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จริยธรรมทางธรุกิจและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน 

 

จริยธรรมทางธรุกิจ 
 

คณะกรรมการบรษิทักําหนดให้มจีรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิัทโดยให้ทั �งกรรมการผู้บรหิารและพนักงานทุก
ระดบัยดึถอืปฏบิตัเิพื�อใหบ้รษิทัมกีารดําเนินงานอย่างถูกต้องตามหลกัจรยิธรรมเคารพสทิธแิละปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและตรวจสอบไดซ้ึ�งครอบคลุมเรื�องต่างๆที�บรษิทัใหค้วามสาคญัประกอบดว้ย 
 

1. การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

บริษัทเคารพกฎหมายวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและหลกัสทิธิมนุษยชนสากลในทุกพื�นที�ที�เขา้ไป
ดําเนินธุรกจิโดยไม่ฝา่ฝืนและปฏบิตัติาม 
 
2. การสนับสนุนภาคการเมือง 

บริษัทเป็นองค์กรที�เป็นกลางทางการเมืองบริษัทสนับสนุนการดําเนินการใดๆที�เป็นไปตามระบอบการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข และการปกครองในประเทศนั �นๆ ที�บรษิทัไดเ้ขา้
ไปดําเนินธุรกจิด้วยและบรษิัทสนับสนุนให้กรรมการผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทใช้สทิธทิางการเมอืงของตนตาม
ครรลองของกฎหมายเพื�อใหบ้รษิทัดําเนินธุรกจิโดยจากปราศจากความกดดนัทางการเมอืงและภาคประชาชน 
 
3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขดักนั 

บรษิทักําหนดให้กรรมการผู้บรหิารและพนักงานกระทําการใดๆโดยยดึถือผลประโยชน์ของบรษิัทเป็นสําคญั
และไม่เกี�ยวขอ้งในกจิกรรมที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

4. การเกบ็รกัษาความลบัการเกบ็รกัษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน 

4.1 บรษิทัจะรกัษาขอ้มลูที�เป็นความลบัมใิหร้ั �วไหลไปยงับุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้งโดยเฉพาะอย่างยิ�งขอ้มูลที�อาจมี
ผลกระทบต่อบรษิทัหรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

4.2 บรษิทัไม่ใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนักงานใช้ขอ้มูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ื�นเพื�อให้เกดิ
ความยุตธิรรมและเสมอภาคต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 

5. การปฏิบติัต่อลูกค้า 

บรษิทัคํานึงถงึความพงึพอใจสงูสุดของลูกคา้และมุ่งเน้นใหลู้กคา้ไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�ดมีคีุณภาพด้วย
ราคาที�เป็นธรรมและมคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ 
 
6. การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

บรษิทัมนีโยบายในการดําเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมไม่บดิเบอืนขอ้มูลหลอกลวงหรอืใชว้ธิอีื�นใดที�ไมถู่กตอ้งตาม
ครรลองของการแข่งขนัโดยในบางครั �งบรษิทัมคีวามจําเป็นต้องร่วมมอืกบัคู่แข่งทางการคา้ซึ�งความร่วมมอืดงักล่าวต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใสไม่มกีารปกปิดขอ้ตกลงที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
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7. การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 

บรษิัทมุ่งมั �นที�จะดําเนินงานโดยยดึมั �นในคุณธรรมและจรยิธรรมตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆด้วยความ
เป็นธรรมมุ่งมั �นที�จะสรา้งความเจรญิเตบิโตบนศกัยภาพที�แทจ้รงิเคารพสทิธขิองผู้ถอืหุน้ในการไดร้บัขอ้มูลที�จําเป็นและ
ปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

8. การจดัซื�อจดัหาและการปฏิบติัต่อคู่ค้า 

บรษิทัถอืว่าผูร้บัเหมาคู่คา้/ผู้ขายและผูร้่วมทุนเป็นส่วนสาํคญัที�เอื�ออํานวยใหธุ้รกจิของบรษิทัดํารงอยู่ไดบ้รษิทั
จงึมนีโยบายปฏิบตัิต่อกนัในฐานะที�เป็นคู่คา้ในทางธุรกจิที�เสมอภาคกนัดงันั �นการจดัซื�อจดัหาของบรษิทัจงึตั �งอยู่บน
พื�นฐานของการแข่งขนัอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมเพื�อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทมกีารจดัทําขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและเคารพในขอ้ตกลงนั �นโดยกรรมการผู้บรหิารและพนักงานยดึมั �นหลกัการที�ไม่รบัผลประโยชน์จากกจิกรรมการ
จดัซื�อจดัหา 
 

9. การรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม 

บรษิัทมจีติสํานึกถึงบทบาทหน้าที�การเป็นสมาชกิที�ดตี่อสงัคมโดยให้ความสําคญัในการมสี่วนร่วมและสรา้ง
ความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึ�นระหว่างบริษัทและสงัคมบนพื�นฐานของความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมเพื�อร่วมสร้างองค์
ความรู้และนําไปสูก่ารพฒันาสงัคมอย่างยั �งยนืภายใต้แนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัที� “ยดึมั �นหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางการบรหิารจดัการ” ซึ�งเป็นรากฐานสําคญัที�จะนําไปสู่การพฒันาที�เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสงัคมตลอดจนการอนุรกัษ์วฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้มใหค้งอยู่อย่างยั �งยนื 
 

10. การปฏิบติัต่อกรรมการผู้บริหารและพนักงาน 

10.1 บริษัทปฏบิตัิต่อกรรมการผู้บรหิารและพนักงานบนพื�นฐานของศักดิ �ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความ
เคารพต่อสทิธหิน้าที�ส่วนบุคคล 

10.2 บรษิทัใหค้วามสาคญักบัคุณค่าพนักงานของบรษิทัโดยสง่เสรมิใหก้รรมการผู้บรหิารและพนักงานพฒันา
ความรู้ความสามารถมคีุณธรรมมพีฤตกิรรมที�เหมาะสมเพื�อประโยชน์ของบรษิัทเป็นหลกัรวมทั �งเปิดโอกาสใหผู้้บรหิาร
และพนักงานเขา้ร่วมกจิกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของบรษิทั 

