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ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ยึดม่ันแนวทางการบริหารงานตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม สรางความนาเชื่อถือในการบริหารจัดการ ดวยยึดหลักการปฏิบัติตอผูมี
สวนไดสวนเสียกับองคกรดวยความเปนธรรม รวมถึงการมีระบบการตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอกที่เปนมาตรฐาน 

ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  รวมถึงมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
ของความรับผิดชอบ ความโปรงใส และความซื่อสัตยสุจริต  บริษัทฯ จึงไดกําหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะยึดถือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติในการทํางาน ดังนี้

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน 

(1) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ใหความสําคัญในเร่ืองการเคารพ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับที่เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ โดยกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และเคารพจารีตประเพณีที่เกี่ยวของ

กับธุรกิจ
1.2 ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับในการทํางานของบริษัทฯ อยางเครงครัด

(2) การปฏิบัติตน
2.1 ม่ันในคุณธรรมและความถูกตองเที่ยงธรรม ตองไมแสวงหาตําแหนง ความดี

ความชอบหรือผลประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบจากผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอ่ืนใด
2.2 ละเวนจากอบายมุขและสิง่เสพติดทั้งปวง ไมประพฤติในทางที่อาจจะทําใหเสือ่มเสีย

เกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเองและของบริษทัฯ เชน ไมเสพสุราเปนนิจ ไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติด
ทุกประเภท ไมกระทําตนเปนคนมีหนี้สินรุงรัง ไมหมกมุนในการพนัน เปนตน
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2.3 ไมประกอบอาชีพ หรือ วิชาชีพ หรือกระทําการอันใดอันจะกระทบตอการปฏิบัติ
หนาที่ หรือ ชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ

2.4 หลีกเลี่ยงการนําเอาขอมูลหรือเร่ืองราวของบุคลากรอื่น  ทั้งในเร่ืองที่เก่ียวของกับ
การปฎิบัติงานหรือเร่ืองสวนตัวไปเปดเผย  หรือวิพากษวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิด
ความเสียหายแกบุคลากรหรือภาพพจนของบริษัทฯ

2.5 รักษาและรวมสรางใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ

(3) การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริต ความขยัน 
หม่ันเพียร และความมีระเบียบวินัย
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร มีวินัย และยึดม่ันในชื่อเสียง ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้

3.1 ปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบดวยความขยันหม่ันเพียร ต้ังใจและเอาใจใส อุทิศตน
ใหกับงานของบริษัทฯ อยางเต็มกําลังความสามารถ และมุงม่ันสูความสําเร็จของงาน เพื่อ
ประโยชนของบริษัทฯ และเครงครัดตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสรางคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  
และพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ

3.2 ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความรู ความสามารถอยางเต็มที่  อีกทั้งมีความ
สํานึกในหนาที่และมีความรับผิดชอบตอผลของการปฏิบัติหนาที่

3.3 ใชเวลาในการปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามที่กําหนด 
รวมทั้งไมกระทํา หรือชักจูงผู อ่ืนใหใชเวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไมเก่ียวของกับ
ผลประโยชนของบริษัทฯ

3.4 พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม  จริยธรรม หม่ันฝกฝน ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อ
เพิ่มพูนความรูความสามารถ นํามาชวยพัฒนาการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนาย่ิงขึ้น
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3.5 พนักงานที่เปนผูบังคับบัญชา ปฏิบัติกับผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาดวยความ
สุภาพ  มีน้ําใจ  และมีมนุษยสัมพันธ อันดี  เปนผูนําและแบบอยางที่ ดี  เอาใจใสตอ
ผูใตบังคับบัญชา  ทั้งในดานการปฏิบัติงาน สรางขวัญกําลังใจ และยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูใตบังคับบัญชา  ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรม

3.6 พนักงานที่เปนผูใตบังคับบัญชา ไมแสดงความกาวราว กระดางกระเด่ือง หรือ
กระทําตนเปนปรปกษตอผูบังคับบัญชา  ใหเกียรติ และรูจักกาละเทศะ  ไมกระทําการใดๆ 
อันเปนการไมเคารพนับถือผูบังคับบัญชา

3.7 รวมใจกันเสริมสราง ปกปอง และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ดวยการมีทัศนคติ 
และเปนพนักงานที่ดีของบริษัทฯ แสดงออกดวยความชื่นชม และภูมิใจ  รวมทั้งเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีของบริษัทฯ ตอสาธารณชน

(4) ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาผลประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทฯ  เพื่อปองกันไมใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
4.1 ไมกระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอผลประโยชนทางธุรกิจกับบริษัทฯ  ไดแก  การ

ทําใหบริษัทฯ เสียผลประโยชน หรือไดรับประโยชนนอยกวาที่ควร หรือเปนการแบง
ผลประโยชนจากบริษัทฯ

4.2 ไมกระทําการใดๆ อันเปนการแขงขันกิจการของบริษัทฯ
4.3 ไมแสวงหาผลประโยชนในกิจการสวนตัวกับบริษัทฯ  เชน  กระทําการใดๆ เพื่อ

