จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

สาส์นจากประธานกรรมการ

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจ พัฒนา
การให้บริการที่ดี และมีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษทั ยึดมัน่ ในหลักของการปฏิบตั ติ นเองทีด่ ตี ามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และ
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจที่ดี
จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิง่ สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษทั จึงได้จดั ทำ�จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ (Code of Conduct) สำ�หรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือการดำ�เนินกิจการของพนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อที่จะเป็นแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้องสำ�หรับการทำ�งานของพนักงานทุกคนและป้องกันการกระทำ�เหตุการณ์ใดๆ ที่เป็น
ผลเสียต่อการดำ�เนินงาน และชื่อเสียงของบริษัททั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป
พนักงานทุกคนจึงต้องให้ความสำ�คัญทีจ่ ะต้องศึกษา เข้าใจ และรับทราบแนวปฏิบตั จิ ริยธรรม
และจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของตนเอง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกฝ่าย
      ขอแสดงความนับถือ

นายพีระ ปัทมวรกุลชัย
                   ประธานกรรมการบริษัท
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ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ

จริยธรรม คือพฤติกรรมที่ใช้เป็นข้อปฏิบัติในการประพฤติที่ดี ที่ชอบโดยมีพื้นฐานมาจากกฎหมายศีลธรรมหรือ
จารีตประเพณีวัฒนธรรมของคนในแต่ละสังคม
จรรยาบรรณ คือหลักความประพฤติปฏิบตั อิ นั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ิในการประกอบ
วิชาชีพ ที่บริษัทคาดหวังให้พนักงานประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติของตนเองและบริษัท

อภิธานศัพท์
บริษัท
หมายถึง บริ ษั ท ปิ่ น ทอง อิ น ดั ส เตรี ย ล ปาร์ ค จำ � กั ด
(มหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย
หมายถึง กรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ที่มีส่วนได้เสียและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวโยงซึ่งอาจเป็นรายการที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่วา่ ทางตรงทางอ้อมและอาจนำ�
ไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท

ผู้มีอำ�นาจควบคุมได้แก่
• นิติบุคคลที่บุคคลหรือนิติบุคคล ตัวการหรือตัวแทน
ไปถือหุ้นเกินกว่า 25% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
• นิติบุคคลที่บุคคลหรือนิติบุคคล ตัวการหรือตัวแทน
มีอำ�นาจควบคุมการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการตั้งแต่
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
• นิติบุคคลที่บุคคลหรือนิติบุคคล ตัวการหรือตัวแทน
เป็นกรรมการ

ผู้บริหาร
หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
ผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับตั้งแต่กรรมการ
ผู้จัดการลงมา

คู่แข่ง
หมายถึง บุคคล หรือบริษทั ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึง หรือ
เหมือนกัน

หลักทรัพย์
หมายถึง หุ้นสามัญใบสำ�คัญแสดงสิทธิหรือตราสารอื่นๆ
ซึ่ ง สามารถเปลี่ ย นมื อ ได้ ข องบริ ษั ท ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
และที่อาจมีขึ้นในอนาคต

คู่ค้า
หมายถึง ซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่จัดหาสินค้าและ
บริการให้กับบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หมายถึง ญาติสนิท หมายถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิต (คู่สมรส บิดามารดา หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
พี่ น้อ งเป็ นบุตรหรือ บุตรบุญธรรม รวมทั้งคู่ ส มรสของ
พี่น้องและบุตร

ข้อมูลภายใน
หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูล
สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
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ส่วนที่ 2

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจในด้านต่างๆ
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2.1 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• หลี ก เลี่ ย งการกระทำ � ใดๆ อั น เป็ น การขั ด ต่ อ
ผลประโยชน์ของบริษทั ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อกับ
ผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า
คู่แข่ง หรือจากโอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็น
พนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และใน
เรือ่ งการทำ�ธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั หรือการทำ�งาน
อื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความรับผิดชอบและหน้าที่ต่อบริษัท
• ห้ามพนักงานบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติ
ในการตกลงเข้ า ทำ � รายการหรื อ กระทำ � การใดๆ
ในนามบริ ษั ท เพื่ อ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และในกรณีทมี่ กี ารทำ�
ธุรกิจใดกับบริษทั ทัง้ ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือ
ในนามของนิตบิ คุ คลใดๆ ทีพ่ นักงานมีอ�ำ นาจดำ�เนินการ
ในนิติบุคคลนั้น พนักงานจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสีย
ต่อบริษัทก่อนทำ�ธุรกรรม

• คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันระหว่างบริษทั
และบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
• กรรมการผู้บริหารต้องรายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย
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2.2 การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
• กรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่
ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระ
สำ�คัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรือผู้อื่นจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผย
สารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
• พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูล
ลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับพนักงานบริษัท
ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้า ทั้งต่อพนักงานด้วยกัน
และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นเสียแต่เป็นข้อบังคับ
โดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพือ่ วัตถุประสงค์ทางการ
ฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษทั อนุมตั อิ ย่างมีลายลักษณ์
อักษรให้มีการเปิดเผย
• ห้ า มกรรมการผู้ บ ริ ห ารพนั ก งานบริ ษั ท และบุ ค คลที่
เกีย่ วข้องกับข้อมูลเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของ
บริษทั ไปยังบุคคลที่ไม่เกีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงบุคคลในครอบครัว
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง เป็นต้น

• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่
รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษทั ซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผย งบการเงินทัง้ ราย
ไตรมาส และรายปี หรือ สารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์แก่สาธารณชน และ 2 วันทำ�การหลังการเปิดเผย
งบการเงินและสารสนเทศของบริษทั ต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

• การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงาน
บริษัทที่มีอำ�นาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผย
ข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย
ให้แนะนำ�ผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำ�หน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อ
ให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

• กรรมการผู้บริหารผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงาน
บัญชีและการเงินเมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ให้ จั ด ทำ � รายงานการซื้ อ /ขายนั้ น ภายใน 2 วั น ทำ � การ
ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตามลำ�ดับต่อไป

• ไม่ให้คำ�แนะนำ�  หรือชี้นำ�ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับ
มอบหมายจากบริษัท

• กรรมการผู้บริหารผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงาน
บัญชีและการเงิน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น รายไตรมาสต่ อ
เลขานุการบริษัท
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2.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า
• ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรมและตัง้ อยูบ่ น
พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
• พนักงานบริษทั ต้องทุม่ เทมุง่ มัน่ พัฒนาบริการให้มคี ณุ ภาพ
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง มีราคาทีส่ มเหตุสมผลทันต่อ
สถานการณ์

• ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใด
ข้อหนึง่ ต้องรีบแจ้งให้คคู่ า้ และ/หรือเจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
• พึงรักษาความลับของลูกค้าเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้
เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมาย
รวมทั้งไม่นำ�ข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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2.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

2.5 การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

• กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ และพนักงาน ประพฤติภายใต้
กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

• ในกระบวนการการจัดซื้อจัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบ
ได้โปร่งใสเป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

• ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

• พนักงานบริษทั ต้องจัดซือ้ จัดหาสินค้าและบริการโดยคำ�นึง
ถึงความต้องการความคุม้ ค่าราคาและคุณภาพมีการให้ขอ้ มูล
แก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่ปกปิดไม่มีอคติไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้ค้า

• ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้ายหรือโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุ
สมผล

