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บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
  คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ  

 
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมชอบธรรมและมุ่งมั่นสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึงกำร

ปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน 
จะต้องรับทรำบและ ปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่ำงเคร่งครัด  เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจและเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและสังคม  

 
ค าจ ากัดความ  
 จริยธรรมธุรกิจ หมำยถึง คุณควำมดี ควำมยุติธรรมและควำมถูกต้อง ที่เป็นข้อพึงปฏิบัติส ำหรับกำรประกอบธุรกิจแนวทำงปฏิบัติคือ 
แนวทำงกำรกระท ำเพื่อรักษำไว้ซึ่งและส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียง 
 
หลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
 1. ความซื่อสัตย์ (Honest) 
 ผู้บริหำรควรมีควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดโดยเจตนำหรือหลอกลวงผู้อ่ืนโดยกำรบิดเบือน   
สำรสนเทศ พูดเกินควำมจริง พูดควำมจริงบำงส่วน เลือกปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ หรือโดยวิธีกำรอ่ืนๆ 
 
 2. คุณธรรม (Integrity) 
    ผู้บริหำรควรแสดงออกถึงคุณธรรมของตนและมีควำมกล้ำที่จะท ำตำมสิ่งที่ตนเองเชื่อโดยกระท ำในสิ่งที่ตนคิดว่ำถูกต้อง ถึงแม้ว่ำจะมี   
แรงกดดันให้ท ำตรงกันข้ำม เป็นคนที่ยึดมั่นในหลักกำร น่ำเคำรพนับถือ และมีควำมเที่ยงธรรม ผู้บริหำรควรต่อสู้เพ่ือควำมเชื่อของตน   และไม่ยอม
ละทิ้งหลักกำรเพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งจนกลำยเป็นคนหลอกลวงหรือไม่มีคุณธรรม 
 
 3. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Trust worthiness) 
    ผู้บริหำรควรเปิดเผยและจัดหำสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขควำมเข้ำใจผิดจำกข้อเท็จจริง ผู้บริหำรควรพยำยำมในวิถีทำงที่เหมำะสม
เพ่ือให้บรรลุค ำมั่นสัญญำของตนและผู้บริหำรไม่ควรใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในทำงที่ไม่ถูกต้องและใช้กำรตีควำมทำงกฎหมำยที่ไม่เหมำะสมใ ช้เป็น
เหตุผลที่จะไม่ให้ควำมร่วมมือหรือหลีกเลี่ยงข้อตกลงที่วำงไว้ 
 
 4. ความจงรักภักดี (Loyalty) 
    ผู้บริหำรควรแสดงควำมจงรักภักดีต่อบริษัทโดยกำรช่วยเหลือและอุทิศตนต่อหน้ำที่ ผู้บริหำรไม่ควรใช้หรือเปิดเผยสำรสนเทศที่เป็น  
ควำมลับเพื่อควำมได้เปรียบส่วนบุคคล แต่ควรด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจอย่ำงมืออำชีพที่เป็นอิสระโดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เหมำะสมและ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และมีควำมซื่อสัตย์ต่อบริษัทและผู้ร่วมงำน นอกจำกนี้ถ้ำผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะลำออก ผู้บริหำรควรบอกกล่ำว
ล่วงหน้ำอย่ำงเหมำะสม รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับสำรสนเทศของบริษัท และไม่กระท ำกิจกำรที่ใช้ประโยชน์จำกต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนเดิมของตน 
 5. ความยุติธรรม (Fairnes) 
    ผู้บริหำรควรมีควำมยุติธรรมและคุณธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจ และไม่ใช้วิธีกำรโกงหรือวิธีกำรที่ไม่เหมำะสม  
เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์หรือข้อได้เปรียบจำกควำมเข้ำใจผิดหรือจำกควำมทุกข์ของผู้อ่ืน โดยผู้บริหำรที่มีควำมยุติธรรมควรเปิดเผย
ข้อตกลงเพื่อให้มีกำรพิจำรณำและปฏิบัติต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เปิดใจที่จะยอมรับควำมเห็นที่ไม่ตรงกันและ   เต็มใจที่จะยอมรับเมื่อท ำผิด และ
พร้อมเปลี่ยนจุดยืนและควำมเชื่อที่มีอยู่ไปสู่สิ่งที่ถูกต้องเหมำะสม 
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 6. การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Concern for others) 
    ผู้บริหำรควรเอำใจใส่ เห็นอกเห็นใจ เมตตำปรำณีและหวังดีต่อผู้อ่ืนตำมหลักกำรที่ว่ำ ให้ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเช่นเดียวกับที่ต้องกำรให้ผู้อ่ืน   
ปฏิบัติต่อเรำผู้บริหำรควรช่วยเหลือผู้อ่ืนในสิ่งที่บุคคลนั้นมีควำมจ ำเป็นและค้นหำวิธีที่ท ำให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจไป พร้อมกับ
วัตถุประสงค์ของผู้อ่ืน 
 