ขายสินคาและบริการใหกับบริษัทฯ
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(5) การรักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ ตอ

บุคคลภายนอก ไมวาจะเพ่ือประโยชนใดๆ ก็ตาม  ซึ่งอาจสงผลกระทบใหบริษัทฯ  ทั้งนี้ได
กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

5.1 ไมแสวงหาประโยชนใหตนเอง หรือผูอ่ืน  โดยใชขอมูลของบริษัทฯ พึงใชขอมูลเพื่อ
ประโยชนของบริษัทฯ เทานั้น

5.2 ไมเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ที่ยังไมควรเปดเผย เวนแตเปนขอมูลที่ผูมีอํานาจ
อนุมัติใหเปดเผยได หรือเปนขอมูลที่เผยแพรตอสาธารณชนแลว

5.3 ไมเปดเผยขอมูลเชิงธุรกิจตอคูแขงขัน แมหลังพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ

(6) การรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่รับผิดชอบในการใชทรัพยากร และทรัพยสิน

ของบริษัทฯ ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
6.1 ใชทรัพยสินของบริษัทฯ อยางประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด
6.2 ดูแล รักษาทรัพยสินของบริษัทฯ ใหอยูในสภาพดี  มิใหชํารุด สูญหาย เพื่อ

ประโยชนในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน
6.3 ไมนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน หรือเอื้อประโยชนตอ

บุคคลอ่ืน
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(7) การรับของขวัญ  ของกํานัล และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
เพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม บริษัทฯ ได

กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
7.1  หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกํานัล  ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูที่

เก่ียวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอ่ืน  ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานของบริษัทฯ

7.2 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผูที่เก่ียวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอ่ืน  ซึ่งอาจ
ไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ

(8)  การใชสิทธิทางสังคม และการเมือง
กรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงาน มีสิทธิ และเสรีภาพที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆ ใน

สังคมได โดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ  อันเปนการไมถูกตอง  ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม 
ทําใหสังคมไมสงบสุข และรักษาไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงตน ใหเปนที่ยอมรับตามควร
แกสถานะในสังคมและชุมชนที่บริษัทฯ ต้ังอยู ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

8.1  ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย  สงเสริมใหใชสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

8.2 ไมกระทําการใดๆ อันอาจจะทําใหเขาใจไดวา บริษัทฯ มีสวนเก่ียวของ หรือใหการ
สนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด
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หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธุรกิจ

(1) จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียดวยความเปนธรรม

1.1 การปฎิบัติตอผูถือหุน และผูลงทุน
บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม 

และพยายามที่จะพัฒนากิจการใหเจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสราง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุน และผูลงทุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
โดยยึดหลักการการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน จึงกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความ
โปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม

1.1.2 นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะขอมูลทาง
การเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความจริง

1.1.3 แจงใหผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตขององคกร ทั้งในดานบวก
และดานลบ ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุน และมี
เหตุผลอยางเพียงพอ

1.1.4 ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืนโดยใชขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไมได
เปดเผยตอสาธารณชน หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร

1.2 การปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ จึงไดนํามาตรฐานระบบ

คุณภาพ ISO 9001:  2015 เขามาใชในองคกร โดยไดกําหนดนโยบายคุณภาพไววา “เราจะ
สรางความประทับใจใหลูกคา ดวยบริการที่รวดเร็ว เนนสินคาคุณภาพ พรอมพัฒนาบุคลากร 
ดวยการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง”
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1.3 การปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา และ/หรือ เจาหนี้ 

ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเก้ือหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย ใหการปฏิบัติตอคูคา 
และ/หรือ เจาหนี้อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยง
สถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอยาง
เครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.3.1 ไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้ กรณีที่มีขอมูลวามีการ
ดําเนินการที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้ 
เพื่อรวมกันแกไขปญหาอยางรวดเร็ว และยุติธรรม

1.3.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่
ไมสามารถปฏิบัติตามได ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรือ เจาหนี้ทราบเพื่อหา
แนวทางแกไข

1.4 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกาการ

แขงขันที่ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต 
หรือไมเหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.4.1 ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขนัที่ดี
1.4.2 ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 

โดยปราศจากความจริง
1.4.3 ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธี

ฉอฉล



10
จรรยาบรรณธุรกิจ

1.5 การปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทฯ นั้นใหความสําคัญกับพนักงาน ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมี

สวนชวยสงเสริม และผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ 
จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจางที่ยุติธรรม มีสวัสดิการ
ที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.5.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด
1.5.2 จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน

ของพนักงาน
1.5.3 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน 

และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย
1.5.4 ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
1.5.5 การพิจารณาการแตงต้ัง และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ 

กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนักงานนั้นเปนเกณฑ

1.5.6 ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึง
และสมํ่าเสมอ

1.5.7 หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงใน
หนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจ
ของพนักงาน

