
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการก าหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและ
พฤติกรรมที่บคุลากรของบรษิัทไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน พึงกระท าในการด าเนินธุรกิจและ
การปฏิบตัิงาน ภายใตก้รอบคุณธรรมความซื่อสตัยใ์นวิถีทางที่สรา้งสรรค์ เป็นระเบียบเรียบรอ้ย เสมอภาคเท่าเทียม เพื่อ
สรา้งใหบ้รษิัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนดงันี ้

 

1. ความรับผิดชอบตอ่ผู้ถือหุน้  

บริษัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบและเพื่อสรา้งความพึงพอใจใหก้ับผูถื้อหุน้  โดยค านึงถึง
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมดว้ยความโปร่งใสเชื่อถือได ้โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี
ดงันี ้

1.1 บคุลากรของบรษิัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย 
1.2 บคุลากรของบรษิัทจะน าความรูแ้ละทกัษะการปฏิบตัิงานมาประยกุตใ์ชอ้ย่างเต็มความสามารถ 
1.3 บคุลากรของบรษิัทจะระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
2. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

บริษัทและบุคลากรทุกคนตอ้งเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่แตกต่างกันของแต่ละ
ทอ้งถิ่นรวมทัง้ประเทศที่บรษิัทเขา้ไปลงทนุหรือขอ้งเก่ียว และปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากลรวมทัง้ด าเนินธุรกิจ
อย่างถกูตอ้งเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้

2.1 บุคลากรของบริษัทที่ตอ้งเดินทางไปปฏิบตัิงานนอกพืน้ที่ ควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมของประเทศแต่ละทอ้งที่ 

2.2 บรษิัทตอ้งปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากลและไม่สนบัสนนุกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 
 

3. การมีส่วนได้เสียและการขัดแย้งทางผลประโยชน ์
บุคลากรของบริษัทตอ้งปฏิบตัิงานโดยค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทและผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นที่ตัง้ โดยมีแนวปฏิบตัิ

ที่ดีดงันี ้
3.1 หา้มบคุลากรของบรษิัทใชอ้ิทธิพลหรืออ านาจของตนท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทกบัตนเอง หรือนิติบคุคลที่ตน

ถือหุ้นอยู่ หรือผู้ที่เก่ียวขอ้งทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานของบริษัทควรได ้เว้นแต่จะมีการ
เปิดเผยส่วนไดเ้สียแลว้และไดร้บัอนญุาตเป็นการเฉพาะหรือไดร้บัอนมุตัิในหลกัการใหท้ าได  ้

3.2 บคุลากรของบรษิัทไม่สามารถออกค าสั่งเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูอ้อกค าสั่งเอง 
3.3 การเขา้ประชมุพิจารณาวาระใดที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมมส่ีวนไดเ้สียบคุคล ผูม้ีส่วนไดเ้สียนัน้ควรงดออกเสียงหรือ

ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาโดยปราศจากอิทธิพล
ของบคุคลผูม้ีส่วนไดเ้สียคนนัน้ 

3.4 คณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ของผลประโยชนเ์ก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตอย่างมีเหตุผลและเป็น
อิสระภายใตก้รอบจรยิธรรมที่ดีโดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 



3.5 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท และ
การถือครองหลักทรัพย์ของกองทรัสต์ที่บริหารโดยบริษัทของตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องตาม
หลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3.6 บุคลากรของบริษัทตอ้งไม่รับงานภายนอกบริษัทที่เป็นการแข่งขันกับการด าเนินธุรกิจกับบริษัท หรือ
ก่อใหเ้กิดผลประโยชนข์ดัแยง้กบับรษิัท ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบตัิงานชั่วคราวหรือถาวร 

 
4. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิัทมีหนา้ที่ปกปิดขอ้มลูส าคญัซึ่งมิใช่ขอ้มลูสาธารณะไวเ้ป็นความลบั โดยใหร้บัรูเ้ฉพาะผูท้ี่มีความจ าเป็นตาม
หนา้ที่เท่านัน้ โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้

4.1 ขอ้มูลภายในเป็นขอ้มูลในการด าเนินการและบริหารกิจการอันเป็นขอ้มูลลับของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยสู่
สาธารณะ หากมีการเปิดเผยแลว้ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท บุคลากรของบริษัทตอ้งรกัษาขอ้มลูภายในไว้
เป็นความลบัและตอ้งไม่น าขอ้มลูภายในท่ีตนล่วงรูม้าจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของตนไปบอกผูอ้ื่นหรือน าขอ้มลู
ภายในไปใชแ้สวงหาประโยชนใ์นทางมิชอบ 