 7. การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล (Respect for International Human Rights Principles) 
     ผู้บริหำรควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบุคคล ควำมมีอิสระ  ควำมเป็นส่วนตัว กำรมีสิทธิอันชอบธรรมตำมกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน   
และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย กำรตัดสินใจของผู้บริหำรควร มีควำมเป็นกลำงและปฏิบัติต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น
หรือเชื้อชำติบริษัทฯก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯทุกคนต้องปฎิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัดโดยถือเป็นส่วน
หนึ่งในกำรด ำเนินงำนและไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกล 
 

 8. การปฏิบัติหน้าที่อย่างด ี(Commitment to Excellence) 
    ผู้บริหำรควรปฏิบัติตำมหน้ำที่อย่ำงดี กล่ำวคือ เป็นผู้มีควำมรู ้ตระเตรียมกำร มีควำมมุมำนะ มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ เพื่อสำมำรถจัดกำร  
กับทุกเรื่องที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
 

 9. ภาวะผู้น า (Leadership) 
    ผู้บริหำรควรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและภำวะกำรเป็นผู้น ำของตน  และควรจัดหำ รูปแบบของข้อพึงปฎิบัติที่เหมำะสม เพ่ือ
ประโยชน์ส ำหรับตนเองและองค์กร อีกทั้งผู้บริหำรควรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ให้ควำมส ำคัญต่อหลักกำรและกำรตัดสินใจที่มีจริยธรรมเป็นส ำคัญ 
 

 10. ชื่อเสียงและคุณธรรม (Reputation and Moral) 
    ผู้บริหำรควรหำทำงสร้ำงชื่อเสียงให้บริษัทและสร้ำงคุณธรรมในหมู่พนักงำน  โดยร่วมกันไม่ด ำเนินกำรใดๆ ซึ่งอำจเป็นกำรท ำลำย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทและพนักงำน ในทำงกลับกันพนักงำนต้องร่วมกันด ำเนินกำรใดๆ ที่จ ำเป็นเพ่ือแก้ไขหรือป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
เหมำะสมของคนอื่น 
 

 11. ความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) 
    ผู้บริหำรควรตระหนักและรับผิดชอบตำมหน้ำที่ของตนโดยค ำนึงถึงจริยธรรมที่ใช้ส ำหรับกำรตัดสินใจ  และในกำรละเว้นบำงสิ่งเพ่ือ
บริษัทตนเองผู้ร่วมงำน และชุมชน 
 