1.5.8 พนักงานมีสิทธิในการรองเรียน กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและ
กระบวนการที่กําหนด

1.5.9 รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและ
เสมอภาค
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1.6 การปฏิบัติตอราชการ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของ

ประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ และกฎระเบียบที่เก่ียวของ และ
เปนไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป  บริษัทฯ จะสรางสัมพันธอันดีตอหนวยราชการ และ
องคกรที่เก่ียวของในการใหขอมูล  โดยจะปฏิบัติอยางระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน
ของบริษัทฯ ประเทศชาติ และสวนรวม 

1.7 การปฏิบัติตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับ

การปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวกับความปลอดภัย ความม่ันคง สุขอนามัยและ
สิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม  และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.7.1 ดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานคุณภาพ  ความม่ันคง ความปลอดภัย ชีวอนามัย  
สิ่งแวดลอม   และการจัดการพลังงาน รวมทั้งสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนตอสังคมและชนรุนหลัง 

1.7.2 ไมกระทําการใดๆ ที่สงผลเสียตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกินกวาที่
กฎหมายกําหนด 

1.7.3 ไมสงเสริมกิจกรรมใดๆ ที่เปนภัยตอสังคมหรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือ เปน
การสงเสริมอบายมุข

1.7.4 สรางจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมให
เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง 

1.7.5 รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และจัดใหมีระบบรองทุกขในเรื่องที่อาจ
มีผลตอชุมชน  และแจงผลการดําเนินงานใหผูรองทุกขใหทราบในเวลาอันควร  
อันสงเสริมใหบริษัทฯ และชุมชนเอ้ือประโยชนตอกันและกัน และสามารถอยู
รวมกันไดอยางยั่งยืน
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1.7.6 ใหการตอบสนองอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตอเหตุการณที่ผลประทบตอ
ชุมชน และสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  โดยให
ความรวมมืออยางเต็มที่กับเจาหนาที่ ภาครัฐ และหนวยงานที่เก่ียวของ 

1.7.7 คืนกําไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอมอยาง
สมํ่าเสมอ

(2) จรรยาบรรณวาดวยการจัดซ้ือ
การจัดซื้อสินคาและบริการ เปนกระบวนการสําคัญที่เอ้ือใหธุรกิจของบริษัทฯ ดํารงอยูได 

จึงกําหนดใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยดําเนินการอยาง
เปนธรรม สมเหตุสมผล โปรงใส สามารถตรวจสอบได ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
และมีการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคดวยการแขงขันที่เปนธรรม เพื่อใหเกิดการดําเนินการ
ที่ใหประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

2.1  จัดซื้อสินคาและบริการ โดยคํานึงถึงความตองการ ความคุมคาของราคาและ
คุณภาพของสินคาและบริการ โดยกระบวนการจัดซื้อจะตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 
และข้ันตอนการจัดซื้ออยางเครงครัด และโปรงใสใหสอดคลองกับอํานาจดําเนินการ รวมถึง
ใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนแกคูคาดวยวิธีการเปดเผยและใหโอกาสคูคาอยางเทาเทียม ไมมี
อคติ ไมเลือกปฏิบัติตอคูคา และสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมระหวางคูคา

2.2  ความสัมพันธกับคูคาควรจะเปนไปดวยความเสมอภาค ไมเรียกรองประโยชน 
หรือทรัพยสินอ่ืนใด วางตัวเปนกลาง ไมใกลชิดกับคูคา จนทําใหคูคามีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจที่อาจทําใหขาดความโปรงใส ยุตธิรรมและเทาเทียมกัน และควรรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะที่คูคารองเรียนหรือแนะนํา เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

2.3  บุคลากรของบริษัทฯ  ไม เขาไปเ ก่ียวของในกระบวนการจัดหาคูคาที่ มี
ความสัมพันธกับตนเอง เชน พอ แม พี่ นอง คูสมรส บุตร คูสมรสของบุตร เปนตน และตอง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวาดวยการขัดแยงทางผลประโยชน
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2.4  ไมดําเนินการจัดหาสินคาหรือบริการที่มีการเจาะจงขอกําหนด หรือคุณสมบัติของ
สินคาหรือบริการโดยเฉพาะ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะใหโนมเอียงไปทางสินคา 
หรือบริการน้ันๆ อยางจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ และมีความจําเปน
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เทานั้น

2.5  รักษาขอมูลความลับตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวดราคาแตละ
รายไวเปนความลับ ไมเปดเผยใหรายอ่ืนทราบ รวมถึงไมเปดเผยขอมูล หรือเอกสารท่ี
เก่ียวกับการจัดหาใหกับคูคา/คูแขง เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ และใหเปนไปตาม
จรรยาบรรณวาดวยการรักษาความลับและการใชขอมูลภายใน

2.6  ผูบริหารตามอํานาจการจัดหา  ตองควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบใหพนักงาน
ดําเนินการจัดหาตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งตองใชดุลพินิจในการ
ใหคําปรึกษา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานดวย

2.7 การดําเนินการเก่ียวกับการตรวจรับสินคา หรือบริการ ตองกระทําดวยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อใหม่ันใจวาสินคาหรือบริการที่ไดรับถูกตอง ตรงตามขอกําหนดตางๆ 
ในสัญญา หรือขอตกลงเก่ียวกับการจัดหา อาทิ ปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการสงมอบ 
เปนตน

(3) จรรยาบรรณวาดวยการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากล เปนหลักปฏิบัติรวมกัน โดยคํานึงถึงศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค บริษัทฯ จะไมกระทําการใดๆ และไม
สงเสริมใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลอยางเครงครัด โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้
ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
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3.1 บริษัทฯ  ตองปฏิบั ติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอยางเคร งค รัด  ทั้ งใน
ระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงขอจํากัดของกฎหมายแรงงานในแตละประเทศที่เขาไป
ดําเนินธุรกิจ  โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย  ถูกสุขอนามัยตาม
มาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติตอบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไมเลือก
ปฏิบัติดวยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกตางของถิ่นกําเนิด เพศ อายุ สีผิว 
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะ
ชาติตระกูล หรือสถานะอ่ืนใดที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพสวน
บุคคล และคุมครองขอมูลสวนบุคคล

3.2 บริษัทฯ ตองหม่ันตรวจตราดูแลมิใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวน
เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเขารวมและการยอมรับหลักปฏิบัติ
ที่เปนประโยชนตอสังคมโลก เชน หลักสทิธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ เปนตน

3.3 บริษัทฯ ตองใหความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล แกบุคลากร
ของบริษัทฯ เพื่อนําไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงาน และไมสนับสนุนกิจการ และ/หรือ 
กิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

(4) จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎเกณฑต างๆ  ที่ เกี่ ยวของ  และการเคารพวัฒนธรรม  และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติ ระเบียบ ขอบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ

กฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของในทุกพื้นที่ที่เขาไปดําเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพความแตกตาง
ดานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละทองถ่ิน บุคลากรของบริษัทฯ จึงตอง
ศึกษา ทําความเขาใจ เคารพ ไมฝาฝนกฎหมายฯ ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง และเปนธรรมตอ
ทุกฝาย และไมกระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
นั้นๆ รวมทั้งแจงขอรองเรียนและเบาะแส เม่ือพบเห็นการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายฯ 
ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
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4.1 บุคลากรของบริษัทฯ ตองศึกษาและทําความเขาใจกฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมในแตละพื้นที่ หรือประเทศปลายทางกอนการเดินทาง รวมถึง
ระเบียบ ขอบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของกับหนาที่และความ
รับผิดชอบของตนโดยตรงใหถี่ถวน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อใหแนใจวาสินคา
ตัวอยาง สินคาและอุปกรณที่นําไปดวย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงคของการเดินทาง
และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไมผิดกฎหมายหรือไมขัดของตอขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ทั้งนี้ หากไมแนใจใหขอคําปรึกษาจาก
ผูบังคับบัญชา และหามปฏิบัติไปตามความเขาใจของตนเอง โดยไมมีคําแนะนํา

4.2 บริษัทฯ เคารพตอขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแตละทองถ่ินในทุก
ประเทศที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน โดยดําเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายในแตละประเทศ
หรือทองถ่ินที่เก่ียวของ ดวยตระหนักเสมอวากฎหมาย กฎเกณฑ หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ ในแตละทองถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกตางกัน

4.3 บุคลากรของบริษัทฯ จะไมใหการชวยเหลือ สนับสนุนการกระทําที่เปนการหลีกเลี่ยง 
หรือฝาฝนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ
ตางๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เม่ือพบวาระเบียบ ขอกําหนด ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือหนังสือสั่งการของบริษัทฯ แตกตางจากที่บังคับใชในพื้นที่หรือประเทศนั้นๆ ให
ปรึกษาหนวยงานท่ีเก่ียวของกอนดําเนินการใดๆ

 4.4 เม่ือพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและ
กฎเกณฑตางๆ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา หนวยงานที่เก่ียวของหรือชองทางรับเร่ือง
รองเรียนตาม “มาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแส” และในกรณีที่เห็นวาเปนเร่ืองที่
อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญใหรายงานผูบังคับบัญชาโดยทันที
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(5) จรรยาบรรณวาดวยการเปนกลางทางการเมือง
บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยจะไมใหการสนับสนุน หรือการกระทํา

อันเปนการฝกใฝพรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งรวมถึงการใชทรัพยากรของ
บริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทําใหบริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางทางการเมือง และ/หรือ ไดรับ
ความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ให
ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทางการเมืองของบุคลากรทุกคน ในฐานะพลเมือง
ที่ดีตามกฎหมาย และภายใตระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

5.1 บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเปนกลางทางการเมือง  ไมสนับสนุน  ไมเขาไป
มีสวนรวม และไมฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมือง
คนใดคนหนึ่ง

