
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ 

Code of Conduct Policy 

บริษัท เอน็อีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 



จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

 

หน้า 2 จาก 20 

 

สารจากประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  มีนโยบายในการด าเนิน

ธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคณุธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมายรวมถึงกรอบนโยบายการก ากับดแูล

กิจการของบริษัท ตลอดจนให้ความส าคญักบัความต้องการของกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียทกุด้าน เพ่ือสร้างความ

สมดลุระหวา่งธุรกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม ซึง่จะน าไปสูค่วามเป็นองค์กรแหง่ความยัง่ยืน 

จรรยาบรรณฉบบันี ้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิท่ีดีและสอดคล้องกบักฎ ระเบียบของบริษัท 

ขอให้ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนกังานทุกคนได้รับทราบ และน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึง

เป้าหมายของธุรกิจ พร้อมกนันี ้บริษัทยงัมุ่งหวงัให้ผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รับทราบ และยึดมัน่

ในหลกัการเดียวกนั เพ่ือความเจริญเตบิโตอยา่งยัง่ยืนร่วมกนัตอ่ไป 

 

พลเอก  

     อคัรเดช ศศปิระภา 

         ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

  บริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจด้วยการยึด

มัน่อดุมการณ์ “การสร้างคณุคา่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียอย่างคุ้มคา่และยัง่ยืน” โดยมีความรับผิดชอบดงันี ้

 การให้ผู้ใช้ (End User) ได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพ ราคา ตลอดจนการ

สร้างมลูคา่เพิ่ม (Value Added) ให้กบัสินค้าและบริการ 

 การให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลการตอบแทนท่ีคุ้มคา่กบัการลงทนุในอตัราท่ีเหมาะสม 

 การให้พนกังานได้รับผลประโยชน์ คา่ตอบแทน และการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

 การบริการองค์กรควบคูก่บัการพฒันาด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

 

ค่านิยมองค์กร 

N : คนรุ่นใหม่ (New Generation) พลงัแห่งอนาคต ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้

เกิดขึน้ (New Generate) เพ่ือน าพาองค์กรก้าวไปสูค่วามเป็นผู้น าในธุรกิจบรรจภุณัฑ์ในอนาคต 

E : ประสบการณ์ (Experience) ท่ียาวนานกว่า 60 ปี ท าให้บริษัทมัน่ใจในความช านาญ 

(Expertise) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยไม่เป็นรองใคร และบริษัทยงัคงมุ่งมัน่พฒันาผลิตภัณฑ์

อยา่งตอ่เน่ือง (Evolve) เพ่ือเสนอสิ่งท่ีดีท่ีสดุส าหรับลกูค้า 

P : ผู้น าทางด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging) โดยยึดมัน่ในนโยบาย การผลิตสินค้าท่ีมี

คณุภาพ (Premium) สง่มอบทนัเวลา (Punctuality) และราคายตุธิรรม (Price) 
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จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

  บริษัทยึดมั่นจรรยาบรรณธุรกิจเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ลงทนุและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย ซึ่งการปฏิบตัิและการติดตามเพ่ือให้

เกิดการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท่ีจะตระหนักถึง

ภารกิจในการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเน้นคา่นิยมเก่ียวกบัคณุธรรม จริยธรรม อีกทัง้เพ่ือให้ผู้บริหาร 

และพนกังานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ สามารถใช้เป็นกรอบ

การปฏิบัติตนตัง้แต่ผู้ น าระดบัสูงจนถึงพนักงานทุกคนในองค์กร ส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เป็น

แบบอย่างท่ีดีจากรุ่นสู่รุ่น และยังใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรม หรือการ

กระท าท่ีอาจเส่ียงตอ่การขดัจรรยาบรรณ เพ่ือหลีกเล่ียงการกระท านัน้ๆ  

 

1. นิยาม 

“จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีก าหนดขึน้เพ่ือเป็นกรอบและแนวทาง

ให้ทกุคนในองค์กรปฏิบตัติามรวมถึงรักษาและสง่เสริมเกียรติคณุช่ือเสียงของบริษัท 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 

