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1. สารจากประธานกรรมการ
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม
ตลอดมา ซึ่งนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทถือเป็ นหลักคุณธรรมพืน้ ฐานที่สาคัญที่พนักงานทุกคนของบริษัทควร
ยึดถือเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
นโยบายจรรยาบรรณฉบับนี ้ มีการแบ่งหมวดหมู่และเนือ้ หาที่ครอบคลุมกฎเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ มีแนวทางปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ผมขอให้พนักงานทุกคน ศึกษานโยบายจรรยาบรรณ
ฉบับนีใ้ ห้เข้าใจอย่างถ่องแท้และยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในโอกาสนี ้ ผมขอขอบคุณ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทและ
ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตลอดมา สิ่งเหล่านีล้ ว้ นมีส่วนสาคัญที่จะช่วยรักษาชื่อเสียงที่ดีของบริษัทให้คงอยู่ตลอดไป
และจะมีสว่ นช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจที่ม่งุ เน้นการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืนได้ต่อไป

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานกรรมการ

2

2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“เป็ นผูน้ าด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ โดยเน้นองค์รวมของการพัฒนาให้ครอบคลุม
ทั้งที่ อยู่อาศัย อาคารสานักงาน โรงแรม ควบคู่ไปกับ การสนับ สนุนผู้ ป ระกอบการรายย่อย พัฒ นาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผูถ้ ือหุน้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทางานแก่พนักงานพร้อมมองหา
พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ย่งั ยืน”
พันธกิจ
•
•
•
•
•

ส่งเสริม พัฒนาพืน้ ที่ยทุ ธศาสตร์การค้าย่านประตูนา้ ให้เป็ นพืน้ ที่ศนู ย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ
สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารศูนย์คา้ ส่งและค้าปลีกที่ครบวงจรในทุกกลุ่มธุรกิจ
สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรู ปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการพืน้ ที่ทางธุรกิจ จากทั้งภายใน
ประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เสริมสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
พนักงาน และผูถ้ ือหุน้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายธุรกิจและปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสาเร็จ
ขององค์กร โดยรณรงค์ให้พนักงานเสนอความคิดริเริ่ม และนามาต่อยอดเป็ นนวัตกรรมใหม่

3. บทนานโยบายจรรยาบรรณ
นโยบายจรรยาบรรณของบริษัทใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิรว่ มกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น
ที่บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างที่สดุ ที่จะพัฒนากิจการ
ให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนของผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้กรอบของ
กฎหมายและดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ผู้มีหน้าทีป่ ฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณ
นโยบายฉบับนี ้ มีผลบังคับสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย โดยทุกคนมีหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฉบับนี ้ โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น หากไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
อาจถือเป็ นการผิดวินยั และอาจได้รบั การลงโทษทางวินยั หรือถึงขัน้ เลิกจ้าง (ในกรณีท่เี ป็ นการกระทาความผิดร้ายแรง)
4. หลักนโยบายจรรยาบรรณ
หลักการข้อที่ 1 : สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
สิทธิมนุ ษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขนั้ พืน้ ฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รบั การรับรองหรือคุม้ ครองให้ไม่ถูก
เลือกปฏิบตั ิเพียงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา
สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่น ใด ทั้งนี ้เป็ น ไปตามกฎหมายของแต่ ละประเทศ หรือตามสนธิ สัญ ญาที่แต่ ละ
ประเทศมีพนั ธกรณีท่จี ะต้องปฏิบตั ิตาม
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หลักการปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่งึ กันและกัน และปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง
ทางร่างกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอืน่ ใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
ดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ จากผูท้ ่เี กี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อป้องกันการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตัง้ แต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทางาน
และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า
และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การลงโทษ