4.2 บรษิัทควรมีการก าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มลูและการปฏิบตัิเพื่อรกัษาความลบัของบรษิทั โดยบคุลากรตอ้ง
รกัษาความลบัในส่วนที่ตนรบัผิดชอบ 

4.3  บุคลากรของบริษัทแมจ้ะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิน้สุดการท างานกับบริษัทแลว้ ยังตอ้งรกัษาและไม่
เปิดเผยความลบัของบรษิัท 

4.4 บริษัทตอ้งรกัษาและปกปิดขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลับ บุคลากรของบริษัทตอ้งไม่
เปิดเผยความลบัใดๆ เวน้แต่ เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผยหรือคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิใหม้ีการ
เปิดเผย 

4.5 บุคลากรที่ไดล่้วงรูข้อ้มูลภายในที่ส  าคัญและอาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหลักทรพัยข์องกองทรสัตท์ี่บริหาร
โดยบริษัท หา้มบุคลากรผูล่้วงรูข้อ้มลูภายในท าการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรพัยข์องกองทรสัตท์ี่บริหารโดย
บริษัทอย่างนอ้ย 1 เดือนก่อนที่ขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 
ชั่วโมง นับแต่ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูนัน้สู่สาธารณะทั้งหมดแลว้ รายละเอียดวิธีปฏิบตัิเป็นไปตามเอกสาร
แนบ 1 

4.6 การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอ  านาจหนา้ที่  บุคลากรที่ไม่มีหนา้ที่เปิดเผยข้อมูล
เมื่อถูกถามใหเ้ปิดเผยขอ้มลูควรแนะน าผูถ้ามใหส้อบถามจากผูท้ี่มีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ เพื่อใหก้ารให้
ขอ้มลูถกูตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

4.7 บุคลากรของบริษัทที่มีเก็บรกัษาขอ้มลูไวเ้ป็นเอกสารและ/หรือขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสต์ามที่กฎหมายก าหนด 
เมื่อครบก าหนดใหน้ าเอกสารไปท าลาย 

 
5. การปฏิบัติต่อลูกค้า  

บรษิัทค านึงถึงความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้
5.1 บรษิัทมุ่งมั่นพฒันาธุรกิจของบรษิัทใหม้ีคณุภาพ ดว้ยค่าตอบแทนที่สมเหตสุมผลและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม 
5.2 เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกับสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน

ขอ้เท็จจรงิ เพื่อใหล้กูคา้สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างถกูตอ้ง 



5.3 จัดช่องทางติดต่อเพื่อให้ลูกค้าสามารถรอ้งเรียนเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ตอบสนองลกูคา้และพิจารณาแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็ 
 

6. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
บรษิัทปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้อย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้
6.1 บริษัทด าเนินธุรกิจบนการแข่งขนัเสรี โดยค านึงถึงการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่รา้ยป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่ง

โดยปราศจากขอ้มลูความจรงิอย่างสมเหตสุมผล 
6.2 พนักงานของบริษัทตอ้งระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี  ไม่เปิดเผยหรือ

ละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือของคู่แข่ง  และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งดว้ย
วิธีการท่ีไม่สจุรติเช่น การจ่ายสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ 
       

7. การปฏิบัติต่อคู่ค้า 
ภายใตก้ารก ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัทยงัใหค้วามส าคญักับคู่คา้  โดยปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคบนพืน้ฐาน

ของการแข่งขนัที่เป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อกา้วไปสู่การเป็นพนัธมิตร รวมถึงส่งเสริมใหม้ีความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมคู่คา้ โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้

7.1 บรษิัทสนบัสนนุการปฏิบตัิอย่างโปรง่ใส เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตัิต่อคู่คา้ของบรษิัท และมีหลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินหรือคดัเลือกคู่คา้ 

7.2 บุคลากรของบริษัทต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากคู่ค้า  วางตัวเป็นกลางและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติใน
จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด  รวมถึงจัดให้มี
กระบวนการจดัซือ้จดัหาเพื่อเลี่ยงผลกระทบในเชิงลบ 

7.3 บคุลากรของบรษิัทตอ้งเก็บเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัคู่คา้ไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงตามสมควร 
7.4 บริษัทตอ้งปฏิบัติตามขอ้สัญญาอย่างเคร่งครดั หากพบว่าบริษัทหรือคู่คา้มีเหตุที่ท  าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิ

ตามสญัญาไดใ้หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อปรกึษาในทนัทีและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 
7.5 สนบัสนนุและรว่มมือกบัคู่คา้ในการผลิตสินคา้และบรกิารใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และ

