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จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบรษิทัย่อย (“บรษิทั”) ตระหนกัถงึความส าคญัของ

หลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์ สุจรติ โปร่งใสเป็นธรรม รบัผดิชอบและ

ระมดัระวงัภายใต้กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

เพื่อให้หลักการดังกล่าวสัมฤทธิผ์ล บริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

(Business Code of Conduct) ขึน้เพื่อให ้คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัิงานให้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างเคร่งครดั อนัเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ และน ามาซึง่การเพิม่ประสทิธภิาพในการ

แข่งขนั การเพิม่มลูค่า และความมัน่คงของกจิการระยะยาว 

 

แนวปฏิบัติ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย 

 1. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ 

 2. จรรยาบรรณว่าดว้ยการปฏบิตัต่ิอขอ้มลูและสารสนเทศ 

 3. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อภาครฐั 

 4. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อองคก์รอสิระและองคก์รอื่นๆ ในสงัคม 

 5. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 

 6. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อคู่คา้ และ/หรอืเจา้หน้ี 

 7. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อคู่แข่งทางการคา้ 

 8. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อพนกังาน 

 9. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 10.จรรยาบรรณว่าดว้ยการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

 11.จรรยาบรรณว่าดว้ยการไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 

 12.จรรยาบรรณว่าดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 13.จรรยาบรรณว่าดว้ยการเคารพสทิธมินุษยชน 

 14.จรรยาบรรณว่าดว้ยการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั 
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นิยาม 
 
จรรยาบรรณธรุกิจ แนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

และบรษิทัย่อย ซึง่จะน าไปสู่การก ากบัดูแลที่ดขีององคก์ร 

บริษทั บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  

ผู้บริหาร กรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัฝา่ย/เทยีบเท่าขึน้ไปของ

บรษิทั 

พนักงาน พนกังานระดบับงัคบับญัชา/เทยีบเท่าลงมาของบรษิทั 

ตวัแทนผู้รบัมอบอ านาจ บุคคลหรอืนิตบุิคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั ใหก้ระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดของ

บรษิทั 

คู่สญัญา ผูท้ีย่อมเขา้ผกูพนัตน และมสีทิธ ิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีป่รากฏในสญัญาทีไ่ด้ท า

ไวก้บับรษิทั 

ผู้เก่ียวข้องทางธรุกิจ บุคคลหรอืนิตบุิคคลใดกต็ามทีบ่รษิทัมกีารตดิต่อสมัพนัธท์างธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็นรฐับาล 

หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ องคก์รภาคเอกชน องคก์รเพื่อสาธารณกุศล เป็นต้น 

ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบับรษิทัในดา้นต่างๆ เช่น กรรมการบรษิทั พนกังาน ผูถ้อืหุน้ 

คู่สญัญา ผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ เจา้หน้ี ลกูหน้ี สงัคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็นต้น 
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แนวทางจรรยาบรรณ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน (ผู้มหีน้าที่) เป็นผู้มหีน้าที่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย

เมื่อเหน็การไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ อกีทัง้ใหค้วามร่วมมอืในการสอบสวนหาข้อเทจ็จรงิเมื่อมกีารกล่าวหาว่ามกีาร

ไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ  

2. ผูม้หีน้าทีต่้องท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระของจรรยาบรรณฉบบัน้ี 

3. เรยีนรูเ้น้ือหาสาระทีเ่กีย่วกบัหน้าทีข่องตนและมกีารทบทวนความรูค้วามเขา้ใจอย่างสม ่าเสมอ 

4. เมื่อมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถาม ใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีบ่รษิทัก าหนดใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการ

ตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ 

5. ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบับุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัติามหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอือาจส่งผลกระทบต่อบรษิทั 

6. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัต้องเป็นผู้น าในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสรมิสภาพแวดล้อมในการท างานให้

พนกังาน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจว่าการปฏบิตัติามจรรยาบรรณเป็นสิง่ทีถู่กต้อง และสมควรปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 

7. เมื่อพบเหน็การฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ผู้มหีน้าที่หรอืผู้มสี่วนได้เสยีพงึแจ้งเรื่องแก่ผู้บงัคบับญัชาที่ตน

ไว้วางใจ หรอืผู้บริหารสายงานทรพัยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ โดยกรณีแจ้ง

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ใหแ้จง้ผ่าน E-mail : auditcommittee@pjw.co.th  
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1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

1.1 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ยจติบรสิุทธิแ์ละเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้

รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม 

1.2 ปฏบิตัหิน้าทีบ่รหิารจดัการ โดยใชท้กัษะและความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ที่ 

1.3 จดัการดแูลมใิหท้รพัยส์นิใดๆ ของบรษิทัเสื่อมค่าหรอืสญูหายโดยมชิอบ 

1.4 ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยใชข้อ้มลูภายในใดๆ ทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยแก่สาธารณะ 

1.5 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบรษิทั ต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั สม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความ

เป็นจรงิ 

1.6 มุ่งมัน่ทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพยีงพอ ทนัเวลา เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึอย่างเทา่เทยีม

กนั และระมดัระวงัไม่ใหผู้ถ้อืหุน้เกดิความส าคญัผดิหรอืสบัสนในขอ้มลูสารสนเทศ 

1.7 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

1.8 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต้องแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกบัการซือ้

ขายหุน้ของบรษิทัตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 

ข้อพึงระวงั 

1) การจดัท าขอ้มลู เอกสาร หรอืรายงานทางการเงนิทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ 

