


บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำ�กัด(มห�ชน)
TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท ทีพีไอ โพลีน
 มีเจตนารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมี
ความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทในเครือ ทีพีไอ โพลีน เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
โดยยึดมั่นการดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน





นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ด ี        
หลักการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ        
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี         
ความสำาคัญของการจัดให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ด ี     
จรรยาบรรณธุรกิจ         
 1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   
 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต     
 3. การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์         
 4. การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ    
 5. การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน / การบริหารความเสี่ยง  
    และรายงานทางบัญชี / การเงิน
           6. การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด   
 7. การจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า     
 8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
 9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง     
 10. จรรยาบรรณของพนักงาน      
 11. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล     
 12. การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ /  ช่องทางการแจ้งเบาะแส      
      ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
 13. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย     
      13.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น      
      13.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า     
      13.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า      
      13.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า    
      13.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้      
      13.6 การปฏิบัติต่อภาครัฐ      
      13.7 การปฏิบัติต่อพนักงาน     
      13.8 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม   
      13.9 การให้ความสำาคัญต่อคุณภาพความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
 14.  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม    
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ                           
การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ                          
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของผู้ผลิต/                      
จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ             
นิยามและคำาจำากัดความ                         
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ส�รบัญ
เรื่อง                     หน้า



     คณะกรรมการบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด 
(มหาชน) มีความมุ่งม่ันในการประกอบธุรกิจ
ตามแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นด้าน
นิติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อ
สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไป
กับการเสิรมสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้แก่ 
พนักงาน บุคลากร ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารท่ีสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้
กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทใน
เครือทีพีไอ โพลีน ทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี
  

 (1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดถือ
แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลที่เป็นสากลและมุ่ง
มั่นพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
การมาตรฐานสากลให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัน
ได้แก่ การคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ ้น การ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้
ความสำาคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ
 (2) คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำาหลักสำาคัญในการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย Creation 
Shared Value, Responsibiltyty, Equitable 
treatment, Accountability, Transparency และ 
Ethics (CREATE) มาใช้เป็นแนวทางในการดำาเนิน
งาน ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องใน
ทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน
 (3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มี
โครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำาคัญ 
มีระบบการติดตาม วัดผลการดำาเนินงาน และ
บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่
ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะ
เป็นผู้นำาในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอด
จนส่งเสริมวัฒนธรรมการกำากับดูแลกิจการที่
ดี ดูแลรับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและดำาเนินธุรกิจโดย
คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และ
การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้
มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และ
ทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ
ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบ
ถ้วนและยั่งยืน

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
นโยบ�ย
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บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน)

น�ยวิสิทธ์ น้อยพันธุ์
ประธ�นกรรมก�ร





“ประเทศไทยใสสะอาด

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”



 ด้วยเจตนารมณ์ของกลุ ่มบร ิษ ัทในเคร ือ
ทีพีไอ โพลีน ในอันที่จะดำาเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และคุณธรรม พร้อมกับมี
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้
จัดทำาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการประมวล 
นโยบายการดูแลรับผิดชอบ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
ตลอดจนหลักการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ท่ีเป็นมาตรฐานสากล และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ 
ได้รับทราบแนวปฏิบัติ ที่กำาหนดไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจนี้ 
 เพื ่อให้การดำาเนินงานของ
กลุ่มบริษัทฯ บรรลุถึงเป้าหมายธุรกิจ
ควบคู ่ ไปก ับการสะท ้อนคุณค่า และ
วัฒนธรรมขององค์กร  พร้อมกันนี้
บริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้ผู้ร่วมดำาเนินธุรกิจ
กับกลุ่มบริษัทในเครือ ทีพีไอ โพลีน
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้รับทราบ และยึดมั ่นในหลักการ
เดียวกัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ร่วมกันต่อไป

หลักก�รดำ�เนินธุรกิจ
อย่�งมีจรรย�บรรณ
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น�ยประชัย เลี่ยวไพรัตน์

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำ�กัด (มห�ชน)

และกลุ่มบริษัทในเครือ ทีพีไอ โพลีน



    Creation Shared Value
มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันให้กับสังคม และ
ผู้มีส่วนได้เสีย 
    Accountability
มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ การกระทำาของตนเองโดย
สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจ การกระทำานั้นได้
    Responsibility
มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่ดี ด้วยความทุ่มเท ให้ได้ตามเป้าหมาย
    Transparency
มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิด
เผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน
    Equitable treatment
ปฏิบัติต่อพนักงาน ชุมชน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียมกัน 
และเป็นธรรม
    Ethics
มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

 
       หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของ
ความสัมพันธ์ระหว่าง กรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ พนักงาน 
และผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำาไปสู่การเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

หลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี (C R E A T E) 

ลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีห5

CO
DE

 O
F 

CO
N

DU
CT

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน)



คว�มสำ�คัญ
ของก�รจัดให้มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
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   เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ และมีมาตรฐาน
ชัดเจน เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันและขจัดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
   สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน สาธารณชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วน
ในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการคำานึง
ถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
   เป็นเครื่องมือวัดผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการทำางานต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ต่อกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำานาจภายในขอบเขตที่
กำาหนด



จรรย�บรรณธุรกิจ
กลุ่มบริษัทในเครือ ทีพีไอ โพลีน

 กลุ่มบริษัทในเครือ ทีพีไอ โพลีน ให้ความสำาคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น ในทุกที่ที่เข้าไปดำาเนินธุรกิจ พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จึงต้องเคารพกฎหมาย ไม่
ฝ่าฝืน และประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ คำาสั่ง ประกาศ และข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกำาหนด และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและบังคับใช้กับกลุ่มบริษัทฯ รับรู้และเข้าใจถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการทบทวนความสอดคล้องของ
การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง และดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างสมำา่เสมอ

1 ก�รเค�รพและปฏิบัติต�มกฎหม�ย  ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

 กลุ่มบริษัทในเครือ ทีพีไอ โพลีน ถือเป็นนโยบายสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึง
ประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม จึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อแสดงถึง
เจตนารมณ์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้าที่ของกรรม
การบริษัทฯ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีความสัมพันธ์ จะต้อง
หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำาเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือทำาให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพลดลง ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
จะเข้าไปดูแลการทำารายการนั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม
บริษัทฯ

3 ก�รมีส่วนได้เสียและคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

 กลุ่มบริษัทในเครือ ทีพีไอ โพลีน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความ
สำาคัญ และมีจิตสำานึกในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต การกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น
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ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 
และก�รรักษ�ข้อมูล
อันเป็นคว�มลับ
 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด 
(มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนใตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงถือเป็น
นโยบายที่สำาคัญ ในการดำาเนินการให้
เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระ
สำาคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลัก
ทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือ
เป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ
และถือเป็นข้อมูลลับของกลุ่มบริษัทฯ 
หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผล 
กระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท ทีพีไอ
โพลีน จำากัด (มหาชน) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ จึง
ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ 
และต้องไม่นำาข้อมูลภายในท่ีตนล่วงรู้
มาจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตนไปบอก
ผู้อ่ืน หรือนำาข้อมูลภายในไปใช้แสวงหา
กำาไรหรือผลประโยชน์จากการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ในทางมิชอบ หรือทำาให้ 
กลุ่มบริษัท ทีพีไอ เสียประโยชน์ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม
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ก�รควบคุมภ�ยใน
ก�รตรวจสอบภ�ยใน
ก�รบริห�รคว�มเส่ียง

และร�ยง�นท�งบัญชีก�รเงิน

ก�รรับและก�รให้
ของขวัญ ทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใด

 กลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน มุ่งมั่นที่
จะสร้างมูลค่าเพิ่มและความม่ันคงให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จดังกล่าว จึงกำาหนดเป็น
นโยบายให้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ของกลุ่มบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญต่างๆ ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลที่ดี มีการสอบทานระบบงาน
อย่างสมำ่าเสมอ และมีการจัดทำารายงานทางบัญชีและ
การเงินที่ถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามที่
กฎหมายกำาหนด เป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อกลุ่มบริษัทฯ

 การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงหรือรับเลี้ยง
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทใน
เครือทีพีไอ โพลีน ให้สามารถกระทำาได้ในวิสัยอัน
ควร ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม และไม่ให้เรียก
ร้องหรือรับไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียม
ปฏิบัติหรือเกินความเหมาะสม นอกเหนือจากผล
ตอบแทนอันพึงได้จากกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจมีผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำาเอียง

5
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ลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
  การจัดหาเป็นกระบวนการสำาคัญเพื่อกำาหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า 
และบริการที่กลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน จะนำามาใช้ในการดำาเนินกิจการ จึงจำาเป็นต้องมีขั้น
ตอนดำาเนินการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ กลุ่มบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบและอธิบายได้ นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำาคัญกับคู่ค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน 
และเสริมสร้างสัมพันธภาพในการทำางานที่ดีกับคู่ค้า บนพื้นฐานของการให้เกียรติและความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน

  ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัย
สำาคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจและเพิ ่มประสิทธิภาพการทำางาน ฉะนั ้น จึงเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 
และต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมาย คำาสั่ง และมาตรฐาน
ที่กลุ่มบริษัท ในเครือทีพีไอ โพลีน กำาหนด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

