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1. สารจากประธานกรรมการ 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหค้วามส าคญักับการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม
ตลอดมา ซึ่งนโยบายจรรยาบรรณของบรษิัทถือเป็นหลกัคณุธรรมพืน้ฐานที่ส  าคญัที่พนกังานทกุคนของบรษิัทควร
ยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ  

นโยบายจรรยาบรรณฉบบันี ้มีการแบ่งหมวดหมู่และเนือ้หาที่ครอบคลมุกฎเกณฑแ์ละนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
รวมทัง้ มีแนวทางปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัท ผมขอใหพ้นกังานทกุคน ศกึษานโยบายจรรยาบรรณ
ฉบบันีใ้หเ้ขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  เพื่อใหบ้รษิัทสามารถด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ในโอกาสนี ้ผมขอขอบคุณ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัททุกท่าน ที่ไดป้ฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทและ
ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตลอดมา ส่ิงเหล่านีล้ว้นมีส่วนส าคญัที่จะช่วยรกัษาชื่อเสียงที่ดีของบรษิัทใหค้งอยู่ตลอดไป 
และจะมีสว่นช่วยใหบ้รษิัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการด าเนินธุรกิจที่มุ่งเนน้การกา้วเดินไปขา้งหนา้อย่างมั่นคง 
และยั่งยืนไดต้่อไป  

 

 

      (นายพลากร สวุรรณรฐั) 

                               ประธานกรรมการ  

         

 

         

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

2. วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ  

วิสัยทัศน ์

“เป็นผูน้  าดา้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อการพาณิชย ์โดยเนน้องคร์วมของการพฒันาใหค้รอบคลมุ
ทั้งที่อยู่อาศัย อาคารส านักงาน โรงแรม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย พัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหผ้ลตอบแทนอย่างเหมาะสมกบัผูถื้อหุน้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานแก่พนกังานพรอ้มมองหา
พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 

• ส่งเสรมิ พฒันาพืน้ท่ียทุธศาสตรก์ารคา้ย่านประตนู า้ ใหเ้ป็นพืน้ท่ีศนูยก์ลางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของประเทศ 
• สรา้งความแข็งแกรง่อย่างต่อเนื่อง ในการบรหิารศนูยค์า้ส่งและคา้ปลีกที่ครบวงจรในทกุกลุ่มธุรกิจ 
• สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรพัยท์ุกรูปแบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการพืน้ที่ทางธุรกิจ จากทั้งภายใน 

ประเทศ และภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
• เสรมิสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบการรายย่อย มองหาพนัธมิตรทางธุรกิจ รบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน ส่ิงแวดลอ้ม 

พนกังาน และผูถื้อหุน้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
• เสรมิสรา้งศกัยภาพบคุลากรใหพ้รอ้มรองรบัการขยายธุรกิจและปลกูฝังใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในความส าเรจ็

ขององคก์ร โดยรณรงคใ์หพ้นกังานเสนอความคิดรเิริ่ม และน ามาต่อยอดเป็นนวตักรรมใหม่ 

3. บทน านโยบายจรรยาบรรณ 

นโยบายจรรยาบรรณของบรษิัทใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิรว่มกันของบรษิัทและบริษัทย่อย เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น 
ที่บรษิัทด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย ์มีคณุธรรม และจรยิธรรม และจะใชค้วามพยายามอย่างที่สดุที่จะพฒันากิจการ
ใหเ้จริญเติบโตและสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหก้ับการลงทุนของผูถื้อหุน้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใตก้รอบของ
กฎหมายและด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส 

ผู้มีหน้าทีป่ฏิบัติตามนโยบายจรรยาบรรณ 

นโยบายฉบับนี ้มีผลบังคับส าหรบัผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย โดยทุกคนมีหนา้ที่ 
ที่จะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายจรรยาบรรณของบรษิัทฉบบันี ้โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ หากไม่ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว 
อาจถือเป็นการผิดวินยัและอาจไดร้บัการลงโทษทางวินยัหรือถึงขัน้เลิกจา้ง (ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดรา้ยแรง) 

4. หลักนโยบายจรรยาบรรณ 

หลักการข้อที ่1 : สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขัน้พืน้ฐานที่มนุษยท์ุกคนไดร้บัการรบัรองหรือคุม้ครองใหไ้ม่ถูก
เลือกปฏิบตัิเพียงเพราะความแตกต่างทางรา่งกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศกึษา 
สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี ้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิสัญญาที่แต่ละ
ประเทศมีพนัธกรณีที่จะตอ้งปฏิบตัิตาม 
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หลักการปฏิบัติ 

