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สำรจำกประธำนกรรมกำรบรหิำร

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด ตระหนักถึงควำมส ำคัญของจริยธรรม และจรรยำบรรณที่ดี 

ในกำรด ำเนินธุรกิจ เนื่องจำกมีควำมเชื่อมั่นวำจริยธรรม และจรรยำบรรณท่ีดีในกำรด ำเนินธุรกิจจะเปนสวน

ส ำคัญท่ีจะชวยให กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จ และสรำงควำมเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดเสีย 

ซ่ึงจะน ำไปสูกำรเติบโตอยำงมีคุณภำพ และยั่งยืน 

บริษัทฯ จึงก ำหนดคูมือจรรยำบรรณของกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำนขึ้นและจัดใหมี

กำรทบทวนเปนประจ ำทุกป เพื่อปรับปรุงเนื้อหำใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติดำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

สอดคลองกับหลักบรรษัทภิบำล 

คณะกรรมกำรบริษัทมุงหวังให คูมือจรรยำบรรณฉบับนี้ เปนแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของ

กรรมกำร ผู้บริหำร  และพนักงำนทุกคน โดยมีกรรมกำรบริษัท ประพฤติตนเปนแบบอยำงที่ดี พนักงำนจึง

ควรศึกษำและท ำควำมเขำใจขอปฏิบัติตำงๆ โดยเฉพำะสวนที่เกี่ยวของกับกำรปฏิบัติงำนของตนโดยตรง หำก

มีขอสงสัยควรปรึกษำผูบงัคับบัญชำตำมล ำดับชัน้ ท้ังนี้ บริษัทฯ ถือวำขอปฏิบัติในคูมือจรรยำบรรณฉบับนี้ 

เปนสวนหนึ่งของ “ระเบียบขอบังคับกำรท ำงำน”ที่พนักงำนพึงปฏิบัติ และอำจมีควำมผิดทำงวินัยหำกละเลย

กำรปฏิบัติ พนักงำนจึงควรใชคูมือจรรยำบรรณเปนพื้นฐำนกำรท ำงำนในทุกกรณี 

(นำยสุพร ปัญญำสำคร)

ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

บริษัท ด-ีแลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด 

1 สิงหำคม 2558
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ขอแนะน ำกำรใชจรรยำบรรณ

บุคคลทีม่หีนำทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ

กรรมกำร ผูบรหิำร และพนักงำนทุกคน รวมถึงพนักงำนในบรษัิทยอย โดยมีคณะกรรมกำรบรษัิทปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยำงทีดี่

ขอแนะน ำเกี่ยวกับจรรยำบรรณ

1.  ท ำควำมเขำใจเนื้อหำสำระของจรรยำบรรณฉบับนี้

2.  เรียนรูเนื้อหำสำระท่ีเกี่ยวของกับหนำที่ และควำมรับผิดชอบของตน

3.  ทบทวนควำมรูควำมเขำใจในเนื้อหำสำระของจรรยำบรรณฉบับนี้อยำงสม่ ำเสมอ

4.  ใหควำมรูควำมเขำใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนำที่ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ หรืออำจเกิดผลกระทบ       

ตอบริษัทฯ

5.  เมื่อมีขอสงสัยหรือขอซักถำมใหปรึกษำกับผูบังคับบัญชำ หรือบุคคลที่บริษัทฯ ก ำหนดใหมีหนำที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณผำนทำงชองทำงตำงๆ ท่ีก ำหนดไว

6.  แจงใหผูบังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทรำบ เมื่อพบเห็นกำรฝำฝนหรือไมปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณ

7.  ใหควำมรวมมือในกำรตรวจสอบขอเท็จจริงตำงๆ กับหนวยงำน หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ไดมอบหมำย

8.  ผูบังคับบัญชำทุกระดับตองเปนผูน ำในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ตลอดจนสงเสริมสภำพแวดลอม  

ในกำรท ำงำนใหพนักงำน และบุคคลที่เกี่ยวของ เขำใจวำกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณเปนสิ่งที่ถูกตอง       

และตองปฏิบัติ
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บุคคลทีม่หีนำ้ที่ดแูลและสง่เสรมิใหม้กีำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณ

1. กรรมกำรบริษัท

มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำคู่มือจรรยำบรรณ และปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมเป็นประจ ำอย่ำง

น้อยทุก 2 ปี รวมทั้งจัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม

2. ผู้บริหำรทุกระดับ

มีหน้ำที่ในกำร

2.1 ส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี

2.2 ถ่ำยทอดนโยบำยวิธีปฏิบัติ และรับฟังควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ

2.3 ฝึกอบรมพนักงำนให้มีควำมรับผิดชอบและจัดให้มีระบบจัดกำรที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด

ทำงกฎหมำยและกฎระเบียบของบริษัทฯ

2.4 ก ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนเป็นไปตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล หรือหน่วยงำนที่ดูแลทรัพยำกรบุคคล

มีหน้ำที่รับผิดชอบชี้แจงพนักงำนให้ทรำบถึงหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 

4. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

มีหน้ำที่สอบทำนข้อมูลเบื้องต้นในกรณีมีเหตุ เชื่อถือได้ว่ำจะเกิดกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบและจรรยำบรรณเพื่อ

รำยงำนคณะกรรมกำรบริษัท

2
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กำรฝำฝนหรอืไมปฏบิตัติำม

จรรยำบรรณของกรรมกำร ผบูริหำร และพนักงำน ถือเปนวินัยอยำงหนึ่ง ซ่ึงพนักงำนทุกคน 

ตองถือปฏิบัติตำมอยำงเครงครัด พนักงำนที่ฝำฝนหรือไมปฏิบัติตำมจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินัย 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน รวมถึงพนักงำนในบริษัทยอย มีหนำที่ตองปฏิบัติตำมและ     

สงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 

กำรกระท ำตอไปนี้ถือเป็นกำรท ำผิดจรรยำบรรณ

1.  ไมปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ

2.  แนะน ำ สงเสริมหรือสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ

3.  ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรฝำฝน หรือกำรไมปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 

4.  ไมใหควำมรวมมือ หรือขัดขวำงกำรสืบสวนหำขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับกำรฝำฝน หรือไมปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณ

กำรกระท ำอันไม เปนธรรมตอผูอื่น หรือไมปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ หรือเข ำขำยผิด

จรรยำบรรณดังกลำวขำงตน ใหปฏิบัติตำมกระบวนกำรพิจำรณำและลงโทษตำมระเบียบของฝำย

ทรัพยำกรมนุษย นอกจำกนี้ พนักงำนที่ท ำผิดจรรยำบรรณอำจไดรับโทษตำมกฎหมำย หำกกำร

กระท ำนั้น เปนควำมผิดตำมกฎหมำย

ดังนั้นผบูริหำรในฐำนะผูบังคับบัญชำจะตองสอดสองและ แนะน ำใหผูใตบังคับบัญชำด ำรงตนประพฤติ

ตนอยำงเคร่งครัด และผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริษัทต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
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วิสัยทศัน ภำรกิจ และวฒันธรรมองค์กร

วิสัยทศัน

“เรำจะเป็นผู้น ำกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ บนควำมทันสมัย และคุณภำพ

ที่เหนือกว่ำ โดยมุ่งเน้นควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ภำยใต้กำรเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและ

ควำมสุขของชุมชน และส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพของบุคลำกรทุกระดับ”

ภำรกิจ     

1. Customer Happiness  สร้ำงคุณภำพให้เป็นมำตรฐำนมืออำชีพ เพื่อส่งมอบสินค้ำที่สร้ำงควำมพึงพอใจ

ให้แก่ลูกค้ำทั้งในแง่คุณภำพและบริกำร

2. Quality of life พัฒนำรูปแบบกำรอยู่อำศัยให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ำได้รับคุณภำพชีวิตที่ดีที่สุด

ตลอดเวลำ

3. Excellence Service  สร้ำงมำตรฐำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ ให้ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจทุกจุดบริกำร

4. Development for Business Sustainability กำรพัฒนำเพื่อควำมย่ังยืน ด ำเนินธุรกิจโดยให้

ควำมส ำคัญกับสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน 

วัฒนธรรมองคก์ร

บริษัทฯ ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด เชื่อมั่นในพลังของกำรท ำงำนเป็นทีม กำรช่วยเหลือสนับสนุน ดูแลซึ่งกัน

และกัน “CARESS” จึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนยึดม่ันในกำรอยู่ร่วมกันในองค์กร และเป็นพันธสัญญำ

ที่เรำให้กันและกัน และจะส่งมอบสิ่งดีๆ ควำมรู้สึกดีๆ ให้กับลูกค้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรำทุกคน

C : Customer Centric ลูกค้ำสัมคัญ

A : Accountability จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบ

R : Ready to Change พร้อมเปลี่ยนแปลง

E : Eager to Success กระตือรือร้นสู่ควำมส ำเร็จ

S : Sharpness คมแบบมืออำชีพ

S ; Speed เร็วและส ำเร็จ
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ค ำจ ำกดัควำม

จรรยำบรรณ หมำยถึง แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ก ำหนดขึ้นเพื่อให กรรมกำร 

ผูบริหำร และพนักงำนใชเปนแนวทำงกำปฏิบัติงำน

บริษัทฯ หมำยถึง บริษัท ดีแลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด 

บริษัทยอย หมำยถึง บริษัทท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้  

1.  บริษัทท่ีบริษัท ดีแลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร 

2.  บริษัทที่อยูภำยใตอ ำนำจควบคุมกิจกำรของบริษัทฯ ตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจำก

กำรอยูภำยใตอ ำนำจควบคุมกิจกำรของบริษัทตำมขอ 1. 

กรรมกำร หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษัท และที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท ของบริษัทดี

แลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด และบริษัทยอย

ผูบริหำร หมำยถึง คณะกรรมกำรจัดกำรของบริษัท ดีแลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด  และบริษัทยอย

พนักงำน หมำยถึง พนักงำนประจ ำ พนักงำนสัญญำจำงพิเศษ และพนักงำนชั่วครำวของ 

บริษัท ดีแลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด

ผูมีสวนไดเสีย หมำยถึง  บุคคล กลมุบุคคล นิติบุคคล ที่มีสวนเกี่ยวของ หรือไดรับผลกระทบโดย

ตรงจำกกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ

ลูกคำ หมำยถึง ผู้ท่ีมีอุปกำระคุณตอบริษัทฯ โดยเป็นผู้ท่ีซ้ือสินค้ำหรือบริกำรจำกบริษัทฯ

คูคำ หมำยถึง บุคคล กลมุบุคคล นิติบุคคล  ท่ีท ำธุรกิจรวมกับบริษัทฯ

5

QS-IA-08/Rev.00_12.06.2019



บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี ้ 

กรรมกำร ผู้บริหำร           พนักงำน

กำรปฏบิตัขิองผูมสีวนไดเสยี

ค ำนยิำม

ผูมีสวนไดเสีย หมำยถึง  บุคคล กลุมคน หรือนิติบุคคลตำงๆ ท่ีไดรับผลกระทบหรืออำจไดรับ

ผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำร เพื่อควำมส ำเร็จของบริษัทฯ ไดแก ผู้ถือหุน ลูกคำ พนักงำน คูคำ คูแขง 

สังคม สิ่งแวดลอม สุขภำพ และควำมปลอดภัย

ตัวอยำงแนวปฏบิตัิ

ผูถือหนุ

1. ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตยส์ุจรติ และเป็นธรรมตอ่ผู้ถือหุ้นทุกรำย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

2. น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบรษัิทฯ ผลประกอบกำร ฐำนะข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบัญชี และรำยงำน

อื่นๆ โดยสม่ ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็นจรงิ

3. รำยงำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกันถึงแนวโนม้ในอนำคตของบรษัิทฯ ทั้งในด้ำนบวกและดำ้นลบ ซ่ึง

ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมผีลอยำ่งเพียงพอ

4. ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทฯ ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ 

หรือ ด ำเนินกำรใดๆ ในลักษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับองค์กร

5. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี ้ 

กรรมกำร ผู้บริหำร           พนักงำน

กำรปฏบิตัขิองผูมสีวนไดเสยี

ลูกคำ

1.  ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน ภำยใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

2.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ถูกต้อง เพียงพอ แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำมีข้อมูลเพียงพอใน     

กำรตัดสินใจ โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริงทั้งในกำรโฆษณำหรือในกำรสื่อสำรช่องทำงอื่นๆ กับลูกค้ำ 

อันเป็นเหตุให้ลูกค้ำเกิดควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับคุณภำพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ำหรือบริกำร

3.  ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรติดต่อหรือ

ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพของสินค้ำและบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำน www.dl.co.th และ

Contact Center 1793

4. รักษำข้อมูลและควำมลับของลูกค้ำ โดยไม่น ำข้อมูลไปใช้ในทำงที่มิชอบ

พนักงำน

1.   ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียม

2.  สงเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ใหพนักงำนในทุกระดับ

3.  สงเสริมใหพนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็น และควำมคิดสรำงสรรคอยำงเต็มที่

4.  จัดกิจกรรมเพื่อสรำงควำมสัมพันธ์ที่ดี และควำมสำมัคคีภำยในบริษัทฯ อยำงสม่ ำเสมอ

5. บริษัทฯให้ผลตอบแทนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นธรรม

6. จัดให้มีสวัสดิกำรที่ดี เพื่อให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี

7. ปฏิบัติตำมกฏหมำยคุ้มครองแรงงำน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร               ผู้้บริหำร               พนักงำน

กำรปฏบิตัขิองผมูสีวนไดเสยี

คูคำ 

1. ปฏิบัติตอคคูำอยำงเสมอภำค และเปนธรรม

2. ปฏิบัติตำมสัญญำ หรอืเงือ่นไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเครง่ครดั  

3. ไมเรียกหรอืไมรบัหรอืจำยผลประโยชนใดๆที่ไมสุจรติในกำรคำกบัคูคำ

4.   พัฒนำและรักษำสัมพนัธภำพที่ยั่งยืนกับคู่ค้ำ และใหควำมเชื่อถือซ่ึงกันและกัน

คูแขง 

1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งภำยใตก้รอบกติกำของกำรแขง่ขันที่ดี

