ต่ อลู ก ค้า ทุ ก รายอย่า งโปร่ ง ใส กรณี ที) ไ ม่
สามารถปฏิ บ ตั ิ ไ ด้ต้องรี บ เจรจากับ ลู ก ค้า เป็ นการล่ วงหน้า เพื) อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไ ขและ
ป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
2. มุ่งมัน) รักษามาตรฐานสิ นค้าและการบริ การ ทั2งด้านคุณภาพสิ นค้าและราคายุติธรรม รวมถึงวิจยั
และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า
3. มุ่งมัน) ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน) ใจให้กบั ลูกค้าให้ได้รับการบริ การที)มีคุณภาพที)ดี
เลิ ศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที)เหมาะสม รวมทั2งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ2นอย่าง
ต่อเนื)อง
4. ส่ งเสริ มการให้บริ การสิ นค้าที)มีมาตรฐานและบริ การจัดส่ งที)รวดเร็ ว และก่อให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ลูกค้า
5. ให้ความสําคัญในการรักษาข้อมู ลที)เป็ นความลับของลู กค้า และไม่นาํ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื)อ
ผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้ กี)ยวข้อง
6. เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี)ยวกับการบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริ ง รวมทั2งรักษาสัมพันธภาพที)ดีและยัง) ยืน
7. จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื)อรับเรื) องร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะ หรื อติชมจากลูกค้าในหลาย
ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร สื) อสารอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เป็ นต้น
8. ไม่เรี ยก ไม่รับ ไม่ร้องขอ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที)ไม่สุจริ ตกับลูกค้า
การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมM ีต่อคู่ค้า
นโยบาย: คํานึ งถึ งความเสมอภาคและความซื) อสัตย์ในการดําเนิ นธุ รกิ จ รักษาผลประโยชน์
ร่ วมกับคู่คา้ โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาที)กาํ หนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด และมีจรรยาบรรณใน
การดําเนินธุ รกิจ
1. ปฏิบตั ิตามข้อตกลง หรื อเงื)อนไขต่างๆ ที)มีต่อคู่คา้ ทุกรายอย่างเคร่ งครัด
2. กรณี ที)ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรี บเจรจากับลูกค้าเป็ นการล่วงหน้า เพื)อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
และป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
3. ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตั2งอยูบ่ นพื2นฐานของการได้รับผลตอบแทนที)
เป็ นธรรมต่อทั2งสองฝ่ าย
4. ดําเนินธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายเกี)ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการ
ค้าที)สุจริ ต
5. ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่คา้ ด้วยวิธีฉอ้ ฉลที)ไม่สุจริ ต โดยปฏิบตั ิตาม
แนวทางปฏิบตั ิที)กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุ รกิจอย่างเคร่ งครัด
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6. ไม่เรี ยก ไม่รับ ไม่ร้องขอ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที)ไม่สุจริ ตกับคู่คา้
การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมM ีต่อคู่แข่ งทางการค้ า
นโยบาย: การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี)ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขัน
ทางการค้า โดยยึดถือหลักการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและสุ จริ ต
1. ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม
2. ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีฉอ้ ฉลที)ไม่สุจริ ต
โดยปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิที)กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุ รกิจอย่างเคร่ งครัด
3. ไม่ทาํ ลายชื)อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ ายสี และโจมตีคู่แข่งโดย
ปราศจากข้อมูลความเป็ นจริ งและหลักฐาน
การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีมM ีต่อเจ้ าหนีก] ารค้ า
นโยบาย: ยึดถือคํามัน) สัญญาและปฏิบตั ิตามเงื)อนไขและหน้าที)ที)พึงมีต่อเจ้าหนี2โดยเคร่ งครัด
รวมถึงการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาที)ตกลง
1. รักษาและปฏิบตั ิตามเงื)อนไขที)พึงมีต่อเจ้าหนี2 โดยเคร่ งครัด ทั2งในด้านการชําระเงิน การดูแล
หลักทรัพย์ค2 าํ ประกัน และเงื)อนไขอื)นๆ ที)ตกลง
2. รายงานฐานะการเงินแก่เจ้าหนี2ตามข้อกําหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที)ดี
3. รายงานต่อเจ้าหนี2ทราบ หากในกรณี ที)ไม่สามารถปฏิบตั ิตามพันธสัญญาที)ตกลง และหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่ อชุ มชน สั งคม และสิM งแวดล้ อม
บริ ษั ท ฯ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คมและสิ) ง แวดล้อ ม โดยให้
ความสํา คัญกับการปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรฐานต่า งๆ ที) เกี) ย วกับ ความปลอดภัย ความมัน) คง สุ ข อนามัย และ
สิ) งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคํานึ งถึ งผลกระทบที)มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ) งแวดล้อม
โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี2
1. ปฏิบตั ิและให้ความร่ วมมือ หรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และกฎระเบียบที)เกี)ยวข้อง
2. บริ ษทั ฯถือมัน) ในอุดมการณ์การดําเนินธุ รกิจ โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื)อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และเสริ มสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ) งแวดล้อมทั2งในสถานประกอบการ
ชุมชนและบริ เวณใกล้เคียง
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3. ให้ความสําคัญกับกิจกรรมชุมชนและสิ) งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ความร่ วมมือ สนับสนุน
กิจกรรมเพื)อสาธารณะประโยชน์ ที)เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนสังคม
4. ส่ งเสริ มให้พนักงานและผูเ้ กี)ยวข้องมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีที)ทาํ ประโยชน์
ให้กบั ชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กนั ไปอย่างยัง) ยืน
5. ทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู ้ ความสามารถ เพื)อเพิ)มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
โครงการเพื)อสังคมให้มีประสิ ทธิ ผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสู งสุ ด
การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่ อภาครัฐ
บริ ษัทฯ ดําเนิ นธุ รกิ จเพื)อการเสริ มสร้ างและพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถื อ
ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบี ยบที) เกี) ยวข้อง และเป็ นไปตามครรลองประเพณี
ธุ รกิจทัว) ไป
โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี2
1. พึงดําเนินธุ รกิจอย่างถูกต้องตรงไปตรงมากับเจ้าหน้าที)หรื อหน่วยงานภาครัฐ
2. พึงปฏิ บตั ิตามกฎในแต่ละท้องถิ)นหรื อบางประเทศ ที)อาจมีกฎหมาย เงื) อนไข หลักเกณฑ์ วิธี
ปฏิบตั ิ หรื อขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ ในการดําเนินธุ รกิจเกี)ยวกับการจ้างงาน การบริ จาค
เงิ น การให้ รางวัล การต้อ นรั บ หรื อการจัดเลี2 ย งพนัก งานของรั ฐหรื อหน่ วยงานภาครั ฐ ที)
เกี)ยวข้อง
3. พึงปฏิบตั ิตามกฎระเบียบในแต่ละท้องถิ)นที)เกี)ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั2งในกรณี
ที) ว่าจ้างเพื) อมาเป็ นที) ป รึ ก ษา หรื อเป็ นพนัก งานในกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ โดยมี เงื) อนไขการว่า จ้า งที)
โปร่ งใสและเหมาะสม
4. พึงหลี กเลี) ยงการทําธุ รกรรมกับเจ้าหน้าที)ของรัฐหรื อสมาชิ กครอบครัวของเจ้าหน้าที)ของรัฐ