5.2 บริษัทฯ ไมมีนโยบายนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใชในการชวยเหลือ
ทางการเมือง และการสนับสนุนแกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม เพื่อผลประโยชนของนักการเมือง หรือพรรคการเมืองนั้น

5.3 บริษ ัทฯ  ไมม ีส วนร วมในการหาเส ียง  หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหร ือ
นักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ ใน
การนั้น

5.4 บริษัทฯ ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหบุคลากรของบริษัทฯ ไปใชสิทธิ
เลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ

5.5 บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที่พึงมี ผานการกระทําในนาม
ของแตละบุคคล โดยไมใชตําแหนงในบริษัทฯ หรือชื่อตราบริษัทฯ ชักจูงผูอ่ืนใหจายเงิน
อุดหนุน หรือใหการสนับสนุนแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

ทั้งนี้ บุคลากรพึงระมัดระวังการกระทําใดๆ ที่อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดวา บริษัทฯ ได
ใหการสนับสนุนหรือฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และตองไมรบกวนการทํางาน
ใหกับบริษัทฯ หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
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(6) จรรยาบรรณวาดวยการบริจาคเพ่ือการกุศล และการใหเงินสนับสนุน
บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน ตอง

ดําเนินการในนามบริษัทฯ ดวยความโปรงใส ตามระเบียบของบริษัทฯ และถูกตองตาม
กฎหมาย เพื่อม่ันใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนจะถูกนําไปใชเพื่อประโยชนของ
สาธารณะ หรือตรงตามวัตถุประสงคของการบริจาค ไมไดถูกนําไปเพื่อใชในการอันไมสุจริตใดๆ 
ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

6.1 การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศลแกองคกรใดๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนตอสังคม 
ตองเปนองคกรที่เชื่อถือได และจะตองดําเนินการในนามบริษัทฯ ดวยความโปรงใส ผาน
ขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมีการ
ติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาเงินบริจาคไดถูกใชเพื่อประโยชนของสาธารณะ 
และ/หรือ ตรงตามวัตถุประสงคของการบริจาคอยางแทจริง

6.2 การใหเงินสนับสนุนแกองคกรหรือกิจกรรมใดๆ ตองมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ธุรกิจ และ/หรือ ภาพลักษณที่ดีของบริษัทฯ และตองมีการระบุชื่อ และ/หรือ ตราสัญลักษณ
ของบริษัทฯ อยางชัดเจน ดําเนินการดวยความโปรงใส ผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 
ที่กําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย

6.3 กําหนดใหมีอํานาจดําเนินการในเร่ืองการบริจาค และการใหมีเงินสนับสนุนที่กําหนด
จํานวนและลําดับชั้นในการพิจารณาอนุมัติไวอยางชัดเจน และมีการเก็บหลักฐานการอนุมัติ 
และบันทึกบัญชีโดยฝายบัญชี รวมถึงการตรวจสอบโดยฝายบริหาร และผูสอบบัญชีอิสระ
ภายนอก เพื่อใหม่ันใจไดวาการบริจาคและใหเงินสนับสนุนเปนไปโดยสุจริตและโปรงใส
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(7) จรรยาบรรณวาดวยการให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใด
การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด สามารถกระทําไดในวิสัย

ที่สมควร โดยใหอยูในมูลคาที่เหมาะสม และไมควรเรียกรองให หรือรับ หรือสัญญาวาจะให 
หรือจะรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนไมวากรณีใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอิทธิพลตอ
การตัดสินใจของผูรับ ทั้งนี้ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติวาดวยการให หรือรับของขวัญ หรือ
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

7.1 บุคลากรของบริษัทฯ และ/หรือ ครอบครัว ไมควรเรียกรองของขวัญ หรือทรัพยสิน 
หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรับเหมา ผูคา ผูขาย ผูรวมทุน หรือผูที่มีสวนเก่ียวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7.1 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาพิจารณาวาไมสมควรรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใด ใหสงคืนแกผูใหโดยทันที ถาไมสามารถสงคืนได ใหสงมอบแกผูบังคับบัญชา 
เพื่อสงตอใหฝายทรัพยากรบุคคลพิจารณา นําไปจัดสรรใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ โดย
สวนรวม

7.2 ของขวัญที่มอบใหแกบริษัทฯ และมีคุณคาแกการระลึกถึงเหตุการณที่สําคัญๆ 
ของบริษัทฯ เชน เม่ือมีการลงนามสัญญารวมทุนตางๆ ของบริษัทฯ เม่ือมีการรับรางวัลตางๆ 
หรือของที่ระลึกจากการรวมในกิจกรรมชวยเหลือสังคม เปนตน อนุญาตใหบุคลากรของ
บริษัทฯ รับแทนบริษัทฯ แตตองมีราคาหรือมูลคาไมเกินสามพันบาท

