
ACKNOWLEDGEMENT AND COMMITMENT 

 
I acknowledge receipt of the Code of Business Conduct. 
 

I have read and understand the code, and I agree to abide by its rules herein. 
 

I understand that the guidelines contained in this document are merely a general overview of some of the Company's 
policies and procedures and that these policies and procedures, as well as any other policies and procedures 
which may be adopted by the Company, are subject to modification, discontinuation or change without notice. 
 

ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจและข้าพเจ้ายอมรับเพื่อยดึถือปฏิบตัิตามข้อบญัญตัินี ้
 

ข้าพเจ้าเข้าใจวา่แนวทางที่ได้บญัญตัิไว้ในเอกสารฉบบันีเ้ป็นเพยีงการอธิบายโดยสรุปถึงนโยบายและระเบียบของบริษัทเทา่นัน้  
ทัง้นีร้ะเบียบและนโยบายดงักลา่วที่จะได้บญัญตัขิึน้อาจมีการปรับปรุง ยกเลกิ หรือแก้ไข โดยไมต้่องประกาศแจ้ง 
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จรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Business Conduct) 
 

1. นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
(Conflict of Interest Policy) 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึหลีกเลีย่งการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไมว่่า
จะเกิดจากการติดต่อกบัผู้ เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คูค้่า ลกูค้า คูแ่ข่งขนั  หรือจากการใช้โอกาส
หรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตน  และในเร่ืองการท า
ธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัทหรือการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึง่สง่ผลกระทบกระเทือนตอ่งานใน
หน้าที่ 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งขนัของบริษัท  อนัมีผลท าให้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานกระท าการ หรือละเว้นกระท าการท่ีควรปฏิบตัิตามหน้าที่  หรือมีผลกระทบกระเทือน
ตอ่งานในหน้าที่  

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานได้ถือหุ้นในกิจการคู่แขง่ของบริษัทมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังาน  หรือก่อนท่ีบริษัทจะเข้าไปท าธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก    กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน
ต้องรายงานให้บริษัทรับทราบ 

 กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจอนมุตัิรายการระหว่างกนั จะต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วย 

 ในการท ารายการระหวา่งกนัในลกัษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มี
การก าหนดแนวทางในการท ารายการระหว่างกนัในลกัษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ใน
ระเบียบอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ ที่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ท าการซือ้
หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ 7 วนั หลงังบ
การเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณะชน 

 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญั โดยแสดงรายละเอียดช่ือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสมัพันธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายการ
ก าหนดราคา และมลูค่าของรายการ เหตผุลความจ าเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรือคณะกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
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2. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สนิของบริษัท 
(Corporate Assets Policy) 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูละทรัพย์สนิของบริษัทมิให้เสื่อม
เสีย สูญหาย  และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่  และไม่น า
ทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

 ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ  สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้
เปิดเผยตอ่สาธารณชน  ได้แก่  แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย  หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่เป็นความลบั
อยา่งเด็ดขาด 

 
3. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
(Anti – Corruption Policy) 

 บริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ  เห็นความส าคัญ และมีจิตส านึกในการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในเพื่อปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่ รวมถึงการรับหรือให้สินบนใน
ทกุรูปแบบ 

 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูมีความรับผิดชอบต่อการน ามาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นนีไ้ป
ปฏิบตัิ อีกทัง้ยงัให้การยอมรับและปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่นีด้้วย 

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท ไมใ่ห้เรียกร้อง ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่
รวมถึงการติดสินบนทกุรูปแบบทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคน
รู้จกั โดยครอบคลมุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรวมถึงหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ไม่เป็นตวักลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวญัหรือบริการ 
หรือประโยชน์อื่นใดกบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจเพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธิพิเศษที่ไมค่วรได้ 

 กรณีการติดสินบนซึ่งเข้าข่ายตามหลกัการที่กลา่วมาเหลา่นีอ้าจเก่ียวข้องกบัการด าเนินการที่เก่ียวข้องกบั
บริษัทร่วมทุน ตวัแทน ผู้แทน ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สญัญา คู่ค้า หรือพนกังาน ร่วมกับ เ จ้าหน้าที่ภาครัฐ 
สมาชิกครอบครัว ผู้ ลงสมัครเลือกตัง้ทางการเมือง พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค พนักงาน
ภาคเอกชน (รวมถึงบคุคลซึง่เป็นผู้สัง่การหรือท างานให้กบัองค์กรภาคเอกชนไมว่่าจะในต าแหนง่ใดก็ตาม) 
หรือบคุคลที่สาม 

 ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินยัที่ก าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมายด้วย 
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4. นโยบายในการให้หรือรับของขวัญ  หรือการบนัเทิง  
(Gifts and Entertainment Policy) 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานย่อมไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน  สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานรับหรือให้ของขวญัได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวญันัน้จะต้องไม่
สง่ผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้ รับ และของขวญัที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีมลูค่าไม่มากนกั  และไม่
ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเทา่เงินสด 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานได้รับของขวญัตามประเพณีนิยมที่มีมลูค่าเกินปกติวิสยัจากผู้ เก่ียวข้องทาง
ธุรกิจกบับริษัท  ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาและให้สง่มอบของขวญันัน้แก่เลขานกุารฝ่ายบริหาร  เพื่อให้เป็น
สทิธิของบริษัท หรือน าไปบริจาคเพื่อการกศุลในนามบริษัท 

 การใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามสญัญาทาง
ธุรกิจเป็นเร่ืองที่ยอมรับได้ แตต้่องใช้จ่ายอยา่งสมเหตสุมผล 

 
5.  นโยบายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท  
(Securities Trading and Inside Information Policy) 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน  เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้หรือขาย
หุ้นของบริษัท  หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท  

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท เพื่อป้องกนัการซือ้หรือขายหุ้น
โดยใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของการซือ้หรือขายหุ้นของบคุคล
ภายใน 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน พึงละเว้นการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบ
การเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท  รวมถึงข้อส าคญัอื่นๆ และควรรอคอยอยา่งน้อย 7 วนั ภายหลงัการ
เปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว ก่อนที่จะซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท 

 
6. นโยบายเร่ืองระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงนิ  
(Internal Controls and Audits, and Financial Reporting Policy) 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงมีความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง  
ครบถ้วน และทนัตอ่เวลา ทัง้งบรายปีและรายไตรมาส  ซึง่จดัท าตามมาตรฐานบญัชีที่เป็นท่ียอมรับ 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึจดัให้มีระบบการควบคมุ และตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในและการตรวจทานของกรรมการตรวจสอบ 
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7. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น  
(Shareholders Policy) 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  และอยา่งสดุความสามารถ  และ
ด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม ่าเสมอ  และ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร  ทัง้ในด้าน
บวกและลบ ด้วยเหตผุลสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ  

 
8. นโยบายในการปฏิบัตต่ิอลกูค้า  และคุณภาพผลติภณัฑ์ 
(Customer Relations and product Quality Policy) 

 ผู้บริหารและพนกังานพงึสง่มอบผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพตรงตามความต้องการ  หรือสงูกวา่ความคาดหมาย
ของลกูค้าภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรม 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทนัต่อ
เหตกุารณ์แก่ลกูค้า เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสนิใจ โดยไมม่ีการกลา่วเกินความเป็นจริงทัง้ใน
การโฆษณา  หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆกับลูกค้า  อนัเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกับ
คณุภาพ ปริมาณ  หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการ 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงเก็บรักษาความลบัของลกูค้าและไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว  และจดัให้มีระบบ
และช่องทางให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพของสนิค้าและบริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
9. นโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่ ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้ 
(Suppliers/Creditors Policy) 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานพึงปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  และตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงปฏิบตัิตามสญัญา หรือเง่ือนไขต่างๆที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่
ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง  ต้องรีบแจ้งให้คูค้่า และ/หรือเจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า  เพื่อร่วมกนั
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงละเว้นการเรียก  รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากับ   
คูค้่า  และ/หรือเจ้าหนีใ้นการเจรจาตอ่รองทางธุรกิจ   
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 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงเปิดเผยรายละเอียดตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้ หากมีข้อมลูว่ามีการเรียก 
รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตเกิดขึน้ และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 

 ผู้บริหารและพนักงานพึงรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีอ้ย่าง
สม ่าเสมอ 
 

10. นโยบายและการปฏิบัตต่ิอพนักงาน  
(Employees Policy) 

 กรรมการและผู้บริหารพงึให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่พนกังาน 

 กรรมการและผู้บริหารพึงดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนกังาน 

 กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบตัิถึงการแต่งตัง้ และโยกย้ายพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ  
ต้องกระท าด้วยความสุจริตใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ ความสามารถ  และความเหมาะสมของ
พนกังาน 

 กรรมการและผู้บริหารพงึให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้  ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดย
ให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

