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สารจากประธานกรรมการ
บริ ษ ัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ได้ด าํ เนิ น ธุ ร กิ จ และบริ ห ารงานอย่างมี จ ริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ และให้
ความสําคัญกับความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการบริ หารงาน บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําคู่มือวิธีการปฏิบตั ิงานให้เกิดความสําเร็ จ
โดยยึดถือความมีจริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เป็ นหลักในการทําธุ รกรรม รวมถึงเรื่ องการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
รายการระหว่างกัน การปฏิบตั ิตามกฎหมายและการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เอกสารนี้ ได้ประมวลข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการทําธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งการดําเนิ นการ
ตามหลักการดังกล่าว เป็ นส่ วนสําคัญยิ่งที่ส่งผลให้บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จ บริ ษทั ฯ จึงยึดถือปฏิบตั ินโยบายดังกล่าว
และบริ ษ ัท ฯ คาดหวังให้กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานของบริ ษ ทั ฯ ทุ ก คนมี ห น้าที่ ตอ้ งปฏิ บ ัติตามจริ ยธรรมอย่าง
เคร่ งครัด
คณะกรรมการเชื่อมัน่ ว่า การยึดถือจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
ซึ่ งจะทําให้บ ริ ษ ทั ฯ เจริ ญ เติ บ โต ก้าวหน้าอย่างมั่น คง และยัง่ ยืน ตลอดจนสร้ างผลงานเป็ นที่ พึ งพอใจและได้รับ ความ
ไว้วางใจกับทุกฝ่ ายยิง่ ๆ ขึ้นไป

(นายเสรี จินตนเสรี )
ประธานกรรมการ
วันที่ 23 มีนาคม 2559
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสาธารณชน และสังคม
2. เพื่อบริ ษทั ฯ จะไม่ใช้วธิ ีการหรื อการกระทําที่มิชอบด้วยกฎหมายหรื อผิดจริ ยธรรมเพียงเพื่อให้การดําเนิน
งานบรรลุผลสําเร็ จ

หน้า 2

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บ ัติสําหรั บกรรมการและพนักงาน เพื่ อ ป้ องกัน ปั ญ หาความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
2. กรณี ที่กรรมการหรื อพนักงานได้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในรายการ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการเสมือนกับบริ ษทั ฯ ได้
กระทํากับบุคคลภายนอก ซึ่ งกรรมการหรื อพนักงานผูน้ ้ นั จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ไม่ใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานในการหาผลประโยชน์ส่วนตน และในเรื่ อง
การทําธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั ฯ หรื อทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
4. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้ อขายหุ น้ ของบริ ษทั ฯ หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ
5. ระหว่างที่ปฏิบตั ิงานให้บริ ษทั ฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั ิงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่
ถือว่าเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์แก่ผใู้ ดทั้งสิ้ น

ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
3 าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
เพื่อให้บริ ษทั ฯได้มีหลักการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่
1. ดําเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดําเนิ นการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
2. กํากับดูแลการดําเนิ นงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีสถานะทางการเงิน การบริ หารและการจัดการที่ถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อปกป้ องและเพิ่มผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้
3. มุ่งมัน่ ในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่ คง เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ ได้รับผลตอบแทนที่ดีสอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
3
4. เคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการได้รับข้อมูลที่จาํ เป็ นเพื่อประเมินบริ ษทั ฯ โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิ ดเผยผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถกู ต้องตามความจริ ง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ เป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จของ
การบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงให้การดูแลตลอดจนให้ความเป็ นธรรมในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง
โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริ ษทั ฯ ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิ ทธิส่วนบุคคล
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุ จริ ตใจ และตั้งอยูบ่ น
พื้นฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน
4. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรู ปแบบ
อาทิ การจัดสัมมนา การฝึ กอบรม เป็ นต้น
5. กําหนดนโยบายค่ าตอบแทนพนักงานและสวัส ดิ การแก่ พ นักงานอย่างเป็ นธรรม ที่ ส อดคล้อ งกับ ผลการ
ดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ทั้ง ในระยะสั้ น เช่ น สภาพตลาด การแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ ลัก ษณะของงาน ผลการ
ปฏิ บ ัติ ง าน และความสามารถในการทํากําไรในแต่ ล ะปี เป็ นต้น และในระยะยาว เช่ น การวัด ผลการ
ปฏิบตั ิงานตาม Balance Scorecard เป็ นต้น
6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
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นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ในคุ ณค่าของการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจอย่างต่อเนื่ องให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ นผูม้ ี
พระคุณของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง บริ ษทั ฯจึงได้กาํ หนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้าดังนี้
1. ให้บริ การอย่างมีคุณภาพแก่ลกู ค้าในราคาที่เป็ นธรรม
2. ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ ง อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริ มาณหรื อเงื่อนไขใดๆ ของบริ การนั4้ นๆ
3. พึ งรั ก ษาผลประโยชน์ ข องลู ก ค้าด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต พร้ อ มทั้ง ให้ ค าํ แนะนํา ในบริ ก ารที่ ดี และเป็ น
ประโยชน์ต่อลูกค้า
4. ไม่พึงเรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์จากลูกค้า โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ของตน
5. ไม่พึงนําข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
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นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้ าหนี้
คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไข
คํ้าประกัน การบริ หารเงินทุน และกรณี ที่เกิดการผิดนัดชําระหนี้ ไว้อย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรมและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิไว้ให้
เป็ นที่ทราบ เช่น ด้านการบริ หารเงินทุน บริ ษทั มีนโยบายที่จะรักษาอัตราส่ วนสภาพคล่องให้อยูใ่ นระดับสู งเพียงพอ และ
รักษาอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม เพื่อให้บริ ษทั มีความสามารถในการชําระหนี้ ให้กบั เจ้าหนี้ ได้อย่าง
ต่อเนื่ อง ตรงตามกําหนดเวลา ด้านเงื่อนไขการคํ้าประกัน บริ ษทั มีนโยบายที่จะดูแลผูท้ ี่ค้ าํ ประกันไม่ให้ได้รับความเสี ยหาย
หากมีปัญหาบริ ษทั จะเข้าไปรับผิดชอบ ด้านการผิดนัดชําระหนี้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะไม่ผิดนัดชําระหนี้ บริ ษทั จะเร่ งเข้าไป
จัดการ และแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถชําระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ ซึ่ งเป็ นหุ ้นส่ วนและปั จจัยแห่ งความสําเร็ จทางธุ รกิจที่สําคัญประการหนึ่ งด้วยความเสมอ
ภาค และคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ฯ ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. การจัดหาสิ นค้าและบริ การเป็ นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้
- จัดทําสัญญาที่เหมาะสมไม่เอาเปรี ยบคู่สัญญา
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จ่ายเงินให้คู่คา้ และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชําระเงินที่ตกลงกัน
2. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ ยงั่ ยืนกับคู่คา้ และคู่สัญญา และมี ความเชื่ อถือซึ่ งกันและกัน ไม่กระทําการ
โฆษณาที่เป็ นเท็จ หรื อหลอกลวงให้คู่คา้ เข้าใจผิด

นโยบายการปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี้
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
2. ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
3. ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น หรื อคู่แข่งทางการค้า

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมและส่ วนรวม
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม ดังนี้
1. ปฏิบตั ิตนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย
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