จ ากดั (มหาชน) 

“ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ และพนกังานระดบัอาวุโส

ของ บริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

“พนกังาน” หมายถึง พนกังานทุกระดบัและลูกจ้างท่ีปฏิบตัิงานเพ่ือรับค่าจ้างจาก บริษัท 

เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการป้องกันบริษัทเข้ามีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น และ

เผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรับพนกังานทุกคน โดยบริษัทด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความชอบธรรม 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ พนักงานจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และมีความยุติธรรมไม่ใช้
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ต าแหนง่หรือหน้าท่ีการงานในการเอือ้ประโยชน์ให้กบัตนเองหรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือกระท าการอนั

ใดท่ีส่อไปในทางทจุริตอนัจะก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่บริษัท เช่น การรับ/ให้สินบน การเร่ียไรเงิน เพราะ

จะท าให้เกิดความขดัแย้งในการปฏิบตัิหน้าท่ี  

 

3. ของขวัญ ของก านัล และผลประโยชน์อ่ืน 

การรับหรือให้ผลประโยชน์ตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอ านวยความสะดวก เช่น 

การรับ/ให้สิ่งของ ของขวญั การให้/รับบริจาคเงินสนบัสนุน ทัง้จากลูกค้าหรือคู่ค้า หรือการเลีย้งรับรอง

ผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องด าเนินการด้วยความสมเหตสุมผล เป็นไปด้วยความโปร่งใส อีกทัง้ต้องเป็นไป

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแตล่ะท้องถ่ิน และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องมีมลูคา่เหมาะสม และไม่

สง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญัของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน รวมถึงบคุคลภายนอก 

 

4. การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ขององค์กร 

 ทรัพย์สิน แบง่ออกเป็น 3 ประเภท 

o ทรัพย์สินมีตวัตน เชน่ โรงงาน, เคร่ืองจกัร,  ท่ีดิน, ยานพาหนะ, เคร่ืองใช้ และ

อปุกรณ์ตา่งๆ เป็นต้น 

o ทรัพย์สินทางการเงิน เชน่ เงินตรา  ธนบตัร  หุ้น และ พนัธบตัร เป็นต้น 

o ทรัพย์สินไม่มีตวัตนของบริษัท เช่น เคร่ืองหมายการค้า (Trademark),  ค่า

ความนิยม (Goodwill), ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property), 

สิทธิบัตร (Patent), ลิขสิทธ์ิ (Copyright), สิทธิการเช่า (Leasehold) และ 

สมัปทาน (Licensing/Franchise) เป็นต้น 

 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทด้วยความระมดัระวงั และมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์

อยา่งเตม็ท่ีตอ่บริษัท  

 ดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้ช ารุด สูญหาย หรือเม่ือทรัพย์สินของบริษัทช ารุด 

หรือสญูหาย ให้แจ้งตอ่หนว่ยงานผู้ดแูลทรัพย์สินนัน้ๆ โดยทนัที 
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 ไม่น าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ท าให้เกิดการสูญเสียโดยเปล่า

ประโยชน์  หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางท่ีผิดกฎหมาย 

 หลีกเล่ียงการใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพ่ือกิจกรรมส่วนบคุคล หรือเพ่ือประโยชน์ตนเอง

หรือผู้ อ่ืน บริษัทอนญุาตให้พนกังานใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของบริษัท

เทา่นัน้ 

 ปกป้องข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบริษัท และหลีกเล่ียงการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ท่ีเป็น

ความลบัของบริษัทแก่บคุคลภายนอกโดยเด็ดขาด 

 การเข้าถึง หรือใช้สิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัท หรือทรัพย์สินของ

บริษัท ให้สิน้สดุทนัทีหลงัจากการพ้นสภาพการเป็นพนกังาน 

 

5. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิงานภายใต้กรอบของกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท ด้วยความโปร่งใสไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนท่ีไม่ถกูต้อง โดยหลีกเล่ียงการ

กระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจส่งผลกระทบในการตดัสินใจใดๆ ดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้

 หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเอง กรณีมีความจ าเป็นต้องท ารายการ

ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ให้กระท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกับ

บุคคลภายนอก และกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการ

ดงักลา่วต้องไมมี่สว่นร่วมในการตดัสินใจ 

 รายการท่ีเก่ียวโยงต้องผ่านการสอบทานหรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรณีท่ีมีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีส่วนได้เสียในรายการท่ีเก่ียวโยงใด กรรมการ

ตรวจสอบทา่นนัน้ต้องไมมี่สว่นในการพิจารณารายการเก่ียวโยงนัน้ 

 ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ หรือผู้ บริหาร หรือพนักงานในการแสวงหา

ประโยชน์สว่นตน เชน่ ท าธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง หรือท าธุรกิจแขง่กบับริษัท เป็นต้น 
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6. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ และ/หรือให้ค าแนะน าการซือ้ขาย

หลักทรัพย์ 

 การใช้ข้อมูลภายใน คือ การท่ีบคุคลใดอาศยัต าแหน่งหน้าท่ี หรืออยู่ในฐานะท่ีมีสามารถ

ลว่งรู้ข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาระส าคญัของบริษัท อนัเป็นสาระส าคญัตอ่การเปล่ียนแปลงราคา

ของหลักทรัพย์ และเข้ามาท าการซือ้หรือขายหลักทรัพย์โดยอาศยัข้อเท็จจริงดงักล่าว 

ก่อนท่ีข้อเท็จจริงดงักล่าวจะถกูเปิดเผยตอ่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นการเอา

เปรียบบคุคลอ่ืนและเป็นการซือ้ขายท่ีไมเ่ป็นธรรม 

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทัง้คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดงักล่าว ใช้ข้อมูลภายในและข้อมูลท่ีตนล่วงรู้จากการปฏิบตัิหน้าท่ีของบริษัทท่ีมี

สาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันน ามาซึ่ง

ผลประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน  

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานแนะน าหรือเสนอแนะให้ผู้ ใดซือ้หรือขายหลกัทรัพย์

ของบริษัท เม่ือรับรู้ข้อมลูภายในของบริษัท 

 ข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะสามารถให้และแบ่งปันข้อมูลแก่บุคคลภายในบริษัท

ตามความจ าเป็นหรือเก่ียวข้องของบคุคลนัน้ๆ เทา่นัน้ 

 กรรมการ ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์

ของบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และจ ากัดการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัท ในช่วง

เวลาท่ีก าหนด 

 บริษัทมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัทให้สาธารณชน

ทราบโดยทันทีและทั่วถึง โดยผ่านส่ือและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และนโยบายการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท รวมถึงผ่านส่ืออ่ืนๆ ของบริษัท เพ่ือให้แน่ใจว่า

ข้อมลูขา่วสารได้เข้าถึงนกัลงทนุทกุกลุม่อยา่งทนัทว่งทีและเท่าเทียมกนั 
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 กรรมการ ผู้บริหารและผู้บริหารระดบัสูงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์

ของบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และจ ากัดการซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัท ในช่วง

เวลาท่ีก าหนด 

 

7. การปฏิบัตแิละความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

7.1 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมัน่ในคณุธรรม และอยู่ในกรอบของ

กฎหมาย รวมถึงกรอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทจะมุ่งมั่นพฒันาธุรกิจให้

เจริญเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองและมัน่คง เพื่อสร้างความมัง่คัง่และผลตอบแทนการลงทนุท่ีดีให้แก่ผู้ ถือ

หุ้น ตลอดจนยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้ก าหนด

แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการจดัประชมุสามญั/วิสามญัผู้ ถือหุ้น ไว้ดงันี ้

 การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนั เวลา สถานท่ีท่ีสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นพร้อมวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทัง้หมดท่ี

เก่ียวข้องลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูล่วงหน้าได้อย่าง

เพียงพอ นอกจากนีบ้ริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการ

ลว่งหน้าก่อนท่ีจะจดัสง่เอกสาร 

 ประธานท่ีประชมุจะจดัสรรเวลาให้เพียงพอ เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมี

โอกาสในการแสดงความคดิเห็นและตัง้ค าถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 

 จดัท ารายงานการประชมุท่ีมีสาระส าคญัครบถ้วน พร้อมทัง้เผยแพร่รายงานการประชมุ

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นเว็บไซตบ์ริษัทภายใน 14 วนั 

 ให้กรรมการทกุคนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือฟังความคิดเห็นและตอบค าถามผู้ ถือหุ้น

โดยพร้อมเพรียง 

 อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกคน ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น

ลว่งหน้าก่อนการประชมุ ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นจะเสนอเพิ่มวาระการประชมุได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

บริษัทก าหนด 
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 คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า 

โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ 

 คณะกรรมการบริษัทจะแนบหนงัสือมอบฉันทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนไป

ประชุมแทนได้ เพ่ือเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการจะเสนอช่ือกรรมการ

อิสระอยา่งน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 ในวาระแตง่ตัง้กรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ

เป็นรายบคุคล 

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานทุกคนใช้ข้อมูลภายในหรือให้ข้อมูลดงักล่าวแก่

บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

7.2 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอภาครัฐ 

บริษัทให้ความส าคญักับการท างานของภาครัฐ  จึงได้ก าหนดนโยบายสนับสนุนความ

ร่วมมือภาครัฐ-เอกชน เพ่ือเป็นสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมและชมุชน ตามแนวทางปฏิบตัดิงันี ้

 สนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐ และปฏิบตัิตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของ

หนว่ยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรม ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือร่วม

สร้างเสริมความมัน่คงและเจริญเตบิโตให้กบัชมุชนและสงัคมในวงกว้าง 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์อันดี  สร้างความสามัคคี สร้างความ

เข้มแข็ง และสร้างประโยชน์ให้แกส่งัคมสว่นรวม  

 สนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือ โดยการเข้าไปมีบทบาทในฐานะหุ้นส่วนหรือภาคีในการ

ด าเนินกิจกรรมของหนว่ยงานภาครัฐ  
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7.3 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

บริษัทมีความเช่ือมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดของบริษัท จึงมีนโยบาย

ส่งเสริมให้พนกังานพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มความรู้และทกัษะในการท างาน บริษัทมี

นโยบายให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน จดัสรรสวสัดิการต่างๆ ท่ีเพียงพอ

และสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง จงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัไิว้ดงันี ้

 ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารถต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรี

ความเป็นมนษุย์ 

 ดแูลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน 

 จดัท าคูมื่อการปฏิบตังิานของพนกังาน เพ่ือให้การปฏิบตังิานด าเนินไปด้วยความราบร่ืน 

 ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัดและตรงไปตรงมา 

 จดัอบรมสมัมนาอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะในการท างานของพนกังาน 

 สง่เสริมให้พนกังานมีโอกาสได้ศกึษาเพิ่มเตมิในสายงานท่ีเก่ียวข้อง 

 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนจดัสวสัดิการท่ีพอเพียงและสอดคล้อง

กบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 

 แตง่ตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและลงโทษพนกังานด้วยความสุจริตใจและเป็น

ธรรมตามระเบียบของบริษัท 

 เปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคดิเห็นและเสนอแนะเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

 สง่เสริมให้พนกังานได้แสดงความคดิเห็นและเสนอแนะเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

 สง่เสริมให้พนกังานเล่นกีฬาและออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงจดัหาอปุกรณ์กีฬา

ให้พนกังานตามความเหมาะสม 

 ส่งเสริมให้พนักงานท างานเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอส าหรับการประชุม

หารือของแตล่ะทีมงาน 

 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

พนกังานอยูเ่สมอ 
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7.4 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของลกูค้าท่ีมีตอ่ความส าเร็จทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึง

มีนโยบายผลิตหรือจดัหาสินค้าต่างๆ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลูกค้า บริษัท

ได้แสวงหาวิธีการสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือรักษา

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าในระยะยาว จงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัไิว้ดงันี ้

