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สารจากคณะกรรมการบริษทั 
*************************************************************************************************************** 
  

 บรษิัท พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) มเีป้าหมายในการดําเนินธุรกจิโดยการเป็นผู้นําด้านการกระจาย

สนิคา้ เป็นศูนยก์ลางจาํหน่ายผลติภณัฑโ์ลหะที�มคุีณภาพเป็นที�ยอมรบั สามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างครบวงจร เพื�อสรา้ง
ความพงึพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลูกคา้ โดยมผีลติภณัฑท์ี�หลากหลายเตรยีมไวใ้หบ้รกิารแก่ลูกคา้แต่ละกลุ่มไดอ้ย่างครบถ้วน
ในเวลาที�ลูกค้ากําหนด รวมทั �งจะทําการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื�อตอบสนองความต้องการของตลาดที�มีการ
เปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 

 คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ ตั �งแต่ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี� คู่
แข่งขนั พนักงาน ตลอดจนความรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึไดจ้ดัทําจรรยาบรรณทางธุรกจิฉบบันี�ขึ�นเพื�อเป็นแนวทางให้
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทได้ยดึถือปฏิบตัิตามด้วยความรบัผิดชอบอย่างมีจรยิธรรม ป้องกนัการ
ประพฤตปิฏบิตัใินทางที�ผดิหรอืทําใหบ้รษิทัเสื�อมเสยี เป็นการสรา้งความเชื�อมั �นและความมั �นใจใหแ้ก่ผูท้ี�มสี่วนไดเ้สยี
ทุกฝ่าย ซึ�งจะสง่ผลใหบ้รษิทัสามารถเจรญิเตบิโตไดอ้ย่างมั �นคงและยั �งยนืตลอดไป  
 

 คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารเป็นผู้มหีน้าที�ตรวจสอบการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
ดแูลใหพ้นักงานปฏบิตัติามจรรยาบรรณที�กาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั นอกจากนี� คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามปรบัปรุง
แกไ้ขเพิ�มเติมจรรยาบรรณทางธุรกจิใหม้คีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื�อให้
มั �นใจว่าบรษิทัมกีารดาํเนินธุรกจิภายใตแ้นวปฏบิตัทิี�มมีาตรฐานและเป็นที�ยอมรบัของสงัคม  
 

 ทั �งนี�  คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและอนุมัติประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี�เมื�อวันที� 24 
กุมภาพนัธ ์2558  
 
 
 

         คณะกรรมการบรษิทั 

        บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 
         24 กุมภาพนัธ ์2558 
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 จรรยาบรรณทางธรุกิจและข้อพึงปฏิบติั 
*************************************************************************************************************** 
 

 จรรยาบรรณทางธุรกจิฉบบันี�ใชบ้งัคบัสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั พรพรหมเมท็ทอล 
จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ซึ�งบุคลากรของบรษิัททุกคนจะต้องปฏบิตัิตามจรรยาบรรณด้วยความเขา้ใจ ยอมรบั 
ศรทัธา ระมดัระวงัและหลีกเลี�ยงมิให้มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ในกรณีที�มีข้อสงสยัซักถามสามารถสอบถาม
ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรอืฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
 
1. จรรยาบรรณทางธรุกิจ 
 

1.1 การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษทั 
 

1) พนกังานของบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบของบรษิทัอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 
2) พนักงานของบรษิัทจะต้องปฏบิตัหิน้าที�ของตนดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติ โดยคํานึงถึงประโยชน์อนั

ชอบธรรมของบรษิทั ถงึแมจ้ะมชี่องว่างของขอ้บงัคบั ระเบยีบ และคาํสั �งของบรษิทักต็าม 
3) การฝ่าฝืนกฎหมาย มติของผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ นโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบหรอืคําสั �งของ

บรษิทั หรอืการขอใหผู้อ้ื�นฝ่าฝืนนโยบายของบรษิทัโดยอา้งว่าเป็นการกระทาํเพื�อเพิ�มผลกําไรใหแ้ก่
บรษิทัหรอืเหตุผลอื�นใดมใิช่เหตุผลพงึจะรบัฟัง 

4) พนักงานของบรษิัทจะต้องรายงานการฝ่าฝืนหรอืพฤติกรรมที�น่าสงสยัต่อการฝ่าฝืนนโยบายของ
บรษิัททนัทีเมื�อพบเห็นและให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของการฝ่าฝืนนโยบายของ
บรษิทั 

5) พนักงานของบริษัทจะต้องแสดงออกซึ�งความเป็นผู้นําและความระมัดระวังที�จะทําให้เกิดการ
ประพฤตปิฏบิตัติามนโยบายของบรษิทัหรอืกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 

 

1.2 การรกัษาทรพัยสิ์นและผลประโยชน์ของบริษทั 
 

1) พนักงานของบรษิทัมหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการดูแลทรพัยส์นิของบรษิทัใหอ้ยู่ในสภาพที�ใช้
งานไดด้ ีปกป้องและรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทัมใิหช้าํรุดหรอืสญูหาย และใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเพื�อ
พฒันาศกัยภาพในการทาํงานอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั 

2) ไม่นําทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชเ้พื�อประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้ื�น เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากผูม้อีาํนาจ
อนุมตั ิ 

3) เมื�อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ที�ใช้ในการ
ปฏิบตัิงานคืนให้บรษิัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที�เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ และห้ามบันทึก คดัลอก หรือ
สาํเนาขอ้มลูเหล่านั �นเพื�อนําไปเผยแพร่หรอืแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั  

 

1.3 การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

1) พนกังานของบรษิทัตอ้งไม่ประกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกบับรษิทัหรอืกจิการมผีลประโยชน์ขดัแยง้
กบับรษิทัไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม  
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2) หลกีเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเองที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั
และลูกค้าหรอืการกระทําที�ก่อให้เกดิภาระผูกพนัที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิัทกบัลูกค้าไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้ม 

3) ในกรณีที�มคีวามจําเป็นต้องทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหก้ารทาํรายการ
นั �นมคีวามโปร่งใสเที�ยงธรรมเสมอืนกบัการทํารายการกบับุคคลภายนอก โดยคํานึงถงึผลประโยชน์
สงูสดุของบรษิทั 

4) ในกรณีที�รายการที�เกี�ยวโยงกนัไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการค้าทั �วไปตามหลกัการที�คณะกรรมการ
บรษิทัอนุมตัหิรอืมลีกัษณะและขนาดของรายการนอกเหนือจากอํานาจการพจิารณาของฝ่ายบรหิาร 
ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอขออนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ 