2) การท าลายเอกสารโดยไม่ทราบรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะท าลาย 

ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) ในการประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี ประธานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดส้ ัง่การใหเ้จา้หน้าทีท่ีด่แูลเรื่องการลงทะเบยีนเข้า

ร่วมประชุมไม่ให้ นายสุนทร เข้าร่วมการประชุม เน่ืองจากเกรงว่าจะคดัค้านในวาระอนุมตัิโบนัสกรรมการ ท่าน

ควรท าอย่างไร 

 

 

ค าแนะน า 

 บรษิทัต้องสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย ไดม้สีทิธอิย่างเท่า

เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอสิระ ก่อนการลงมตใิน

วาระใดๆ 
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2. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบติัต่อข้อมูลและสารสนเทศ 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

2.1 มุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาความลบัของบรษิทั ไม่น าขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั หรอืเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก 

2.2 กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รบัข้อมูลภายในของบรษิทัต้องไม่ใช้ข้อมูลดงักล่าวก่อน

เปิดเผยสู่สาธารณชน และหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตนเอง คู่

สมรส บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรอืทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุน

ส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดอืน ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี และหลงัการเปิดเผย

ขอ้มลูดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั 

ข้อพึงระวงั 

1) การแบ่งปนัขอ้มลูส่วนบุคคลกบัหน่วยงานต่างๆ หรอืบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 

2) การขาดมาตรการป้องกนัความเสีย่งในการจดัการกบัขอ้มลู เพื่อไม่ใหถู้กท าลายหรอืเกดิการสญูหาย 

ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) หากท่านท าหน้าทีอ่ยู่ในต าแหน่งทีส่ามารถเขา้ถงึระบบขอ้มลูประวตักิรรมการ และผูบ้รหิารได ้วนัหน่ึงไดร้บั

โทรศพัทจ์ากผูจ้ดัการโรงงานขอใหส้่งประวตัขิองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อน าไปเผยแพร่ในนิตยสารเลม่หน่ึง 

โดยอ้างว่าไดร้บัอนุญาตจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารแลว้ แต่ท่านไม่ทราบเรื่อง ท่านจะท าอย่างไร 

 

 

ค าแนะน า 

การเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของผูอ้ื่นต้องไดร้บัการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูโดยตรง ผูท้ีเ่ปิดเผยขอ้มลูส่วนตวั

ของผูอ้ื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจะต้องรบัผดิชอบในความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ ในตวัอย่างน้ีท่านควรสอบถาม

ไปยงัเจา้ของขอ้มลูโดยตรงเพื่อขอความเหน็ชอบจากเจา้ของขอ้มลูดงักล่าวก่อนด าเนินการใดๆ 

 

 

 

 



 
 

5 
 

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อภาครฐั 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

3.1 ให้ความส าคัญกบัความโปร่งใส และค านึงถึงความซื่อสตัย์สุจริตในการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที่ หรือ

หน่วยงานภาครฐั เพื่อหลกีเลี่ยงการด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขดัแย้งต่อหลกัการ

บริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวก หรือ

ผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั 

3.2 ให้ความร่วมมือกบัภาครฐัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจอย่าง

เคร่งครดั 

3.3 เสนอความคดิเหน็และมสี่วนร่วมกบัภาครฐัในการพฒันาประเทศชาต ิทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

3.4 มุ่งมัน่ด าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รบัมอบหมายจากภาครฐั หรอืเป็น

โครงการทีบ่รษิทัรเิริม่ขึน้เอง 

ข้อพึงระวงั 

1) ความสมัพนัธก์บันกัการเมอืง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบันกัการเมอืงอนัอาจท าใหเ้ขา้ใจผดิไดว้่าไม่เป็นกลางทางการ

เมอืง หรอืฝกัใฝพ่รรคการเมอืง 

2) การแต่งกายดว้ยเครื่องแบบพนกังาน ในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทางการเมอืงกบัพรรคการเมอืงใด 

ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) ท่านควรท าอย่างไรถ้าหากพนกังานใต้บงัคบับญัชาของท่านลงสมคัรเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นสมาชกิองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบล  

 

ค าแนะน า 

ชีแ้จงใหพ้นกังานใต้บงัคบับญัชาคนนัน้ทราบว่าสามารถลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ได ้หากไม่กระทบต่อการ

ปฏบิตังิานหลกัทีป่ฏบิตัอิยู่ และจะต้องไม่อ้างความเป็นพนกังานของบรษิทัเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินการ

เกีย่วกบัการสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืการหาเสยีงเลอืกตัง้ หรอืกระท าการอื่นใดทีท่ าใหส้าธารณชนเกดิความ

เขา้ใจผดิว่าบรษิทัใหก้ารสนบัสนุน มสี่วนเกีย่วขอ้ง หรอืฝกัใฝก่บักลุ่มการเมอืงใด 
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4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อองคก์รอิสระและองคก์รอ่ืนๆ ในสงัคม 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

4.1 เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกบัองค์กรอิสระ และองค์กรอื่นๆ ในสงัคม ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม 

4.2 ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ ทีอ่งคก์รอสิระ และองคก์รอื่นๆ ในสงัคมจดัขึน้เพื่อส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

และตอบสนองความคาดหวงัของสงัคม 

4.3 ในการด าเนินการโครงการร่วมกบัองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสงัคม ต้องค านึงถึ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั 