 12. นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  (Policy on Compliance with the Law and Relevant Rules and 
Regulations) 
 บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับกรรมกำร  ผู้บริหำร และ
พนักงำนดังนี้ 
 ก. ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและเคำรพจำรีตประเพณีของประเทศที่บริษัทฯ เข้ำไปด ำเนินธุรกิจ 
 ข. ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
 ค. ต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด 
 ง. ต้องไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุน กำรหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำงๆ 
 จ. ต้องให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนก ำกับดูแลและรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำง ๆ 
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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 13. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Policy on Conflict of Interests) 
      บริษัทฯให้ควำมส ำคัญต่อกิจกรรมที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  ตำมแนวทำงปฏิบัติส ำหรับ   
กรรมกำรผู้บริหำร และพนักงำนดังนี้ 
 ก. หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
 ข. ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรเช่นนั้น  ให้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและให้ท ำรำยกำรนั้นเสมือนกำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนหรือผู้มีส่วนได้เสียในรำยกำรนั้นต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติ 
 ค. ในกรณีที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร   
และกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่ำงเคร่งครัด 
 ง. ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนหรือบุคคลในครอบครัวเข้ำไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นกิจกำรที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ  
หรือกิจกำรใดๆที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ  จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ผ่ำนทำงเลขำนุกำรบริษัทฯ อย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนั้นๆ ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเปิดเผยบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม 
 จ. ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ พนักงำนไปเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษำในบริษัท หรือองค์กรทำงธุรกิจอ่ืนๆ กำรด ำรง
ต ำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยตรงในบริษัทฯ 
 

 14. นโยบายก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลความลับ (Policy on Confidentiality of Information) 
 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรใช้ข้อมูลของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนให้ควำมส ำคัญต่อกำรเก็บรักษำข้อมูลควำมลับของบริษัทฯ  เช่น ข้อมูล
ภำยในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจหรือรำคำหุ้น เป็นต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 นโยบำยก ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 เพ่ือประโยชน์แห่งกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำนที่ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้ หรือมีโอกำสล่วงรู้ข้อมูล
ภำยในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ก. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ  ในกำรหำประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องกำรท ำธุรกิจแข่งขันกับ
บริษัทฯ หรือท ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
 ข. กำรใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
  o ก ำหนดระยะเวลำห้ำมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำงบ
กำรเงินโดยก ำหนดระยะเวลำห้ำมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนกำรประกำศงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 
และ 24 ชั่วโมงหลังกำรประกำศงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 
  o กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร (ตำมที่ได้นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภำวะมีหน้ำที่จัดท ำและรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภำยใน  3 วันท ำกำรหลังจำกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และบริษัทฯ  และส่งส ำเนำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯดังกล่ำวให้
เลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวำระเพื่อทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นประจ ำทุกครั้ง 
  o ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทที่มีหรือ อำจมีผลกระทบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ สำธำรณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มำในต ำแหน่งหรือฐำนะเช่นนั้นมำใช้เพ่ือกำรซื้อหรือ
ขำย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขำย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซื้อหรือขำย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขำยซึ่งหุ้นหรือ หลักทรัพย์อ่ืน(ถ้ำมี) ของบริษัท ไม่ว่ำ
ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม ในประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำย แก่บริษัท ไม่ว่ำทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะท ำเพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อ่ืน หรือน ำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท ำดังกล่ำว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 
  o กรรมกำร และผู้บริหำร ต้องรำยงำนเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่ำงน้อย 1 วัน ล่วงหน้ำก่อน
ท ำกำรซื้อขำย ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทั้งรำยงำนสรุปให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรทรำบ 
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ชั้นควำมลับของข้อมูล 
ข้อมูลภำยในซึ่งเป็นควำมลับทำงธุรกิจ ต้องได้รับกำรดูแล ปกปิดมิให้รั่วไหล ออกไปภำยนอก ควำมลับของข้อมูลอำจแบ่งได้เป็นหลำยชั้นตำม
ควำมส ำคัญ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมำก ซึ่งกำรใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่ำเป็นข้อมูลในหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่ำเป็นควำมลับของบริษัทอันน ำมำซึ่ง  ควำมเสียหำยหรือมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน ข้อมูลธุรกิจ แผนงำนในอนำคตของบริษัทและอ่ืนๆระหว่ำงที่
ปฏิบัติงำน ให้บริษัท และหลังจำกพ้นสภำพกำรปฏิบัติงำนแล้ว 
กำรเผยแพร่ข้อมูลสู่ภำยนอก 
• ข้อมูลภำยในที่เผยแพร่สู่สำธำรณชน ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก กรรมกำรผู้จัดกำร หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น เช่น ส่วนนักลงทุน
สัมพันธ์ เป็นต้น 
• งดกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในระหว่ำงช่วงเวลำ 7 วัน ก่อนวันที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ผลประกอบกำรรำยไตรมำส
ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ไม่มีกำรนัดพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถำมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบกำร
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน 
 