7.3 บุคลากรของบริษัทฯ ไมควรมอบของขวัญแกผูบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาจะ
ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหญาติของตน รับของขวัญจากบุคลากรที่เปนผูอยูใตบังคับบัญชา
มิได เวนแตกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกัน แตตองมีราคาหรือมูลคาไมเกิน
สามพันบาท

7.4 กรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ไมวาจะเปนการรับทั้งจากในประเทศหรือ
จากตางประเทศ ที่มีมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แต
จําเปนตองรับไวเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ผูรับจะตอง
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
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7.5 บุคลากรของบริษัทฯ ไมควรให หรือรับ หรือสัญญาวาจะให หรือจะรับประโยชน 
หรือสิ่งมีคาใดๆ เพื่อจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่เขาขาย
ดังกลาว รวมทั้งตองไมใหสินบน หรือผลประโยชนตอบแทนใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
แกบุคลากรดวยตนเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ การใหของขวัญ 
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคลภายนอก เจาหนาที่ของรัฐ ทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ ตองใหแนใจวาการใหนั้นไมขัดตอกฎหมาย และจารีตประเพณีทองถิ่น

7.6 หนวยงานท่ีติดตอกับคูคา ลูกคา ผูรวมทุน หรือผูที่มีสวนเก่ียวของกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ตองแจงใหผูเก่ียวของดังกลาวทราบถึงจรรยาบรรณนี้ดวยอยางสมํ่าเสมอ

7.7 หากบุคลากร หรือผูบังคับบัญชาผูใด จงใจ หรือละเลย หรือไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ 
ใหถือวาผูนั้นประพฤติปฏิบัติตนไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับที่บริษัทฯ กําหนด และอาจ
ถูกสอบสวน หรือลงโทษตามนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติดานการบุคลากรของบริษัทฯ

(8) จรรยาบรรณวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน
การกระทําใดๆ ของบริษัทฯ จะยึดถือประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญและหลีกเลี่ยง

การเขาไปเก่ียวของในกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งในลักษณะ
การเขาไปเปนหุนสวน ดํารงตําแหนง มีสวนเก่ียวของทางการเงิน หรือมีความสัมพันธกับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้บุคลากรของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ และจัดทํา
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเปนประจําทุกป และ/หรือ ทุกคร้ังเม่ือเกิดเหตุการณใน
ระหวางป ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

8.1 บุคลากรของบริษัทฯ ตองตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ 
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ

8.2 การกระทําและการตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรของบริษัทฯ จะตองปราศจากอิทธิพล
ของความตองการสวนตัว หรือของบุคคลที่เก่ียวของกับบุคลากรนั้นๆ ไมวาโดยสายเลือด หรือ
ของบุคคลอ่ืนที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ และใชราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทํารายการ
กับบุคคลภายนอก เม่ือตองตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ใหรายงานผูบังคับบัญชา หรือผูมีสวนรวมในการอนุมัติ และใหถอนตัวจากการมีสวนรวม
ในรายการนั้นๆ
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8.3 บุคลากรของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกัน 
โดยปฏิบัติงานใหเต็มเวลาใหแกบริษัทฯ อยางสุดกําลังความสามารถ โดยไมเบียดบังเวลา
ในงานไปทําธุรกิจอ่ืนใดภายนอกที่ไมเก่ียวของกับผลประโยชนของบริษัทฯ

8.4 บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมเขาไปเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่มีอํานาจตัดสินใจ 
หรือผูบริหารที่เปนการแขงขัน หรือประกอบกิจการที่เปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกัน
กับธุรกิจของบริษัทฯ

8.5 บุคลากรของบริษัทฯ ตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเก่ียวของทางการเงิน และ/หรือ 
ความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ตองเสียผลประโยชน หรือ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

8.6 การปฏิบัติหนาที่และการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน 
จะตองไมขัดกับผลประโยชนหลักของบริษัทฯ

8.7 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
(Conflict of Interest Disclosure Report) เปนประจําทุกป และ/หรือ ทุกคร้ังเม่ือสงสัยวาอาจมี 
หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นในระหวางป โดยรายงานของพนักงานนั้น 
ใหนําเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และผูอํานวยการสายงานกํากับดูแลกิจการเปน
ผูเก็บรักษารายงานดังกลาวไวเปนความลับ
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(9) จรรยาบรรณวาดวยรายการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของกันตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตอง
ทํารายการที่เก่ียวของกัน ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก และทํารายการนั้น
เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ได
กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

9.1 คณะกรรมการบริษัท ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการ
ที่เกี่ยวของกัน และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

9.2 ในการทํารายการที ่เกี ่ยวของกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกัน
อยางเครงครัด

9.3 ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการที่เก่ียวของกับตนเอง ใหคํานึงถึงผลประโยชนของ
บริษัทฯ เปนหลัก และใหทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดย
กรรมการ และพนักงานทุกคนที่เก่ียวของกับรายการนั้นๆ ตองไมมีสวนในการพิจารณา
อนุมัติ
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(10) จรรยาบรรณวาดวยการรักษาความลับ และการใชขอมูลภายใน
การปองกันขอมูลภายในมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของบริษัทฯ รวมทั้ง

