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จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดี
(ฉบับปรับปรุง 11 เมษายน 2565 เริ�มที่หนา 7 เดิม)

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

แนวปฏิบัติที่ดี

 ในประเทศไทยและทุกประเทศทั�วโลก มีการปกครองโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

หรือหลักนิติรัฐโดยประเทศตางๆ ที่บริษัทเขาไปลงทุนหรือเกี่ยวของมีระบบกฎหมาย 

ขนบธรรมเน�ยมประเพณ�ที่แตกตางกัน แตก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเปนหลักปฏิบัติรวมกัน 

ดังนั้นนโยบายที่สำคัญ คือ บริษัทและบุคลากรทุกคนของบริษัทตองเคารพกฎหมายทั้งในและตาง

ประเทศ รวมทั้งคำนึงถึงและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 1.1 บุคลากรของบริษัท ตองทำความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่และความ

รับผิดชอบของตนโดยตรงใหละเอียดรอบคอบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากมีขอสงสัย

ประการใดใหขอคำปรึกษาจากฝายกฎหมาย และหามมิใหปฏิบัติการใดๆ หากยังมีขอสงสัยนั้นอยู

 1.2 ในกรณ�ที่บุคลากรของบริษัท จะตองไปปฏิบัติงานในตางประเทศ บุคคลนั้น

ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเน�ยม ประเพณ� และวัฒนธรรมตางๆ ของประเทศปลายทางกอน

การเดินทางเพื่อใหแนใจวาสินคา หรือวัสดุอุปกรณตางๆ ที่นำติดตัวไป รวมทั้งเอกสารในการเดิน

ทาง วัตถุประสงคของการเดินทาง และการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย ไมขัด

ตอขนบธรรมเน�ยมประเพณ� และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

 1.3 บริษัทควรมีการรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการใหเปน

หมวดหมู เพื่อใหบุคลากรของบริษัท ไดศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม และควรจัดให

มีการปฐมนิเทศและจัดอบรมความรูทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจสำหรับคณะ

กรรมการบริษัท คณะผูบริหาร และพนักงานของบริษัท

 1.4 บริษัทตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอยางเครงครัด และเสริมสราง

ความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแกพนักงานเพื่อนำไปเปนสวนหนึ�งในการดำเนิน

งาน และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
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2. การสนับสนุนภาคการเมือง

แนวปฏิบัติที่ดี

 บริษัทเปนองคกรที่เปนกลางทางการเมือง ไมฝกใฝพรรคการเมือง กลุม

การเมือง หรือนักการเมืองคนใดทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยบริษัทสนับสนุนการดำเนินการ

ใดๆ ที่เปนไปตามระบอบการปกครองภายในประเทศและประเทศที่ไปลงทุน และสนับสนุนให

บุคลากรของบริษัทใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพื่อใหบริษัทสามารถ

ดำเนินธุรกิจโดยปราศจากความกดดันจากฝายการเมืองและภาคประชาชน

 2.1 บริษัทตองเปนกลางทางการเมือง ไมนำทรัพยากรของบริษัทไปสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุมการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไมวาทางตรงหรือ

ทางออม และไมอนุญาตใหฝายการเมืองเขามาใชทรัพยากร และสถานที่ของบริษัทในกิจกรรม

ทางการเมือง

 2.2 บริษัทสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทแสดงออก เขารวม สนับสนุน และใช

สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยทรัพยากรของบุคลากรนั้นเอง หามมิใหบุคลากรของบริษัท

ใชอำนาจ ทรัพยากร เงินทุน และชื่อของบริษัทไปใชในการเรี่ยไรหรือใชประกอบกิจกรรมทางการ

เมือง

 2.3 บริษัทไมสนับสนุนใหมีการวิ�งเตนที่มิใชการใชหลักการ และเหตุผลที่เหมาะ

สม เชน การวิ�งเตนโดยใชความสัมพันธสวนตัว หรือนำเสนอผลประโยชนตอบแทนที่ผิด

กฎหมาย
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 3.1 หามบุคลากรของบริษัทใชอิทธิพล หรืออำนาจของบุคลากรคนนั้นทำธุรกรรม