4.4 ปฏบิตัติามกฎหมาย โดยไม่ละเมดิขอ้บงัคบั หรอืขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

ข้อพึงระวงั 

1) การเผยแพร่ขอ้มลูทีไ่ม่ถูกต้องสู่สาธารณะ 

2) การเพกิเฉยต่อขอ้รอ้งเรยีนของชุมชน 

ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) ทางบรษิทัไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากชุมชน ในเรื่องปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มและมลพษิจากการปล่อยน ้าเสยีลงสู่แม่น ้าล า

คลอง ทางบรษิทัควรด าเนินการอย่างไร  

 

 

ค าแนะน า 

บรษิทัควรเร่งด าเนินการแกไ้ขปญัหาทีชุ่มชนรอ้งเรยีนในดา้นปญัหาสิง่แวดลอ้มและมลพษิใหถู้กต้องตามที่

กฎหมายก าหนดไวโ้ดยการจดัท าระบบบ าบดัน ้าเสยี มกีารตรวจสอบทางชวีภาพ กายภาพ และ เคม ีก่อน

ปล่อยลงสู่แม่น ้าล าคลอง เพื่อไม่ใหเ้กดิปญัหามลพษิกบัชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
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5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

5.1 ปฏบิตัต่ิอลกูคา้ โดยยดึหลกัความซื่อสตัยแ์ละยุตธิรรม รวมทัง้เปิดเผยและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารที่

ถูกต้องครบถว้นแก่ลกูค้า โดยไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

5.2 ปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ผกูพนัต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่ดครดั ตลอดจนใหบ้รกิาร และปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดว้ยความมี

น ้าใจ 

5.3 ค ารอ้งเรยีนของลกูคา้พงึไดร้บัเอาใจใส่ และด าเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลกูคา้อย่าง

รวดเรว็ 

5.4 รกัษาความลบัทางการคา้ของลกูคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูเ้กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

5.5 ผลติสนิคา้ทีม่คุีณภาพ และไดม้าตรฐานอย่างสม ่าเสมอ 

5.6 ไม่คา้ก าไรเกนิควรเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพของสนิคา้ และหลกีเลีย่งการก าหนดเงื่อนไขทางการคา้ที่ไม่เป็น

ธรรมต่อลกูคา้ 

ข้อพึงระวงั 

1) การน าขอ้มลูของบรษิทัลกูคา้ไปพดูในทีส่าธารณะ 

2) การแสดงกริยิาที่ไม่เหมาะสมระหว่างทีม่กีารโต้เถยีงกบัลกูคา้ 

ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) ท่านไดย้นิผูจ้ดัการฝา่ยขายคุยกบัลกูคา้เกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีล่กูคา้ไดพ้ฒันาขึน้ ซึง่จะมกีารเปิดตวัผลติภณัฑน้ี์ใน

อกีไม่กีส่ปัดาหข์า้งหน้า ท่านจะสามารถน าเรื่องน้ีไปบอกใหก้บัผูอ้ื่นทราบไดห้รอืไม่ 

 

 

ค าแนะน า 

ไม่ได ้เน่ืองจากขอ้มลูประเภทน้ีเป็นขอ้มลูส าคญัของบรษิทัลกูคา้ทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ท่านไม่ควรน า

ขอ้มลูน้ีไปแสวงหาผลประโยชน์ หรอืไม่ควรแลกเปลีย่นขอ้มลูน้ีกบัผูอ้ื่นทีอ่าจน าขอ้มลูน้ีไปใช้ได้ เพราะอาจ

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัลกูคา้ 
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6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบกบัคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

6.1 รกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่คา้ ตลอดจนสรา้งความร่วมมอืกนัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

6.2 การจดัซื้อจดัจ้างไม่ควรเจาะจงข้อก าหนดของผลติภณัฑ์ หรอืบรกิารจากคู่ค้ารายหน่ึงรายใดโดยเฉพาะ หรือ

พยายามเลอืกสรรคุณลกัษณะทีโ่น้มเอยีงไปทางผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมคีวามจ าเป็น

ซึง่มเีหตุผลสนบัสนุนอย่างเพยีงพอ 

6.3 ให้ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจ  รกัษา

ผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หน้ี โดยการปฏบิตัติามกฎหมาย และกตกิาทีก่ าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครดั  

6.4 ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบัคู่คา้ 

6.5 ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครดั และมีการปฏิบตัิต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม  รวมถึงการช าระคืนตาม 

ก าหนดเวลา การดแูลหลกัทรพัยค์ ้าประกนั และเงื่อนไขอื่นๆ ตามขอ้สญัญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยจะมกีารรายงานคู่ค้า และเจ้าหน้ีล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผูกพนั

ในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปญัหาดงักล่าว ในการคดัเลอืกคู่คา้บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารคดัเลอืกผู้ขาย ผู้ส่ง

มอบ และผูใ้หบ้รกิาร โดยปฏบิตัติามวธิกีารปฏบิตังิานเรื่อง การจดัซือ้จดัจา้ง การประเมนิผูส้่งมอบ และการพฒันา

ผูส้่งมอบ  

ข้อพึงระวงั 

1) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในการคดัเลอืกผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิาร เช่น การยอมรบัของก านลัทีไ่ม่

เหมาะสม 

2) การเลอืกผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ป็นญาตพิีน้่อง หรอืมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ 

ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) ท่านก าลงัคดัเลอืกบรษิทัทีป่รกึษาภายนอกใหม้าวางระบบในบรษิทั ซึง่พีช่ายของท่านด าเนินธุรกจิทีป่รกึษาใน

