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จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และกลุม่ บริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ตระหนักถึงความสาคัญของ
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็ นธรรม รับผิดชอบและ
ระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง

เพื่ อ ให้ ห ลัก การดัง กล่ า วสัม ฤทธิผ์ ล บริษั ท จึง เห็น ควรให้ มี ก ารจัด ท าจรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิจ
(Business Code of Conduct) ขึน้ เพื่อให้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด อันเป็ นการสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า และนามาซึง่ การเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน การเพิม่ มูลค่า และความมันคงของกิ
่
จการระยะยาว
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นิ ยาม
จรรยาบรรณธุรกิ จ
บริษทั
ผูบ้ ริหาร
พนักงาน
ตัวแทนผูร้ บั มอบอานาจ
คู่สญ
ั ญา
ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิ จ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย

แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการดาเนินธุรกิจของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ซึง่ จะนาไปสูก่ ารกากับดูแลทีด่ ขี ององค์กร
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
กรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับฝ่ าย/เทียบเท่าขึน้ ไปของ
บริษทั
พนักงานระดับบังคับบัญชา/เทียบเท่าลงมาของบริษทั
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ให้กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดของ
บริษทั
ผูท้ ย่ี อมเข้าผูกพันตน และมีสทิ ธิ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีป่ รากฏในสัญญาทีไ่ ด้ทา
ไว้กบั บริษทั
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลใดก็ตามทีบ่ ริษทั มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นรัฐบาล
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรเพื่อสาธารณกุศล เป็ นต้น
บุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ในด้านต่างๆ เช่น กรรมการบริษทั พนักงาน ผูถ้ อื หุน้
คู่สญ
ั ญา ผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สังคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็ นต้น
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แนวทางจรรยาบรรณ
1. กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน (ผูม้ หี น้าที)่ เป็ นผู้มหี น้าที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และไม่ละเลยหรือเพิกเฉย
เมื่อเห็นการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ อีกทัง้ ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเมื่อมีการกล่าวหาว่ามีการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
2. ผูม้ หี น้าทีต่ อ้ งทาความเข้าใจเนื้อหาสาระของจรรยาบรรณฉบับนี้
3. เรียนรูเ้ นื้อหาสาระทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีข่ องตนและมีการทบทวนความรูค้ วามเข้าใจอย่างสม่าเสมอ
4. เมื่อมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีบ่ ริษทั กาหนดให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว้
5. ให้ความรูค้ วามเข้าใจกับบุคคลอื่นทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั หรืออาจส่งผลกระทบต่อบริษทั
6. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางานให้
พนักงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเข้าใจว่าการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง และสมควรปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
7. เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ผู้มหี น้าที่หรือผูม้ สี ่วนได้เสียพึงแจ้งเรื่องแก่ผู้บงั คับบัญชาที่ตน
ไว้วางใจ หรือผู้บริหารสายงานทรัพ ยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ โดยกรณีแจ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ให้แจ้งผ่าน E-mail : auditcommittee@pjw.co.th
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1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยจิตบริสทุ ธิและเป็
นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
์
รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
1.2 ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริหารจัดการ โดยใช้ทกั ษะและความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มที่
1.3 จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สนิ ใดๆ ของบริษทั เสือ่ มค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
1.4 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยใช้ขอ้ มูลภายในใดๆ ทีย่ งั มิได้เปิ ดเผยแก่สาธารณะ
1.5 รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความ
เป็ นจริง
1.6 มุ่งมันที
่ จ่ ะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้สามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
กัน และระมัดระวังไม่ให้ผถู้ อื หุน้ เกิดความสาคัญผิดหรือสับสนในข้อมูลสารสนเทศ
1.7 ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
1.8 กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูท้ ค่ี ณะกรรมการมอบหมายเกีย่ วกับการซือ้
ขายหุน้ ของบริษทั ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซือ้ ขาย
ข้อพึงระวัง
1) การจัดทาข้อมูล เอกสาร หรือรายงานทางการเงินทีไ่ ม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
2) การทาลายเอกสารโดยไม่ทราบรายละเอียดของเอกสารทีจ่ ะทาลาย
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ประธานทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้สงการให้
ั่
เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลเรื่องการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมไม่ให้ นายสุนทร เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากเกรงว่าจะคัดค้านในวาระอนุ มตั ิโบนั สกรรมการ ท่าน
ควรทาอย่างไร