ในขณะที)เจ้าหน้าที)ดงั กล่าวมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเกี)ยวกับสัญญาที)ทาํ กับรัฐ
5. การสร้างสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างภาครัฐกับกลุ่มบริ ษทั ฯ ในขอบเขตที)เหมาะสมกับการดําเนิ น
ธุ รกิจ เช่น การพบปะพูดคุยในที)สาธารณะต่างๆ การแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล
หรื อตามประเพณี ปฏิบตั ิ
จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบทีมM ีต่อข้ อมูลและสารสนเทศ
นโยบาย: ส่ งเสริ มให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที)ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื)อความโปร่ งใสและเป็ น
ธรรมต่อการลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศสําคัญทั2งที)เป็ นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน โดย
ส่ งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที)ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และหน้าเว็บไซต์บริ ษทั ฯ
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1. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบั ตนเองและผูเ้ กี)ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลภายในที)ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุ รกิจหรื อเพื)อใช้ในประโยชน์ส่วนตน อันจะนํามา
ซึ) งผลเสี ยของกลุ่มบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
2. กําหนดมาตราการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที)เกี)ยว
ข้องซึ) งรวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ฯ (รวมทั2ง คู่สมรสและบุตรที)
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที)เกี)ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว มิให้เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรื อบุคคลที)ไม่มีหน้าที)เกี)ยวข้อง และไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี)เกี)ยวข้องจาก
ตําแหน่งหน้าที)และข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี2
• ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที)บริ หารหรื อหน่วยงาน
ที) ได้รับทราบข้อมู ลภายในทําการเปิ ดเผยข้อมู ล ภายในแก่ บุ คคลภายนอก หรื อบุ คคลที) มี)
หน้าที)เกี)ยวข้อง และห้ามซื2 อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯในช่วง 1 เดือนก่อนที)งบการเงินของ
บริ ษทั ฯจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน โดยเลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูแ้ จ้งให้ทราบกําหนดช่ วง
ระยะเวลาห้ามซื2 อขายหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส
• กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที)บริ หารต้องรายงาน
การเปลี) ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทําการ หลังจากวันที)ซ2ื อ ขาย โอน หรื อรั บโอน และจะต้องส่ งสําเนา
รายงานดังกล่าวจํานวน 1 ชุดให้แก่เลขานุการบริ ษทั เพื)อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
• เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมรายงานการเปลี)ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร เพื)อเสนอต่อที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละไตรมาส
จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อด้ านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชี วอนามัย
นโยบาย: ให้ความสําคัญต่อการบริ หารจัดการด้านคุ ณภาพ ความปลอดภัย และอาชี วอนามัยใน
การปฏิบตั ิงาน ด้วยมาตรฐานอย่างต่อเนื) อง โดยกําหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยและสิ) งแวดล้อม รวมถึงแนวปฏิบตั ิที)ดี เพื)อการพัฒนาอย่างยัง) ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี2
1. ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย รวมทั2ง ระเบี ยบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดต่างๆ ในด้านคุ ณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ) งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที)เกี)ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
2. ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และพนักงานของผูร้ ับจ้าง หรื อบุคคลภายนอกที)มาติดต่อ จะต้องยึดถื อ
และปฏิบตั ิงาน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกําหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ) งแวดล้อมที)เกี)ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
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3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และสื) อสาร เพื)อสร้ างความรู ้ ความเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มู ลแก่
พนักงาน ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยที) เกี) ยวข้อง เพื)อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบี ยบ
ขั2นตอนวิธีปฏิบตั ิและข้อควรระมัดระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสิ) งแวดล้อม ตลอดจนนําไปยึดถื อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิได้อย่างถู กต้อง โดยไม่ก่อให้เกิ ด
อันตรายต่อสุ ขภาพ ทรัพย์สิน และสิ) งแวดล้อม
4. ควบคุมดูแล และป้ องกันความสู ญเสี ยในรู ปแบบต่างๆ อันเนื) องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การ
บาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยจากการทํางาน การสู ญหายหรื อเสี ยหายในทรั พย์สิน การละเมิ ด
ระบบรั ก ษาความปลอดภัย การปฏิ บ ัติ ง านไม่ ถู ก วิ ธี และความผิ ด พลาดต่ า งๆ ที) เ กิ ด ขึ2 น
ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานที)ปลอดภัยต่อพนักงาน ผูป้ ฏิ บตั ิงานสมทบ
และพนักงานของผูร้ ับจ้างหรื อบุคคลภายนอกที)มาติดต่อ ทั2งนี2 ถือเป็ นหน้าที)รับผิดชอบของ
ผูบ้ ริ หาร พนักงานในการรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุในสถานที)ทาํ งานหรื อบริ เวณใกล้เคียง โดย
ปฏิบตั ิตามขั2นตอนที)กาํ หนดไว้
5. จัดให้มีแผนควบคุมและป้ องกันเหตุฉุกเฉิ นในพื2นที)ปฏิบตั ิการ เพื)อเตรี ยมความพร้อมต่อการ
จัดการเหตุฉุกเฉิ นต่างๆ ที)อาจเกิดขึ2น เช่น เพลิงไหม้ การประสบอุบตั ิเหตุในสถานที)ทาํ งาน
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที)ความปลอดภัยในการทํางานในทุกระดับที)อยูใ่ นบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที)
ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริ หาร
7. ส่ งเสริ ม สนับสนุน ติดตามการดําเนินงานเกี)ยวกับความปลอดภัยในการทํางานให้เป็ นไปตาม
แผนงานเพื)อให้มีการจัดการความปลอดภัยที)เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
8. กํากับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ เพื)อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที)
ได้รับรายงานหรื อข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที)ความปลอดภัยในการทํางาน หรื อหน่ วยงาน
ความปลอดภัย
9. พัฒนาระบบการบริ หารความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดที)เกี) ยวข้อง
และให้มีการตรวจประเมินและทบทวนอย่างสมํ)าเสมอ
10. จัดให้มีการทดสอบและฝึ กซ้อมขั2นตอนการปฏิ บตั ิเมื)อเกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ นอย่างสมํ)าเสมอ และ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื)อง
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จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบในการจัดหาและปฏิบัติต่อคู่ค้า
1. วางตัวกับ ผูค้ า้ /ผูข้ าย ให้อยูใ่ นระดับที)เหมาะสมเชิงธุ รกิจเท่านั2น ควรระมัดระวังอย่าให้เกิดข้อ
ครหาให้ได้วา่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็ นพิเศษกับผูค้ า้ /ผูข้ ายรายใดรายหนึ)งมากกว่ารายอื)น ๆ