 สินค้าและบริการ 

o สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือสนบัสนนุ/ให้ค าปรึกษา/ออกแบบผลิตภณัฑ์อย่างมือ

อาชีพ เพ่ือตอบสนองกับความต้องการ/ความรู้สึกของลูกค้าเก่ียวกับสินค้า

และบริการตา่งๆ ของบริษัท 

o สง่มอบสินค้าท่ีได้มาตรฐานและมีคณุภาพตรงตามท่ีได้เสนอตอ่ลกูค้า 

o สง่มอบสินค้าตรงตามเวลาท่ีก าหนด หากมีอปุสรรคท าให้ไม่สามารถส่งมอบ

สินค้าตามท่ีก าหนดให้รีบแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาแนว

ทางแก้ไข 

o ขายสินค้าให้ลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม ไมฉ่วยโอกาสค้าก าไรเกินควร 

o ให้บริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการช่วยแก้ไขปัญหาของลกูค้าอย่าง

รวดเร็วด้วยความเตม็ใจ 

o ให้ข้อมูลข่าวสารด้านสินค้าและบริการท่ีถูกต้อง พอเพียง และทันต่อ

เหตุการณ์เพ่ือให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันมิให้ลูกค้า

เข้าใจผิดเก่ียวกับคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

นัน้ๆ 

o ให้ค าแนะน าในการใช้สินค้าและบริการท่ีถกูต้อง 

o ให้การรับประกนัสินค้าและบริการในเง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม 

o จัดระบบให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและการ

ให้บริการของบริษัท และด าเนินการอย่างถึงท่ีสุดเพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพึง

พอใจสงูสดุ 

o ให้เกียรตลิกูค้าและตดิตอ่กบัลกูค้าด้วยความสภุาพ 



จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

 

หน้า 13 จาก 20 

 

 การรักษาความลบัของลกูค้า 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะรักษาความลบัของลกูค้าและไม่น าข้อมลูความลบั

ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ เก่ียวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้า 

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้ มีอ านาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้อง

เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องเพ่ือชีแ้จงหรือด าเนินการในทางกฎหมาย 

7.5 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัติอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการ

ได้รับประโยชน์ร่วมกนั แลกเปล่ียนข้อมลูท่ีเป็นจริงและถกูต้อง ตลอดจนปฏิบตัิตามพนัธะสญัญา

อยา่งเคร่งครัด จงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัไิว้ดงันี ้

 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากมีอุปสรรคใดท่ีท าให้ไม่

สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไข ต้องรีบแจ้งคูค้่าทราบลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 

 ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริงและถกูต้อง 

 สนบัสนนุและร่วมมือกบัคูค้่าในการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

 ไมเ่รียก ไมรั่บหรือจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตในทางการค้ากบัคูค้่า 

 รักษาความลบัของคูค้่า และไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืนโดยมิชอบ 

 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับ

ประโยชน์ร่วมกนั 

7.6 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตอ่คู่แข่งทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยยึดหลกัการสากลท่ียอมรับ

กนัทัว่ไป ไม่ละเมิดความลบัและสิทธิอนัชอบธรรมของคูแ่ข่งด้วยวิธีท่ีมิชอบ  จึงได้ก าหนดแนวทาง

ปฏิบตัไิว้ดงันี ้

 ประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัท่ีดีซึง่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป 

 ไม่ละเมิดความลบัหรือแสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัทางการค้าของคูแ่ข่งด้วยวิธีท่ีไม่

สจุริตหรือผิดกฎหมายหรือขดัตอ่จริยธรรม 
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 หลีกเล่ียงวิธีการไมส่จุริตเพ่ือท าลายช่ือเสียงคูแ่ขง่ขนัด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

7.7 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอผู้สอบบัญชี 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของผู้สอบบญัชีท่ีผู้ ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน จึงมีนโยบาย ให้

ความร่วมมือกบัผู้สอบอยา่งเตม็ท่ี โดยเสนอข้อมลูท่ีถกูต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวก

แก่ผู้สอบบญัชีในการตรวจสอบ จงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัไิว้ดงันี ้