คาแนะนา
บริษทั ต้องสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ได้มสี ทิ ธิอย่างเท่า
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตัง้ คาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติใน
วาระใดๆ
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2. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิ บตั ิ ต่อข้อมูลและสารสนเทศ
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
2.1 มุ่งมันที
่ จ่ ะรักษาความลับของบริษทั ไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัว หรือเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอก
2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่ วยงานที่ได้รบั ข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวก่อน
เปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยตนเอง คู่
สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็ นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุน
ส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และหลังการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน
ข้อพึงระวัง
1) การแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานต่างๆ หรือบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
2) การขาดมาตรการป้ องกันความเสีย่ งในการจัดการกับข้อมูล เพื่อไม่ให้ถูกทาลายหรือเกิดการสูญหาย
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) หากท่านทาหน้าทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งทีส่ ามารถเข้าถึงระบบข้อมูลประวัตกิ รรมการ และผูบ้ ริหารได้ วันหนึ่งได้รบั
โทรศัพท์จากผูจ้ ดั การโรงงานขอให้สง่ ประวัตขิ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพื่อนาไปเผยแพร่ในนิตยสารเล่มหนึ่ง
โดยอ้างว่าได้รบั อนุญาตจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารแล้ว แต่ท่านไม่ทราบเรื่อง ท่านจะทาอย่างไร

คาแนะนา
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของผูอ้ ่นื ต้องได้รบั การยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ผูท้ เ่ี ปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัว
ของผูอ้ ่นื โดยไม่ได้รบั อนุญาตจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในตัวอย่างนี้ท่านควรสอบถาม
ไปยังเจ้าของข้อมูลโดยตรงเพื่อขอความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวก่อนดาเนินการใดๆ
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3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
3.1 ให้ค วามสาคัญ กับ ความโปร่งใส และค านึ งถึงความซื่อ สัต ย์สุจริต ในการติด ต่ อ ท าธุรกรรมกับ เจ้าหน้ าที่ หรือ
หน่ วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลีย่ งการดาเนินการ ทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ
บริห ารจัด การที่ดี รวมทัง้ ต่ อ ต้ า นการให้ สิน บนต่ า งๆ ต่ อ เจ้า หน้ า ที่ ข องรัฐ เพื่ อ อ านวยความสะดวก หรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั
3.2 ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด
3.3 เสนอความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
3.4 มุ่งมันด
่ าเนินโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็ นนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากภาครัฐ หรือเป็ น
โครงการทีบ่ ริษทั ริเริม่ ขึน้ เอง
ข้อพึงระวัง
1) ความสัมพันธ์กบั นักการเมือง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับนักการเมืองอันอาจทาให้เข้าใจผิดได้ว่าไม่เป็ นกลางทางการ
เมือง หรือฝั กใฝ่ พรรคการเมือง
2) การแต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงาน ในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องทางการเมืองกับพรรคการเมืองใด
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ท่านควรทาอย่างไรถ้าหากพนักงานใต้บงั คับบัญชาของท่านลงสมัครเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

คาแนะนา
ชีแ้ จงให้พนักงานใต้บงั คับบัญชาคนนัน้ ทราบว่าสามารถลงสมัครรับเลือกตัง้ ได้ หากไม่กระทบต่อการ
ปฏิบตั งิ านหลักทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ และจะต้องไม่อา้ งความเป็ นพนักงานของบริษทั เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
เกีย่ วกับการสมัครรับเลือกตัง้ หรือการหาเสียงเลือกตัง้ หรือกระทาการอื่นใดทีท่ าให้สาธารณชนเกิดความ
เข้าใจผิดว่าบริษทั ให้การสนับสนุน มีสว่ นเกีย่ วข้อง หรือฝั กใฝ่ กบั กลุ่มการเมืองใด
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4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อองค์กรอิ สระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
4.1 เปิ ดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอิสระ และองค์กรอื่นๆ ในสังคม ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม
4.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ทีอ่ งค์กรอิสระ และองค์กรอื่นๆ ในสังคมจัดขึน้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
และตอบสนองความคาดหวังของสังคม
4.3 ในการดาเนินการโครงการร่วมกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม ต้องคานึงถึ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ
4.4 ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยไม่ละเมิดข้อบังคับ หรือข้อกาหนดทางกฎหมาย
ข้อพึงระวัง
1) การเผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ม่ถูกต้องสูส่ าธารณะ
2) การเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของชุมชน
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ทางบริษทั ได้รบั ข้อร้องเรียนจากชุมชน ในเรื่องปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมและมลพิษจากการปล่อยน้าเสียลงสูแ่ ม่น้าลา
คลอง ทางบริษทั ควรดาเนินการอย่างไร