 กรรมการและผู้บริหารพงึปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

 ผู้บริหารและพนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียนหรือรายงานถึงข้อกังวลใจเก่ียวกับพฤติกรรมใดๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการกระท าที่ไม่เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย ความประพฤติที่ไม่
เหมาะสมทางการเงินหรือฉ้อโกง หรือสามารถรายงานเมื่อพบเห็นการกระท าผิดกฎหมายหรือการกระท าผิด
ต่อนโยบายบริษัท โดยทุกข้อร้องเรียนสามารถยื่นต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี ้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เลขานุการบริษัท หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ เลขานุการ และก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
หวัหน้าฝ่ายบคุคลและธุรการ หรือบคุคลที่มีต าแหน่งสงูกว่า (ประธานกรรมการตรวจสอบ) และจะถกูเก็บ
รักษาเป็นความลบั   

 
11. นโยบายและการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า  
(Rivals Policy) 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานไมพ่งึกระท าการโดยแสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วย
วิธีการท่ีไมส่จุริต  หรือไมเ่หมาะสม เช่นการจ่ายสนิจ้างให้แก่พนกังานคูแ่ขง่ เป็นต้น 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานไมพ่ึงกระท าการโดยท าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า  ด้วยการกลา่วหา
ในทางร้าย 
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12. นโยบายในการปฏิบตัิตนของพนักงาน และการปฏิบตัต่ิอพนักงานอื่น  
(Employee Practice Policy) 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความมุง่มัน่  ซื่อตรงและโปร่งใส 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึเคารพในสทิธิของพนกังานอื่น รวมทัง้ฝ่ายจดัการ 

 กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบตัิตนให้เป็นที่เคารพนบัถือของพนกังาน  และพนกังานไม่พึงกระท าการใดๆ 
อนัเป็นการไมเ่คารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงเป็นผู้ มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์กร และ
ประเพณีอนัดีงาม ไมว่า่จะระบไุว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม 

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามคัคี และความเป็นน า้หนึ่ง
ใจเดียวกันในหมู่พนักงาน  พึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อนัอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ
บริษัท หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลงัได้ 
 

13. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  
(Environment and Community Policy) 

 รับผิดชอบและยดึมัน่ในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม  ตลอดจนขนบธรรมเนียม  ประเพณีท้องถ่ินท่ีองค์กร 
ตัง้อยู ่

 สง่เสริมและสนบัสนนุกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานเข้าร่วมในกิจกรรมด้านชมุชนสมัพนัธ์ที่บริษัทจดัขึน้ 

 ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท
ตัง้อยูม่ีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้  ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชมุชน 

 บริษัทเน้นการสือ่สารและเสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานให้แก่ชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยูแ่ละพร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและสามารถบรรลปุระโยชน์ร่วมกนั 

 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  อนั
เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท  โดยให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหนว่ยงานที่
เก่ียวข้อง 
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จรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี ้คณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าใจและปฏิบตัิตาม เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และ
เปา้หมายของบริษัท ทัง้นีต้ัง้แต ่8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
 
 
 

 
                                                                                                              ___________________ 
                                                                                                                              (นายตนั ไห ่เหลง็ ยจีูน)                                                  

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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Code of Business Conduct 
 

1. Conflict of Interest Policy 

 Directors, executives and employees shall avoid any actions in contradiction to the Company’s 
interest, whether as a result from contacting with persons related to the Company’s trading 
business such as trade partners, customers, competitors or using opportunity or data derived 
from their directorship or staff position, for their own benefits; and shall avoid entering into a 
business that competes with the Company or engaging in other works not covered by the 
Company’s business that affect their duties and responsibilities. 

 Directors, executives and employees shall avoid holding shares in a competing business with 
the Company which may cause the directors, executives and employees to act or omit to 
perform their duties or affect their duties and responsibilities. 

 In the case that directors, executives and employees have held shares, whether through 
inheritance, in a competing business with the Company before being the director, 
executive or employee of the Company or before the Company has operated its business, they 
shall report such holding to the Company for acknowledgement. 

 In case the Board of Directors has the authority to approve the related party transaction, there 
must be an independent director or audit committee member attending the Board meeting. 

 In case any of the related party transaction is in the form of aiding financial assistance, the 
Board of Directors has set guidelines for that matters in the regulations of implementation and 
approval which was approved by the Board of Directors. 

 The Board of Directors determined that the Directors, Executives and Employees who have 
access to inside information must not trade the Company’s stock before 30 days of the public 
dissemination of financial statements and seven days after the public dissemination. 

