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INDUSTRIAL CO., LTD
เรียน พนักงานทุกท่ าน

เพื่อให้มีการดําเนิ นการตามนโยบายการดําเนิ นธุรกิจที่โปร่ งใสอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “คู่มือจรรยาบรรณใน
การปฏิ บตั ิงาน” สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยเป็ นการกําหนดแนวทางการประพฤติปฏิ บตั ิตามหน้าที่ และภารกิ จที่
พนักงานทุกระดับพึงได้รับมอบหมายด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญอันจะทําให้บริ ษทั ฯ
ดําเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน และเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ได้ประกาศใช้ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับนี้ เป็ นครั้งแรก และ บริ ษทั ฯ ทราบดีวา่ การเริ่ มต้นใช้กฏระเบียบใหม่ และ
เป็ นกฏที่เข้มงวดเป็ นเรื่ องยาก แต่ขอให้พนักงาน นําไปปฏิบตั ิในการทํางานให้เป็ นกิจกรรมปกติ จนเกิดความเคยชิน และบริ ษทั ยินดีรับ
ฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในอันที่จะปรับปรุ งคุณภาพการทํางานของบริ ษทั ฯ โดยส่งความคิดเห็นที่มีประโยชน์ตามช่องทางต่างๆที่ได้
ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ถือว่าคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “ระเบียบข้อบังคับการทํางาน” ของบริ ษทั ฯ จึงใคร่
ขอให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่านศึกษา ทําความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานฉบับปรับปรุ งนี้และยึดถือปฏิบตั ิ
อย่างเคร่ งครัดต่อไป
ประกาศไว้ให้ทราบโดยทัว่ กัน และถือปฏิบตั ิต้ งั แต่ วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็ นต้นไป

นาย ภวัต วงศ์ต้ งั ตระกูล
ประธานกรรมการ
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“จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติ ที่ ผ้ ูประกอบสั มมาอาชี พในแต่ ละสายงานกําหนดขึน้ เพื่อรั กษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณ
ชื่ อเสี ยงและฐานะของสมาชิ ก คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิ บัติงาน (ซึ่ งต่ อไปจะเรี ยกว่ า “คู่มือจรรยาบรรณ”) ฉบับนี จ้ ัดทําขึน้ เพื่อให้
พนักงานทุกท่ านปฏิ บัติตาม โดยหวังว่ าพนักงานของบริ ษัทฯ จะปฏิ บัติงานได้ อย่ างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ผลิตสิ นค้ าที่ มีคุณภาพให้ แก่ ลูกค้ า
ปฏิ บัติตามกฎหมายและประมวลจริ ยธรรมเพื่อช่ วยรั กษาผลประโยชน์ และภาพลักษณ์ ของบริ ษัทฯและอุทิศตนเพื่ อการดําเนิ นงานและ
พัฒนาบริ ษัทฯให้ มีความยัง่ ยืนต่ อไป
1. การใช้ ค่ มู ือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานพืน้ ฐาน
1.1 คู่มือจรรยาบรรณนี้ใช้กบั กรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทั้งหมด (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรี ยกรวมกันว่า “พนักงานเอดีบี”) ของ
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้ให้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”)
1.2 พนักงานเอดีบี พึงปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างงาน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ ประกาศใช้ นอกจากนั้นพนักงานเอดีบีพึง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการ รวมทั้ง นโยบายของบริ ษทั ฯและยึดถือพันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ของ
บริ ษทั ฯ “มุ่งมัน่ สู่การเป็ นผูผ้ ลิตเม็ดพลาสติกพีวซี ี กาว และผลิตภัณฑ์ยาแนว ด้วยอาศัยศักยภาพการบริ หาร และกระบวนการ
ผลิตเป็ นมาตรฐาน เพื่อสร้างพันธมิตร ความไว้วางใจและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด” และ “ความซื่อสัตย์
สุจริ ต” เป็ นสําคัญ พนักงานเอดีบีมีหน้าที่ศึกษา ทําความเข้าใจ ปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณและส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมของคู่มือถ้า
มีการแก้ไขจรรยาบรรณนี้ดว้ ยความเอาใจใส่ หากมีปัญหาใดอันเกี่ยวข้องกับการใช้กฎระเบียบหรื อคู่มือจรรยาบรรณ พนักงาน
เอดีบี พึงสอบถามคําอธิบายจากผูบ้ งั คับบัญชาสายตรงของตน หัวหน้าแผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน ผูจ้ ดั การแผนก
ทรัพยากรบุคคล
2. การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
การติดต่อธุรกิจกับหุ ้นส่ วนและบุคคลภายนอก พนักงานเอดีบี ต้องปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณขณะที่กาํ ลังติดต่อธุรกิจกับลูกค้า ผูข้ าย
สิ นค้า หุ ้นส่ วนหรื อ บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (ซึ่ งต่อไปนี้ ให้เรี ยกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่ มีความเกี่ ยวข้องทาง
ธุรกิจ”)
2.1 พนักงานเอดีบี ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ประเพณี ปฏิบตั ิทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจ ขณะที่ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มี
ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ คําว่า “ผลประโยชน์” ดังที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณนี้ หมายถึง สิ่ งที่มีราคารวมถึงค่าตอบแทนที่เป็ น