2. ไม่แสวงหำข้อมลูท่ีเป็นควำมลับของคู่แขง่ทำงกำรค้ำ ด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจรติหรอืไมเ่หมำะสม

3. ไม่กล่ำวหำ หรือมุ่งท ำลำยชือ่เสียงแกคู่่แขง่ทำงกำรค้ำ

4.   ไม่ร่วมในกำรท ำสัญญำหรอืขอ้ตกลงอันอำจจะมผีลให้เกิดกำรขจดัคู่แขง่ขนัทำงกำรค้ำอยำ่งไม่เป็นธรรม

เจำหนี้

1.  ปฏิบัติตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำงๆ ที่ตกลงกันไวอยำงเครงครดั 

2.  บริษัทฯ ไมด ำเนินกำรที่ทุจรติในกำรคำกบัเจำหนี้

3.  ไมใหควำมรวมมอืหรอืสนับสนุนบคุคลหรือองคกรใดๆ ที่ท ำธุรกิจผิดกฎหมำย หรอืเปนภยัตอสังคม 

4.  รักษำสัมพันธภำพท่ียัง่ยนืกับเจำหนี ้และใหควำมเชือ่ถือซ่ึงกันและกัน

ขอพงึระวงั

1.  กำรเลือกคูคำท่ีเปนญำตพ่ีินอง หรอืมคีวำมสัมพันธใกลชดิ

2.  กำรท ำธุรกรรมที่ไมทรำบประวัติควำมเปนมำของคสูัญญำ
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรปฏบิตัขิองผมูสีวนไดเสยี

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่คัดเลือกผู้ค้ำ ซึ่งหนึ่งในผู้เข้ำข่ำยได้รับกำรพิจำรณำเป็นบริษัทของญำติท่ำน ท่ำนควร

ปฏิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

เนื่องจำกผู้เข้ำรับกำรพิจำรณำคือญำติของท่ำน อำจท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถวำงตัวเป็นกลำงในกำรคัดเลือกได้ ท่ำนควร

ปรึกษำผู้บังคับบัญชำของท่ำน และต้องไม่เข้ำร่วมกับกำรพิจำรณำคัดเลือก

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนได้รับเชิญจำกคู่แข่งขันทำงกำรค้ำ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เกี่ยวกับแผนกำรตลำดและกลุ่มลูกค้ำ ท่ำน

ควรปฏิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ท่ำนควรปฏิเสธกำรเข้ำร่วม และแจ้งคู่แข่งขันทำงกำรค้ำให้ทรำบว่ำเป็นนโยบำยของบริษัท ที่ห้ำมพนักงำนแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็นในประเด็นดังกล่ำว และแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชำของท่ำนให้ทรำบ
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรปฏบิตัติอกนัภำยใตสทิธิมนุษยชน

ค ำนิยำม

สิทธิมนุษยชน หมำยถึง  ศักด์ิศรีควำมเปนมนุษย สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคลที่ไดรับรองหรือ

คุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญแหงรำชอำณำจักรไทย  หรือตำมกฎหมำยไทย  หรือตำมสนธิสัญญำที่ประเทศไทยมี

พันธกรณี ที่จะตองปฏิบัติตำม เป็นสิทธิ ที่ติดตัวมนุษยมำตั้งแตก ำเนิด ซึ่งไมสำมำรถจ ำหนำย จำย โอน หรือแจกให

กับผูหนึ่งผูใดได สิทธิดังกลำวนี้มีควำมเปนสำกล และเปนนิรันดร

ตัวอยำงแนวปฏิบัติ

1.   บริษัทฯปฏิบัติตอพนักงำนทุกคน โดยควำมเสมอภำค ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ เพศ อำยุ    

สผีิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะชำติตระกูล กำรศึกษำ สถำบัน หรือสถำนะอื่นใดที่มิไดเกี่ยวของกับกำรปฏิบัติงำน

2.  บริษัทฯ เปดโอกำสใหพนักงำนทุกคน มีสิทธิเทำเทียมกันในกำรท ำงำนภำยใตกฎระเบียบขอบังคับ ประกำศและ

ค ำสั่งตำงๆ ของบริษัทฯ

3.  บริษัทฯ มีเจตนำรมณในกำรสนับสนุน และสงเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน ตำมแนวทำงที่สำมำรถปฏิบัติได และ

ก ำหนดใหเปนสวนหนึ่งของนโยบำยของบริษัทฯ

4.  บริษัทฯ ปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนอยำงเครงครัด ใหควำมรู ควำมเขำใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงำน 

เพื่อน ำไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในกำรด ำเนินงำน และไมสนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

5.  บริษัทฯ ใหกำรดูแลขอมูลสวนตัวของพนักงำน โดยถือเปนควำมลับ ไมสงขอมูล หรือกระจำยขอมูลสวนบุคคลไป

ยังบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ หรือเปดเผยถำยโอนขอมูลสวนบุคคล โดยไมรับควำมยินยอมจำกเจำของขอมูล

6.  พนักงำนทุกคนตองไมกระท ำกำรใดๆ ที่มีลักษณะเปนกำรคุกคำมทำงเพศ ไมวำตอพนักงำนของบริษัทฯ หรือ

บุคคลภำยนอกที่เขำมำติดตอธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงกำรลวงละเมิดทำงเพศ กำรเกี้ยวพำรำสี กำรลวนลำม กำรอนำจำร 

และกำรมีไวซึ่งภำพลำมกอนำจำร ทั้งวำจำ และกำรสัมผัส
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรปฏบิตัติอกนัภำยใตสทิธิมนุษยชน

7.  บริษัทฯ จะไมของเกี่ยวกับหนวยงำน องคกร หรือบุคคลใด ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

8. เคำรพสิทธิและปฏิบัติตอผูถือหนุทุกรำยอยำงเทำเทียมกัน และไมด ำเนินกำรใดๆ ในลักษณะซึ่งอำจกอให เกิดควำม

ขัดแยงทำงผลประโยชนกับบริษัทฯ

ขอพึงระวัง

1.  กำรปฏิเสธที่จะท ำงำนรวมกับบุคคลใดๆ อันเน่ืองมำจำกควำมแตกตำงทำงจิตใจ รำงกำย รวมถึง สัญชำติ 

เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ หรือเรื่องอื่นใดๆ

2.  กำรนินทำ ลอเลียน เกี่ยวกับควำมแตกตำงทำงจิตใจ รำงกำย รวมถึง   สัญชำติ เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ 

กำรศึกษำ หรือเรื่องอื่นใดๆ ที่อำจกระทบตอควำมรูสึก

3.  กำรสงขอมูลหรือกำรกระจำยขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลอื่น

4.  กำรแบงปนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงำนตำง ๆ หรือบุคคลที่ไมเกี่ยวของ

5.  กำรเปดเผยขอมูลกำรจำงงำนแกผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

บุคคลภำยนอกโทรมำหำท่ำนเพื่อขอข้อมูล ที่อยู่ และเบอร์โทรของพนักงำนท่ำนหน่ึงแก่ท่ำน เพื่อจะจัดส่งเอกสำรให้ทำง

ไปรษณีย์ ซึ่งท่ำนมีหน้ำที่ดูแลประวัติของพนักงำน ท่ำนจะปฏิบัติเช่นไร

ค ำแนะน ำ

กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำตัวก่อน ผู้ที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดย

ไม่ได้รับอนุญำติ ถือว่ำมีควำมผิด ท่ำนจะต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ท่ำนจะต้องขอควำม

เห็นชอบจำกเจ้ำตัวก่อน
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

ทรัพยำกรบคุคล

ค ำนยิำม

ทรัพยำกรบคุคล  หมำยถึง  กรรมกำร ผูบรหิำร พนักงำนของบรษัิทฯ 

ตัวอยำงแนวปฏบิตัิ

กำรปฏบิตัติอตนเอง

1.  ทุกคนปฏิบัติหนำที่ดวยควำมรบัผดิชอบ ซ่ือสัตยสุจริต ใชเวลำปฏิบัติงำนอยำงมปีระสิทธิภำพ 

2.  ไมใชอ ำนำจหน้ำท่ีของตน หรอืยอมใหผูอื่นอำศัยอ ำนำจหนำที่ของตน เพ่ือแสวงหำผลประโยชนตอตนเอง

3.  ศึกษำหำควำมรู และประสบกำรณเพิ่มเติมอยูเสมอ และน ำควำมรู ควำมสำมำรถ มำพัฒนำงำนให้มี

ประสิทธิภำพ

4.  ไมประพฤติตนในทำงที่อำจท ำใหเสื่อมเสียชือ่เสียงของตนเองและบรษัิทฯ

5.  ใชและรักษำทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมใชทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน

สวนตน 

6.  ไมใชชื่อบริษัทฯ ตรำสัญลักษณเพื่อขอเครดิต บริกำรอื่นๆ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรือท ำให้

บริษัทฯ เกิดควำมเสียหำย หรือเสียภำพลักษณ

กำรปฏบิตัติอผบูงัคบับญัชำ และผูใตบงัคบับญัชำ

1.  ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบคุคลหนึ่งโดยใชควำมสัมพันธสวนตวัตัดสิน 

2.  ผูบริหำร และพนักงำน รับฟงค ำแนะน ำของผูบงัคับบัญชำ และไมปฏิบัติงำนขำมผบูังคับบญัชำเหนอืตน   

เวนแตกรณทีี่จ ำเปน และเปนค ำสั่งของผูบังคับบญัชำที่สูงกวำ
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

ทรัพยำกรบคุคล

3.  ผูบริหำร และพนักงำน ปฏิบัติตอผูใต้บังคับบัญชำ ดวยเมตตำธรรมและยุติธรรม ดูแลเอำใจใส และ

พัฒนำผใูตบังคับบัญชำ เพ่ือใหมีควำมกำวหนำในหนำที่กำรงำนโดยกำรถำยทอดควำมรู สนับสนุนใหไดรับ

กำรอบรม รวมท้ังกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ และกำรลงโทษ

4.  ผูบริหำร และพนักงำน รับฟงควำมคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูรวมงำนและผูใตบังคับบัญชำ เกี่ยวกับ

งำนในหนำที่ และพิจำรณำน ำไปใชในทำงที่เปนประโยชนตองำนของบริษัทฯ

5.  ผูบริหำร และพนักงำน ไมปดบังขอมูลที่จ ำเปนในกำรปฏิบตังิำน และรักษำเสริมสรำงควำมสำมัคคี ระหวำง

ผูรวมงำน และชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันในทำงที่ชอบ เพื่อประโยชนตองำนของบริษัทฯ

6.  ผูบริหำรและพนักงำน ปฏิบัติตอผูรวมงำนดวยควำมสุภำพ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน มีน้ ำใจ มีมนุษย

สัมพันธอันดี 

7.  ไมมีพฤติกรรมที่เปนกำรคุกคำมทำงเพศ โดยกำรคุกคำมทำงเพศ หมำยถึง กำรกระท ำใดๆ อันกอใหเกิด

ควำมเดือดรอนร ำคำญ หรือกอให้เกิดสภำพแวดลอมในกำรท ำงำนที่บั่นทอนก ำลังใจ เปนปฏิปกษ หรือ

รบกวนกำรปฏิบัติงำน พฤติกรรมดังกลำว ครอบคลุมถึงกำรลวนลำม อนำจำร กำรเกี้ยวพำรำสี  หรือกำร 

ลวงเกินทำงเพศ ไมวำจะดวยวำจำ หรือรำงกำยก็ตำม รวมทั้งกำรกระท ำอื่นใดที่เปนกำรลวงละเมิดหรือ

คุกคำมตอผูอ่ืน

ขอพงึระวงั

1.  ไมใชเวลำปฏิบัติงำน ทรัพยำกรของบรษัิทฯ เพื่อประโยชนสวนตน

2.  ไมน ำชื่อบรษัิทฯ ไปใชเปนเครดิต ในกำรซ้ือสินคำ 
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

ทรัพยำกรบคุคล

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

เพื่อนในหน่วยงำนของท่ำนใช้เวลในขณะปฏิบัติหน้ำที่ขำยสินค้ำทำงอินเตอร์เน็ต โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

และโทรศัพท์ ของบริษัท และเพื่อนของท่ำนได้ชวนท่ำนเพื่อซื้อสินค้ำดังกล่ำว ท่ำนจะปฏิบัติตนอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ท่ำนควรตักเตือนเพ่ือนร่วมงำนของท่ำน หรือรำยงำนให้ผู้ใต้บังคับบัญชำทรำบ เพื่อไม่ให้เพื่อนร่วมงำนของท่ำนใช้เวลำ

งำน และทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน และในขณะปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนควรใช้เวลำ ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนต้องกำรซื้อสินค้ำร้ำนค้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นร้ำนค้ำที่เป็นคู่ค้ำกับบริษัท ท่ำนจึง บอกร้ำนค้ำว่ำท่ำนเป็นพนักงำนของ

บริษัทฯ เพื่อขอส่วนลดพิเศษ และของแถม กำรปฏิบัติเช่นนี้สำมำรถท ำได้หรือไม่ 

ค ำแนะน ำ

ท่ำนไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกกำรใช้ชื่อบริษัทฯ ในกำรท ำธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท อำจท ำให้ผู้อื่นเข้ำใจ

ผิดว่ำเป็นกำรท ำธุรกรรมในนำมบริษัทฯ อำจท ำให้ให้บริษัทฯเสียหำย และเสียชื่อเสียงได้
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

นโยบำยวำดวยกำรรบั กำรใหของขวญั ทรัพยสนิ หรือผลประโยชนอืน่ใด

ค ำนิยำม

ของขวัญ  หมำยถึง  สิ่งของที่ใหกันในโอกำสตำงๆ ตำมธรรมเนียม ประเพณี หรือ

วัฒนธรรม หรือใหกันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติในสังคม 

ทรัพยสิน หมำยถึง  วัตถุท้ังที่มีรูปรำง และไมมีรูปรำง ซ่ึงอำจมีรำคำและถือเอำได

ผลประโยชนอื่นใด หมำยถึง  สิ่งใดๆที่มีผลตอกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำน 

