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วิสัยทัศน์ 
•	 อมรินทร์คือองค์กรชั้นนำ�ของประเทศ	ที่มอบส�ระ	คว�มรู้	คว�มรื่นรมย์	ด้วยรูปแบบที่ครบวงจร

•	 อมรินทร์มุ่งส่งเสริมคุณภ�พชีวิตแก่ลูกค้�ทุกเพศทุกวัย

•	 อมรินทร์เป็นองค์กรที่มีคว�มสุข	และส�มัคคีเป็นหนึ่งเดียว

พันธกิจ
เร�ทำ�ง�นเพื่อคว�มสุขและคว�มรุ่งโรจน์ของสังคม

ขอบเขตการบังคับใช้
คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้ใช้บังคับสำ�หรับ	 บริษัท	 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 จำ�กัด	(มห�ชน)	

และบริษัทในเครือ	(“บริษัท”)	

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บริษัทเค�รพ	และปฏิบัติต�มกฎหม�ย	ระเบียบกฎเกณฑ์ต่�งๆ	และข้อบังคับของท�งร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง	

กับก�รดำ�เนินธุรกิจ	รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท	โดยได้กำ�หนดเป็นนโยบ�ย	ดังนี้

1.	 กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	จะต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และเค�รพจ�รีต	

ประเพณีท้องถิ่นต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

2.	 กรรมก�ร	ผูบ้รหิ�ร	และพนกัง�น	จะตอ้งปฏบิตัติ�มกฎหม�ย	และกฎระเบยีบของบรษิทัอย�่งเครง่ครดั

3.	 กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	จะต้องปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยง�นร�ชก�รอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

ก�ร	ดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

4.	 กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนกัง�น	จะตอ้งปฏบัิตหิน�้ทีข่องตนดว้ยคว�มซือ่สัตยสุ์จรติ	โดยคำ�นึงถึง	ประโยชน์

อันชอบธรรมของบริษัท	รวมทั้งไม่กระทำ�ก�รช่วยเหลือ	สนับสนุน	หรือส่งเสริมก�รหลีกเลี่ยงก�รปฏิบัติ	ต�มกฎหม�ย

5.	 กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 จะต้องให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นกำ�กับดูแล	 และร�ยง�นข้อมูล		

เกี่ยวกับก�รฝ่�ฝืน	หรือก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ยหรือกฎระเบียบต่�งๆ	ต่อหน่วยง�นนั้น

2. การจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทคำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญของนโยบ�ยในข้อนี้เป็นอย่�งยิ่ง	 เพร�ะห�กมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	

เกิดขึ้น	 อ�จทำ�ให้บริษัทประสบปัญห�ในก�รดำ�เนินธุรกิจได้	 จึงได้กำ�หนดเป็นข้อปฏิบัติสำ�หรับกรรมก�ร	

ผู้บริห�ร	และพนักง�นของบริษัท	ดังนี้

1.	 กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	ต้องหลีกเล่ียงคว�มขัดแย้งระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตัว	และผลประโยชน์	

ของบริษัทในก�รติดต่อกับคู่ค้�	 และบุคคลใดๆ	 ทั้งนี้	 ห�กจำ�เป็นต้องมีก�รดำ�เนินก�รใดๆ	 ที่เก่ียวข้อง	

กบัคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน	์กรรมก�ร	ผูบ้รหิ�ร	และพนกัง�นจะตอ้งคำ�นงึถงึผลประโยชนข์องบรษิทัเปน็หลกั

2.	 กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 ที่มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินกิจกรรมภ�ยนอกองค์กร	 หรือดำ�รง

ตำ�แหน่งนอกบริษัท	เช่น	เป็นกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	ที่ปรึกษ�	ตัวแทน	หรือพนักง�นในองค์กรอื่น	กิจกรรมนั้นๆ

จะต้องไม่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม
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3.	 ในกรณีที่	ผู้บริห�ร	หรือพนักง�น	ไปเป็นกรรมก�ร	หุ้นส่วน	หรือที่ปรึกษ�ในบริษัท	องค์กร	หรือ

