
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิของบริษทั 

ความหมาย 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษทัเป็นการประมวลแบบแผน กําหนดขอบเขต มาตรฐานความประพฤต ิ 

และพฤติกรรมทบีุคลากรของบริษทั ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนพึงกระทาํในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบตัิงาน  

โดยปฏิบตัิไปในวถิทีางเดียวกนัภายใตก้รอบคุณธรรม ความซือสตัย ์ในวถิทีางทีสรา้งสรรค์ เป็นระเบยีบเร ียบรอ้ย เสมอภาคเท่าเทยีม  

เพอืสรา้งรากฐาน และรกัษาภาพพจนข์องบรษิทั ใหเ้ป็นบรษิทัทมีกีารเตบิโตอยา่งยงัยนื ดงันี 

1. การเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินุษยชนสากล 

บริษทัและบุคลากรทุกคนตอ้งเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีทแีตกต่างกนัของแต่ละทอ้งถนิ รวมทงัประเทศ 

ทบีรษิทัเขา้ไปลงทนุหรอืขอ้งเกยีว และปฏบิตัติามหลกัสทิธิมนุษยชนสากล รวมทงัดาํเนินธุรกจิไปในทางทถีกูตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 

แนวปฏบิตัทิดี ี

1.1 บุคลากรของบริษทัตอ้งทาํความเขา้ใจกฎหมายทเีกียวขอ้งกบัหนา้ทแีละความรบัผิดชอบของตนโดยตรงใหถ้ถีว้น และปฏิบตัิตาม

อยา่งเคร่งครดั 

1.2 บุคลากรของบริษทัทตีอ้งไปปฏิบตัิงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของประเทศ

ปลายทางก่อนการเดนิทาง 

1.3 บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามหลกัสทิธิมนุษยชนสากล และไมส่นบัสนุนกจิการทลีะเมดิหลกัสทิธิมนุษยชนสากล 

2. การสนับสนุนภาคการเมอืง 

บริษทัเป็นองค์กรทเีป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการดาํเนินการใด ๆ ทเีป็นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนนั ๆ ทงันี บริษทั

สนบัสนุนใหบ้คุลากรของบรษิทัยดึมนัในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข และใชส้ิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของ

กฎหมาย 

แนวปฏบิตัทิดี ี

2.1 บรษิทัไม่อนุญาตใหบ้คุลากรของบรษิทันาํทรพัยากร ตราสญัลกัษณ์ และ/หรือเครืองหมายทางการคา้ของบริษทัไปสนบัสนุนกิจกรรม

ทางการเมอืง ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

2.2 บคุลากรของบรษิทัสามารถเขา้ร่วมสนบัสนุน และใชส้ิทธิทางการเมืองนอกเวลาทาํงานโดยทรพัยากรของตนเอง 

3. การมสีว่นไดเ้สยี และการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บคุลากรของบรษิทัตอ้งปฏบิตังิานโดยคาํนึงถงึประโยชนข์องบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นอนัดบัแรก 

แนวปฏบิตัทิดี ี

3.1 หา้มบคุลากรของบริษทัใชอ้ิทธิพล หรืออาํนาจของตนทาํธุรกรรมระหว่างบริษทักบัตนเอง หา้งหุน้ส่วนหรือนิติบุคคลทตีนถอืหุน้อยู ่

หรือผูท้เีกียวขอ้งทุกคน นอกเหนือจากสวสัดิการทพีนักงานของบริษทัควรได ้ เวน้แต่จะมีการเปิดเผยส่วนไดเ้สียแลว้ และไดร้บัอนุญาต 

เป็นการเฉพาะ หรอืไดร้บัอนุมตัใินหลกัการใหท้าํได ้



3.2 บุคลากรของบริษ ัทหรือบุคคลทีเกียวโยง (ดูในภาคผนวก) สามารถทาํธุรกรรมทีมีขอ้ตกลงทางการคา้ทวัไปโดยปราศจาก 

การใชอ้ทิธิพลของบคุลากรของบรษิทั และมขีอ้ตกลงทางการคา้ทวีญิ ูชนจะพงึกระทาํกบัคู่คา้ทวัไปกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

3.3 บคุลากรของบรษิทัไม่สามารถออกคาํสงัเพอืก่อใหเ้กดิประโยชนแ์ก่ผูอ้อกคาํสงัเอง 

3.4 การเขา้ประชุมพิจารณาวาระใดทีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีส่วนไดเ้สีย บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียนนัควรงดออกเสียง หรือออกจากทปีระชุม 