สภาวการณอ์ยู่ตลอดเวลา 
7.6 รกัษาความลบัของคู่คา้ไม่น าขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 
8. ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

บริษัทใหค้วามส าคญักับกิจกรรมของชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ท านุบ ารุงศาสนา อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
รวมทัง้สนบัสนนุการศกึษา และสาธารณประโยชนแ์ก่ชมุชน โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้

8.1 บริษัทจะมีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสงัคมเรื่องคุณภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทัง้การใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง 

8.2 บริษัทจะค านึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ โดยใหม้ีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสังคมส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด  สนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานและ
ทรพัยากร 



8.3 บริษัทจะสนบัสนุนและปลกูฝังจิตส านึกเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังานของ 
บรษิัท รวมถึงคู่คา้และลกูคา้ และใหค้วามรว่มมืออย่างเต็มที่กบัเจา้หนา้ที่ภาครฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

9. การปฏิบัติต่อพนักงานลูกจ้าง 
บุคลากรของบริษัททุกคนเป็นส่วนส าคญัที่สดุในการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทใหค้วามส าคญักับพนกังาน

ทกุคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิ ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีความสามคัคี และสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างาน ความ
ปลอดภยัและสขุอนามยัที่ดี จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวสัดิการท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้

9.1 บริษัทตอ้งปฏิบตัิต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชือ้
ชาติเพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตัิงาน  

9.2 บริษัทต้องให้โอกาสบุคลากรของบริษัททุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่  โดยจัดผลตอบแทนที่
เหมาะสมและสรา้งแรงกระตุน้ในการท างานทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนสั และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานท่ี
เหมาะสม อีกทัง้ใหโ้อกาสศกึษาเพิ่มเติมและการอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

9.3 บคุลากรของบรษิัททกุคนตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ในความรบัผิดชอบดว้ยตนเองอย่างสดุความสามารถ มีจิตส านึก
ที่ดี ซื่อสตัยส์จุริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรบัผิดชอบ ไม่มอบหมายหนา้ที่
ของตนใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งท าแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เวน้แต่จะเป็นความจ าเป็นหรือเพื่อความ
สะดวกรวดเรว็ในงานท่ีไม่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะของตน 

9.4 บุคลากรของบริษัทตอ้งปฏิบตัิงานตามสายบงัคบับญัชา รบัค าสั่งและรบัผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้งัคับบญัชา
ของตน ไม่ขา้มสายการบงัคบับญัชาหากไม่มีความจ าเป็น หลีกเล่ียงการวิพากษ์วิจารณผ์ูบ้งัคบับญัชาและ
ผูร้่วมงานที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลนัน้หรือต่อบริษัท ทัง้นี ้ บุคลากรของบริษัทควรเปิดโอกาส
และเปิดใจรบัฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนรว่มงาน อย่างมีสติ ปราศจาก
อคติ และรบัฟังดว้ยเหตผุล 

9.5 บุคลากรของบริษัทสามารถใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที่ และส่ิงอ านวยความสะดวกของบริษัทในหนา้ที่
อย่างเต็มที่ หา้มใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที่ และส่ิงอ านวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบตัิ
หนา้ที่หรือสวสัดิการท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

9.6 บุคลากรของบริษัทตอ้งมีกิริยามารยาทสภุาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสม
กบัหนา้ที่การงาน ธรรมเนียมทอ้งถิ่น โดยไม่สรา้งความเส่ือมเสียต่อภาพลกัษณบ์รษิัท 

9.7 บคุลากรของบรษิัทควรใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมที่บรษิัทจดัขึน้เพื่อสรา้งความสามคัคี ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั 
รวมทัง้กิจกรรมเพื่อสงัคมที่บรษิัทจดัขึน้ 

9.8 หา้มบุคลากรของบริษัทกระท าการที่ก่อความเดือดรอ้นร าคาญ บั่นทอนก าลงัใจผูอ้ื่น ก่อใหเ้กิดความเป็น
ปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทหรือ
บุคคลภายนอกที่เขา้มาติดต่อธุรกิจ ทัง้นี ้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกีย้วพาราสี การลวนลาม การ
อนาจาร และการมีไวซ้ึ่งภาพลามกอนาจาร 

9.9 บรษิัทตอ้งส่งเสรมิการใชสิ้ทธิของลกูจา้งตามพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน 
 



10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทต้องก าหนดนโยบายก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  มีการบริหารความเส่ียงในระดับที่

เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้
10.1 บริษัทตอ้งจดัระบบการควบคมุภายในที่ดีใหพ้นกังานของบริษัท มีการประเมินความเส่ียงที่เหมาะสมเพื่อ

ประเมินความเส่ียงที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความส าเร็จของงาน ใหม้ี
กิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่และระดับอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารที่ดี
เพียงพอ เชื่อถือไดส้ าหรบัทั้งภายในและภายนอกบริษัท และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเพื่อให้
มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม และมีการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์

10.2 บริษัทตอ้งก าหนดใหม้ีฝ่ายงานที่รบัผิดชอบโดยตรงเรื่องการประเมินและการบริหารความเส่ียง และน าผล
ไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไปโดย
ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบ้รหิารระดบักลางตอ้งใหค้วามรว่มมือ 

10.3 บรษิัทตอ้งจดัใหม้ีหน่วยงานอิสระที่รบัผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ ท าหนา้ที่ตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรูค้วามสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

10.4 พนกังานของบริษัทตอ้งใหค้วามร่วมมือในระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน มีการสอบทาน
และปฏิบตัิตามระบบที่ก าหนดอย่างเครง่ครดั 

10.5 พนักงานของบริษัททุกคนมีหนา้ที่สนับสนุนการท างานและใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงต่อฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอกพนกังานของบรษิัทมีหนา้ที่ตรวจสอบความถกูตอ้งทางการเงิน 
และรายงานในทนัทีเมื่อพบขอ้ผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล 

 
11. การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส  โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลัก
จริยธรรม และแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น และมีนโยบายใน
การสนบัสนนุการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้

11.1 บริษัทตอ้งสนับสนุนการสรา้งจิตส านึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง 
เคารพกฎหมาย สนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น รวมทั้งบริหารงานตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

11.2 บคุลากรตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกรอ้งหรือรบัทรพัยสิ์นหรือผลประโยชนอ์ื่นใดจากบคุคลอื่นที่
มีหนา้ที่หรือธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับบรษิัท เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และทรพัยสิ์นนัน้
ตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมายรวมทัง้ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ที่หรือแสวงหาผลประโยชนเ์พื่อตนเอง และ/หรือผูอ้ื่น
โดยมิชอบ 

11.3 บรษิัทตอ้งจดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบระบบขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน รวมถึงการประเมินความเส่ียงต่อการ
เกิดคอรร์ปัชั่นและบรหิารจดัการใหม้ีวิธีการแกไ้ขที่เหมาะสม 

11.4 บริษัทตอ้งจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้พฒันาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบควบคุมและถ่วงดลุการใชอ้  านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและมิใหม้ี
การทจุรติหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น  



11.5 บริษัทตอ้งจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการ
คุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูหรือเบาะแส และจะเก็บรกัษาขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั รวมทัง้มีมาตรการใน
การตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

11.6 บรษิัทควรสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึน้โดยหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ เพื่อประโยชนใ์นการป้องกันและ
สนบัสนนุการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

 
12. ความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตอ้งใส่ใจในความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังานบริษัทและชุมชน สนบัสนุนใหม้ีการใชท้รพัยากร
อย่างเหมาะสม โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้

12.1 บริษัทตอ้งส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระส าคัญ โดยจัดท าขอ้ก าหนดและมาตรฐานดา้นคุณภาพ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมที่มีม าตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดตาม
มาตรฐานสากล พนกังานของบรษิัทตอ้งศกึษาและปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้ก าหนดอย่างเครง่ครดั 
โดยตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมดา้นคณุภาพ ความมั่นคง ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มตามที่
บรษิัทก าหนด 

12.2 บริษัทจะด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการท างาน ทรพัยสิ์นสูญหาย หรือเสียหายการ ละเมิด
ระบบรกัษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึน้ ตลอดจนรกัษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัต่อพนกังานบรษิัท และมีการซกัซอ้มแผนการรกัษาความปลอดภยั
เป็นประจ า 

12.3 หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดและมาตรฐานดา้นคุณภาพ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอ้ม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้
พนกังานของบริษัทยุติการปฏิบตัิงานเท่าที่ท  าไดช้ั่วคราวเพื่อแจง้ผูร้่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายงานที่
รบัผิดชอบเพื่อด าเนินการแกไ้ขหรือวางแผนแกไ้ขต่อไปหา้มปฏิบตัิงานต่อไปโดยเด็ดขาด 