เงิน ของกํานัลค่านายหน้า ตําแหน่ง บริ การ ส่วนลดหรื อส่วนแบ่งไม่วา่ อยูใ่ นรู ปแบบหรื อเรี ยกชื่ออย่างไรก็ตาม “ผลประโยชน์”
ไม่รวมถึงการปฏิบตั ิทางสังคมทัว่ ไปที่สมควรตามวาระโอกาสและไม่กระทบต่อสิ ทธิใดๆ อย่างจําเพาะเจาะจง
2.2 ระหว่างปฏิ บตั ิหน้าที่ พนักงานเอดีบี ต้องไม่รับ ให้หรื อเรี ยกร้องซึ่ งผลประโยชน์อนั มิชอบใดๆ ไม่วา่ ในนามตนเองหรื อผูอ้ ื่น
หรื อประพฤติในลักษณะใดๆ ที่ละเมิดต่อความสุ จริ ต มิชอบด้วยกฎหมายหรื อละเมิดหน้าที่ที่รับมอบหมาย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า
“พฤติกรรมอันส่อไปในทางไม่ซื่อสัตย์”)
2.3 พนักงานเอดีบี ต้องรักษาแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้ ในโอกาสที่ตนได้รับผลประโยชน์หรื อของกํานัลที่มีราคาและอื่นๆ ในขณะที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ ึงบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจจัดหามาให้
(1) พนักงานเอดีบี ไม่ได้รับอนุญาตให้รับผลประโยชน์หรื อขอกํานัลใดๆ ถ้าการรับผลประโยชน์หรื อขอกํานัลดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนหรื อเป็ นกรณี การขัดกันแห่งผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ได้
(2) การรับผลประโยชน์หรื อของกํานัลดังกล่าวต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่สถานประกอบการกําหนดไว้
(3) การรับผลประโยชน์หรื อของกํานัลดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้มารยาทในท้องถิ่น การปฏิบตั ิตามประเพณี ธุรกิจในขณะที่
เดินทางภายในประเทศหรื อในต่างประเทศ การรับแขกหรื อต้อนรับผูม้ าเยือน การส่งเสริ ม สนับสนุนและการติดต่อและ
ประสานงานทางธุรกิจอันเป็ นส่วนหนึ่งของมารยาททางธุกิจ
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(4) การรับผลประโยชน์หรื อของกํานัลดังกล่าวต้องเป็ นไปตามการปฏิบตั ิทางสังคมทัว่ ไป มีจุดประสงค์หรื อเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพื่อเข้าร่ วมหรื อเชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมตามปกติ
(5) การรับผลประโยชน์หรื อของกํานัลดังกล่าวต้องเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจเพื่อเชื้อเชิญให้ลูกค้าเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางธุรกิจ เยีย่ มชมโรงงาน เป็ นต้น ซึ่งการจัดสรรค่าใช้จ่าย จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม ระดับของที่พกั และระยะเวลานั้นได้มีการ
ระบุไว้ล่วงหน้าแล้ว
(6) การรับผลประโยชน์หรื อของกํานัลดังกล่าวต้องเป็ นไปตามเทศกาลแห่งท้องถิ่นที่ได้รับการยึดถือปฏิบตั ิในทางสาธารณะ
(7) พนักงานเอดีบี ต้องไม่รับเงินสด ในกรณี ที่เป็ นของกํานัลโดยหลักเกณฑ์ของกํานัลนั้นต้องมีราคาไม่เกิน 3,000 บาท (หรื อ
เทียบเท่า) และเมื่อรับของกํานัลแล้วให้ส่งมอบให้แผนกธุรการของบริ ษทั ฯ เพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมส่วนกลาง กรณี เบิก
ของกํานัลไปใช้ให้ผจู ้ ดั การแผนก/ฝ่ ายขึ้นไปลงนามอนุมตั ิ และระบุเหตุผล กรณี มีการส่งมอบต่อผูอ้ ื่นให้ระบุชื่อไว้ดว้ ย
(8) การกําหนดจํานวนเงินที่ระบุไว้ขา้ งต้นนั้นอาจปรับให้เหมาะสมได้เมื่อมีความจําเป็ นและหลังจากที่ได้รายงานให้ประธาน
บริ หารหรื อผูท้ ี่ประธานบริ หารมอบหมายทราบแล้ว
2.4 พนักงานต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาโดยตรงทราบถึงการรับของกํานัล ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น ของกํานัลนั้นต้องนําส่งคืนให้
ผูบ้ งั คับบัญชาสายตรงถ้าได้รับมาอย่างไม่เหมาะสมหรื อไม่เป็ นไปตามประเพณี ปฏิบตั ิทางธุรกิจ
2.5 พนักงานเอดีบีอาจรับของกํานัลที่ไม่ใช่เงินสดหรื อของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจก็ได้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาสายตรงเสี ยก่อน ทั้งนี้ การรับของกํานัลนั้นต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบ ประเพณี ปฏิบตั ิทาง
ธุรกิจหรื อมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจของพนักงาน และมูลค่าของกํานัลดังกล่าวต้องไม่
เกินกว่า 3,000 บาท (โดยรวมค่าอาหาร ค่าเดินทางและค่าเลี้ยงรับรอง)
2.6 พนักงานเอดีบีไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตําแหน่งหน้าที่ของตนในบริ ษทั ฯ เพื่อรับหรื อเรี ยกร้องให้บุคคลภายนอกที่มีความ
เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าวให้บริ การใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.7 เมื่อพนักงานเอดีบี แนะนําบุคคลให้แก่บริ ษทั ฯ การดําเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์หรื อขั้นตอนการจัดจ้างของ
บริ ษทั ฯ อีกทั้งไม่ทาํ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเอดีบีที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาใน
หน่วยงานเดียวกัน พึงไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรสหรื อบิดามารดา/บุตร
2.8 พนักงานเอดีบี ต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ราชการโดยการเสนอให้เงิน บัตรกํานัล เช็ค หุน้ ของขวัญหรื อ
สิ นบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรื อสิ่ งจูงใจใดๆ ที่มีมูลค่า พนักงานเอดีบี ที่ละเมิดข้อกําหนดในวรรคก่อน ต้องถูกลงโทษ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย (สิ นบน หมายถึง ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อย่างอื่นที่
ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผนู ้ ้ นั กระทําการหรื อละเว้นไม่กระทําตามที่ผเู ้ สนอให้สินบนต้องการ
2.9 พนักงานเอดีบี ต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนก่อนเสนอให้ของกํานัล (ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ)
หรื อเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจโดยที่ยงั คงต้องปฏิบตั ิตามประเพณี ปฏิบตั ิหรื อมารยาททางธุรกิจ
กฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบริ ษทั ฯ ด้วย ถ้าพนักงานเอดีบีไม่ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของ
ตนล่วงหน้า เนื่องจากมีเหตุเร่ งด่วนแล้ว พนักงานรายดังกล่าวยังพึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนหลังจาก
มอบของกํานัลหรื อเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจไปแล้ว
2.10 พนักงานเอดีบี ไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตําแหน่งหน้าที่ของตนในบริ ษทั ฯ เพื่อมีความสัมพันธ์อนั มิชอบทําการคุกคามทาง
เพศในโอกาสต่างๆ ไม่วา่ ทางวาจา ทางกาย ทางจิตใจหรื อทางเพศ การเลือกปฏิบตั ิในรู ปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบตั ิโดย
อาศัยเชื้อชาติ ความพิการหรื อศาสนาเป็ นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ข่มขู่ บีบบังคับ หรื อการดําเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้
“ทางวาจา” หมายถึงคําพูดหรื อการสนทนาที่เป็ นการก้าวร้าวหรื อดูถูกเหยียดหยามผูอ้ ื่น “ทางกาย” หมายถึงการกระทําใดๆ ที่ทาํ
ร้ายร่ างกายผูอ้ ื่นทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม “ทางจิตใจ” หมายถึงการกระทําหรื อคําพูดใดๆ ที่ลดทอนหรื อทําลายศักดิ์ศรี ของผูอ้ ื่น
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และ “ทางเพศ” หมายถึง 1) ข้อเสนอพิเศษทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อมเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างสถานภาพการทํางานและสถานะ
ความสัมพันธ์ทางเพศ หรื อ 2) การดําเนินการอันฝ่ าฝื นวินยั การปลดพนักงานออกจากตําแหน่งอันเป็ นผลมาจากการปฏิเสธ
ข้อเสนอดังกล่าว หรื อ 3) การวิจารณ์ เฝ้ าดูหรื อสัมผัสร่ างกาย ของพนักงานในลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่แสดงออกและชี้นาํ ไปสู่
ผลประโยชน์ทางเพศและ 4) การปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่คาํ นึงถึงสถานะทางเพศ
2.11 การบริ จาคเงินในนามบริ ษทั ฯ ให้แก่พรรคการเมือง องค์กรทางการเมืองหรื อผูส้ มัครรับเลือกตั้งนั้นต้องเป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการบริ จาคเงินให้แก่พรรคการเมืองและขั้นตอนปฏิบตั ิภายในที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ การบริ จาคเงินให้แก่พรรคการเมืองใน
นามบุคคลต้องเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริ จาคเงินให้แก่พรรคการเมือง และขั้นตอนภายในที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั ฯ
นอกจากนั้นห้ามมิให้พนักงานเอดีบี บริ จาคเงินให้แก่พรรคการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจหรื อความได้เปรี ยบทาง
ธุรกิจอีกด้วย
2.12 พนักงานเอดีบี ต้องปฏิบตั ิตามกฏระเบียบของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการบริ จาคหรื อการสนับสนุนเงินเพื่อการกุศลเพื่อให้การบริ จาค
หรื อการสนับสนุนเงินเพื่อการกุศลนั้นเป็ นการชอบด้วยกฎหมายในนามบริ ษทั ฯ
2.13 ถ้าพนักงานเอดีบี มีคาํ ถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ แล้ว พนักงานพึงต้องขอความเห็นผูบ้ งั คับบัญชาของตน
เพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้น
2.14 สนับสนุนการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ การต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริ หารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึ้นโดยหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันและสนับสนุนการต่อต้านการ
ทุจริ ตและการคอร์รัปชัน่
3. การหลีกเลีย่ งการขัดกันแห่ งผลประโยชน์
3.1 พนักงานเอดีบี พึงระลึกอยูเ่ สมอในการหลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์อนั อาจจะเกิดขึ้นได้ ต้องไม่ประกอบธุรกิจ ลงทุน
หรื อกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรื อแทรกแซงการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อนึ่ง การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ หมายความรวมถึง (1) การใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ หรื อการใช้ตาํ แหน่งของตนในบริ ษทั ฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน ในทางมิชอบ (2) การถ่ายโอนทรัพยากรหรื อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ไปให้ตนเองหรื อญาติมิตร (3) การเข้าเจรจา
หรื อทําธุรกรรมเพื่อตนเองหรื อญาติมิตรที่เป็ นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ (4) การลงทุนในบริ ษทั ฯ หรื อโรงงาน
อื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