เป็นการชวัคราว เพอืใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุทา่นอนืมโีอกาสพจิารณา วเิคราะห ์วจิารณ์โดยปราศจากอทิธิพลของบคุคลผูม้สี่วนไดเ้สยีคนนนั 

3.5 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เกียวกบัรายการทีเกียวโยงกนัระหว่างบริษทักบั 

บริษทัย่อย/บริษทัร่วม (ดูในภาคผนวก) อย่างรอบคอบ ดว้ยความซือสตัยส์ุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใตก้รอบจริยธรรมทีด ี 

โดยคาํนึงถงึประโยชนสู์งสุดของบรษิทั 

3.6 บุคลากรของบริษทัตอ้งเปิดเผยรายการทีสงสยัว่าตนเองหรือญาติทมีีความเกียวโยงในครอบครวั มีผลประโยชน์ทีขดักนักบั

ผลประโยชนข์องบรษิทั 

3.7 กรรมการ และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียทเีกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม  

และการถือครองหลกัทร ัพย์ของบริษ ัทของตน หรือบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑ์ทีระบุไวใ้นกฎหมายว่าด ว้ยหลกัทร ัพย์ 

และตลาดหลกัทรพัย ์

3.8 บคุลากรของบรษิทัตอ้งไมร่บังานภายนอกบรษิทั ทเีป็นการแขง่ขนักบัการดาํเนินธุรกจิกบับริษทั หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ขดัแยง้กบั

บรษิทั ไม่วา่จะเป็นการปฏบิตังิานชวัคราวหรอืถาวร 

4. การรกัษาความลบั การเกบ็รกัษาขอ้มูล และการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัมีหนา้ทีปกปิดขอ้มูลสําคญัซึงมิใช่ขอ้มูลสาธารณะไวเ้ป็นความลบัโดยใหร้บัรูเ้ฉพาะผูท้ีจําเป็น จึงเป็นหนา้ทีของผูท้ีดูแลหรือ

ครอบครองขอ้มูล ในการดูแลรกัษาความปลอดภยัโดยเคร่งครดั 

แนวปฏบิตัทิดี ี

4.1 บรษิทัควรมกีารกาํหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มูล และวธิีการทบีคุลากรของบริษทัตอ้งทาํความเขา้ใจเกียวกบัระดบัการเขา้ถงึขอ้มูล และ

การปฏบิตัเิพอืรกัษาความลบั บคุลากรของบรษิทัตอ้งรกัษาความลบัในสว่นทตีนรบัผดิชอบ 

4.2 บคุลากรของบรษิทัแมจ้ะเกษยีณอายุ ลาออก หรอืสนิสุดการทาํงานกบับรษิทัแลว้ควรจะตอ้งรกัษา และไมเ่ปิดเผยความลบัของบรษิทั 

4.3 บรษิทัตอ้งรกัษา และปกปิดขอ้มูลลูกคา้ และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของลูกคา้ 

เวน้แต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผย การเปิดเผยเพอืวตัถปุระสงคท์างการฟ้องรอ้งคด ีหรอืคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัใิหม้กีารเปิดเผย 

4.4 ขอ้มูลภายในเป็นขอ้มูลในการดาํเนินการและบริหารกิจการอนัเป็นขอ้มูลลบัของบริษทัทยีงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแลว้

ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษทั บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม โดยเฉพาะอย่างยิงส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย บุคลากรของบริษทัตอ้งรกัษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่นําขอ้มูลภายในทตีนล่วงรูม้าจากการปฏิบตัิหนา้ทขีองตน 

ไปบอกผูอ้นื หรอืนาํขอ้มูลภายในไปใชแ้สวงหาประโยชนใ์นทางมชิอบ หรอืทาํใหป้ระโยชนข์องบรษิทัลดลง 

4.5 บุคลากรทไีดล้่วงรูข้อ้มูลภายในทีสาํคัญและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ของบริษทัตอ้งระงบัการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษทั 

อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนทขีอ้มูลภายในนนัจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 



4.6 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยบคุลากรของบริษทัทมีีอาํนาจหนา้ท ีบุคลากรทวัไปไม่มีหนา้ทเีปิดเผยขอ้มูล เมือถูกถามใหเ้ปิดเผย