ผูมีสวนไดเสีย หมำยถึง  ผูถือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน คูค้ำ ( เจำหนี้ ผูรับเหมำ ร้ำนค้ำ) 

คูแขงและสังคม

ตัวอยำงแนวปฏิบัติ

1.  สำมำรถรับ และใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด รวมถึงกำรเลี้ยงหรือรับเลี้ยงจำกบุคคล

อื่นได ในโอกำสตำงๆ ตำมธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติในสังคม 

โดยกำรรับหรือกำรใหนั้น จะตองไมสงผลตอกำรตัดสินใจเชิงธุรกิจ และกำรรับหรือกำรให ดังกลำวตองท ำ   

ดวยควำมโปรงใส ตองท ำในที่เปดเผย และสำมำรถเปดเผยได

2. ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกเที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค ำ อัญมณี อสังหำริมทรัพย์ 

หรือสิ่งของในท ำนองเดียวกัน

3. ของขวัญหรือของที่ระลึกที่ให้ในโอกำสต่ำงๆ เช่น ปฏิทิน สมุดไดอำรี่ เครื่องเขียน ขนม หรือของกินที่อำจ

เน่ำเสียได้ ที่ประมำณมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บ. สำมำรถรับไว้ และส่งมอบให้ผู้บังคับบัญชำไว้ใช้ในหน่วยงำนได้ 

4. ของขวัญ หรือของที่ระลึก กระเช้ำของขวัญ และ หรือสิ่งของอื่นใดที่พิจำรณำว่ำมีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000

บำท ให้แจ้งผู้บงัคับบัญชำต้นสังกดัทรำบและส่งคืนให้ฝำ่ยทรัพยำกรมนษุย์ เพ่ือใช้ในกิจกำรของบรษัิทฯต่อไป
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

นโยบำยวำดวยกำรรบั กำรใหของขวญั ทรัพยสนิ หรือผลประโยชนอืน่ใด

5.  ในกรณีท่ีบุคคลภำยนอกเสนอให ของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดอยูในขำยที่ตองไดรับกำร

อนุมัติกอน แตหำกอยูในสถำนกำรณ ที่ไมอำจปฏิเสธไดในขณะนั้น อำจรับไวกอน และด ำเนินกำรแจงตอผู

บังคับบัญชำโดยทันที ซ่ึงผู้รับจะตองสำมำรถแสดงเหตุผลอันสมควรในกำรรับของส วนกรณีกำรรับผล  

ประโยชนอื่นๆ เชน กำรสังสรรครับรอง จะตองยืนยันไดวำ กำรรับนั้นมิได มีลักษณะเปนกำรใชจำยเงินมำก

เกินสมควร หรือกระท ำบอยครั้งจนท ำใหเกิดขอผูกมัด กับผูที่จัดกำรสังสรรค รับรองนั้น ไมวำโดยทำงตรง

หรือทำงออม

6.  ไมเรียกรองหรือรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดจำกลูกคำ คูคำ ผูรับเหมำ หรือผูมีสวน

เกี่ยว  ของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมวำกรณีใด อันอำจมีผลกระทบตอกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหนำที่ดวย

ควำมล ำเอียง หรือล ำบำกใจ หรือเปนผลประโยชนขัดกันได

7. บริษัทฯจะประชำสัมพันธใหลูกคำ คูคำ ผูรับเหมำ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ทรำบถึง

นโยบำยกำรรับ กำรใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดอยำงสม่ ำเสมอ

8. ของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดที่รับหรือใหตองไมใชสิ่งผิดกฎหมำย

9. ไมไดมีขอหำมในกำรจัดท ำของขวัญที่มีตรำสัญลักษณของบริษัทฯ ตรำบใดที่กำรใหของขวัญแกบุคค

นั้น มีเหตุอันควร และสอดคลองกับกำรด ำเนินธุรกิจ

10. งดเวนกำรใหของขวัญแกผูบังคับบัญชำ หรือรับของขวัญจำกผูใตบังคับบัญชำ เวนแตเปนกำรให้ตำม

จำรีตประเพณี และมีมูลคำไมสูงเกินสมควร
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร               ผู้้บริหำร               พนักงำน

นโยบำยวำดวยกำรรบั กำรใหของขวญั ทรัพยสนิ หรือผลประโยชนอืน่ใด

ขอพึงระวัง

1.  กำรจำยเงินใหกับบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกับกำรท ำธุรกรรมนั้น เพื่อแลกเปล่ียนกับสิทธิพิเศษที่ไมควรได

2.  กำรใหของขวัญ / ของที่ระลึกแกผูบังคับบัญชำ

3.  กำรรับของขวัญ / ของที่ระลึกจำกผูใตบังคับบัญชำ

4.  กำรรับสิ่งของหรือของขวัญที่ไมมีที่มำหรือเหตุผลในกำรใหที่แนชัด

5.  กำรรับหรือใหสิ่งของหรือของขวัญที่มีมูลคำเกินกวำปกติที่ควรไดรับ

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ช่วงเทศกำลปีใหม่ มี Supplier น ำกระเชำ้ผลไม้ มำให้หน่วยงำนของท่ำน เพื่อเป็นกำรสวัสดีปีไหม ่ท่ำนควร

ปฏิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ผลไม้ เป็นอำหำรที่สำมำรถเนำ่เสียได้ ท่ำนสำมำรถเกบ็ไว้ที่หน่วยงำนเพื่อรบัประทำนได้ 

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ช่วงเทศกำลปีใหม่ ผู้รับเหมำ น ำบัตรของขวัญโลตัสมำมอบให้ท่ำน เป็นจ ำนวนเงนิ 6,000 บำท ท่ำนจะ

ปฏิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

น ำบัตรของขวัญ มอบให้หัวหนำ้เพื่อน ำส่งส่วนกลำง เนื่องจำกบัตรของขวัญ มีค่ำเทียบเท่ำเงินสด และมีมลูค่ำ

เกิน ที่ก ำหนดไว้ พนักงำนที่ได้รบัต้องน ำส่งส่วนกลำง เพ่ือน ำไปใช้เพือ่ประโยชนใ์นกจิกำรของบรษัิทฯ ต่อไป
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

ควำมขดัแยงทำงผลประโยชน

ค ำนยิำม

ควำมขัดแยงทำงผลประโยชน หมำยถึง  สถำนกำรณ กำรกระท ำโดยใชต ำแหนงหนำที่ของตนเองทั้งทำงตรง

และทำงออม ในกำรแสวงหำประโยชนใหกับตนเอง เครือญำติ หรือบุคคลอื่นใด 

ตัวอยำงแนวปฏิบัติ

1.  ไมประกอบกิจกำรที่เปนกำรแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ

2.  ไมเขำเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่มีอ ำนำจตัดสินใจ หรือผูบริหำรในกิจกำรที่เป็นกำรแขงขัน หรือมี

ลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ แตในกรณีท่ีไมอำจหลีกเลี่ยงไดใหรำยงำนผูบังคับบัญชำทรำบโดยทันที

3.  กรณีที่พนักงำนเขำไปเกี่ยวของกับธุรกิจ หรือเหตุกำรณใดๆ ที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแยงทำงผลประ    

โยชนให้รำยงำนตอผูบังคับบัญชำโดยทันที

4.  ไมแสวงหำผลประโยชนจำกขอมูล หรือสิ่งใดๆ ท่ีตนรูมำจำกต ำแหนงหนำที่ และควำมรับผิดชอบ

5.  หลีกเลี่ยงกำรเขำไปเกี่ยวของกับกิจกรรมที่อำจกอใหเกิดควำมขัดแยงทำงผลประโยชนของบริษัทฯ หรือ  

กอภำระผูกพันทำงกำรเงินในรูปแบบใดๆ กับผูเกี่ยวของทำงธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงำนของบริษัทฯ เอง

6.  หลีกเลี่ยงกำรท ำงำนอื่นนอกเหนือจำกกำรท ำงำนของบริษัทฯ ซ่ึงอำจมีผลกระทบตองำนในควำม

รับผิดชอบไมวำในดำนใด

7.  พนักงำนตองไมใชทรัพยสินหรือขอมูล หรือต ำแหนงหนำที่ในบริษัทฯ เพื่อแสวงหำผลประโยชนสวนตัว 

หรือเพื่อแขงขันทำงธุรกิจกับบริษัทฯ
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

ควำมขดัแยงทำงผลประโยชน

8.  พนักงำนทุกคนตองเปดเผยเมื่อเกิดสถำนกำรณที่ท ำใหเชื่อวำจะท ำให เกิดควำมขัดแยงทำงผลประโยชน

หำกพนักงำนสงสัยวำจะมีควำมขัดแยงทำงผลประโยชน หรือมีบำงอยำงที่อำจท ำใหผูอื่นคิดวำเปนควำมขัด  

แยงทำงผลประโยชน ตองรำยงำนใหผูบังคับบัญชำทรำบทันที ซ่ึงผบูังคับบัญชำและพนักงำนสำมำรถรวมกัน

พิจำรณำวำมีควำมขัดแยงทำงผลประโยชน โดยใช “ แบบกำรเปดเผยรำยกำรควำมขัดแยงทำงผลประโยชน” 

และเมื่อพนักงำนผูนั้นได รับทรำบค ำแนะน ำจำกผูบังคับบัญชำแลว ใหสงส ำเนำแบบรำยงำนฯ ไปยังฝำยตรว

จสอบภำยใน

9. เมื่อใดที่พนักงำนพบวำมีโอกำสทำงธุรกิจจำกกำรใชทรัพยสินหรือขอมูลของบริษัทฯ หรือดวยต ำแหนง 

หนำทีใ่นบริษัทฯ พนักงำนตองน ำเสนอโอกำสนั้นตอบริษัทฯ กอนที่จะใชโอกำสนั้น ซ่ึงผูบังคับบัญชำจะเสนอ 

ตอฝำยบริหำรเพื่อพิจำรณำวำบริษัทฯ มีควำมตองกำรใชโอกำสทำงธุรกิจนั้นหรือไมหำกบริษัทฯสละสิทธิ์ ใน

กำรใชโอกำสทำงธุรกิจนั้น พนักงำนก็สำมำรถใช โอกำสทำงธุรกิจนั้นภำยในขอก ำหนดและเงื่อนไขที่ได เสนอ

ไวโดยสอดคลองกับแนวทำงดำนจริยธรรมของบริษัทฯ

ขอพึงระวัง

1.  ผลประโยชนสวนตัวที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ 

2. ไมใชโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชนของตนเองหรือชี้แนะโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯแก่

บุคคลภำยนอก

3.  กำรท ำธุรกรรมกับบริษัทฯ ท่ีทำนหรือครอบครัวมีควำมสนิทสนมเปนพิเศษ

4.  ควำมสัมพันธสวนตัวที่อำจขัดแยงกับภำระหนำที่ควำมรับผิดชอบ

5.  ควำมสัมพันธดำนกำรเงินกับบุคคลท่ีอำจขัดแยงกับบริษัทฯ

6.  มีกำรลงทุน หรือมีสวนเกี่ยวของในโอกำสทำงธุรกิจใดๆ ที่บริษัทฯ มีควำมสนใจ และกำรรูถึงขอมูลนั้น

สืบเนื่องจำกกำรท ำงำนที่อยูในควำมรับผิดชอบของพนักงำน
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

ควำมขดัแยงทำงผลประโยชน

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนกับเพื่อนได้ท ำธุรกิจขำยวัสดุก่อสร้ำงร่วมกัน ก่อนที่จะเข้ำมำร่วมงำนกับบริษัทฯ  ท่ำนจึงบอกเพ่ือนของท่ำนให้เข้ำ

มำติดต่อเพื่อน ำเสนอขำยสินค้ำให้กับบริษัทฯ กำรกระท ำเช่นน้ีท่ำนสำมำรถท ำได้หรือไม่

ค ำแนะน ำ

ท่ำนควรหลีกเลี่ยง เนื่องจำกกำรกระท ำดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่องำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกำรตัดสินใจใน

เชิงธุรกิจ และอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  ซึ่งท่ำนต้องรำยงำนผู้บังคับบัญชำ โดยใช้แบบฟอร์ม แบบ

เปิดเผยรำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ พร้อมแนบรำยละเอียด เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำให้ค ำแนะน ำต่อไป

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ผู้รับเหมำได้เชิญท่ำน และครอบครัวไปท่องเที่ยวต่ำงประเทศ โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ท่ำนควรปฏิบัติ

ออย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ท่ำนควรปฏิเสธ เนื่องจำกกำรให้ดังกล่ำวมีมูลค่ำที่สูงเกินไป และอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในงำนที่รับผิดชอบ

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนทรำบมำว่ำบริษัทฯมีควำมสนใจซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อพัฒนำเป็นบ้ำนจัดสรร แต่ในขณะนั้นที่ดินแปลงนั้นเจ้ำของ

ไม่ประสงค์จะขำย ซึ่งเวลำล่วงเลยมำหลำยปี ท่ำนทรำบมำว่ำเจ้ำของที่ดินมีควำมประสงค์ที่จะขำยที่ดินแปลงดังกล่ำว 

ท่ำนจะปฏิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ท่ำนควรแจ้งบริษัทฯ เนื่องจำกเม่ือใดที่พนักงำนพบวำมีโอกำสทำงธุรกิจพนักงำนตองน ำเสนอโอกำสนั้นตอบริษัทฯ 

เพื่อพิจำรณำวำบริษัทฯ มีควำมตองกำรใชโอกำสทำงธุรกิจน้ันหรือไม
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กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรใชขอมลูภำยใน

ค ำนิยำม

ขอมูลภำยใน  หมำยถึง  ขอมูลท่ียังไมไดมีกำรเปิดเผยตอประชำชนหรือข้อมูลที่มีไวใชเพื่อวัตถุประ

สงคของบริษัทฯ อยำงเดียว และไมไดมีไวใชสวนบุคคล รวมถึงขอมูลซ่ึงบริษัทฯ เก็บไว ไมเปดเผยเปนกำร

ชั่วครำว เชน ขอมูลจำกงบกำรเงิน กำรจำยเงินปนผลท่ียังไมไดน ำสงตลำดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตัวอยำงแนวปฏิบัติ

1.  ไมน ำขอมูลภำยในของบริษัทฯ หรือคูคำทำงธุรกิจของบริษัทฯที่ตนไดรับทรำบจำกกำรปฏิบัติหนำที่ไปซ้ือ 

หรือขำย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขำย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซ้ือ หรือขำย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขำย

หลักทรัพยของบริษัทฯ หรือคูคำทำงธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชนของตนเอง หรือบุคคลอื่น และตอง

ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวของอยำงเครงครัด 

2.  ตองรักษำควำมลับ และขอมูลภำยใน ในสวนที่ตนเองรับผิดชอบไมใหตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลำกร

ของบริษัทฯ ท่ีไมมีสวนเกี่ยวของ

3. กำรเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยบุคลำกรของบริษัทฯ ที่มีอ ำนำจหนำที่ บุคลำกรทั่วไปไมมีหนำที่เปดเผย 

ขอมูล เมื่อถูกถำมใหเปดเผยขอมูลที่ตนไมมีหนำที่เปดเผย ใหแนะน ำผูถำม สอบถำมผู้ที่ท ำหนำที่  เปดเผย  

ขอมูลนั้น เพื่อใหกำรใหขอมูลถูกตอง และเปนไปในทิศทำงเดียวกัน

4.  มีหนำที่ในกำรปองกันรักษำขอมูล และไมหำประโยชนจำกขอมูลภำยใน แมพนสภำพหรือสิ้นสุดกำร

ปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ ไปแลว  

5.  ละเวนกำรใชขอมูลภำยใน ผำนชองทำงกำรติดตอของบริษัทฯ โดยเฉพำะอยำงยิ่งเมื่อมีเหตุกำรณ ส ำคัญ 

เชน กำรออกหุนเพิ่มทุนกำรออกหุนกู
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้้บริหำร               พนักงำน

กำรใชข้อ้มลูภำยใน

6.  ผูดูแลขอมูลภำยในตองก ำชับผทูี่เกีย่วของใหปฏิบตัติำมอยำงเครงครดัโดยไมอนุญำตใหเปดเผยขอมลู

ภำยในต่อสำธำรณชน จะรับรูเฉพำะผทูี่เกี่ยวของ และบุคคลท่ีจ ำเปนเทำนั้น 

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนเป็นผู้หนึ่งซ่ึงในลักษณะงำนที่รบัผิดชอบสำมำรถ เห็นฐำนข้อมูลของลูกค้ำของบรษัิทฯได้ทั้งหมด ท่ำนจงึ

น ำข้อมูลของลูกค้ำไปขำยให้กบับรษัิทท่ีท ำธุรกจิประเภทดียวกับบรษัิท กำรกระท ำเชน่นี้สำมำรถท ำได้หรอืไม่ 

ค ำแนะน ำ

ท่ำนไม่สำมำรถท ำได้  เนื่องจำกข้อมลูลูกค้ำถือเป็นขอมูลภำยในของบรษัิทฯ ที่มีควำมส ำคัญ  ท่ำนไม่สำมำรถ

น ำไปซ้ือขำย เพื่อประโยชนส่วนตนได ้และถือเป็นกำรกระท ำผดิวินยักำรท ำงำน ท่ำนจะต้องถูกลงโทษทำงวินยั

ขั้นร้ำยแรง 

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนสำมำรถแลกเปล่ียนข้อมลูทำงกำรตลำด กลุ่มลูกค้ำ กับเพื่อนท่ีอยู่บรษัิทคู่แข่งได้หรอืไม่ 

ค ำแนะน ำ

ท่ำนสำมำรถท ำไดก้รณีเป็นขอ้มูลท่ัวไป ที่ไม่ใช่ข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของบรษัิทฯ ซ่ึงกรณีนี้ขอ้มูลทำง

กำรตลำด กลุ่มลูกค้ำถือเป็นขอ้มูลท่ีเป็นควำมลับของบรษัิทฯ
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้้บริหำร               พนักงำน

กำรรกัษำขอมลูทีเ่ปนควำมลบั

ค ำนิยำม

ขอมูลควำมลับ หมำยถึง ขอมูลทำงธุรกิจ และขอมูลทำงเทคนิคท้ังหมดของบริษัทฯ ท่ีมีควำมส ำคัญ

ยิ่งตอกำรสรำง และคงไว ซ่ึงควำมไดเปรียบทำงกำรแขงขัน ซ่ึงรวมถึงขอมูลทั้งหมดที่อำจเปนประโยชน ตอ   

คูแขง หรือหำกถูกเปดเผยอำจท ำควำมเสียหำยแกบริษัทหรือลูกคำได

ตัวอยำงแนวปฏิบัติ

1.  ปกปองรักษำขอมูลที่เปนควำมลับ ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลทำงเทคนิคของบริษัทฯ หรือคูคำทำงธุรกิจของ

บริษัทฯ เวนไวแตจะไดรับอนุญำตใหเปดเผย หรือเมื่อกฎหมำยบังคับใหเปดเผย ภำระหนำที่กำรปองกัน

รักษำขอมูลนี้จะตอเนื่องไปจนถึงเมื่อกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำนผูนั้นลำออกจำกบริษัทฯ ไปแลว

2.  ไมเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญำต เพรำะอำจท ำใหเกิดควำมเสียหำยตอบริษัทฯ และลูกค ำ และอำจมี

ผลใหกรรมกำร ผูบริหำร พนักงำน หรือบริษัทฯ ตองรับผิดทำงกฎหมำย 

3. ตองไมเรียกรองรับเอำ หรือใชขอมูลเพื่อกำรแขงขัน ซ่ึงไดมำโดยวิธีกำรที่มิชอบดวยกฎหมำยหรือผิด

จริยธรรม

4.  หลีกเลี่ยงกำรเลือกเปดเผยขอมูลทำงกำรเงินที่มีควำมออนไหวตอสภำพตลำดหรือเรื่องที่เกี่ยวกับกำร

สื่อสำรตอสำธำรณชน 

5.  ไมท ำธุรกิจสวนตัว หรือซ้ือขำยหุนบริษัทฯ หรือหนุของบริษัทฯ ที่กรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำนนั้นรู

ถึงขอมูลภำยใน และเปนขอมูลท่ีไมเปดเผยแกสำธำรณชน เพรำะอำจมีผลตอมูลคำของหุนนั้นๆ 
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรรกัษำขอมลูทีเ่ปนควำมลบั

ขอพึงระวัง

1.  ขอมูลท่ีลวงรูจำกกำรปฏิบัติหนำที่ ถือเปนควำมลับของบริษัทฯ 

2.  หำมเปดเผยขอมูลบริษัทฯ ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อกำรคำ หรือไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อกำรคำ 

3.  หำมเปดเผยขอมูลบริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยสูสำธำรณชน โดยเฉพำะอยำงยิ่งขอมูลที่มีผลกระทบ       

ตอมูลคำหนุที่มีกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพยฯ

4.  ตองรักษำควำมลับของลูกคำ และไมน ำไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผทูี่เกี่ยวของโดยมิชอบ

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

พนักงำนที่ลำออกจำกกำรเป็นพนกังำนของบรษัิทฯไปแล้ว ไม่สำมำรถน ำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลับไปเปิดเผยกบั   

บุคลภำยนอก แต่หำกไดเ้ปิดเผยไปแล้ว จะมีควำมผิดอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

พนักงำนที่ลำออกไปแล้ว ไม่สำมำรถเปิดเผยขอ้มูลควำมลับของบรษัิทได้ ในกรณีหำกเกดิควำมเสียหำย 

บริษัทสำมำรทด ำเนนิคดทีำงกฏหมำยได้

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

เพื่อนของท่ำนโทรมำขอข้อมลูลูกค้ำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ เพื่อจะน ำเสนอขำยประกันชวิีต ท่ำน

สำมำรถให้ได้หรอืไม่

ค ำแนะน ำ

ไม่สำมำรถให้ได ้เนื่องจำกข้อมลูของลูกค้ำถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล และเป็นข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของบรษัิทฯ 
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรเปดเผยขอมลู

ค ำนยิำม

กำรเปดเผยขอมูล  หมำยถึง  เปดเผยขอมูลทำงธุรกิจของบริษัทฯ สถำนะทำงกำรเงิน และผลกำร

ด ำเนินงำน อยำงถูกตอง สมบูรณตำมก ำหนดเวลำ ไมเกนิจรงิ ทั้งที่มีผลกระทบดำนบวกและดำนลบ โดยจะไม

ยอมใหเกิดกำรรำยงำนที่ผิดพลำด ไมครบถวน หรือลำชำ ซ่ึงอำจกอให้เกิดควำมเสียหำยอยำงรำยแรงตอ 

บริษัทฯ และมีควำมผิดตำมกฎหมำย เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียใชประกอบกำรตัดสินใจ โดยสำมำรถเขำถึงขอมูล

ไดอยำงเทำเทียมกัน สรำงควำมโปรงใส และควำมเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดเสีย ผำนหนวยงำนกลำงที่ท ำหนำท่ีให

ขอมูลแกสำธำรณชน

ตัวอยำงแนวปฏบิตัิ

1.  หนวยงำนกลำงที่ท ำหนำที่ใหขอมูลแกสำธำรณชน คือฝำยนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) โดย      

เปนหนวยงำนที่เปนเจำของขอมูลมหีนำที่สนับสนุนขอมูล หรือจัดท ำรำยละเอียด

2.  บริษัทฯ จะตองเปดเผยขอมูลโดยสอดคลองตำมกฎเกณฑของตลำดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยและตลำดหลักทรัพย

3.  บริษัทฯ ไมเปดเผยขอมูลท่ีเกินจริง หรือเกินควำมจ ำเปนที่กระทบตอรำคำหลักทรัพย กำรตัดสินใจลงทุน

ของผูถือหุน หรือกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน

ขอพงึระวงั

1.  หลีกเลี่ยงกำรเปดเผยขอมูลที่ยังไมแจงขอมลูตอตลำดหลักทรพัย แหงประเทศไทย และคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรพัยและตลำดหลักทรัพย ฯ

2.  เปดเผยขอมูลผำนระบบของตลำดหลักทรพัยฯ เพื่อใหกำรรบัรขูอมูลท่ัวถึง และเทำเทียมกัน
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรใชและกำรดแูลทรพัยสนิทำงปญญำ

ค ำนยิำม

ทรัพยสินทำงปญญำ  หมำยถึง  ผลงำนอันเกิดจำกกำรประดิษฐ คิดคน หรือสรำงสรรคของมนุษย

ซ่ึงเนนที่ผลผลิตของสติปญญำ และควำมช ำนำญ โดยไมค ำนึงถึงชนิดของกำรสรำงสรรคหรือวิธีในกำร

แสดงออก เชน สินคำตำงๆ กำรบริกำร กรรมวิธีกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม เปนตน

ตัวอยำงแนวปฏบิตัิ

1.  พนักงำนที่อยูในระหวำงกำรวำจำงโดยบริษัทฯ ผลิตภัณฑ กระบวนกำร ขั้นตอนปฏิบัติ กำรคนพบ และ

พัฒนำ กำรปรับปรุง หรือกำรประดิษฐคิดคนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ กระบวนกำร ขั้นตอนปฏิบัติ หรือ

สิ่งของที่ท ำขึ้นเพื่อใช หรือขำย หรือพัฒนำโดยพนักงำน ซ่ึงเกี่ยวของกับงำนของบริษัทฯ ใหถือวำผลิตภัณฑ

หรือกระบวนกำรขั้นตอนปฏิบัตินั้น ตกเปนทรัพยสินของบริษัทฯ โดยพนักงำนทุกคนตอง

1.1  เปดเผยเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ และ/หรือกำรพัฒนำปรับปรงุดงักลำวตอผูบงัคับบัญชำของตน   หรือ 

ฝำยบริหำรของบริษัทฯ อยำงครบถวนโดยทันที

1.2  รับทรำบเปนลำยลักษณอักษรวำ กำรพัฒนำ กำรปรับปรุง คนพบ หรือกำรประดิษฐคิดคนนั้นจะ

ตกเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แตเพียงผูเดียว

1.3  มอบหมำยสิทธิ์ ควำมเปนเจำของ และผลประโยชนที่ไดจำกสิ่งประดิษฐคิดคน กำรคนพบ หรือ

ควำมลับทำงกำรคำนั้นๆ ใหแกบริษัทฯ

1.4  ตกลงที่จะสงมอบเอกสำรทั้งหมด และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยที่บริษัทฯ เห็นวำจ ำเปน  

ตองท ำ  ไดแก กำรจัดเตรียมและยื่นค ำรองขอสิทธิบัตรเครื่องหมำยกำรคำ หรือลิขสิทธิ์ ของสิ่งประดิษฐ

คิดคน กำรคนพบ หรือควำมลับทำงกำรคำที่กลำวขำงตน
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรใชและกำรดแูลทรพัยสนิทำงปญญำ

2.  บริษัทฯ จะไมละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และเครื่องหมำยกำรคำของผูอ่ืน

3.  พนักงำนทุกคนตองใช โปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีลิขสิทธ์ิ ตำมที่บริษัทฯ จัดหำให โดยหำมตดิตัง้ และใช

งำนโปรแกรมคอมพวิเตอรที่มลีิขสิทธิ์ไมถูกตองในบรษัิทฯ

ขอพงึระวงั

1. กำรใชขอมลู หรือเปนสิทธิของผูอื่นโดยไมไดรบัอนญุำตจำกเจำของ

2. กำรใช้ หรือละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัติ และเครื่องหมำยกำรค้ำของผู้อื่น

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนน ำแผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ผิดกฏหมำย มำลงในเครื่องของบรษัิท ที่ท่ำนใช้ในกำรปฏบิัตปิระจ ำวัน ได้

หรือไม่

ค ำแนะน ำ

ท ำไม่ได้ เนื่องจำกกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น และบริษัทฯอำจถูก

ด ำเนินคดีทำงกฎหมำยได ้ท ำให้เกดิควำมเสียหำยต่อชือ่เสียง

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนน ำแบบบ้ำนที่ท่ำนได้ออกแบบ ไปขำยให้กับองค์กรภำยนอก เนื่องจำกตนเองเป็นผูอ้อกแบบได้หรอืไม่ 