สม�คมท�งธุรกิจอื่น	 จะต้องไม่กระทบต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ ในบริษัท	 และจะต้องได้รับอนุมัติจ�กกรรมก�ร	

ผู้อำ�นวยก�รใหญก่่อน	สำ�หรบักรรมก�รที่ไปกระทำ�ก�รดงักล�่วจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิ�กทีป่ระชมุคณะกรรมก�รกอ่น

4.	 หลีกเลี่ยงก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง	 และในกรณีที่เข้�ข่�ยเป็นร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน

ต�มประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ/หรือสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์	 บริษัทจะต้องปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์	 วิธีก�ร	 และก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทจดทะเบียนอย่�งเคร่งครัด

5.	 ในกรณีที่	ผู้บริห�ร	พนักง�น	หรือบุคคลในครอบครัว	เข้�ไปมีส่วนร่วม	หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจก�ร

ใดๆ	ซึง่อ�จมผีลประโยชนห์รอืกอ่ใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ท�งธรุกจิตอ่บรษิทั	จะตอ้งแจง้ใหก้รรมก�รผูอ้ำ�นวยก�รใหญ	่

ทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร	 สำ�หรับกรณีที่กรรมก�รหรือบุคคลในครอบครัวไปกระทำ�ก�รดังกล่�วจะต้องแจ้งให้

ประธ�นกรรมก�รทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร

3. การใช้ข้อมูลของบริษัท
บริษัทถือว่�เป็นคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 ที่จะต้องใช้ข้อมูลของบริษัท	

และเก็บรักษ�คว�มลับของบริษัทอย่�งถูกต้อง	จึงได้กำ�หนดแนวปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นคว�มลับหรือถือว่�เป็นคว�มลับของ

บรษิทั	อนัจะกอ่ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยแกบ่รษิทั	ไมว่�่จะเปน็ขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส	์ขอ้มลูก�รเงนิ	นโยบ�ยของบรษิทั

และข้อมูลอื่นๆ	แม้ว่�จะพ้นสภ�พจ�กก�รเป็นกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นของบริษัทแล้วก็ต�ม

2.	 กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 ไม่ใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อประโยชน์ในก�รซื้อข�ยหุ้นของบริษัท	

หรือให้ข้อมูลภ�ยในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในก�รซื้อข�ยหุ้นของบริษัท	นอกจ�กนี้	ห�กมีกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	

หรอืพนกัง�น	ถอืครองหลกัทรพัย	์ใดๆ	จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทร�บถงึก�รถอืครองหลกัทรพัยด์งักล�่ว	และร�ยง�น

ก�รถือครองหลักทรัพย์ให้บริษัททร�บทุกๆ	ไตรม�ส

3.	 ต้องไม่ใช้ข้อมูลภ�ยในเพ่ือประโยชน์	ในก�รทำ�ธุรกิจท่ีเป็นก�รแข่งขันกับบริษัท	หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง

4.	 กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	ต้องรับผิดชอบ	และรักษ�ส�รสนเทศที่เป็นคว�มลับของผู้ถือหุ้น	

ลกูค�้	คูค่�้	เจ�้หนี	้และพนกัง�น	โดยจะไมเ่ปดิเผยส�รสนเทศดงักล�่วห�กไมไ่ดร้บัคว�มยนิยอมจ�กผูเ้ปน็เจ�้ของ

ส�รสนเทศ	เว้นแต่ก�รเปิดเผยนั้นจะเป็นไปต�มกฎหม�ย	ข้อบังคับ	ข้อกำ�หนด	หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทต้อง

ปฏิบัติต�ม	รวมถึงไม่เข้�ถึงส�รสนเทศที่เป็นคว�มลับของบุคคลดังกล่�วด้วยวิธีก�รที่ไม่สุจริตหรือไม่เหม�ะสม

4. ความรับผิดชอบต่อบริษัท และทรัพย์สินของบริษัท
บริษัทถือเป็นคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	ที่จะส่งเสริม	และรักษ�ชื่อเสียงของ

บริษัทอย่�งถึงที่สุด	และใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่�งคุ้มค่�	และเกิดประโยชน์สูงสุด	เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน

ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท	โดยกำ�หนดเป็นแนวนโยบ�ยในก�รปฏิบัติ	ดังนี้

4.1 ความรับผิดชอบต่อบริษัท
1.	 กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	ต้องปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มระมัดระวัง	เพื่อป้องกันคว�มเสียห�ย

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	และชื่อเสียงของบริษัท
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2.	 กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 ต้องรักษ�เกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม	 ว�งตัวให้	

เหม�ะสมกับตำ�แหน่ง	หน้�ที่	และก�ลเทศะ

3.	 กรรมก�ร	ผู้บรหิ�ร	และพนักง�น	พงึละเว้นก�รเสนอ	หรอืใหป้ระโยชนห์รอืทรพัยส์นิใดแกบ่คุคลภ�ยนอก	

เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำ�	หรือละเว้นก�รกระทำ�ใดที่ผิดกฎหม�ยหรือโดยมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ของตน

4.	 ห้�มมิให้	กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	เรียก	หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในท�ง

จูงใจให้ปฏิบัติ	หรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ในท�งที่มิชอบ	หรืออ�จทำ�ให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

5.	 กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	ควรหลีกเลี่ยงก�รให้หรือรับของขวัญหรือของกำ�นัลใดๆ	จ�กคู่ค้�	

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 เว้นแต่เป็นก�รให้ในเทศก�ลหรือประเพณีนิยมในมูลค่�ที่เหม�ะสม	

และไม่เกี่ยวข้องกับก�รผูกมัดท�งธุรกิจ

6.	 กรรมก�ร	ผูบ้รหิ�ร	และพนกัง�น	ควรหลกีเลีย่งก�รใหห้รอืรบัก�รเลีย้งรบัรอง	ในลกัษณะทีเ่กนิกว�่

เหตุคว�มสัมพันธ์ปกติจ�กบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท

4.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท
กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 จะต้องใช้ทรัพย�กรของบริษัทอย่�งคุ้มค่�	 และเกิดประโยชน์สูงสุด	

และต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินของบริษัทสูญห�ยหรือถูกทำ�ล�ย	และเมื่อพบเห็นว่�ทรัพย์สินของบริษัทได้รับ

คว�มเสียห�ย	จะต้องร�ยง�นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทร�บเพื่อดำ�เนินก�รแก้ไขต่อไป

ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่�งผิดวิธี	 หรือใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจก�รภ�ยนอกซึ่ง	

ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตจ�กผู้บังคับบัญช�เท่�นั้น

ต้องไม่นำ�ทรัพย์สินไปใช้	ข�ย	ให้	ขอยืม	ให้ยืม	หรือจำ�หน่�ยจ่�ยโอนทรัพย์สินของท�งบริษัท	โดยไม่ได้

รับอนุญ�ต	ไม่ว่�ทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่�หรืออยู่ในสภ�พใดก็ต�ม

ข้อมูล	 และเอกส�รท�งธุรกิจเป็นทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัท	 หน่วยง�นแต่ละหน่วยง�นต้องกำ�หนด	

ระยะเวล�ก�รเกบ็เอกส�ร	ชัน้คว�มลบัของเอกส�ร	และเกบ็รกัษ�เอกส�รดงักล�่วใหถ้กูตอ้งครบถว้น	และส�ม�รถ

ตรวจสอบได้

5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญประกอบด้วย	 ผู้ถือหุ้น	 พนักง�น	 ลูกค้�	 คู่ค้�	 เจ้�หนี้	 คู่แข่ง	

ท�งก�รค้�	สังคม	ส่วนรวม	และสิ่งแวดล้อม

5.1 นโยบาย และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักถึงสิทธิ	 และคว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกคน	 และมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่�งมี	

ประสทิธภิ�พ	และเตม็คว�มส�ม�รถ	เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หม�ะสม	และยัง่ยนื	โดยบรษิทัไดก้ำ�หนด	

เป็นข้อพึงปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 บริษัทเค�รพในสิทธิ	และคว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้นในก�รได้รับข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ	ของบริษัท	

ที่มีผลต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	ไม่ว่�จะเป็นก�รเปิดเผยผลประกอบก�ร	งบก�รเงิน	และข้อมูลอื่นๆ	ต�มที่	

