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1) การปฏิบัตติามกฎหมายและนโยบาย 

บริษัทฯ พึงด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  กฎ ระเบียบ 

ข้อบงัคบั และค าสัง่ตา่งๆ ของบริษัทอยา่งเคร่งครัด  

ทัง้นี  ้กรรมการ ผู้ บ ริหาร และพนักงานต้องเคารพต่อและปฎิบัติตามกฏหมาย วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจในแต่ละประเทศท่ีตนไปปฏิบัติงาน ตลอดจน กฎ ระเบียบ 

ข้อบงัคบั และค าสัง่ตา่งๆ ของบริษัท ทัง้ท่ีมีผลใช้บงัคบัแล้ว และท่ีจะมีผลใช้บงัคบัในอนาคต  

 

 การปฏิบัตติามกฏหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

แนวทางท่ีพงึปฎิบัติ 

ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องอ่านและท าความเข้าใจ รวมถึงปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ 

ค าสัง่ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

ข) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ท่ีต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศท่ีเดินทางไปปฏิบตัิงานก่อนการเดินทาง เพ่ือให้แน่ใจว่า

จะประพฤติตนผิดไม่กฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศท่ีเดินทางไป

ปฏิบตังิาน 

ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องไม่ผลิต หรือมีสิ่งท่ีผิดกฏหมายในครอบครอง ไม่ว่าเพ่ือการ

ใช้เอง เพ่ือการจ าหนา่ย หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนใด 

ง) หากพนักงานเกิดความไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าการด าเนินงานนัน้ขัดกับหลักกฎหมายหรือไม ่

พนักงานต้องขอค าปรึกษาจากผู้ บังคับบัญชา ทัง้นี ้หากผู้ บังคบับัญชาเกิดความไม่แน่ใจและสงสัย ให้ขอ

ค าปรึกษากบัฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ  

จ) บริษัทฯ มีการก าหนดให้มีการรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯไว้ และจัดให้มีการอบรมด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแก่ กรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนกังานอยา่งเหมาะสมพอควร 

 

 



จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

อนมุตัิโดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2560  หน้า 2 จาก 23 

 การปฏิบัตติามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท 

แนวทางท่ีพงึปฎิบัติ 

ก) ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัในการท างาน

ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อีกทัง้หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อช่ือเสียงในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ข) ผู้บริหาร และพนกังานต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง ขดัขืน หรือเพิกเฉย ตอ่นโยบาย ระเบียบข้อบงัคบั 

ประกาศ หรือค าสัง่ของบริษัทฯ รวมทัง้ค าสัง่อนัชอบด้วยกฏหมาย และชอบด้วยหน้าท่ีของผู้บงัคบับญัชา 

ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฎิบตัิหน้าท่ีของตนด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โดยค านึงถึง

ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ไม่ถือเอาประโยชน์ของบริษัทฯมาเป็นประโยชน์ส่วนตน ถึงแม้ว่าจะมี

ชอ่งวา่งของกฎหมาย  
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2) การปฏิบัตต่ิอผู้อ่ืน 

 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเคารพในสิทธิมนษุยชนของพนกังาน และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ โดยจะ
ไม่เลือกปฏิบตัิต่อบคุคลใดๆ ท่ีมีความแตกต่างทางแนวคิด เชือ้ชาติ สญัชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจ
ทางเพศ วัฒนธรรม หรือ สถานภาพอ่ืนใดท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะน าแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิ
มนษุยชนท่ีเหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กร และจะไม่ให้การสนบัสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคล และ/หรือ 
กิจกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนด้วย 

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องเคารพในสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทัง้เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่แบ่งแยกการศึกษา ยศ เชือ้ชาต ิ
สญัชาต ิศาสนา และเพศ 

ข) บริษัทฯ จดัให้มีสภาพการจ้างท่ียุติธรรม ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ 
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตังิานของพนกังานแตล่ะคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯอยา่งเป็นธรรม  

ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องหลีกเล่ียงการน าข้อมลูหรือเร่ืองราวของผู้ อ่ืนทัง้
ในเร่ืองเก่ียวกับการปฏิบตัิงานและเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือ วิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดความ
เสียหายทัง้ตอ่พนกังาน ตอ่บริษัทฯ และตอ่ผู้ อ่ืน 

 
 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯ ให้ความใส่ใจในเร่ืองความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยจะด าเนินธุรกิจท่ีไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย สุขอนามัยอนามัยและสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานและชุมชน และ

ก าหนดให้มีระบบการจดัการด้านความปลอดภัย สุขอนามยั และสิ่งแวดล้อมในมาตรฐานระดบัสากล  ทัง้นี ้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้ความส าคญัและปฏิบัติงานตามข้อก าหนดทางด้านความ

ปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ  

แนวทางที่พงึปฎิบัติ 

ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ พึงตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพและร่างกาย

ของตนเองก่อนปฏิบตัิงาน และไม่ปฏิบตัิงาน หากร่างกายไม่พร้อมเพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดอนัตรายจาก

การท างาน 
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ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ท่ีต้องท างานท่ีมีความเส่ียงตอ่ชีวิต หรือสขุภาพต้อง

ศกึษาข้อมลูตา่งๆ เก่ียวกบัสภาพการท างานท่ีปลอดภยัหรืออาจเป็นอนัตราย โดยในการปฏิบตังิานขัน้ตอนใดท่ี