คาแนะนา
บริษทั ควรเร่งดาเนินการแก้ไขปั ญหาทีช่ มุ ชนร้องเรียนในด้านปั ญหาสิง่ แวดล้อมและมลพิษให้ถกู ต้องตามที่
กฎหมายกาหนดไว้โดยการจัดทาระบบบาบัดน้าเสีย มีการตรวจสอบทางชีวภาพ กายภาพ และ เคมี ก่อน
ปล่อยลงสูแ่ ม่น้าลาคลอง เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหามลพิษกับชุมชน และสิง่ แวดล้อม
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5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
5.1 ปฏิบตั ติ ่อลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุตธิ รรม รวมทัง้ เปิ ดเผยและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการที่
ถูกต้องครบถ้วนแก่ลกู ค้า โดยไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
5.2 ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้บริการ และปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความมี
น้าใจ
5.3 คาร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รบั เอาใจใส่ และดาเนินการอย่างเป็ นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว
5.4 รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ กีย่ วข้องโดยมิชอบ
5.5 ผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ และได้มาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
5.6 ไม่คา้ กาไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้า และหลีกเลีย่ งการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าทีไ่ ม่เป็ น
ธรรมต่อลูกค้า
ข้อพึงระวัง
1) การนาข้อมูลของบริษทั ลูกค้าไปพูดในทีส่ าธารณะ
2) การแสดงกิรยิ าทีไ่ ม่เหมาะสมระหว่างทีม่ กี ารโต้เถียงกับลูกค้า
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ท่านได้ยนิ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายคุยกับลูกค้าเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทล่ี กู ค้าได้พฒ
ั นาขึน้ ซึง่ จะมีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์น้ี ใน
อีกไม่กส่ี ปั ดาห์ขา้ งหน้า ท่านจะสามารถนาเรื่องนี้ไปบอกให้กบั ผูอ้ ่นื ทราบได้หรือไม่

คาแนะนา
ไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลประเภทนี้เป็ นข้อมูลสาคัญของบริษทั ลูกค้าทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ท่านไม่ควรนา
ข้อมูลนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือไม่ควรแลกเปลีย่ นข้อมูลนี้กบั ผูอ้ ่นื ทีอ่ าจนาข้อมูลนี้ไปใช้ได้ เพราะอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ลูกค้า
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6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
6.1 รักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ นกับคู่คา้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
6.2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ควรเจาะจงข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากคู่ค้ารายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ หรือ
พยายามเลือกสรรคุณลักษณะทีโ่ น้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีความจาเป็ น
ซึง่ มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
6.3 ให้ ค านึ ง ถึ ง ความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่ เอารัด เอาเปรีย บ และมีค วามซื่อ สัต ย์ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ รัก ษา
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกติกาทีก่ าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
6.4 ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคู่คา้
6.5 ปฏิบ ัติต ามเงื่อนไขต่ างๆ อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบ ัติต่ อเจ้าหนี้อ ย่ างเป็ น ธรรม รวมถึงการชาระคืน ตาม
กาหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน
ในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ในการคัดเลือกคู่คา้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารคัดเลือกผูข้ าย ผูส้ ่ง
มอบ และผูใ้ ห้บริการ โดยปฏิบตั ติ ามวิธกี ารปฏิบตั งิ านเรื่อง การจัดซือ้ จัดจ้าง การประเมินผูส้ ง่ มอบ และการพัฒนา
ผูส้ ง่ มอบ
ข้อพึงระวัง
1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ในการคัดเลือกผูข้ ายสินค้าหรือบริการ เช่น การยอมรับของกานัลทีไ่ ม่
เหมาะสม
2) การเลือกผูข้ ายสินค้าหรือบริการทีเ่ ป็ นญาติพน่ี ้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ท่านกาลังคัดเลือกบริษทั ทีป่ รึกษาภายนอกให้มาวางระบบในบริษทั ซึง่ พีช่ ายของท่านดาเนินธุรกิจทีป่ รึกษาใน
ด้านนี้อยู่เช่นกัน และท่านก็พจิ ารณาเห็นว่าพีช่ ายของท่านมีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับงานในลักษณะทีท่ ่านต้องการ
เป็ นอย่างมาก ท่านจะสามารถว่าจ้างพีช่ ายของท่านให้ทางานนี้ได้หรือไม่
คาแนะนา
ถึงแม้ว่าพีช่ ายของท่านจะมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม แต่ท่านก็ไม่สมควรจ้างพีช่ ายของตนเอง เพราะ การว่าจ้าง
จะทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั อย่างไรก็ดพี ช่ี ายของท่านยังมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั การ
คัดเลือกเป็ นทีป่ รึกษาให้แก่บริษทั แต่ท่านจะต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการเลือก การตัดสินใจ และการเสนอ
ว่าจ้าง
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7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
7.1 ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขัน
ทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันทีด่ อี ย่างเสมอภาคกัน
7.2 ไม่กดี กันผูอ้ ่นื ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
7.3 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้รา้ ยป้ ายสี และโจมตีค่แู ข่งโดยปราศจากมูลความจริง
หรือมีการกระทาการใด ๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน
ข้อพึงระวัง
1) การร่วมกันกาหนดราคา หรือเงื่อนไขการขายสินค้า หรือบริการทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้ารายอื่น
2) การทาความตกลงกับลูกค้า ทีม่ ผี ลเป็ นการเอาเปรียบคู่แข่งรายอื่น
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) หากท่านได้รบั มอบหมายให้นาสินค้าและนวัตกรรมของบริษทั ไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าทีจ่ ดั ขึน้ ในประเทศ ซึง่
ท่านต้องการทีจ่ ะแสดงว่าคุณภาพสินค้าของบริษทั ดีกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตโดยบริษทั ผูผ้ ลิตรายอื่น ท่านจะ
สามารถนาสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นมาทดสอบคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อหน้ าผู้ท่มี า
ร่วมงานแสดงสินค้าได้หรือไม่
2) หากท่านได้รบั การเชิญชวนจากคู่แข่งทางการค้าเพื่อพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับแผนการตลาดเพื่อ
จัดสรรกลุ่มลูกค้าและพืน้ ทีก่ ารขาย เพื่อตัดราคาระหว่างกัน ท่านจะทาอย่างไรต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว

คาแนะนา
1) ท่านไม่สามารถนาสินค้าของผูผ้ ลิตรายอื่นมาร่วมทดสอบได้แม้วา่ จะเป็ นการพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงก็ตาม เพราะ
เป็ นการกระทาทีผ่ ดิ มารยาททางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าก็
สามารถนามาทดสอบเปรียบเทียบได้ แต่ไม่ควรระบุแหล่งผลิตสินค้าหรือผูผ้ ลิตสินค้าทีน่ ามาทดสอบ
เปรียบเทียบ
2) ท่านควรจะปฏิเสธการเข้าร่วมสนทนาในประเด็นดังกล่าว และควรรายงานเรื่องทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
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8. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
8.1 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุ ษย์และสิทธิขนั ้ พื้นฐานของ
มนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
8.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแต่ละคน ในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบีย้ เลีย้ ง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุน
ทดแทน กองทุนสารองเลีย้ งชีพ การทาประกันสุขภาพ และอื่นๆ
8.3 การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้ ๆ
8.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และสุขภาพของพนักงานอยู่เสมอ
8.5 ให้การส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ
8.6 รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน
8.7 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8.8 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน และเปิ ดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์อนั เนื่องมาจากได้รบั
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็ นธรรมเพื่อให้ได้รบั การแก้ไขในวิถที างทีถ่ ูกต้อง
ข้อพึงระวัง
1) การทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรือเครื่องมือ เครื่องจักร โดยไม่ปฏิบตั ติ ามคู่มอื การใช้งาน
2) การไม่รายงานอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดในสถานทีท่ างาน
3) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและระเบียบปฏิบตั วิ ่าด้วยสุขอนามัยและความปลอดภัย
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของท่านรายงานว่าหูของเขาไม่ค่อยได้ยนิ เสียงอยู่บ่อยครัง้ ซึง่ เขาได้ไปพบแพทย์แล้ว และแพทย์
ได้ให้ความเห็นว่าอาจจะมาจาก 2 สาเหตุ คือ การได้ยนิ เสียงดังมากๆ หรือ อยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่ เี สียงดังเป็ น
ประจา ผู้ใต้บงั คับบัญชาของท่านจึงสงสัยว่าอาจเกิดจากการได้ยนิ เสียงเครื่องจักรในบริเวณสถานที่ทางาน ใน
ฐานะทีท่ ่านเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ท่านจะปฏิบตั อิ ย่างไร
2) หัวหน้างานของท่านสังให้
่ ท่านเตรียมใบสังซื
่ อ้ งานบริการทีม่ มี ูลค่า 20,000 บาท แต่เขามีอานาจอนุ ม ัตคิ ่าใช้จ่าย
เพี ย ง 15,000 บาท จึ ง สัง่ ให้ ท่ า นแบ่ ง ใบสัง่ ซื้ อ ออกเป็ น 2 ใบ เพื่ อ ที่ เ ขาจะได้ ไ ม่ ต้ อ งเสนอขออนุ ม ัติ จ าก
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึน้ ไป ท่านควรจะทาอย่างไรในสถานการณ์น้ี
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คาแนะนา
1) ในฐานะทีท่ ่านเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา เมื่อได้รบั รายงานความผิดปกติ ท่านควรดาเนินการให้มกี ารตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงทันที เพราะพนักงานทุกคนมีหน้าทีใ่ นการรายงานความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
แม้ว่าจะเป็ นความผิดปกติเพียงเล็กน้อย หรือเป็ นเพียงข้อสงสัย ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้ องกัน หรือยับยัง้ อันตราย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ทนั ท่วงที
2) การกระทาเช่นนี้เป็ นการขออนุมตั ทิ ไ่ี ม่ถูกต้อง และขัดต่อหลักการควบคุมภายในที่ดี ท่านควรจะแจ้งให้
หัวหน้างานของท่านทราบวิธปี ฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง หรือหากอึดอัดใจทีจ่ ะแจ้ง ท่านสามารถแจ้งเรื่องทีเ่ กิดขึน้ ได้กบั
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

9. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
9.1 มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้านความปลอดภัย
คุณภาพชีวติ และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึง
คุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ตลอดจนคานึงถึงการดาเนินธุรกิจทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
9.2 การปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจ การดาเนินการใด ๆ ของบริษทั จะต้องทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ
9.3 จัดการอบรมรวมถึงกิจกรรมภายในองค์กรฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สานึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจอยูต่ ามสมควร
ข้อพึงระวัง
1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คมุ้ ค่า
2) กระบวนการผลิตทีม่ ขี องเสียจากกระบวนการผลิตมากกว่าปกติ
3) การจัดการกับขยะอันตรายผิดวิธี
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ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) บริษทั ให้ท่านสังซื
่ อ้ สีสเปรย์ โดยทีท่ ่านรูจ้ กั พนักงานทีบ่ ริษทั ผลิตสีสเปรย์รายหนึ่งซึง่ สามารถสังซื
่ อ้ ได้ในราคาถูก
กว่าซือ้ ยีห่ อ้ ทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั แต่บริษทั ดังกล่าวยังไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐานเรื่องการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ท่าน
จะทาอย่างไร
คาแนะนา
การสังซื
่ อ้ วัสดุทเ่ี ป็ นสารเคมีสาหรับใช้ในสานักงานหรือโรงงานต้องมันใจว่
่ าเป็ นสินค้าทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และมีแหล่งผลิตทีน่ ่าเชือ่ ถือ

10. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
10.1 กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษทั ทุกระดับ ต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเรื่องคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
10.2 พนักงาน บริษัททุกคนไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาทีเ่ ข้าข่ายทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับ
บริษทั ต้องแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้ าที่รบั ผิดชอบ
เกีย่ วกับการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณบริษทั ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว้
10.3 บริษัท จะให้ค วามเป็ น ธรรมและคุ้ม ครองพนัก งานที่ป ฏิเสธการร่ วมคอร์รปั ชัน่ หรือ แจ้งเรื่อ งที่เกี่ย วกับ การ
คอร์รปั ชันที
่ ่เกีย่ วข้องกับบริษัท โดยใช้นโยบายคุ้มครองผู้รอ้ งเรียน หรือผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่
10.4 ผูท้ ก่ี ระทาคอร์รปั ชัน่ เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริษทั ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบทีบ่ ริษทั กาหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
10.5 บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ในเรื่องที่ต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
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10.6 ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
ต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษัท เพื่อเป็ นการให้ค วามรู้ และทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการต่ อต้านทุ จริต
คอร์รปั ชัน่
10.7 บริษทั กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยระบุ
เหตุการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ประเมินระดับความเสีย่ งในด้านโอกาสเกิด และผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึน้ เพื่อนาไปใช้ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิทธิผล
10.8 จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมระบบงาน
สาคัญต่างๆ เพื่อป้ องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขทีเ่ หมาะสม
10.9 กาหนดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างสม่า เสมอ โดยนาเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั ตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
ข้อพึงระวัง
1) การจ่ายเงินให้กบั บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการทาธุรกรรมนัน้ เพื่อแลกเปลีย่ นกับสิทธิพเิ ศษทีไ่ ม่ควรได้
2) การทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในขณะทีเ่ จ้าหน้าทีด่ งั กล่าวมีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจเกีย่ วกับสัญญาทีท่ ากับรัฐ
3) รับหรือให้คาแนะนาทางธุรกิจ ทีต่ อ้ งใช้ความสัมพันธ์พเิ ศษกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือบุคคลใดๆ
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) บริษทั ให้ท่านสังซื
่ อ้ เม็ดพลาสติก โดยทีท่ ่านเป็ นญาติกบั พนักงานขายของบริษทั ทีจ่ าหน่ายเม็ดพลาสติก แห่งหนึ่ง
ญาติของท่านได้รบั ปากกับท่านว่าหากสังซื
่ อ้ ถึงยอดทีก่ าหนดไว้จะให้ค่าคอมมิชชัน่ 1 % ของยอดขาย ท่านควร
ดาเนินการอย่างไร
คาแนะนา
ในการสังซื
่ อ้ สินค้าในแต่ละครัง้ ควรมีการเปรียบเทียบราคาจากผูจ้ าหน่ายอย่างน้อย 3 รายเพื่อให้ได้ราคา
สินค้าทีม่ คี วามเหมาะสม และราคาถูกทีส่ ดุ และผูจ้ าหน่ายทีน่ ามาเปรียบเทียบต้องมีความน่าเชื่อถือ ผ่านการ
คัดเลือกตามระบบ ระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ านของบริษทั
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11. จรรยาบรรณว่าด้วยการไม่ละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
11.1 พนักงานของบริษทั ทุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อ่นื หากพบการกระทา
ทีเ่ ป็ นหรืออาจเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผบู้ งั คับบัญชารับทราบ
11.2 ตรวจสอบข้อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รบั มาหรือจะนามาใช้ภายในบริษทั เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
กรณีละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื
11.3 พนักงานมีหน้ าที่รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาเมื่อพบการกระทาผิดที่เห็นว่าเป็ นการละเมิดสิทธิ อาจนาไปสู่การ
ละเมิดสิทธิ หรือการกระทาทีอ่ าจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
11.4 ในการทางาน พนักงานต้องดูแลรักษางาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธกี าร กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่างๆ
ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด และไม่เปิ ดเผยให้กบั ผูใ้ ด เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากทาง
บริษทั
ข้อพึงระวัง
1) การทาซ้า ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยไม่มี
เหตุสมควร
2) การใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความลับ หรือเป็ นสิทธิของผู
์ อ้ ่นื โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของ
3) การตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รักษาสิทธิและ
์
คุม้ ครองสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั โดยไม่มคี วามเข้าใจทีช่ ดั เจนและถูกต้อง
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) บริษทั มีนโยบายให้ปรับปรุงงานด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) โดยให้จดั หาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้
ซึง่ โปรแกรมดังกล่าวมีจาหน่ ายในราคาทีส่ งู มากและมีการสงวนลิขสิทธิตามกฎหมาย
เนื่องจากลูกน้องของท่านมี
์
เพื่ อ นที่ อ ยู่ ฝ่ าย R&D ของบริษั ท แห่ ง หนึ่ ง และได้ ใช้ โ ปรแกรมดัง กล่ า วอยู่ เพื่ อ ต้ อ งการให้ ไ ด้ ผ ลงานจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา ลูกน้องของท่านจึงขอ Copy โปรแกรมดังกล่าวมาทดลองใช้ในงานเพื่อเป็ น การประหยัดค่าใช้จ่าย
เมื่อท่านทราบเรื่อง ท่านจะทาอย่างไร
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คาแนะนา
การนาโปรแกรมทีส่ งวนลิขสิทธิตามกฎหมายมาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง มีความเสีย่ งต่อการถูกฟ้ องร้องและเป็ น
์
การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษทั ในภายหลัง ถึงแม้ว่าเป็ นเพียงการ
ทดลองนามาใช้กไ็ ม่สมควร ท่านควรสังให้
่ ลบโปรแกรมดังกล่าวออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษทั และ
กาชับไม่ให้มโี ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทไ่ี ม่ได้ผ่านการจัดซือ้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาใช้กบั เครื่องของบริษทั

12. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ ่า การตัดสินใจใดๆ
ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
12.1 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิ ดเผยรายการทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ทข่ี ดั กันให้บริษทั ทราบถึง
ความสัมพันธ์ หรือการเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกล่าว
12.2 การพิจารณาการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณา ต้องไม่
เข้าร่วมการพิจารณา และไม่ มีอานาจอนุ ม ั ติในธุ รกรรมนัน้ ๆ รวมถึงในการท ารายการให้พิจารณาถึงความ
เหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
12.3 รายการที่ เกี่ย วโยงกัน และรายการที่ มี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ จะต้ อ งได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ริ ายการ
อย่างเหมาะสมรอบคอบต่อไป
12.4 ผูบ้ ริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้อพึงระวัง
1) ผลประโยชน์สว่ นตัวทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั
2) ความสัมพันธ์สว่ นตัวทีอ่ าจขัดแย้งกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
3) ความสัมพันธ์ดา้ นการเงินกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั
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ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ท่านเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทแห่งหนึ่งมีอานาจอนุ มตั กิ ารสังซื
่ อ้ และจ่ายเงินในวงเงิน 1 ล้านบาท ภรรยาของท่าน
เปิ ดบริษัท ขายวัสดุก่อสร้าง เมื่อบริษั ทมีโครงการจัดสร้างคลังสินค้า ท่านจึงสังการให้
่
ฝ่ายจัดซื้อดาเนินการซื้อ
สินค้าจากบริษทั ภรรยาของท่านเท่านัน้ และในการสังซื
่ อ้ แต่ละครัง้ ต้องไม่เกินวงเงิน 1 ล้านบาท

คาแนะนา
ควรจัดทางบประมาณโครงการและทาการเปรียบเทียบราคาจากผูข้ ายตามระบบ ระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ของบริษทั ให้เรียบร้อย และท่านควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ และให้คณะกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
การดาเนินการดังกล่าว หรือให้ผบู้ ริหารท่านอื่นทีม่ คี วามเป็ นอิสระ และไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
รายการนัน้ เป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารสังซื
่ อ้ และการสังจ่
่ ายเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็ นธรรม

13. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มบริษัท ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) สนับ สนุ น และเคารพหลักการด้านสิท ธิม นุ ษ ยชนอัน มีส่วน
สัมพันธ์กบั ธุรกิจในลักษณะการเพิม่ คุณค่า และถือเป็ นปั จจัยสาคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิม่ และผลผลิต รวมทัง้
หมันตรวจตราดู
่
แลมิให้ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เข้าไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบตั ิท่เี ป็ นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุ ษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
13.1 เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนกฎหมายทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศที่
เกีย่ วข้องโดยเคร่งครัด
13.2 พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบตั ิตนต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นสะท้อนปั ญหา และแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากมีเหตุการณ์หรือการกระทาทีเ่ กีย่ วข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
13.3 จัดให้มีก ระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ย วข้องกับ สิท ธิม นุ ษ ยชนหลังจากที่ได้รบั แจ้งจาก
พนักงาน และ/หรือผูม้ สี ่วนได้เสีย พร้อมรายงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อดาเนินการพัฒนาบรรเทา หรือ
แก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม
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13.4 ปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม เสมอภาคให้เกียรติ และให้โอกาส ควบคู่ไปกับการให้ความสาคัญในการดูแล
ชุมชนและสังคมบนพืน้ ฐานของความปลอดภัยและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ตลอดจนการส่งเสริมคู่คา้ ธุรกิจให้เติบโตไป
ด้วยกันอย่างรับผิดชอบและการเคารพสิทธิพน้ื ฐานของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อพึงระวัง
1) จะต้องมีใจเป็ นกลาง โดยต้องบันทึกตามข้อเท็จจริงที่ได้ บันทึกให้ชดั เจนว่าสิง่ ใดเป็ นข้อเท็จจริงที่ ประสบด้วย
ตนเอง หรือสิง่ ใดเป็ นข้อเท็จจริงทีไ่ ด้รบั การบอกเล่าซึง่ อาจเอนเอียงเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
2) ควรระมัดระวังเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งเป็ นเรื่องอ่อนไหว การสื่อสารเรื่องคาถามและการทาความ
เข้าใจกับปฏิกริ ยิ าของผูเ้ สียหายเป็ นสิง่ สาคัญ
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) บริษัทเปิ ดรับสมัครพนักงานขายสินค้าของบริษัทที่มกี ารเปิ ดหน้าร้านอยู่ด้านหน้าของบริษทั โดยในประกาศรับ
สมัคร มีการก าหนดเพศคือ เพศหญิง หน้ าตาสวย หุ่นดี เท่านัน้ จึงจะผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์ ในเบื้องต้น
จานวน 2 อัตรา เมื่อมีผมู้ าสมัครงานพบว่า บุคคลนัน้ เป็ นเพศชาย และผิวดา รปภ.ของบริษทั จึงแจ้งว่าให้กลับไป
คุณสมบัตไิ ม่สอดคล้องตามประกาศ