 

ทั �งนี� บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายการทาํรายการระหว่างกนัตามรายละเอยีด ดงันี� 
 

- มาตรการและขั �นตอนในการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 
 

บรษิทัไดก้าํหนดมาตรการควบคุมการทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัย่อย
ในระดบัเดยีวกนักบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกําหนดใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัความจําเป็นในการเขา้ทํารายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการ โดย
พจิารณาจากเงื�อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด และมกีารเปรยีบเทยีบราคาที�เกดิ
ขึ�นกบับุคคลภายนอก  
 

ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัดงักล่าว บรษิทัจะจดั
ให้มีผู้เชี�ยวชาญอสิระหรอืผู้สอบบญัชีของบรษิัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื�อนําไป
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี ซึ�งผูท้ี�
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดเ้สยีในการทาํรายการระหว่างกนัจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิาร
ทาํรายการระหว่างกนัดงักล่าว โดยบรษิทัจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัและการไดม้าหรอื
จําหน่ายไปของสินทรพัย์ที�สําคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนรวมถงึมาตรฐานบญัชทีี�กําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชอีนุญาตแห่ง
ประเทศไทย 
 

 -  แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต  
 

บรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัย่อยในระดบัเดยีวกนัอาจมกีารเขา้ทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลที�
อาจมคีวามแขง้แยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิซึ�งมี
เงื�อนไขทางการคา้โดยทั �วไปกบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบรษิัท พรพรหมเมท็
ทอล จํากดั (มหาชน) บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกนัใหม้เีงื�อนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการ
ดาํเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ซึ�งสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาที�เกดิขึ�นกบับุคคลภายนอก ซึ�งเป็นไปตามหลกัการ
ที�คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัไิว้แล้วตามที�กําหนดพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และใหป้ฏบิตัิตาม
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สญัญาที�ตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครดั พร้อมทั �งกําหนดราคาและเงื�อนไขรายการต่างๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่
ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ 
 

 ทั �งนี� ในกรณีที�มกีารเขา้ทํารายการใหม่หรอืมกีารเปลี�ยนแปลงของราคาและเงื�อนไขที�แตกต่างจากเดมิ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะทําหน้าที�ตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดงักล่าวทุกๆ ไตรมาส 
 

 ในกรณีรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิึ�งไม่มเีงื�อนไขทางการค้าโดยทั �วไปและรายการ
ระหว่างกนัอื�น บรษิัทจะดําเนินการตามมาตรการและขั �นตอนในการอนุมตัทิํารายการระหว่างกนัตามที�ระบุไวข้า้งต้น
ก่อนการทาํรายการ 

 

1.4 การซืPอและขายหลกัทรพัยข์องบริษทั 
 

1) กําหนดให้บรษิทัใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจแก่กรรมการและผูบ้รหิาร (ตามคํานิยามของ ก.ล.ต.และ 
ตลท.) ซึ�งรวมถงึคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ เกี�ยวกบัการรายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละ
การเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ของบริษัทต่อสํานักงาน ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยกาํหนดใหแ้จง้เลขานุการบรษิทัทราบทุกครั �งเพื�อแจง้
ให้ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งรบัทราบต่อไป รวมทั �งแจง้บทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้กําหนด
ดงักล่าว  

2) กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร (ตามคํานิยามของ ก.ล.ต.และ ตลท.) ซึ�งรวมถงึคู่สมรสและบุตรที�
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที�ต้องจดัทําและส่งรายงานการถือหลกัทรพัย์ของบรษิัทต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต.ครั �งแรกที�ไดร้บัการแต่งตั �งและทุกครั �งที�มกีารเปลี�ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย ์

3) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานที�มสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลนําขอ้มูลภายในของบรษิทัที�มี
สาระสําคัญต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลักทรพัย์และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนและผูอ้ื�น รวมทั �งใหห้ลกีเลี�ยงหรอืงดการซื�อ
ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน  

4) กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงต้องแจ้งข้อมูลต่อคณะกรรมการบรษิัทผ่านเลขานุการ
บริษัทเกี�ยวกับการซื�อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื�อขาย และให้
เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทราบ รวมทั �งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 

 

1.5 การรกัษาความลบัและการใช้ข้อมูลภายใน 
 

1) การเปิดเผยขอ้มูลที�สําคญัทางธุรกจิต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบรษิัทที�มอีํานาจหน้าที� ผู้บรหิาร
หรือส่วนงานที�เกี�ยวข้อง หลกีเลี�ยงการให้ขอ้มูลสําหรบัการคาดการณ์ในอนาคตหรอืแสดงความ
คิดเห็นใดๆ เกี�ยวกบัข้อมูลที�ระยะเวลาล่วงหน้าตํ�ากว่า 6 เดือนแก่สาธารณชน โดยให้นําเสนอ
มุมมองธุรกจิในระยะยาวเท่านั �น ทั �งนี� เพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

2) ระหว่างปฏบิตังิานใหบ้รษิทัและหลงัจากพน้สภาพการปฏบิตังิานแลว้ พนักงานของบรษิทัต้องเกบ็
รกัษาขอ้มลูที�สาํคญัของบรษิทั ตลอดจนขอ้มลูที�เป็นความลบัเกี�ยวกบับรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละ
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กลุ่มอย่างเคร่งครดั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่มสี่วนเกี�ยวขอ้งทั �งภายในและภายนอกบรษิัท รวมทั �งไม่นํา
ขอ้มลูที�ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชแ้สวงหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูอ้ื�นในทางมชิอบ 

3) กรณีที�มขี่าวลอืหรอืข่าวสารต่างๆ ที�มผีลต่อการซื�อขายหลกัทรพัย์หรอืมีผลการตดัสนิใจลงทุนใน
หลกัทรพัยข์องบรษิทั บรษิทัตอ้งชี�แจงขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัขา่วลอืหรอืขา่วสารนั �นโดยเรว็ที�สดุ 

4) จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูลทางธุรกิจระหว่างบริษัทกับ
บุคคลภายนอก เพื�อใหม้ั �นใจไดว้่าขอ้มลูที�เป็นความลบัดงักล่าวจะไม่ถูกเผยแพร่ไปยงัสาธารณชน 

 