ที่เป็ นการทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่
การล่วงละเมิด หรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด
หลักการข้อที่ 2 : การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ ของบริษัท รวมทัง้
นโยบายต่างๆ ขององค์กร
2.1 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติจากภายนอก
ในฐานะที่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พนักงานในบริษัททุกคนมีหน้าที่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน เป็ นต้น
2.2 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่งต่างๆ ภายในองค์กร
พนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติ งานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน หากพนักงานของบริษัท และบริษั ท ย่อย ละเมิดต่อระเบี ยบ
ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยจะถูกลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร มีหน้าที่จดั ทาและทบทวนนโยบาย วิธีปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การ
ประกอบธุรกิจของบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ กับบริษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารจะต้องมั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้
รับทราบถึ งนโยบายและวิธี การปฏิ บัติ งานของตน และมี การตรวจสอบการปฏิ บัติ งานตามนโยบายและวิธีก าร
ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
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หลักการปฏิบัติ
1. พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ศกึ ษาและทาความเข้าใจนโยบายต่างๆ และจะนาไปปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
2. พนัก งานของบริษั ท ทุกคน มี ห น้าที่ ขวนขวายหาความรู แ้ ละท าความเข้าใจกฎหมายและระเบี ย บปฏิ บัติ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบตั ิงานของตน
3. หากพนักงานคนใดมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งต่างๆ ภายในองค์กร พนักงาน
จะต้องขอคาแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น
เพื่อการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง
4. พนักงานทุกคน ต้องไม่ประพฤติหรือปฏิบตั ิงานในทางที่ผิดหรือละเมิดกฎหมาย
หลักการข้อที่ 3 : การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
ทรัพย์สินของบริษั ทมีไว้เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่า ให้แก่บริษัท จึงไม่ควรนาไปใช้เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ส่วน
บุคคล คาว่า “ทรัพย์สิน” หมายรวมถึง เงินสด ทีด่ ิน อสังหาริมทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ สินค้าคงคลัง สินค้าทีอ่ ยู่ในความ
ครอบครองของบริษัทและทรัพย์สนิ ทางปัญญา อาทิเช่น ชื่อบริษัท โลโก้ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ข้อมูลลูกค้า และทรัพย์สินอืน่
ซึ่งบริษัทเป็ นเจ้าของ หรือมีสทิ ธิครอบครอง
พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่รกั ษาทรัพย์สินของบริษัท และจะไม่นาทรัพย์สินของบริษัทไปเป็ นของตน หรือนาไปใช้
หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตน และจะต้องไม่ช่วยเหลือผูอ้ ื่นกระทาการดังกล่าว
หลักการปฏิบัติ
1. พนักงานทุกคนของบริษัท ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทเท่านัน้
2. พนักงานทุกคนของบริษัท มีหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท และมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผูท้ ่ไี ม่ได้รบั
อนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท หรือป้องกันการกระทาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดยจะต้อง
ใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน หรือการเก็บรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยเฉพาะทรัพย์สินที่สามารถพกพาได้ เช่น
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพาได้ เป็ นต้น หรือไม่นาไปไว้ในที่ซ่งึ ไม่มีการรักษาความปลอดภัย
3. ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หลักการข้อที่ 4 : การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ต้องดาเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รปั ชันของบริษัท รวมทัง้ จะไม่กระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดข้อครหาหรือส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของบริษัท ในเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมีหลักการปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือ
คอร์รปั ชัน ตามที่บริษัทได้กาหนดนโยบายหรือประกาศไว้
หลักการข้อที่ 5 : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พนักงานทุกคนของบริษัท ต้องปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย
และจริยธรรมเป็ นหลัก ดังนัน้ การกระทาใดที่ไม่คานึงถึงประโยชน์ของบริษัท หรือกระทาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถือเป็ นการกระทาที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