 15. นโยบายการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ (Policy on safeguarding Company Property) 
 บริษัทฯ คำดหวังให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน มีควำมรับผิดชอบในกำรปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ และใช้ทรัพย์สินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่น ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
ก. ผู้บริหำรและพนักงำน ต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยำกรของบริษัทฯ อย่ำงประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 
ข. ผู้บริหำรและพนักงำน ต้องดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหำย 
ค. ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันภัยหรือควำมเสี่ยงภัยที่เกิดต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน เช่น ภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ เป็นต้น 
 

 16. นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน (Policy on Giving and Receiving Gifts and Gratuities) 
 บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน มีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้และรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ดังนี้ 
 ก. ผู้บริหำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จำกคู่ค้ำและหรือผู้ที่ท ำธุรกิจกับบริษัทฯ 
 ข. ผู้บริหำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภำยนอก คู่ค้ำ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทำงที่มิชอบ 
 ค. ผู้บริหำรและพนักงำนควรหลีกเลี่ยงกำรให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งตอบแทนอ่ืนใด จำกคู่ค้ำ และหรือผู้ที่ท ำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่ใน  
โอกำสที่เป็น / ช่วงเทศกำลในมูลค่ำที่เหมำะสม) โดยห้ำมกรรมกำรและพนักงำนรับของขวัญที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 2,000 บำท ในกรณีที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 
2,000 บำทจะต้องรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ (หรือขอเรี่ยไรของขวัญและกำรขอกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน  (Sponsorship) หรือเงินรำงวัลอ่ืนใดจำก
บุคคลที่ท ำธุรกิจกับบริษัทฯ 
 

 17. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (Ethics for Intellectual Properties Rights) 
 บริษัทฯก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯทุกคนต้องมีควำมรอบคอบและควำมระมัดระวังในงำนทรัพย์สิน
ทำงปํญญำรวมถึงต้องเคำรพลิขสิทธิ์ของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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 18. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน (Policy on preventing corruption and offering a bribe)  
 ในปี 2557 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำในหลักเกณฑ์ในกำรแสดงเจตนำรมณ์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชั่นของโครงกำรแนว
ร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต(CAC) ทั้งนี้บริษัท และบริษัทในกลุ่มจะน ำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รัปชั่นของโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) มำพิจำรณำปรับปรุงและทบทวนคู่มือฉบับนี้เพ่ือให้มี
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมมำกขึ้น 
 บริษัทฯ ก ำหนดให้กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรให้สินบนเป็นนโยบำยที่ส ำคัญ จึงจัดให้มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 ก. กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต 
 ข. ก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลและควบคุมดูแล ดังนี้ 
  o บริษัทฯก ำหนด นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ กำรให้ของขวัญและสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดที่อำจสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ตัดสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมโดยก ำหนดเงื่อนไขว่ำควรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำและต้องมั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรนั้นจะไม่ท ำให้เกิดข้อ
ครหำหรือท ำให้บริษัทฯเส่ือมเสียช่ือเสียง ส่ิงของท่ีกรรมกำรบริษัทฯ ได้รับโดยปกติแล้วจะเก็บไว้ในส ำนักงำน หรือแจกจ่ำยให้กับพนักงำนในบริษัทฯ 
  o กำรจัดหำต้องด ำเนินตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบของบริษัทฯและมีควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยที่กำร
ตัดสินใจต้องค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพและบริกำรที่ได้รับ รวมทั้งต้องสำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงโปร่งใส 
  o ในกำรท ำธุรกรรมกับภำครัฐ บริษัทฯจะต้องหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่อำจจูงใจให้รัฐหรือพนักงำนของรัฐด ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้อง
เหมำะสมอย่ำงไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันหรือกำรกระท ำใดๆ ในขอบเขตที่เหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฎิบัตินั้นก็สำมำรถท ำได้ 
เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือกำรให้ช่อดอกไม้ในโอกำสต่ำงๆ เป็นต้น 
  o กำรฝ่ำฝืนแนวปฏิบัติดังกล่ำวข้ำงต้น มีโทษตำมกฎหมำย หรือมีผลต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 ค. ก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต 
 ง. จัดพนักงำนเข้ำฝึกอบรมเพ่ือให้มีควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของบริษัทฯ 
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แนวทางปฏิบัติของบริษัท 
 