3.2 ถ้าพนักงานเอดีบี มีขอ้ สงสัยว่ากิจการการลงทุนหรื อกิจกรรมที่ตนดําเนินการหรื อมีแผนจะดําเนินการ นั้นอาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรื อไม่ หรื อถ้าบริ ษทั ฯ เห็นว่ากิจการการลงทุนหรื อกิจกรรมที่พนักงานเอดีบี ดําเนินการนั้นอาจทําให้
เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วพนักงานเอดีบีรายนั้นพึงต้องเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ให้หวั หน้าหน่วยงานที่ตน
สังกัดอยูห่ รื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและต้องขออนุญาตโดยทันที เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานที่ตน
สังกัดอยูห่ รื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและห้ามมิให้พนักงานเอดีบีประกอบการรับประกอบการหรื อลงทุนในวิสาหกิจต่างๆ ที่
ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันหรื อทํานองเดียวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ภายใต้ชื่อของตนหรื อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้พนักงาน
เอดีบี กระทําการเป็ นพนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึ กษา หรื อทํางานในหน้าที่อื่นๆ ที่บริ ษทั อื่น ที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกันในเวลา
เดียวกันกับที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
3.3 ห้ามมิให้พนักงานเอดีบี หลีกเลี่ยงคู่มือจรรยาบรรณหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ โดยการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่บรรยายไว้ขา้ งต้นผ่านบุคคลที่สามรวมถึงสมาชิกในครอบครัว ตัวแทน หุน้ ส่วนหรื อ ผูแ้ ทนอื่นๆ ด้วย
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3.4 พนักงานเอดีบี ต้องไม่หาประโยชน์ใดๆ จากตําแหน่งหน้าที่ของตนในบริ ษทั ฯ ไปเพื่อแนะนํา หรื อกระทําการเป็ นคนกลาง
แนะนําผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นผูจ้ ดั หาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
4. ทรัพยากรของบริษทั ฯ
4.1 การรักษาทรัพยากรของบริ ษทั ฯ พนักงานเอดีบี ทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งรักษาไว้ซ่ ึงความปลอดภัยและความมัน่ คงของทรัพยากรของ
บริ ษทั ฯ และห้ามไม่ให้ใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ฯ อย่างผิดกฎหมายหรื อไม่เหมาะสมเด็ดขาด คําว่า “ทรัพยากร” รวมถึงทรัพย์สิน
ที่มีรูปร่ างและไม่มีรูปร่ างของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เครื่ องมือในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ทรัพย์สินทางปั ญญาและ
ความลับทางการค้า
4.2 การใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ฯ พนักงานเอดีบี ต้องไม่ใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ฯ ไปดําเนินกิจการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของ
ตนหรื อขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
4.3 พนักงานเอดีบี ทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งดูแลข้อมูลและบันทึกต่างๆ ทั้งหลายที่ตนรักษา เก็บ ใช้ หรื อ จากการทํางานของตน ซึ่งรวมถึง
สมุดบัญชี บัญชีสินค้า บันทึก รายงานประจําวัน เงินสดและทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยสามารถแสดงให้เห็นถึง
ธุรกรรมและกระบวนการทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องแม่นยํา และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีและแนว
ปฏิบตั ิที่ใช้บงั คับ
4.4 เงินทุนและสิ นทรัพย์ท้ งั หลายของบริ ษทั ฯ ต้องไม่นาํ มาเปิ ดเผยหรื อจัดทําเป็ นเอกสาร ห้ามไม่ให้ทาํ การบันทึกรายการ บันทึกที่
เป็ นเท็จหรื อไม่ถูกต้องในบัญชีแยกประเภท รายงานประจําวัน งบการเงินหรื อเอกสารอื่น หรื อจงใจปกปิ ดธุรกรรมต่างๆ
4.5 ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ ต้องมีเอกสารสนับสนุนที่ถกู ต้องแนบชุดไว้ดว้ ย
5. การใช้ ข้อมูล
5.1 พนักงานเอดีบี ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลทางเทคนิคและความลับทางการค้าที่จบั ต้องได้หรื อที่จบั ต้องไม่ได้ของบริ ษทั ฯ
ไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบโดยผูม้ ีอาํ นาจ
5.2 พนักงานเอดีบี ทุกคนต้องยอมรับและปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันเพื่อเก็บรักษาความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็ นความลับที่
ตนล่วงรู ้หรื ออยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของตนจากการทํางานกับบริ ษทั ฯ โดยมาตรการดังต่อไปนี้
(1) ลงนามในสัญญาเก็บรักษาความลับ
(2) ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ ในสัญญาจ้างและกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลอันเป็ นความลับด้วยความ
สุจริ ต
(3) ใช้มาตรการที่จาํ เป็ นและเหมาะสมเพื่อป้ องกันไม่ให้ผไู ้ ม่มีสิทธิ์เข้าถึงความลับทางการค้าหรื อ ข้อมูลอันเป็ นความลับ
เช่นว่านั้นได้
5.3 พนักงานเอดีบี มีหน้าที่รักษาและไม่เปิ ดเผยข้อมูลหรื อความลับทางการค้าที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ถึงแม้ได้สิ้นสุดการเป็ นพนักงานแล้ว
ตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญารักษาความลับ
5.4 ห้ามมิให้พนักงานเอดีบี ได้มาซึ่งความลับทางการค้าหรื อข้อมูลอันเป็ นความลับของผูอ้ ื่นโดยการจารกรรม ขโมย บีบบังคับ