 บนัทึกข้อมลูต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ถกูต้อง และครบถ้วนเพ่ือให้ผู้สอบบญัชีสามารถ

ตรวจสอบได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง ถกูต้อง และครบถ้วน 

 อ านวยความสะดวกแก่ผู้สอบบญัชีในการตรวจสอบ 

7.8 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอสังคม สิ่งแวดล้อมและส่วนรวม 

บริษัทให้ความส าคญักบัสงัคม สิ่งแวดล้อม และสว่นรวมในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม

ประเทศ บริษัทเน้นให้พนกังานปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดี รวมถึงบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคม รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัไิว้ดงันี ้

 เป็นพลเมืองท่ีดี เคารพและปฏิบตัติามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

 สนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

 ปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิตอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือป้องกนัไม่ให้ก่อเกิดมลภาวะตอ่

สิ่งแวดล้อมหรือลดมลภาวะตอ่สิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ และต้องไม่เกินข้อก าหนดของ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท่ีก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด และ

เลือกใช้วสัดท่ีุสามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ 

 สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม 

 สง่เสริมการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 สง่เสริมการอนรัุกษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงามของท้องถ่ิน 

 บริษัทยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ และส่งเสริมให้

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนไปใช้สิทธิเลือกตัง้ตามรัฐธรรมนญู อย่างไรก็ตาม 

บริษัทไมมี่นโยบายท่ีจะสนบัสนนุทางการเงินแก่นกัการเมืองหรือพรรคการเมือง 

 

8. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 

8.1 การเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ 

และทันเวลา 

8.1.1 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

8.1.2 นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมลูตา่งๆ อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ 

โดยสามารถปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูได้ หากพิจารณาแล้วว่า ข้อมลูดงักล่าวเป็นความลบัทาง

การค้า หรือเป็นข้อมลูท่ีอาจท าให้บริษัทเสียความสามารถในการแขง่ขนัได้ 

8.1.3 กรณีท่ีบริษัทมีข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัท

สามารถเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะเพิ่มเติมจากสารสนเทศท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก าหนด ซึ่งต้องมีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการท าความ

เข้าใจ โดยไมช่กัจงูให้ผู้ลงทนุเกิดการเข้าใจผิดในการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัท 

8.1.4 กรณีท่ีมีข่าวลือ หรือข่าวร่ัว ให้รีบด าเนินการชีแ้จงข้อเท็จจริงแก่สาธารณะตามข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจด

ทะเบียน 

8.1.5 นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีไม่ถกูต้อง ด้วยเจตนารมย์ในการผลกัดนัให้มีการ

ซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท 

8.1.6 บริษัทก าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน 

ได้แก่ ช่องทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ, เว็ปไซต์บริษัท, แบบ 56-1 และ แบบ 56-2 (รายงาน

ประจ าปี) และส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ   
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8.2 การดูแลรักษาข้อมูลภายใน 

8.2.1 ผู้บริหารระดบัสงูและ เลขานกุารบริษัท เท่านัน้ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูภายในได้ และต้อง

ไม่เปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้บุคคลอ่ืนหรือผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทราบจนกว่าจะมีการ

เปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ และต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

กบัการดแูลข้อมลูภายในให้ถกูต้องอยา่งเคร่งครัด 

8.2.2 บริษัทก าหนดมิให้นกัลงทนุสมัพนัธ์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 

8.2.3 บริษัทก าหนดชว่งเวลางดรับนดัหรือตอบค าถามเก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกล้

ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period) รวมถึงการจัดประชุมนักวิเคราะห์ 1 
เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงิน 

8.2.4 นกัลงทุนสัมพนัธ์ต้องระมดัระวงัในการให้ข้อมูล โดยต้องไม่ให้ข้อมูลใดๆ ท่ีก าหนดห้าม

เอาไว้ เชน่ ตวัเลขประมาณการรายได้และก าไรของงวดการเงินนัน้ๆ 

8.3 การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

8.3.1 นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยไม่ท าให้ฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทนุ และเปิดโอกาสให้สอบถามข้อ