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด
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2.	 บริษัทจะเสนอร�ยง�นสถ�นภ�พ	 และแนวโน้มของบริษัทในอน�คตต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน	

สมำ่�เสมอ	และครบถ้วน	ถูกต้องต�มคว�มเป็นจริง

3.	 บรษิทัตระหนกัถงึสทิธ	ิและคว�มเท�่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทกุร�ยในก�รประชมุผูถ้อืหุน้	โดยบรษิทัได	้

ปฏบิตัติ�มประก�ศ	ระเบยีบ	และขอ้บงัคบัต�่งๆ	ทีต่ล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร	

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด

4.	 บริษัทจะปฏิบัติหน้�ที่	และดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต	ตัดสินใจในก�รดำ�เนินก�รใดๆ	ด้วย	

คว�มระมัดระวัง	และละเอียดรอบคอบ	โดยคำ�นึงถึงคว�มเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ย

5.	 กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 พนักง�น	 หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	 จะไม่ใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัท	 ที่ยังไม่	

เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ	เพื่อแสวงห�ผลประโยชน์ใดๆ	อันอ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัทได้

5.2 นโยบาย และการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักในคว�มสำ�คัญของพนักง�นทุกคน	 เพร�ะพนักง�นมีส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รบรรลุ	

เป้�หม�ยของบริษัท	บริษัทจึงส่งเสริม	และสนับสนุนให้มีก�รพัฒน�เสริมสร้�งวัฒนธรรม	และบรรย�ก�ศก�ร	

ทำ�ง�นที่ดีในองค์กร	โดยกำ�หนดเป็นข้อพึงปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ย	และข้อบังคับต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักง�นโดยเคร่งครัด

2.	 ผู้บริห�รพึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�งที่ดีในเรื่องจริยธรรม	ศีลธรรม	และบทบ�ทหน้�ที่อันดีง�ม

3.	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมง�นด้วยคว�มสุภ�พ	 และให้เกียรติซึ่งกันและกัน	

ทั้งต่อหน้�และลับหลัง

4.	 ให้ผลตอบแทนที่เหม�ะสม	 และเป็นธรรมแก่พนักง�นทุกคน	 โดยสอดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�น

ของบริษัท	และพิจ�รณ�จ�กผลก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น

5.	 ก�รแต่งตั้ง	 และโยกย้�ยพนักง�น	 รวมถึงก�รให้ร�งวัล	 และก�รลงโทษพนักง�น	 ต้องกระทำ�ด้วย	

คว�มเปน็ธรรม	เสมอภ�ค	และชดัเจน	โดยปฏบิตัดิว้ยคว�มสจุรติใจ	และตัง้อยูบ่นพืน้ฐ�นของคว�มรู	้คว�มส�ม�รถ		

และคว�มเหม�ะสมของพนักง�น

6.	 ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของพนักง�น	 โดยเปิดโอก�สให้พนักง�นทุกคน	

อย่�งทั่วถึง	และเท่�เทียมกัน

7.	 รับฟังข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะจ�กพนักง�นทุกระดับอย่�งเท่�เทียมกัน

8.	 หลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ใดๆ	 ซึ่งไม่เป็นธรรม	 ซึ่งอ�จมีผลกระทบต่อคว�มมั่นคงในหน้�ที่ก�รง�นของ	

พนักง�น	หรือสร้�งคว�มกดดันต่อสภ�พจิตใจของพนักง�น

9.	 ดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น	ให้มีคว�มปลอดภัยต่อชีวิต	และทรัพย์สินของพนักง�นอยู่เสมอ

10.	มีช่องท�งให้พนักง�นได้ร้องเรียน	ในกรณีที่ไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมต�มที่บริษัทกำ�หนด

Jariyatham-TH-2.indd   5 10/25/2561 BE   11:30 AM



คู่มือจริยธรรมธุรกิจ6

5.3 นโยบาย และการปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทมุ่งม่ันทีจ่ะสร�้งคว�มมัน่ใจ	และคว�มพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูค�้	เพร�ะลกูค�้เปน็หนึง่ในปจัจยัสำ�คญั	