1. ปฏิบตัิต่อกนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรตซิึ่งกนัและกนั และปฏิบตัิต่อกนัอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง
ทางรา่งกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม หรือเรื่องอืน่ใด 

2. ใชค้วามระมัดระวงัในการปฏิบตัิหนา้ที่  เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ จากผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ สอดส่องดแูลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อป้องกนัการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

3. ปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัในทกุกระบวนการของการจา้งงาน ตัง้แต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท างาน
และวนัหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การฝึกอบรมและพฒันา การวางแผนความกา้วหนา้ 
และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

4. ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานที่มาจากการคา้มนษุย ์หรือแรงงานเด็กอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึง การลงโทษ
ที่เป็นการทารุณต่อรา่งกายหรือจิตใจพนกังาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกกัขงัหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ 
การล่วงละเมิด หรือใชค้วามรุนแรงในรูปแบบใด 

หลักการข้อที ่2 : การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ  

พนกังานของบรษิัททกุคน มีหนา้ที่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ของบริษัท รวมทัง้
นโยบายต่างๆ ขององคก์ร 

2.1  กฎหมายและระเบียบปฏิบัติจากภายนอก 

ในฐานะที่บริษัทไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พนกังานในบริษัททุกคนมีหนา้ที่ปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบอื่นที่เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการฟอกเงิน เป็นตน้ 

2.2  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งต่างๆ ภายในองคก์ร 

พนกังานของบรษิัททกุคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งต่างๆ เพื่อใหก้าร
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หากพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ละเมิดต่อระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสั่งใดๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อยจะถกูลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิัท กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิาร มีหนา้ที่จดัท าและทบทวนนโยบาย วิธีปฏิบตัิงาน เพื่อใหก้าร
ประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึน้กับบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารจะตอ้งมั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้
รบัทราบถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของตน และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายและวิธีการ
ปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม  
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หลักการปฏิบัติ 

1. พนกังานของบรษิัททกุคน มีหนา้ที่ศกึษาและท าความเขา้ใจนโยบายต่างๆ และจะน าไปปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั 
2. พนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ขวนขวายหาความรูแ้ละท าความเข้าใจกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

ที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบตัิงานของตน 
3. หากพนักงานคนใดมีขอ้สงสัยเก่ียวกับระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ ภายในองคก์ร พนักงาน 

จะตอ้งขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรพัยากรบคุคล เป็นตน้  
เพื่อการปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งต่างๆ ภายในองคก์รไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

4. พนกังานทกุคน ตอ้งไม่ประพฤติหรือปฏิบตัิงานในทางที่ผิดหรือละเมิดกฎหมาย 

หลักการข้อที ่3 : การรักษาและการใช้ทรัพยส์ินของบริษัท 

ทรพัยสิ์นของบริษัทมีไว้เพื่อสรา้งประโยชนแ์ละคุณค่าใหแ้ก่บริษัท จึงไม่ควรน าไปใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
บุคคล ค าว่า “ทรัพย์สิน” หมายรวมถึง เงินสด ทีด่ิน อสงัหาริมทรพัย์ วสัดุอุปกรณ์ สินคา้คงคลงั สินคา้ทีอ่ยู่ในความ
ครอบครองของบริษัทและทรพัย์สนิทางปัญญา อาทิเช่น ชื่อบริษัท โลโก ้สิทธิบตัร ลิขสิทธิ์ ขอ้มูลลูกคา้ และทรพัย์สินอืน่ 
ซึ่งบริษัทเป็นเจา้ของ หรือมีสทิธคิรอบครอง 

พนกังานของบรษิัททุกคน มีหนา้ที่รกัษาทรพัยสิ์นของบรษิัท และจะไม่น าทรพัยสิ์นของบรษิัทไปเป็นของตน หรือน าไปใช ้
หรือใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทในทางที่ผิดเพื่อประโยชนส่์วนตน และจะตอ้งไม่ช่วยเหลือผูอ้ื่นกระท าการดงักล่าว 