1.6 การรกัษาความปลอดภยัและชีวอนามยัในสถานที6ทาํงาน 
 

1) จดัใหม้เีครื�องมอืและอุปกรณ์ รวมทั �งสภาพแวดลอ้มการทาํงานที�ปลอดภยัแก่พนกังาน  
2) จดัทําระเบยีบปฏบิตั ิการอบรมและการควบคุมการทํางานโดยคํานึงถงึความปลอดภยัของชวีติและ

ทรพัยส์นิของพนกังาน รวมถงึสว่นรวมที�บรษิทัดาํเนินธุรกจิอยู่ 
3) กาํหนดมาตรการควบคุมและป้องกนัอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็และการเจบ็ป่วยเนื�องจากการทาํงานดว้ย

ความร่วมมอืของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครดั  
4) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับความปลอดภัยของภาครฐัและ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั  
5) ให้ความร่วมมอืกบัภาครฐัและหน่วยงานอื�นๆ ในการระงบัเหตุฉุกเฉินหรอือุบตัเิหตุอนัเกดิจากการ

ทาํงานดว้ยความรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และระมดัระวงั 
6) ห้ามพนักงานของบรษิัทครอบครอง ซื�อ ขาย ขนย้าย ใช้ หรอืดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด 

หรอืสารควบคุม (ยกเวน้ยาตามใบสั �งแพทย)์ ในขณะอยู่ที�ทํางานหรอืในระหว่างทําธุรกจิของบรษิทั 
ยกเวน้การไดร้บัอนุญาตจากผูบ้รหิารระดงัสงูเนื�องในโอกาสงานเลี�ยงสงัสรรคข์องบรษิทั 

7) หา้มพนกังานเล่นการพนนัทุกประเภทในระหว่างเวลาทาํงานหรอืในพื�นที�ของบรษิทั  
 

1.7 การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน 
 

บรษิัทมนีโยบายขบัเคลื�อนด้วยผลการปฏบิตัิงานโดยให้ความสาํคญัอย่างยิ�งในการพจิารณาการจ่ายค่าจา้ง
และผลตอบแทนแก่พนกังาน เพื�อใหม้ั �นใจว่า พนกังานไดร้บัผลตอบแทนที�เหมาะสมตามผลการปฏบิตังิานของตนและ
สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของธุรกจิ นอกจากนี� บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการจ่ายผลตอบแทนในอตัราที�ทดัเทยีม
กบักลุ่มธุรกจิประเภทเดยีวกนั ทั �งนี� เพื�อให้การจ่ายผลตอบแทนเป็นไปอย่างยุติธรรมและสามารถแข่งขนักบัองค์กร
อื�นๆได ้ 
 

1) บรษิัทมกีารบรหิารค่าตอบแทน เงนิเดอืน และค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรมโดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่ คุณวุฒ ิประสบการณ์ ระดบั ตําแหน่ง หน้าที�ความรบัผดิชอบและผลการปฏบิตักิารของพนักงาน 
เทยีบเคียงกบัอตัราเงนิเดือนของบรษิัทอื�นๆ ที�มีลกัษณะใกล้เคยีงกบับรษิัท อตัราค่าจ้างแรงงานของ
ตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจาํเป็นเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินการของบรษิทั 

2) บริษัทกําหนดโครงสร้างสายการบังคบับัญชาและการแบ่งส่วนงานของบรษิัท โดยมีขอบข่ายความ
รบัผดิชอบของส่วนงานและตําแหน่งงานอย่างชดัเจนและเหมาะสมกบัประเภทหรอืลกัษณะการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทั และมกีารทบทวนเป็นระยะเพื�อความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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3) การจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจําเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที�ได้รบัการ
ว่าจา้งและบรรจุตอ้งมคุีณวุฒ ิประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกบัตําแหน่งงาน และมคุีณสมบตัิ
ตามระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

4) บรษิทัมนีโยบายที�จะดแูลใหพ้นกังานมสีขุภาพอนามยัและสิ�งแวดลอ้มที�ด ีเพื�อที�จะปฏบิตังิานใหบ้รษิทัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทั �งมนีโยบายแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายของพนักงาน  เช่น กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 
ชุดฟอรม์พนกังาน รถรบัสง่ เงนิช่วยเหลอืพนักงานในดา้นต่างๆ เป็นตน้ ทั �งนี� สวสัดกิารที�พนกังานไดร้บั 
บรษิทัจะเทยีบเคยีงกบัอุตสาหกรรมในลกัษณะเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัหรอืตามที�กฎหมายกาหนด อกี
ทั �งมกีารพจิารณาสวสัดกิารโดยคณะกรรมการสวสัดกิารของบรษิทัฯเป็นประจาทุกเดอืน 

 

1.8 การพฒันาบุคลากร 
 

บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิดา้นการพฒันาพนักงานอย่างต่อเนื�องมาโดยตลอด โดยตระหนักเสมอว่า พนักงาน
เป็นทรพัยากรที�มค่ีาขององคก์ร บรษิทัมุ่งที�จะพฒันาความรูค้วามสามารถใหก้บัพนักงานทุกคนเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพ
ในการทาํงานใหส้ามารถเตบิโตอย่างยั �งยนืไปพรอ้มกบัองคก์รได ้โดยมรีายละเอยีด ดงันี� 

 

1) บรษิทัสง่เสรมิและพฒันาพนกังานทุกคนใหม้คีวามรูค้วามสามารถจนถงึศกัยภาพสงูสดุของพนกังานและ
เตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทั ซึ�งจะทาํแผนการพฒันาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan – 
IDP) 

2) บรษิัทจดัให้มกีารฝึกอบรมโดยบุคลากรจากทั �งภายในและภายนอก (In-House and Outside Training) 
ที�จาํเป็นต่อพนกังานโดยรวมและรายบุคคลอย่างสมํ�าเสมอเพื�อเพิ�มศกัยภาพใหก้บัพนกังาน 

3) พนักงานทุกคนจะได้รบัโอกาสและสนับสนุนให้ได้รบัการเรยีนรูแ้ละพฒันาทั �งในด้านทกัษะการบรหิาร 
การทาํงานเป็นทมีและทกัษะดา้นวชิาชพีเฉพาะทางรวมถงึเทคโนโลยใีหม่ๆ 

4) บรษิทัส่งเสรมิใหพ้นกังานเกดิความคดิสรา้งสรรคผ่์านกจิกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื�อใหพ้นักงานไดแ้สดง
ศกัยภาพไดอ้ย่างเตม็ที�ในการกา้วสูค่วามสาํเรจ็ในวชิาชพี 