มีความเส่ียง หากมีความไม่แน่ใจในผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ ให้หยดุหรือชะลอการด าเนินงานนัน้และให้ปรึกษากบั

ผู้ เช่ียวชาญโดยทันที รวมทัง้รายงานให้ผู้ บังคับบัญชาทราบโดยด่วน เม่ือพบสิ่งผิดปกติในบริเวณสถานท่ี

ท างานท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ความปลอดภยั สขุอนามยั และสิ่งแวดล้อม 

ค) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง ตลอดจนสง่เสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อยา่งประหยดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

ง) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ พึงให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามมาตรฐาน 

หรือข้อตกลงในเร่ืองตา่งๆ ท่ีจดัท าขึน้เพ่ือชว่ยปอ้งกนัหรือลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

 

 การป้องกันการคุกคาม 

การล่วงละเมิด (รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ) ในสถานท่ีท างานเป็นสิ่งท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ ได้แก่  

การกระท าท่ีไม่เหมาะสม การมีส่วนร่วมในการกระท าใดๆ การส่ือสารค าพดู ท่าทางท่ีไม่น่าพึงปรารถนา หรือ

การสมัผสัร่างกาย การเล่าเร่ืองตลกท่ีเป็นการเย้ยหยนัทางด้านเชือ้ชาตศิาสนา เพศ หรือลกัษณะ เฉพาะอ่ืนใด 

การแสดงหรือการแจกจ่ายวสัดหุรือภาพทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง รวมถึงภาพหรือเนือ้หาอ่ืนๆ ท่ีบคุคลอ่ืนอาจเห็น 

ว่าน่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม การละเมิดทางวาจา การคกุคามหรือการพดูเสียดสี การปฏิเสธการท างานหรือ

การให้ความร่วมมือกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งสืบเน่ืองจากเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ หรือ ลกัษณะอ่ืนๆ ของบุคคลผู้

นัน้ 

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นสิ่งท่ีไม่เหมาะสม    

อนัเป็นลกัษณะการส่ือท่ีจะเป็นการลว่งละเมิด คกุคาม หรือขม่ขู่ตอ่บคุคลใดๆ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ  

ข) บริษัทฯ มีมาตรการในการลงโทษกบับคุคลท่ีกระท าการใดๆ อนัไม่เหมาะสม อนัเป็นลกัษณะการ

ส่ือท่ีจะเป็นการลว่งละเมิดกบับคุคลใดๆ 
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 การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งมีข้อก าหนดเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหุ้ น  

การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค านึงถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส อนัเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานโดยยึดมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ 

ด้วยความเป็นธรรม มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตบนศกัยภาพท่ีแท้จริง เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการ

ได้รับข้อมลูท่ีจ าเป็นและปฎิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ พึงมุ่งมัน่ในการด าเนินงานเพ่ือสร้างความพึงพอใจ

สงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยยึดมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการตดัสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็น

ธรรม มุง่มัน่ท่ีจะสร้างความเจริญเตบิโตบนศกัยภาพท่ีแท้จริงอยา่งยัง่ยืน  

ข) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้ นในการได้รับข้อมูลท่ี

จ าเป็นและปฎิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนั 

ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จะไมด่ าเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์    

ง) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ ท่ี

เก่ียวข้องจากต าแหนง่หน้าท่ีและข้อมลูอนัเป็นความลบัของบริษัทฯ 

 การปฏิบัตต่ิอลูกค้า  
บริษัทฯ มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กับลกูค้า และประชาชนท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์

และบริการท่ีดี มีคณุภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้รักษา
สมัพนัธภาพอนัดีและยัง่ยืน  

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องส่งมอบสินค้าและบริการท่ีดีมีคณุภาพแก่ลกูค้า

ในราคาท่ีเป็นธรรม 

ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องติดตามประเมินผลสินค้า และบริการต่อลูกค้า 

แล้วน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขและพฒันาสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งขึน้ 
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ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องให้ข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้า และบริการ

อยา่งครบถ้วน ถกูต้อง ทนัตอ่เหตกุารณ์ และไมบ่ดิเบือนข้อเท็จจริง 

ง) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงรักษาความลบัของลูกค้าและไม่น าข้อมูลของ

ลกูค้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

จ) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ พึงมีความจริงใจตอ่ลกูค้า และรักษาค ามัน่สญัญาท่ี

ให้ไว้กบัลกูค้า ไมส่ร้างความหวงัให้แก่ลกูค้าในสิ่งท่ีบริษัทฯ ไมส่ามารถท าให้ได้ 

ฉ) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงให้บริการท่ีดีต่อลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และชีแ้จงให้ลกูค้าทราบถึงสิทธิพงึมีพงึได้ รวมทัง้มีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของลกูค้า 

 การปฏิบัตต่ิอคู่ค้า  
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่คูค้่า ให้มีการปฏิบตัิตอ่กนัอย่างเสมอภาค และ

โปร่งใส รวมถึงปฏิบตัหิน้าท่ีโดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่คูค้่า กรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบตัิ

ได้ต้องรีบเจรจากบัคูค้่าเป็นการลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย  

ข) บริษัทฯ มีนโยบายให้หน่วยงานจดัซือ้ด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติมิ

ชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง  

ค) บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมทัง้สองฝ่าย  

ง) บริษัทฯ จะรักษาความลบัของคูค้่า และไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตน และผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องโดย

มิชอบ   

 การปฏิบัตต่ิอเจ้าหน้ี  
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิต่อเจ้าหนีด้้วยความเสมอภาค และโปร่งใส โดยมุ่งมั่นต่อการปฏิบตัิตาม

ข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาตา่งๆอยา่งเคร่งครัด 

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) บริษัทฯ จะจดัท าสญัญากบัเจ้าหนีท้กุประเภทอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรมและ

โปร่งใส โดยไมเ่อาเปรียบคูส่ญัญา 

ข) บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามสญัญา หรือข้อตกลงตา่งๆ ท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด เชน่ เง่ือนไขการค า้

ประกัน หลกัทรัพย์ค า้ประกัน การบริหารเงินทุน การช าระหนี ้การรักษาอตัราส่วนทางการเงินและไม่น าเงินท่ี
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กู้ ยืมไปใช้ในทางท่ีขดัตอ่วตัถปุระสงค์ของการกู้ ยืม  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิได้ต้องรีบเจรจากบัเจ้าหนีล้ว่งหน้า 

เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย  

ค)  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีอ้ย่าง

สม ่าเสมอ 

 การปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า  
บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาท่ีเป็นธรรม ใช้วิธีการแข่งขนัอย่างมืออาชีพ โปร่งใส 

และไมมี่การปกปิดข้อตกลงท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องปฎิบตัภิายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี ไม่

แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงิน

สินจ้างให้แก่พนกังานของคูแ่ขง่ เป็นต้น  

ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องไม่แข่งขนัด้วยการใส่ร้ายปา้ยสี กลัน่แกล้ง หรือ

บิดเบือนข้อเท็จจริงของคูแ่ข่ง ขณะเดียวกนัต้องหลีกเล่ียงการตกลงหรือพูดคยุถกเถียงกบัพนกังานของหน่วย 

งานหรือบริษัทอ่ืนๆ เก่ียวกบั สินค้า บริการตา่งๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การแขง่ขนัทางธุรกิจของบริษัทฯ 

ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องไม่ท าการตกลงใดๆ กับคูแ่ข่งขนั หรือบุคคลใด 

ท่ีมีลกัษณะเป็นการลดหรือจ ากดัการแขง่ขนัทางการค้า 

 การปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฎิบตัิต่อพนักงาน บนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความ

เคารพสิทธิหน้าท่ีสว่นบคุคล ให้ความส าคญักบัคณุคา่ของพนกังานของบริษัทฯ โดยสง่เสริมให้พนกังานพฒันา
ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯและตัวพนักงานเอง 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษัทฯ  

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) พงึให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตังิาน

ของพนกังาน แตล่ะคน 

ข) การแตง่ตัง้และการโยกย้าย รวมทัง้การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องกระท าด้วยความ

เสมอภาคสจุริตใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้การกระท า หรือ

การปฏิบตัขิองพนกังานนัน้ๆ  
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ค) ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ ให้ความส าคญัต่อการพัฒนา 

การถ่ายทอด ความรู้และความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

ง) ปฏิบตัติามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  

จ) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต สขุภาพอนามยั ร่างกายและ

ทรัพย์สินของพนกังานอยูเ่สมอ  

ฉ) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างานและการแก้ไขปัญหาของ

บริษัทฯ  

ช) รับฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค 

ซ) ให้ข้อมูลส าคญัแก่พนักงานและตวัแทนพนักงาน เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานและสภาพท่ี

แท้จริงขององค์กรธุรกิจ 

ฌ) สง่เสริมให้พนกังานมีการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาการถ่ายทอดความรู้ 

จดัให้มีการฝึกอบรม และเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพงานอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม 

ญ) บริษัทฯ จะต้องห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบตัิการล่วงละเมิดหรือคกุคาม ไม่มีการเหยียดของเชือ้

ชาติ สีผิว ศาสนา การแสดงออกทางเพศ อาย ุสญัชาต ิเพศ และอตัลกัษณ์ และความพิการ รวมถึงตอ่ต้านการ

ใช้แรงงานเดก็ อายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรือแรงงานบงัคบั 

 

 ความเป็นกลางทางการเมือง 

บริษัทฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่ หรือสนบัสนนุด้านการเงิน 

หรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้ มีอ านาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้

ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ อย่างไรก็

ตาม บริษัทฯ ให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนกังานในฐานะพลเมืองท่ีดี ตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะ

เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

แนวทางพงึปฎิบัติ 

ก) บริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรค

การเมือง พรรคหนึง่พรรคใด หรือผู้หนึง่ผู้ ใดท่ีมีอ านาจทางการเมือง  

ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองท่ี

เป็นความสนใจส่วนตวัในระหว่างชัว่โมงการท างานของบริษัทฯ หรือโดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ (เช่น อีเมล 

โทรศพัท์)  
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ค) ไมใ่ช้งบประมาณของบริษัทฯในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง หรือหน้าท่ีทางสงัคม 

ง) บริษัทฯตระหนักและให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การ

ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

จ) ส าหรับการด าเนินงานในตา่งประเทศ บริษัทฯ สนบัสนนุการด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นไปตามระบอบ