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หลักการปฏิบัติ
1. ไม่ประกอบกิจการใดๆ ที่เป็ นการแข่งขัน หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจตัดสินใจ หรือเป็ นกรรมการ
หรือผูบ้ ริหารในกิจการที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่งขัน หรือมีลกั ษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัท
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทาธุรกรรมของบริษัทกับคู่สญ
ั ญาที่มีความเกี่ยวพันกับตน เช่น เป็ นบุคคลในครอบครัว ญาติสนิท
บุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือที่ตนเป็ นเจ้าของหรือหุน้ ส่วน แม้ว่าจะเป็ นประโยชน์กบั บริษัทก็ตาม
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผูอ้ ื่นล่วงรู ้ อันเนื่องมาจากตาแหน่งหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ
โดยให้ดาเนินการให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทา ไม่ว่ากับผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท หรือพนักงานบริษัทที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
5. ในกรณีท่กี รรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในกิจการ
ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทหรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บุคคลเหล่านัน้
จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รบั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6. ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
หลักการข้อที่ 6 : แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับของขวัญ ของกานัล การบริจาคเงินเพือ่ การกุศล และเงินสนับสนุนต่างๆ
การรับของขวัญ ของกานัล จะต้องทาตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์สมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ท่ดี ีกับคู่คา้ หรือ
ผูท้ าธุรกิจร่วม โดยไม่หวังจะได้รบั บริการหรือสิ่งตอบแทนที่ไม่ถกู ต้องตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมทัง้ ให้ปฏิบตั ิตาม
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รปั ชั่นตามที่บริษัทได้กาหนดนโยบายหรือประกาศไว้
6.1 การรับของขวัญและของกานัล
หลักการปฏิบัติ
1. ต้องเป็ นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบตั ิอยู่
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่ เรียกร้อง หรือสัญญาว่าจะรับผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่คา้ ของบริษัท หรือจากบุคคลใด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ หน้าที่
ในนามบริษัท
3. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน สามารถรับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ หน้าที่ในนามบริษั ท ได้ตามประเพณี นิยมและไม่ผิดต่ อกฎหมาย แต่หากมูลค่ า
(โดยประมาณ) ของสิ่งที่ได้รบั เกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ขึน้ ไป ผูร้ บั จะต้องนาส่งของที่ได้รบั ให้
ฝ่ ายจัดซือ้ และธุรการและให้ถือเป็ นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
4. จะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับ และจะต้องเป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของบริษัท
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
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5. ในกรณีท่ีผมู้ ีอานาจอนุมตั ิ หรือผูบ้ งั คับบัญชา พิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ ของกานัล หรือ ประโยชน์อื่นใด
ให้ผูร้ บั ดาเนินการส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้มอบแก่ ฝ่ายจัดซือ้ และธุรการและให้ถือ
เป็ นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท
6. ของขวัญหรือของกานัลที่มอบให้แก่ตวั แทนของบริษัท และมีคณ
ุ ค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีสาคัญๆ ของบริษัท
เช่น การลงนามสัญญาร่วมทุน การรับรางวัลอันทรงเกียรติ การรับของที่ระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็ นต้น
อนุญาตให้พนักงานทุกระดับรับแทนบริษัทได้ โดยให้รายงานการได้มาและการจัดเก็บของขวัญเหล่านัน้ ไว้เป็ น
ทรัพย์สินของบริษัท
6.2 การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน
หลักการปฏิบัติ
1. การบริจาคเงิน หรือให้เงินสนับสนุน ต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท โดยให้เป็ นไปตาม
หลักปฏิบตั ิของนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน และจะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่น
นาแสดงในเรื่องดังกล่าวที่ชดั เจนและถูกต้องทุกครัง้
2. การให้ หรือการรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือรับเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย
โดยต้องมั่นใจว่า จะไม่เป็ นการสนับสนุนให้เกิดลักษณะเป็ นการให้สินบน
หลักการข้อที่ 7 : การดาเนินการทางการเมือง
บริษัทวางตัวไว้เป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝัก ใฝ่ ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย แต่หา้ มไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ
ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
ทัง้ นี ้ บริษัทเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของปั จเจกบุคคลภายใต้รฐั ธรรมนูญ โดยการ
กระทาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานดังกล่าว ต้องไม่กระทบต่อบทบาท
หน้าที่ท่มี ีต่อบริษัท และต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักการปฏิบัติ
1. ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกเวลาทางานของบริษัท
และไม่ใช่การกระทาในนามบริษัท
2. ใช้สิทธิทางการเมืองในนามตนเอง และหลีกเลี่ยงการกระทาที่ทาให้ผอู้ ื่นเข้าใจว่า เป็ นการกระทาในนามบริษัท
3. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีการใดๆ ที่ทาให้ผอู้ ื่นเข้าใจว่า บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง ฝั กใฝ่ หรือสนับสนุนการดาเนินการ
ทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผูม้ ีอานาจทางการเมือง หรือผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทางการเมือง
4. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงาน หรือใช้สัญลักษณ์ใดๆ ที่ทาให้ผู้ อื่นเข้าใจว่า เป็ นพนักงานของบริษัทในการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
5. พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในสถานที่ทางาน หรือในเวลางาน อันอาจทาให้
เกิดความขัดแย้งในการทางาน
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หลักการข้อที่ 8 : การปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ
บริษัทจะปกป้องข้อมูลของผูม้ ีส่วนได้เสียที่บริษัทได้มา เนื่องด้วยการประกอบธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหนีก้ ารค้า และข้อมูลส่วนบุคคลของผูม้ ี ส่วน
ได้เสียอื่นๆ ของบริษั ท เป็ นต้น ทั้งนี ้ บริษัทจะดาเนินการตามพระราชบัญ ญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ทุกประการ และจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูล และจะใช้ความระมัดระวังในการประมวลผลข้อมูล
จัดเก็บ หรือการส่งต่อ หรือการแบ่งปั นการใช้ขอ้ มูลกับบุคคลที่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หรือตามที่กฎหมาย หรือ
นโยบายการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลกาหนดไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ และเมื่อใดที่ไม่มี
ความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในทางธุรกิจ หรือได้รบั การร้องขอจากเจ้าของข้อมูลตามสิทธิท่ีได้รบั ตามกฎหมาย
และได้รบั อนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจให้ดาเนินการทาลายข้อมูลแล้ว บริษัทจะทาลายข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ปลอดภัย
ตามขัน้ ตอนที่นโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
หลักการปฏิบัติ
1. การประมวลผล การเปิ ดเผย การจัดเก็บ หรือการใช้ขอ้ มูล บริษัทอนุญาตเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องและมีความจาเป็ น
ในการปฏิบตั ิงาน หรือตามที่นโยบายของบริษัท หรือตามที่กฎหมายกาหนดไว้เท่านัน้
2. การทาลายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แล้ว ต้องดาเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลเกิดการรั่วไหล
3. เมื่อมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล ต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ บริษัทต้องปฏิบัติตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
4. โปรดตรวจสอบข้อความที่จะส่งให้บุคคลภายนอกอย่างรอบคอบ และไม่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการหารือ หรือการตัดสินใจ
ภายในบริษัทให้แก่บคุ คลภายนอก เนื่องจากข้อมูลนัน้ อาจทาให้บริษัทเสียเปรียบหรือเสียหายได้ ยกเว้น การเปิ ดเผย
หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานกากับดูแลตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์กาหนดไว้ รวมทั้ง การเปิ ดเผย
หรือส่งต่อข้อมูลให้กับผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษาของบริษัท ด้วยความจาเป็ นทางธุรกิจ หรือเพื่อความโปร่งใส หรือ
ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกาหนดไว้
5. ไม่นาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลที่เป็ นความลับ มาปรึกษาหารือหรือเปิ ดเผยกับผูอ้ ื่นในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รบั ความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
6. ไม่นาโปรแกรมซอฟท์แวร์ท่ไี ม่ได้รบั อนุญาตมาลงในคอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมทัง้ ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
7. ไม่กาหนดรหัสในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ ของบริษัทที่ง่ายเกินไป เพื่อช่วยในการ
ปกป้องข้อมูลของบริษัทและเจ้าของข้อมูล
8. บริษัทจะดาเนินการตามที่พระราชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนดไว้ทุกประการ และจะ
ประกาศหลักเกณฑ์ รวมถึง ปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนเห็นความสาคัญ และดาเนินการตามที่นโยบายของบริษัท