10.3 บริษัทจดัให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที�ปลอดภัยและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคไม่
แบ่งแยกถิ�นกําเนิดเชื�อชาตเิพศอายสุผีวิศาสนาความพกิารหรอืสถานะอื�นใดที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 

10.4 บรษิัทจดัให้มสีภาพการจ้างงานที�ยุติธรรมให้ผลตอบแทนที�เหมาะสมตามความรู้ความสามารถความ
รบัผดิชอบและผลการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคนมโีอกาสก้าวหน้าในบรษิัทอย่างเป็นธรรมและดูแลไม่ให้เกดิการ
คุกคามหรอืข่มขู่ระหว่างพนักงานหรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั 

10.5 บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางานและการแก้ไขปญัหาของ
บรษิทัโดยมกีารรบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค 
 10.6 บรษิทัจะรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการผูบ้รหิารและพนักงานเช่นชวีประวตัิประวตัสิุขภาพประวตัิ
การทํางานหรือข้อมูลส่วนตวัอื�นๆการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตัวของกรรมการผู้บริหารและพนักงานสู่
สาธารณะจะทําไดต้่อเมื�อไดร้บัความเหน็ชอบจากกรรมการผู้บรหิารและพนักงานผู้นั �นเว้นแต่ไดก้ระทําไปตามระเบยีบ
บรษิทัหรอืตามกฎหมาย 



 

|  3 

 

 

11. การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

11.1 บรษิทัตระหนักถงึความสาคญัของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที�มปีระสทิธภิาพถูกต้อง
และเชื�อถอืได ้

11.2 บรษิทักําหนดนโยบายกํากบัดูแลใหม้รีะบบการควบคุมภายในที�ดมีกีารบรหิารความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบัที�
เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอโดยสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและตามที�คณะกรรมการการ
ตรวจเงินแผ่นดินกําหนดโดยยึดหลกัการดําเนินงานและติดตามผลอย่างมีประสทิธิภาพการบรหิารความเสี�ยงอย่าง
เหมาะสมมกีารรายงานทางการบญัชแีละการเงนิอย่างถูกต้องครบถ้วนและการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบอย่างถูกต้องและ
มุ่งมั �นเป็นบริษัทที�มีการตรวจสอบที�มีประสิทธิภาพโดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานและมี
คณะกรรมการการตรวจสอบกํากบัดูแลรวมถงึกรรมการผูบ้รหิารและพนักงานให้ความสาคญัในการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 
 

12. การรบัการให้ของขวญัทรพัยสิ์นหรอืประโยชน์อื�นใด 

บรษิทักําหนดใหก้ารให,้ การรบัของขวญัหรอืของกํานัลหรอืประโยชน์อื�นใด, การเลี�ยง, การรบัเลี�ยงกระทําได้
ในวสิยัที�สมควรแต่ต้องไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของบรษิทั 
 

13. ความปลอดภยัสุขอนามยัและสิ�งแวดล้อม 

13.1 บริษัทมุ่งมั �นที�จะดําเนินธุรกิจโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัยมั �นคงอาชีวอนามยัและ
สิ�งแวดล้อมและกําหนดใหม้รีะบบการจดัการในระดบัสากลกรรมการผู้บริหารและพนักงานให้ความสาคญัและปฏิบตัิ
ตามกฎหมายนโยบายมาตรฐานและขอ้กําหนดทางดา้นความปลอดภยัมั �นคงอาชวีอนามยัและสิ�งแวดล้อมของบรษิทัใน
แต่ละพื�นที�ที�บรษิทัเขา้ไปดําเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั 

13.2 บริษัทสนับสนุนการเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี�ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเหน็สําหรบั
โครงการต่างๆที�อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมทั �งบริษัทสนับสนุนการใช้ทรพัยากรธรรมชาติวสัดุหรอือุปกรณ์ต่างๆ
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 

14. ทรพัยสิ์นทรพัยสิ์นทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารโทรคมนาคม 

14.1 บรษิทัมหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์อย่างเตม็ที�และดแูลมใิห้
เสื�อมสญูหายหรอืนําไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื�อบุคคลอื�น 

14.2 บริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทําการศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์บริการ
รวมทั �งความรู้ต่างๆที�เกี�ยวข้องกบัภารกิจของบริษัทเพื�อให้การปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื�นและบรรลุ
วสิยัทศัน์ของบรษิทั 

14.3 บรษิทัจดัใหม้เีทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเพื�อใช้ในการดําเนินธุรกจิโดยกรรมการผู้บรหิารและ
พนักงานต้องใชอ้ย่างถูกต้องมปีระสทิธภิาพปฏบิตัติามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร
เพื�อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั 
 

นอกจากนี�บรษิัทยงัมีความระมดัระวงัในการใช้งานทรพัย์สนิทางปญัญาของผู้อื�นโดยต้องเคารพลิขสทิธิ �ของ
เจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญา 
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จรรยาบรรณของกรรมการผูบ้ริหารและพนักงาน 
 

คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหม้จีรรยาบรรณของกรรมการผูบ้รหิารและพนักงานโดยใหท้ั �งกรรมการผู้บรหิาร
และพนักงานทุกระดบัยดึถือปฏบิตัิเพื�อให้บุคลากรของบริษัทมกีารดําเนินงานอย่างถูกต้องตามหลกัจรยิธรรมเคารพ
สทิธแิละปฏบิตัติ่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและตรวจสอบไดซ้ึ�งครอบคลุมเรื�องต่างๆที�บรษิทัใหค้วาม
สาคญัประกอบดว้ย 
 

1. การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานปฏบิตัติามขอ้บงัคบัระเบยีบคําสั �งต่างๆของบรษิทัอย่างเคร่งครดัรวมทั �งปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชนสากลที�เกี�ยวขอ้งกบักจิการของบรษิทั 