ล่อลวงหรื อวิธีการที่มิชอบอื่นๆ หรื อโดยการลักทรัพย์ คัดลอกผลงานหรื อครอบครองเอกสาร งาน รายงานวิจยั สิ ทธิบตั ร
เทคโนโลยีที่มีสิทธิบตั ร การออกแบบหรื อการค้นพบด้านเทคโนโลยีของผูอ้ ื่นที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื่น
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5.5 บรรดาการประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ การค้นพบทางเทคโนโลยี ความลับทางการค้าทั้งหลายและทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่
พนักงานเอดีบี คิดค้นหรื อสร้างขึ้นระหว่างที่ทาํ งานกับบริ ษทั ฯ โดยใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ฯ ให้ตกเป็ นของบริ ษทั ฯ เมื่อบริ ษทั
ฯ เห็นสมควรขอรับสิ ทธิต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว พนักงานเอดีบี พึงให้ความช่วยเหลือและความร่ วมมือใน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่และต้องไม่ยนื่ คําขอรับสิ ทธิในนามตนเองอันเป็ นการทําให้สิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
เสี ยหาย
5.6 พนักงานเอดีบีทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ และต้องงดเว้นการลอกเลียน ติดตั้งหรื อใช้
ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาปฏิบตั ิงานหรื อทํางานที่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้
5.7 พนักงานเอดีบี ต้องไม่ใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ฯ เพื่อพยายามเข้าไปในโครงข่ายข้อมูล หรื อบัญชี หรื อระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผูอ้ ื่นด้วยการเจาะฐานข้อมูลด้วยวิธีผิดกฎหมาย (hacking) ทําลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) ด้วยรหัสลับที่ขโมยมาหรื อ
โดยวิธีการอื่นใด หรื อใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรื อดําเนินกิจกรรมที่บรรยายไว้ขา้ งต้นในการทํางาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลหรื ออํานาจการเข้าถึงคอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ได้
5.8 พนักงานเอดีบี ต้องไม่ทาํ การทําซํ้า เปลี่ยนแปลง พิมพ์ซ้ าํ ปรับ หรื อ ทําการต่างๆ ที่ละเมิดลิขสิ ทธ์ในงานของผูอ้ ื่นไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่วน เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรื ออนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์
5.9 พนักงานเอดีบี ต้องได้รับความยินยอมของฝ่ ายที่เกี่ยวข้องก่อนและต้องระมัดระวังดูแล เมื่อเผยแพร่ ตีพิมพ์หรื อประกาศให้
สาธารณะได้ทราบซึ่งข่าว ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของบริ ษทั ฯไม่ให้เกิดผลกระทบอันป็ น
ปฏิปักษ์ต่อสิ ทธิและ/หรื อ ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อละเมิดความลับทางการค้าของบริ ษทั ฯ
5.10 พนักงานเอดีบี ต้องไม่จดั ทําคําแถลงอันเป็ นเท็จหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จที่อาจทําให้ชื่อหรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ เสื่ อมเสี ย
หรื อจัดทําคําแถลงเกี่ยวกับงานอันเป็ นเท็จหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จที่อาจทําให้ผอู ้ ื่นเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงได้
5.11 พนักงานเอดีบี พึงปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายความเป็ นธรรมทางการค้าและงดเว้น จากการเสนอให้ จูงใจ เข้า
ทําข้อตกลงกับคู่แข่ง หรื อดําเนินการร่ วมกันอันในการร่ วมกําหนดราคา ผูกขาดตลาด ตกลงเกี่ยวกับราคาขายต่อ ขัดขวางผูอ้ ื่น
ไม่ให้เข้าแข่งขัน หรื อร่ วมกันกําหนดราคาประมูลและพึงงดเว้นจากการทําให้มีการแข่งขันน้อยลงหรื อขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็ นธรรมด้วยการบีบบังคับ จูงใจหรื อวิธีการที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ
5.12 พนักงานเอดีบี ต้องไม่เปิ ดเผยแผนความร่ วมมือ พันธมิตรด้านกลยุทธ์หรื อความสัมพันธ์ดา้ นการลงทุน ของบริ ษทั ฯ กับบุคคล
อื่นๆ หรื อกลยุทธ์ในการแข่งขันหรื อความตกลงเกี่ยวกับราคาหรื อการตลาดอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ
5.13 พนักงานเอดีบี ต้องไม่ติดเครื่ องหมายการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากเจ้าของเครื่ องหมายการค้ากับผลิตภัณฑ์หรื อ
เอกสารของบริ ษทั ฯ
5.14 พนักงานเอดีบี ต้องปฏิบตั ิตาม “หลักการทัว่ ไปสําหรับการจัดการสิ ทธิบตั ร” ที่ออกโดยบริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัดรวมทั้งกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และวิธีการปฏิบตั ิงานมาตรฐานสําหรับการขอรับสิ ทธิบตั ร การดูแล การวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ ยงในการ
ดําเนินคดี การบริ หารจัดการสิ ทธิบตั รและการดูแลรักษาทรัพย์สิน ประเภทสิทธิบตั ร
5.15 พนักงานเอดีบี ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในที่ตนล่วงรู ้ ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้ประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะทางการเงินและการตก
ลงทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ นั้นล้วนเป็ นความลับทางการค้าและให้ถือว่าเป็ นข้อมูลภายในที่ไม่อาจเผยแพร่ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากบริ ษทั ฯ ก่อน ทั้งนี้ เพือ่ ป้ องกันผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ “ ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษทั ฯ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อขายของนักลงทุนบนหลักทรัพย์บางตัวหรื อส่งผลต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ
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6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกีย่ วกับการป้ องกันสิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัยอาชีวอนามัย
6.1 พนักงานเอดีบี พึงเข้าใจพันธกิจของบริ ษทั ฯ ว่าด้วย
• ก้าวไปสู่ความเป็ นหนึ่งในผูน้ าํ ด้านธุรกิจเม็ดพลาสติกพีวซี ี กาว และผลิตภัณฑ์ยาแนว ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉี ยง
ใต้
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายโดยเน้นการรักษาพันธะสัญญาและตรงความต้องการของ
ลูกค้า
• พัฒนาเทคโนโลยี การผลิต ให้มีความทันสมัย อยูเ่ สมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
• พัฒนา ฝึ กอบรม สนับสนุนบุคคลากร รองรับการเติบโตของธุรกิจ
พันธะสัญญาของบริ ษทั ฯ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและพึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย/กฎระเบียบของบริ ษทั ฯ พึงเข้ารับการ
ฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องและนํานโยบายต่างๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรื อการปฏิบตั ิงานของโรงงานโดยประสานงานกับระบบ
บริ หารคุณภาพ หรื อการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม
6.2 เมื่อพบปั ญหาขณะทํางานที่ทาํ ให้เกิดการละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทํางานของบริ ษทั ฯ หรื อที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้แล้ว พนักงานเอดีบี มีหน้าที่แจ้งปั ญหาดังกล่าวให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลากรที่เกี่ยวข้องผ่าน
กระบวนการและช่องทางที่จดั ไว้ พนักงานเอดีบีสามารถเสนอความเห็นหรื อความคิดด้านความปลอดภัยในการทํางานที่ดีให้แก่
บริ ษทั ฯ
6.3 พนักงานเอดีบี พึงสนับสนุนส่งเสริ มพันธะสัญญาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคุณภาพ นโยบายการทํางาน นโยบาย
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริ ษทั ฯแก่บรรดาผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสื่ อสารเรื่ องต่างๆ เหล่านั้นเป็ นระยะๆ เพื่อทําให้เกิด
การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องและได้ประสิ ทธิภาพสูงสุด
7. การดําเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์
7.1 ก่อนดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูอ้ ื่น บริ ษทั ฯ ต้องประเมินความชอบธรรม ความซื่อสัตย์และนโยบายการดําเนินงานของ
ตัวแทน ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้า ลูกค้าหรื อองค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจอื่นๆ โดยประเมินว่ามีประวัติดา้ นความไม่ซื่อสัตย์หรื อไม่ เพื่อให้มน่ั ใจ
ว่าการดําเนินธุรกิจขององค์กรนั้นๆ มีความซื่อสัตย์โปร่ งใสและไม่เรี ยกร้อง เสนอหรื อรับสิ นบนแต่อย่างใด ในการประเมิน
ข้างต้น บริ ษทั ฯ อาจดําเนินกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อประเมินองค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจตามหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
เพื่อให้เข้าใจถึงความซื่อสัตย์และการดําเนินงานขององค์กรดังกล่าว
(1) สัญชาติ สถานประกอบการ โครงสร้าง นโยบายดําเนินงานและสถานที่ชาํ ระเงินขององค์กรดังกล่าว
(2) องค์กรดังกล่าวได้มีนโยบายว่าด้วยความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจหรื อไม่ ถ้ามี องค์กรดังกล่าว มีการนําไปปฏิบตั ิ
หรื อไม่
(3) สถานประกอบการขององค์กรนั้นตั้งอยูใ่ นประเทศที่มีความเสี่ ยงของการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ สูงหรื อไม่
(4) ธุรกิจที่ดาํ เนินกิจการอยูข่ ององค์กรนั้นเป็ นธุรกิจที่มีความเสี่ ยงด้านสิ นบนสูงหรื อไม่
(5) ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจและชื่อเสี ยงขององค์กรนั้น
(6) ความคิดเห็นจากคู่คา้ ในระดับเดียวกันขององค์กรดังกล่าว
(7) องค์กรนั้นมีประวัติใดเกี่ยวกับสินบน การบริ จาคให้พรรคการเมืองโดยผิดกฎหมาย หรื อพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์
อื่นๆ หรื อไม่
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(8) ผูข้ าย ตัวแทน ลูกค้า และผูท้ ี่ตกลงจะทําสัญญาดําเนินธุรกิจร่ วมกับบริ ษทั ต้องลงนามรับทราบและยอมรับนโยบาย
ต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และในการทําสัญญา นโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ จะแทรกในส่วนท้ายของสัญญาเสมอ
7.2 ระหว่างที่ดาํ เนินการติดต่อธุรกิจ พนักงานเอดีบี ต้องอธิบายให้องค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจได้ทราบถึงนโยบายของบริ ษทั ฯเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และต้องปฏิเสธการเสนอสัญญาการเรี ยกร้องหรื อรับทั้ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมอย่างชัดแจ้ง ไม่วา่ ในรู ปแบบใดหรื อในนามใครซึ่งผลประโยชน์อนั มิชอบรวมถึงส่วนแบ่งค่านายหน้า การ