การปกครองในประเทศนัน้ๆ 
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3) จริยธรรมทางธุรกิจ 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้  จึง

ก าหนดให้ถือเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดบั รวมถึงบุคคลในครอบครัว ในการหลีกเล่ียงการเข้าไปมีส่วนได้

เสียหรือเก่ียวข้องกบัการด าเนินการในลกัษณะท่ีขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ อนัจะสง่ผลให้บริษัทฯ เสีย

ผลประโยชน์ หรือท าให้การปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไมส่ามารถคาดเดาถึงความ

ขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ บริหาร และ พนกังานของบริษัทได้ในกรณีท่ี

จ าเป็นต้องท ารายการเช่นนัน้ หรือไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ บริษัทฯ จะดแูลให้การท ารายการนัน้ ๆ ให้มีความ

โปร่งใส เท่ียงธรรม เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอกโดยค านงึถึง ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเป็น

ธรรมต่อผู้ เก่ียวข้อง  ทัง้นี  ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประกอบกับ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมทัง้กฎเกณฑ์ตา่งๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้อง 

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ พึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่กระท าการ

ใดๆ ท่ีจะท าให้บริษัทฯ สญูเสียประโยชน์ และไมเ่บียดบงัผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผู้ อ่ืน 

ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการ

สว่นตวัจากลกูค้า คูค้่าของบริษัทฯ หรือจากบคุคลใดอนัเน่ืองจากการท างานในนามของบริษัทฯ 

ค) การท าธุรกิจใดๆของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องไม่กระทบต่อการปฎิบตัิหน้าท่ีและเวลา

ท างานของบริษัทฯ  

ง) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจ

ตดัสินใจ หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรือมีลกัษณะเดียวกบับริษัทฯ แตใ่นกรณีท่ี

ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ให้รายงานกับผู้บงัคบับญัชาหรือคณะกรรมการทราบโดยทันที และในกรณีท่ีกรรมการ 

ผู้ บริหาร และพนักงานเข้าไปเก่ียวข้องกับธุรกิจหรือเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ให้รายงานแก่ผู้บงัคบับญัชาหรือคณะกรรมการทราบโดยทนัที 
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จ) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลูใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจ

ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  

ฉ) การท าธุรกิจใด ๆ กบับริษัทฯ ทัง้ในนามส่วนตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใด ๆ ท่ีกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานนัน้มีสว่นได้เสีย จะต้องเปิดเผยสว่นได้เสียตอ่บริษัทฯก่อนเข้าท ารายการ 

ช) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมตัิในการตกลงเข้าท า

รายการหรือกระท าการใดๆ ในนามบริษัทฯ  

ซ) ผู้ ท ารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเก่ียวข้องกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ หรือไมก่่อนท ารายการ เพ่ือปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 

 การท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ใน

อนาคตนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ 

ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ

ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  

 

 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

การรักษาความลับ การเกบ็รักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน : 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเก็บรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ ซึง่หากมีการเปิดเผย หรือตก

อยู่ในมือของคูแ่ข่งแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตอ่บริษัทฯ รวมทัง้ ไม่เปิดเผยข้อมลูทางการค้า ข้อมูล

ธุรกิจท่ีส าคญัของคูค้่า และลกูค้า โดยก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ ท่ีดแูล หรือครอบครองข้อมลู ในการดแูลรักษา

ความปลอดภยัโดยเคร่งครัด  

บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยในรายละเอียด

กล่าวถึงการก าหนดล าดบัชัน้ความลบัของข้อมูล การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก การแสดงความเห็น

แก่บคุคลภายนอก รวมถึงก าหนดมาตรการปอ้งกนั และบทลงโทษส าหรับการใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือให้พนกังาน

ท่ีเก่ียวข้องปฏิบตัติาม 
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แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) กรรการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ไม่พึงเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ และข้อมลูของลกูค้า 

โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย เว้น

แตเ่ป็นข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวกบับทบงัคบัของกฎหมาย 

ข) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่น าข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีมี

ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เปิดเผยแก่บคุลภายนอก หรือผู้ ท่ีมีสว่นเกียวข้อง 

ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วง 21 วนัก่อนท่ี

ข้อมลูงบการเงินหรือข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน และต้อง

ไม่ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนัน้ๆ สู่

สาธารณชนทัง้หมดแล้ว 

ง) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องจดัท าส าเนา ส่งโทรสาร หรือจดัเก็บข้อมลูอย่าง

เหมาะสม ปลอดภยั เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องเข้าถึงข้อมลูหรือความลบัเหลา่นัน้ 

จ) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องหลีกเล่ียงท่ีจะพดูถึงความลบัในท่ีสาธารณสขุ 

ความปลอดภัยของข้อมูลภายใน : 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของข้อมูลภายใน ซึ่งน ามาใช้ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ว่า

จะต้องมีการถกูต้อง ครบถ้วน ดงันัน้ จงึมุง่ด าเนินการให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภยัของข้อมลูภายใน 

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) บริษัทฯ ต้องก าหนดมาตราปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการใช้ และแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลู โดยบคุคลท่ีไม่มี

สิทธิ 

ข) บริษัทฯ ต้องก าหนดล าดบัขัน้ หรือสิทธิการเข้าถึงข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

ค) บริษัทฯ ต้องก าหนดมาตรการป้องกันการลักลอบน าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือผลประโยชน์