5) บรษิทัมุ่งพฒันาพนกังานใหเ้ป็นทั �งคนดแีละคนเก่งและมคีวามชาํนาญในงานที�ทาํและรบัผดิชอบ 
6) บรษิทัจดักจิกรรมเพื�อสรา้งความสามคัคภีายในบรษิทัอย่างสมํ�าเสมอ 
7) บรษิทัอนุมตังิบประมาณที�เหมาะสมและเพยีงพอเพื�อใชใ้นการพฒันาพนกังานทุกคนทุกระดบั 
 

1.9 การให้และรบัของกาํนัล การเลีPยงรบัรอง 
 

พนักงานของบรษิัทต้องไม่รบัของกํานัลจากบุคคลอื�น ไม่เรยีกร้อง หรอืรบัสนิบน สิ�งล่อใจ เงนิให้กู้ยมื หรอื
การไดร้บัการปฏบิตัเิป็นพเิศษที�อาจมผีลต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิของพนกังานในนามบรษิทั การแลกเปลี�ยนของกาํนลั
หรอืการเลี�ยงตอบแทนตามธรรมเนียมสามารถทําไดต้ามความเหมาะสมเพื�อวตัถุประสงคท์างธุรกจิและเป็นการรกัษา
สมัพนัธภาพทางธุรกจิ การรบัของขวญัที�ไม่ใช่ตวัเงนิอาจจะรบัไดใ้นโอกาสที�เป็นพธิกีรหรอืตามธรรมเนียม อย่างไรก็
ตาม พนักงานควรหลกีเลี�ยงการเลี�ยงรบัรองหรอืการแลกเปลี�ยนของกาํนลัที�มมีลูค่าสงูหรอืมคีวามถี�เกนิสมควรหรอืเป็น
กรณีที�อาจทาํใหเ้กดิภาพลกัษณ์ของการเกื�อหนุนหรอืการมพีนัธะต่อกนั ทั �งนี� หากมคีวามไม่แน่ใจถงึความเหมาะสมใน
การรบัของกาํนลั การบรกิาร ผลประโยชน์ หรอืการแสดงนํ�าใจใดๆ ควรขอรบัคาํปรกึษาจากผูบ้งัคบับญัชา 
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1.10 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั 6น 
 

กาํหนดหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใดๆ และ/หรอืการ

ใชข้อ้มูลที�ไดร้บัหรอืใหจ้ากการปฏบิตัหิน้าที�การงานของบรษิทัโดยการเสนอให ้สญัญามอบให ้ใหค้ํามั �น เรยีกรอ้ง หรอื
รบัซึ�งเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื�นใด ซึ�งไม่เหมาะสมกบัเจา้หน้าที�ของรฐั หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานเอกชน หรอืผู้
มีหน้าที�ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมที�เป็นการเอื�อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และ/หรอืผู้อื�น เพื�อให้ได้มาซึ�ง
ทรพัยส์นิ ผลประโยชน์อื�นใดที�ไม่เหมาะสมทางธุรกจิ หรอืผลประโยชน์ใดโดยมชิอบทั �งทางตรงและทางออ้ม รวมถงึการ
กระทําใดๆ ที�ขดัหรือแย้งกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่เป็นกรณีที�กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั ขนมธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถิ�น หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระทาํได ้รวมทั �งจดัใหม้กีารฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกี�ยวกบัการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �นแก่พนักงานของบรษิทัและติดตามให้พนักงานของบรษิทัปฏบิตัิตามนโยบาย
อย่างเคร่งครดั 
 

1.11 การรกัษาสิทธิทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 

1) พนักงานของบรษิัทต้องปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อผูกพนัตามสญัญา
ทั �งหมดเกี�ยวกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาที�ถูกต้อง รวมถงึสทิธบิตัร ลขิสทิธิ f ความลบัทางการคา้ 
และขอ้มลูกรรมสทิธิ fอื�นๆ โดยจะไม่ละเมดินําสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาที�ถูกต้องและมผีลบงัคบใช้
ของบุคคลอื�นไปใชใ้นทางที�ผดิ 

2) พนักงานที�นําผลงานหรอืขอ้มูลอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอกที�ได้รบัมาหรอืที�จะนํามาใชภ้ายใน
บรษิทัจะตอ้งตรวจสอบเพื�อใหม้ั �นใจว่าจะไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื�น 

3) พนักงานที�ใช้งานเครื�องคอมพิวเตอร์ของบรษิัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของ
ลขิสทิธิ fและเฉพาะที�ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้านจากบรษิทัเท่านั �น เพื�อป้องกนัปัญหาการละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปัญญา 

4) เมื�อพน้สภาพจากการเป็นพนกังานจะตอ้งสง่มอบทรพัยส์นิทางปัญญาต่างๆ รวมถงึผลงานต่างๆ คนื
ใหบ้รษิทั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูที�เกบ็ไวใ้นรปูแบบใดๆ กต็าม 

 

1.12 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

1) เคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื�องมาจากความเหมือนหรือความ
แตกต่างทั �งทางดา้นเชื�อชาต ิศาสนา เพศ สผีวิ การศกึษา หรอืสถานภาพอื�นใด  

2) เคารพในศกัดิ fศรสี่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสทิธิของแต่ละบุคคล ไม่กระทําการใดๆ หรือ
สง่เสรมิใหม้กีารละเมดิหรอืล่วงเกนิสทิธมินุษยชนใดๆ 

3) รกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทุกคนในบรษิัท เช่น ชีวประวตัิ ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการ
ทํางาน และขอ้มูลส่วนอื�นๆ ของพนักงาน การเปิดเผยหรอืโอนถ่ายขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานจะ
กระทาํไดก้ต่็อเมื�อไดร้บัความเหน็ชอบจากพนกังานผูน้ั �น 

 

1.13 การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
 

1) การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ 
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บรษิทัมุ่งมั �นที�จะดําเนินธุรกจิดว้ยความรูค้วามสามารถอย่างเตม็กําลงับนพื�นฐานของความโปร่งใส 
ซื�อสตัยส์ุจรติ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ทั �งนี� เพื�อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุ้น
โดยรวม รวมทั �งจะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างสมํ�าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ  
 