หลักการปฏิบัติ 

1. พนกังานทกุคนของบรษิัท ตอ้งใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทอย่างเหมาะสม เพื่อวตัถปุระสงคท์างธุรกิจของบรษิัทเท่านัน้ 
2. พนกังานทุกคนของบรษิัท มีหนา้ที่ปกป้องรกัษาทรพัยสิ์นและขอ้มลูของบรษิัท และมีหนา้ที่ป้องกนัไม่ใหผู้ท้ี่ไม่ไดร้บั

อนญุาตสามารถเขา้ถึงขอ้มลูของบริษัท หรือป้องกนัการกระท าใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัท โดยจะตอ้ง
ใชค้วามระมดัระวงัในการใชง้าน หรือการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นของบรษิัท โดยเฉพาะทรพัยสิ์นที่สามารถพกพาได ้เช่น 
คอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ค อปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสช์นิดพกพาได ้เป็นตน้ หรือไม่น าไปไวใ้นที่ซึ่งไม่มีการรกัษาความปลอดภยั  

3. ไม่ใชท้รพัยสิ์นของบรษิัท เพื่อประโยชนส่์วนตวั 

หลักการข้อที ่4 : การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตอ้งด าเนินการอย่างถกูตอ้ง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบาย
เก่ียวกับการต่อตา้นการทุจรติหรือคอรร์ปัชนัของบริษัท รวมทัง้ จะไม่กระท าการใดๆ ที่ก่อใหเ้กิดขอ้ครหาหรือส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของบริษัท ในเรื่องการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยมีหลกัการปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นการทจุริตหรือ
คอรร์ปัชนั ตามที่บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายหรือประกาศไว ้

หลักการข้อที ่5 : ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

พนกังานทุกคนของบรษิัท ตอ้งปฏิบตัิงานโดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัท ภายใตค้วามถกูตอ้งตามกฎหมาย
และจริยธรรมเป็นหลกั ดงันัน้ การกระท าใดที่ไม่ค  านึงถึงประโยชนข์องบริษัท หรือกระท าการเพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อ
บคุคลใดบคุคลหน่ึง ถือเป็นการกระท าที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท  
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หลักการปฏิบัติ 

1. ไม่ประกอบกิจการใดๆ ท่ีเป็นการแข่งขนั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจตดัสินใจ หรือเป็นกรรมการ
หรือผูบ้รหิารในกิจการที่มีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบัธุรกิจของบรษิัท 

2. ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในการท าธุรกรรมของบรษิัทกบัคู่สญัญาที่มีความเก่ียวพนักบัตน เช่น เป็นบคุคลในครอบครวั ญาติสนิท 
บคุคลที่มีความใกลช้ิด หรือท่ีตนเป็นเจา้ของหรือหุน้ส่วน แมว้่าจะเป็นประโยชนก์บับรษิัทก็ตาม 

3. ไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากขอ้มลู หรือส่ิงที่ตนหรือผูอ้ื่นล่วงรู ้อนัเนื่องมาจากต าแหนง่หนา้ที่การงานและความรบัผิดชอบ 
โดยใหด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว ้

4. หลีกเล่ียงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระท า ไม่ว่ากบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจของบรษิัท หรือพนกังานบรษิัทที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 

5. ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรือบคุคลในครอบครวัของบคุคลดงักล่าว เขา้ไปมีส่วนรว่ม หรอืเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการ
ที่แข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัทหรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท บุคคลเหล่านัน้ 
จะตอ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการบรษิัท หรือประธานกรรมการบรหิาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่รบัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

6. ในกรณีที่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จะตอ้งปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้
อย่างเครง่ครดั 

หลกัการข้อที ่6 : แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัของขวัญ ของก านัล การบริจาคเงนิเพือ่การกุศล และเงนิสนับสนุนต่างๆ 

การรบัของขวญั ของก านลั จะตอ้งท าตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑส์มควร เพื่อรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกับคู่คา้ หรือ
ผูท้  าธุรกิจรว่ม โดยไม่หวงัจะไดร้บับรกิารหรือส่ิงตอบแทนท่ีไม่ถกูตอ้งตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมทัง้ ใหป้ฏิบตัิตาม
นโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุรติหรือคอรร์ปัชั่นตามที่บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายหรือประกาศไว ้ 

6.1 การรับของขวัญและของก านัล  

หลักการปฏิบัต ิ

1. ตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบตัิอยู่ 
2. กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรียกรอ้ง หรือสัญญาว่าจะรบัผลประโยชน์

ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกคา้ คู่คา้ ของบริษัท หรือจากบุคคลใด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ในนามบรษิัท 

3. กรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังาน สามารถรบัของขวญั ของก านลั หรือประโยชนอ์ื่นใด
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในนามบริษัท ไดต้ามประเพณีนิยมและไม่ผิดต่อกฎหมาย แต่หากมูลค่า 
(โดยประมาณ) ของส่ิงที่ไดร้บัเกินกว่า 5,000 บาท (หา้พันบาทถว้น) ขึน้ไป ผูร้บัจะตอ้งน าส่งของที่ไดร้บัให้
ฝ่ายจดัซือ้และธุรการและใหถื้อเป็นสิทธิและทรพัยสิ์นของบรษิัท 

4. จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือขอ้บงัคบั และจะตอ้งเป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และนโยบายของบรษิัท
ในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง 
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5. ในกรณีที่ผูม้ีอ  านาจอนุมตัิ หรือผูบ้งัคบับญัชา พิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวญั ของก านลั หรือ ประโยชนอ์ื่นใด 
ใหผู้ร้บัด าเนินการส่งคืนแก่ผู้ใหโ้ดยทนัที หากไม่สามารถส่งคืนได ้ใหม้อบแก่ฝ่ายจดัซือ้และธุรการและใหถื้อ
เป็นสิทธิและทรพัยสิ์นของบรษิัท 

6. ของขวญัหรือของก านลัที่มอบใหแ้ก่ตวัแทนของบริษัท และมีคณุค่าแก่การระลกึถึงเหตุการณท์ี่ส  าคญัๆ ของบริษัท 
เช่น การลงนามสญัญาร่วมทุน การรบัรางวลัอนัทรงเกียรติ การรบัของที่ระลึกจากกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม เป็นตน้ 
อนุญาตใหพ้นกังานทกุระดบัรบัแทนบรษิัทได ้โดยใหร้ายงานการไดม้าและการจดัเก็บของขวญัเหล่านัน้ไวเ้ป็น
ทรพัยสิ์นของบรษิัท  

6.2 การให้หรือรับเงนิบริจาคเพื่อการกุศล และเงนิสนับสนุน  

หลักการปฏิบัต ิ

1. การบริจาคเงิน หรือใหเ้งินสนบัสนุน ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท โดยใหเ้ป็นไปตาม
หลกัปฏิบตัิของนโยบายเก่ียวกับการต่อตา้นการทจุริตหรือคอรร์ปัชนั และจะตอ้งมีใบเสรจ็รบัเงินหรือหลกัฐานอื่น
น าแสดงในเรื่องดงักล่าวที่ชดัเจนและถกูตอ้งทกุครัง้ 

2. การให ้หรือการรบัเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือรบัเงินสนบัสนนุตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย 
โดยตอ้งมั่นใจว่า จะไม่เป็นการสนบัสนนุใหเ้กิดลกัษณะเป็นการใหสิ้นบน 

หลักการข้อที ่7 : การด าเนินการทางการเมือง 

บริษัทวางตวัไวเ้ป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและสนบัสนุนใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
ใชสิ้ทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย แต่หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเขา้รว่มกิจกรรมใดๆ 
ที่อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดว่า บริษัทมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือใหก้ารสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
ทัง้นี ้บรษิัทเคารพสิทธิของพนกังานในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลภายใตร้ฐัธรรมนูญ โดยการ
กระท าหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานดังกล่าว ตอ้งไม่กระทบต่อบทบาท
หนา้ที่ที่มีต่อบรษิัท และตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง   

หลักการปฏิบัติ 

1. ควรใชสิ้ทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรฐัธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง นอกเวลาท างานของบรษิัท 
และไม่ใช่การกระท าในนามบรษิัท 

2. ใชสิ้ทธิทางการเมืองในนามตนเอง และหลีกเล่ียงการกระท าที่ท  าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจว่า เป็นการกระท าในนามบรษิัท 
3. ไม่ควรแสดงออกดว้ยวิธีการใดๆ ที่ท  าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจว่า บริษัทมีส่วนเก่ียวขอ้ง ฝักใฝ่ หรือสนบัสนุนการด าเนินการ

ทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวรว่มทางการเมือง ผูม้ีอ  านาจทางการเมือง หรือผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมือง 
4. ไม่แต่งกายดว้ยเครื่องแบบพนักงาน หรือใชส้ัญลักษณใ์ดๆ ที่ท  าใหผู้้อื่นเขา้ใจว่า เป็นพนักงานของบริษัทในการ 

เขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 
5. พึงหลีกเล่ียงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในสถานที่ท  างาน หรือในเวลางาน อนัอาจท าให้

เกิดความขดัแยง้ในการท างาน 
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หลักการข้อที ่8 : การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ 

บริษัทจะปกป้องขอ้มูลของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่บริษัทไดม้า เนื่องดว้ยการประกอบธุรกิจหรือที่เก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มูลส่วน
บุคคลของลกูคา้ ขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังาน ขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้หนีก้ารคา้ และขอ้มลูส่วนบุคคลของผูม้ีส่วน 
ไดเ้สียอื่นๆ ของบริษัท เป็นตน้ ทั้งนี ้บริษัทจะด าเนินการตามพระราชบัญญัติ คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  
ทกุประการ และจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องขอ้มลู และจะใชค้วามระมดัระวงัในการประมวลผลขอ้มลู 
จดัเก็บ หรือการส่งต่อ หรือการแบ่งปันการใชข้อ้มลูกบับคุคลที่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของขอ้มลู หรือตามที่กฎหมาย หรือ
นโยบายการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลก าหนดไว้ เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจโดยชอบดว้ยกฎหมายเท่านัน้ และเมื่อใดที่ไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลดงักล่าวในทางธุรกิจ หรือไดร้บัการรอ้งขอจากเจา้ของขอ้มลูตามสิทธิที่ไดร้บัตามกฎหมาย 
และไดร้บัอนุมตัิจากผูม้ีอ  านาจใหด้  าเนินการท าลายขอ้มูลแลว้ บริษัทจะท าลายขอ้มูลดงักล่าวดว้ยวิธีการที่ปลอดภัย 
ตามขัน้ตอนที่นโยบายของบรษิัทและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้

หลักการปฏิบัติ 

1. การประมวลผล การเปิดเผย การจดัเก็บ หรือการใชข้อ้มลู บรษิัทอนญุาตเฉพาะพนกังานที่เก่ียวขอ้งและมีความจ าเป็น
ในการปฏิบตัิงาน หรือตามที่นโยบายของบรษิัท หรือตามที่กฎหมายก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

2. การท าลายขอ้มลูที่ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ ตอ้งด าเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูเกิดการรั่วไหล 
3. เมื่อมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล เวน้แต่ บริษัทตอ้งปฏิบัติตามที่

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไว ้
4. โปรดตรวจสอบขอ้ความที่จะส่งใหบุ้คคลภายนอกอย่างรอบคอบ และไม่ส่งขอ้มลูเก่ียวกับการหารือ หรือการตดัสินใจ

ภายในบรษิัทใหแ้ก่บคุคลภายนอก เนื่องจากขอ้มลูนัน้อาจท าใหบ้รษิัทเสียเปรียบหรือเสียหายได ้ยกเวน้ การเปิดเผย 
หรือส่งต่อขอ้มลูดงักล่าวใหก้ับหน่วยงานก ากับดูแลตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑก์ าหนดไว ้รวมทั้ง การเปิดเผย 
หรือส่งต่อขอ้มลูใหก้ับผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษาของบริษัท ดว้ยความจ าเป็นทางธุรกิจ หรือเพื่อความโปรง่ใส หรือ
ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้

5. ไม่น าขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลูที่เป็นความลบั มาปรกึษาหารือหรือเปิดเผยกบัผูอ้ื่นในท่ีสาธารณะ โดยไม่ไดร้บัความ
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู 

6. ไม่น าโปรแกรมซอฟทแ์วรท์ี่ไม่ไดร้บัอนญุาตมาลงในคอมพิวเตอรข์องบรษิัท รวมทัง้ ไม่ส่งต่อขอ้มลูที่ไม่เหมาะสม 
7. ไม่ก าหนดรหสัในการเขา้ใชค้อมพิวเตอรห์รืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกสอ์ื่นๆ ของบริษัทที่ง่ายเกินไป เพื่อช่วยในการ

ปกป้องขอ้มลูของบรษิัทและเจา้ของขอ้มลู 
8. บริษัทจะด าเนินการตามที่พระราชบัญญัติ คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนดไวทุ้กประการ และจะ