จนอาจทําให้เกิดการตัดสิ นใจเลือกหา การจัดประมูล การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็ นไปโดย
ยุติธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อทุกราย
2. ให้ขอ้ มูลที)เที)ยงตรง ถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมาแก่ผคู ้ า้ /ผูข้ าย โดยไม่ทาํ ให้ผคู ้ า้ /ผูข้ าย รี บ
ตัดสิ นใจด้วยความเข้าใจที)ผดิ พลาด หรื อได้รับข้อมูลที)ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนเท่าที)ควรจะได้
3. ไม่รับของกํานัล สิ นนํ2าใจ การรับเชิญไปงานเลี2ยงประเภทสังสรรค์ หรื อ งานเลี2ยงรับรองจาก
ผูค้ า้ /ผูข้ าย ที)จดั ขึ2นให้เป็ นการส่ วนตัว หรื อ หมู่คณะใดคณะหนึ)งอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึง
การรับเชิ ญไปดูงานที)ผคู ้ า้ /ผูข้ ายเสนอตัวเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้องให้ หรื อการรับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผูค้ า้ /ผูข้ าย สําหรับกิจการต่างๆ ทั2งนี2 เพื)อหลีกเลี)ยงข้อครหาต่างๆ ที)
อาจจะมีข2 ึน และป้ องกันไม่ให้เกิดความโน้มเอียงที)จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ)งเป็ น
พิเศษ
4. ไม่หวังหรื อเรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นการส่ วนตัว หรื อหมู่คณะจากผูค้ า้ /ผูข้ าย ไม่วา่
ในโอกาสหรื อสถานการณ์ใดๆ และไม่รับเงินหรื อสิ นบนไม่วา่ ในรู ปแบบใดทั2งสิ2 น
5. ไม่เชิญผูค้ า้ /ผูข้ าย เข้าร่ วมยืน) ข้อเสนอ หรื อประกวดราคาโดยไม่ได้มีความต้องการจัดหาอย่าง
แท้จริ ง หรื อตั2งใจไว้แล้วว่าจะไม่จดั หาจากผูค้ า้ /ผูข้ าย รายนั2น ควรเลือกเชิ ญเฉพาะผูค้ า้ /ผูข้ าย
ที)เมื)อพิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ ความตั2งใจ และความสามารถที)จะเข้าร่ วมแข่งขันโดย
หวังจะได้รับการจัดหาในที)สุดเท่านั2น ไม่ควรเชิ ญ ผูค้ า้ /ผูข้ าย มาประกวดราคาเพียงเพื)อที)จดั ใช้
เป็ นเครื) องมือสําหรับตั2งเงื)อนไขต่อรองกับผูค้ า้ /ผูข้ ายรายอื)น หากต้องการเพียงตัวเลขในการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย หรื อจัดทํางบประมาณ จะต้องแจ้งให้ผคู ้ า้ /ผูข้ าย ทราบอย่างแจ้งชัด
ล่วงหน้า
6. ให้หลักเกณฑ์ ข้อมูลที)ชดั เจนถูกต้อง และปฏิบตั ิต่อผูค้ า้ /ผูข้ าย ที)เข้าร่ วมประกวดราคาโดย
ทัดเทียมกัน หากรายหนึ)งใดร้องขอและได้รับข้อมูลเพิ)มเติมนัน) ควรถูกส่ งไปยังรายอื)น ๆ ที)
ไม่ได้ร้องขอด้วย หรื อหากรายหนึ)งรายใดร้องขอและได้รับอนุ ญาตให้เลื)อนกําหนดวันส่ ง
เอกสารการประมูลก็จะต้องแจ้งวันครบรอบกําหนดใหม่น2 นั ให้รายอื)นๆ ทราบโดยทันที
7. รักษาข้อมูลต่างๆ ที)ได้รับจากผูเ้ สนอราคา หรื อผูเ้ ข้าประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็ นความลับ
ไม่ควรเปิ ดเผยตัวเลขราคาหรื อข้อมูลทางเทคนิคที)ได้รับจากรายหนึ)งให้กบั รายอื)นทราบ
8. ดําเนินการจัดหาอย่างโปร่ งใส ยุติธรรม และซื) อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิ พลใดๆ ที)ไม่ชอบธรรม
แทรกแซงได้
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษทั พึงมีแนวทางในการปฏิ บตั ิตน เพื)อให้เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมทางธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ กรรมการพึงรําลึกเสมอว่า การปฏิบตั ิหน้าที)ของตนมิใช่พนั ธะและความรับผิดชอบที)มีต่อบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ื อหุ ้นเท่านั2น หากยังมีหน้าที)รับผิดชอบต่อลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื)นด้วย ดังนั2น การคํานึ งถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่าวจึงเป็ นแนวทางปฏิบตั ิท2 งั ปวง โดยต้องมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบตั ิตนของกรรมการบริ ษทั ดังนี2
1. กรรมการพึง ปฏิ บตั ิ หน้าที) เพื) อให้เป็ นไปตามกฏระเบี ยบ วัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนมติที)ประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. กรรมการพึงบริ หารงานด้วยความระมัดระวัง ซื) อสัตย์ โปร่ งใสตรวจสอบได้ เพื)อผลประโยชน์
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ทั2งในปั จจุบนั และอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ที)ดีของบริ ษทั ฯ
3. กรรมการพึงปฏิบตั ิหน้าที)อย่างตรงไปตรงมาในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อย่างเป็ นอิสระจาก
ฝ่ ายจัดการและกลุ่มที)มีผลประโยชน์ และต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเกี) ยวข้องในการดําเนิ น
ธุ รกิจทั2งทางตรงและทางอ้อม
4. กรรมการพึงบริ หารงานด้วยความซื) อสัตย์สุจริ ต โดยไม่ฝักใฝ่ ทางการเมือง หรื อภายในอิทธิ พล
ทางการเมือง และวางตัวเป็ นกลางอย่างเคร่ งครัด
5. กรรมการต้องไม่มีส่วนได้เสี ยในกิจการที)มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ฯไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อม
6. กรรมการพึงบริ หารงานโดยหลีกเลี)ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯเพื)อให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างเต็มที)และมีประสิ ทธิ ภาพ ผลประโยชน์ขา้ งต้น รวมถึง
(1) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทํางาน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
(2) ไม่ใช้ความลับของบริ ษทั ฯในทางที)ผิด และเมื)อพ้นจากตําแหน่ งไปแล้วต้องไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลหรื อเอกสารที)เป็ นความลับของบริ ษทั ฯด้วย
(3) ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที)เป็ นคู่แข่งทางการค้าของบริ ษทั ฯ
(4) ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยจากการทําสัญญาของบริ ษทั ฯ
(5) ไม่รับทรั พย์สิน หรื อประโยชน์อื)นใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯเพื)อ
ประโยชน์ส่วนตนและครอบครั ว เช่ น ไม่รับสิ) งบันเทิ ง ของขวัญ ตัว€ โดยสาร ตัว€ อื) นๆ
ข้อเสนอเพื)อการพักผ่อน ที)พกั รับรอง หรื อข้อเสนอที)ให้เป็ นการส่ วนตัวต่างๆ เป็ นต้น
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7. กรรมการพึ ง ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที) อย่า งเต็ม ความสามารถ ยึดมัน) ในความซื) อสั ตย์ สุ จริ ต มี คุ ณ ธรรม
เพื)อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ น้ และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยด้วยความเป็ นธรรม
8. กรรมการบริ ษทั และครอบครัว ต้องไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อได้รับผลประโยชน์จากบริ ษทั คู่แข่ง หรื อ
กิ จการใดๆ รวมทั2ง ผูค้ า้ /ผูข้ าย ที) อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
กรณี ที)หุ้นของบริ ษทั กิจการ หรื อบุคคลดังกล่าว จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าเป็ นการ
ซื2 อหุ น้ ของบริ ษทั ที)จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อการลงทุนผ่านกองทุน หรื อหน่วยลงทุน
ไม่เป็ นผลประโยชน์ที)ขดั กันตราบใดที)ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั ฯ
9. กรรมการ ไม่กระทําการใดอันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าไปบริ หารหรื อจัดการใดๆ ในบริ ษทั อื)นที)มีผล
บัน) ทอนผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อเอื2อประโยชน์ให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใดๆ ไม่วา่ จะทําเพื)อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อของผูอ้ ื)น
จรรยาบรรณของพนักงาน
จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิตนของพนักงาน เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิควบคู่ไปกับ
ข้อบังคับการทํางาน กฎระเบียบ ข้อกําหนด คําสั)ง และประกาศของกลุ่มบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุ กคนทํางานที)ดีมีประสิ ทธิ ภาพ เสริ มสร้ างความสุ ขในการทํางาน พัฒนาและ
เสริ มสร้างวัฒนธรรมการทํางานเป็ นทีม สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยคํานึ งถึงความเสมอ