ดา้นน้ีอยู่เช่นกนั และท่านกพ็จิารณาเหน็ว่าพีช่ายของท่านมคุีณสมบตัเิหมาะสมกบังานในลกัษณะทีท่่านต้องการ

เป็นอย่างมาก ท่านจะสามารถว่าจา้งพีช่ายของท่านใหท้ างานน้ีไดห้รอืไม่ 

 

ค าแนะน า 

ถงึแมว้่าพีช่ายของท่านจะมคุีณสมบตัทิีเ่หมาะสม แต่ท่านกไ็ม่สมควรจา้งพีช่ายของตนเอง เพราะ การว่าจา้ง

จะท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทั อย่างไรกด็พีีช่ายของท่านยงัมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการ

คดัเลอืกเป็นทีป่รกึษาใหแ้ก่บรษิทั แต่ท่านจะต้องไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งในการเลอืก การตดัสนิใจ และการเสนอ

ว่าจา้ง 
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7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

7.1 ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัปฏิบัติการแข่งขนั

ทางการคา้ และยดึถอืกตกิาของการแข่งขนัทีด่อีย่างเสมอภาคกนั  

7.2 ไม่กดีกนัผูอ้ื่นในการเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกจิ  

7.3 ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายส ีและโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจรงิ 

หรอืมกีารกระท าการใด ๆ ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนั  

ข้อพึงระวงั  

1) การร่วมกนัก าหนดราคา หรอืเงื่อนไขการขายสนิคา้ หรอืบรกิารทีไ่ม่เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการคา้รายอื่น 

2) การท าความตกลงกบัลกูคา้ ทีม่ผีลเป็นการเอาเปรยีบคู่แข่งรายอื่น 

ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) หากท่านไดร้บัมอบหมายใหน้ าสนิคา้และนวตักรรมของบรษิทัไปจดัแสดงในงานแสดงสนิคา้ที่จดัขึ้นในประเทศ ซึ่ง

ท่านต้องการทีจ่ะแสดงว่าคุณภาพสนิคา้ของบรษิทัดกีว่าสนิคา้ชนิดเดยีวกนัที่ผลติโดยบรษิทัผู้ผลติรายอื่น ท่านจะ

สามารถน าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นมาทดสอบคุณภาพเพื่อเปรยีบเทยีบกบัผลิตภัณฑ์ของบรษิทัต่อหน้าผู้ที่มา

ร่วมงานแสดงสนิคา้ไดห้รอืไม่ 

2) หากท่านได้รบัการเชญิชวนจากคู่แข่งทางการค้าเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกบัแผนการตลาดเพื่อ

จดัสรรกลุ่มลกูคา้และพืน้ทีก่ารขาย เพื่อตดัราคาระหว่างกนั ท่านจะท าอย่างไรต่อเหตุการณ์ดงักล่าว 

 

 

ค าแนะน า 

1) ท่านไม่สามารถน าสนิคา้ของผูผ้ลติรายอื่นมาร่วมทดสอบไดแ้มว้่าจะเป็นการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิกต็าม เพราะ

เป็นการกระท าทีผ่ดิมารยาททางธุรกจิ อย่างไรกต็าม หากท่านต้องการแสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพของสนิคา้ก็

สามารถน ามาทดสอบเปรยีบเทยีบได ้แต่ไม่ควรระบุแหล่งผลติสนิคา้หรือผูผ้ลติสนิคา้ทีน่ ามาทดสอบ

เปรยีบเทยีบ 

2) ท่านควรจะปฏเิสธการเขา้ร่วมสนทนาในประเดน็ดงักล่าว และควรรายงานเรื่องทีเ่กดิขึน้ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
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8. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

8.1 ปฏิบตัิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์และสทิธิข ัน้พื้นฐานของ

มนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

8.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบตัิงานของ

พนกังานแต่ละคน ในรปูของเงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงนิสมทบประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุน

ทดแทน กองทุนส ารองเลีย้งชพี การท าประกนัสุขภาพ และอื่นๆ 

8.3 การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงานต้องกระท าด้วยความสุจรติใจ และตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ๆ 

8.4 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและสุขภาพของพนกังานอยู่เสมอ 

8.5 ใหก้ารส่งเสรมิ สนบัสนุน ฝึกอบรมและพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 

8.6 รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 

8.7 ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 

8.8 หลกีเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์อันเน่ืองมาจากได้รบั

ความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมเพื่อใหไ้ดร้บัการแกไ้ขในวถิทีางทีถู่กต้อง 

ข้อพึงระวงั 

1) การท างานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าหรอืเครื่องมอื เครือ่งจกัร โดยไม่ปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้าน 

2) การไม่รายงานอุบตัเิหตุทีเ่กดิในสถานทีท่ างาน 

3) การไม่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและระเบยีบปฏบิตัวิ่าดว้ยสขุอนามยัและความปลอดภยั 

ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่านรายงานว่าหขูองเขาไม่ค่อยไดย้นิเสยีงอยู่บ่อยครัง้ ซึง่เขาไดไ้ปพบแพทยแ์ลว้ และแพทย์

ไดใ้หค้วามเหน็ว่าอาจจะมาจาก 2 สาเหตุ คอื การได้ยนิเสยีงดงัมากๆ หรอื อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มเีสยีงดงัเ ป็น

ประจ า ผู้ใต้บงัคบับญัชาของท่านจงึสงสยัว่าอาจเกดิจากการได้ยนิเสยีงเครื่องจกัรในบรเิวณสถานที่ท างาน  ใน