อํานวยความสะดวกรวมทั้งไม่เสนอหรื อรับผลประโยชน์อนั มิชอบใดๆ ผ่านวิธีการอื่นๆ ด้วย
7.3 พนักงานเอดีบี ต้องละเว้นไม่ดาํ เนินการธุรกรรมใดๆ กับตัวแทน ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้า ลูกค้าหรื อองค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจโดยไม่มีความ
ซื่อสัตย์ เมื่อพบว่าองค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ พนักงานเอดีบี ต้องหยุดธุรกรรมต่างๆ ทันทีกบั องค์กรดังกล่าว
นั้น และต้องจัดองค์กรดังกล่าวให้อยูใ่ นบัญชีประเภทขาดความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นาํ นโยบายของบริ ษทั ฯ ด้านความซื่อสัตย์ใน
การดําเนินธุรกิจไปปฏิบตั ิกบั องค์กรดังกล่าว
7.4 ในการเข้าทําสัญญาต่างๆ บริ ษทั ฯ ต้องเข้าใจนโยบายเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจของคู่สญ
ั ญาอย่างครบถ้วนและ
ต้องจัดให้การปฏิบตั ิตามด้านความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจเป็ นส่วนหนึ่งของข้อสัญญาซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องแสดงข้อสัญญา
ดังต่อไปนี้โดยชัดเจนคือ
(1) คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายต้องแจ้งให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบในทันทีเมื่อทราบว่าพนักงาน ลูกจ้างของคูส่ ญ
ั ญาของอีกฝ่ าย
หนึ่งละเมิดข้อสัญญาที่หา้ มไม่ให้เรี ยกส่วนแบ่ง ค่านายหน้าหรื อ ผลประโยชน์อื่นๆ และต้องเปิ ดเผยชื่อของพนักงาน
ลูกจ้างรายนั้น วิธีการจัดเตรี ยมสัญญา เรี ยกร้องหรื อรับเงินหรื อผลประโยชน์อื่นๆ และจํานวนเงินด้วย ทั้งต้องจัด
เตรี ยมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายและร่ วมมือกับอีกฝ่ ายหนึ่งในการสอบสวนหาข้อเท็จจริ งคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายนั้นจะมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายหรื อสูญหายใดๆ ขึ้น
(2) คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายอาจบอกเลิกหรื อยกเลิกสัญญาได้ทนั ทีถา้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ในการดําเนิน
ธุรกิจ
(3) ต้องจัดให้มีเงื่อนไขและระยะเวลาการชําระเงินที่แน่นอนและสมเหตุสมผล รวมถึงสถานที่ชาํ ระเงิน วิธีการชําระเงิน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องด้วย
8. การฝึ กอบรมภายใน วินัยและช่ องทางการร้ องเรียน
8.1 บริ ษทั ฯ นําคู่มือจรรยาบรรณและนโนบายต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ ประกาศใช้ไปบรรจุในแผนอบรมของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ความรู ้และ
ประชาสัมพันธ์ตามเวลาหรื อความถี่ที่เหมาะสม
8.2 สําหรับพนักงานเอดีบี ที่ละเมิดคูม่ ือจรรยาบรรณและก่อความเสี ยหายให้แก่บริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั ฯ อาจให้ดาํ เนินการลงโทษทาง
วินยั ตามที่กาํ หนดไว้ทา้ ยนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อรวมกัน แล้วแต่กรณี และตามข้อบังคับการทํางานที่ใช้บงั คับโดยพิจารณาจาก
ความรุ นแรงของการละเมิดและอาจตัดสิ นลงโทษพนักงานที่กระทําการละเมิดตามกฎหมายแพ่ง และ/หรื อ กฎหมายอาญา
(1) เตือนด้วยวาจา
(2) ออกหนังสื อเตือน บันทึกความผิดของพนักงานที่กระทําการละเมิด
(3) หักเงินโบนัสจากผลงานหรื อโบนัสประจําปี หรื อเลิกจ้าง
(4) ถ้าการละเมิดมีความร้ายแรง บริ ษทั ฯ อาจปลดออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
ข้อกําหนดของสัญญาจ้างได้
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(5) ถ้าพบว่าผูบ้ งั คับบัญชาจงใจปกปิ ดหรื อไม่ควบคุมดูแลพนักงานใต้บงั คับบัญชาที่กระทําการละเมิดคูม่ ือจรรยาบรรณ
ผูบ้ งั คับบัญชาจะถูกตักเตือน หรื อเลิกจ้างได้
8.3 พนักงานเอดีบี ทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งรายงานเรื่ องราวไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้เมื่อพบว่า พนักงานเอดีบี คนอื่นอาจ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรื อคู่มือจรรยาบรรณได้
(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
(2) หัวหน้าแผนกตรวจสอบ ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคลหรื อที่ปรึ กษาด้านกฎหมาย
(3) กล่องรับความคิดเห็น
(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (adb_cg@adb.co.th)
8.4 กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผูร้ ้องทุกข์จากภายนอก) เพื่อดํารงรักษาพันธกิจต่างๆ ของบริ ษทั ฯ และส่งเสริ มชื่อเสี ยง
ของบริ ษทั ฯ เมื่อพนักงานเอดีบี ถูกกล่าวหาว่าละเมิดคู่มือจรรยาบรรณบริ ษทั ฯ พึงจัดให้มีช่องทางต่างๆ ดังนี้ เพื่อความสะดวก
ในการชี้แจงและการติดต่อสื่ อสาร
(1) กล่องรับความคิดเห็น
(2) กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (adb_cg@adb.co.th)
(3) เว็ปไซต์ www.adb.co.th
8.5 การปิ ดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ พนักงานเอดีบีหรื อผูร้ ้องทุกข์จากภายนอก อาจเลือกไม่เปิ ดเผยชื่อเมื่อรายงานการ
กระทําการละเมิดของพนักงานคนอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานเอดีบี ระบุตวั ตนของตนเมื่อทําการ