ภาคและความซื) อสัตย์ในการดําเนินธุ รกิจ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี2
การปฏิบัติตน
1. พนักงาน พึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทํางานของบริ ษทั ฯ โดยเคร่ งครัด
2. พนักงาน พึงปฏิบตั ิงานด้วยความซื) อสัตย์ สุ จริ ต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมัน) เพียรศึกษาหา
ความรู ้ เพื) อเสริ มสร้ างตนเองให้เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภาพการ
ทํางานให้ดียงิ) ขึ2น ทั2งนี2 เพื)อประโยชน์ของพนักงาน และบริ ษทั ฯ
3. พนั ก งานพึ ง มี ท ัศ นคติ ที) ดี ต่ อ บริ ษัท ฯ ให้ ค วามเคารพ เชื) อ ฟั ง และปฏิ บ ัติ ต ามคํา สั) ง ของ
ผูบ้ งั คับบัญชาที)ส)ังการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
4. พนัก งาน พึ ง ปฏิ บ ัติห น้า ที) ด้วยความรู ้ ความสามารถ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และได้ม าตรฐานตาม
ตําแหน่งงานที)รับผิดชอบ
5. พนัก งาน พึ ง ปฏิ บ ตั ิ ตนภายใต้กรอบศี ล ธรรมประเพณี อนั ดี ง าม ละเว้นพฤติ กรรมที) เสื) อมเสี ย
อบายมุข สิ) งเสพติดทุกประเภท ไม่กระทําตนเป็ นคนที)มีหนี2สินรุ งรัง ไม่หมกหมุ่นในการพนันทุก
ประเภท หรื อการกระทําการใดอันจะกระทบต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที) หรื อชื) อเสี ยงของตนเองและ
บริ ษทั ฯ
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6. พนักงาน พึงยึดมัน) ในจริ ยธรรมคุ ณธรรม และต้องไม่แสวงหาตําแหน่ ง ความดี ความชอบ หรื อ
ประโยชน์อื)นใดโดยมิชอบจากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อจากบุคคลอื)นใด
7. พนักงาน ต้องไม่ประกอบอาชีพ หรื อวิชาชีพ หรื อกระทําการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที)
หรื อชื)อเสี ยงของตนเองและบริ ษทั ฯ
8. พนักงาน พึงหลีกเลี)ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที)ทาํ ธุ รกิจกับบริ ษทั ฯหรื อระหว่าง
พนักงานด้วยกันเอง ซึ) งหมายรวมถึงการให้กูย้ ืมเงินหรื อกูย้ ืมเงิน การเรี ยกร้องเรี) ยไรต่างๆการใช้
เช็คแลกเงินสด การเล่นแชร์ เป็ นต้น ยกเว้นกิจกรรมเพื)อการกุศลและสาธารณะเท่านั2น
การปฏิบัติต่อเพืMอนร่ วมงาน
1. พนัก งาน พึ ง มี ค วามสมัค รสมานสามัค คี ต่อกัน ให้ค วามเอื2 อเฟื2 อช่ วยเหลื อซึ) ง กันและกันเพื) อ
ประโยชน์ต่องานส่ วนรวม ไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง ซึ) งจะนําไปสู่ ความเสี ยหายต่อบุ คคลอื) น
และบริ ษทั ฯ
2. พนักงาน พึงปฏิ บตั ิ ต่อเพื)อนร่ วมงานด้วยความมี อธั ยาศัยไมตรี ที)ดี มี ความจริ ง ใจ ความสุ ภาพ
เคารพสิ ทธิ และให้เกียรติซ) ึ งกันและกัน มีมนุ ษยสัมพันธ์อนั ดีปรับตนให้สามารถทํางานร่ วมกับ
บุคคลอื)นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที)จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานของเพื)อนร่ วมงาน
3. พนักงาน พึงให้เกียรติผอู ้ ื)น โดยไม่นาํ ผลงานของคนอื)นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
4. ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิตนให้เป็ นที)เคารพนับถือ และเป็ นแบบอย่างที)ดีของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
5. ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
6. ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชารั บ ฟั ง และปฏิ บ ัติต ามคํา แนะนํา ของผู บ้ ัง คับ บัญ ชา และไม่ ป ฏิ บ ัติง านข้า ม
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนือขึ2นไปเป็ นผูส้ )ัง
7. พนักงาน พึงหลี กเลี) ยงการนําเอาข้อมู ลหรื อเรื) องราวของพนักงานอื)น ทั2งในเรื) องที)เกี) ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานและเรื) องส่ วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที)จะก่อให้เกิดความเสี ยหาย
แก่พนักงาน หรื อภาพพจน์โดยส่ วนรวมของบริ ษทั ฯ
8. ไม่กระทําการใดๆ ที)ผดิ ศีลธรรมต่อพนักงานอื)น
9. ไม่กระทําการใดๆที)เป็ นการคุ กคามทางเพศต่อพนักงานอื) น โดยการกระทําดังกล่ าวก่ อให้เกิ ด
ความเดื อ ดร้ อ น รํ า คาญ หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด สภาพแวดล้อมในการทํา งานที) บ )ัน ทอนกํา ลัง ใจเป็ น
ปฏิ ปั ก ษ์ ห รื อ ก้า วร้ า ว รวมถึ ง การรบกวนการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานอื) น โดยไม่ มี เ หตุ ผ ล
พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเกี2 ยวพาราสี หรื อการล่วงเกินทางเพศ
ไม่วา่ จะด้วยวาจาหรื อร่ างกายก็ตาม
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10. พนัก งาน พึ ง หลี ก เลี) ย งการให้ และการรั บ ของขวัญ ของกํา นัล อัน มี มู ล ค่ า มาก หรื อ เพื) อ หวัง
ผลตอบแทน หรื อทํา ให้ เ กิ ด อคติ ทั2 งต่ อ ตั ว พนั ก งาน ต่ อ เพื) อ นพนั ก งานด้ ว ยกั น และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชากับผูบ้ งั คับบัญชา
การปฏิบัติตนต่ อบริษัทฯ
1. พนักงาน พึงมีวนิ ยั และประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ ธรรมเนียมและประเพณี อนั ดี
งาม ไม่วา่ จะระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
2. พนักงาน พึงปฏิบตั ิหน้าที)ดว้ ยซื) อสัตย์สุจริ ต อุตสาหะพากเพียร มีความจงรักภักดีต่อบริ ษทั ฯ ไม่
กระทําการใดๆ ที)ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชื)อเสี ยงของบริ ษทั โดยถือประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
3. พนักงาน พึงรักษาความลับของบริ ษทั ฯ ไม่ควรเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร นวัตกรรมทั2งทางวัตถุและ
ความคิด อันจะส่ งผลกระทบให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ และไม่ควรนําข้อมูลที)ได้จากหน้าที)
การงานไปหาประโยชน์ส่วนตน
4. พนักงาน พึงดูแลรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้คงสภาพดี ใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที) ประหยัด มิให้สิ2นเปลือง สู ญเปล่า เสี ยหาย หรื อเสื) อมสลายก่อนเวลาอันสมควร และ
ต้องไม่นาํ ไปใช้เพื)อประโยชน์ส่วนตน
5. พนัก งาน พึ ง ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที) ด้ว ยความมุ่ ง มั)น มี จิ ต สํ า นึ ก ที) ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน ที) จ ะ
ดําเนิ นการให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ เพื)อให้เป็ นไปตามนโยบายบริ หารคุณภาพความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสิ) งแวดล้อมในการทํางาน โดยต้องยึดถือและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามนโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบตั ิที)ได้กาํ หนดไว้ในเรื) องดังกล่าว
6. พนัก งาน ไม่ พึ ง เข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการกระทํา หรื อ ปกปิ ดการกระทํา ใดที) อ าจขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯหรื ออาจทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที)ได้ดว้ ยความยุติธรรม หรื อเข้าไป
มีส่วนร่ วมในการปกปิ ดการกระทําใดๆ ที)ผดิ กฎหมาย
7. พนักงาน ไม่พึงใช้อาํ นาจหน้าที)เพื)อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน พรรคพวกหรื อต่อผูอ้ ื)น หรื อ
ทําธุ รกิจแข่งขันกับบริ ษทั ทั2งโดยทางตรงและทางอ้อม อันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
8. พนักงาน ไม่พึงมีส่วนได้เสี ยทางการเงิ นกับลู กค้า หรื อคู่คา้ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที) เป็ นเจ้าของ
กิจการ หุ ้นส่ วน ผูถ้ ื อหุ ้น กรรมการ เจ้าหนี2 ลูกหนี2 หรื อที)ปรึ กษา ซึ) งถ้ามีส่วนได้เสี ยดังกล่าวต้อง
เปิ ดเผยให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
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บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
Phol Dhanya Public Company Limited.