ค ำแนะน ำ

ท ำไม่ได้ เนื่องจำก ผลงำนงำนตำ่งๆ ที่ท่ำนออกแบบขณะเป็นพนกังำนของบรษัิทฯ ถือว่ำเป็นทรัพย์สินของ

บริษัทฯ หำกท่ำนน ำไปใช้ หรือซ้ือขำย มีควำมผิดทำงกฏหมำย บริษัทนอำจฟ้องรอ้ง ด ำเนินคดีได้

27

QS-IA-08/Rev.00_12.06.2019



บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรบนัทกึกำรรำยงำน และกำรเกบ็รกัษำขอมลู

ค ำนยิำม

กำรบันทึก กำรรำยงำน และกำรเก็บรกัษำขอมูล  หมำยถึง  พนักงำนทุกคนมหีนำที่ตองด ำเนินกำรให

ขอมูลที่เกี่ยวของกับงำนของตนอยูในสภำพที่ปลอดภัย และสำมำรถน ำมำใชอำงอิง หรือใชประโยชน กับ

บริษัทฯ ได เมื่อตองกำร และไมน ำไปใชเพื่อประโยชน ของตนเองหรือผูอื่น นอกจำกนั้นในกำรบันทึก หรือ

รำยงำนจะตองท ำใหถูกตองตำมระบบที่วำงไว

แนวปฏบิตัิ

1.  บันทึก และรำยงำนขอมูลตำงๆ อยำงถูกตอง และตรงไปตรงมำตำมขอเท็จจรงิ

2.  กำรบันทึกขอมูลตองด ำเนนิกำรใหถูกตองตำมขอก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวของ เชน กฎหมำยภำษี

อำกร มำตรฐำนบญัช ีเปนตน

3.  กำรเก็บรกัษำขอมูลตองด ำเนนิกำรตำมก ำหนดเวลำ และหลักเกณฑทีบ่รษัิทฯ ก ำหนด โดยจัดเก็บ

รักษำอยำงระมดัระวัง และงำยตอกำรเรยีกใชงำน

4.  เอกสำรส ำคัญและขอมูลท่ีเปนควำมลับจะตองไดรบักำรดแูลดวยวิธีกำรเฉพำะท่ีก ำหนดไวในแตละระดับ 

แตละชนิดหรอืประเภทของขอมูล

5.  เมื่อพนระยะเวลำที่ตองเกบ็รกัษำขอ้มูลหรอืเอกสำร พนักงำนที่เกีย่วของตองดูแลให้บรกิำรท ำลำยดวยวิธี

ที่เหมำะสมถูกตองกบัขอมูล หรือเอกสำรแตละประเภท

6.  ในกำรรำยงำนงบกำรเงนิ รำยงำนเรือ่งสิ่งแวดลอม หรือรำยงำนเรือ่งใดๆ ที่ตองสงถึงหนวยงำนของรฐัหรอื

บุคคลภำยนอก พนักงำนที่เกีย่วของตองมัน่ใจวำไดรำยงำน หรอืเปดเผยขอมลูอยำงถูกตอง
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรบนัทกึกำรรำยงำน และกำรเกบ็รกัษำขอมลู

ขอพงึระวงั

1.  กำรจัดท ำขอมูล เอกสำร หรือรำยงำนทำงกำรเงินที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจรงิ

2.  กำรขำดมำตรกำรปองกันควำมเสี่ยงในกำรจดักำรกบัขอมลู เพื่อไมใหถูกท ำลำยหรอืเกิดกำรสูญหำย

3.  กำรท ำลำยเอกสำรโดยไมทรำบรำยละเอียดของเอกสำรที่จะท ำลำย

4.  กำรบันทึกค ำกลำวที่เปนเท็จ หรือขอเท็จจรงิที่ไมมีหลักฐำนอำงอิง

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

เอกสำรในกำรท ำงำนชองท่ำนระบไุว้ในระเบยีบกำรท ำงำน (Procedure) ว่ำท่ำนต้องจัดเก็บเป็นกระดำษในแฟม้

เอกสำรแต่เนื่องจำกท่ำนเห็นว่ำเป็นกำรสิ้นเปลืองกระดำษ และยำกต่อกำรค้นหำ ท่ำนจึงน ำไปแสกน และจัดเก็น

เป็น File ในระบบคอมพิวเตอร์ ได้หรือไม่

ค ำแนะน ำ

กำรกระท ำดังกล่ำว ไม่สำมำรถท ำได้ในขณะนั้น ท่ำนควรน ำเสนอผู้บังคับบัญชำให้มีกำรแก้ไข ระเบียบกำร

ท ำงำน (Procedure) ในส่วนของสถำนที่จัดเก็บ ซ่ึงต้องได้รับกำรอนุมัติก่อน ท่ำนจึงสำมำรถจัดเก็บเป็น file 

ในระบบคอมพิวเตอร์ได้

29

QS-IA-08/Rev.00_12.06.2019



บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

ควำมปลอดภยั  อำชวีอนำมยั  และสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน

ค ำนิยำม

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน หมำยถึง  กำรกระท ำหรือสภำพกำรท ำงำนซึ่ง

ปลอดจำกเหตุอันจะท ำใหเกิดประสบอันตรำยตอชีวิต รำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพอนำมัยอันเน่ืองจำกกำรท ำงำนหรือ

เกี่ยวกับกำรท ำงำน

ตัวอยำงแนวปฏบิตัิ

1.  ตองปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ พระรำชบัญญัติ หรือประกำศของทำงรำชกำรที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน รวมทั้งระเบียบปฏิบัติ ที่บริษัทฯ ก ำหนดขึ้นอยำงเครงครัด 

2.  พนักงำนทุกคนตองดูแลรักษำควำมสะอำด และควำมเปนระเบียบเรียบรอยของสถำนที่ท ำงำนให้เป็นระเบียบ 

3. บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน เพื่อใหเกิดผลในทำงปฏิบัติกับทุก        

ฝำยอยำงสูงสุด

ขอพึงระวัง

1.  กำรไมรำยงำนอุบัติเหตุที่เกิดในสถำนที่ท ำงำน

2.  ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน สุขอนำมัยของพนักงำน และกำรรักษำสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน เปนหนำที่ของ

พนักงำนทุกคน ทุกระดับ

3.  พนักงำนทุกคน ตองค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเอง เพื่อนรวมงำน ตลอดจนทรัพยสินของบริษัท ตลอดเวลำ

ที่ปฏิบัติงำน

4.  พนักงำนทุกคนจะไมเพิกเฉยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยใดๆ ที่สงผลกระทบตอควำมปลอดภัย และ

สุขอนำมัยในสถำนที่ท ำงำน 
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

ควำมปลอดภยั  อำชวีอนำมยั  และสภำพแวดลอมในกำรท ำงำน

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนมีหน้ำที่ควบคุมงำนก่อสร้ำง ประจ ำหน่วยงำนก่อสร้ำง ท่ำนจ ำเป็นต้องเข้ำไปในพื้นที่ก่อสร้ำงเพื่อตรวจสอบ

มำตรฐำนก่อสร้ำง เนื่องจำกในขณะนั้นเป็นช่วงงำนก่อสร้ำงใกล้แล้วเสร็จ และเป็นกำรเข้ำไปในช่วงระยะเวลำไม่นำน 

ท่ำนจึงไม่สวมรองเท้ำ และ หมวกเซฟตี้ ได้หรือไม่ 

ค ำแนะน ำ

ท่ำนไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกรองเท้ำ และ หมวกเซฟตี้ ถือเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยป้องกัน และลด

ควำมรุนแรงของอุบัติเหตุได้ และถือเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบเรื่องควำมปลอดภัย ต้องถูกลงโทษทำงวินัย

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนพบเห็นคนงำนก่อสร้ำง ก ำลังเชื่อมเหล็ก โดยไม่ได้สวมหน้ำกำกป้องกันสะเก็ดไฟ ท่ำนควรปฏิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ท่ำนควรแจ้งคนงำน หรือหัวหน้ำงำนของคนงำนผู้นั้น ให้ใส่หน้ำกำกป้องกัน โดยท่ำนอำจอธิบำยถึงอุบัติเหตุที่อำจ

เกิดขึ้นให้ฟังได้ เพื่อให้คนงำนตระหนักถึงควำมปลอดภัย 

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

เกิดอุบัติเหตุในไซน์งำนก่อสร้ำงท ำให้มีคนงำนก่อสร้ำงได้รับบำดเจ็บ ท่ำนจึงน ำส่งคนงำนเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล 

โดยไม่รำยงำนผู้บังคับบัญชำ ได้หรือไม่

ค ำแนะน ำ

เม่ือเกิดอุบัติเหตุภำยในไซน์งำนท่ำนควรรำยงำนผู้บังคับบัญชำ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเครำะห์สำเหตุ เพื่อหำ

แนวทำงด ำเนินกำรแก้ไข ป้องกัน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ ำอีก
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

ควำมรบัผดิชอบตอชมุชน สังคม และสิง่แวดลอม

ค ำนิยำม

ควำมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม หมำยถึง  กำรด ำเนินธุรกิจภำยใตหลักจริยธรรม  และกำรจัดกำร

ที่ดี โดยรับผิดชอบสังคม และสิ่งเเวดลอม อันน ำไปสูกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ตัวอยำงแนวปฏิบัติ

1.  บริษัทฯ เลือกใชประโยชนจำกทรัพยำกรธรรมชำติเทำที่จ ำเปน โดยกอใหเกิดผลกระทบตอควำมเสียหำยของ

ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม และคุณภำพชีวิตของประชนใหนอยที่สุด 

2.  บริษัทฯ ใหควำมรวมมือในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน หรือขอตกลงในเรื่องตำงๆ ที่จัดท ำขึ้นทั้งในส่วนของ

หน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อชวยปองกัน หรือลดผลกระทบดำนสิ่งแวดลอม 

3.  บริษัทฯ มีกำรสื่อสำร และเสริมสรำงควำมเขำใจในกำรด ำเนินงำนใหแกชุมชนในพื้นที่ตั้งโครงกำร และพรอม

รับฟงควำมคิดเห็น เพื่อใหกำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จ และสรำงประโยชนแกชุมชน 

4.  บริษัทฯ สรำงควำมเขำใจกับผูมีสวนไดเสีย โดยกำรสื่อสำรใหทรำบถึงขอมูลในกำรด ำเนินงำนและควำมรับผิดชอบ

ขององคกรตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

5.  บริษัทฯ สงเสริมสนับสนุนใหมีกำรกำรวิจัย และพัฒนำผลิตภัณฑ เพื่อกำรอนุรักษพลังงำนและสิ่งแวดลอม

6.  บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมกำรอนุรักษสิ่งแวดลอมแกสังคม 

7.  บริษัทฯ จัดใหมีกำรฝกอบรมพนักงำนในดำนสิ่งแวดลอมอยำงตอเนื่อง

ขอพึงระวงั

1.  กำรเพิกเฉยตอขอรองเรียนของชุมชน

2.  กำรเผยแพรขอมูลที่ไมถูกตองสูสำธำรณะ

3.  กำรใชทรัพยำกรธรรมชำติอยำงไมคมุคำ
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

ควำมรบัผดิชอบตอชมุชน สังคม และสิง่แวดลอม

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ผู้บริหำร พนักงำน สำมำรถน ำเสนอโครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้หรือไม่

ค ำแนะน ำ

ผู้บริหำรและพนักงำน สำมำรถน ำเสนอควำมคิดเห็น หรือโครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบทำงสังคม โดยน ำเสนอผ่ำน

หัวหน้ำงำน หรือกล่องรับควำมคิดเห็น หรือผ่ำน Email ของกรรมกำร หรือผู้บริหำรระดับสูง

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ผู้บังคับบัญชำของท่ำนรำยงำนว่ำได้ยินชำวบ้ำนคุยกันเรื่องควำมเดือดร้อนจำกงำนก่อสร้ำงของบริษัทฯ และชำวบ้ำนไม่

ทรำบว่ำจะร้องเรียนอย่ำงไร ท่ำนในฐำนะผู้บังคับบัญชำควรท ำอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

กรณีมีข้อร้องเรียนของชุมชนที่มีต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ถือเป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง หำแนวทำงแก้ไข ก ำหนดควำมรับผิดชอบ และก ำหนดวันที่แล้วเสร็จ และต้องแจ้งควำมคืบหน้ำในกำร

ด ำเนินกำรต่อผู้ได้รับผลกระทบ และผู้บังคับบัญชำ เพื่อแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรใชท้รพัยำกรอยำงมีประสทิธิภำพ

ค ำนิยำม

ทรัพยำกร  หมำยถึง  สิ่งที่มีอยูรอบๆตัวเรำ  สำมำรถน ำมำใช ในกำรอุปโภค และบริโภค มำ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และใชประโยชนในกำรด ำรงชีพอยำงมีควำมสุขและสะดวกสบำย  

ตัวอยำงแนวปฏิบัติ

1.  สงเสริมสนับสนุนกำรออกแบบ วิจัย และพัฒนำผลิตภัณฑของบริษัทฯ เพื่อกำรอนุรักษพลังงำนและสิ่งแวดลอม 

2.  สงเสริมกำรใช้ทรัพยำกรของบริษัทฯ ใหเกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดยก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวของไดแก นโยบำยกำร

ใชรถยนต นโยบำยกำรใชไฟฟำ นโยบำยกำรใชเครื่องปรับอำกำศ นโยบำยกำรใชอุปกรณ ส ำนักงำน นโยบำยกำรใช

น้ ำ นโยบำยกำรลดขยะและน ำกลับมำใชใหม เพื่อใหเกิดกำรใชทรัพยำกรธรรมชำติ วัสดุ หรืออุปกรณตำง ๆ อยำงมี

ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล

3.  ใหควำมรวมมือกำรจัดกิจกรรมรณรงคตำง ๆ ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด

ขอพึงระวัง

1.  ใชทรัพยำกรใหเกิดประสิทธิภำพสูงสุด

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนพบเห็นกระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ มีขั้นตอนบำงขั้นตอนไม่มีประสิทธิภำพ ใช้ทรัพยำกรไม่คุ้มค่ำ เกิดของเสีย