สงสยัได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบตัิท่ีจะติดตอ่แตเ่ฉพาะบคุคลกลุ่มหนึ่งกลุ่ม

ใดเป็นพิเศษ 

8.3.2 น าข้อมลูท่ีน าเสนอในการประชมุเฉพาะกลุม่ให้สาธารณะรับทราบโดยทัว่กนั เช่น Analyst 

Meeting, Opportunity Day, Site Visit โดยน า Presentation ตา่งๆ เผยแพร่บนเว็ปไซต์

ของบริษัทภายหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้โดยเร็ว 

8.3.3 นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรใช้ความระมดัระวงัในการส่ือสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสงัคม 

หากพบประเดน็ท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือนและจ าเป็นต้องชีแ้จง ควรชีแ้จงข้อมลู

ผา่นทางระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8.3.4 นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ ดงันี  ้

 การปฏิบตัติอ่นกัลงทนุ 
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- ควรปฏิบตัิต่อนกัลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุนรายใหญ่

หรือรายเล็ก 

- ควรให้โอกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดับท่ีเท่าเทียมกับ

นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุสถาบนั 

- ข้อมูลท่ีน าเสนอในการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุน

สถาบนัหรือกลุม่นกัลงทนุ ต้องน าขึน้เว็ปไซต์หลงัประชมุเสร็จสิน้โดยเร็ว 

- ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักลงทุน เช่น การเย่ียมชมกิจการ และการพบปะนัก

ลงทุน ควรด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทและความคุ้มค่าเป็น

ท่ีตัง้ 

 การปฏิบตัติอ่นกัวิเคราะห์ 

- ในการจดัประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นกัลงทนุสมัพนัธ์เชิญและเปิด

โอกาสให้นกัวิเคราะห์จากทกุบริษัทหลกัทรัพย์ได้เข้าร่วมอย่างเทา่เทียมกนั 

- นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่นกัวิเคราะห์เพ่ือจงูใจ

หรือโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์ให้แก่บริษัท 

- ควรให้ความเคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ แต่สามารถชีแ้จง

ข้อเท็จจริงท่ีถกูต้องได้ หากเห็นวา่มีการใช้ข้อมลูคลาดเคล่ือน 

 การปฏิบตัติอ่ส่ือมวลชน 

- ควรให้ข้อมลูและเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนได้รับทราบข้อมลูตามความเหมาะสม 

- ไม่ควรใช้เง่ือนไขในการท าธุรกิจกับส่ือมวลชน เช่น การลงโฆษณาในส่ือเพ่ือให้

ส่ือมวลชนน าขา่วหรือให้ความเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท 

- ไมค่วรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่ส่ือมวลชน เพ่ือจงูใจให้ส่ือมวลชนเขียน

บทความขา่วให้แก่บริษัทในเชิงสร้างขา่วท่ีไมเ่ป็นจริง 

 การปฏิบตัติอ่หนว่ยงานทางราชการ 

- ควรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูแก่หนว่ยงานทางการตามท่ีถกูร้องขอ 

- ไม่ควรให้ของขวญัแก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานทางการเพ่ือให้ช่วยเหลือใดๆ เป็น

กรณีพิเศษ 
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 การปฏิบตัติอ่บคุคลภายในองค์กร 

- ควรประสานงานให้ผู้ บริหารของบริษัทได้พบปะกับผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ ตาม

โอกาสท่ีสมควร 

- จดัท ารายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ท่ีจะช่วย

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เช่น ผลการด าเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

ความเห็นจากนกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ และข้อมลูความเคล่ือนไหวของตลาดทนุ 

เป็นต้น 

- ควรเป็นส่ือกลางของบริษัท ในการส่ือสารให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึง

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

เชน่เดียวกนักบันกัลงทนุสมัพนัธ์ เชน่ เร่ืองการดแูลและรักษาข้อมลูภายใน 

 การปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ  

- ควรให้ข้อมูลแก่ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ในระดับท่ีเท่าเทียมกัน ยกเว้นแต่มีความ