ฐานะทีท่่านเป็นผูบ้งัคบับญัชา ท่านจะปฏบิตัอิย่างไร 

2) หวัหน้างานของท่านสัง่ให้ท่านเตรยีมใบสัง่ซื้องานบรกิารที่มมีูลค่า 20,000 บาท แต่เขามอี านาจอนุมตัิค่าใช้จ่าย

เพียง 15,000 บาท จึงสัง่ให้ท่านแบ่งใบสัง่ซื้อออกเป็น 2 ใบ เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเสนอขออนุมัติจาก

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไป ท่านควรจะท าอย่างไรในสถานการณ์น้ี 
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ค าแนะน า 

1) ในฐานะทีท่่านเป็นผูบ้งัคบับญัชา เมื่อไดร้บัรายงานความผดิปกต ิท่านควรด าเนินการใหม้กีารตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิทนัท ีเพราะพนกังานทุกคนมหีน้าทีใ่นการรายงานความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

แมว้่าจะเป็นความผดิปกตเิพยีงเลก็น้อย หรอืเป็นเพยีงขอ้สงสยั ทัง้น้ีเพือ่เป็นการป้องกนั หรอืยบัยัง้อนัตราย

ทีอ่าจเกดิขึน้ไดท้นัท่วงท ี

2) การกระท าเช่นน้ีเป็นการขออนุมตัทิีไ่ม่ถูกต้อง และขดัต่อหลกัการควบคุมภายในที่ด ีท่านควรจะแจง้ให้

หวัหน้างานของท่านทราบวธิปีฏบิตัทิีถู่กต้อง หรอืหากอดึอดัใจทีจ่ะแจง้ ท่านสามารถแจง้เรื่องทีเ่กดิขึน้ไดก้บั

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

 

9. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

นโยบายและแนวการปฏิบติั  

9.1 มนีโยบายในการด าเนินธุรกจิ ดว้ยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในด้านความปลอดภยั 

คุณภาพชวีติ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ  ตระหนกัถงึ

คุณภาพชวีติของชุมชนและสงัคม  ตลอดจนค านึงถงึการด าเนินธุรกจิทีจ่ะมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม   

9.2 การปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ การด าเนินการใด ๆ ของบรษิทัจะต้องท าใหแ้น่ใจว่าผลติภณัฑแ์ละการประกอบ

ธุรกจิของบรษิทัทุกอย่างถูกต้องและสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบหรอืมาตรฐานต่างๆ  

9.3 จดัการอบรมรวมถงึกจิกรรมภายในองคก์รฯ เพื่อส่งเสรมิใหพ้นกังานมจีติส านึกและมคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ กบัชุมชนทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ตามสมควร 

ข้อพึงระวงั 

1) การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างไม่คุ้มค่า 

2) กระบวนการผลติทีม่ขีองเสยีจากกระบวนการผลติมากกว่าปกติ 

3) การจดัการกบัขยะอนัตรายผดิวธิ ี
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ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) บรษิทัใหท้่านสัง่ซือ้สสีเปรย ์โดยทีท่่านรูจ้กัพนกังานที่บรษิทัผลติสสีเปรยร์ายหน่ึงซึง่สามารถสัง่ซือ้ไดใ้นราคาถูก

กว่าซือ้ยีห่อ้ทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั แต่บรษิทัดงักล่าวยงัไม่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเรื่องการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ท่าน

จะท าอย่างไร 

 

ค าแนะน า 

การสัง่ซือ้วสัดุทีเ่ป็นสารเคมสี าหรบัใชใ้นส านกังานหรอืโรงงานต้องมัน่ใจว่าเป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานความปลอดภยัจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และมแีหล่งผลติทีน่่าเชื่อถอื 

 

10. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

10.1 กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังานบรษิทัทุกระดบั ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกบัเรื่องคอร์รปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรง             

หรอืทางอ้อม 

10.2 พนกังาน บรษิทัทุกคนไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การกระท าที่เข้าข่ายทุจรติคอร์รปัชัน่ที่เกี่ยวข้องกบั

บรษิทั ต้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลที่รบัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ

ต่างๆ หากมีข้อสงสยัหรอืข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บังคบับัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รบัผิดชอบ

เกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทั ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ 

10.3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการร่วมคอร์รปัชัน่ หรือแจ้งเรื่องที่เกี่ยวกับการ

คอรร์ปัชัน่ที่เกี่ยวข้องกบับรษิทั โดยใช้นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรยีน หรอืผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการรายงานการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่  

10.4 ผูท้ีก่ระท าคอรร์ปัชัน่ เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณของบรษิทั ซึ่งจะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิัยตาม

ระเบยีบทีบ่รษิทัก าหนดไว ้นอกจากน้ีอาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

10.5 บรษิทัตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องกบับรษิัท หรืออาจเกดิผลกระทบต่อบริษทั รวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ในเรื่องที่ต้อง

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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10.6 ส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามรู้ความเข้าใจ โดยการจดัสมัมนาและอบรมเกี่ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ของบริษทั เพื่อเป็นการให้ความรู้  และทบทวนข้อมูลเกี่ยวกบัการต่อต้านทุจริต

คอรร์ปัชัน่ 

10.7 บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกดิการทุจริตคอร์รปัชัน่เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยระบุ

เหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ประเมนิระดบัความเสีย่งในดา้นโอกาสเกดิและผลกระทบที่อาจ