การปฏิบัติตนต่ อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้ บังคับบัญชา
1. รับฟังคําแนะนําของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั ิงานข้าม
2. ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื)อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที)การงาน การถ่ายทอดความรู ้และสนับสนุน
ด้านการพัฒนาอบรม เพื)อเพิ)มพูนความรู ้และประสบการณ์อยูเ่ สมอ
3. รับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกี)ยวกับงาน และพิจารณานําไปใช้
ในทางที)เป็ นประโยชน์ต่องาน
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บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
Phol Dhanya Public Company Limited.

นโยบายและข้ อพึงปฏิบัติ
1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับทีเM กียM วข้ อง
กลุ่มบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบี ยบ และข้อบังคับ ที) เกี) ย วข้อง ในทุ กที) ที)เข้าไปดําเนิ นธุ รกิ จ พนักงานของบริ ษทั จึ งต้องเคารพต่ อ
กฎหมาย ไม่ฝ่าฝื น และประพฤติปฏิบตั ิหน้าที)ตามแนวปฏิบตั ิที)ดี ดังนี2
1. บริ ษทั ฯ พึงดําเนินธุ รกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย คําสั)ง ประกาศ กฏระเบียบที)เกี)ยวข้องทั2งของ
บริ ษทั และภาครัฐ
2. บริ ษทั ฯ พึงส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อบังคับและกฎระเบียบที)เกี)ยวข้อง
3. ตระหนักรู ้และเข้าใจถึงภาระหน้าที)ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที)เกี)ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
4. ทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที)เกี)ยวข้อง รวมถึงการ
ให้ความร่ วมมือ ส่ งเสริ ม สนับสนุน และดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างสมํ)าเสมอ
5. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศที)เข้าไปลงทุน ดําเนินธุ รกิจ ตลอดจนเคารพ
ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ)นนั2น ๆ
2. การมีส่วนได้ เสี ยและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ถือเป็ นนโยบายสําคัญในการดําเนินธุ รกิจที)คาํ นึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด
(มหาชน) และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยโดยรวม จึ งได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บตั ิ เพื)อแสดงเจตนารมย์ในการดําเนิ น
ธุ รกิ จอย่า งมี จ ริ ย ธรรม โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และให้ยึ ดถื อเป็ นหน้า ที) ข องกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ
บุคลากรทุกระดับ รวมถึงผูท้ ี)เกี)ยวข้องและผูม้ ีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี)ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสี ยหรื อ
เกี)ยวข้องกับการดําเนิ นการในลักษณะที)อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่ งผลให้กลุ่ม
บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) เสี ยประโยชน์ หรื อทําให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพลดลง ในกรณี ที)
ไม่สามารถหลี กเลี) ยงรายการดังกล่ าวได้ หน่ วยงานผูร้ ั บผิดชอบจะเข้าไปดู แลการทํารายการนั2นๆ ให้
เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชัดเจน เพื)อประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายและการดําเนิ นการต่างๆ ดังนี2
1. บริ ษทั มีโครงสร้างการถือหุ น้ ที)ชดั เจน โปร่ งใส ไม่มีการถือหุ ้นไขว้กบั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ จึงไม่
ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ) ง โดยได้เปิ ดเผยโครงสร้างการถือ
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3.

4.

5.

6.

7.

บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
Phol Dhanya Public Company Limited.

หุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไว้ในรายงานประจําปี อย่างละเอียด รวมถึ งการเปิ ดเผยการถื อ
หลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างครบถ้วน
มี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที) ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจนระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท
กรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง/ฝ่ ายจัดการ และผูถ้ ือหุ น้ จึงทําให้ปราศจากการก้าวก่าย
หน้าที)ความรับผิดชอบ ในกรณี ที)กรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารคนใดคนหนึ)งมีส่วนได้เสี ย
กับผลประโยชน์ในเรื) องที)กาํ ลังพิจารณา ผูม้ ีส่วนได้เสี ยนั2นก็จะไม่เข้าร่ วมประชุม หรื องด
ออกเสี ยง เพื)อให้การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเป็ นไปอย่างยุติธรรม
เพื)อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ อย่างแท้จริ ง
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการใช้ขอ้ มูลภายในไว้ในอํานาจดําเนินการ และข้อบังคับ
พนักงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีบทกําหนดโทษชัดเจน กรณี ที)ผบู ้ ริ หารหรื อพนักงาน
นําข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเรื) องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทํารายการที)
เกี)ยวโยงกัน/รายการระหว่างกัน เพื)อการพิจารณาความเหมาะสม ในการทํารายการที)ตอ้ งผ่าน
การกลัน) กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลให้มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานที)มีผลประโยชน์เกี)ยวข้องกับธุ รกรรมของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย ต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาหรื ออนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าว และให้การ
กําหนดราคาเป็ นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื)อนไขการค้าทัว) ไปเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลทัว) ไป
กําหนดให้มีการนําเสนอรายการที)เกี)ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื)อพิจารณาให้
ความเห็นก่อนนําเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที)ดีและ
หลักเกณฑ์ที)สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
กําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที)อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อรายการ
ที)เกี)ยวโยงกัน หรื อรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที)สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี หรื อแบบรายงานอื)นใดตามแต่
กรณี ทั2งนี2 หมายรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที)ปรากฎตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เรื) องรายการที)เกี)ยวโยงกันที)เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ด
ของผูถ้ ือหุ น้ เป็ นสําคัญ

26

จรรยาบรรณธุ รกิจ
Business Code of Conduct

บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
Phol Dhanya Public Company Limited.

8. จรรยาบรรณบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเพิ)มเติมสําหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ
บริ ษทั หรื อใช้เวลาทํางานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรื อซื2 อขายหลักทรัพย์อย่างเป็ นประจํา
เพื)อประโยชน์สําหรับตนเอง หรื อบุคคลอื)นโดยไม่มีเหตุอนั ควร และไม่เป็ นไปเพื)อประโยชน์
ของบริ ษทั
9. พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระทําการใดๆอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯไม่
ว่าจะเกิ ดจากการติดต่อกับผูท้ ี)เกี) ยวข้องทางการค้าของบริ ษทั ฯ เช่ น คู่คา้ ลู กค้า คู่แข่งขัน หรื อ
จากการใช้โอกาส หรื อ ข้อมูลที)ได้จากการเป็ นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และใน
เรื) องการทําธุ รกิจที)แข่งขันกับบริ ษทั ฯหรื อการทํางานอื)นหรื อนอกเหนื อจากงานของบริ ษทั ฯซึ) ง
ส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
10. ละเว้นหรื อหลีกเลี)ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรื อ สื) อมวลชนในเรื) องที)เกี)ยว
ข้องกับบริ ษทั ฯโดยตนเองไม่มีอาํ นาจหน้าที)หรื อเรื) องอื)นใดที)อาจกระทบกระเทือนต่อชื) อเสี ยง
และการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
3. การใช้ ข้อมูลภายใน และการรั กษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider
Trading) ของบุคคลที)เกี) ยวข้อง ซึ) งหมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที)
เกี)ยวข้องกับข้อมูล รวมทั2งคู่สมรสและบุตรที)ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นําข้อมูลภายในของ
บริ ษทั ฯ ซึ) งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรื อกระทํารายการที)
อาจเกิดความขัดแข้งทางผลประโยชน์ถือเป็ นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินยั มีแนวทาง
ดังนี2
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั จะต้องรักษาความลับ และ/หรื อ ข้อมูล
ภายในบริ ษทั
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั จะต้องไม่นาํ ความลับ และ/หรื อ ข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื)อประโยชน์แก่บุคคล
อื)นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั จะต้องไม่ทาํ การซื2 อขาย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยใช้ความลับ และ/หรื อ ข้อมูลภายในบริ ษทั และ/หรื อ เข้าทํานิติกรรม
อื)นใด โดยใช้ความลับ และ/หรื อ ข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
บริ ษทั ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
4. ห้ามบุคคลที)เกี)ยวข้องกับการจัดทําข้อมูลทางบัญชีและการเงิน และ/หรื อผูบ้ ริ หารตั2งแต่ระดับ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึ2นไป ซื2 อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายใน 30 วันก่อนมีการเปิ ด
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เผยงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจําปี และภายใน 1 วันทําการหรื อ 24 ชัว) โมง หลัง
การเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
5. ในกรณี ที)ทราบข้อมูลใด ๆ ที)ยงั ไม่เปิ ดเผยซึ) งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
ต้องไม่ซ2ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 1 วันทําการหรื อ hl ชัว) โมง นับแต่
ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั2นสู่ สาธารณะแล้ว
6. คณะกรรมการยังได้มี การติ ดตามผลการปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรการดังกล่ าว โดยให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อผูท้ ี) เกี) ยวข้องกับข้อมู ลภายใน ได้รายงานการเปลี) ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพย์โดยแจ้งผ่านทางเลขานุ การบริ ษทั เพื)อการรายงานการเปลี) ยนแปลงดังกล่าวแก่ ที)
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
ข้อกําหนดนี2ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที)ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน
และลูกจ้างของบริ ษทั ด้วย ผูใ้ ดที)ฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทําผิดอย่างร้ายแรง
4. การรับและการให้ ของขวัญ ทรัพย์ สิน หรื อประโยชน์ อืMนใด
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที)จะมอบ หรื อรับของขวัญในรู ปแบบใด ๆ หรื อที)เป็ นเงินสดกับผูท้ ี)ทาํ
ธุ รกิจกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เว้นแต่ การให้หรื อรับของขวัญและการเลี2ยงรับรองตามประเพณี นิยมที)อยู่
ในเกณฑ์พอสมควรเพื)อรักษาความสัมพันธ์ที)ดีกบั ผูท้ าํ ธุ รกิจ โดยไม่หวังที)จะได้รับการบริ การหรื อสิ) งตอบ
แทนโดยเฉพาะเจาะจงที)ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุ รกิจ
การให้หรื อรับของขวัญและการเลี2ยงรับรอง ควรต้องอยูใ่ นเกณฑ์ดงั นี2
e. ต้องเป็ นไปตามประเพณี นิยม ซึ) งมีธรรมเนียมปฏิบตั ิอยู่
h. ต้องเป็ นไปโดยประมาณ ไม่บ่อยครั2งและเหมาะสมกับโอกาส
k. ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็ นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริ ษทั ฯ
ในเรื) องการขัดแย้งเกี)ยวกับผลประโยชน์
5. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืM อสาร
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการใช้ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื) อสาร ถื อว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที)ส่งเสริ มการดําเนิ นธุ รกิจและเพิ)มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน เป็ นความ
รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน ของพนัก งานทุ ก คนต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายและระเบี ย บในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศที) ได้ก าํ หนดไว้ รวมทั2งมี หน้า ที) ป กป้ องดู แลรั กษาให้พน้ จากการถู กล่ วงละเมิ ดหรื อนํา ไป
เผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี2
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1. กําหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ
เพื)อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เท่านั2น
2. ห้ามใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใดๆ เพื)อเข้าถึงเว็บไซต์ที)ไม่เหมาะสม และหลีกเลี)ยงการเข้าถึง
ข้อมูลที)ผดิ กฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม รวมทั2งไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารข้อมูลทาง
อินเตอร์ เน็ตต่อผูอ้ ื)น
3. ห้ามใช้เพื)อประโยชน์ทางธุ รกิจส่ วนตัวของตนเอง หรื อเพื)อประโยชน์อื)นใดที)เกี)ยวข้องกับ
การเมือง หรื อพวกพ้อง
4. พนักงานที)มีสิทธิ พิเศษในการเข้าถึงเนื2อหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผูอ้ ื)น จะกระทําการ
ดังกล่าวต่อเมื)อได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอาํ นาจเท่านั2น
5. พนักงานต้องไม่เข้าถึงโดยมิชอบซึ) งระบบคอมพิวเตอร์ ที)มีมาตรการป้ องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะ และมาตรการนั2นมิได้มีไว้สาํ หรับตน
6. พนักงานไม่ควรล่วงรู ้มาตรการป้ องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ที)ผูอ้ ื)นจัดทําขึ2นเป็ นการ
เฉพาะ และห้ามนํามาตรการดังกล่าวไปเปิ ดเผยโดยมิชอบอันจะทําให้เกิดความเสี ยหายแก่
ผูอ้ ื)น
7. ห้ามกระทําด้วยประการใด โดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื)อดักรับไว้ซ) ึ งข้อมูลของ
ผูอ้ ื)นที)อยูร่ ะหว่างการส่ งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ น2 นั มิได้มีไว้เพื)อ
ประโยชน์สาธารณะ หรื อเพื)อให้บุคคลทัว) ไปใช้ประโยชน์ได้
8. ห้ามส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื)น โดยปกปิ ด หรื อปลอม
แปลงแหล่งที)มาของการส่ งข้อมูลดังกล่าว อันเป็ นการรบกวนการใช้คอมพิวเตอร์ ของบุคคล
อื)นโดยปกติสุข
9. ห้ามกระทําการด้วยประการใด ที)น่าจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที)เกี)ยวกับการรักษาความมัน) คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ หรื อเป็ นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที)มีไว้เพื)อประโยชน์สาธารณะ
10. ห้ามนําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ) ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปลอมไม่วา่ ทั2งหมด หรื อบางส่ วน หรื อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการที)น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื)น
11. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโน
โลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น การรับส่ งข้อมูล การเก็บข้อมูล โดยไม่จาํ เป็ นต้องได้รับอนุญาต
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6. การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุนและเคารพตามหลักการด้านสิ ทธิ มุนษยชน ซึ) งเป็ นรากฐานของการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กบั ธุ รกิจในลักษณะการเพิ)มคุณค่า และถือเป็ นปั จจัยสําคัญของ
ธุ รกิจในการสร้างมูลค่าเพิ)มและผลผลิต โดยการดูแล ติดตามมิให้กลุ่มธุ รกิ จของบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด
(มหาชน) เข้าไปทําธุ รกิจหรื อมีส่วนเกี)ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบตั ิ
ที) เป็ นประโยชน์ ต่อสัง คมส่ วนรวม เช่ น ข้อตกลงร่ วมปฏิ ญญาสากลว่า ด้วยสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน หลัก สิ ท ธิ
มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี2
1. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ พ นัก งานใช้ สิ ท ธิ ข องตนในฐานะพลเมื อ งโดยชอบตาม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื)นที)เกี)ยวข้อง
2. สนับสนุนและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยหมัน) ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ เข้าไปมีส่วนเกี) ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน เช่ น ไม่สนับสนุ น
การบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็ นต้น
3. จัดให้มีระบบการทํางานที) มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที) ทาํ งานอย่าง
เหมาะสม เพื)อความปลอดภัยจากอันตรายที)อาจเกิดขึ2นทั2งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
4. จัด ให้ มี เ งื) อ นไขการจ้า งงานที) เ ป็ นธรรมสํ า หรั บ พนั ก งาน และให้ พ นั ก งานได้ รั บ
ค่าตอบแทนที)เหมาะสมตามศักยภาพ
5. จัดให้มี ก ารดู แลเรื) องสวัสดิ ก ารแก่ พ นัก งานตามสมควร เช่ น จัดให้มีวนั ลาพัก ผ่อน
ประจําปี การทํางานล่วงเวลาที)สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นและสมควร
เป็ นต้น
6. ส่ งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวติ ระหว่างชีวติ การทํางานและชีวติ ส่ วนตัว โดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่ งเสริ มให้พนักงานมีโอกาสบําเพ็ญประโยชน์ ทํา
ความดีเพื)อสังคมรวมทั2งการปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
7. จัดให้มีกระบวนการร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมสําหรับพนักงานที)ได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่
เป็ นธรรม
8. บริ ษทั ฯ รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการ
ทํา งานฯลฯ ไม่ ก ระทํา การอัน ล่ ว งละเมิ ด โดยเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นตัว ของพนัก งานสู่
สาธารณะเว้น แต่ ไ ด้รั บ ความยิ น ยอมจากพนัก งานผูน้ 2 ัน ทั2ง นี2 การล่ ว งละเมิ ด ถื อ เป็ น
ความผิดทางวินยั เว้นแต่ได้กระทําไปตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตามกฎหมาย
9. ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทําการใดๆ ที)เป็ นการละเมิดหรื อคุกคาม
ต่อสิ ทธิ ไม่วา่ จะเป็ นทางกาย วาจา หรื อการกระทําต่อผูอ้ ื)นบนพื2นฐานของสิ ทธิ มนุษยชน
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ได้แก่ เชื2อชาติ สี ผวิ เพศ ศาสนา ภาษา ความเชื) อทางการเมือง หรื อความเชื)ออื)นใด ความ
บกพร่ อง/พิการทางร่ างกายและจิตใจ หรื อแสดงพฤติกรรมที)ไม่พึงประสงค์ทาํ ให้
เดือดร้อน รําคาญใจ และเกิดความเสี ยหาย
10. เคารพสิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ) งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้
ความเห็ นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมู ลหรื อความคิ ดเห็ นผ่านสื) อต่างๆ
รวมทั2งจัดให้มีช่องทางสื) อสารเพื)อรับฟังความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเสรี
7. การใช้ สิทธิทางสั งคมและการเมือง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีสิทธิ และเสรี ภาพที)จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้
โดยหลีกเลี)ยงการกระทําใด ๆ อันเป็ นการไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรื อศีลธรรม ทําให้สังคมไม่สงบสุ ข
และรั ก ษาไว้ซ) ึ ง เกี ยรติ และศักดิ‚ ศรี แห่ งตน ให้เป็ นที) ย อมรั บตามควรแก่ ส ถานะในสั ง คมและชุ ม ชนที)
บริ ษทั ฯตั2งอยู่ ทั2งนี2ได้กาํ หนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี2
1. ยึดมัน) ในระบอบประชาธิ ปไตย ส่ งเสริ มให้ใช้สิทธิ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอื)นๆ ที)เกี)ยวข้อง
2. ไม่กระทําการใดๆ อันอาจจะทําให้เข้าใจได้วา่ บริ ษทั ฯ มีส่วนเกี)ยวข้อง หรื อให้การ
สนับสนุน พรรคการเมืองหนึ)งพรรคการเมืองใด
8. แนวปฏิบัติเกียM วกับการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี2
1. ข้อมูลบริ ษทั ที)มีประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ อันถือว่าเป็ น “ความลับทางการค้า” ทั2งที)เป็ น
ความลับ หรื ออาจอยูใ่ นรู ปแบบ สัญญา หรื อข้อตกลงอื)นใดของบริ ษทั ฯ โดยต้องไม่เปิ ด
เผยแก่ผอู ้ ื)นหรื อทําสําเนาโดยมิได้รับอนุญาต รวมทั2งไม่เปิ ดเผยแก่ผอู ้ ื)นหรื อกระทําด้วย
ประการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั
2. บริ ษทั ฯ พึงดําเนินธุ รกิจด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อลิขสิ ทธิ‚ ของผูอ้ ื)น
3. ผลงานที)เกิดจากการปฏิบตั ิตามหน้าที)ถือเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั
4. เมื) อพ้นสภาพจากการเป็ นพนัก งาน จะต้องส่ ง มอบทรั พ ย์สิ นทางปั ญญาต่ า งๆ ให้แก่
บริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลที)เก็บไว้ในรู ปแบบใดๆ
5. พนักงานที)ใช้งานเครื) องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ฯ จะต้องใช้ซอฟแวร์ ตามข้ออนุ ญาตของ
เจ้าของลิขสิ ทธิ‚ และเฉพาะที)ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริ ษทั เท่านั2น เพื)อป้ องกันปั ญหา
การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
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6. การนําผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอก ที)ได้รับมา หรื อที)จะนํามาใช้
ภายในบริ ษทั จะต้องตรวจสอบเพื)อให้มนั) ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื)น
9. แนวปฏิบัติเกียM วกับการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัM น
นโยบาย: บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิงานด้วยความซื) อสัตย์และยึดมัน) ใน
คุณธรรมและจริ ยธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยส่ งเสริ ม สนับสนุ น ติดตามให้มีการปฏิ บตั ิตามหลัก
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุ รกิ จอย่างเคร่ งครั ด เพื)อให้การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี2
1. พนักงาน พึงปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิ บตั ิอย่างใดในพฤติการณ์ ที)อาจทําให้ผูอ้ ื)นเชื) อว่ามี
ตําแหน่งหรื อหน้าที) ทั2งที)ตนมิได้มีตาํ แหน่งหรื อหน้าที)น2 นั
2. พนักงาน พึงละเว้นการใช้อาํ นาจในตําแหน่ งหน้าที) ของตนเพื)อแสวงหาประโยชน์อนั
มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื)น และละเว้นการกระทําใดที)ผดิ กฎหมาย
3. ห้ามมิ ให้พนักงานเรี ยก หรื อรั บทรั พย์สินหรื อประโยชน์อื)นใดที) ส่อไปในทางจู งใจให้
ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที)ในทางมิชอบ หรื ออาจทําให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์
อันชอบธรรม
การควบคุมภายใน/การตรวจสอบภายใน/การบริหารความเสีM ยง และรายงานทางการเงินและบัญชี
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน) ที)จะสร้างมูลค่าเพิ)มและความมัน) คงให้แก่กิจการอย่างยัง) ยืน โดยสอดคล้องกับ
หลักการกํากับดู แลกิ จการที)ดี เพื)อให้บรรลุ ผลสําเร็ จดังกล่าว จึ งได้กาํ หนดเป็ นนโยบายให้มีระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายใน ที)มีประสิ ทธิ ผลสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการบริ หารความเสี) ยงให้
อยูใ่ นระดับที)เหมาะสม เพื)อสามารถบริ หารจัดการความเสี) ยงที)สาํ คัญต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับที)องค์กรยอมรับ
ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงการติดตามและประเมินผลที)ดี มีการสอบ
ทานอย่า งสมํ)า เสมอ และมี การจัดทํา รายงานทางการเงิ นและบัญชี ที) ถูก ต้อง ครบถ้วน น่ าเชื) อถื อ และ