1. แนวทางปฏิบัติของผู้บริหาร 
 ก. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือท ำให้มั่นใจได้ว่ำในกำรตัดสินใจและกระท ำกำรใดๆ  โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยภำพรวม 
 ข. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมืออำชีพด้วยควำมรู้ควำมช ำนำญ ควำมมุ่งมั่นและมีควำมรอบคอบระมัดระวัง มองเห็นปัญหำล่วงหน้ำและหำวิธีกำร
แก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้นและรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวไว้ รวมถึงมีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรบริษัทฯ  อย่ำงเต็มควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
 ค. ไม่หำประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยกำรน ำสำรสนเทศภำยในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นควำมลับไปใช้หรือน ำไปเปิดเผย
กับบุคคลภำยนอกหรือกระท ำกำรอันก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 ง. จัดให้มีกำรดูแล กำรตรวจสอบ ทั้งภำยในบริษัทและสภำพแวดล้อมของบริษัทโดยสม่ ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และกระบวนกำรที่ก ำหนด 
 จ. จัดให้มีกำรรำยงำนสำรสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และสม่ ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีกำรรำยงำนแนวโน้มในอนำคตของบริษัทบน  
พ้ืนฐำนของควำมเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ 
 ฉ. ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รักษำมำตรฐำนอุตสำหกรรมและก ำหนดแนวทำงปฏิบัติให้ทันต่อเหตุกำรณ์  มี
เอกสำรหลักฐำนที่เพียงพอและเหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินกำรควบคุมและกำรดูแลรักษำให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดส ำหรับน ำไปใช้ ปฏิบั ติ ใ น
ทุกระดับของกำรจัดกำร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำธุรกิจด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง มีกำรแบ่งแยกกิจกรรมด ำเนินธุรกิจ 
และจัดให้มีกำรอนุมัติกำรด ำเนินกำรที่เหมำะสมเป็นไปตำมที่กฎหมำยและข้อก ำหนด ที่เกี่ยวข้อง 
 ช. พัฒนำบริษัทให้บรรลุถึงเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และเป็นมำตรฐำนที่ยอมรับ 
 ซ. ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบริษัทฯ 
 
2. แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ก. ก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย นโยบำยและกลยุทธ์ทำงธุรกิจ 
 ข. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯ 
 ค. พึงปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและข้อบังคับของบริษัทฯ 
 ง. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 จ. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย และก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้ชัดเจนและเหมำะสม 
 ฉ. พิจำรณำกำรท ำรำยกำรทำงธุรกิจที่ส ำคัญของบริษัทฯ ด้วยควำมตั้งใจและขยันหมั่นเพียร 
 ช. จัดประชุมคณะกรรมกำรและพิจำรณำวำระกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม 
 ซ. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 ฌ. จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับผู้บริหำรระดับอำวุโสของบริษัทฯ 
 
3. แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุดย่อย 
 ก. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ด้วยควำมตั้งใจและขยันหมั่นเพียร 
 ข. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯโดยปรำศจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 ค. พึงปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและข้อบังคับของบริษัทฯ 
 ง. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรรับทรำบและพิจำรณำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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4. แนวทางปฏิบัติของกรรมการ 
 ก. ขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 ข. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯ 
 ค. พึงปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำม
ข้อบังคับของบริษัทฯ 
 ง. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
 จ. ด ำเนินกำรเพ่ือให้แน่ใจว่ำมีกำรรักษำควำมลับของสำรสนเทศที่เป็นควำมลับภำยในบริษัทฯและยังไม่อนุญำตให้เปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอก และไม่อนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลต่อภำยนอก และไม่ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง 
 ฉ. หลีกเลี่ยงกำรกระท ำหรือกำรตัดสินใจ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 
5. แนวทางปฏิบัติของเลขานุการบริษัทฯ 
 ก. ขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 ข. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯ 
 ค. ดูแลกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรและบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและ
แนวทำงก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ 
 ง. มีควำมพร้อมและตั้งใจในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรจัดเตรียมรำยงำนกำร
ประชุม 
 จ. เป็นสื่อกลำงกำรติดต่อสื่อสำรที่ดีระหว่ำงกรรมกำรและผู้ถือหุ้น 
 ฉ. รักษำข้อมูลภำยในบริษัทฯ ให้เป็นควำมลับ รวมถึงข้อมูลในรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆของ  
บริษัทฯและไม่อนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลต่อภำยนอก และไม่ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
 
6. แนวทางปฏิบัติของพนักงาน 
 ก. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยำบรรณและควำมรับผิดชอบต่อบริษัทฯ 
 ข. พึงปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและข้อบังคับของบริษัทฯ 
 ค. ด ำเนินกำรเพ่ือให้แน่ใจว่ำมีกำรรักษำควำมลับของสำรสนเทศที่เป็นควำมลับภำยในบริษัทฯและยังไม่อนุญำตให้เปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอก และไม่อนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลต่อภำยนอก และไม่ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง 
 ง. พึงรักษำและร่วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่พนักงำน 
 
7. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมืออำชีพ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม  รวมถึง
กำรให้ควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ำย ด้วยเหตุนี้คณะกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง จึงก ำหนดแนวทำง
ปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงกำรท ำงำนที่ดี และ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีจรรยำบรรณ ดังต่อไปนี้ 
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แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศ  วิธีกำรปฏิบัติ
ทำงบัญชี กำรใช้สำรสนเทศภำยใน ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยผู้บริหำรจะต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด ำเนินกำรใดๆ ด้วย
ควำมสุจริตใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย และเพ่ือผลประโยชน์โดยรวม 
 
แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า 
 ควำมส ำเร็จของบริษัทฯตั้งอยู่บนรำกฐำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำ จึงต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ำโดยยึดหลัก  ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
กำรรักษำจริยธรรม และควำมเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทฯตระหนักดีว่ำลูกค้ำแต่ละคนมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกัน  บริษัทฯมี
นโยบำยตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงเหมำะสมดังนี้ 
 ก. สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยงำนที่มีคุณภำพและบริกำรที่ดี 
 ข. ให้กำรรับประกันผลงำนกำรก่อสร้ำงและบริกำรภำยใต้ข้อก ำหนดและระยะเวลำอันเหมำะสม 
 ค. ไม่ส่งมอบงำนที่มีข้อบกพร่องเสียหำยร้ำยแรงอันจะเกิดอันตรำยต่อลูกค้ำ 
 ง. พยำยำมรักษำต้นทุนกำรก่อสร้ำงให้ต่ ำสุดโดยยังรักษำคุณภำพของงำนก่อสร้ำงและบริกำรที่ได้มำตรฐำน 
 จ. แสวงหำลู่ทำงที่จะเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ลูกค้ำให้มำกขึ้นในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อตกลงใด ๆ กับลูกค้ำได้จะต้องรีบแจ้งให้
ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำและป้องกันควำมเสียหำย 
 

แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 บริษัทฯ ควรแน่ใจว่ำมีกำรปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้ำ ได้แก่ กระบวนกำรสั่งซื้อจำกผู้ขำยและกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง  ๆ ต่อเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้เงินกู้ยืม เช่น กำรเบิกใช้ กำรช ำระหนี้ หลักประกัน และข้อตกลงทำงธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ 
 มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด ได้แก่ เงื่อนไขกำรค้ ำประกัน กำรบริหำรเงินทุน กำรรักษำอัตรำส่วน
ทำงกำรเงินตำมข้อตกลง ไม่น ำเงินที่กู้ยืมไปใช้ในทำงที่ขัดต่อวัตถุประสงค์กำรกู้ยืม  ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท ำให้เจ้ำหนี้เกิดควำม
เสียหำยช ำระคืนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตำมก ำหนดเวลำ ดูแลคุณภำพหลักทรัพย์ค้ ำประกัน และเรื่องอ่ืนใดที่ได้ท ำข้อตกลงไว้กับเจ้ำหนี้ เพ่ือ
บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน  
 
แนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำบริษัทที่เป็นคู่แข่งทำง
กำรค้ำด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นควำมจริง รวมถึงไม่เข้ำถึงสำรสนเทศที่เป็นควำมลับของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
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แนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน 
 ก. บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำพนักงำนเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท จึงก ำหนด วิธีกำรจ้ำง
งำนควำมเท่ำเทียมกันในโอกำสของกำรจ้ำงงำน ควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ และหลักกำรอ่ืนๆ   ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนและกำรจ้ำงงำน 
 ข. ก ำหนดค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและผลประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ให้กับพนักงำนอย่ำง
สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ ผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว 
 ค. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ กำรฝึกอบรมภำยในบริษัทฯ กำรสัมมนำภำยนอกบริษัทฯ 
เป็นต้นเพ่ือท ำให้มั่นใจว่ำพนักงำนมีควำมรู้ควำมช ำนำญที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนในธุรกิจ  รวมถึงควำมเข้ำใจในข้อพึงปฏิบัติมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดไว้   และข้อตกลงในกำรที่จะปรับปรุงควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือท ำให้กำรพัฒนำเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับ
แนวโน้มของอุตสำหกรรมในอนำคต 
 
แนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 
 ก. บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและกำรเอำใจใส่ต่อ
ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้ำงมำกกว่ำที่มีก ำหนดไว้ในกฎหมำย และพยำยำมที่จะค่อยๆ ให้มีกำรซึมซับเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบทำงสังคม 
 ข. บริษัทฯคำดหวังที่จะด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรักษำขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่หรือเข้ำไปท ำธุรกิจ   และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี   ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน มุ่งมั่น ที่จะใช้ 
ควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องที่จะด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพของสังคม ทั้งที่ด ำเนินกำรเองและร่วมมือกับภำครัฐและชุมชน 
 
8. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจตำมมำตรฐำนของควำมปลอดภัย  ชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสูงสุด ซึ่งได้มีแนวทำงปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 ก. ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ในด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่บริษัทฯ เข้ำไปท ำธุรกิจ 
 ข. ปฏิบัติตำมมำตรฐำนเพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภัยในสุขภำพและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับพนักงำนทุกคน 
 ค. ส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับสุขอนำมัย ควำมปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีกำรและกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
สิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยของอุตสำหกรรม 
 ง. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง ในเรื่องควำมปลอดภัย ชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 