 

แนวทางปฏิบติั 

(1) กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องอ่านและทําความเข้าใจในข้อบงัคบัระเบียบคําสั �งและกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินกจิการของบรษิทั 

(2) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานต้องเคารพในสทิธขิองผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่ละเมดิ
สทิธสิ่วนบุคคลรวมทั �งเคารพในเกยีรตแิละศกัดิ �ศรไีม่แบ่งแยกการศกึษายศเชื�อชาตสิญัชาตศิาสนาและเพศ 

(3) กรรมการผู้บรหิารพนักงานจะต้องปฏบิตัิหน้าที�ของตนด้วยความซื�อสตัย์สุจรติโดยคํานึงถงึประโยชน์อนั
ชอบธรรมของบรษิทัถงึแมจ้ะมชี่องว่างของกฎหมายหรอืช่องว่างของขอ้บงัคบัระเบยีบและคําสั �งของบรษิทักต็าม 
 

2. การสนับสนุนภาคการเมือง 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบัมสีทิธเิสรภีาพในการใช้สทิธทิางการเมอืงและสามารถมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมทางการเมอืงภายใต้บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 

 

แนวทางปฏิบติั 

(1) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานพงึหลกีเลี�ยงการเขา้ไปรบัหน้าที�เป็นกรรมการพรรคการเมอืงเป็นตวัแทน
พรรคการเมอืงในกจิกรรมสาธารณะต่างๆหรอืเป็นสมาชกิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นหรอืไม่แสดงดว้ยวธิใีดๆที�ทํา
ใหผู้อ้ื�นเขา้ใจว่าบรษิทัเกี�ยวขอ้งสนับสนุนหรอืฝกัใฝท่างการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง 

(2) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรอืนําทรพัย์สนิอุปกรณ์เครื�องมอืใดๆ
ของบรษิทัไปใชเ้พื�อประโยชน์ในการดําเนินการใดๆในทางการเมอืง 

(3) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานพงึหลกีเลี�ยงการแสดงความคดิเหน็เกี�ยวกบัการเมอืงในสถานที�ทาํงานหรอื
ในเวลางานอนัอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางความคดิ 

 

3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การตดัสนิใจและการดําเนินการใดๆเกี�ยวกบักจิการบรษิัทของกรรมการผู้บรหิารและพนักงานจะต้องทําเพื�อ
ผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัโดยปราศจากอทิธพิลของความต้องการส่วนตวัครอบครวัหรอืบุคคลผูใ้กลช้ดิใดๆ 
 

 



 

|  5 

 

แนวทางปฏิบติั 

(1) กรรมการผู้บริหารและพนักงานพงึรกัษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่กระทําการใดๆที�จะทําให้บรษิัท
สญูเสยีประโยชน์ไม่เบยีดบงัประโยชน์ของบรษิทัไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรอืลูกคา้ 

(2) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานต้องไม่รบัเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนใดๆเป็นการส่วนตวัจากลูกค้าคู่ค้า
ของบรษิทัหรอืจากบุคคลใดอนัเนื�องจากการทํางานในนามบรษิทั 

(3) การทําธุรกจิใดๆของกรรมการผู้บรหิารและพนักงานต้องไม่กระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที�และเวลาทํางาน
ของบรษิทั 

(4) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานต้องไม่เขา้เป็นหุ้นส่วนหรอืผู้ถือหุ้นที�มอีํานาจตดัสนิใจหรอืเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการที�เป็นการแข่งขนัหรือมีลักษณะเดียวกับบริษัทแต่ในกรณีที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได้ให้รายงาน
ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยทนัทแีละในกรณีที�กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิหรอืเหตุการณ์ใดๆที�
อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัท ี

(5) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานไม่พงึแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งโดยใชข้อ้มลูใดๆของ
บรษิทัซึ�งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่ดําเนินการใดๆในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของบรษิทั 

(6) การทําธุรกจิใดๆกบับรษิัททั �งในนามส่วนตวัครอบครวัหรอืในนามนิติบุคคลใดๆที�กรรมการผูบ้รหิารและ
พนักงานนั �นมสี่วนไดส้่วนเสยีจะต้องเปิดเผยส่วนไดส้่วนเสยีต่อบรษิทัก่อนเขา้ทํารายการ 

(7) หา้มกรรมการผู้บรหิารและพนักงานที�มสี่วนไดส้่วนเสยีเป็นผูอ้นุมตัิในการตกลงเขา้ทํารายการหรอืกระทํา
การใดๆในนามบรษิทั 

(8) ผู้ทํารายการในนามบรษิทัมหีน้าที�ต้องตรวจสอบความสมัพนัธ์ของคู่ค้าว่าเกี�ยวขอ้งกบักรรมการผูบ้รหิาร
และพนักงานหรอืไม่ก่อนทํารายการเพื�อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆที�อาจเกดิขึ�น 
 

4. การเกบ็รกัษาความลบัการเกบ็รกัษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานต้องรกัษาขอ้มูลของบรษิทัและของลูกคา้ไว้เป็นความลบัโดยไม่เปิดเผยขอ้มูล
หรอืขา่วสารของบรษิทัที�ยงัไม่ควรเปิดเผยและไม่ใหข้่าวสารหรอืขอ้มูลใดๆที�ผู้มอีานาจสั �งการยงัไม่อนุญาต 

 

แนวทางปฏิบติั 
(1) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานไม่พึงเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทและขอ้มูลของลูกค้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต

จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้จดัการหรือผู้ที�ได้รบัมอบหมายเว้นแต่เป็นข้อมูลที�ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที�
เกี�ยวกบับทบงัคบัของกฎหมาย 

(2) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานทําการจดัทําสําเนาส่งโทรสารหรอืจดัเกบ็ขอ้มูลอย่างเหมาะสมปลอดภยั
เพื�อป้องกนัมใิหผู้้ที�ไม่เกี�ยวขอ้งเขา้ถงึขอ้มูลหรอืความลบัเหล่านั �น 