ที่จะทำ�ให้บริษัทบรรลุถึงเป้�หม�ย	จึงได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติไว้	ดังนี้

1.	 บรษิทัตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของลกูค�้	และมุง่มัน่ทีจ่ะสร�้งคว�มเชือ่มัน่	และคว�มพงึพอใจสงูสดุให	้

ลกูค�้	โดยใหล้กูค�้ไดร้บับรกิ�ร	และผลง�นทีด่	ีมคีณุภ�พ	ในระดบัร�ค�ทีเ่หม�ะสม	รวมทัง้รกัษ�สมัพนัธภ�พทีด่	ี

และยั่งยืนต่อลูกค้�

2.	 บรษิทัตอ้งจดัใหม้รีะบบก�รบรกิ�รทีส่ร�้งคว�มพงึพอใจของลกูค�้	โดยปฏบิตัติอ่ทกุคนอย�่งเท�่เทยีม	

และเสมอภ�ค	โดยไม่เลือกปฏิบัติ

3.	 ผู้บริห�ร	และพนักง�น	ต้องจัดระบบรับเรื่องร้องเรียน	 เพื่อให้ลูกค้�ส�ม�รถร้องเรียนเกี่ยวกับก�ร	

บริก�รหรือก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท	โดยดำ�เนินก�รอย่�งรวดเร็ว	และตอบสนองต่อลูกค้�อย่�งดีที่สุด

5.4 นโยบาย และการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
บริษัทคำ�นึงถึงคว�มซื่อสัตย์	คว�มเสมอภ�ค	และคว�มเป็นธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ	และผลประโยชน์	

ร่วมกันกับคู่ค้�	และจะยึดถือแนวท�งในก�รปฏิบัติที่ดี	และเป็นธรรมในก�รปฏิบัติต่อเจ้�หนี้	บริษัทจึงได้กำ�หนด	

แนวท�งปฏิบัติไว้	ดังนี้

1.	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 ต้องพัฒน�	 และรักษ�สัมพันธภ�พที่ยั่งยืนกับคู่ค้�	 และสร้�งคว�มเชื่อถือ	

ซึ่งกันและกัน

2.	 ผูบ้รหิ�ร	และพนกัง�น	ตอ้งจดัระบบขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัก�รบรกิ�ร	หรอืก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั

และดำ�เนินก�รอย่�งดีที่สุด	เพื่อให้คู่ค้�ได้รับก�รตอบสนองอย่�งรวดเร็ว

3.	 ไม่เรียก	ไม่รับ	หรือจ่�ยผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในก�รค้�กับคู่ค้�และ/หรือเจ้�หนี้

4.	 ผู้บริห�ร	และพนักง�น	ต้องไม่กระทำ�ก�รโฆษณ�ที่เป็นเท็จ	หรือเจตน�หลอกลวงให้คู่ค้�เข้�ใจผิด

5.	 รักษ�	 และปฏิบัติต�มเงื่อนไขที่มีต่อเจ้�หนี้โดยเคร่งครัด	 ทั้งในแง่ก�รชำ�ระหนี้คืน	 ก�รดูแลรักษ�	

หลักทรัพย์	หลักทรัพย์คำ้�ประกัน	และเงื่อนไขอื่นๆ

6.	 ผู้บริห�รต้องบริห�รง�นเพื่อให้เจ้�หนี้มั่นใจในฐ�นะท�งก�รเงิน	และคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้

ที่ดีของบริษัท

7.	 ห�กมีเหตุที่ทำ�ให้บริษัทไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไขของคู่ค้�และ/หรือเจ้�หนี้ได้	 บริษัทจะรีบแจ้ง	

ให้คู่ค้�และ/หรือเจ้�หนี้ทร�บโดยเร็ว	เพื่อห�หนท�งในก�รแก้ไขต่อไป

8.	 บริษัทต้องดำ�เนินก�รในก�รเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินที่ถูกต้อง	และครบถ้วนต่อเจ้�หนี้

5.5 นโยบาย และการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบ�ยในก�รแข่งขันท�งก�รค้�	 และปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�โดยถูกต้องต�มกฎหม�ย	