ในขั้นตอนกำรผลิตเยอะ ท่ำนควรด ำเนินกำรอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ท่ำนควรแจ้งผู้บังคับบัญชำ เพื่อน ำเรื่องน ำเสนอฝ่ำยบริหำร เพื่อด ำเนินกำร วิเครำะห์ วิจัย ปรับเปลี่ยนขบวนกำรให้

สำมำรถใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำที่สุด เกิดของเสียน้อยที่สุด 
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรจดัซือ้ จัดหำ 

ค ำนิยำม

กำรจัดซื้อจัดหำต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกำรจัดซื้อจัดหำ ของบริษัทฯ และ

เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในกำรตัดสินใจต้องค ำนึงถึง ควำมสมเหตุสมผล ด้ำนรำคำ คุณภำพ และบริกำรที่ได้รับ 

รวมทั้งสำมำรถให้เหตุผลที่เหมำะสมได้เม่ือมีกำรตรวจสอบ ในกรณีที่ไม่แน่ใจให้ศึกษำที่ระเบียบปฏิบัติกำรจัดซื้อ

จัดหำ ที่ละเอียด หรือสอบถำมไปยังหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนจัดซื้อจัดหำ หรือผู้บังคับบัญชำ

ตัวอยำงแนวปฏิบัติ

1.  กำรจัดซื้อจัดหำต้องผ่ำนขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดหำ ตำมระเบียบปฏิบัติ และกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำ จำกหน่วยงำน

ที่เป็นผู้รับผิดชอบอย่ำงเคร่งครัด และสอดคล้องกับอ ำนำจด ำเนินกำร

2. ในกรณีที่กำรจัดซื้อจัดหำ ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมระเบียบ หรือ หน่วยงำนที่รับผิดชอบต้อท ำหนังสือชี้แจงที่มำ 

และเหตุผลในกำรจัดซื้อจัดหำนั้นต่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

3. ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำ กับคู่สัญญำที่มีควำมเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น ครอบครัว ญำติสนิท หรือที่

ตนเป็นเจ้ำของ หรือหุ้นส่วน

4. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทรำบอันเน่ืองมำจำกกำรจัดซื้อจัดหำ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

5. กำรจัดซื้อจัดหำ ให้เลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงกำรจัดหำกับบุคคลธรรมดำ เว้นแต่กรณีเป็นกำร

ใช้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เฉพำะบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรของบริษัท

ขอพึงระวัง

1. กำรจัดซื้อจัดหำที่ไม่ผ่ำนหลักเกณฑ์ระเบียบกำรของบริษัท
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรจดัซือ้ จัดหำ 

2. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในกำรคัดเลือกผู้ขำยสินค้ำ หรือบริกำร เช่นกำรยอมรับของก ำนัลที่ไม่

เหมำะสม

3. กำรคัดเลือกผู้ขำยสินค้ำ หรือบริกำรที่เป็นญำติพี่น้อง หรือมีควำมสัมพันธ์ไกล้ชิด

4. กำรไม่ค ำนึงถึงมำตรฐำนต่ำงๆ ที่ผู้ขำยสินค้ำ หรือบริกำรพึงมี เช่นมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนอุตสำหกรรม 

เป็นต้น

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

บริษัทฯ ต้องกำรซื้อสินค้ำเร่งด่วน จึงมอบให้ท่ำนมีอ ำนำจกำรจัดซื้อดังกล่ำว ไปด ำเนินกำร และท่ำนมีเพื่อนสนิทขำย

สินค้ำดังกล่ำวอยู่ ท ำให้ท่ำนสำมำรถจัดหำสินค้ำได้อย่ำงรวดเร็วในรำคำที่ไม่แพงกว่ำกำรจัดซื้อปกติ

ค ำแนะน ำ

กำรอนุมัติจัดซื้อจัดหำ โดยบุคคลคนเดียวกัน อำจท ำให้เกิดข้อสังสัยในควำมไม่เป็นธรรม ในกรรณีนี้ท่ำนต้องแจ้ง

ผู้บังคับบัญชำให้อนุมัติ โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และต้องด ำเนินกำรส่วนอื่นๆตำมหลักเกณฑ์ หรือขั้นตอน

ระเบียบ และไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดหำนั้น

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

บริษัทฯ ได้สั่งซื้อเครื่องจักรมำใช้ในงำนก่อสร้ำงจำกต่ำงประเทศ และท่ำนได้รับแจ้งจำกผู้ขำยว่ำ เป็นธรรมเนียมที่จะให้

ค่ำนำยหน้ำแก่ท่ำนในฐำนะผู้จัดซื้อร้อยละ 3 

ค ำแนะน ำ

ควรแจ้งผู้บังคับบัญชำเพื่อให้ควำมเห็นชอบ เป็นหนังสือ และให้เจรจำให้มีกำรคืนผลประโยชน์ให้บริษัทฯ
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรใชส้ทิธทิำงกำรเมอืง

ค ำนยิำม

กำรใช้สิทธิทำงกำรเมอืง หมำยถึง  กำรใช้สิทธิของตนในฐำนะพลเมอืงโดยชอบธรรม ตำมรัฐธรรมนญูและ

ตำมกฎหมำย

ตัวอยำงแนวปฏบิตัิ

1. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บรหิำรและพนกังำนใชส้ิทธิของตนในฐำนะพลเมอืงโดยชอบธรรมตำมรฐัธรรมนญู

และตำมกฎหมำย

2. ห้ำมมิให้พนักงำนใช้ทรพัยส์ินหรอืทรพัยำกรของบรษัิทฯ ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยทำงอ้อมเพือ่ประโยชนท์ำง

กำรเมืองของพรรคใดพรรคหนึง่ หรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง

3. พึงหลีกเลี่ยงกำรเขำ้ไปรบัหนำ้ที่เป็นกรรมกำรพรรคกำรเมอืง เป็นตัวแทนพรรคกำรเมอืงในกิจกรรม

สำธำรณะต่ำงๆ หรือเป็นสมำชกิขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวัด(อบจ.) 

องค์กำรบรหิำรส่ วนต ำบล(อบต.) หรือไม่แสดงด้วยวิธีใดๆที่ท ำให้ผู้อื่นเขำ้ใจว่ำบรษัิทฯ เกี่ยวข้อง สนับสนุน 

หรือฝักใฝ่ทำงกำรเมืองหรอืพรรคกำรเมือง

ขอพงึระวงั

1.  กำรแตงกำยดวยเครือ่งแบบพนกังำน หรือแตงกำยในลักษณะที่ท ำใหผูอื่นเขำใจไดวำเปนพนกังำนของ

บริษัทฯในกำรปฏิบตัิหนำที่เกี่ยวของทำงกำรเมอืงหรอืพรรคกำรเมอืงใด

2.  ควำมสัมพันธกับนักกำรเมอืง หรือผูที่เกี่ยวของกบันกักำรเมอืงอันอำจท ำใหเขำใจผดิไดวำฝกใฝพรรค

กำรเมือง

3. ใช้ทรัพย์สิน หรือ ทรัพยำกรของบรษัิท เพื่อสนับสนุนพรรคกำรเมือง หรือนักกำรเมอืง
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรใชส้ทิธทิำงกำรเมอืง

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

มีกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ท่ำนสำมำรถเข้ำร่วมกำรชุมนุมได้หรือไม่ 

ค ำแนะน ำ

ท่ำนสำมำรถเข้ำร่วมกำรชุมนุมได้ แต่ต้องไม่กระทบกับเวลำกำรปฏิบัติงำน และไม่ใช้ชื่อหรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ใน

กำรชุมนุมทำงกำรเมือง

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

ท่ำนสำมำรถลงสมัครรับเลือกตั้ง สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อบต. ได้หรือไม่

ค ำแนะน ำ

ท่ำนไม่สำมำรถท ำได้ ถึงแม้ว่ำจะไม่กระทบต่อเวลำกำรท ำงำนก็ตำม เนื่องจำกกำรกระท ำดังกล่ำวอำจกระทบต่อควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรืออำจท ำให้ผู้อื่นเข้ำใจผิดว่ำบริษัทให้กำรสนับสนุน หำกท่ำนมีควำมประสงค์จะสมัคร ท่ำน

ควรลำออกจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษัทฯ
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรฟอกเงนิ

ค ำนิยำม

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ และกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงิน จึงก ำหนดให กรรมกำร 

ผูบริหำรและพนักงำน จะไมรับ หรือเปลี่ยนสภำพทรัพยสิน หรือสนับสนุนใหมีกำรรับ โอน หรือเปลี่ยนสภำพทรัพย

สิน ตำง ๆ ที่เกี่ยวของกับกำรกระท ำควำมผิด เพื่อปองกันไมใหผูหนึ่งผใูดใชบริษัทฯ เปนชองทำง หรือเปนเครื่องมือใน

กำรถำยเท ปกปด หรืออ ำพรำงแหลงที่มำของทรัพยสินที่ไดมำโดยไมชอบดวยกฎหมำย

ตัวอยำงแนวปฏิบัติ

1.  เรียกเอกสำรกำรแสดงตนจำกคูสัญญำ (กลมุบุคคลธรรมดำ นิติบุคคล)  ไดครบถวนและทรำบประวัติควำม

เปนมำของแหลงที่มำของเงิน

2.  ตรวจสอบควำมถูกตองของขอมูลและหลักฐำนประกอบกำรแสดงตนตำมวิสัยที่พึงปฏิบัติ โดยสุจริต ปรำศจำก 

ควำมเลินเลออยำงรำยแรง และหำมบริษัทฯ อนุญำตให ลูกคำปกปดชื่อจริง ใชชื่อแฝง หรือชื่อปลอมในกำรท ำ

ธุรกรรม 

3.  ปฏิเสธควำมสัมพันธ ยุติควำมสัมพันธ และไมท ำธุรกรรมกับคูสัญญำในตำงประเทศที่จัดตั้งโดยไมมี สถำนที่

ประกอบกำร และไมอยใูนสถำนะที่จะไดรับกำรก ำกับดูแลตำมกฎหมำยในประเทศนั้น

4.  ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมนำเชื่อถือของคูคำในตำงประเทศกอนเริ่มด ำเนินควำมสัมพันธทำงธุรกรรม

5.  กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไมปกติตองรำยงำนใหผูบังคับบัญชำรับทรำบโดยทันที

ขอพึงระวัง

1.  คูสัญญำพยำยำมท ำธุรกรรมดวยเงินสดจ ำนวนมำก หรือสิ่งเทียบเทำเงินสด แทนกำรโอนเงินหรือจำยดวยเช็ค   

ตำมวิธีปฏิบัติทั่วไป

2.  คสูัญญำพยำยำมขอช ำระเงินดวยเงินสดจ ำนวนมำกหรือช ำระด้วยเงินโอนจำกตำงประเทศในสกุลเงินตรำ

ตำงประเทศ

3.  คสูัญญำพยำยำมช ำระเงินกอนถึงก ำหนดช ำระ

4.  คสูัญญำหนวงเหนี่ยวมิใหกำรแสดงตนลุลวงไดโดยสะดวกหรือไมเต็มใจที่จะใหขอมูลที่ครบถวน หรือไมถูกตอง

5.  คสูัญญำซื้อผลิตภัณฑของโครงกำรในจ ำนวนเงินที่เกินกวำฐำนะของลูกคำ

6.  คสูัญญำขอใหโอนเงินไปยังบัญชีที่ไมเปนที่รูจัก และเกี่ยวของกับคูสัญญำ
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรฟอกเงนิ

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

เจ้ำหนี้ของบริษัทฯ ต้องกำรให้ท่ำนโอนงำนค่ำช ำระสินค้ำอุปกรณ์ก่อสร้ำงไปให้บุคคลอื่น ซึ่งท่ำนไม่รู้จักและไม่เกี่ยวข้อง

กับสัญญำที่ท ำระหว่ำงกัน ท่ำนควรปฎิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ท่ำนควรปฏิเสธและแจ้งว่ำเป็นนโยบำยของบริษัทฯ ที่ต้องช ำระให้กับเจ้ำหนี้ตำมที่ระบุในสัญญำเท่ำนั้น และท่ำนควร

รำยงำนผู้บังคับบัญชำให้ทรำบ

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

ลูกค้ำท ำงำนเป็นพนักงำนบริษัทฯ ซื้อบ้ำนหลำยหลัง และช ำระเงินเป็นเงินสด ท่ำนควรปฏิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

เนื่องจำกกำรเป็นกำรใช้จ่ำยรำยได้เกินฐำนะของกำรเป็นพนักงำนบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่น่ำสังเกตุแหล่งที่มำของรำยได้ ท่ำน

ควรรำยงำนผู้บังคับบัญชำ เพื่อตรวจสอบข้อมูลรำยละเอียดของลูกค้ำ และแหล่งที่มำของรำยได้ หำกไม่แน่ใจให้

ปรึกษำกับที่ปรึกษำทำงกฏหมำยของบริษัท
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรท ำธุรกรรมของบรษิทัฯ

กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกนัของบรษิัทฯ กับบรษิทัย่อย หรือ บริษัทยอ่ยกับบรษิทัยอ่ย

กำรที่บริษัทฯ ร่วมด ำเนินธุรกิจที่ต้องท ำธุรกรรมระหว่ำงกัน เช่น กำรให้บริกำร กำรซื้อขำยวัสดุผลิตภัณฑ์ 

กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน กำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิคหรือบุคลำกร ฯลฯ ดังนั้นในกำรด ำเนินธุรกิจหรือ

ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำว พนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องค ำนึงถึงกฎหมำย กฎระเบียบที่ออกโดย

หน่วยงำนรัฐ กฎระเบียบของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่ำงๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้ก ำหนดไว้

ตัวอยำ่งแนวปฏบิตัิ

1. ศึกษำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน อ ำนำจด ำเนินกำร ตำมกระบวนกำรที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ให้ถี่ถ้วนก่อนด ำเนินกำร

2. เม่ือมีหน้ำที่ต้องเกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกันต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบถึงเงื่อนไข หลักเกณฑ์ 

หรือลักษณะของธุรกรรมโดยละเอียด

3. กำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือธุรกรรมต่ำงๆ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ตำม

กฎหมำย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำนรัฐ และกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด

4. หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้บังคับบัญชำหรือที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ ทันที 

กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกนัของบรษิัทฯ กับบุคคล หรือ บริษัทภำยนอก

กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลภำยนอกหรือบริษัทอื่นนั้นต้องด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรอันชอบธรรมและปฏิบัติตำม

เงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อย่ำงตรงไปตรงมำ ควรหลีกเลี่ยงกำรท ำธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย

กับุคคลภำยนอก

ตัวอยำ่งแนวปฏบิตัิ

1. กำรท ำธุรกรรมต้องค ำนึงถึงมูลค่ำ รำคำ ที่เป็นไปตำมกลไกตลำดไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันกำรท ำธุรกิจด้วย

วิธีกำรที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมำย

2. หลีกเลี่ยงกำรท ำธุรกรรมที่อำจท ำให้บริษัทฯ ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่ำธุรกรรมนั้นจะท ำให้ได้รับประโยชน์ทำง

ธุรกิจก็ตำม

3. ห้ำมแอบอ้ำงใช้ชื่อของบริษัทฯ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนในกำรท ำธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แม้ว่ำ

จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯก็ตำม
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรท ำธุรกรรมของบรษิทัฯ

กำรท ำธุรกรรมกับรัฐ

ในกำรท ำธุรกรรมกับรัฐ บริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่อำจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงำนของรัฐ

ด ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม แต่กำรท ำควำมรู้จักหรือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกันในขอบเขตที่เหมำะสม

สำมำรถท ำได้ เช่น กำรพบปะพูดคุยในที่สำธำรณะต่ำงๆ กำรไปแสดงควำมยินดีในวำระโอกำส เทศกำล หรือตำม

ประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น

ตัวอย่ำงแนวปฏิบัติ

1. ด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ เม่ือต้องมีกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนของรัฐ

2. ตระหนักอยู่เสมอว่ำกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ ในแต่ละท้องถิ่นอำจมีเงื่อนไข        

ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน

3. ปฏิบัติตำมกฎหมำยในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรว่ำจ้ำงพนักงำนของรัฐ ทั้งในกรณีว่ำจ้ำงเพื่อมำ

เป็นที่ปรึกษำ หรือเป็นพนักงำนของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขในกำรว่ำจ้ำงต้องโปร่งใสและเหมำะสม

ข้อพึงระวัง

1. กำรด ำเนินธุรกิจในบำงประเทศอำจมีกฏหมำยที่ก ำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑเกี่ยวกับกำรให้รำงวัล กำรบริจำคเงิน 

กำรจ้ำงงำน หรือกำรต้อนรับ กำรจัดเลี้ยงพนักงำนของรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐ

2. กำรท ำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือสมำชิกครอบครัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในขณะที่เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวมี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญำที่ท ำกับรัฐ
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรท ำธุรกรรมของบรษิทัฯ

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

บริษัทฯ มอบหมำยให้ท่ำนติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำร และท่ำนได้รับทรำบมำว่ำ กำรประสำนงำนในเรื่อง

ดังกล่ำวให้ประสบควำมส ำเร็จต้องจ่ำยเงินให้คนกลุ่มหนึ่ง ท่ำนควรปฏิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ไม่ควรจ่ำยเงิน หรือผลประโยชน์ที่ตำมปกติไม่ควรได้รับ ให้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด และควรรำยงำนข้อเท็จจริงให้ผู้

บังคับัญชำทรำบ เพื่อขอค ำแนะน ำต่อไป

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

หน่วยงำนของรัฐ ขอให้ท่ำนบริจำคทรัพย์สินเพื่อกำรหนึ่งกำรใด ท่ำนควรปฏิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ท่ำนสำมำรถท ำได้โดยผ่ำนกระบวนกำรขออนุมัติที่ถูกต้อง โปร่งใส และภำยในวงเงินที่เหมำะสม

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

พนักงำนหน่วยงำนของรัฐ ซื้อสินค้ำ หรือบริกำรของบริษัท และขอให้ท่ำนลงใบเสร็จรับเงินค่ำซื่อสินค้ำ หรือบริกำร ที่

เกินจำกควำมเป็นจริง เพื่อจะน ำไปเบิกจ่ำยงบประมำณ ท่ำนจะปฏิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ท่ำนควรปฏิเสธและแจ้งว่ำเป็นนโยบำยของบริษัทฯ ที่ต้องระบุหลักฐำนกำรรับเงินที่เป็นตัวเลขตำมควำมเป็นจริง และ

ท่ำนควรรำยงำนผู้บังคับบัญชำให้ทรำบ
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กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรใชแ้ละกำรดูแลรกัษำขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ ถือว่ำเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ำของ

บริษัทฯ มีไว้เพื่อประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ พนักงำนต้องใช้งำนและปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบในกำรใช้ ที่

ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีหน้ำที่ปกป้อง และดูแลรักษำ ให้พ้นจำกกำรถูกล่วงละเมิดหรือน ำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญำต

แนวปฏบิตัิ

1. ใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เท่ำนั้น

2. ในกำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ ต้องไม่ใช้โดยวิธีกำรใดๆ ที่

เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย

3. ห้ำมใช้เพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรเมือง

4. ไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ เพื่อเข้ำถึงเวปไซต์ที่ไม่เหมำะสม 

ผิดศีลธรรม หรือเวปไซต์ที่ไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งน่ำสงสัยถึงควำมปลอดภัย

5. ปกป้อง ดูแลรักษำอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ จำกกำรใช้งำน

โดยไม่ได้รับอนุญำติ

6. เก็บรักษำ และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่ำน ส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ของบริษัท

7. ใช้ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอย่ำงเต็มที่

8. บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบกำรใช้งำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ 

เช่น กำรรับส่งข้อมูล กำรเก็บข้อมูล โดยไม่จ ำเป็นต้องได้รับอนุญำต

ข้อพึงระวงั

1. กำรท ำซ้ ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ โดยไม่มี

เหตุอันสมควร

2. กำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ ที่ไม่เหมำะสม หรือไม่มีเหตุ

สมควร
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กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรใชแ้ละกำรดูแลรกัษำขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

เพื่อนของท่ำนส ำเนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ควำมรู้ในฐำนข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรท ำงำนของ

บริษัทอื่น 

ค ำแนะน ำ

ข้อมูลที่อยู่ใน Intranet หรือฐำนข้อมูลบริษัทเป็นข้อมูลของบริษัท ต้องไม่น ำไปเผยแพร่ หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

ท่ำนแป็นผู้บรรยำยให้ควำมรู้กับนักศึกษำที่มำดูงำน และนักศึกษำขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ำไปจัดท ำรำยงำน 

ท่ำนจะปฏิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ท่ำนควรปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ หรือเจ้ำของข้อมูลก่อนน ำไปใช้หรือเผยแพร่
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กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรสือ่สำรทำงกำรตลำด

กำรใช้เครื่องมือสื่อสำรทำงกำรตลำด เช่นกำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์  กำรแสดงสินค้ำหรือบริกำร ต้อง

เป็นไปตำมควำมเป็นจริง เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

แนวปฏิบัติ

1.  กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดต้องเป็นไปตำมควำมเป็นจริง และค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

2. หลีกเลี่ยงกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด ที่เป็นกำรเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้ำหรือบริกำรของคู่แข่ง

3.  ไม่น ำเสนอสิ่งที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคม เช่น สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ กำรเมือง ควำมเชื่อ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเพศ หรือเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงำม

4. มีกำรทบทวน ตรวจสอบ แนวทำงกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดอย่ำงสม่ ำเสมอ

ข้อพึงระวงั

1. กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดที่ไม่สะท้อนให้เห็นคุณค่ำ และคุณภำพที่แท้จริงของสินค้ำหรือบริกำร

2. กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดที่เกินจริง ในเชิงที่มุ่งให้ผู้บริโภคเข้ำใจผิดในแง่คุณภำพสินค้ำหรือบริกำร เว้นแต่กรณีใช้

ควำมเกินจริงที่ผู้บริโภคสำมำรถตระหนักได้ว่ำไม่ใช่ควำมจริง แต่เป็นกำรสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับงำนโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์ และควรระบุให้ผู้บริโภคทรำบชัดเจนว่ำไม่ใช่ควำมจริง

3. ส่งเสริมกำรน ำเสนอในเชิงบวก มำกกว่ำกำรน ำเสนอในเชิงลบ โดยเฉพำะเรื่องที่มีผลกระทบต่อควำมรู้สึกของสังคม
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กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรสือ่สำรทำงกำรตลำด

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

ท่ำนด้รับมอบหมำยให้เป็นผู้จัดงำนแสดงสินค้ำของบริษัทฯ และท่ำนต้องกำรแสดงว่ำคุณภำพของสินค้ำของบริษัทฯ 

ดีกว่ำสินค้ำของบริษัทฯคู่แข่ง  ท่ำนจะสมำรถน ำรำยละเอียดสินค้ำของคู่แข่ง มำเปรียบเทียบในงำนแสดงสินค้ำได้หรือไม่

ค ำแนะน ำ

ท่ำนไม่สำมำรถน ำสินค้ำของผู้ผลิตรำยอื่นมำเปรียบเทียบ แม้จะเป็นกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ตำม เพรำะเป็นกำรกระท ำที่

ผิดจรรยำบรรณธุรกิจ หำกท่ำนต้องกำรแสดงให้เห็นคุณภำพของสินค้ำสำมำรถท ำได้โดยเปรียบเทียบโดยไม่ระบุแหล่ง

ผู้ผลิตสินค้ำที่น ำมำทดลองเปรียบเทียบ

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

ท่ำนด้รับมอบหมำยให้จัดท ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ เพื่อประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กร โดยท่ำนสำมำรถน ำ

ภำพกำรท ำกิจกรรม  CSR ที่ผ่ำนมำของบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ และ ภำพกิจกรรม CSR ในอินเตอร์เน็ตที่บริษัทไม่ได้เป็น

ผู้ท ำ มำท ำสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ ได้หรือไม่

ค ำแนะน ำ

ท่ำนสำมำรถน ำภำพกำรจัดกิจกรรมสื่อสำรทำงกำรตลำดมำเป็นสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ได้ แต่ไม่ควรน ำภำพกำรท ำ

กิจกรรม CSR ที่บริษัทไม่ได้ท ำมำลงในสื่อ เพรำะอำจท ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมเข้ำใจผิด 
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กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรประกอบธุรกจิในตำ่งประเทศ

กำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตั้งโรงงำน สำขำ ตัวแทน  กำรจัดจ ำหน่ำย หรือกำรน ำเข้ำ ส่งออก

สินค้ำ กำรร่วมทุน หรือกำรท ำกิจกำรใดๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อบังคับ

ในแต่ละประเทศ นอกจำกนี้ยังต้องค ำนึงถึงสภำพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น

ประกอบด้วย

แนวปฏบิตัิ

1. ก่อนเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ ให้ศึกษำขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม และกฏหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น

กฎหมำยกำรน ำเข้ำและส่งออก กฎหมำยภำษีอำกร กฎหมำยควบคุมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กฏหมำว่ำด้วยกำรเข้ำ

เมือง เป็นต้น

2. ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฏหมำย และปฏิบัติตนเป็นผลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น

3. กำรจ้ำงแรงงำนในท้องถิ่นต้องปฏิบัติตำมกฏหหมำยแรงงำนในแต่ละท้องถิ่นที่ได้ก ำหนดไว้

4. ตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ

5. รำยงำนข้อมูล พร้อมหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเข้ำหรือส่งออกต่อผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำ 

หรือส่งออก

6. ปฏิบัตติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ในประเทศที่เข้ำไปเกี่ยวข้อง

7. ปรึกษำผู้บังคับบัญชำในกรณีที่ ธุรกรรมอำจขัด หรือแย้งกับวัฒนรรม หรือกฏหมำยท้องถิ่น หรือกฎหมำย

ควบคุมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ข้อพึงระวงั

1. กำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทฯ หรือคนในท้องถิ่น ที่ไม่ทรำบควำมเป็นมำ หรือมีชื่อเสียง

ในด้ำนลบ
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กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรประกอบธุรกจิในตำ่งประเทศ

2. กำรจ้ำงงำนบุคคลที่ไม่มีหลักฐำนแสดงตัวตนที่สมบูรณ์ หรือไม่ครบถ้วน

3. กำรกระท ำของคู่สัญญำที่ส่อให้เห็นว่ำพยำยำมหลีกเลี่ยงกฎหมำยกำรควบคุมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

4. กำรเสนอให้ควำมช่วยเหลือกำรน ำเข้ำ และส่งออกกับผู้ที่อ้ำงว่ำสำมำรถประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจ

5. ค ำตอบที่เป็นกำรหลีกเลี่ยง ไม่เต็มใจ หรือไม่น่ำพอใจของคู่สัญญำ หรือลูกค้ำต่อค ำถำมเกี่ยวกับกำรใช้สินค้ำ 

สถำนที่ปลำยทำง ผู้ใช้ปลำยทำง วันที่ส่งมอบ หรือ สถำนที่ส่งมอบ 

6. ใบก ำกับสินค้ำที่น ำเข้ำ ซึ่งรำคำที่แสดงไว้ไม่ถูกต้องตำมมูลค่ำเต็ม หรือระบุรำยละเอียดของสินค้ำไม่ชัดเจน รวมทั้ง

กำรไม่สมเหตุสมผลอื่นๆ

7. กำรจ่ำยเงินแก่ผู้ส่งออก หรือกำรเอื้อประโยชน์แก่ผู้ส่งออก ซึ่งไม่ได้รวมรำคำอยู่ในใบก ำกับสินค้ำ หรือที่รำยงำนไว้

ในลักษณะอื่นๆ

8. กำรใช้อัตรำพิกัด ภำษีศุลกำกร ที่ดูเหมือนว่ำแสดงรำยกำรสินค้ำไม่ถูกต้อง

9. กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนขั้นตอนกำรน ำเข้ำไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอนที่ต้องด ำเนินกำรตำมปกติ

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

กำรจ้ำงงำนของบริษัทฯ ที่เข้ำไปตั้งโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในต่ำงประเทศ ไม่มีกฎหมำยที่ว่ำด้วยกำรจ้ำง