• ในการติดต่อคูค่ า้ ให้ผตู้ ดิ ต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจา
การร่างสัญญาการทำ�สัญญาและการปฏิบตั ติ ามสัญญาไว้เป็น
หลักฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำ�หนดตามกฎหมาย
• ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ในการค้ากับคู่ค้า
• ปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมือ่ พบว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือ
เหตุอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงาน
ผู้บงั คับบัญชาเพือ่ ปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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2.6 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
• ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ
และเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง รายใหญ่ แ ละรายย่ อ ย เพื่ อ
ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น โดยรวม ตลอดจนตั ด สิ น ใจ
ดำ�เนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
• มีการกำ�หนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
ขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงาน
การลงทุนของบริษัท
• จัดตัง้ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เป็น
ผู้ให้ความเห็นชอบในการกำ�หนดทิศทางเป้าหมายทางธุรกิจ
แผนธุรกิจและงบประมาณประจำ�ปี โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเป็นสำ�คัญ
• แถลง และชี้แจงสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ
ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย
สม่ำ�เสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงตามกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถรายงานหรื อ
ร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษทั เพือ่ รวบรวม และกลัน่ กรอง
ข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการชุดย่อยต่อไป
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2.7 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
• ปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้
• ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

2.8 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน
และสังคมโดยรวม
• รับผิดชอบและยึดมั่นรวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทมีทำ�เลที่ตั้งในการ
ดำ�เนินธุรกิจ
• ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ชมุ ชนทีบ่ ริษทั ฯ มีท�ำ เลมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึ้นทั้งที่ดำ�เนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
• ให้ความสำ�คัญการป้องกันอุบตั เิ หตุ และควบคุมการปล่อย
ของเสียของคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ให้อยู่ใน
ระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทปลูกฝังจิตสำ�นึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้า รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากร วัสดุหรืออุปกรณ์ตา่ งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.9 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

• ให้ความสำ�คัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำ�งาน
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และ
ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
• ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้
แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
• ให้ความสำ�คัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
ทุกระดับ
• บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่างๆ
ด้ ว ยความเป็ น ธรรม โดยคำ � นึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องแต่ ล ะ
ตำ� แหน่ ง งาน คุ ณวุฒิท างการศึกษา ประสบการณ์ และ
ข้อกำ�หนดอืน่ ๆ ทีจ่ �ำ เป็นกับงานและปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคน
โดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ
เชือ้ ชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอืน่ ใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงาน
• การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ
พนักงาน กระทำ�ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

• บริ ษั ท จะรั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งานเช่ น
ชี ว ประวั ติ การศึ ก ษา ประวั ติ ค รอบครั ว ประวั ติ สุ ข ภาพ
ประวัติการทำ�งาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูล
ส่วนตัวของพนักงานจะทำ�ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
พนักงานผู้นั้น
• ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
• จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคูม่ อื พนักงานให้พนักงานใหม่
ทุกท่านได้รับทราบ และเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับ
ตามการว่าจ้างที่เป็นธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่น
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
• มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ
ทำ�งานของพนักงานให้มปี ระสิทธิภาพและส่งเสริมให้พนักงาน
มีความก้าวหน้าในอาชีพ
• จัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพให้แก่พนักงานเพือ่ สนับสนุน
ให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำ�หรับตนเองและครอบครัว
เมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
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2.10 การให้หรือรับของขวัญ

2.11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียกรับหรือยินยอม
ที่จะรับเงินสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจกับบริษัท

• บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

• ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้น
จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ

• ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่
เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
หรือละเมิดกฎหมาย

• ในกรณีทมี่ เี หตุจ�ำ เป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใด
ในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตาม
ลำ�ดับขั้น
• การให้หรือรับของขวัญอาจกระทำ�ได้หากทำ�ด้วยความ
โปร่งใสหรือทำ�ในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้
• ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรอง
ทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ ในธุรกิจของบริษัท ตามอำ�นาจ
อนุมัติของพนักงานบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยง
รับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต
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• กรณีทพี่ นักงานบริษทั ขออนุญาตผูบ้ งั คับบัญชาให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น พนักงาน
ของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน
ภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้
กับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
• บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน
และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท เพื่อ
ป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท

2.12 การไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา
• ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบริษัท
• บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะไม่กระทำ�การใดๆ ทีจ่ ะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สิน
ปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำ�หนด