ระหวางบริษัทกับบุคคลนั้นเอง หางหุนสวน หรือนิติบุคคลที่บุคคลนั้นถือหุนอยู หรือบุคคลที่

เกี่ยวของทุกคน นอกเหน�อจากสวัสดิการที่บุคลากรของบริษัทควรได เวนแตจะมีการเปดเผยสวน

ไดเสียนั้นแลว และไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะหรือไดรับอนุมัติในหลักการใหสามารถกระทำได

 3.2 บุคลากรของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวของ สามารถทำธุรกรรมที่มีขอตกลง

ทางการคาทั�วไปไดโดยปราศจากการใชอิทธิพลของบุคลากรของบริษัท และมีขอตกลงทางการคา

ทั�วไปที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูคา กับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัทได

 3.3 กรณ�มีการออกคำสั�งเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกบุคลากรผูออกคำสั�งเอง ผูนั้น

ยอมกระทำไมได

3.4 การเขาประชุมพิจารณาวาระใดที่ผูเขารวมประชุมมีสวนไดเสีย บุคลากรผูมีสวนไดเสียตอง

ออกจากที่ประชุมเปนการชั�วคราว เพื่อใหผูเขารวมประชุมทานอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห 

วิจารณโดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผูมีสวนไดเสียคนนั้น

3. การมีสวนไดเสียและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

แนวปฏิบัติที่ดี

 บุคลากรของบริษัทตองปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชนของบริษัทเปนที่ตั้ง โดย

ปราศจากความตองการสวนตัวและอิทธิพลจากผูใกลชิด และตองตระหนักอยูเสมอวาตนเองมีสวน

ไดเสียหรือผลประโยชนขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม เมื่อพบวาตนมีสวนไดเสียหรือมีความขัด

แยงทางผลประโยชนในเรื่องใดแลว บุคลากรผูนั้นจะตองหยุดการดำเนินการดังกลาวและใหผูอื่น

เขามารับผิดชอบแทนตน ทั้งน�้เพื่อเปนการปองกันและกำจัดขอครหาวาดวยความขัดแยงทางผล

ประโยชนอันกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนจากการใชอำนาจหนาที่ของตนโดยมิชอบเพื่อสรางผล

ประโยชนใหแกตนเองและผูเกี่ยวของ รวมทั้งทำใหบริษัทไดรับความเสียหายดวย ดังนั้น บุคลากร

ทุกคนจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการมีสวนไดเสียและความขัดแยงทางผลประโยชน โดย

ตองดำเนินการเปดเผยการมีสวนไดเสียตามที่บริษัทกำหนดอยางเครงครัด
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 3.5 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารตองพิจารณาความขัดแยงของผลประโยชน

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางละเอียดรอบคอบ 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีหลักการและเหตุผล พิจารณาดวยความเปนอิสระ ภายใตกรอบจริยธรรม

ที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท

 3.6 กรณ�ที่บุคลากรของบริษัท มีเหตุสงสัยวาตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของมีผล

ประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของบริษัท ใหรีบแจงตอผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อสงเรื่องใหกับ

สำนักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัทตอไป ซึ�งบุคลากรของบริษัทตองมีการทบทวน

และประเมินตนเองเกี่ยวกับประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชนในการประเมินตนเองประจำป

 3.7 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ของบริษัท ตองรายงานการ

มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการของบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทรวมของบริษัท รวม

ทั้งรายงานการถือครองหลักทรัพยของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตามหลักเกณฑที่กฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด

3.8 การรับทำงานจากบริษัทยอย หรือบริษัทรวม สามารถกระทำไดเมื่อไดรับการอนุมัติจากผู

บังคับบัญชา      ฝายบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทแลวแตกรณ� แตบุคลากรของบริษัทตอง