สว่นตวั โดยผิดกฏหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ง) บริษัทฯ ต้องวางมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในระบบ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ หรือ

ท าลายข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ ก าหนดมาตรการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการ

ด าเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ประวตัิส่วนตวั ประวตัิการท างาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส าหรับการติดต่อ 

ข้อมูลสขุภาพ หรือข้อมลูส่วนตวัอ่ืน ๆ ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถกูใช้เปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยงับคุคลอ่ืน

อนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 
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 การป้องกันการฟอกเงนิ 

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน อย่าง

เคร่งครัด 

แนวทางที่พงึปฎิบัติ 

ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ไม่รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สิน หรือสนบัสนนุ

ให้มีการรับโอน หรือเปล่ียนสภาพ ทรัพย์สินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่ง

ผู้ ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายเท ปกปิดหรืออ าพรางแหล่งท่ีมาของทรัพย์สินท่ีได้มา

โดยไมช่อบด้วยกฎหมาย 

ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จะให้การชว่ยเหลือหน่วยงานของรัฐในการตรวจหา 

ปอ้งกนั ตลอดจนก าจดัอาชญากรรม การก่อการร้ายทางการเงิน และกิจกรรมท่ีกระท าส าเร็จผ่านการฟอกเงิน 

และจะไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องในการจดัหาใดๆ ท่ีได้รับการบง่ชีว้า่เป็นชอ่งทางในการฟอกเงิน 

ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จะไม่ด าเนินการตามการร้องขอจากลกูค้า ผู้ รับจ้าง 

หรือผู้ จัดหาสินค้าให้มีการจ่ายเงินสด เง่ือนไขการจ่ายเงินท่ีผิดปกติ การโอนเงินไปหรือจากประเทศท่ีไม่

เก่ียวข้องกบัธุรกรรมนัน้ หรือ กิจกรรมอ่ืนใดท่ีอยูน่อกเหนือไปจากแนวทางปฏิบตัิตามปกติ 

 

 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ มีนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และสนบัสนนุการตอ่ต้านการทจุริต การรับหรือให้

สินบน หรือคอร์รัปชัน่ไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ตามความเหมาะสม พร้อมกนันีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน

ของบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชน ทัง้

ทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้ได้มาหรือคงไว้ ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั หรือใช้ประโยชน์จากการ

บริจาค และการท าสาธาณะกศุลไปเพ่ือประโยชน์หรือสนบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

พร้อมกันนีไ้ด้จัดให้มีการส่ือสาร และให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่อย่างตอ่เน่ือง รวมถึงจดัให้มีการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ และการ

ติดตามผล การปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่าง

ตอ่เน่ืองและเหมาะสม 
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แนวทางที่พงึปฎิบัติ 

ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ทกุระดบัต้องปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชั่น และจริยธรรมส าหรับพนกังาน โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการกระท าท่ีเข้าข่ายคอร์รัปชัน่ เพ่ือ
ประโยชน์ตอ่บริษัท ตนเอง ครอบครัว เพ่ือนและคนรู้จกั ไมว่า่โดยทางตรง หรือทางอ้อม 

ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ี
เข้าข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ หากมีข้อสงสยั หรือข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคล
ท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมส าหรับพนักงาน ผ่านช่องทาง  
ตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ 

ค) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้อง
กับบริษัทฯ ตามแนวทางในการปกป้องพนกังาน หรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิดท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดขึน้ 
แม้วา่การกระท านัน้จะท าให้บริษัทฯ สญูเสียผลประโยชน์ หรือโอกาสทางธุรกิจ 

ง) ผู้กระท าคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฏหมาย หากการกระท านัน้
ผิดกฏหมาย 

จ) บริษัทฯ ยึดถือ และให้ความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับคู่ค้าท่ีมี
ธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชนเก่ียวกบันโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ฉ) บริษัทฯ ส่ือสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทัง้ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือ

ข้อเสนอแนะ ภายในบริษัทผ่านวิธีการ และช่องทางต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงาน ระบบ

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร เป็นต้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน านโยบายนีไ้ปปฏิบตัิ 

 

 การรับ หรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส มีการ

ปฏิบตัิตอ่ผู้ เก่ียวข้องและผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกนั หลีกเล่ียงการกระท าอนัจะไปสู่การเลือกปฏิบตัิ หรือ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีขดักนั และอาจน ามาซึ่งความล าบากใจ หรือมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจในการปฏิบตัิ

หน้าท่ี และการสร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ โดยไมห่วงัผลประโยชน์ตอบแทน  
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แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องไมเ่รียกร้อง ไมรั่บเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของท่ี

ไมส่มควร ไมส่จุริต หรือเกินปกตวิิสยัจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องในกิจการของบริษัทฯ  

ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของ

จากบคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นการเรียกร้องหรือรับเพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน 

ค) กรณีท่ีนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทฯ ให้สิ่งของหรือผลประโยชน์

แก่ผู้บริหารหรือพนกังานเพ่ือเป็นสินน า้ใจ ผู้บริหารหรือพนกังานต้องใช้ดลุยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม 

สมควร และ/หรือถกูต้องด้วย โดยค านึงถึง ระเบียบของบริษัทฯ หากผู้บริหารหรือพนกังานไมรั่บแล้วจะเป็นการ