จ าเป็นอ่ืนใดในการด าเนินธุรกิจ เช่น ต้องให้ข้อมลูภายในประกอบการขอสินเช่ือ

โครงการจากสถาบันการเงิน ในกรณีนี ้นักลงทุนสัมพันธ์ต้องด าเนินการด้วย

ความระมัดระวังและต้องขอให้ผู้ ท่ีได้รับข้อมูลภายในลงนามในสัญญารักษา

ความลบัไว้ด้วย 

8.4 การปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

8.4.1 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สิน

หรือข้อมลูของบริษัทเพ่ือประโยชน์สว่นตน 

8.4.2 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลท่ีได้จากการท าหน้าท่ีนัก

ลงทนุสมัพนัธ์ 

8.4.3 ต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกด าเนิน

กิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกบัหนว่ยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้าร่วม Roadshow กบั

เฉพาะบางบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีให้สิทธิประโยชน์พิเศษบางอยา่ง เป็นต้น  

8.4.4 ไมค่วรให้ข้อมลูในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคูแ่ขง่หรือผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆ 
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8.4.5 พงึปฏิบตัติามนโยบายและจรรยาบรรณพนกังานตา่งๆ ท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ 

 

9 การตดิตามดูแลให้มีการปฏิบัต ิ

บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุก

ระดบัจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัติามนโยบายและหลกัปฏิบตัท่ีิก าหนดในคูมื่อจรรยาบรรณ

ธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 

ผู้บริหารทกุระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบ 

เข้าใจ และปฏิบตัติามคูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจงั หากมีกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานกระท าผิด

จรรยาบรรณธุรกิจ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและ

สวสัดิการ พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ติดตามดแูลการปฏิบตัิ

ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในภาพรวมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่า และบคุคลอ่ืน 

สามารถสง่ค าร้องเรียน หรือความคดิเห็นไปให้เพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการตอ่ไป 

9.1 การก าหนดแนวทางลงโทษทางวินัย 

แนวทางลงโทษทางวินยั ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงานบคุคลและสวสัดิการ 

พ.ศ. 2559 หมวด 10 จรรยาบรรณ วินยัและการรักษาวินยั การด าเนินการทางวินยั และโทษทางวินยั  

9.2 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กรมีช่องทางในการแจ้ง

เบาะแส ข้อร้องเรียน รายงานความไม่เหมาะสมหรือความผิดปกติเก่ียวกับรายงานในงบการเงิน หรือ

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในกรณีท่ีมีผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของกรรมการ     ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท รวมถึงการกระท าผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมท่ี

อาจส่อถึงการทจุริต เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยได้ก าหนด

กระบวนการในการด าเนินการในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ

เร่ืองร้องเรียนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
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ภายหลงัการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบ มีการ

ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และมีการรายงานผลให้ผู้ ร้องเรียนได้รับทราบ รวมถึงมีมาตรการ

คุ้มครองผู้แจ้ง และการเก็บรักษาความลบั ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ร้องเรียนและบคุคลท่ีเก่ียวข้องเกิดความมัน่ใจใน

นโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะดงักล่าว 

ชอ่งทางในการแจ้งเร่ืองร้องเรียน มีดงันี ้

 จดหมาย ส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้ จัดการ ผู้ บังคับบัญชา 

เลขานกุารบริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เลข ท่ี  41  ซอยพหลโย ธิน  5  ถนนพหลโย ธิน  แขวง พญาไท  เ ขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรสาร ถึง กรรมการผู้จดัการ หรือ ผู้บงัคบับญัชา  หมายเลข 02-2279-6717 

 จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ถึ ง ผู้ บั ง คั บ บัญ ช า  ห รื อ  เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท 

chanitsara@nep.co.th 

 กลอ่งรับเร่ืองภายในบริษัท หรือส านกังานสาขาของบริษัท 

9.3 การทบทวน 

บริษัทก าหนดให้มีการทบทวนคูมื่อ จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นประจ าทกุปี 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 

พลเอก  

      (อคัรเดช ศศปิระภา) 

          ประธานกรรมการบริษัท 

       บริษัท เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 