เกดิขึน้ เพื่อน าไปใชท้บทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั ใหส้ามารถน าไปปฏบิตัิ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

10.8 จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมระบบงาน

ส าคญัต่างๆ เพื่อป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ

แกไ้ขทีเ่หมาะสม 

10.9 ก าหนดให้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการ

ประเมนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทัตามล าดบั อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

ข้อพึงระวงั 

1) การจ่ายเงนิใหก้บับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการท าธุรกรรมนัน้ เพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธพิเิศษทีไ่ม่ควรได้ 

2) การท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืสมาชกิครอบครวัของเจา้หน้าทีร่ฐั ในขณะทีเ่จา้หน้าทีด่งักล่าวมอีิทธพิลต่อ

การตดัสนิใจเกีย่วกบัสญัญาทีท่ ากบัรฐั 

3) รบัหรอืใหค้ าแนะน าทางธุรกจิ ทีต่้องใชค้วามสมัพนัธพ์เิศษกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืบุคคลใดๆ 

ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) บรษิทัใหท้่านสัง่ซือ้เมด็พลาสตกิ โดยทีท่่านเป็นญาติกบัพนกังานขายของบรษิทัทีจ่ าหน่ายเมด็พลาสตกิ แห่งหน่ึง 

ญาตขิองท่านไดร้บัปากกบัท่านว่าหากสัง่ซื้อถงึยอดทีก่ าหนดไวจ้ะใหค่้าคอมมชิชัน่ 1 % ของยอดขาย ท่านควร

ด าเนินการอย่างไร 

 

ค าแนะน า 

ในการสัง่ซือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ควรมกีารเปรยีบเทยีบราคาจากผูจ้ าหน่ายอย่างน้อย 3 รายเพื่อใหไ้ดร้าคา

สนิคา้ทีม่คีวามเหมาะสม และราคาถูกทีสุ่ด และผูจ้ าหน่ายทีน่ ามาเปรยีบเทยีบต้องมคีวามน่าเชื่อถอื ผ่านการ

คดัเลอืกตามระบบ ระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิานของบรษิทั 
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11. จรรยาบรรณว่าด้วยการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

11.1 พนกังานของบรษิทัทุกคนต้องใหค้วามเคารพ และไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น หากพบการกระท า

ทีเ่ป็นหรอือาจเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาใหแ้จง้ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบ 

11.2 ตรวจสอบขอ้มลูอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอก ที่ได้รบัมาหรอืจะน ามาใช้ภายในบรษิทั เพื่อลดโอกาสที่จะเกดิ

กรณีละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น 

11.3 พนักงานมหีน้าที่รายงานต่อผู้บงัคบับญัชาเมื่อพบการกระท าผดิที่เห็นว่าเป็นการละเมดิสทิธิ อาจน าไปสู่การ

ละเมดิสทิธ ิหรอืการกระท าทีอ่าจก่อใหเ้กดิขอ้พพิาทเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา 

11.4 ในการท างาน พนกังานต้องดแูลรกัษางาน ขอ้มลู สตูร สถติ ิโปรแกรม วธิกีาร กระบวนการ และขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

ทีเ่ป็นทรพัยส์นิทางปญัญาของบรษิทัไม่ใหถู้กล่วงละเมดิ และไม่เปิดเผยให้กบัผู้ใด เว้นแต่ได้รบัอนุญาตจากทาง

บรษิทั 

ข้อพึงระวงั 

1) การท าซ ้า ดดัแปลง แกไ้ขอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ โดยไม่มี

เหตุสมควร 

2) การใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบั หรอืเป็นสทิธิข์องผูอ้ื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของ 

3) การตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิทางปญัญา ใชป้ระโยชน์จากทรพัย์สนิทางปญัญา รกัษาสทิธิแ์ละ

คุม้ครองสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปญัญาของบรษิทั โดยไม่มคีวามเขา้ใจทีช่ดัเจนและถูกต้อง 

ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) บรษิทัมนีโยบายให้ปรบัปรุงงานด้านการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ (R&D) โดยให้จดัหาโปรแกรมส าเรจ็รูปมาใช ้

ซึง่โปรแกรมดงักล่าวมจี าหน่ายในราคาทีส่งูมากและมกีารสงวนลิขสทิธิต์ามกฎหมาย เน่ืองจากลูกน้องของท่านมี

เพื่อนที่อยู่ฝ่าย R&D ของบริษัทแห่งหน่ึง และได้ใช้โปรแกรมดังกล่าวอยู่ เพื่อต้องการให้ ได้ผลงานจาก

ผูบ้งัคบับญัชา ลกูน้องของท่านจงึขอ Copy โปรแกรมดงักล่าวมาทดลองใช้ในงานเพื่อเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย 

เมื่อท่านทราบเรื่อง ท่านจะท าอย่างไร 
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ค าแนะน า 

การน าโปรแกรมทีส่งวนลขิสทิธิต์ามกฎหมายมาใชอ้ย่างไม่ถูกต้อง มคีวามเสีย่งต่อการถูกฟ้องรอ้งและเป็น

การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทัในภายหลงั ถงึแมว้่าเป็นเพยีงการ

ทดลองน ามาใชก้ไ็ม่สมควร ท่านควรสัง่ใหล้บโปรแกรมดงักล่าวออกจากเครื่องคอมพวิเตอรข์องบรษิทั และ

ก าชบัไม่ใหม้โีปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีไ่ม่ไดผ้่านการจดัซือ้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาใช้กบัเครื่องของบรษิทั 