(3) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานต้องหลกีเลี�ยงที�จะพูดถงึความลบัในที�สาธารณะ 
 

5. การปฏิบติัต่อลูกค้า 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานต้องใหค้วามสาํคญัและเอาใจใส่ต่อลูกค้าโดยมุ่งมั �นและสร้างความมั �นใจใหก้บั
ลูกคา้ที�จะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�ดมีคีุณภาพราคาที�เป็นธรรมอนัจะส่งผลใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ 
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แนวทางปฏิบติั 

(1) กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที�ดีมีคุณภาพตามที�สํานักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมของไทยและมาตรฐานระดบัสากลกาํหนดไวแ้ก่ลูกคา้และผูใ้ชบ้รกิารของบรษิทั 

(2) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานต้องตดิตามประเมนิผลผลติภณัฑแ์ละการบรกิารต่อลูกคา้แลว้นําผลที�ไดม้า
ปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาการบรกิารใหด้ยีิ�งขึ�น 

(3) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานพงึมคีวามจรงิใจต่อลูกค้าและรกัษาคามั �นสญัญาที�ใหไ้ว้กบัลูกค้าไม่สร้าง
ความหวงัใหแ้ก่ลูกคา้ในสิ�งที�บรษิทัไม่สามารถทําใหไ้ด ้

(4) กรรมการผู้บริหารและพนักงานพึงปฏบิตัิตามเงื�อนไขต่างๆที�มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครดัหากไม่สามารถ
ปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้ใดไดค้วรรบีแจง้ใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจสงูสุด 

(5) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานพงึสนใจใหบ้รกิารลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจและสุภาพโดยการแนะนําใหข้อ้มลู
ที�เป็นประโยชน์ต่อลูกคา้เมื�อลูกคา้ต้องการหรอืเมื�อลูกคา้มปีญัหา 
 

6. การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

กรรมการผู้บรหิารและพนักงานต้องตั �งมั �นที�จะแข่งขนัทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยคํานึงถงึจรยิธรรมในการ
ประกอบการคา้ 

 

แนวทางปฏิบติั 

(1) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานต้องไม่แข่งขนัดว้ยการใส่รา้ยป้ายสกีลั �นแกลง้\หรอืบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิของ
คู่แข่งขณะเดยีวกนัต้องหลกีเลี�ยงการตกลงหรอืการพูดคุยถกเถียงกบัพนักงานของหน่วยงานหรอืสถาบนัการเงนิอื�นๆ
เกี�ยวกบัตําแหน่งที�ตั �งภูมปิระเทศการตลาดการจดัสรรลูกคา้อตัราดอกเบี�ยค่าธรรมเนียมต่างๆรวมถึงผลติภณัฑ์บรกิาร
หรอืแผนธุรกจิต่างๆซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัทางธุรกจิของบรษิทั 

(2) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานต้องปฏบิตัิภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัที�ดไีม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็น
ความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารที�ไม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสมเช่นการจ่ายเงนิสนิจา้งใหแ้ก่พนกังานของคูแ่ขง่เป็น
ต้น 

(3) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานต้องไม่ทําการตกลงใดๆกบัคู่แข่งขนัหรอืบุคคลใดที�มลีกัษณะเป็นการลด
หรอืจํากดัการแข่งขนัทางการคา้ 
 

7. การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานพงึปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุน้ตามสทิธทิี�มตีามที�กฎหมายกําหนด 
 

แนวทางปฏิบติั 
(1) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานพงึมุ่งมั �นในการดําเนินงานเพื�อสรา้งความพงึพอใจสงูสุดให้กบัผูถ้ือหุ้นโดย

ยดึมั �นในคุณธรรมและจรยิธรรมตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆด้วยความเป็นธรรมมุ่งมั �นที�จะสร้างความเจรญิเติบโต
บนศกัยภาพที�แทจ้รงิ 

(2) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานพงึเคารพสทิธขิองผู้ถือหุ้นในการได้รบัขอ้มูลที�จําเป็นและปฏบิตัติ่อผู้ถอื
หุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 
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8. การจดัซื�อจดัหาและการปฏิบติัต่อคู่ค้า 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานต้องยดึหลกัผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน
หรอืของพวกพอ้ง 

 

แนวทางปฏิบติั 
(1) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานพงึใหข้อ้มูลที�เป็นจรงิอย่างครบถ้วนแก่ผูร้บัเหมาคู่คา้/ผู้ขายและผูร้่วมงาน 
(2) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานพงึหลกีเลี�ยงการรบัของกํานัลสนินํ�าใจการรบัเชญิไปในงานเลี�ยงประเภท

สงัสรรค์งานเลี�ยงรบัรองการรบัเชญิไปดูงานที�จดัขึ�นให้เป็นการส่วนตวัหรอืหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจงซึ�งลูกค้าเป็นผู้
ออกค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งใหเ้พื�อป้องกนัขอ้ครหาและการมใีจโน้มเอยีงที�จะช่วยเหลอืตอบแทนฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งเป็นพเิศษ
ในโอกาสหลงั 

(3) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานที�ต้องการจดัซื�อจดัหาสนิค้าและบรกิารต้องคํานึงถึงความต้องการความ
คุม้ค่าราคาและคุณภาพการจดัซื�อจดัหาต้องดําเนินการอย่างโปร่งใสให้ขอ้มูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทยีมถูกต้องไม่มอีคติไม่
เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้าสร้างการแข่งขนัที�เป็นธรรมระหว่างคู่ค้าวิธีการจัดซื�อจัดหามีหลักวิชาการรองรบัมีความรัดกุม
สอดคล้องกบัสถานการณ์ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสญัญาการทําสญัญาและ
การปฏบิตัติามสญัญาไวเ้ป็นหลกัฐานเผื�อใชต้ามระยะเวลาที�กาหนด 