เสียน า้ใจ และกระทบต่อความสมัพันธ์ท่ีดีทางธุรกิจก็ให้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินข้อห้ามท่ีระบุในระเบียบ

ของบริษัทฯ  

ง) ไม่พึงกระท าการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติท่ีวิญญูชนพึงให้กันระหว่าง

ผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชาไมว่า่โอกาสใดๆ ก็ตาม 

จ) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนครอบครัว ต้องหลีกเล่ียงการให้หรือรับ

สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากคู่ค้า หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นแตเ่พ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินการธุรกิจตามปกต ิหรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

 

 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกส าคญั

ของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผู้บริหารในการบริหารจดัการระบบการท างาน และ

ความเส่ียงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในเชิงการแข่งขนั และสร้างการ

เตบิโตอยา่งยัง่ยืน  

บริษัทฯ จึงก าหนดให้การควบคุมภายใน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยแฝงอยู่กับการ

ปฏิบัติงานปกติในทุกหน้าท่ี โดยจะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ีบริษัทฯ 

ยอมรับได้ ตลอดจนมีการส่ือสารข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ ทนักาลและเหมาะสม เพื่อชว่ยให้ผู้บริหารและ

บคุลากร สามารถปฎิบตัิหน้าท่ีของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ฝ่ายบริหารและแผนกตรวจสอบภายใน

ตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในได้อย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์

ท่ีส าคัญได้แก่ การบริหารสินทรัพย์ การป้องกันและลดจ านวนความสูญเสีย และความผิดพลาดจากการ
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ปฏิบัติงาน ความถูกต้อง น่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน รวมทัง้การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ

ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จึงได้เน้นให้มีการควบคมุภายในท่ีมีการตรวจสอบได้ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดี และมีการปรับปรุงการควบคมุภายในอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างให้เป็นวฒันธรรม  และพฤติกรรม

การด าเนินงานประจ าภายในบริษัทฯ 

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความ

ร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อก าหนดท่ี

เก่ียวข้องและมีผลตอ่การปฎิบตัหิน้าท่ี มีการสอบทาน และปฎิบตัติามระบบท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข) บริษัทฯ จดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมูล

รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือมีการ

ด าเนินการท่ีผิดปกตอิยา่งมีสาระส าคญั 

ค) บริษัทฯ จดัให้มีการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เพ่ือสร้างให้

เป็นวฒันธรรม และพฤตกิรรมการด าเนินงานประจ าภายในบริษัทฯ  

ง) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีสนับสนุนทางการท างาน และให้ข้อมูลท่ี

ถกูต้อง ตามความเป็นจริง ตอ่หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีภายนอก 

 

 การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและ

สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดย

เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้องครบถ้วน เพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้

ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั 

โดยถือปฏิบตัอิยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มี

ความถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตาม

ข้อก าหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพ่ือให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการ
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ตรวจสอบ ยงัมีการสอบทานพิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ถึงความ

เหมาะสมและสมเหตสุมผล ก่อนท่ีจะน าเสนอให้กบัทางคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการแตล่ะท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ในรายงานประจ าปี 

(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) ผู้ มีอ านาจในการเปิดเผยข้อมลู : 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสงูสดุท่ีรับผิดชอบในสาย

งานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี Investor Relations Officer 

สามารถพิจารณาและตดัสินใจเก่ียวกบัเนือ้หาของข้อมลูท่ีส าคญั เพ่ือการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชีแ้จงข้อมลู

ด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ ชีแ้จงก็ได้ 

ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี Investor Relations Officer มีอ านาจในเผยแพร่ข้อมลูท่ีมีนยัส าคญั

ของบริษัทฯ ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

ข) ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมลู : 

 ห้ามเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ หรือข้อมลูท่ีหากเปิดเผยแล้วอาจท าให้เสีย

ประโยชน์ และความสามารถในการแขง่ขนั หรือข้อมลูท่ียงัไมมี่ผลสรุป หรืออยูร่ะหว่างการ

เจรจา ซึง่มีความไมแ่นน่อน 

 ไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมท่ีเกินความจ าเป็น

โดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นการใช้ถ้อยค า หรือรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม หรือท่ี

อาจท าให้เข้าใจผิดตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท 

 ในกรณีท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจริง หรือมีการ

ตีความ หรือแปลความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยส าคัญ ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบในสายงานบญัชี 

และการเงิน เลขานุการบริษัท หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี Investor Relations 

Officer มีอ านาจชีแ้จงข้อเท็จจริง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้องโดยทนัที 

ค) การด าเนินการกรณีข้อมลูร่ัวไหล หรือข่าวลือ : 

เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีมีนัยส าคญั ข่าวคลาดเคล่ือนเก่ียวกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง 

หรือข้อมลูส าคญัร่ัวไหลไปสู่บคุคลอ่ืน หรือถกูเปิดเผยก่อนเวลาอนัควร และอาจก่อให้เกิดขา่วลือ ท่ีมีผลกระทบ

ตอ่ราคาหลกัทรัพย์ และ/หรือการด าเนินงานของบริษัทฯ ไมว่า่ทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารสงูสดุท่ีรับผิดชอบในสายงานบญัชี และการเงิน หรือ ผู้ ท่ี

ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี Investor Relations Officer รับผิดชอบในการชีแ้จงข้อมูลส าคญั และข้อเท็จจริง 

ท่ีควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางการเปิดเผยต่างๆ เ พ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ี

ถกูต้องโดยทนัที 

ง) ชว่งเวลาก่อนจดัสง่งบการเงิน (Quiet Period) : 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น 

หรือ เป็นประโยชน์ตอ่ผู้หนึ่งผู้ ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลา 21 วนั ก่อนจดัส่งงบการเงินและแจ้งผลประกอบการ

อย่างเป็นทางการผ่านระบบการจดัส่งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ใน

กรณีท่ีมีประเดน็หรือเหตกุารณ์ท่ีท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถกูคาดการณ์คลาดเคล่ือนอย่างมีนยัส าคญั

จนส่งผลให้ผู้ ท่ีน าข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผลประกอบการ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และส่ือมวลชน และให้ถือปฏิบตัิ

ตามนโยบายการก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในท่ีบริษัทฯ ก าหนดด้วย 

 

 การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคญักับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งบริษัทฯ ได้ท าการจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ส าหรับสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ทัง้ในและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการควบคุม 

สอดส่องดแูลมิให้มีผู้ ใดน าเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรืออ่ืนๆ รวมทัง้ 

บริษัทฯ จะไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอ่ืน 

บริษัทฯ ก าหนดให้พนักงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกต้องตามกฏหมายเท่านัน้ มิให้มีการน า

โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิของบคุคลอ่ืนมาใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต หรือท าการดดัแปลงเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่ง

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน รวมถึง มีระบบความปลอดภัย เพ่ือป้องกันการละเมิดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ  

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ห้ามใช้ข้อมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ซอฟแวร์ หนังสือ บทความ วีดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลอ่ืนในทางท่ีจะเป็นการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนัน้ ไม่ว่างานดงักล่าว บุคคลผู้ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิอนัชอบด้วยกฎหมายใน

งานนัน้ จะได้แสดงการสงวนสิทธ์ิไว้หรือไมก็่ตาม 
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ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีช่วยกนัดแูลรักษางานอนัเป็นทรัพย์สินทาง

ปัญญาของบริษัทฯ และไมน่ าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปใช้หรือให้บุคคลอ่ืนใช้โดยมิได้รับอนญุาต 

ค) การค้นพบการประดิษฐ์เพ่ือการปรับปรุงใดๆ ในขณะท่ีเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของ

บริษัทฯ หรือมีผลถึง หรือตอ่เน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ ในทางใดๆ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ง) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือผู้ รับผิดชอบ เม่ือ

พบการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ  

จ) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ หากพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนกังานของบริษัทฯ จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาตา่งๆ ซึ่งรวมถึง ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ข้อมลู รายงาน 

สถิต ิสตูร โปรแกรม กระบวนการ ตา่งๆ คืนให้แก่บริษัทฯ  

 
 การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในการด าเนินธุรกิจ และเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการ

สร้างผลสะท้อนทางบวกให้กับช่ือเสียงของตราสินค้าของบริษัทฯ และช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึน้ โดยก าหนดให้

พนกังานใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึง การรักษาความลบัของธุรกิจ ข้อมูลทางเทคนิค 

และข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถกูต้องตามพระราชบญัญตัคิอมพิวเตอร์ 

แนวทางพงึปฎิบัติ 

ก) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเล่ียงการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ อันจะส่งผล

กระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ในเชิงลบ หรือไมเ่ป็นการสร้างสรรค์ตอ่สงัคม โดยรวม 

ข) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่ควรใช้ส่ือสังคมออกไลน์ ในขณะเวลาปฎิบัติ

หน้าท่ี หรือชัว่โมงท างาน อนัจะสง่ผลกระทบตอ่การปฎิบตัหิน้าท่ี 

 

 การใช้ทรัพยากร 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้คุ้ มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงผู้ มีส่วนได้เสีย ร่วมมือกนัในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

และเกิดประโยชน์สงูสดุ และท าให้มีการสญูเสีย/เสียหายน้อยท่ีสดุ 

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) บริษัทฯ มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 
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ข) บริษัทฯ มีการก าหนดแผนการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร 

ค) บริษัทฯ มีการก าจัดของเสียท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากร รวมถึงการน าของเสียไปบ าบดัเพ่ือน า

กลบัมาใช้งานได้อีก และจ ากดัการปลอ่ยของเสียตามกฎระเบียบของหนว่ยงานราชการ 

 

 



จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

อนมุตัิโดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2560  หน้า 21 จาก 23 

4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจภายใต้วิสยัทศัน์ ภารกิจ พนัธสญัญา กลยุทธ์ และนโยบาย เพ่ือการเติบโต

อย่างมัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยืน โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่

สงัคม และสิ่งแวดล้อม  

แนวทางที่พงึปฎิบัต ิ

ก) บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมและยั่งยืนกับสังคมและชุมชน โดยมี

หนว่ยงานดแูลและสร้างความสมัพนัธ์และกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 

ข) บริษัทฯ ด าเนินมาตรการการใช้ทรัพยากรน า้ ไฟฟ้า และทรัพยากรอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

มีตรวจวดั บนัทึก และรายงานผลการใช้ท่ีมีนยัส าคญั และมีการน าวสัดรีุไซเคิล กลับมาใช้ใหม่ รวมถึงมีการ