หรือกฎหมายดังกล่าวกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
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หลักการข้อที่ 9 : การซือ้ ขายหลักทรัพย์และการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ในการใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นข้อมูลสาคัญ ต้องดาเนินการให้เหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียโดยรวม
และถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกาหนดไว้
และไม่ใช้ขอ้ มูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ การใช้ขอ้ มูลภายในบริษัท
ตามที่บริษัทได้กาหนดนโยบายหรือประกาศไว้
หลักการปฏิบัติ
1. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นข้อมูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะในการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยเป็ นการเอาเปรียบ
บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด
2. ไม่ให้คาแนะนา หรือให้ความเห็นในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน
ที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทและเป็ นไปตามที่กฎ ระเบียบ ประกาศ และที่กฎหมายกาหนดไว้
3. ห้ามเปิ ดเผย หรือส่งผ่านข้อมูลภายในของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนัน้ ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว
ญาติ พี่นอ้ ง เพื่อน เป็ นต้น ยกเว้น เป็ นการกระทาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัท และ
เป็ นไปตามที่กฎ ระเบียบ ประกาศ และที่กฎหมายกาหนดไว้
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร ตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง พนักงาน
ในหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดท าข้อมูลงบการเงิน และบุคคลในครอบครัว ของบุคคลดังกล่าว มีนโยบาย
โดยสมัครใจที่จะไม่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่ว งระยะเวลาก่อนที่มีการเปิ ดเผยงบการเงินหรือการเปิ ดเผย
ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินหรือเปิ ดเผย
ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว
หลักการข้อที่ 10 : การเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทยึดถือหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่า เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่ถกู ต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิ ดเผยอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือ
ด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอื่นใด
หลักการปฏิบัติ
1. การเปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ต้องกระทาโดยผูม้ ีอานาจโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่ได้รบั
มอบหมายจากผูม้ ีอานาจให้ทาการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ๆ หรือได้รบั คาสั่งจากหน่วยงานกากับดูแลให้เปิ ดเผยข้อมูล
เพื่อความโปร่งใส ภายหลังจากได้รบั อนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจกระทาการของบริษัท
2. การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่ ยังไม่ ได้เปิ ดเผยต่ อสาธารณชน บุ คคลผู้มี สิทธิ ในการเปิ ดเผยข้อมูลต้องเปิ ดเผยอย่ าง
ระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทัง้ ดาเนินการให้แน่ใจว่า ผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ
และเท่าเทียมกัน
3. การเปิ ดเผยข้อมูลอื่นๆ ให้เปิ ดเผยบนพืน้ ฐานของความเป็ นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิดในข้อเท็จจริง
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หลักการข้อที่ 11 : การป้ องกันการฟอกเงิน
บริษัทยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ บริษัทจะไม่รบั โอน
หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดใช้บริษัทเป็ นช่องทางหรือเป็ นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิ ด หรืออาพรางแหล่งที่มา
ของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หลักการปฏิบัติ
1. เลือกคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือ และก่อนทาธุรกรรมกับคู่สัญญา ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่า แหล่งที่มาของเงินได้
ของคู่สญ
ั ญาได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมนัน้ หรือรับโอนเงินที่มีลกั ษณะการจ่ายที่ผิดปกติ โดยเฉพาะจาก
ประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนัน้
3. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติตอ้ งรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที
นโยบายจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
6/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดยกาหนดให้นโยบายจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่
1/2564 นี ้ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานกรรมการบริษทั
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
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