 The Board of Directors determined that the related party transactions must be disclosed by 
detailing the name of the person who may have a conflict of interest, relationship, type of 
transaction, conditions, pricing policy and the value of the item, reason & necessity and opinions 
of the Audit Committee and / or the Board of Directors according to the regulations from the 
Stock Exchange of Thailand 
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2. Corporate Assets Policy 

 Directors, executives and employees shall be obliged to and responsible for supervising the 
Company’s assets by protecting any undue depreciation or loss of the assets and shall use the 
Company’s assets to ensure maximum benefit to the Company. In addition, they shall not use 
the Company’s assets for personal or other benefits. 

 Such assets shall include tangible and non-tangible assets such as movable properties, 
immovable properties, technologies, academic knowledge, title deeds, patents, copyrights and 
confidential information which is not publicly disclosed such as business plans, financial 
projections and human resource related data. 

 Directors, executives and employees shall strictly avoid disclosing or using confidential 
information. 

 
3.  Anti-Corruption Policy 

 The Company supports and encourages personnel at all levels to become aware of anti-
corruption and puts in place the internal controls to prevent the Company from fraud and 
corruption, from offering and acceptance of bribe in all forms. 

 The Board of Directors and Management have responsibility for implementing the Anti-
Corruption programme as well as have committed to the Anti-Corruption Policy. 

 Directors, management and all employees of the company are prohibited from soliciting, 
arranging or accepting a bribe for ones’ benefit or that of ones’ family, friends, associates or 
acquaintances covering all relevant organizations, including government, public and private 
sector. 

 Directors, management and all employees must not perform as a mediator to offer cash or cash 
equivalents to all relevant organizations with the aim to obtain inappropriate benefits. 

 It shall also include the forms of bribery that fall within the above-mentioned scope of any case 
relating to the operations by or related to the subsidiary, a joint venture, agent, distributor, 
representative, advisor, broker, middleman, partner of a contract, business partner or employee 
in collaboration with government official, family member and any individual with close 
relationship to a government official, political candidate, political party or an official of a political 
party, a private sector’s employee (inclusive of a person in charge, in command or working in 
any position for a private organization) or a third party.    
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 Offenders of corruption are those who violate the Company’s Rules and Regulations. These 
offenders will receive disciplinary punishment as well as legal punishment if such offences are 
also against the law. 

  
4.  Gifts and Entertainment Policy 

 Directors, executives and employees shall not demand or agree to accept money, physical 
items or any other benefits from the person who has business dealing with the company.  

 Directors, executives and employees may accept or give gifts in accordance with traditions, 
provided that the acceptance of such gifts shall not affect any business decision of the recipient 
and the gifts should not be of high value or cash or cash equivalents. 

 Directors, executives and employees who receive gifts, on occasions where tradition calls for 
acceptance of such gifts, that are excessively valuable from persons who have business dealing 
with the Company shall report to their superior and submit such gifts to Executive Secretary 
which shall vest to the Company. 

 The cost for the entertainment in business and other expenses associated with implementing 
business contracts is acceptable, but must be spent with reasonability. 

 
5. Securities Trading and Inside Information Policy 

 Directors, executives and employees shall not use internal data for their benefit of buying or 
selling the Company’s shares, or shall not make the internal data available to other people for 
the purpose of buying and selling the Company’s shares.  

 Directors, executives and employees shall report their trading transactions of the Company’s 
securities in order to prevent an insider trading and to avoid any criticism concerning the 
suitability of buying and selling of shares by internal persons. 

 Directors, executives and employees shall avoid buying or selling the Company’s shares before 
financial statements or the Company’s status, including other significant matters are disclosed. 
The buying and selling of the Company’s shares shall be made at least 7 days after the 
information is publicly disclosed.  
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6. Internal Controls and Audits, and Financial Reporting Policy 

 Directors, executives and employees shall be responsible for preparing correct, complete and 
timely financial statements, whether annual or quarterly, which are in accordance with generally 
accepted accounting principles. 

 Directors, executives and employees shall put in place efficient internal controls and audit 
systems to ensure the Company’s compliance with the relevant standards and laws which are 
reviewed by the internal auditors and the Audit Committee. 

 
7. Shareholders Policy 

 Directors, executives and employees shall carry out their duties with honesty and full potential 
and shall perform any acts with fairness to all shareholders. 

 Directors, executives and employees shall report status of the organization to the shareholders 
on a regular and comprehensive basis, in accordance with actual facts. 

 Directors, executives and employees shall notify to the shareholders in regard to future 
prospects of the organization, including positive and negative aspects based on adequate 
supporting reasons. 

 
8. Client Relations and Product Quality Policy 

 Executives and employees shall deliver products that have accurate quality or exceed clients’ 
expectations at fair conditions. 