2.13 การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
• พนักงานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล
ทรัพย์สนิ ทัง้ ทีม่ ตี วั ตนและไม่มตี วั ตนของบริษทั มิให้เสือ่ มเสีย
สูญหายและใช้ทรัพย์สนิ อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะต้อง
ศึกษาและทำ�ความเข้าใจถึงวิธกี ารใช้ และคำ�แนะนำ�ด้านความ
ปลอดภัยของทรัพย์สนิ และใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ บริษทั อย่าง
เต็มที่ และไม่นำ�ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น
• พนักงานบริษทั ทุกคนพึงหลีกเลีย่ งการเปิดเผยหรือการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
• พนักงานบริษัททุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่าง
เหมาะสม
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2.14 การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
• พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามี
การฝ่าฝืนหรือกระทำ�การใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตาม
ลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
• ผูบ้ ริหารและผูบ้ งั คับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ีในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
และมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บงั คับบัญชา ปฏิบตั ติ ามจรรยา
บรรณที่กำ�หนด
• ในการขอยกเว้นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการ จะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
• พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็น
พนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
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2.15 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
• จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
• ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน
และหน่วยงานกำ�กับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย
เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชั่น และยกระดับการพัฒนา
ประเทศ
• ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการ
ทุจริตทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิง่ ของ
การให้สงิ่ ของ ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง เงินเรีย่ ไร เงินบริจาค
และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำ�ธุรกิจกับ
บริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต
หรือการกระทำ�ใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อ
คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่
ตามด้านล่างนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด (มหาชน)
789 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง
ตำ�บลหนองขาม อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038 296 334
โทรสาร 038 296 333
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ส่วนที่ 3

การบริหารจัดการจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.1 การบริหารจัดการเพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานบริษัททราบ

3.2 การกระทำ�ใดบ้างที่เข้าข่ายผิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททราบถึงแนว
ปฏิบัติทางด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้
พนักงานของบริษทั ทุกท่านลงนามและให้ค�ำ รับรองว่าได้
รับรู้เนื้อหาของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท

1. ไม่ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ
2. แนะนำ � ส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ อื่ น ไม่ ป ฏิ บั ติ ตาม
จรรยาบรรณ
3. ละเลย เพิกเฉย เมือ่ พบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณในกรณีที่ตนทราบ หรือควรทราบ
เนือ่ งจากเกีย่ วข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวนสอบสวน
หาข้อเท็จจริงทีอ่ า้ งว่าได้มกี ารฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ติ าม

พนักงานใหม่ทกุ คนจะต้องลงนามในแบบฟอร์ม เพือ่
ยืนยันว่าได้อา่ นจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อ
กำ�หนดของจรรยาบรรณฉบับนี้ ทัง้ นีพ้ นักงานไม่สามารถ
ใช้ขอ้ อ้างว่าไม่ได้อา่ นหรือไม่ได้ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์ม
มาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางในการดำ�เนินธุรกิจ
ฉบับนี้จะได้รับการปรังปรุงอย่างสม่ำ�เสมอและจะต้อง
ปรับปรุง เพือ่ ให้ทนั ต่อหลักเกณฑ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นี้
หากมีการเพิม่ เติมหรือยกเลิกจรรยาบรรณข้อใดข้อหนึง่
จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท
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3.3 แนวปฏิบัติกรณีพบการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั ต้องให้
ความสำ�คัญกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีที่
พบการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ พนักงาน
บริษทั จะต้องรายงานรายงานการปฏิบตั ทิ อี่ าจขัดต่อจริยธรรม
และจรรยาบรรณในกรณีทพี่ บเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณหรือถูกบังคับให้กระทำ�ใดๆ ทีเ่ ป็นการขัดต่อ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียน
ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1

จัดทำ�รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือถูก
กดดัน / บังคับให้กระทำ�ใดที่เป็นการขัดต่อจริยธรรม
และจรรยาบรรณตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้

ขั้นตอนที่ 2

จัดเตรียม และแนบเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 3

ส่ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นไปยั ง E-mail ผู้ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ดังต่อไปนี้
• ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในทุกระดับ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ เลขานุการบริษัท
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3.4 การบริหารจัดการเรือ่ งรายงานข้อการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
รวบรวมข้อเท็จจริง

ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะต้องดำ�เนินการและสรุปผลเบือ้ งต้นให้
แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารรายงาน

กลั่นกรองข้อมูล

ผู้รับข้อร้องเรียนจะเสนอเรื่องต่อตัวแทนฝ่ายบริหารโดย
ตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณาคือ
1. ตัวแทนจากหน่วยงานระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไปในสายงาน
ของผู้ร้องเรียน ซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้ง
หรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน
2. ตัวแทนจากผู้บริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3. เลขานุการบริษัท หรือหัวหน้าสายงานตรวจสอบ
ภายใน

มาตรการดำ�เนินการเพือ่ หยุดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา จะกำ�หนด
มาตรการดำ � เนิ น การระงั บ การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณและบรรเทาความเสี ย หาย ให้ กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ โดยคำ �นึง ถึง ความเดื อดร้อนเสียหาย โดยให้
แจ้งผลการดำ�เนินการต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบและผู้บริหารสูงสุด

3.5 การลงโทษทางวินัย
บริ ษั ท จะพิ จารณากำ � หนดบทลงโทษให้ เ หมาะสมกั บ
ลักษณะและสถานการณ์ของการกระทำ�ที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
แต่ละประเภทโดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่าง ไป
ตามความร้ายแรงของการกระทำ�ผิด
ในกรณีที่เป็นการกระทำ�ที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณเพียงเล็ก
น้อยหรือที่กระทำ�เป็นครั้งแรก บริษัทจะออกหนังสือตักเตือน
ก่อน โดยผู้ที่ดำ�เนินการตามข้อ 3.4 จะสรุปผลและบทลงโทษ
ดังกล่าวเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้อนุมัติ

3.6 มาตรการคุม้ ครองผูร้ ายงานผูร้ อ้ งเรียนหรือ
ผู้ ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน
หรื อ ผู้ ใ ห้ ความร่ ว มมื อ ในการรายงานการฝ่ า ฝื น หรื อ
ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำ�เป็น โดยคำ�นึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของ
ข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผูท้ ี่ได้รบั ความเสียหาย จะได้รบั การบรรเทาความเสียหาย
ด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

หากเป็นการกระทำ�ที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
ผู้ฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษรุนแรงซึ่งมีตั้งแต่
• การให้พักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน
• เลิกจ้างงาน
• ดำ�เนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา
โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณาจะสรุป
ผลและบทลงโทษดังกล่าว เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติ
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ส่วนที่ 4

แบบฟอร์มการรายงานการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
แบบฟอร์มการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วันที่           เดือน             พ.ศ        
เรียน
ข้าพเจ้าตำ�แหน่ง
สังกัดหน่วยงาน (แผนก) ฝ่าย
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ขอร้องเรียนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ชื่อผู้กระทำ�การฝ่าฝืน
สังกัดหน่วยงาน (แผนก) ฝ่าย
ได้กระทำ�การเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้
(1)
(2)
(3)
ถูกกดดัน/บังคับให้กระทำ�ใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณจาก
นาย/นาง/นางสาว
สังกัดหน่วยงาน (แผนก) ฝ่าย
ได้กดดัน/บังคับให้ข้าพเจ้ากระทำ�ใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐาน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
ผู้ร้องเรียน / รายงาน
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ส่วนที่ 5

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ข้าพเจ้าได้รบั และอ่านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจรับทราบและยึดถือ
เป็นหลักปฏิบัติในการดำ�เนินงานต่อไป
ลงชื่อ :
       (                                     )
ตำ�แหน่ง :
หน่วยงาน :
วันที่:              /              /

ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ (สำ�เนา)
ข้าพเจ้าได้รบั และอ่านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจรับทราบและยึดถือ
เป็นหลักปฏิบัติในการดำ�เนินงานต่อไป
ลงชื่อ :
       (                                     )
ตำ�แหน่ง :
หน่วยงาน :
วันที่:              /              /

_20

CODE OF CONDUCT

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

Pinthong Industrial Park Public Company Limited
789 Moo 1, SaiNongKho-LaemChabang Road,
Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