2) การปฏบิตัต่ิอพนกังาน 
 

พนกังานทุกคนถอืเป็นทรพัยากรที�มคุีณค่าของบรษิทั มคีวามสาํคญัต่อการเตบิโตและความสามารถ
ในการทํากําไรของบรษิัทและบริษัทย่อย บรษิัทจะปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพใน
เกยีรตแิละศกัดิ fศร ีไม่กระทําการอนัใดที�จะเป็นการเอาเปรยีบพนกังานหรอืขดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน 
กาํหนดค่าตอบแทนและใหส้วสัดกิารต่างๆ แก่พนักงานอย่างเป็นธรรม จดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการ
ทํางานที�ดเีพื�อสุขอนามยัและความปลอดภัยต่อชีวติและทรพัย์สนิ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดบั
ได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเนื�อง ตลอดจนรบัฟังขอ้เสนอแนะของพนักงานใน
การกําหนดแนวทางการทํางานเพื�อให้เกดิประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสรา้งความสมัพนัธ์อนัดใีนการ
ทาํงานร่วมกนั  
 

3) การปฏบิตัต่ิอลกูคา้ 
 

บรษิัทมุ่งมั �นที�จะสรรหาสนิค้าที�มคุีณภาพได้มาตรฐานมาไว้จดัจําหน่ายให้กบัลูกค้าในราคาที�เป็น
ธรรม จดัให้มหีน่วยงานคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลอืลูกคา้ในเรื�องต่างๆ รบัฟังขอ้เสนอแนะและ
ขอ้คดิเหน็จากลกูคา้เพื�อนําไปปรบัปรุงและพฒันาสนิคา้และบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิ�งขึ�น รวมทั �ง
ปฏบิตัติามเงื�อนไขต่างๆ ที�มต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั 
 

4) การปฏบิตัต่ิอคู่คา้และเจา้หนี� 
 

บรษิัทจะปฏบิตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนี�ด้วยความเสมอภาค สนับสนุนการทําธุรกจิกบัคู่ค้าและเจา้หนี�ที�
ดําเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื�อนไขต่างๆ ที�มีต่อกันเพื�อให้บรรลุผล
ประโยชน์ของทั �ง 2 ฝ่าย รวมทั �งมุ่งมั �นที�จะรกัษาสมัพนัธภาพที�ดทีี�มต่ีอคู่คา้และเจา้หนี�ใหย้ั �งยนืต่อไป 
 

5) การปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ 
 

บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทางการคา้ภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัที�ดแีละเป็นธรรม ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์หรอืล่วงละเมดิความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารที�ไม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม ไม่
ทําลายชื�อเสยีงของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยไรมู้ลความจรงิ ตลอดจนไม่
ล่วงละเมดิสทิธทิางปัญญาหรอืลขิสทิธิ fของคู่แขง่ทางการคา้  

 

6) การปฏบิตัต่ิอชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม 
 

บรษิทัจะดาํเนินธุรกจิภายใตค้วามสาํนึกรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการ
หลกีเลี�ยงการกระทําใดๆ ที�จะส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมโดยรอบ ส่งเสรมิและปลูกฝังจิตสํานึก
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้เกดิขึ�นในหมู่พนักงาน รวมทั �งปฏบิตัิหรอืควบคุมให้มกีารปฏบิตัิอย่าง
เคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบที�ออกโดยหน่วยงานที�กาํกบัดแูล 
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2. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบติัสาํหรบักรรมการและผูบ้ริหาร 
 

 บรษิทัมุ่งหวงัใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าที�ภายใตก้รอบจรยิธรรมที�ดงีาม กรรมการและผูบ้รหิารดาํรง
ตนหรอืปฏบิตัหิน้าที�ด้วยความซื�อสตัย ์สุจรติ ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื�อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผู้มสี่วน
เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที�ดใีนการปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอย่างที�ดแีก่พนกังานโดยทั �วไป ทั �งนี� บรษิทัได้
กาํหนดจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบักรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี� 
 

1) ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัย ์สจุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ และมจีรยิธรรมเพื�อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้ง 

2) ปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีรวมทั �งนโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
3) ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที�ดใีห้แก่พนักงานในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ

ของบรษิทั 
4) สนบัสนุนและกาํกบัดแูลใหบ้รษิทัดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ไม่ทุจรติคอรร์ปัชั �น 
5) อุทศิเวลาเพื�อการปฏบิตัหิน้าที�ของตนอย่างเตม็กาํลงัความรูค้วามสามารถ 
6) หลกีเลี�ยงการประพฤตปิฏบิตัทิี�ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
7) ไม่กระทาํหรอืเขา้ไปมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการรบัหรอืใหท้รพัยส์นิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สจุรติกบัผูม้สีว่นได้

เสยีที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั 
8) ไม่ใชอ้าํนาจหน้าที�ของตนแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั 
9) รกัษาเกยีรตขิองตนใหเ้ป็นที�ยอมรบัในสงัคม วางตวัใหเ้หมาะสมกบับทบาท หน้าที� และกาลเทศะ 
10) ปฏบิตัต่ิอผูอ้ื�นดว้ยความมนํี�าใจ เคารพในสทิธแิละศกัดิ fศรขีองผูอ้ื�น ใหเ้กยีรตซิึ�งกนัและกนั 
11) รกัษาขอ้มูลความลบัของบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัไม่ใหร้ั �วไหลไปยงับุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง แมว้่าจะ

สิ�นสดุการปฏบิตัหิน้าที�กบับรษิทัแลว้กต็าม ยกเวน้กรณีที�เป็นไปตามกฎหมายหรอืเงื�อนไขผกูพนัที�ตอ้งปฏบิตัิ
ตาม 

12) ไม่ซื�อ ขาย โอน รบัโอน หลกัทรพัย์ของบริษัทโดยอาศยัประโยชน์จากข้อมูลภายในที�ยงัไม่เปิดเผย เพื�อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื�น 

 
3. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบติัสาํหรบัพนักงาน 
 

 เพื�อเป็นการเสรมิสรา้งการทาํงานที�ด ีมปีระสทิธภิาพ บรษิทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบั
พนกังานไวด้งันี� 
 

1) ปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีและนโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
2) ดาํรงตนตั �งมั �นในความซื�อสตัย ์สจุรติ และเที�ยงธรรม มจีรยิธรรมในการปฏบิตัหิน้าที� 
3) ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความโปร่งใส ไม่ทจุรติคอรร์ปัชั �น 
4) มคีวามรบัผดิชอบ รอบคอบ ทุ่มเท โดยถอืประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นสาํคญั 
5) แสวงหาแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงงานในความรบัผดิชอบใหม้ปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ 
6) รกัษาเกยีรตขิองตนใหเ้ป็นที�ยอมรบัในสงัคม วางตวัเหมาะสมกบับทบาท หน้าที� และกาลเทศะ 
7) ปฏบิตัต่ิอผูอ้ื�นดว้ยความมนํี�าใจ เคารพในสทิธแิละศกัดิ fศรขีองผูอ้ื�น ใหเ้กยีรตซิึ�งกนัและกนั 
8) รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื�นดว้ยเหตุผลและปราศจากอคต ิ
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9) ร่วมสรา้งความสามคัค ีชว่ยเหลอืซึ�งกนัและกนั เพื�อประโยชน์ต่องาน สงัคม และประเทศชาตโิดยสว่นรวม 
10) รกัษาขอ้มลูความลบัของบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัไม่ใหร้ั �วไหลไปยงับุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง แมว้่าจะ

สิ�นสดุการปฏบิตัหิน้าที�กบับรษิทัแลว้กต็าม ยกเวน้กรณีที�เป็นไปตามกฎหมายหรอืเงื�อนไขผกูพนัที�ตอ้งปฏบิตัิ
ตาม 

11) ไม่ใชข้อ้มลูที�ไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที�เพื�อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื�นโดยมชิอบ 
12) หลกีเลี�ยงการกระทาํใดๆ หรอืการแสดงความคดิเหน็ต่อบุคคลภายนอก สื�อมวลชน สื�อทางสงัคม หรอื

เครอืขา่ยทางสงัคมในรปูแบบต่างๆ ในเรื�องที�อาจกระทบต่อชื�อเสยีงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร หรอืทาํให้
ผูอ้ื�นเขา้ใจว่าบรษิทัมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํหรอืความคดิเหน็นั �นๆ 

13) ไม่นําผลงานของผูอ้ื�นทั �งภายในและภายนอกบรษิทัมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
 
4. จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบติัสาํหรบันักลงทุนสมัพนัธ์ 
 

บรษิัทได้จดัทําจรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์ขึ�นเพื�อเป็นแนวทางในการปฏบิตัิหน้าที�ของนักลงทุนสมัพนัธ์
ตามหลกัการพื�นฐานในเรื�องความถูกต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เท่าเทยีม เป็นธรรม ซื�อสตัย์ สุจรติ และสอดคล้องกบั
นโยบายและหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทั นกัลงทุนสมัพนัธพ์งึประพฤตปิฏบิตัดิงันี� 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลที6สาํคญัและจาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนอย่างถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลา 
 

1) ต้องเปิดเผยข้อมูลที�ถูกต้อง เพียงพอ และทนัเวลา โดยปฏบิตัิตามข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ เช่น 
สาํนกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2) ใชว้จิารณญาณในการใหข้อ้มูลต่างๆ อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ ปฏเิสธการใหข้อ้มลูที�พจิารณาแลว้เหน็ว่า 
ขอ้มลูดงักล่าวเป็นความลบัทางการคา้หรอืเป็นขอ้มลูที�อาจทาํใหบ้รษิทัเสยีความสามารถในการแขง่ขนัได ้

3) กรณีที�บรษิทัมขีอ้มลูอื�นที�มผีลต่อการตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรพัย ์บรษิทัสามารถเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน
เพิ�มเตมิจากสารสนเทศที�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด โดยขอ้มลูดงักล่าวต้องมคีวามชดัเจนและ
มรีายละเอยีดเพยีงพอต่อการทําความเขา้ใจ เช่น การชี�แจงขอ้มูลหรอืเหตุผลที�ทําให้ผลการดําเนินงานของ
บรษิทัเปลี�ยนแปลงมากกว่ารอ้ยละ 20 และ/หรอืขอ้มลูในคาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ควร
มคีาํอธบิายที�ชดัเจน ทาํใหเ้ขา้ใจถงึที�มาที�ไปและเหตุผลของการเปลี�ยนแปลง 

4) กรณีที�มขี่าวลอืหรอืข่าวรั �วให้รบีดําเนินการชี�แจงขอ้เทจ็จรงิให้แก่สาธารณะ โดยปฏบิตัิตามขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกี�ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีน ทั �งนี� เพื�อสรา้งความ
เขา้ใจที�ถูกตอ้งและหากมเีงื�อนไขอื�นใดที�สาํคญัประกอบใหร้ะบุอย่างชดัเจน 

5) ไม่เปิดเผยขอ้มลูที�ไม่ถูกตอ้งดว้ยเจตนารมณ์ในการผลกัดนัใหม้กีารซื�อ – ขาย หลกัทรพัยข์องบรษิทั 
6) เปิดเผยขอ้มลูหรอืแหล่งขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชข้อ้มลูไดร้บัทราบอย่างเท่าเทยีมกนัผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี� 
- การเปิดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
- เวบ็ไซตข์องบรษิทั 
- สื�อสิ�งพมิพ์ต่างๆ เช่น แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1), รายงานประจําปี, รายงานขอ้มูล

ทางธุรกจิของบรษิทั 
- การเขา้ร่วมกจิกรรม “บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน” (Opportunity Day) 
- การจดักจิกรรม Company Visit 
- การจดัหรอืเขา้ร่วมงาน Road Show  
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- การประชุมกบันกัวเิคราะหห์รอืนกัลงทุน 
 

2. การดแูลและรกัษาข้อมูลภายใน 
 

1) ไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในใหบุ้คคลอื�นทราบจนกว่าจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะตามกฎเกณฑต่์างๆ แลว้ 
2) ดูแลขอ้มูลภายในและเปิดเผยให้ถูกต้องตามกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งก่อนมกีารเปิดเผยให้กบัผู้ลงทุนกลุ่มใด

กลุ่มหนึ�งโดยเฉพาะเจาะจง ทั �งนี� ตามขอ้บงัคบัการทํางานของบรษิทักําหนดห้ามพนักงานเปิดเผยความลบั
ของบรษิัทแก่บุคคลภายนอกหรอืใชต้ําแหน่งหน้าที�ในบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื�น
โดยมชิอบ หากฝ่าฝืนถอืว่ามคีวามผดิทางวนิยัอย่างรา้ยแรง 

3) หลกีเลี�ยงหรอืงดการซื�อขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน 
รวมทั �งให้รายงานการซื�อขายหลักทรพัย์ให้แก่เลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานที�ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัทราบทุกครั �ง 