มีความสําคัญตอความม่ันคงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนดวย เพื่อใหการใหขอมูล
ขาวสารตอบุคคลภายนอกเปนไปในแนวทางที่จะไมเกิดผลเสียหายตอธุรกิจและชื่อเสียงของ
บริษัทฯ บริษัทฯ จัดใหมีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอมูลภายใน และบุคลากรของ
บริษัทฯ จึงตองรักษาขอมูลภายในไวเปนความลับ ไมนําขอมูลไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตน 
แมพนสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ไปแลว ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

10.1 บุคลากรของบริษัทฯ ควรรักษาขอมูลภายในและเอกสารท่ีไมสามารถเปดเผยตอ
บุคคลภายนอก อันนําไปสูการแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพองในทาง
มิชอบ เชน ขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหุน ความลับทางการคา สูตรการประดิษฐคิดคน
ตางๆ ซึ่งถือเปนสิทธิของบริษัทฯ

10.2 บุคลากรของบริษัทฯ จะไมนําขอมูลที่เปนความลับไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือ
บุคคลอ่ืน

10.3 บุคลากรของบริษัทฯ ที่ไดรับหรือทํางานเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล ตองเก็บ
รักษา หรือใชขอมูลดังกลาวอยางระมัดระวัง

10.4 บริษัทฯ กําหนดใหขอมูลที่เก่ียวของกับคูสัญญาและขอตกลงที่มีไวกับคูสัญญา 
ถือเปนความลับที่ไมอาจเปดเผยใหบุคคลอ่ืน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ และ
คูสัญญาเทานั้น

10.5 บริษัทฯ ควรจัดใหมีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอมูลบริษัทฯ ภายในฝาย
หรือแผนกของตนอยางรัดกุม เพื่อปองกันไมใหขอมูลภายในที่สําคัญของบริษัทฯ เปดเผยออก
สูภายนอกกอนการเผยแพรอยางเปนทางการ โดยใหถือวามาตรการและระบบควบคุมนี้ เปน
สวนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ ดวย

10.6 บริษัทฯ มอบหมายใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาในลําดับ
ขั้นตางๆ ที่จะตองควบคุมดูแลไมใหมีการร่ัวไหลของขอมูล และขาวสารที่สําคัญของบริษัทฯ 
ออกสูภายนอก โดยบุคลากรในสายบังคับบัญชาของตนกอนการเผยแพรขอมูลอยางเปน
ทางการของบริษัทฯ
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10.7 การใชขอมูลภายในรวมกันของบุคลากรจะตองอยูในกรอบหนาที่ และความ
รับผิดชอบเทาที่บุคลากรพึงไดรับมอบหมายเทานั้น

10.8 บุคลากรของบริษัทฯ จะไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของบริษัทฯ แมพนสภาพ
หรือสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ไปแลว

10.9 กรณีถูกถามหรือขอใหเปดเผยขอมูลในสวนที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบ ให
ปฏิเสธการแสดงความเห็นตางๆ ดวยความสุภาพและแนะนําใหสอบถามจากหนวยงานท่ี
ไดรับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลนั้นโดยตรง เพื่อใหการใหขอมูลถูกตอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

(11) จรรยาบรรณวาดวยการสื่อสารทางการตลาด
การสื่อสารทางการตลาด มีสวนสําคัญในการสรางคานิยมที่ดีของบริษัทฯ ตอสังคม 

โดยแนะนํานวัตกรรมของบริษัทฯ ไปสูประชาชน ตองเปนไปตามความเปนจริง ขอมูล
ไมบิดเบือนหรือไมสมบูรณ และคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุม ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

11.1 การสื่อสารทางการตลาดตองเปนไปตามความเปนจริง และคํานึงถึงความเปนธรรม
ตอผูมีสวนเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

11.2 บริษัทฯ ควรละเวนการใหขอมูลที่บิดเบือนหรือบกพรองไมสมบูรณ และการโฆษณา
ที่เปนเท็จหรือที่อาจกอใหเกิดการเขาใจผิด

11.3 บริษัทฯ ควรละเวนการโฆษณา หรือใหขาวสารตอสื่อมวลชนที่บิดเบือนความจริง 
หรือผิดวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม หรือเปนการใหรายปายสีคูแขงขัน ไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม
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(12) จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสินทางปญญา
ทรัพยสินทางปญญาถือเปนทรัพยสินที่มีคามากที่สุดอยางหน่ึงของบริษัทฯ และสําคัญ