ขอ้มูลทตีนไม่มหีนา้ทเีปิดเผย ใหแ้นะนาํผูถ้ามสอบถามผูท้มีหีนา้ทเีปิดเผยขอ้มูลนนั เพอืใหก้ารใหข้อ้มูลถกูตอ้ง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

4.7 บุคลากรของบริษทัควรเก็บรกัษาขอ้มูลไวเ้ป็นเอกสารและ/หรือขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ เผือมีการเรียกใช ้ เอกสารบางประเภท 

ตอ้งมกีารรกัษาไวต้ามทกีฎหมายกาํหนด บคุลากรของบรษิทัควรทาํการศึกษาเป็นกรณีไป เมอืครบกาํหนดใหน้าํเอกสารไปทาํลาย 

5. การปฏบิตัต่ิอลูกคา้ 

บริษทัคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ มีความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ โดยตอ้งใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศัย  

และไม่เลอืกปฏบิตั ิ

แนวปฏบิตัทิดี ี

บรษิทัมุ่งมนัพฒันาสนิคา้และบรกิารทมีคีุณภาพเพอืตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยราคาทสีมเหตสุมผล และมเีงอืนไขทเีป็นธรรม 

6. การปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทางการคา้ 

บรษิทัปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้อยา่งเป็นธรรม ไม่ใชว้ธิีทไีม่ถกูตอ้งตามครรลองของการแขง่ขนัทดี ี

แนวปฏบิตัทิดี ี

6.1 บริษทัดาํเนินธุรกิจบนการแข่งขนัเสรี การดาํเนินธุรกิจจะตอ้งคํานึงถงึการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่รา้ยป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่ง 

โดยปราศจากขอ้มูลอยา่งสมเหตสุมผล 

6.2 พนกังานของบรษิทัตอ้งระมดัระวงัในการตดิต่อกบัคู่แขง่ และบคุลากรของคู่แขง่ทกุกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยใหค้วามลบัของบริษทั

ตกอยูใ่นมอืของคู่แขง่ 

7. การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ 

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการทดีี บริษทัยงัใหค้วามสาํคญักบัคู่คา้ โดยปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคบนพืนฐานของการแข่งขนัทเีป็นธรรม 

โปร่งใส และเทา่เทยีม เพอืกา้วไปสูก่ารเป็นพนัธมติร 

แนวปฏบิตัทิดี ี

7.1 บริษทัสนบัสนุนการปฏิบตัิอย่างโปร่งใส เท่าเทยีม ไม่เลอืกปฏิบตัิต่อคู่คา้ของบริษทั ทงัการปฏิบตัิระหว่างคู่คา้เองและการปฏิบตัิ

ระหวา่งคู่คา้กบับรษิทั บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัร่วม 

7.2 บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่เรียกรบัประโยชน ์จากคู่ค า้ วางตวัเป็นกลาง และปฏิบตั ิตามขอ้ปฏ ิบตั ิในจรรยาบรรณว่าดว้ย 

การมสีว่นไดเ้สยีและการขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งเคร่งครดั 

7.3 บคุลากรของบรษิทัตอ้งเกบ็เอกสารทเีกยีวขอ้งกบัคู่คา้ไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งองิตามสมควร 

7.4 บริษทัตอ้งปฏิบตัิตามขอ้สญัญาอย่างเคร่งครดั หากพบว่าบริษทัหรือคู่คา้มีเหตุททีาํใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาได ้ใหร้ายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาเพอืปรกึษาในทนัทแีละหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

 

 



8. ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสงิแวดลอ้มโดยรวม 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบักจิกรรมของชมุชน สงัคม สิงแวดลอ้ม ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ รวมทงัสนบัสนุนการศึกษา 

และสาธารณประโยชนแ์ก่ชมุชน 

แนวปฏบิตัทิดี ี

8.1 บริษทัจะมีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสงัคมเรืองคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้ม รวมทงัการใช ้

ทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชนสู์งสุด โดยตระหนกัถงึความสาํคญัของสงิแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูม้สี่วนไดเ้สยีทเีกยีวขอ้ง 

8.2 บรษิทัจะคํานึงถงึทางเลอืกในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ โดยใหม้ีผลกระทบต่อความเสียหายของสงัคม สิงแวดลอ้ม 