ไมรับงานภายนอกที่เปนการแขงขันกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัท หรือกอใหเกิดผลประโยชนขัด

แยงกับบริษัท ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานชั�วคราวหรือถาวร เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะ

เจาะจงจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูมีอำนาจอนุมัติ

 3.9 การรับบุคลากรใหมที่เปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับบุคลากรของบริษัท 

ตองเปนไปอยางโปรงใสเปนธรรมตอผูที่มีคุณสมบัติอยางเดียวกัน และบุคลากรของบริษัท ตอง

ไมแทรกแซง หรือใชอิทธิพลของตนเขาชวยเหลือใหรับบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับตนเขาทำงาน
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 4.1 บริษัทมีการกำหนดชั้นความลับของขอมูล และวิธีการที่บุคลากรของบริษัท

ตองทำความเขาใจถึงระดับความลับในแตละระดับชั้น และการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับนั้น

บุคลากรของบริษัทตองรักษาความลับในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ ไมใหความลับนั้นเผยแพรตอ

บุคคลอื่น รวมถึงบุคลากรของบริษัทที่ไมเกี่ยวของดวย

 4.2 บุคลากรของบริษัท แมจะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัท

ไปแลวก็ตาม ก็ควรจะตองรักษา และไมเปดเผยความลับใดๆ ของบริษัท

 4.3 บริษัทตองรักษาและปกปดขอมูลลูกคา และขอมูลทางการคาไวเปนความลับ 

จะตองไมเปดเผยความลับของลูกคาตอบุคลากรของบริษัท และบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของ เวน

แตเปนขอบังคับโดยกฎหมายกำหนดใหเปดเผยหรือเปนการเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคทางการฟอง

รองคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหมีการเปดเผย

 4.4 ขอมูลภายในเปนขอมูลที่ใชในการดำเนินงานและการบริหารกิจการ อันเปน

ขอมูลลับของบริษัททยังไมเปดเผยสูสาธารณะ ซึ�งหากเปดเผยแลวจะสงผลกระทบตอบริษัท และ

บริษัทในกลุม โดยเฉพาะอยางยิ�งมีผลกระทบตอมูลคาหุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย บุคลากรของบริษัท จึงตองรักษาขอมูลภายในไวเปนความลับ และตองไมนำขอมูล

ภายในที่ตนลวงรูจากการปฏิบัติหนาที่ของตนไปแจงตอผูอื่น หรือนำขอมูลภายในไปใชแสวงหา

ประโยชนในทางมิชอบเสียเอง หรือทำใหประโยชนของบริษัทลดลง

4. การรักษาความลับ การเก็บขอมูล และการใชขอมูลภายใน

แนวปฏิบัติที่ดี

 ขอมูลที่เปนความลับ เปนขอมูลที่มิใชขอมูลสาธารณะซึ�งหากขอมูลดังกลาวเปด

เผยตอสาธารณชนหรือตกอยูในมือของคูแขงแลวยอมกอใหเกิดผลกระทบรายแรงตอบริษัท 

สำหรับขอมูลที่คูคาและลูกคามีความเชื่อใจมอบใหแกบริษัทเพื่อนำมาใชงานทุกประเภทนั้น บริษัท

ยอมมีหนาที่ปกปดขอมูลดังกลาวไวเปนความลับโดยใหรับรูเฉพาะผูที่จำเปนเทานั้น ดังนั้นผูที่

ดูแล หรือครอบครองขอมูล จะตองทำหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูลดังกลาว

โดยเครงครัด
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 4.5 บุคลากรของบริษัทจะไดรับการแจงเตือน และรณรงคใหละเวนการใชขอมูล

ภายในผานชองทางการติดตอของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ�งเมื่อมีเหตุการณสำคัญ เชน การออก