4) งดรบันดัหรอืตอบคําถามเกี�ยวกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกลแ้ก่นักวเิคราะหแ์ละนักลงทุนก่อนเปิดเผย
งบการเงนิอย่างน้อย 2 สปัดาห ์(Quiet Period) 

5) กรณีที�มกีารจดัประชุมนักวเิคราะห์ก่อนประกาศงบการเงนิ (Earning Preview) ควรดําเนินการให้แล้วเสรจ็
ก่อนช่อง Quiet Period และควรระมดัระวงัในการใหข้อ้มูล โดยต้องไม่ใหข้อ้มลูใดๆ ที�มขีอ้กาํหนดหา้มเอาไว ้
เช่น ตวัเลขประมาณการรายไดแ้ละกาํไรของงวดการเงนินั �นๆ 

 

3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 

1) เปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีมโีอกาสเขา้ถงึขอ้มูลอย่างเท่าเทยีมกนั ทั �งนี� รูปแบบกจิกรรมที�จดัใหบุ้คคลแต่ละ
กลุ่มอาจแตกต่างกนัไดต้ามความเหมาะสม แต่ขอ้มูลที�ใหต้้องเป็นขอ้มูลที�เท่าเทยีมกนัและไม่ทําให้ฝ่ายหนึ�ง
ฝ่ายใดเสยีเปรยีบหรอืเสยีโอกาสในการลงทุน 

2) เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีตดิต่อและสอบถามขอ้สงสยัไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่เลอืกปฏบิตัทิี�จะตดิต่อ
แต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ�งกลุ่มใดเป็นพเิศษ 

3) เปิดเผยขอ้มูลที�นําเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรบัทราบโดยทั �วกนัและทนัททีี�สามารถทําได ้
เช่น ควรนํา Opportunity Presentation, Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มาเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายหลงัจากการประชุมเสรจ็สิ�นโดยเรว็ 

4) ใชค้วามระมดัระวงัในการสื�อสารขอ้มลูผ่านทางเครอืขา่ยทางสงัคม (Social Network) ทั �งนี� หากพบประเดน็ที�
ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจคลาดเคลื�อนและจาํเป็นตอ้งชี�แจง ควรแจง้ขอ้มลูผ่านทางระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ให้
ทุกฝ่ายรบัทราบโดยทั �วกนัเพื�อป้องกนัปัญหาการใหข้อ้มลูเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง 

 

แนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม มดีงันี� 
 

3.1 การปฏิบติัต่อนักลงทุน 
 

- ปฏบิตัต่ิอนกัลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุนรายใหญ่หรอืรายเลก็ 
- ให้โอกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลได้เขา้ถึงข้อมูลในระดบัที�เท่าเทียมกบันักวิเคราะห์และนักลงทุน

สถาบนั 
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- ไม่เลอืกปฏบิตัใินการรบันัดประชุม (One-on-One Meeting) กบันักลงทุนสถาบนัหรอืกลุ่มนักลงทุน 

หากไม่สามารถรบันัดไดทุ้กกลุ่ม ควรกําหนดหลกัเกณฑ์ในการรบันัดที�ชดัเจนและเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่าย 

- ในการจดักจิกรรมใหแ้ก่นักลงทุน เช่น การเยี�ยมชมกจิการและการพบปะนักลงทุน ควรดําเนินการ
โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของบรษิทัและความคุม้ค่าของทรพัยากรที�จะใชเ้ป็นที�ตั �ง 

 

3.2 การปฏิบติัต่อนักวิเคราะห ์
 

- ในการจดัประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ควรเชญิและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุก
บรษิทัหลกัทรพัยไ์ดเ้ขา้ร่วมอย่างเท่าเทยีม 

- ไม่ควรใหส้ิ�งตอบแทนหรอืของขวญัแก่นกัวเิคราะหเ์พื�อจงูใจหรอืโน้มน้าวใหเ้ขยีนบทวเิคราะหใ์หแ้ก่
บรษิทัและ/หรอืใหเ้ขยีนบทวเิคราะหใ์นเชงิบวกเท่านั �น 

- เคารพในผลงานและความเหน็ของนกัวเิคราะห ์แต่สามารถชี�แจงขอ้เทจ็จรงิที�ถูกตอ้งไดห้ากเหน็ว่ามี
การใชห้รอืใหข้อ้มลูที�คลาดเคลื�อน 

 

3.3 การปฏิบติัต่อสื6อมวลชน 
 

- ใหข้อ้มลูและเปิดโอกาสใหส้ื�อมวลชนไดร้บัทราบขอ้มลูตามความเหมาะสม 
- ไม่ควรใชเ้งื�อนไขในการทําธุรกจิกบัสื�อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื�อเพื�อใหส้ื�อมวลชนนําเสนอ

ขา่วหรอืใหค้วามเหน็ในเชงิบวกแก่บรษิทั 
- ไม่ควรใหส้ิ�งตอบแทนหรอืของขวญัแก่สื�อมวลชนเพื�อจูงใจหรอืโน้มน้าวใหส้ื�อมวลชนเขยีนบทความ

หรอืขา่วใหแ้ก่บรษิทัในเชงิสรา้งขา่วที�ไม่เป็นจรงิ 
 

3.4 การปฏิบติัต่อหน่วยงานทางการ 
 

- ใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มลูแก่หน่วยงานทางการตามที�ถูกรอ้งขอ 
- ไม่ควรใหข้องขวญัแก่เจา้หน้าที�ของหน่วยงานทางการเพื�อใหค้วามช่วยเหลอืใดๆ เป็นกรณีพเิศษ 

 

3.5 การปฏิบติัต่อบุคคลภายในองคก์ร 
 

- ประสานงานใหผู้บ้รหิารของบรษิทัไดพ้บปะกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่างๆ ตามโอกาสที�สมควร 
- รายงานให้คณะกรรมการและผู้บรหิารได้รบัทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที�จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่

บรษิัท เช่น ผลการดําเนินงานกิจกรรมด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนัก
ลงทุน และขอ้มลูความเคลื�อนไหวในตลาดทุน เป็นตน้ 

- เป็นสื�อกลางของบริษัทในการสื�อสารให้พนักงานในบรษิัทได้รบัทราบถึงจรรยาบรรณนักลงทุน
สมัพนัธ ์เพื�อใหพ้นักงานไดม้สี่วนร่วมในการปฏบิตัเิช่นเดยีวกนักบันักลงทุนสมัพนัธ ์เช่น เรื�องการ
ดแูลและรกัษาขอ้มลูภายใน เป็นตน้ 

 

สาํหรบัการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีอื�นๆ นอกเหนือจากที�กล่าวมาแลว้ขา้งต้น นักลงทุนสมัพนัธค์วรใหข้อ้มูล
แก่ผู้มีส่วนได้เสยีอื�นๆ ในระดบัที�เท่าเทียมกนั ยกเว้นแต่มีความจําเป็นอื�นใดในการดําเนินธุรกจิ เช่น ต้องให้ขอ้มูล
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ภายในประกอบการขอสนิเชื�อโครงการจากสถาบนัการเงนิ ในกรณีเช่นนี�ต้องดําเนินการดว้ยความระมดัระวงัและต้อง
ขอใหผู้ไ้ดร้บัขอ้มลูภายในลงนามในสญัญารกัษาความลบัไวด้ว้ย 
 

4. การปฏิบติัหน้าที6ด้วยความซื6อสตัยส์ุจริต 
 

1) หลกีเลี�ยงการกระทาํใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั เช่น การใชท้รพัยส์นิหรอืขอ้มูลของบรษิทั
เพื�อประโยชน์สว่นตน 

2) ไม่แสวงหาผลประโยน์สว่นตนจากความสมัพนัธแ์ละขอ้มลูที�ไดจ้ากการทาํหน้าที�นกัลงทุนสมัพนัธใ์หแ้ก่บรษิทั 
3) ไม่เหน็แก่ผลประโยชน์สว่นตนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดกต็ามในการเลอืกดาํเนินกจิกรรมหรอืเขา้ร่วมกจิกรรม

กบัหน่วยงานภายนอก เช่น การเลอืกเขา้ร่วม Roadshow กบัเฉพาะบางบรษิทัหลกัทรพัยท์ี�ใหส้ทิธปิระโยชน์
พเิศษบางอย่าง เป็นตน้ 

4) พงึปฏบิตัติามนโยบายและจรรยาบรรณพนกังานต่างๆ ที�บรษิทัไดก้าํหนดไว ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จรรยาบรรณทางธุรกจิ 
อนุมตัจิากที �ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที � 1/2558 เมื �อวนัที � 24 กุมภาพนัธ ์2558 

 

 

บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน)  16 

ส่วนที6 3 : การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
*************************************************************************************************************** 
 

ผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัทไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี� หน่วยงานหรอืผู้ที�
เกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายสามารถสอบถามรายละเอยีด แจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระทําใดๆ ที�ขดัต่อกฎหมายหรอืผดิ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัทผ่านกรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิัทได้โดยระบุชื�อ ที�อยู่ เบอร์
โทรศพัท ์โทรสาร อเีมล ์และความสมัพนัธข์องผูเ้สนอแนะหรอืผูร้อ้งเรยีนกบับรษิทัผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี� 
 

ไปรษณีย ์ : กรรมการอสิระ/คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน)  

   เลขที� 229 อาคารพรพรหม ถนนนครราชสมีา แขวงดุสติ เขตดุสติ  
กรุงเทพมหานคร 10300   

โทรศพัท ์ : 02-628-6100 ต่อ 775 
โทรสาร  : 02-628-6122 

 อเีมล ์  : sec_co776@ppm.co.th 
 เวบ็ไซตบ์รษิทั : http://www.ppm.co.th/contactus 
 แบบสอบถาม : แบบสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ 
 

ทั �งนี� ข้อมูลร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสจะได้รบัการคุ้มครองและเกบ็ไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่
เกี�ยวขอ้ง เว้นแต่ที�จําเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย โดยกรรมการอิสระหรอืกรรมการตรวจสอบจะ
ดาํเนินการสั �งการตรวจสอบขอ้มลูและหาแนวทางแกไ้ข พรอ้มทั �งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อรบัทราบต่อไป ใน
กรณีที�ผูแ้จง้ขอ้มูลไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บรษิัทจะพจิารณาขอ้มูลหรอืขอ้เสนอแนะที�จะเป็นประโยชน์กบับรษิัท
เท่านั �น 
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ส่วนที6 4 : บทกาํหนดโทษและการดแูลให้มีการปฏิบติัตาม 
*************************************************************************************************************** 
 

บทกาํหนดโทษ 
 

 กรณีที�ฝ่ายบรหิารและพนักงานปฏบิตัตินในลกัษณะที�ก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิัท ให้
พจิารณาไปตามโครงสรา้งการจดัการของบรษิทั และระเบยีบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน ทั �งนี� ใหแ้ต่ละฝ่ายงานเป็นผู้
พจิารณาในเบื�องต้นและสรุปเรื�องสง่ต่อใหผู้บ้งัคบับญัชรีะดบัสงูและสายงานที�เกี�ยวขอ้งต่อไป เพื�อตดัสนิความผดิพรอ้ม
ทั �งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�เกดิขึ�นรุนแรงและก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
เป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวนิิจฉัยของต้นสงักดัได้กใ็ห้นําเรื�องเขา้สู่ฝ่ายแผนกทรพัยากรบุคคลหรอืฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัเพื�อพจิารณาหาขอ้สรุปและกาํหนดโทษต่อไป 
 

การกาํหนดโทษ 
 

1. ตกัเตอืนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตอืนดว้ยหนงัสอื 
3. พกังานโดยตดัค่าจา้ง 
4. ลดค่าจา้งหรอืลดตําแหน่ง 
5. ใหอ้อกโดยสมคัรใจ 
6. เลกิจา้ง 
7. ดาํเนินคดตีามกฎหมาย 

 

ทั �งนี� การดําเนินการขึ�นอยู่กบัความรา้ยแรงของการกระทําผดิ ประวตัขิองพนักงานในอดตี และองคป์ระกอบ
แวดลอ้มของเหตุการณ์ที�เกดิขึ�น 
 

 
ใบลงนามรบัทราบและยึดปฏิบติั 

 

ขา้พเจา้ไดอ่้านและศกึษานโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั  
พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) ฉบบัวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์2558 โดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบันโยบาย
ดงักล่าว โดยพร้อมจะนํานโยบายตลอดจนหลกัการและจรรยาบรรณที�มีอยู่เป็นแนวทางในการปฏบิตัิหน้าที�ในการ
ดําเนินงานอย่างเคร่งครดัและสมบูรณ์ การเพกิเฉยหรอืการไม่ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดงักล่าว บรษิัทสามารถพจิารณา
โทษต่อขา้พเจา้ไดต้ามระเบยีบขอ้บงัคบัทุกประการ 

 
 

ลงชื�อ       

          (      ) 

วนัที�        