และคุณภาพชวีติของประชาชนนอ้ยทสีุด สนบัสนุนการลดการใชพ้ลงังาน และทรพัยากร 

8.3 บรษิทัจะปลูกฝงัจิตสาํนึกเกยีวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสงิแวดลอ้มแก่พนกังานของบรษิทัทกุระดบั 

9. การปฏบิตัต่ิอพนักงาน 

บุคลากรของบริษทัทุกคนเป็นส่วนสาํคญัทสีุดในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัพนกังานทุกคน โดยปราศจาก 

การเลอืกปฏบิตั ิส่งเสรมิใหพ้นกังานมคีวามสามคัคี และสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทดีแีละปลอดภยั จ่ายค่าตอบแทนทเีหมาะสม มีสวสัดิการ

ทดีใีหแ้ก่พนกังาน 

แนวปฏบิตัทิดี ี

9.1 บริษทัตอ้งปฏิบตัิต่อบุคลากรของบริษทัทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถนิกาํเนิด เชือชาติ เพศ อายุ สีผิว 

ศาสนา ความพกิาร ฐานะ ชาตติระกูล สถานศึกษา หรอืสถานะอนืใดทมีไิดเ้กยีวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

9.2 บรษิทัตอ้งใหโ้อกาสบุคลากรของบริษทัทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มทโีดยจดัผลตอบแทนทเีหมาะสม และสรา้งแรงกระตุน้ 

ในการทาํงาน ทงัในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานทีเหมาะสม อีกทงัใหโ้อกาสศึกษาเพิมเติมทงัในระดบัอุดมศึกษา  

และการอบรมทงัระยะสนัและระยะยาว 

9.3 บุคลากรของบริษทัทุกคนตอ้งปฏิบตัิหนา้ทใีนความรบัผิดชอบดว้ยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสํานึกทีดี ซือสตัยส์ุจริต  

เทยีงธรรม ยดึมนัในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรบัผิดชอบ ไม่มอบหมายหนา้ทขีองตนใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงทาํแทน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม เวน้แต่จะเป็นความจาํเป็นหรอืเพอืความสะดวกรวดเรว็ในงานทไีมต่อ้งใชค้วามสามารถเฉพาะของตน 

9.4 บุคลากรของบริษทัตอ้งปฏิบตัิงานตามสายบงัคบับญัชา รบัคําสงัและรบัผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน ไม่ขา้มสาย 

การบงัคบับญัชาหากไม่มีความจําเป็น หลกีเลยีงการวพิากษว์จิารณ์ผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานทอีาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลนนั หรือ 

ต่อบรษิทั ทงัน ีบคุลากรของบริษทัควรเปิดโอกาสและเปิดใจรบัฟงัความคิดเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา และเพือนร่วมงานอย่างมีสต ิ

ปราศจากอคต ิและรบัฟงัดว้ยเหตแุละผล 

9.5 บุคลากรของบริษทัสามารถใชท้รพัยากร แรงงาน สถานที และสิงอํานวยความสะดวกของบริษทั ในหนา้ทีอย่างเต็มท ี 

หา้มใชท้รพัยากร แรงงาน สถานท ีและสงิอาํนวยความสะดวกไปในการอนื นอกจากการปฏบิตัหินา้ทหีรอืสวสัดกิารทตีนมสีทิธิโดยชอบ 

9.6 บคุลากรของบรษิทัตอ้งมกีริยิามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกบัหนา้ทกีารงาน ธรรมเนียม

ทอ้งถนิ โดยไมส่รา้งความเสอืมเสยีต่อภาพลกัษณ์บรษิทั 

9.7 บุคลากรของบริษทัควรใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมทบีริษทัจัดขนึเพือสรา้งความสามคัคี ช่วยเหลอืเกือกูลกนั รวมทงักิจกรรม 

เพอืสงัคมทบีรษิทัจดัขนึ 



9.8 หา้มบุคลากรของบริษทักระทาํการทก่ีอความเดือดรอ้น ราํคาญ บนัทอนกาํลงัใจผูอ้ืน ก่อใหเ้กิดความเป็นปฏิปกัษ ์ หรือรบกวน 

การปฏบิตังิาน ทมีลีกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษทัหรือบุคคลภายนอกทเีขา้มาติดต่อธุรกิจ ทงันีรวมถงึการล่วงละเมิด 