ประกาศหลกัเกณฑ ์รวมถึง ปลกูฝังใหพ้นกังานทุกคนเห็นความส าคัญ และด าเนินการตามที่นโยบายของบริษัท 
หรือกฎหมายดงักล่าวก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั 
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หลักการข้อที ่9 : การซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

ในการใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มลูส าคญั ตอ้งด าเนินการใหเ้หมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม 
และถูกตอ้งตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ละที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้
และไม่ใชข้อ้มลูเพื่อประโยชนส่์วนตวัหรือบุคคลอื่น รวมทั้ง ใหป้ฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการใชข้อ้มลูภายในบริษัท
ตามที่บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายหรือประกาศไว ้

หลักการปฏิบัต ิ

1. ไม่ใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มลูส าคญัที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยเป็นการเอาเปรียบ
บคุคลภายนอก ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด 

2. ไม่ใหค้  าแนะน า หรือใหค้วามเห็นในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท เวน้แต่ เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับหนา้ที่การงาน
ที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทและเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบ ประกาศ และที่กฎหมายก าหนดไว ้

3. หา้มเปิดเผย หรือส่งผ่านขอ้มลูภายในของบรษิัทไปยงับคุคลที่ไม่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูนัน้ ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครวั 
ญาติ พี่นอ้ง เพื่อน เป็นตน้ ยกเวน้ เป็นการกระท าที่เก่ียวขอ้งกับหนา้ที่การงานที่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทและ
เป็นไปตามที่กฎ ระเบียบ ประกาศ และที่กฎหมายก าหนดไว ้

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร ตามค านิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึง พนกังาน
ในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดท าข้อมูลงบการเงิน  และบุคคลในครอบครวัของบุคคลดังกล่าว มีนโยบาย 
โดยสมคัรใจที่จะไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่มีการเปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผย
ขอ้มูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือเปิดเผย
ขอ้มลูอื่นท่ีอาจมีผลต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทดงักล่าว 

หลักการข้อที ่10 : การเปิดเผยข้อมูล 

การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทยึดถือหลกัความเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยตอ้งมั่นใจไดว้่า เป็นการเปิดเผยขอ้มลู
ที่ถกูตอ้ง ชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเปิดเผยอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ
ดว้ยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอื่นใด 

หลักการปฏิบัติ 

1. การเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ตอ้งกระท าโดยผูม้ีอ  านาจโดยตรงในเรื่องนั้นๆ  เวน้แต่ไดร้บั
มอบหมายจากผูม้ีอ  านาจใหท้ าการเปิดเผยขอ้มลูนัน้ๆ หรือไดร้บัค าสั่งจากหน่วยงานก ากับดูแลใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
เพื่อความโปรง่ใส ภายหลงัจากไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจกระท าการของบรษิัท 

2. การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต้องเปิดเผยอย่าง
ระมดัระวงั ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา พรอ้มทัง้ด าเนินการใหแ้น่ใจว่า ผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  ไดร้บัขอ้มลูอย่างเพียงพอ 
และเท่าเทียมกนั 

3. การเปิดเผยขอ้มลูอื่นๆ ใหเ้ปิดเผยบนพืน้ฐานของความเป็นจรงิ และตอ้งไม่มีเจตนาใหผู้อ้ื่นส าคญัผิดในขอ้เท็จจรงิ 
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หลักการข้อที ่11 : การป้องกันการฟอกเงนิ 

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ บริษัทจะไม่รบัโอน 
หรือเปล่ียนสภาพทรพัยสิ์น หรือสนับสนุนใหม้ีการรบัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยสิ์นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการกระท า
ความผิด เพื่อป้องกันไม่ใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดใชบ้รษิัทเป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหล่งที่มา
ของทรพัยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

หลักการปฏิบัติ 

1. เลือกคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือ และก่อนท าธุรกรรมกับคู่สัญญา ควรตรวจสอบใหแ้น่ชัดว่า แหล่งที่มาของเงินได้
ของคู่สญัญาไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

2. ไม่โอนเงินไปยงับญัชีที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมนัน้ หรือรบัโอนเงินที่มีลกัษณะการจ่ายที่ผิดปกติ โดยเฉพาะจาก
ประเทศที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมนัน้ 

3. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

นโยบายจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
6/2559 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดยก าหนดใหน้โยบายจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 
1/2564 นี ้มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 
(นายพลากร สวุรรณรฐั) 

                      ประธานกรรมการบรษิทั 
                     วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
 
 