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	อย่�งเคร่งครัด	และได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติไว้	ดังนี้

1.	 ประพฤติปฏิบัติต�มกฎหม�ย	และจริยธรรมที่ดี

2.	 ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงในท�งก�รค้�ของคู่แข่งท�งก�รค้�	 หรือแสวงห�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับท�งก�รค้�

เพื่อผลประโยชน์ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท	ด้วยวิธีก�รที่ไม่สุจริตหรือไม่เหม�ะสม
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3.	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 ต้องไม่กระทำ�ใดๆ	 ที่เป็นก�รละเมิดสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่น

หรือคู่แข่งท�งก�รค้�

4.	 บริษัทต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 และเป็นจริง	 เกี่ยวกับคุณภ�พ	 ลักษณะของสินค้�	 และบริก�รในก�ร	

แถลงข่�ว	หรือโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ต่อส�ธ�รณะ

5.	 ไม่ร่วมในก�รทำ�สัญญ�หรือข้อตกลงอันอ�จจะมีผลเป็นก�รลดหรือขจัดก�รแข่งขันท�งก�รค้�	

อย่�งไม่สมเหตุสมผล

5.6 ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
บรษิทัใหค้ว�มสำ�คญัตอ่สงัคม	สว่นรวม	และสิง่แวดลอ้มเปน็อย�่งม�ก	และมุง่มัน่ทีจ่ะดำ�เนนิธรุกจิทีเ่ปน็

ประโยชน์ต่อสังคม	ส่วนรวม	และสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งปลูกฝังให้พนักง�นทุกคนในบริษัทเป็นพลเมืองที่ดี	ทำ�ตน

ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม	ส่วนรวม	และสิ่งแวดล้อม	โดยกำ�หนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้	ดังนี้

1.	 กรรมก�ร	ผูบ้รหิ�ร	และพนกัง�น	พงึประพฤตปิฏบิตัตินในฐ�นะพลเมอืงทีด่	ีโดยปฏบิตัติ�มกฎหม�ย

และ/หรอืกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหนว่ยง�นกำ�กบัดแูลอย�่งเครง่ครดั	และใหค้ว�มรว่มมอืกบัภ�ครฐัอย�่งสมำ�่เสมอ

2.	 กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 ต้องร่วมกันส่งเสริม	 และสร้�งสรรค์สังคม	 ทั้งในส่วนของก�ร	

พัฒน�คุณภ�พชีวิต	ประหยัดพลังง�น	รักษ�สิ่งแวดล้อม	เพื่อคว�มเจริญก้�วหน้�ต่อสังคมโดยรวม

3.	 กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 ต้องดูแลป้องกันมิให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทก่อให้เกิดคว�ม	

เสียห�ยต่อคุณภ�พชีวิตของชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

4.	 กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 ต้องสร้�งจิตสำ�นึกในก�รรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักง�น	

ทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง	และจริงจัง
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คู่มือจริยธรรมธุรกิจ8

วันที่	.....................................

ข้�พเจ้�	........................................................................	 พนักง�นของ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทในเครือ

ได้รับคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	และได้อ่�นเข้�ใจดีแล้ว

ลงชื่อ	............	............................................

6. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
เป็นหน้�ที่	 และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�นทุกคน	 ที่จะต้องปฏิบัติตนต�ม	

ข้อปฏิบัติที่กำ�หนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่�งเคร่งครัด	 รวมทั้งผู้บริห�รทุกระดับในองค์กรจะต้องช่วยกัน	

ดูแลรับผิดชอบให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�ของตนทร�บ	และปฏิบัติต�มคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้

7. การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทกำ�หนดใหเ้ลข�นกุ�รบรษิทั	เปน็หนว่ยรบัขอ้รอ้งเรยีนด�้นบรรษทัภบิ�ล	และจรยิธรรมธรุกจิโดยตรง	

ไปยังที่อยู่ด้�นล่�งนี้

ทางไปรษณีย์	 เลข�นุก�ร	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 	 378	ถนนชัยพฤกษ์	แขวงตลิ่งชัน	เขตตลิ่งชัน

	 	 กรุงเทพมห�นคร	10170

ทางอีเมล  secretary@amarin.co.th
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