ทางเพศ การเกยีวพาราส ีการลวนลาม การอนาจาร และการมไีวซ้งึภาพลามกอนาจาร 

9.9 บรษิทัตอ้งส่งเสรมิการใชส้ทิธิของลูกจา้งตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน 

10. การปฏบิตัต่ิอเจา้หนี 

แนวปฏบิตัทิดี ี

10.1 ปฏบิตัติามเงอืนไขสญัญาทมีต่ีอเจา้หนีอยา่งเคร่งครดั โปร่งใส และเทา่เทยีมกนัทงัในแงก่ารชาํระเงนิและเงอืนไขอืนใดทไีดท้าํขอ้ตกลง

ไวก้บัเจา้หน ี

10.2 เปิดเผยขอ้มูลฐานะทางการเงนิแก่เจา้หน ีตามขอ้กาํหนดในสญัญาอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงตามกาํหนดเวลา 

10.3 แจง้ใหเ้จา้หนีทราบในกรณีทไีมส่ามารถปฏบิตัติามเงอืนไขในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว 

11. การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 

บริษทัตอ้งกาํหนดนโยบายกาํกบัดูแลใหม้ีระบบการควบคุมภายในทดีี มีการบริหารความเสียงในระดบัทเีหมาะสม และมีการติดตาม

ประเมนิผลอยา่งสมาํเสมอ 

แนวปฏบิตัทิดี ี

11.1 บริษทัตอ้งจดัระบบการควบคุมภายในใหม้ีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมทีดี ใหพ้นกังานของบริษทัมีทศันคติทดีีต่อการควบคุม

ภายใน ใหม้กีารประเมนิความเสยีงทเีหมาะสมเพอืประเมนิความเสยีงทอีาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย หรือความสาํเร็จของงาน 

ใหม้กีจิกรรมการควบคุมทดีีในทุกหนา้ทแีละระดบัอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสือสารทดีีเพียงพอ เชือถอืได ้สาํหรบัทงัภายในและ

ภายนอกบรษิทั และมรีะบบตดิตามและประเมนิผลทดี ีเพอืใหม้นัใจวา่ระบบมคีวามเหมาะสม มีการปฏิบตัิจริง เกิดผลสาํเร็จของงาน มีการปรบัปรุง

แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

11.2 บรษิทัตอ้งกาํหนดใหม้ีฝ่ายงานทรีบัผิดชอบโดยตรงเรืองการประเมินและการบริหารความเสียง การประเมินผลการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบ และนําผลไปปรบัปรุงมาตรการควบคุมใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ สิงแวดลอ้ม และปจัจยัความเสียง 

ทเีปลยีนแปลงไป โดยผูบ้รหิารระดบัสูง และผูบ้รหิารระดบักลางตอ้งใหค้วามร่วมมอื 

11.3 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งสอบทานใหม้ีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสียง และระบบตรวจสอบภายใน 

ทเีพยีงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ทราบ 

11.4 บริษทัตอ้งจดัใหม้ีหน่วยงานอิสระทรีบัผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูในภาคผนวก) ทาํหนา้ทตีรวจสอบภายใน 

อยา่งมปีระสทิธิภาพ มบีคุลากรทเีพยีงพอ มคีวามรูค้วามสามารถ และยดึมนัในจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน 

11.5 พนกังานของบริษทัตอ้งใหค้วามร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มีการสอบทาน และปฏิบตัิตามระบบ 

ทกีาํหนดอยา่งเคร่งครดั 

11.6 พนกังานของบริษทัทุกคนมีหนา้ทีสนบัสนุนการทาํงาน และใหข้อ้มูลทถีูกตอ้งตามความเป็นจริงต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และ 

ผูส้อบบญัช ีภายนอก พนกังานของบริษทัม ีหนา้ทีตรวจสอบความถูกตอ้งทางการเงนิ และรายงานในทนัทเีมือพบขอ้ผ ิดพลาดหร ือ 

ความไม่ชอบมาพากล 



12. การสนับสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

คณะกรรมการบริษทัยึดมนัในการดําเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทาง 

การกํากบัดูแลกิจการทดีี รวมทงัสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชนั และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รปัชนัส่งผลกระทบต่อการพฒันา 

ระบบเศรษฐกจิ สงัคม และความมนัคงของประเทศ โดยมนีโยบายในการสนบัสนุนการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ดงันี 