บริหารจดัการการใช้ทรัพยากรน า้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ใช้น า้จากแหลง่น า้เดียวกนั สามารถเข้าถึงอยา่งเทา่เทียม  

ค) บริษัทฯ กระตุ้นให้พนกังาน และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ตระหนกัถึงการสง่เสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ และ

บริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะใช้สารเคมี หรือวตัถุดิบควบคมุอย่างถูกต้องตามท่ีกฏหมาย

ก าหนด และสนับสนุนการจัดซือ้จัดจ้างจากคู่ค้าท่ีมีการด าเนินธุรกิจ และใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม อยา่งรู้คณุคา่ และท าให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

ง) บริษัทฯ ด าเนินมาตรการในการป้องกันมลพิษ และการจดัการของเสียท่ีเกิดขึน้จากการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมตามท่ีกฎหมายก าหนด มีการตรวจวดั บนัทึก ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี

ส าคญั และมีการจัดท ารายงานปริมาณสารมลพิษ และวิธีการบ าบดัต่อหน่วยงานราชการตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด มีการส่ือสารให้ผู้ มีสว่นได้เสียรับรู้ข้อมลูด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน  

จ) บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจดัการเก่ียวกบัความ

ปลอดภัย รวมทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมท่ีบงัคบัใช้อยู่ ถึงแม้

จะไมมี่กฎหมายและข้อบงัคบั บริษัทฯ จะสง่เสริมให้มี การปฏิบตัอิยา่งมีมาตรฐาน  

ฉ) บริษัทฯ มีการศกึษา พฒันา ค้นคว้า และแสวงหาความรู้เพ่ือจดัการกบัมลภาวะท่ีเกิดจากกิจการ

อยา่งตอ่เน่ือง   

ช) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อมระหว่างพนกังาน เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจ จะได้ปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรม องค์กรท่ีดี และน าไปปฏิบตัใิห้เกิดความยัง่ยืน 
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5) การแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน (Whistle blowing) 

บริษัทฯ จดัให้มีมาตรการก ากบัดแูล และช่องทางส าหรับผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการแจ้งเบาะแส 

หรือการร้องเรียนการกระท าท่ีสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือนโยบาย

การก ากบัดแูลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินท่ีไม่ถกูต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง โดยตรง

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานกุารบริษัท โดยเปิดเผยชอ่งทางตดิตอ่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหวัข้อ 

Investor Relations 

บริษัทฯ มีแนวทางการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน โดยถือวา่ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้

ร้องเรียนเป็นความลบั และบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน เว้นแต ่เป็นการเปิดเผยตามท่ี

กฎหมายและหนว่ยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องก าหนด รวมถึงบริษัทฯ จะไมก่ลัน่แกล้ง หรือให้โทษใด ๆ แก่ผู้แจ้ง

เบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังานจากการให้เบาะแส หรือร้องเรียนดงักล่าว เว้นแต ่การกระท าดงักล่าวได้

กระท าโดยไม่สจุริต มีเจตนามุ่งร้ายท าลายบริษัทฯ หรือบคุคลอ่ืน หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ

วินยัของบริษัท 

หากพบเห็นการกระท าท่ีผิดตอ่กฏหมาย หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถแจ้งผ่าน

ทางชอ่งทาง ตอ่ไปนี ้ 

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ถึงกรรมการตรวจสอบ :  auditcommittee@carabao.co.th 

ถึงเลขานกุารบริษัท : companysecretary@carabao.co.th 

2. จดหมายทางไปรษณีย์ 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานกุารบริษัท 

 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

 เลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชัน้ 7-10 ถนนสีลม  

 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เง่ือนไขการแจ้ง :  

ผู้ ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส ต้องระบุช่ือ และนามสกุลจริง โดยทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็น

ความลบั  
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กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน :  

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ดแูล และ

ก าหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน หรือข้อมูลเบาะแสท่ีผ่านเข้ามาตามช่องทาง 

ดงักล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินการตรวจสอบ / 

บนัทึกข้อร้องเรียนหรือเบาะแส รวมถึง สอบสวนผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหาข้อเท็จจริง และหากมีมูลความจริงจะ

น าเสนอผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา แนะน าแนวทางการแก้ไข โดยจดัท าข้อมลู

ทัง้หมดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป โดยภายหลงัการพิจารณาด าเนินการ 

แก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสท่ีได้รับมาแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งการด าเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้

ร้องเรียนท่ีบริษัทฯ สามารถตดิตอ่ได้ทราบภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ : 

บริษัทฯ มีแนวทางการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน โดยถือวา่ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้

ร้องเรียนเป็นความลบั และบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน เว้นแต ่เป็นการเปิดเผยตามท่ี

กฎหมายและหนว่ยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องก าหนด รวมถึงบริษัทฯ จะไมก่ลัน่แกล้ง หรือให้โทษใด ๆ แก่ผู้แจ้ง

เบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังานจากการให้เบาะแส หรือร้องเรียนดงักล่าว เว้นแต ่การกระท าดงักล่าวได้

กระท าโดยไม่สจุริต มีเจตนามุ่งร้ายท าลายบริษัทฯ หรือบคุคลอ่ืน หรือผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ

วินยัของบริษัท 

 