รายงาน เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อและสอบสวน เมื่อพนักงานเอดีบี หรื อผูร้ ้องทุกข์จากภายนอก ทําการรายงานแล้ว หน่วยงานที่
รับเรื่ องพึงดําเนินมาตรการปกป้ องคุม้ ครองและป้ องกันที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทําการสอบสวนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เพื่อป้ องกันพนักงานหรื อผูร้ ้องทุกข์จากภายนอกดังกล่าวจากการกลัน่ แกล้งหรื อการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม มาตรการปกป้ อง
คุม้ ครองและป้ องกันนี้ ให้นาํ ไปใช้แก่บุคคลที่ได้รายงานการกระทําการ ละเมิดของพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ ที่ระบุ ไว้ในข้อ
8.4 ข้างต้นด้วย
9. แนวการดําเนินการตามนโยบายและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามคู่มอื จรรยาบรรณ
9.1 คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ถือเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนจะต้องรับทราบและ
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ไม่อนุญาตให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานกระทําการใดๆ ที่เป็ นการขัดต่อคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้ หากเกิด
ความไม่ชดั เจนหรื อปัญหาอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ในคูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ผูบ้ ริ หารและพนักงานควร
ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขั้น เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรื อหาข้อพึงปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้เลขานุการ
บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ในการประสานงานและติดตามให้ฝ่ายบริ หารปฏิบตั ิตามและเป็ นหน่วยงานรับข้อร้องเรี ยนด้านบรรษัทภิบาล
และจริ ยธรรมธุรกิจ
9.2 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการกับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ าหมายขององค์กร เพื่อส่งเสริ มระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตลอดจนเพิม่ มูลค่าและส่งเสริ มการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ นอกจากนั้นผูบ้ ริ หารทุกระดับของบริ ษทั ฯจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็ นรู ปธรรม หากมีกรรมการหรื อพนักงานกระทําาผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ จะได้รับโทษทางวินยั ตามระเบียบที่กาํ หนด
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9.3 บริ ษทั ฯ จัดให้มีข้ นั ตอน และกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ได้แก่ มี
คณะกรรมชุดย่อยในการสรรหาหรื อคัดเลือกบุคลากร โดยเฉพาะงานที่ตอ้ งมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน การเลื่อน
ตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ผลตอบแทน การให้ความเป็ นธรรม และกระบวนการลงโทษ
พนักงาน เป็ นต้น
9.4 บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการอบรมและชี้แจงในเรื่ องของนโยบายต่างๆของบริ ษทั ฯ ในการปฐมนิเทศให้กบั กรรมการและพนักงาน
ใหม่ โดยจะต้องชี้แจงในรายละเอียดเพื่อให้สามารถนําไปปฎิบตั ิได้อย่างเหมาะสม รวมถึงต้องมีการสื่ อสาร และชี้แจง
บทลงโทษหากไม่ปฎิบตั ิตามที่บริ ษทั กําหนด
9.5 บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ในภาพรวมประจําทุกปี รวมทั้งพิจารณากําหนด หรื อปรับปรุ ง
มาตรการ หรื อแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ สําหรับทุกฝ่ าย แผนก หรื อการกิจกรรมใดที่มีโอกาสสูงที่
จะเกิดการคอร์รัปชัน่
9.6 บริ ษทั ฯ จะกําหนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนประเมินตนเองทุกปี และทบทวนผลการประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลําดับขั้น
9.7 บริ ษทั ฯ จะทําการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจทุก 2 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจ
มีความเปลี่ยนแปลง
9.8 คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
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คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

March 27, 2017

Copy of Code of Conduct
Of
Applied DB Public Company Limited

I have received and read this Code of Conduct Handbook. I understand, acknowledge and will comply with these practices.

สําเนา คู่มือจริ ยธรรม
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้รับและอ่านคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และรับเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดําเนินงานต่อไป

Signature (ลงชื่อ) .............................................................
( ...........................................................)
Position (ตําแหน่ง)..............................................................
Dept/Division.......................................................................
Date (วันที่)..........................................................................
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