 
13. ทรัพยส์ินทางปัญญาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บรษิัทตอ้งส่งเสรมิใหม้ีการวิจยัและพฒันาเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างราบรื่นก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษัท 
และพนักงานของบริษัทตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบริษัทในการเสริมสรา้งความเข้าใจต่อ
บุคคลภายนอกเพื่อประโยชนข์องบริษัท โดยตอ้งมีความรอบคอบระมัดระวังในการใชง้านและเคารพลิขสิทธ์ิของ
เจา้ของทรพัยสิ์นทางปัญญา โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้

13.1 บุคลากรของบริษัทที่มีหนา้ที่รกัษาความลับทางการคา้หรือการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ  ตอ้งรกัษา
ความลบัใหป้ลอดภยัไม่ใหร้ั่วไหล 

13.2 บริษัทตอ้งส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษัทใชส่ื้ออินเตอรเ์น็ตเพื่อประโยชนใ์นการท างาน และตอ้งไม่กระท า
การอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตของผู้อื่น  ไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอรข์องบริษัท
เผยแพร่ขอ้มลูที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น 
การสรา้งความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรพัยสิ์น การมีไวซ้ึ่งส่ือลามกอนาจาร การส่งต่อใดๆ ที่เป็นการ



รบกวน สรา้งความร าคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจของบริษัท และการส่ง Spam 
mail เป็นตน้ 

13.3 บุคลากรของบริษัทตอ้งปฏิบตัิงานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หา้มติดตัง้และใชง้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ลิขสิทธ์ิไม่ถกูตอ้งในบรษิัทโดยเด็ดขาด 

13.4 บุคลากรของบริษัทต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ  เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึง
รหสัผ่านของตน รวมทัง้ไม่ใชอ้ินเตอรเ์น็ตเขา้ไปยงัเว็บไซตท์ี่ไม่เหมาะสมและอาจจะเป็นอนัตรายต่อระบบ
คอมพิวเตอรข์อง บรษิัท 

13.5 กรณีที่บุคลากรของบริษัทขออนุญาตใหผู้ป้ฏิบตัิงานสมทบหรือพนกังานของผูร้บัจา้งใชร้ะบบสารสนเทศ
ของบริษัท บุคลากรผูข้อนัน้ตอ้งควบคุมการใชง้านของผูป้ฏิบตัิงานสมทบหรือพนกังานของผูร้บัจา้ง  และ
ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากการใชร้ะบบสารสนเทศนัน้ 

 
14. การรักษาและการใช้ทรัพยส์ินของบริษัท 

บคุลากรของบรษิัททกุคนมีหนา้ที่ดแูลรกัษาการใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างสงูสดุ และเหมาะสม
ในทางการด าเนินกิจการของบรษิัท โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้

14.1 บคุลากรของบรษิัทตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัในการใชเ้ครื่องมืออปุกรณ์ และทรพัยสิ์น
ที่เก่ียวขอ้งแก่การประกอบกิจการของบรษิัท 

14.2 บุคลากรของบริษัทตอ้งไม่น าเอาไปใช้ ขาย ให ้ใหย้ืม หรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นของบริษัท โดยไม่ได้
รบัอนญุาตไม่ว่าทรพัยสิ์นนัน้จะมีมลูค่าหรือไม่ 

14.3 บคุลากรของบรษิัทตอ้งไม่เจตนาท าใหเ้สียหาย ท าลายทรพัยสิ์นของบรษิัท 
14.4 บคุลากรของบรษิัทตอ้งไม่ใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทเพื่อประโยชนส่์วนตนหรือกิจการภายนอก 

 
15. การพึงปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น 

บุคลากรของบริษัททุกคนพึงรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยตระหนักถึงการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
และควรใหค้วามเคารพซึ่งกันและกันต่อผูบ้ังคบับัญชา ผูร้่วมงาน และผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ตลอดจนใหค้วามร่วมมือ 
ช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็น และแกปั้ญหารว่มกนัในการท างาน โดยมีแนวปฏิบตัิที่ดีดงันี ้

15.1 บุคลากรของบริษัทตอ้งไม่ยยุงส่งเสริมการใส่รา้ยหรือลอ้เลียน อนัก่อใหเ้กิดการแตกแยก ความไม่สามคัคี 
รวมถึงไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 

15.2 บคุลากรของบรษิัทตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูร้ว่มงาน 
15.3 บคุลากรของบรษิัทตอ้งเป็นผูม้ีวินยั ไม่กระท าการอนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา ผูร้ว่มงาน และ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
15.4 บริษัทจะส่งเสริมค่านิยมของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน โดยยกย่องพนกังานที่ท  าความดี

เพื่อสรา้งส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน 
 