เป็ นไปตามกฎหมายที)กาํ หนด เพื)อให้เกิดความเชื)อมัน) แก่ผถู ้ ือหุ น้ และนักลงทุน
1) การควบคุมภายใน/ การตรวจสอบภายใน/ การบริ หารความเสี) ยง
คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะอนุกรรมการบริ หารความเสีM ยง:
ต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน, การบริ หารความเสี) ยง และรายงานผลการสอบ
ทานให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบ
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ผู้บริหารระดับสู ง: ต้องจัดระบบการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี) ยงของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ที)มีประสิ ทธิ ผล เพื)อให้มน)ั ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน กฎระเบียบ
ของบริ ษทั และกฎหมายต่างๆ ที)เกี)ยวข้อง
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน:
• ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบการสอบทาน การประเมิ น การควบคุ ม ภายใน สนั บ สนุ น
กระบวนการกํากับดูแลกิจการที)ดี การควบคุม และการบริ หารความเสี) ยง
• ต้องเสนอแนะมาตรการควบคุมที)เหมาะสม การดําเนิ นการที)ช่วยสร้างมูลค่าเพิ)ม
แก่หน่วยงานต่างๆ ที)เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และปั จจัยเสี) ยงที)
เปลี)ยนแปลง
พนักงานทุกระดับ: ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คําสั)ง และระบบควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
2) การรายงานทางการเงินและบัญชี
1. จัดทํารายงานทางการเงินที)มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเชื) อถือได้ โดยจัดทํา
ขึ2นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไม่มีการบิดเบือนหรื อสร้างรายการเท็จ ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ก็ตาม
2. การบันทึกรายการทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบ
ได้ โดยไม่มีขอ้ จํากัดหรื อข้อยกเว้นใดๆ
3. การทํารายการทางธุ รกิ จต้องสอดคล้องและเป็ นไปตามระเบียบ ข้อกําหนดของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ รวมทั2งมีเอกสาร หลักฐานประกอบการลงรายการที)ครบถ้วน เพียงพอ และ
ทันเวลา เพื)อให้การบันทึกรายการทางธุ รกิจเป็ นไปโดยสมบูรณ์ครบถ้วน
4. ความถู ก ต้อ งของรายงานทางการเงิ น และบัญ ชี เ ป็ นความรั บ ผิ ดชอบร่ วมกันของ
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานผูม้ ี หน้าที) รับผิดชอบทางการเงิ นและ
บัญชี
5. พนักงานทุกคนที)เป็ นผูท้ าํ รายการทางธุ รกิจมีหน้าที)รับผิดชอบในการจัดเตรี ยม และ/
หรื อให้ขอ้ มูลรายการทางธุ รกิจนั2นๆ แก่พนักงานที)มีหน้าที)รับผิดชอบทางการเงินและ
บัญชี
6. ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ มาตรฐาน และข้อกําหนดที) เกี) ยวข้องอย่างเคร่ งครั ด
เพื)อให้การจัดทําบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างถูกต้อง
7. ยึ ด ถื อ หลัก ความซื) อ สั ต ย์ ปราศจากอคติ ใดๆ เพื) อ ให้ ก ารจัด เก็ บ บัน ทึ ก ข้อ มู ล
ตลอดจนการจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชีเป็ นไปโดยสุ จริ ต
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มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสี ยหายให้ กบั ผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ทใีM ห้ ความร่ วมมือในการ
รายงานการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ผูร้ ายงาน ผูร้ ้ องเรี ย น หรื อผูท้ ี) ใ ห้ค วามร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง จะได้รับ ความ
คุม้ ครองตามหลักเกณฑ์เรื) อง “การคุ ม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่ผูท้ ี)แจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแสที)เป็ น
ประโยชน์ ก ับ บริ ษ ทั ฯ อันเกี) ย วกับ การทุ จริ ต การไม่ ป ฏิ บ ัติตามกฎหมาย หรื อกฎระเบี ย บที) ออกโดย
หน่ วยงานของรัฐ รวมถึ งการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามระเบี ยบ ข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณของบริ ษทั ”
(Whistleblower Policy) ที)บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้ดงั นี2
e) ผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี)ให้ความความร่ วมมือสามารถเลือกที)จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้
หากเห็ นว่าการเปิ ดเผยนั2นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิ ดความเสี ยหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผย
ตนเองก็จะทําให้บริ ษทั สามารถรายงานความคืบหน้า ชี2 แจงข้อเท็จจริ งให้ทราบ หรื อบรรเทาความเสี ยหาย
ได้สะดวกและรวดเร็ วยิง) ขึ2น
h) บริ ษทั ฯ ถือว่าข้อมูลที)เกี) ยวข้องถือเป็ นความลับและจะเปิ ดเผยเท่าที)จาํ เป็ น โดยคํานึ งถึ ง
ความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ายงาน แหล่งที)มาของข้อมูล หรื อบุคคลที)เกี)ยวข้อง
k) กรณี ที) ผูร้ ้ องเรี ย นเห็ นว่า ตนอาจได้รับ ความไม่ ป ลอดภัย หรื ออาจเกิ ด ความเดื อดร้ อ น
เสี ยหาย ผูร้ ้องเรี ยนสามารถร้องขอให้บริ ษทั ฯ กําหนดมาตรการคุม้ ครองที)เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษทั ฯอาจ
กําหนดมาตรการคุ ม้ ครองโดยผูร้ ้ องเรี ยนไม่ตอ้ งร้ องขอก็ได้ หากเห็ นว่าเป็ นเรื) องที)มีแนวโน้มที) จะเกิ ด
ความเดือดร้อนหรื อความไม่ปลอดภัย
l) ผูท้ ี)ได้รับความเดื อดร้ อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที)มี
ความเหมาะสมและเป็ นธรรม
แนวปฏิบัติเกียM วกับการชดเชยกรณีผ้ ูมีส่วนได้ เสี ยได้ รับความเสี ยหายจากการละเมิดสิ ทธิ
บริ ษทั ฯ คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที)ได้รับความเสี ยหายจากการละเมิดสิ ทธิ อนั เกิดจาก
การดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) โดยจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ไม่ต)าํ กว่า
อัตราที)กฎหมายกําหนด
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การกํากับดูแลและติดตามผล
1. ถือเป็ นหน้าที)และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานที)จะต้อง
รับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุ รกิจอย่างเคร่ งครัด
2. ถือเป็ นหน้าที)และความรับผิดชอบของพนักงานที)ตอ้ งประเมินผลตนเองว่าด้วย เรื) อง
จรรยาบรรณธุ รกิจตามหลักเกณฑ์ที)บริ ษทั ฯ กําหนด
3. กําหนดบทลงโทษทางวินยั แก่ผกู ้ ระทําผิดจรรยาบรรณตามบทกําหนดโทษ
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในอย่างเป็ นระบบ
5. การสอบถามหรื อไต่สวนในกรณี พบข้อสงสัยว่าจะมีการกระทําผิดตามจรรยาบรรณหรื อการ
รับข้อร้องเรี ยน ตามกระบวนการรับข้อร้องเรี ยน (ข้อ 4.)
การรายงานการกระทําผิด
การรายงานในกรณี ที)มีขอ้ สงสัย หรื อต้องการร้องเรี ยน ว่าจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณ
สามารถทําได้หลายช่องทางโดยอิสระ เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ จดหมาย ถึงบุคคลที)เกี)ยวข้อง
ดังต่อไปนี2
• ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขั2น
• หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
• หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั
• ประธานเจ้าหน้าที)บริ หาร
ทั2งนี2 การรายงาน และการร้องเรี ยนดังกล่าวต้องกระทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บทกําหนดโทษทางวินัย
จรรยาบรรณธุ ร กิ จของบริ ษ ัท ฯ ถื อ เป็ นวิ นัย อย่า งหนึ) ง ซึ) งกรรมการบริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห าร และ
พนักงานทุกคนต้องดํารงตนและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด พนักงานที)ฝ่าฝื นไม่ปฏิ บตั ิตามจะถูกพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
ในกรณี ที) ฝ่ ายบริ หารและพนั ก งานปฏิ บ ัติ ต นในลั ก ษณะที) ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ให้พิจารณาตามโครงสร้างการจัดการองค์กรของบริ ษทั ฯ และระเบียบ ข้อบังคับ
เกี)ยวกับการทํางานของบริ ษทั ฯ ทั2งนี2 ให้แต่ละสายงานเป็ นผูพ้ ิจารณาในเบื2องต้น และสรุ ปเรื) องส่ งต่อให้
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งสุ ดของแต่ละสายงานนั2น เพื)อพิจารณาและตัดสิ นความผิดพร้อมระบุโทษตามความ
เหมาะสม
แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที)เกิดขึ2นรุ นแรงและก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
เป็ นอย่างมาก และไม่อาจอยูใ่ นวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ จะต้องนําเรื) องเข้าสู่ คณะกรรมการบริ หารของ
บริ ษทั ฯ เพื)อพิจารณาหาข้อสรุ ปและกําหนดโทษต่อไป
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