แนวปฏบิตัทิดี ี

12.1 บริษทัตอ้งสนับสนุนการสรา้งจิตสํานึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่บุคลากรในการปฏิบตัิงานอย่างซือสตัย์ โปร่งใส เทียงตรง  

เคารพกฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัใหเ้ป็นวฒันธรรมองค์กร รวมทงับริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแล

กจิการทดี ี

12.2 บุคลากรตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการเรียกรอ้ง หรือรบัทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อืนใดจากบุคคลอืนทีมีหนา้ทีหรือธุรกิจ 

ทเีกยีวขอ้งกบับรษิทั เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม และทรพัยส์ินนนัตอ้งไม่ใช่สิงผิดกฎหมาย รวมทงัไม่อาศยัตาํแหน่งหนา้ที

หรอืแสวงหาผลประโยชนเ์พอืตนเอง และ/หรอืผูอ้นืโดยมชิอบ 

12.3 บรษิทัตอ้งจดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบระบบขนัตอนการปฏบิตังิาน รวมถงึการประเมนิความเสียงต่อการเกิดคอรร์ปัชนั และบริหาร

จดัการใหม้วีธิีการแกไ้ขทเีหมาะสม 

12.4 บริษทัตอ้งจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในทเีพียงพอและเหมาะสม รวมทงัพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ

ถว่งดุลการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสทิธิภาพ เพอืป้องกนัและมใิหม้กีารทจุรติหรอืมสี่วนเกยีวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั 

12.5 บรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารสอืสารและฝึกอบรมแก่บคุลากรของบรษิทั เพอืใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเกียวกบัมาตรการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนั 

12.6 บรษิทัตอ้งจดัใหม้ช่ีองทางในการรบัเรอืงรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือเบาะแส 

และจะเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมทงัมมีาตรการในการตรวจสอบและกาํหนดบทลงโทษตามกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 

12.7 บรษิทัควรสนบัสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ทจีดัขนึโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพือประโยชน์ในการป้องกนัและสนบัสนุนการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนั 

13. ความปลอดภยั สขุอนามยั และสงิแวดลอ้ม 

บรษิทัตอ้งใสใ่จในความปลอดภยั และสุขอนามยัของพนกังานของบรษิทัและชมุชน สนบัสนุนใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช ้

อยา่งสนิเปลอืง 

แนวปฏบิตัทิดี ี

13.1 บรษิทัตอ้งส่งเสรมิใหค้วามปลอดภยัเป็นวาระสาํคญั โดยจดัทาํขอ้กาํหนดและมาตรฐานดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสงิแวดลอ้ม ทมีมีาตรการไม่นอ้ยกว่าทกีฎหมายกาํหนดตามมาตรฐานสากล พนกังานของบริษทัตอ้งศึกษา และปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย 

ขอ้กาํหนด มาตรฐาน และคู่มอืดา้นคุณภาพ ความมนัคง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้มทเีกียวขอ้งอย่างเคร่งครดั โดยตอ้งเขา้รบั

การฝึกอบรมดา้นคุณภาพ ความมนัคง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสงิแวดลอ้ม ตามทบีรษิทักาํหนด 

13.2 บรษิทัจะดาํเนินการทกุวถิทีางเพอืควบคุมและป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อนัเนืองมาจากอุบตัิเหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บ

หรอืเจ็บป่วยจากการทาํงาน ทรพัยส์นิสูญหายหรอืเสยีหาย การละเมดิระบบรกัษาความปลอดภยั การปฏิบตัิงานไม่ถูกวธิี และความผิดพลาดต่าง ๆ 



ทเีกดิขนึ ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทปีลอดภยัต่อพนกังานของบริษทั และมีการซกัซอ้มแผนการรกัษาความปลอดภยัเป็นประจํา 

ทงัน ีถอืเป็นหนา้ทรีบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังานในการรายงานอบุตัเิหต ุอบุตักิารณ์โดยปฏบิตัติามขนัตอนทกีาํหนดไว ้

13.3 หากพบวา่การปฏบิตัิงานใดไม่ปลอดภยั หรือไม่อาจปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสงิแวดลอ้ม หรอืพบวา่การปฏบิตังิานมผีลกระทบดา้นสงิแวดลอ้ม ใหพ้นกังานของบรษิทัยุตกิารปฏบิตังิานเท่าททีาํไดช้วัคราว เพือแจง้ผูร่้วมงาน 

ผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายงานทรีบัผดิชอบเพอืดาํเนินการแกไ้ข หรอืวางแผนแกไ้ขต่อไป หา้มปฏบิตังิานต่อไปโดยเดด็ขาด 

14. ทรพัยส์นิทางปญัญา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสอืสาร 

บรษิทัตอ้งส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาเพือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างราบรืน ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั และพนกังานของบริษทั

ตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารของบริษทัในการเสริมสรา้งความเขา้ใจต่อบุคคลภายนอก เพือประโยชน์ของบริษทั โดยตอ้ง 

มคีวามรอบคอบระมดัระวงัในการใชง้าน และเคารพลขิสทิธขิองเจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญา 

แนวปฏบิตัทิดี ี

14.1 บรษิทัตอ้งส่งเสรมิใหบ้คุลากรของบรษิทัสรา้งสรรคโ์ปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยผลตอบแทนจากงานและลขิสิทธิเหล่านนัย่อมเป็นของ

บคุลากรนนัเอง แต่งานใดเป็นงานทไีดร้บัมอบหมายจากบริษทัใหจ้ดัทาํขนึ เป็นงานทใีชข้อ้มูลของบริษทั หรือเป็นงานทเีรียนรูจ้ากบริษทั ใหบ้ริษทั

เป็นเจา้ของลขิสทิธ ิ

14.2 บคุลากรของบรษิทัทมีหีนา้ทรีกัษาความลบัทางการคา้ สูตรลบัทางการคา้หรือวธิีการประกอบธุรกิจทเีป็นความลบั ตอ้งรกัษาความลบั

ใหป้ลอดภยัทสีุดไม่ใหร้วัไหล 

14.3 บรษิทัตอ้งส่งเสรมิใหบุ้คลากรของบริษทัใชส้ืออินเตอรเ์น็ตเพือประโยชน์ในการทาํงาน บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็น 

การรบกวนระบบคอมพวิเตอร ์และอนิเตอรเ์น็ตของผูอ้นืในสาํนกังาน ไม่ใชร้ะบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัเผยแพร่ขอ้มูลทไีม่เหมาะสมในทางศีลธรรม 

ขนบธรรมเนียม และจารตีประเพณี หรอืละเมดิกฎหมาย เช่น การสรา้งความเสียหายแก่ชือเสียงและทรพัยส์ิน การมีไวซ้ึงสือลามกอนาจาร การส่ง

ต่อ mail ทเีป็นการรบกวน สรา้งความราํคาญ หรือทเีป็นการโฆษณาสินคา้ ธุรกิจและบริการนอกเหนือจากสินคา้และบริการของบริษทัและการส่ง 

Spam mail เป็นตน้ 

14.4 บคุลากรของบรษิทัตอ้งปฏบิตังิานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท์มีีลขิสิทธิถูกตอ้ง หากปฏิบตัิหนา้ทบีนเครืองคอมพิวเตอรภ์ายนอก

สาํนกังาน ใหต้รวจสอบลขิสิทธิ และปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาก่อนทุกครงั หา้มติดตงั และใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ลีขิสิทธิไม่ถูกตอ้งในบริษทั 

โดยเดด็ขาด 

14.5 บคุลากรของบรษิทัตอ้งเกบ็รกัษารหสัผา่นของตนใหเ้ป็นความลบั ไม่บอกบุคคลอืนเพือป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอืนเขา้ถงึรหสัผ่านของตน 

รวมทงัไมใ่ชอ้นิเตอรเ์น็ตเขา้ไปยงัเวบ็ไซตท์ไีม่เหมาะสม และอาจจะเป็นอนัตรายต่อระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทั 

14.6 กรณีทบีคุลากรของบรษิทัขออนุญาตใหผู้ป้ฏบิตัิงานสมทบหรือพนกังานของผูร้บัจา้งใชร้ะบบสารสนเทศของบริษทั บุคลากรผูข้อนนั

ตอ้งควบคุมการใชง้านของผูป้ฏิบตัิงานสมทบหรือพนกังานของผูร้บัจา้ง และตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายทอีาจจะเกิดขนึกบับริษทัจากการใช ้

ระบบสารสนเทศนนั 

14.7 บริษทัจะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากรของบริษทั เพือป้องกนั 

ความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบรษิทั 

 

 