 Directors, executives and employees shall give correct, adequate and timely product and 
service information to clients to facilitate their decision making without overstating actual facts 
whether in advertisements or communications through other channels, which may cause clients 
to misunderstand the quality, volume, or any conditions attached to such products or services. 

 Directors, executives and employees shall keep clients’ secrets confidential and shall not 
improperly use the confidential information for personal interests or to the interest of other 
related parties. 

 Directors, executives and employees shall promptly respond to clients’ needs and shall 
implement an efficient system and procedures for submitting clients’ complaints regarding the 
quality of products and services. 
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9. Suppliers/Creditors Policy 

 Directors, executives and employees shall treat suppliers and creditors equally and fairly based 
on mutually fair return. 

 Directors, executives and employees shall strictly comply with agreements or agreed conditions. 
In case of inability to comply with any conditions whatsoever, suppliers and/or creditors shall be 
notified in advance so as to expedite joint problem-solving. 

 Directors, executives and employees shall refrain from demanding, accepting or paying of 
dishonest benefits in dealing and negotiating with suppliers and/or creditors. 

 If information comes to light regarding demand for any dishonest benefits, or receipt and 
payment thereof, directors, executives and employees shall disclose relevant details to suppliers 
and/or creditors to facilitate joint problem-solving with fairness and quickness. 

 Executives and employees shall report correct, complete and timely financial data to creditors 
regularly. 

 
10. Employees Policy 

 Directors and executives shall give fair remuneration to employees. 

 Directors and executives shall supervise and maintain workplace environment to ensure safety 
of employees’ lives and properties. 

 Directors and executives shall conduct appointment and transfer, including dispensation of 
reward and punishment of employees honestly on the basis of educational background, 
capability and suitability of individual employees. 

 Directors and executives shall accord due importance to the development of employees’ 
knowledge, capability and skill with equal and regular opportunities for all. 

 Directors and executives shall comply strictly with various laws and regulations relating to 
employees of the Company. 

 Executives and employees can submit complaints or concerns relating to any potential unethical 
or unlawful behavior, financial improprieties or to report perceived violations of law or the 
Company’s policy. Employees are free to submit their Complaints to any of the following 
persons: Chief Executive Officer, Company Secretary, Head of IR, Secretariat & Compliance, 
Head of Human Resources & Admin or a higher level (e.g. Chairman of the Audit Committee). All 
Complaints shall be treated as confidential. 
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11. Rivals Policy 

 Directors, executives and employees shall behave and act within the framework of established 
rules. 

 Directors, executives and employees shall refrain from using dishonest or improper methods to 
obtain competitors’ secrets, for example, providing remuneration to the employee of a 
competitor. 

 Directors, executives and employees shall not destroy competitors’ reputation by making 
damaging accusations. 

 
12. Employee Practice Policy 

 Directors, executives and employees shall perform their duties with good effort, honesty and 
transparency.  

 Directors, executives and employees shall respect other personnel’s and management’s rights. 

 Directors and executives shall conduct themselves in such manner as to deserve the staff’s 
respect. Employees shall not take any actions that are disrespectful to their superiors.  

 Directors, executives and employees shall be disciplined and behave and act in accordance 
with organization’s rules and regulations as well as good traditional practices, regardless of 
whether or not they are in writing. 

 Directors, executives and employees shall participate to build up and uphold the ambience of 
unity and integrity among the staff and shall avoid any actions leading to the damage of the 
Company’s image, reputation or that would cause any future problems to the Company. 
 

13. Environment and Community Policy 

 Be responsible and adhere to protect environment, including practices and local traditions 
wherever the Company’s operational units are located. 

 Promote and support directors, executives and employees to participate in the community 
related activities organized by the Company.  

 Regularly organize activities, by itself or in cooperation with the government or the community, in 
order to participate in the development and improvement of society, community and 
environment and to ensure a better quality of life in the community in which the Company is 
located.  
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 The Company focuses on communicating and providing understanding of its business practices 
to the communities in its operating areas. It is prepared to listen to suggestions for fostering 
successful business operations and mutually beneficial accomplishments. 

  Quickly and efficiently respond to any incident, which is caused by the Company’s 
performance, affecting the environment and the community, by giving full cooperation to the 
relevant authorities and agencies. 

 
 

Directors, Management and Staff must understand and follow this Code of Business Conduct in order to 
achieve the Company’s goal and objectives which effective since 8th November 2016  
 

 

 

 

 

 

 

.................................................. 
 (Mr. Tan Hai Leng, Eugene) 

                                                                                         Chairman of the Board 
 