7

8

10

ก�รจัดห�และก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�

ทรัพย์สินท�งปัญญ� ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รสื่อส�ร

9 สิทธิและคว�มเป็นกล�งท�งก�รเมือง

จรรย�บรรณของพนักง�น

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

  กลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน มีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง และมีความเป็น กลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด รวม
ทั้งมีความเป็นอิสระทั้งในการตัดสินใจและการกระทำา ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้
พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

  จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนของพนักงาน เป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับการทำางาน กฎระเบียบ ข้อกำาหนด คำาสั่ง และประกาศของกลุ่มบริษัท
ในเครือทีพีไอ โพลีน โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำางาน
เป็นทีม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย คำานึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการ
ดำาเนินธุรกิจ
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การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

การรับแจ้งเหต ุ/ ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บริษัทฯ และการคุ้มครอง สิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

11

12

  กลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัททีพีไอ เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

  กลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน กำาหนดแนวปฏิบัติในการรับแจ้งเหตุ 
ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ทั้งการแจ้งด้วยวาจาทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัทฯ จะชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้น และแนวทางการจัดการหรือแนวทางการดำาเนินงานในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
แจ้งเบาะแส ในกรณีที่มีการกระทำาผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของกลุ่มบริษัทฯ ของบุคคล หรือ
เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน ต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้
ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน

13 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในเครือทีพีไอ โพลีน ย่อมเกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน 
ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึง
ได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิข้ันพื้นฐานของตนและมุ่งม่ันในการสร้างความพึงพอใจ 
สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 13.1 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

 มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษา
สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

 13.2 ก�รปฏิบัติต่อลูกค้�
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 คำานึงถึงความเสมอภาคและความ
ซื่อสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์
ร่วมกับคู่ค้าโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กติกาที่กำาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมี
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

 13.3  ก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�

 ให้ความสำาคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็น
หนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเครือที
พีไอ โพลีน จึงได้กำาหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่อาจ
ส่งผลต่อการกระทำาที่ไม่เหมาะสม

 ปฏิ บั ติ ต่ อคู่ แ ข่ งท างการ ค้ า ให้
สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายเ ก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน
ทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม

 13.4  ก�รปฏิบัติต่อคู่แข่ง
        ท�งก�รค้�

 ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตาม
เงื่อนไขและเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ รวมถึงการชำาระ
คืนตามกำาหนดเวลา

 13.5  ก�รปฏิบัติต่อเจ้�หนี้

 13.6  ก�รปฏิบัติต่อภ�ครัฐ

 มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และ
บรรยากาศการทำางาน ส่งเสริมการทำางาน
เป็นทีมให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความ
ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการทำางาน 
ให้ความสำาคัญต่อการ

พัฒนา ถ่ายทอดความรู้และความสามารถของ
พนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
กำาหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กร ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็น
หนึ่งปัจจัยสำาคัญ และมีคุณค่านำามาซึ่งความ
สำาเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน

 13.7  ก�รปฏิบัติต่อพนักง�น

 ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนัก
ถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่
โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ แบ่งปันผล
กำาไรส่วนหน่ึงเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์
ชุมชน สังคมและวัฒนธรรม คำานึงถึงการ
ดำาเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดย
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มก่อสร้างโรงงาน การ
เลือกเทคโนโลยีตลอดถึงกระบวนการผลิตและ
กระบวนการกำาจัดของเสีย

 13.8  ก�รปฏิบัติต่อชุมชน                  
        สังคม วัฒนธรรม
        และสิ ่งแวดล้อม

 ให้ ความสำ าคัญต่อการบริหาร
จัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีว
อนามัย ในการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง กำาหนดและทบทวน นโยบายคุณภาพ 
ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย รวมถึงแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 13.9  ก�รให้คว�มสำ�คัญต่อ                  
        คุณภ�พ คว�มปลอดภัย            
        และอ�ชีวอน�มัย
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ก�รวิจัย และ
พัฒน�นวัตกรรม
    กลุ ่มบร ิษ ัทในเคร ือ 
ทีพีไอ โพลีน มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ซึ่งเป็น
นวัตกรรมท่ีหลากหลายออกสู่ท้อง
ตลาด เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบ
สนองการนำาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์
ส ูงส ุดแก ่ผ ู ้บร ิ โภค ประกอบกับ
บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเสมอมา จึง
ได้วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบทดแทน  
(Alternative Raw Material) และ 
เชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) 
ซึ่ ง ถือ เป็นนวัตกรรมอีกห น่ึงรูป
แบบ  เพื่อลดการใช้วัตถุดิบ และเชื้อ
เพลิง ซี่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติให้
ได้มากที่สุด กลุ่มบริษัทฯ ให้การส่ง
เสริมในการเผยแพร่ นวัตกรรมเหล่า
นี้ โดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้
สาธารณชนสามารถเข้ามาศึกษา
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ก�รปฏิบัติต�ม
จรรย�บรรณธุรกิจ