(4) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทที�ต้องการจดัซื�อจดัหาสนิค้าและบรกิารไม่ควรทําการจดัซื�อจดั
จา้งโดยใหร้ะยะเวลากระชั �นจนเกนิไปควรใหเ้วลาคู่คา้อย่างพอเพยีงในการเตรยีมตวัขอ้สญัญาไม่ควรเป็นการเอารดัเอา
เปรยีบจนเกนิไปและควรมนีักกฎหมายเป็นที�ปรกึษาในการทาํสญัญา 

(5) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานจะต้องไม่เรยีกรบัประโยชน์จากการจดัซื�อจดัหาต้องวางตวัเป็นกลางไม่
ใกลช้ดิกบัคู่ค้าจนทําให้คู่ค้ามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมากเกนิไปและปฏบิตัิตามขอ้ปฏบิตัใินจรรยาบรรณว่าดว้ยการมี
ส่วนไดส้่วนเสยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครดั 

(6) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานต้องปฏบิตัิตามกระบวนการจดัซื�อจดัจ้างของบรษิัทอย่างเคร่งครดัใหเ้กดิ
ความเป็นธรรมต่อทุกฝา่ย 
 

9. การรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานตระหนักในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนโดยถือเป็นภารกจิหลกัอย่าง
หนึ�งของบรษิทั 

 

แนวทางปฏิบติั 

(1) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานต้องอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและรกัษาสิ�งแวดล้อมรวมทั �งมกีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายด้านสิ�งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต้องไม่กระทําการใดๆที�มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศที�เกี�ยวขอ้ง 

(2) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานพงึจดักจิกรรมหรอืสนับสนุนการจดักจิกรรมของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีอนัเป็น
กจิกรรมเพื�อสาธารณประโยชน์และการบรกิารสงัคมอย่างต่อเนื�อง 
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10. การปฏิบติัต่อผู้บงัคบับญัชาผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพื�อนรว่มงานระดบัเดียวกนั 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานต้องเคารพสทิธสิ่วนบุคคลของผูอ้ื�นอย่างเท่าเทยีมกนัและไม่ละเมดิสทิธริวมทั �ง
เคารพในเกยีรตแิละศกัดิ �ศรตีลอดจนใหค้วามช่วยเหลอืและร่วมมอืกนัในการทํางาน 

 

แนวทางปฏิบติั 
(1) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานพงึประพฤตตินเหมาะสมกบัการเป็นพนักงานบรษิัททั �งด้านกริยิามารยาท

การวางตวัและการแต่งกายเพื�อสรา้งความเชื�อถอืใหแ้ก่ตนเองและบรษิทั 
(2) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานต้องไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสหีรอืเป็นต้นเหตุแห่งการทะเลาะววิาทอนัเป็นการ

ก่อใหเ้กดิการแตกแยกสามคัคแีละต้องมสี่วนร่วมในการสร้างสรรค์สามคัคแีละรกัษาไว้ให้เป็นนํ�าหนึ�งใจเดยีวกนัในหมู่
พนักงาน 

(3) ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏบิตัิตนใหเ้ป็นที�เคารพนับถือของผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชาไม่พงึกระทํา
การใดๆอนัเป็นการไม่เคารพนับถอืผูบ้งัคบับญัชา 

(4) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนต้องไม่กระทาํการใดๆที�เป็นการละเมดิหรอืคุกคามไม่ว่าจะเป็นทาง
วาจาหรอืการกระทําต่อผู้อื�นบนพื�นฐานของเชื�อชาตเิพศศาสนาอายุความพกิารทั �งทางร่างกายและจติใจ 

(5) กรรมการผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์สุจริตเอาใจใส่เพื�อสร้างคุณภาพ
ประสทิธภิาพและการพฒันาองคก์รไปสูค่วามเป็นเลศิ 
 

11. การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานจะต้องมคีวามรู้ความเขา้ใจให้ความร่วมมอืและสนับสนุนในระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทัจดัใหม้แีละดํารงรกัษาไว้ซึ�งระบบของการตรวจสอบภายในที�ดรีวมทั �งมกีาร
พจิารณาวนิิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในที�บรษิัทได้ว่าจา้งเพื�อสั �งการให้
ผู้รบัผดิชอบดําเนินการตามความเหมาะสมและทนัเวลา 

 

แนวทางปฏิบติั 

(1) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานทุกคนต้องมีความรู้ความเขา้ใจและใหค้วามร่วมมอืในระบบการควบคุม
ภายในการตรวจสอบภายในรวมถึงกฎหมายกฎระเบยีบและขอ้กําหนดที�เกี�ยวขอ้งและมผีลต่อการปฏบิตัิหน้าที�และมี
การรายงานการรบัการเบกิอย่างแม่นยาถูกต้องสมํ�าเสมอรวดเรว็เป็นนิสยัมกีารสอบทานและปฏบิตัิตามระบบที�กําหนด
อย่างเคร่งครดั 

(2) กรรมการผู้บริหารและพนักงานปฏิบตัิงานตามกฎหมายกฎระเบียบขอ้กําหนดในสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกบั
บริษัทกระบวนการดําเนินงานและหน้าที�ความรบัผิดชอบภายในขอบเขตอํานาจที�ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
สมํ�าเสมอและต่อเนื�อง 

(3) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนมีหน้าที�สนับสนุนการทํางานและให้ขอ้มูลที�ถูกต้องตามความเป็น
จรงิต่อผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชภีายนอก 

(4) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานมหีน้าที�ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงนิและรายงานในทนัทเีมื�อพบ
ขอ้ผดิพลาดหรอืความไม่ชอบมาพากล 
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12. การรบัการให้ของขวญัทรพัยสิ์นหรอืประโยชน์อื�นใด 