แรงงำนเด็ก ท่ำนสำมำรถจ้ำงแรงงำนเด็กได้หรือไม่

ค ำแนะน ำ

ไม่ควรจ้ำงแรงงำนเด็ก แม้ว่ำไม่เป็นกำรกระท ำผิดในประเทศนั้นๆ ก็ตำม 
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรควบคมุภำยใน

ค ำนิยำม

กำรควบคุมภำยใน  หมำยถึง  กระบวนกำรปฏิบัติงำน หรือวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดรวมกัน โดย

กรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำน เพื่อใหเกิดควำมมั่นใจวำหำกไดมีกำรปฏิบัติตำมแลวจะท ำใหบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ 

ตัวอยำงแนวปฏิบัติ

1.  ใหควำมส ำคัญตอกำรควบคุมภำยใน โดยทุกหนวยงำนของบริษัทฯ ตองท ำควำมเขำใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง 

กฎระเบียบ ขอก ำหนด กระบวนกำรด ำเนินงำนและหนำที่ควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหนำที่ 

2.  ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ขอก ำหนด และหลักปฏิบัติตำงๆ ที่เกี่ยวของอยำงเครงครัด และรำยงำนขอมูลเกี่ยวกับ

กำรฝำฝนหรือกำรไมปฏิบัติตำมกฎระเบียบตำงๆ ใหผูบังคับบัญชำหรือหนวยงำนที่เกี่ยวของรับทรำบ และไม

สนับสนุนกำรหลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ หรือกระบวนกำรด ำเนินงำนตำง ๆ 

3.  ใหควำมรวมมือกับกำรตรวจสอบภำยใน โดยใหขอมูล เอกสำร และหลักฐำนตำงๆ ที่ใชในกำรตรวจสอบ รวมถึง

ไมปกปด บิดเบือน ปลอมแปลงเอกสำร หรือแทรกแซงในขั้นตอนและกระบวนกำรตรวจสอบ

4.  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของปจจัยควำมเสี่ยงตำงๆที่อำจสงผลกระทบจนท ำใหเปำหมำยที่ตั้งไวไมประสบผลส ำเร็จ 

โดยใหปฏิบัติงำนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงอยำงเครงครัด รวมถึงรำยงำนและบงชี้ ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับ

บริษัทฯ ใหแกผูบังคับบัญชำรับทรำบ

5.  ผูบริหำร และพนักงำน ก ำหนดใหมีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอยำงถูกตอง และเหมำะสม เพื่อใหมี

กำรปรับปรุงแกไขไดทันตอเหตุกำรณ โดยรำยงำนตอผูบังคับบัญชำตำมล ำดับ

6. กรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำน เสนอขอคิดเห็นเพื่อน ำไปปรับปรุงกำรควบคุมภำยในใหเหมำะสมกับสถำน

กำรณ สิ่งแวดลอม และปจจัยควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนไป

ขอพึงระวัง

1. ไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ขอก ำหนด และหลักปฏิบัติตำงๆ ที่เกี่ยวของ

2. ไม่ให้ควำมร่วมมือกับกำรตรวจสอบภำยใน

3. ไมให้ควำมส ำคัญกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรควบคมุภำยใน

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

กำรควบคุมภำยในเกี่ยวข้องกับบุคลใด และเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของใคร

ค ำแนะน ำ

กำรควบคุมภำยในเป็นหน้ำที่ของพนักงำนทุกคน

ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์

ท่ำนมีหน้ำที่อะไรบ้ำงต่อกำรควบคุมภำยใน

ค ำแนะน ำ

• ท ำควำมเขำใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง กฎระเบียบ ขอก ำหนด กระบวนกำรด ำเนินงำน

• ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ขอก ำหนด และหลักปฏิบัติตำงๆ ที่เกี่ยวของอยำงเครงครัด

• รำยงำนขอมูลเกี่ยวกับกำรฝำฝนหรือกำรไมปฏิบัติตำมกฎระเบียบตำงๆ ใหผูบังคับบัญชำทรำบ

• ใหควำมรวมมือกับกำรตรวจสอบภำยใน

• ตระหนักถึงควำมส ำคัญของปจจัยควำมเสี่ยง ที่อำจส่งผลต่อควำมส ำเร็จของงำน

• ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอยำงถูกตอง เพื่อปรับปรุงแกไขไดทันตอเหตุกำรณ์

• เสนอขอคิดเห็นเพื่อน ำไปปรับปรุงกำรควบคุมภำยในใหเหมำะสมกับสถำนกำรณ

51

QS-IA-08/Rev.00_12.06.2019



บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรสอบถำม กำรใหขอมูล กำรเสนอแนะ กำรแจง และกำรรองเรยีน

ค ำนิยำม

กำรสอบถำม หมำยถึง  เปนวิธีกำรแสวงหำควำมรู ควำมเขำใจของผูสอบถำม เนื่องจำกผู

สอบถำมมีขอสงสัยที่ตองกำรค ำตอบจำกผูบริหำรของบริษัทฯ

กำรใหขอมูล กำรเสนอแนะ หมำยถึง  กำรเปดโอกำสให พนักงำนได แสดงควำมคิดเห็นหรือใหขอมูลที่เปน

ประโยชนต่อกระบวนกำรท ำงำน หรือตอบริษัทฯ

กำรแจง กำรรองเรียน หมำยถึง  กำรไมไดรับควำมเปนธรรม หรือพบเห็นกำรกระท ำผิดตำมกฎระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยตองกำรให้บริษัทฯ เข้ำไปตรวจสอบหำขอเท็จจริง 

เพื่อด ำเนินกำรแกไขปญหำ หรือลงโทษผูกระท ำผิด 

ตัวอยำงแนวปฏบิตัิ

1. กำรสอบถำม กำรใหขอมลู กำรเสนอแนะ

หำกทำนตองกำรใหขอมูล ขอเสนอแนะ หรือพบเห็นกำรกระท ำที่สงสัยวำขัดตอกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ

จริยธรรมทำงธุรกิจทำนสำมำรถใหขอมูล ขอเสนอแนะไดที่ กลองรับควำมคิดเห็น หรือสง Email ถึงผูบริหำรระดับสูง

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือ ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์

2. กำรแจง และกำรรองเรยีน

หำกทำนพบเห็นกำรกระท ำที่ฝำฝนหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องตอไปนี้

• กำรฝำฝนกำรปฏิบัติตำมหลักกำร และแนวปฏิบัติของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

• กำรฝำฝนตำมกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ

• กำรไดรับควำมไมเปนธรรมในกำรปฏิบัติงำน

• กำรกระท ำทุจริตคอรรัปชั่น

• พบเห็นกำรกระท ำที่ท ำใหเกิดควำมสงสัย และเกิดผลเสียตอองคกร
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บุคคลทีต่องปฏบิตัติำมจรรยำบรรณในหมวดนี้

กรรมกำร                ผู้บริหำร               พนักงำน

กำรสอบถำม กำรใหขอมูล กำรเสนอแนะ กำรแจง และกำรรองเรยีน

ทำนสำมำรถแจง หรือรองเรียนมำยังชองทำงตอไปนี้ 

3.  มำตรกำรคมุครองผแูจงเบำะแส หรือผูรองเรยีน

บริษัทฯ จะเก็บขอมูล และตัวตนของผูแจงเบำะแส หรือผูรองเรียน และผูถูกรองเรียน เปนควำมลับ หำก

จ ำเปนตองเปดเผย จะเปดเผยขอมูลเทำที่จ ำเปน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยหำกผูรองเรียน หรือผู้

ที่ใหควำมรวมมือในกำรตรวจสอบขอเท็จจริง เห็นวำตนอำจไดรับควำมไมปลอดภัยสำมำรถร้องขอให บริษั ทฯ 

ก ำหนดมำตรกำรคุมครองที่เหมำะสมได นอกจำกนี้บริษัทฯ จะไมกระท ำกำรใดอันไมเปนธรรมตอผูแจงเบำะแส หรือผู้

ร้องเรียนไมวำจะโดยกำรเปลี่ยนแปลง ต ำแหนงงำน ลักษณะงำน สถำนที่ท ำงำน สั่งพักงำน ขมขู รบกวนกำรปฏิบัติงำน 

เลิกจ้ำง  หรือกระท ำกำรอื่นใดที่มีลักษณะเป็นกำรปฏิบัติ อยำงไมเป็นธรรมตอผูแจงเบำะแส หรือผูรองเรียน หรือผูให

ควำมรวมมือในกำรตรวจสอบขอเท็จจริง

รำยชือ่กรรมกำร ต ำแหนง่ E-mail

นำยศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมกำรผู้จัดกำร Siriphongs@dl.co.th

นำยเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมกำรผู้จัดกำร Phermkiatp@dl.co.th

นำยศรำวุฒิ บุญตำนนท์ กรรมกำร Sarawutb@dl.co.th

นำยพอพล พูลละออ กรรมกำร Phorpholp@dl.co.th

นำยนิพล สีเอี่ยม ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ hrdland@dl.co.th

นำงสำวเนำวรัตน์ ศรีคงสรณะ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน IA@dl.co.th
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กำรสอบถำม กำรใหขอมูล กำรเสนอแนะ กำรแจง และกำรรองเรยีน

ขอพึงระวงั

1.  รำยละเอียดของเบำะแสหรือข้อร้องเรียนตองเปนควำมจริง มีควำมชัดเจน หรือพอที่จะน ำสืบหำขอเท็จจริงได้ 

2.  ผูที่แจงเบำะแส หรือผูรองเรียน สำมำรถเลือกที่จะไมเปดเผยชื่อ ที่อยู หมำยเลขโทรศัพทที่ติดตอได หำกเห็นวำ

กำรเปิดเผยน้ันจะท ำใหเกิดควำมไมปลอดภัย หรือเกิดควำมเสียหำย

ตัวอยำ่งเหตกุำรณ์

ท่ำนพบเห็นผู้รับจ้ำงจำกภำยนอกยื่นเงินสดให้เพื่อนร่วมงำนของท่ำนในสถำนที่ไม่เปิดเผย ซึ่งเข้ำข่ำยรับสินบนทุจริต 

ท่ำนควรปฏิบัติอย่ำงไร

ค ำแนะน ำ

ท่ำนสำมำรถแจ้งเบำะแสถึงคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้ผ่ำนช่องทำง E-Mail ของกรรมกำร โดยบริษัทฯมีมำตรกำร

คุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส และไม่กระท ำกำรอันใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแส
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กำรตรวจสอบตนเอง

หำกมีขอสงสัยเกี่ยวกับกำรกระท ำของตนเองวำถูกต้อง สอดคล้องตำมจรรยำบรรณของบริษัทฯ หรือไม

ขอใหกรรมกำร ผูบริหำรและพนักงำน ถำมตนเองกอนกระท ำกำรนั้น ๆ ดังตอไปนี้

1.   สิ่งที่กระท ำนั้น เปนเรื่องที่ถูกตอง ยุติธรรมหรือไม

2.  สิ่งที่กระท ำนั้น เปนกำรเอำเปรียบ จนท ำใหผูที่มีสวนเกี่ยวของสูญเสียหรือเสียหำยหรือไม

3.  สิ่งที่กระท ำนั้น สังคมยอมรับและเปดเผยตอสังคมไดหรือไม

4.  สิ่งที่กระท ำนั้น ท ำใหบริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือไม

กำรทบทวน

จัดใหมีกำรทบทวนจรรยำบรรณของบริษัทฯ เปนประจ ำอยำงนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อใหจริยธรรมทำงธุรกิจสอดคลอง

กับนโยบำยของบริษัทฯ และตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเหมำะกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ และกฎหมำยที่พึง

ปฏิบัติตำม

หำกมีขอสงสัย หรือตองกำรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติม สำมำรถติดตอสอบถำมไดที่

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ : E-mail : nipons@dl.co.th

ตรวจสอบภำยใน : 0 -34-119-199 # 1601 หรือ E-mail : nauwarats@dl.co.th
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แบบพันธสัญญำ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด และบรษิทัในเครอื

แบบพันธสัญญำ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด มีควำมประสงค ใหกรรมกำร ผูบริหำร และพนักงำน ของบริษัท

ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด และบริษัทยอย ศึกษำท ำควำมเขำใจคูมือจรรยำบรรณฉบับที่ 1/2558 ลงวันที่ 1 สิงหำคม 

2558 และลงนำมเปนพันธสัญญำดังนี่

1.  ขำพเจำยอมรับ และ ตกลงท ำควำมเขำใจในคูมือจรรยำบรรณฉบับนี้

2.  ขำพเจำยอมรับ และ ตกลงยึดถือคูมือจรรยำบรรณฉบับนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับบทบำทควำมเปน กรรมกำร 

หรือผูบริหำร หรือพนักงำน ( แลวแตกรณี ) มำเปนหลักปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนดวยมำตรฐำนขั้นสูงสุด

ลำยเซ็นต ......................................................

(......................................................) ตัวบรรจง

รหัสพนักงำน....................................

ฝำย.................................................

วันที่ ........./......../...........

สวนนี้ สงคืนฝำยทรัพยำกรมนุษย
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แบบกำรเปดเผยรำยกำรควำมขดัแยงทำงผลประโยชน

เรียน        คณะกรรมกำร / ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / ผูบังคับบัญชำ

ขำพเจำมีเรื่องที่อำจเปนผลประโยชนที่ขัดกันของบริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ ำกัด และบริษัทในเครือ

ระหวำงป ขณะที่รำยงำน ดังน้ี

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

ทั้งนี้ขำพเจำไดแกไขปญหำแลว โดย (ถำมี )

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและแจงค ำแนะน ำกำรปฎิบัติที่เหมำะสมใหทรำบดวย

ลงชื่อ ........................................ ผูรำยงำน

(........................................)

ต ำแหนง ..................................  วันที่ .......................................

ค ำแนะน ำจำกประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / ผูบังคับบัญชำ

..........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร / ผูบังคับบัญชำ

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

(.......................................................)

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

ผูรำยงำน

ขำพเจำไดรับทรำบค ำแนะน ำขำงตนแลว

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

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

ส ำเนำเรียน : ฝำยตรวจสอบภำยใน
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