 

12. จรรยาบรรณว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า  การตดัสนิใจใดๆ 

ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัเท่านัน้   และควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

12.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขดักนัให้บรษิทัทราบถึง

ความสมัพนัธ ์หรอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว 

12.2 การพจิารณาการเขา้ท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการที่พจิารณา ต้องไม่

เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนัน้ๆ รวมถึงในการท ารายการให้พิจารณาถึงความ

เหมาะสม โดยใชร้าคา และเงื่อนไข เสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก 

12.3 รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องได้ร ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัิรายการ

อย่างเหมาะสมรอบคอบต่อไป 

12.4 ผูบ้รหิารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ข้อพึงระวงั 
1) ผลประโยชน์ส่วนตวัทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั 
2) ความสมัพนัธส์่วนตวัทีอ่าจขดัแยง้กบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
3) ความสมัพนัธด์า้นการเงนิกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทั 
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ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 
1) ท่านเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัแห่งหน่ึงมอี านาจอนุมตัิการสัง่ซื้อและจ่ายเงนิในวงเงนิ 1 ล้านบาท ภรรยาของท่าน

เปิดบรษิัทขายวสัดุก่อสร้าง เมื่อบริษัทมีโครงการจดัสร้างคลงัสนิค้า ท่านจึงสัง่การให้ฝ่ายจดัซื้อด าเนินการซื้อ
สนิคา้จากบรษิทัภรรยาของท่านเท่านัน้ และในการสัง่ซือ้แต่ละครัง้ต้องไม่เกนิวงเงนิ 1 ลา้นบาท 
 

 

ค าแนะน า 

ควรจดัท างบประมาณโครงการและท าการเปรยีบเทยีบราคาจากผูข้ายตามระบบ ระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิาน

ของบรษิทัใหเ้รยีบรอ้ย และท่านควรแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ และใหค้ณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตัิ

การด าเนินการดงักล่าว หรอืใหผู้บ้รหิารท่านอื่นทีม่คีวามเป็นอสิระ และไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ

รายการนัน้เป็นผูอ้นุมตักิารสัง่ซือ้และการสัง่จ่ายเงนิ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสเป็นธรรม  

 

13. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบริษทั ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) สนับสนุนและเคารพหลกัการด้านสทิธิมนุษยชนอันมีส่วน
สมัพนัธก์บัธุรกจิในลกัษณะการเพิม่คุณค่า และถอืเป็นปจัจยัส าคญัของธุรกจิในการสร้างมูลค่าเพิม่และผลผลติ รวมทัง้
หมัน่ตรวจตราดแูลมใิหธุ้รกจิของกลุ่มบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) เข้าไปมสี่วนเกี่ยวข้องกบัการล่วง
ละเมดิสทิธมินุษยชน ด้วยการยอมรบัหลกัปฏิบตัิที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลก เช่น หลกัสทิธมินุษยชนขององค์การ
สหประชาชาต ิ

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

13.1 เคารพและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนกฎหมายทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งโดยเคร่งครดั 

13.2 พฒันาช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบตัิตนต่อการเคารพสทิธิ

มนุษยชน รวมถงึเพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถแสดงความคดิเหน็สะทอ้นปญัหา และแจ้ง

เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน หากมเีหตุการณ์หรอืการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งต่อการละเมดิสทิธมินุษยชน 

13.3 จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกบัสิทธิมนุษยชนหลังจากที่ได้รบัแจ้งจาก

พนักงาน และ/หรอืผู้มสี่วนได้เสยี พร้อมรายงานต่อคณะผู้บรหิารระดบัสูง เพื่อด าเนินการพฒันาบรรเทา หรอื

แกไ้ขผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนอย่างเหมาะสม 
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13.4 ปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรม เสมอภาคใหเ้กยีรติ และให้โอกาส ควบคู่ไปกบัการให้ความส าคญัในการดูแล

ชุมชนและสงัคมบนพืน้ฐานของความปลอดภยัและคุณภาพชวีติที่ดี ตลอดจนการส่งเสรมิคู่ค้าธุรกจิให้เติบโตไป

ดว้ยกนัอย่างรบัผดิชอบและการเคารพสทิธพิืน้ฐานของผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั 

ข้อพึงระวงั 

1) จะต้องมใีจเป็นกลาง โดยต้องบนัทกึตามข้อเทจ็จรงิที่ได้ บนัทกึให้ชดัเจนว่าสิง่ใดเป็นข้อเทจ็จรงิที่ประสบด้วย
ตนเอง หรอืสิง่ใดเป็นขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดร้บัการบอกเล่าซึง่อาจเอนเอยีงเขา้ขา้งฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง  

2) ควรระมดัระวงัเรื่องความแตกต่างทางวฒันธรรมซึ่งเป็นเรื่องอ่อนไหว  การสื่อสารเรื่องค าถามและการท าความ
เขา้ใจกบัปฏกิริยิาของผูเ้สยีหายเป็นสิง่ส าคญั  

 
ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 
 

1) บรษิทัเปิดรบัสมคัรพนักงานขายสนิค้าของบรษิทัที่มกีารเปิดหน้าร้านอยู่ด้านหน้าของบรษิทั โดยในประกาศรบั
สมคัร มกีารก าหนดเพศคอื เพศหญิง หน้าตาสวย หุ่นดี เท่านัน้จงึจะผ่านการพิจารณาสมัภาษณ์ในเบื้องต้น 
จ านวน 2 อตัรา เมื่อมผีูม้าสมคัรงานพบว่า บุคคลนัน้เป็นเพศชาย และผวิด า รปภ.ของบรษิทัจงึแจ้งว่าให้กลบัไป
คุณสมบตัไิม่สอดคลอ้งตามประกาศ 
 