กรรมการผู้บรหิารและพนักงานพงึระมดัระวงัในการรบัหรอืมอบประโยชน์อนัเป็นสิ�งจูงใจหรอืสั �งการใหผู้อ้ื�นซึ�ง
รวมทั �งคู่สมรสและญาติของพนักงานรบัและมอบประโยชน์แทนตนซึ�งอาจมผีลต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิในนามบรษิทั
หรอืเพื�อหวงัผลความก้าวหน้าในหน้าที�การงานหรอืการพจิารณาความดคีวามชอบประจําปีได้แก่ของขวญัของที�ระลกึ
เงนิทรพัย์สนิใดหรอืประโยชน์อื�นใดที�อาจคํานวณเป็นเงนิได้เช่นการลดหนี�หรอืการลดหนี�ใหเ้ปล่าการใหย้มืโดยไม่คิด
ดอกเบี�ยการให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการหรือคิดดอกเบี�ยหรือค่าบริการน้อยกว่าที�คิดกบับุคคลอื�นโดยปกติทาง
การคา้และการอื�นซึ�งเป็นการกระทําที�ทําใหผู้้นั �นไดร้บัประโยชน์อนัอาจคํานวณเป็นเงนิไดห้รอืไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเป็น
ต้น 

 

แนวทางปฏิบติั 

(1) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานต้องไม่เรยีกรอ้งไม่รบัเงนิผลประโยชน์หรอืสิ�งของที�ไม่สมควรไม่สุจรติหรอื
เกนิปกตวิสิยัจากผู้เกี�ยวขอ้งในกจิการของบรษิทั 

(2) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานต้องไม่เรยีกรอ้งไม่รบัเงนิผลประโยชน์หรอืสิ�งของจากบุคคลหรอืนิตบิุคคล
ที�ร่วมทําธุรกจิดว้ยไม่ว่าจะเป็นการเรยีกรอ้งหรอืรบัเพื�อตนเองหรอืผูอ้ื�น 

(3) กรณีที�นิตบิุคคลหรอืบุคคลภายนอกที�เกี�ยวขอ้งทางธุรกจิกบับรษิัทให้สิ�งของหรอืผลประโยชน์แก่ผูบ้รหิาร
หรอืพนักงานเพื�อเป็นสนินํ�าใจผู้บรหิารหรอืพนักงานต้องใชดุ้ลยพนิิจพจิารณาถงึความเหมาะสมสมควรหรอื/และถูกตอ้ง
ดว้ย 

(4) ไม่พงึกระทําการใหแ้ละรบัของขวญัซึ�งมมีูลค่าเกนิกว่าปกติที�วญิ�ูชนพงึให้กนัระหว่างผู้บงัคบับญัชาและ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาไม่ว่าโอกาสใดๆกต็าม 

(5) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานตลอดจนครอบครวัต้องหลกีเลี�ยงการให้หรอืรบัสิ�งของหรอืประโยชน์อื�นใด
จากคู่คา้หรอืผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัทยกเว้นแต่เพื�อประโยชน์ในการดําเนินธุรกจิตามปกตหิรอืในเทศกาล
หรอืประเพณีนิยม 
 

13. ความปลอดภยัสุขอนามยัและสิ�งแวดล้อม 

กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคญัของระบบบริหารและประกนัคุณภาพความ
ปลอดภัยสุขอนามยัและสิ�งแวดล้อมต้องคํานึงและถือปฏิบัติตามข้อกําหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความ
ปลอดภยัสุขอนามยัและสิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

 

แนวทางปฏิบติั 

(1) กรรมการผู้บริหารและพนักงานพึงตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพและร่างกายของตนเองก่อน
ปฏบิตังิานและไม่ปฏบิตังิานหากร่างกายไม่พรอ้มเพื�อลดความเสี�ยงในการเกดิอนัตรายจากการทํางาน 

(2) กรรมการผู้บริหารและพนักงานที�ต้องทํางานที�มีความเสี�ยงต่อชีวิตหรอืสุขภาพต้องศกึษาขอ้มูลต่างๆ
เกี�ยวกบัสภาพการทํางานที�ไม่ปลอดภยัหรอือาจเป็นอนัตรายโดยในการปฏบิตังิานในขั �นตอนใดที�มคีวามเสี�ยงหากไม่มี
ความไม่แน่ใจในผลลพัธท์ี�จะเกดิขึ�นใหห้ยุดหรอืชะลอการดําเนินงานนั �นและให้ปรกึษากบัผู้เชี�ยวชาญโดยทนัทรีวมทั �ง
ควรรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยด่วนเมื�อพบเหน็สิ�งผดิปกติบรเิวณสถานที�ทํางานที�อาจจะมผีลกระทบต่อความ
ปลอดภยัสุขอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม 
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(3) ผู้บงัคบับญัชาในสายงานต่างๆมหีน้าที�กําหนดหรอืเผยแพร่แนวทางในการป้องกนัและควบคุมไม่ใหเ้กดิ
อุบตัเิหตุจากการทํางานใหก้บัพนกังานและบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

(4) กรรมการผู้บริหารและพนักงานพึงมีจิตสํานึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่าง
จรงิจงัและต่อเนื�องตลอดจนส่งเสรมิใหเ้กดิการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างประหยดัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

(5) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานพงึให้ความร่วมมอืในการดําเนินงานตามมาตรฐานหรอืขอ้ตกลงในเรื�อง
ต่างๆที�จดัทําขึ�นเพื�อช่วยป้องกนัหรอืลดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

 

14. ทรพัยสิ์นทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานมหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการปกป้องและดูแลรกัษาทรพัยส์นิทางปญัญา
ของบรษิทัมคีวามเคารพลขิสทิธิ �ของเจ้าของทรพัย์สนิทางปญัญารวมทั �งมกีารใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื�อสารโดยใชส้ื�อโทรคมนาคมที�ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัและถูกต้องตามหลกักฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 

แนวทางปฏิบติั 

(1) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานมหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์
อย่างเตม็ที�และดูแลมใิหเ้สื�อมสญูหายหรอืนําไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื�อบุคคลอื�น 

(2) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานต้องเปิดเผยและมอบผลประโยชน์ในการคดิค้นและพฒันาที�จดัทําขึ�นใน
ระหว่างการปฏบิตังิานใหแ้ก่บรษิทัไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางส่วนและไม่ว่าทรพัยส์นิทางปญัญานั �นได้รบัความคุม้ครองตาม
กฎหมายแลว้หรอืไม่กต็าม 