ก�รรับข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับจรรย�บรรณธุรกิจ

 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่
ไม่ได้กำาหนดไว้ ขอให้ใช้ดุลยพินิจเบื้องต้น โดยการตั้งคำาถามเกี่ยวกับการกระทำานั้นกับตนเองก่อน
ยุติการดำาเนินการ ดังนี้

 1. การกระทำานั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
 2. การกระทำานั้นขัดต่อนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ
    หรือไม่
 3. การกระทำานั้นเป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
 4. การกระทำานั้นทำาให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
    กลุ่มบริษัทฯหรือไม่
 5. การกระทำานั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ อย่างร้ายแรง  
       หรือไม่ หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น ซึ่งมีหน้าที่ให้คำาแนะนำาใน
    ขั้นต้น หรือสอบถามโดยตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในเรื่องนั้นๆ

 ด้วยคาดหมายให้พนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน ทุกคนร่วมกันสอดส่อง
ดูแล การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยสนับสนุนให้มีการ
รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาตาม
ลำาดับชั้น โดยผู้ที่ได้รับข้อมูลจะถือเป็นข้อมูลความลับ ซึ่งทุกข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจน 
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีการ
กำาหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสมและชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับ
ความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
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    ผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษย
ชนและมีการปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากลและ
กฎหมาย
    ผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำาเนินธุรกิจโดยปราศจาก
การใช้แรงงานบังคับ และจะต้องไม่มีการใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจ
    ผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำาเนินธุรกิจโดยปราศจาก
การใช้แรงงานเด็ก และต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชนที่บังคับใช้
    ผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำาเนินธุรกิจโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วยเงื่อนไขของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ 
ความพิการ ฯลฯ

จรรณย�บรรณ
ในก�รดำ�เนินธุรกิจของผู้ผลิต / จัดห�สินค้�
วัตถุดิบ และบริก�ร15

CO
DE

 O
F 

CO
N

DU
CT

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน)

1.  สิทธิมนุษยชนและแรงง�น



     ผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำาเนินธุรกิจ
ด้วยคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
     ผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำาเนินธุรกิจ
โดยปราศจากการให้สินบนในทุกรูปแบบ
     ผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำาเนินธุรกิจ
ด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
     ผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ต้องมีการจัดการ
บันทึกทาง ธุรกิจ และบัญชีที ่เกี ่ยวข้องกับการทำาธุรกิจอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมที่จะจัดส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีการ
ร้องขอ
     ผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องปกป้อง
ข้อมูลความลับของบริษัทฯ

3. คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย 
   และสิ่งแวดล้อม

     ผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ควรมีความ
รับผิดชอบและมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
     ผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
     ในระบบการผลิตของผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และ
บริการ จะต้องมั่นใจว่ามีการติดตั้งระบบกำาจัด และจัดการของ
เสีย การปล่อยมลพิษทางอากาศและการระบายนำ้าทิ้งที่เหมาะสม
ปลอดภัย และมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ
     ผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องจัดหาสถาน
ที่ทำางานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตน รวมถึง
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
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2. คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย 
   และสิ่งแวดล้อม



บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำ�กัด (มห�ชน)
TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน)
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บริษัทฯ  
หม�ยถึง
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน
หม�ยถึง
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำากัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำากัด
บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำากัด บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำากัด 
บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่น จำากัด บริษัท ไนเตรทไทย จำากัด
บริษัท พลาสติก โพลีน จำากัด บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำากัด
บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำากัด บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จำากัด และ 
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำากัด

นิย�มและคำ�จำ�กัดคว�ม



กลุ่มบริษัทฯ  
หม�ยถึง
กลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน 

กรรมก�รบริษัทฯ 
หม�ยถึง
กรรมการกลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน

ผู้บริห�ร 
หม�ยถึง
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน

พนักง�น 
หม�ยถึง
พนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือทีพีไอ โพลีน

ผู้มีส่วนได้เสีย 
หม�ยถึง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท
ในเครือทีพีไอ โพลีน ในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย
ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ 
พนักงาน ชุมชน และสังคม

จรรย�บรรณธุรกิจ 
หม�ยถึง
แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมาตรฐานในการดำาเนินธุรกิจ
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และสะท้อนถึงคุณค่า / 
วัฒนธรรมขององค์กร

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 
หม�ยถึง
การดำาเนินกิจกรรมหรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจ
มีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทในเครือ
ทีพีไอ โพลีน

ประโยชน์อื่นใด 
หม�ยคว�มว่�
สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน บร
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