 

ค าแนะน า 

บรษิทัไม่ควรมกีารก าหนดคุณลกัษณะของผูส้มคัรงานแต่ควรดทูีค่วามสามารถ คุณวุฒกิารศกึษาทีเ่หมาะสม

กบัต าแหน่งงานทีร่บัสมคัร เพื่อไม่เป็นการกดีกนัหรอืแบ่งแยกเพศ และเป็นการเคารพสทิธมินุษยชน 

 
 

14. จรรยาบรรณว่าด้วยการท ารายการระหว่างกนัของบริษทั 

การท ารายการระหว่างกนั บรษิทัจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั 

ประกาศ ค าสัง่ หรอืข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงกนัของบริษทั ตามมาตรฐานการบัญชีที่

ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 

นโยบายแนวปฏิบติั 

14.1 ศกึษาหลกัเกณฑ ์ระเบยีบ ขัน้ตอน อ านาจด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อน

ด าเนินการ 

14.2 ไม่ด าเนินการหากมกีารรอ้งขอใหม้กีารขา้มขัน้ตอนหรอืเพกิเฉยต่อกระบวนการใดๆทีต่้องด าเนินการตามปกต ิ 
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14.3 ด าเนินการตามแนวปฏบิตัแิละกระบวนการในการพจิารณาอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั รายการที่เกี่ยวโยง

กนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท ตามหลกัเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด  

14.4  ด าเนินการเรื่องรายการระหว่างกนัอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล  และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั 

14.5 รายการระหว่างกนัจะต้องไดร้บัการพจิารณาและใหค้วามเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัริายการอย่างรอบคอบเหมาะสม 

ข้อพึงระวงั 

1) รายการระหว่างกนัจะต้องมรีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ 

 ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) การขอยมืตวัพนกังานจากบรษิทัย่อยเพื่อมาช่วยปฏบิตังิานในหน่วยงานของท่านเป็นการชัว่คราว โดยให้ผู้บรหิาร

ของทัง้สองบรษิทัตกลงดว้ยวาจาจะสามารถท าไดห้รอืไม่ 

 

 

ค าแนะน า 

 

ไม่สามารถท าได้ การยืมตวับุคลากรระหว่างบรษิทัต้องปฏิบัติตามระเบียบการบรหิารงานบุคคล  และระบุ

Cost center เพื่อเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายใหถู้กต้อง 
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แบบการเปิดเผยรายการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านคู่มอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ฉบบัน้ีอย่าง
ครบถ้วนและท าความเขา้ใจอย่างดแีลว้ ขา้พเจา้จงึขอรายงานดงัต่อไปน้ี 

 (โปรดท าเครื่องหมาย X ในช่อง  และ  รวมทัง้เพิม่ขอ้มลูหากจ าเป็น (ถ้าม)ี) 
   ขา้พเจา้ไม่มรีายการทีอ่าจเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนักบัผลประโยชน์ของบรษิทั 

   ขา้พเจา้มรีายการทีอ่าจเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนักบัผลประโยชน์ของบรษิทั โดยมลีกัษณะของรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

  O   มกีารท าธุรกรรมทีม่ขีอ้ตกลงทางการค้าทัว่ไป ระหว่างบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื กบั 

     ขา้พเจา้ โดยใชช้ื่อขา้พเจา้เอง 

     ขา้พเจา้ โดยใชช้ื่ออื่น (ระบุชือ่).................................................... 
     ผูท้ีเ่กีย่วดองในครอบครวัของขา้พเจา้* หรอืผูแ้ทนของขา้พเจา้ 

    ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................นามสกุล................................ 
    เกีย่วดองเป็น.........................................................................................  
 (*ผูท้ีเ่กีย่วดองในครอบครวั หมายถงึ คู่สมรส บดิา มารดา บุตร) 
 

ขา้พเจา้ขอรายงาน ดงัต่อไปน้ี (กรุณาแนบเอกสารเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี) 
1. รายละเอยีดของรายการ 

2. วธิกีารแกไ้ข ในกรณีทีข่า้พเจา้ไดด้ าเนินการแกป้ญัหาแลว้ (ถ้าม)ี 
 

ลงชื่อ............................................................ 

(.........................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 
วนัที.่............../................../.................. 

ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา  : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ............................................................ 

(.........................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 
วนัที.่............../................../.................. 
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ใบลงนามรบัทราบปฏิบติั 

 

วนัที.่..........เดอืน.........................................พ.ศ................. 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว................................................................รหสัพนกังาน

...............................................ต าแหน่ง........................................................แผนก...................................................ฝา่ย

................................................ 

ไดร้บัทราบและยนิดปีฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัขิองผูบ้รหิารและ/หรอืพนกังานทีร่ะบุอยู่ในคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิของ บรษิทั 

ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  

 อน่ึง ขา้พเจา้ตระหนกัดวี่า หากขา้พเจา้กระท าการอย่างใดทีเ่ป็นการฝา่ฝืนจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการ

ท างานของบรษิทั ย่อมไดร้บัโทษทางวนิยัตามควรแก่กรณี 

 

 

         ..................................................... 

         (...................................................) 

         วนัที.่............................................. 

 

 