(3) กรรมการผู้บรหิารและพนักงานใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสข์อ้มูลอเิลก็ทรอนิกสห์รอืเทคโนโลยสีารสนเทศ
ต่างๆเพื�อประโยชน์ของบรษิทัเท่านั �นหา้มใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน 

(4) กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานต้องปฏบิตังิานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ที�มลีขิสทิธิ �ถูกต้องหากปฏบิตัิ
หน้าที�บนเครื�องคอมพวิเตอรภ์ายนอกสาํนักงานใหต้รวจสอบลขิสทิธิ �ก่อนปฏบิตังิานและหา้มตดิตั �งและใชง้านโปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ี�ลขิสทิธิ �ไม่ถูกต้องในบรษิทัโดยเดด็ขาด 

(5) กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานต้องเกบ็รกัษารหสัผ่านของตนใหเ้ป็นความลบัไม่บอกบุคคลอื�นเพื�อป้องกนั
ไม่ใหบุ้คคลอื�นเขา้ถงึรหสัผ่านของตนรวมทั �งไม่ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเขา้ไปยงัเวปไซต์ที�ไม่คุ้นเคยและอาจจะเป็นอนัตรายกบั
ระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทั 

(6) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื�อโทรคมนาคมถือเป็นทรพัย์สินของบริษัทกรรมการผู้บริหารและ
พนักงานจะต้องร่วมกนับํารุงรกัษาอุปกรณ์ฯในหน่วยงานของตนให้มีความพร้อมแก่การใช้งานอยู่เสมอและจะต้อง
ระมดัระวงัมิให้เกิดการชํารุดเสยีหายหรือสูญหายหากพบเห็นความชํารุดเสยีหายหรือสูญหายเกิดขึ�นกบัอุปกรณ์ฯ
จะต้องรายงานต่อผู้บงัคบับญัชาหรอืหน่วยงานที�ทําหน้าที�ควบคุมดูแลอุปกรณ์ใหท้ราบเพื�อดําเนินการแกไ้ขโดยเรว็ 
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การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธรุกิจและจรรยาบรรณ 

ของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน 
 

การตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บรหิารและพนักงานบรษิทั
ได้บรรจุความรู้ด้านจรรยาบรรณพนักงานจรรยาบรรณธุรกจิและแนวทางการกํากบัดูแลกจิการที�ดใีห้พนักงานเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง (Self-Learning) ผ่านสื�อการเรยีนรูต้่างๆ 

การตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิเป็นหน้าที�ของผู้บงัคบับญัชาทุกคนทุกระดบัโดยถือเป็น
ส่วนหนึ�งของวนิัยพนักงานและคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามดูแลตามระดบัโครงสร้าง เพื�อใหม้ั �นใจว่า บรษิัทมกีารปฏบิตัิตามจรรยาบรรณธุรกจิที�ดี
อย่างสมํ�าเสมอ 
 
หน้าที�ของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน 

กรรมการผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที�ต้องทําความเข้าใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดัและลงนามรบัทราบ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและพนักงานเมื�อเข้าเป็นพนักงานและเมื�อมีการ
เปลี�ยนแปลงโดยเมื�อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลที�บริษัท
กําหนดใหม้หีน้าที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆที�กําหนดไวร้วมทั �งแจ้ง
ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบุคคลที�รบัผดิชอบทราบเมื�อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและใหค้วาม
ร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆกบัหน่วยงานหรอืบุคคลที�บรษิทัมอบหมาย 

 
ผูบ้รหิารมหีน้าที�ในการดําเนินการต่างๆดงัต่อไปนี�เพิ�มเตมิ 

 ส่งเสรมิใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณและปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที�ด ี

 ถ่ายทอดนโยบายวธิปีฏบิตัริวมถงึรบัฟงัความเหน็อย่างเปิดกวา้งเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

 กํากบัดูแลใหก้ารปฏบิตังิานของหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง 
 
ฝา่ยทรพัยากรมนุษยห์รอืหน่วยงานที�ดูแลทรพัยากรบุคคลต้องดําเนินการต่างๆดงัต่อไปนี�เพิ�มเตมิ 

 รบัผดิชอบชี�แจงใหพ้นักงานทราบถงึหน้าที�ในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

 การเตรียมให้ผู้จดัการหรือผู้บริหารที�ได้รบัมอบหมายเป็นผู้มอบจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณ
กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานแก่กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานเขา้ใหม่ 

 ดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและพนักงานให้มีความ
เหมาะสมและทนัสมยั 

 ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรับผิดชอบและจัดให้มีระบบการจัดการที�สอดคล้องกบัข้อกําหนดทาง
กฎหมายและกฎระเบยีบของบรษิทั 

 

แนวทางยกย่องและลงโทษ 

เมื�อมกีรณีที�ถูกร้องเรยีนหรอืปรากฏเหตุว่ามกีารปฏบิตัิฝ่าฝืนจรยิธรรมทางธุรกจิจรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานให้ผู้บงัคบับญัชาดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื�อให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการที�ถูกต้องหรือ
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ตกัเตือนหรอืการสั �งให้ผู้ฝ่าฝืนนั �นปรบัปรุงตนเองหรือให้รบัการพฒันาแล้วแต่กรณีทั �งนี�ผู้ที�ทําผดิจรรยาบรรณจะต้อง
ได้รบัการพจิารณาทางวินัยตามระเบียบที�บริษทักําหนดไว้และยงัอาจได้รบัโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั �นผิด
กฎหมาย 
 

ระยะเวลาในการทบทวนจริยธรรมทางธรุกิจและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน 

บรษิทัจะมกีารทบทวนจรยิธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บรหิารและพนักงานเป็นประจําทุก
ปี 
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การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
 