คาแนะนา
บริษทั ไม่ควรมีการกาหนดคุณลักษณะของผูส้ มัครงานแต่ควรดูทค่ี วามสามารถ คุณวุฒกิ ารศึกษาทีเ่ หมาะสม
กับตาแหน่งงานทีร่ บั สมัคร เพื่อไม่เป็ นการกีดกันหรือแบ่งแยกเพศ และเป็ นการเคารพสิทธิมนุษยชน

14. จรรยาบรรณว่าด้วยการทารายการระหว่างกันของบริษทั
การทารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ี
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
นโยบายแนวปฏิ บตั ิ
14.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขัน้ ตอน อานาจดาเนิน การตามกระบวนการที่กาหนดไว้ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้ วนก่ อน
ดาเนินการ
14.2 ไม่ดาเนินการหากมีการร้องขอให้มกี ารข้ามขัน้ ตอนหรือเพิกเฉยต่อกระบวนการใดๆทีต่ อ้ งดาเนินการตามปกติ
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14.3 ดาเนินการตามแนวปฏิบตั แิ ละกระบวนการในการพิจารณาอนุ มตั กิ ารทารายการระหว่างกัน รายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อบริษัท ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายกาหนด
14.4 ดาเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั
14.5 รายการระหว่างกันจะต้องได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ริ ายการอย่างรอบคอบเหมาะสม
ข้อพึงระวัง
1) รายการระหว่างกันจะต้องมีราคาและเงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) การขอยืมตัวพนักงานจากบริษทั ย่อยเพื่อมาช่วยปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของท่านเป็ นการชัวคราว
่
โดยให้ผบู้ ริหาร
ของทัง้ สองบริษทั ตกลงด้วยวาจาจะสามารถทาได้หรือไม่

คาแนะนา
ไม่ สามารถท าได้ การยืม ตัวบุ ค ลากรระหว่างบริษัท ต้อ งปฏิบ ัติต ามระเบีย บการบริห ารงานบุ ค คล และ
ระบุCost center เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง
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แบบการเปิ ดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้อ่านคูม่ อื จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ฉบับนี้อย่าง
ครบถ้วนและทาความเข้าใจอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอรายงานดังต่อไปนี้
(โปรดทาเครื่องหมาย X ในช่อง  และ  รวมทัง้ เพิม่ ข้อมูลหากจาเป็ น (ถ้ามี))
 ข้าพเจ้าไม่มรี ายการทีอ่ าจเป็ นผลประโยชน์ทข่ี ดั กันกับผลประโยชน์ของบริษท
ั
 ข้าพเจ้ามีรายการทีอ่ าจเป็ นผลประโยชน์ทข่ี ดั กันกับผลประโยชน์ของบริษท
ั โดยมีลกั ษณะของรายการ
ดังต่อไปนี้
O มีการทาธุรกรรมทีม
่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าทัวไป
่ ระหว่างบริษทั หรือบริษทั ในเครือ กับ
 ข้าพเจ้า โดยใช้ช่อื ข้าพเจ้าเอง
 ข้าพเจ้า โดยใช้ช่อื อื่น (ระบุชอ่ ื )....................................................
 ผูท
้ เ่ี กีย่ วดองในครอบครัวของข้าพเจ้า* หรือผูแ้ ทนของข้าพเจ้า
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................นามสกุล................................
เกีย่ วดองเป็ น.........................................................................................
(*ผูท้ เ่ี กีย่ วดองในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตร)
ข้าพเจ้าขอรายงาน ดังต่อไปนี้ (กรุณาแนบเอกสารเพิม่ เติม (ถ้ามี))
1. รายละเอียดของรายการ
2. วิธกี ารแก้ไข ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าได้ดาเนินการแก้ปัญหาแล้ว (ถ้ามี)
ลงชื่อ............................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ............../................../..................
ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา

:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ............................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ............../................../..................
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ใบลงนามรับทราบปฏิ บตั ิ

วันที.่ ..........เดือน.........................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................รหัสพนักงาน
...............................................ตาแหน่ง........................................................แผนก...................................................ฝ่ าย
................................................
ได้รบั ทราบและยินดีปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารและ/หรือพนักงานทีร่ ะบุอยูใ่ นคู่มอื จรรยาบรรณธุรกิจของ บริษทั
ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
อนึ่ง ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า หากข้าพเจ้ากระทาการอย่างใดทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝืนจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการ
ทางานของบริษทั ย่อมได้รบั โทษทางวินยั ตามควรแก่กรณี

.....................................................
(...................................................)
วันที.่ .............................................
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