ตอการรักษาความไดเปรียบในการแขงขันในเชิงธุรกิจ ทั้งเอกลักษณตราสินคา ประกอบดวย
ชื่อของบริษัทฯ โลโก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมายการบริการ ความลับ
ทางการคา ขั้นตอนทํางาน นวัตกรรม เนื้อหา และสิทธิโดยชอบธรรมตางๆ เปนเร่ืองสําคัญ
อยางมากที่บริษัทฯ จะตองปกปองทรัพยสินเหลานี้และใหเกียรติตอทรัพยสินเชนนี้ของ
บุคคลอื่นดวย โดยการไมละเมิดหรือนําสิทธิของทรัพยสินทางปญญาไปใชในทางที่ผิด 
และดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย ขอบังคับในทุกประเทศที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน 
ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

12.1 บริษัทฯ ตองดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับในทุกประเทศ
ที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน รวมถึงขอผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ที่ถูกตอง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการคา และขอมูลกรรมสิทธิ์อ่ืนๆ

12.2 บริษัทฯ จะไมละเมิดหรือนําสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่ถูกตองไปใชในทาง
ที่ผิด

12.3 บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหนาที่รักษาความลับทางการคา สูตรลับทางการคา 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เปนความลับ จะตองรักษาความลับ
นั้นๆ ใหปลอดภัยที่สุด และปองกันมิใหขอมูลเหลานั้นร่ัวไหล

12.4 บุคลากรของบริษัทฯ ตองเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน ไมนําผลงาน
ของผูอ่ืนแมเพียงบางสวนไปใชเปนประโยชนสวนตน โดยไมไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทน
แกเจาของงานเสียกอน
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(13) จรรยาบรรณวาดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทฯ จัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ โดย

บุคลากรของบริษัทฯ ตองใชสิ่งเหลานี้อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพภายใตขอกําหนดของ
กฎหมาย คําสั่ง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทางบริษัทฯ กําหนด เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และระมัดระวังมิให
เกิดผลกระทบตอบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

13.1 บุคลากรของบริษัทฯ ตองปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง หากปฏิบัติหนาที่บนเคร่ืองคอมพิวเตอรภายนอกสํานักงาน ใหตรวจสอบลิขสิทธิ์กอน
ทุกคร้ัง หามติดต้ังหรือใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ลิขสิทธิ์ไมถูกตองในสํานักงานเด็ดขาด

13.2 บุคลากรของบริษัทฯ ตองเก็บรักษารหัสผานของตนใหเปนความลับไมบอก
บุคคลอื่น เพื่อปองกันไมใหบุคคลอื่นเขาถึงรหัสผานของตน รวมทั้งไมใชอินเตอรเน็ตหรือ
เขาไปยังเว็บไซตที่ไมคุนเคย อันอาจกอใหเกิดอันตรายตอระบบคอมพิวเตอรของบริษัทฯ

13.3 บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมใชคอมพิวเตอรทําราย ละเมิด หรือรบกวนการทํางาน
ของผูอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สอดคลองตามมาตรฐานสากล ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบในการรักษา
ความปลอดภัยของระบบดังกลาว

13.4 บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมใชคอมพิวเตอรในการสอดแนม หรือแกไข เปดดู
ในแฟมของผู อื ่น หรือสรางหลักฐานที่เปนเท็จ อันอาจกอใหเกิดการโจรกรรมขอมูล
ขาวสาร

13.5 บุคลากรของบริษัทฯ ใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
กิจกรรมสวนตัวไดตามสมควร แตไมนําไปใชในเชิงธรุกิจสวนตัว ไมสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งไมรบกวนประสิทธิภาพการทํางาน และสรางความรําคาญ
แกผูอ่ืน

13.6 บุคลากรของบริษัทฯ ใชอีเมลและอินเตอรเน็ตที่จัดให เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ อยาง
ระมัดระวัง และไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และไมใชชื่อหรือตราของ
บริษัทฯ ในสื่ออิเล็กทรอนิกสสาธารณะ
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13.7 บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมคัดลอกโปรแกรมผูอ่ืนที่มีลิขสิทธิ์
13.8 บุคลากรของบริษัทฯ มีหนาที่ดูแลบุคลากรภายนอกในการเขาถึงแฟมขอมูลและ

โปรแกรมเทาที่จําเปนตอการทํางาน และปฏิบัติตามกฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอยางเครงครัด

13.9 หากบริษัทฯ พบวาบุคลากรของบริษัทฯ มีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฎ
วาเปนจริง จะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย ตามความเหมาะสม
แลวแตกรณี

การลงโทษทางวินัย
ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจไวนั้น  พนักงานทุกระดับมีหนาที่และ

ความรับผิดชอบที่ตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด  ถาพนักงานผูใดปฏิบัติ หรือละเวนการ
ปฏิบัติใดๆ อันถือวาเปนการฝาฝนกฎเกณฑของจรรยาบรรณดังกลาว จะตองถูกพิจารณา
ลงโทษทางวินัยตามลักษณะแหงความผิด หรือความหนักเบาของการกระทําผิด หรือรายแรง
ที่เกิดขึ้น  ซึ่งการลงโทษอาจจะเปนไปตามขอหนึ่งขอใด หรือหลายขอรวมกันก็ได ตามระเบียบ
ขอบังคับของบริษัทฯ