แนวปฏิบติัหลกัที�ต้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

กรรมการผู้บรหิารและพนักงานมหีน้าที�และความรบัผิดชอบในการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนเมื�อพบเห็น
เบาะแสการกระทําผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณรวมถงึการรายงานทางการเงนิที�ไม่ถูกต้องหรอืระบบควบคุมภายในที�
บกพร่องทั �งนี�การกระทําต่อไปนี�เป็นการทําผดิจรรยาบรรณ 
 

1) ไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
2) แนะนําส่งเสรมิหรอืสนับสนุนใหผู้้อื�นไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
3) ละเลยเพกิเฉยเมื�อพบเหน็การฝา่ฝืนหรอืการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณในกรณีที�ตนทราบหรอืควรทราบ 
4) ไม่ใหค้วามร่วมมอืหรอืขดัขวางการสบืสวนสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิที�อา้วว่าได้มกีารฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณ 
5) การกระทําอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้อื�นเนื�องจากการที�ผู้นั �นรายงานการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

 

ผูร้บัข้อร้องเรียนและรบัแจ้งเบาะแส 

กรรรมการผู้บริหารและพนักงานที�พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณสามารถ
สอบถามขอ้สงสยัหรอืส่งขอ้รอ้งเรยีนไปยงับุคคลดงันี� 

 ผู้บงัคบับญัชาที�ตนเองไวว้างใจทุกระดบั 

 ผู้อาํนวยการฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์

 ผู้จดัการ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ผู้ตรวจสอบภายใน 

 กรรมการบรษิทั 

 

มาตรการหรือแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเรื�องที�ได้รบัการรอ้งเรียนและได้รบัการแจ้งเบาะแส 

กระบวนการดาํเนินงานรบัข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

1. รวบรวมข้อเทจ็จริง 

ผู้รบัขอ้รอ้งเรยีนจะดําเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิที�เกี�ยวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณนั �น
ดว้ยตนเองหรอืมอบหมายใหบุ้คคลที�มคีวามเหมาะสมดําเนินการ 

 

2. การประมวลผลและกลั �นกรองข้อมูล 

ผู้รบัขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูป้ระมวลผลและกลั �นกรองขอ้มูลเพื�อพจิารณาขั �นตอนแลวธิกีารจดัการที�เหมาะสมใน
แต่ละเรื�องโดยอาจ 

2.1 ดําเนินการดว้ยตนเองหรอืมอบหมายใหผู้้อื�นดําเนินการแทนตนหากเหน็ว่าเป็นเรื�องที�ตนมอีํานาจที�
จะกระทําไดห้รอื 
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2.2 รายงานต่อบุคคลที�มอีํานาจดําเนินการและเกี�ยวขอ้งในเรื�องนั �นๆเป็นผู้ดําเนินการประมวลผลและ
กลั �นกรองขอ้มูล 

 
3. กาํหนดมาตรการดาํเนินการ 

ผู้ที�ดําเนินการตามข้อ 2 กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
บรรเทาความเสยีหายใหก้บัผู้ที�ไดร้บัผลกระทบโดยคํานึงถึงความเดอืดร้อนเสยีหายโดยรวมทั �งหมดทั �งนี�ในกรณีที�เป็น
เรื�องสาํคญัผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจะเป็นผูร้ายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัเช่นเป็นเรื�องที�
กระทบต่อชื�อเสยีงภาพลกัษณ์หรือฐานะทางการเงนิของบรษิัทหรอืขดัแยง้กบันโยบายในการดําเนินธุรกจิของบรษิัท
หรอืเกี�ยวขอ้งกบัผู้บรหิารระดบัสงูเป็นต้น 
 

4. รายงานผล 

ผู้รบัขอ้รอ้งเรยีนมหีน้าที�รายงานผลตามขอ้ 3 ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบหากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง 
 

สิทธิหรือความคุ้มครองผู้รอ้งเรียนหรอืแจ้งเบาะแส 

บรษิทัใหค้ํามั �นสญัญาว่าจะรบัฟงัทุกขอ้รอ้งเรยีนอย่างเสมอภาคโปร่งใสและเอาใจใส่รวมทั �งให้ความเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่ายกําหนดระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสมชื�อผู้รอ้งเรยีนจะถูกปิดเป็นความลบัผู้ร้องเรยีนจะได้รบัความ
คุม้ครองจากการถูกกลั �นแกลง้ทั �งในระหว่างการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวนผู้รายงานผู้รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส
หรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจะไดร้บัความคุม้ครองดงันี� 
 

 ผู้รายงานผู้รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสหรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืสามารถเลอืกที�จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเหน็
ว่าการเปิดเผยนั �นจะทําใหเ้กดิความไม่ปลอดภยัหรอืเกดิความเสยีหายใดๆแต่หากมกีารเปิดเผยตนเองก็
จะทําใหบ้รษิทัสามารถรายงานความคบืหน้าแจง้ขอ้เทจ็จรงิให้ทราบหรอืบรรเทาความเสยีหายได้สะดวก
และรวดเรว็ยิ�งขึ�น 

 บรษิทัจะถอืว่าขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าที�จําเป็นโดยคํานึงถงึความปลอดภยัและ
ความเสยีหายของผู้รายงานแหล่งที�มาของขอ้มูลหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

 กรณีที�ผู้ร้องเรยีนเหน็ว่าตนเองอาจไม่ปลอดภยัหรอือาจเกดิความเดอืดร้อนเสยีหายผู้รอ้งเรยีนสามารถ
รอ้งขอใหบ้รษิทักําหนดมาตรการคุม้ครองที�เหมาะสมกไ็ด้หรอืบรษิัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้
รอ้งเรยีนไม่ต้องรอ้งขอกไ็ดห้ากเหน็ว่าเป็นเรื�องที�มแีนวโน้มที�จะเกดิความเดอืดรอ้นหรอืความไม่ปลอดภยั 

 ผู้รายงานผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ความร่วมมือได้รับความเดือดร้อนเสยีหายจะได้รบัการ
บรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการที�เหมาะสมและเป็นธรรม 

 
        ใหไ้ว ้ณ วนัที� 2 มกราคมพ.ศ. 2557 
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