หุนเพิ�มทุน การออกหุนกู

 4.6 การวาจางบุคคลที่เคยทำงานกับคูแขงทางการคาหรือรัฐบาลมากอน บริษัท

ตองคนหาและศึกษาขอตกลงการรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไวกับคูแขงทางการคาหรือ

รัฐบาลมากอน และบริษัทตองไมกระทำการใดๆ เพื่อใหบุคคลนั้นกระทำการอันเปนการผิดขอ

ตกลงกับคูแขงทางการคาหรือรัฐบาล อันจะกอใหเกิดการฟองรองดำเนินคดีตามมา

 4.7 การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำนาจหนาที่ บุคคล

ที่ไมมีอำนาจหนาที่ในการเปดเผยเมื่อถูกถามขอมูลใดๆ ที่ตนไมมีหนาที่เปดเผยนั้น ใหแนะนำผู

ถามสอบถามผูที่ทำหนาที่เปดเผยขอมูลนั้น เพื่อทำใหการใหขอมูลมีความถูกตอง และเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน

 4.8 บุคลากรของบริษัท ควรเก็บรักษาขอมูลไวอยางนอย 10 ป โดยเก็บไวเปน

เอกสารและที่เก็บไวเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียกใชเอกสารบางประเภทและเก็บรักษา

ไวตามที่กฎหมายกำหนด โดยเมื่อครบกำหนดใหนำเอกสารสำคัญนั้นไปทำลาย
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 5.1 บริษัทมุงมั�นพัฒนาการใหบริการใหครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคาและผูบริโภคอยางตอเน��อง บุคลากรของบริษัทตองทุมเทเพื่อ

ตอบสนองความตองการของลูกคาและผูบริโภคอยางเต็มที่ ดวยราคาที่สมเหตุสมผล ทันตอ

สถานการณ มีคุณภาพ ไมจำกัดสิทธิและมีเงื่อนไขที่เปนธรรมสำหรับผูใชบริการ

 5.2 บริษัทตองไมทำการใดอันเปนการหลอกลวง หรือทำใหหลงเชื่อในคุณภาพ

สินคาและบริการโดยจะตองมีการสำรวจความพึงพอใจในสินคาหรือการใหบริการแกลูกคาและผู

บริโภคทั�วไป

 5.3 บริษัทมุงมั�นพัฒนาความปลอดภัยในการใหบริการ โดยเล็งเห็นวาความ

ปลอดภัยของลูกคาและผูบริโภคนั้นมีความสำคัญอยางยิ�ง ซึ�งบริษัทกำหนดใหมีปายเตือนภัยหรือ

ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่กอสรางและสถานที่ประกอบการตางๆ รวมทั้งรณรงคและ

อบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยอยางเครงครัดและตอเน��อง และหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจาก

การกอสรางหรือใหบริการกับลูกคาหรือผูบริโภค บริษัทจะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางเต็ม

ที่และเปนธรรม

5. การปฎิบัติตอลูกคาและผูบริโภค

แนวปฏิบัติที่ดี

 บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาและผูบริโภค ซึ�งเปนผูสนับสนุนและ

ใชบริการจากบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและมี

คุณภาพ รวมทั้งคำนึงถึงความรับผิดชอบตอลูกคาและผูบริโภคเปนสำคัญ
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 6.1 บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอคูแขงอยางชัดเจน

และมีจริยธรรม โปรงใส  มีการแขงขันอยางเปนธรรม และอยูภายในกรอบของกฎหมาย

 6.2 บริษัทมีนโยบายเสรีทางการคา และเชื่อวาการมีคูแขงเปนเรื่องที่ดีเพราะจะ

ทำใหเกิดการพัฒนาทั้งมาตรฐานการใหบริการ และการสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อนำเสนอตอลูกคา

 6.3 บริษัทจะตองประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบการแขงขันที่ดี

 6.4 บริษัทจะตองไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคาดวยการกลาวหาในทาง

รายและปราศจากขอมูลความจริง

 6.5 บริษัทจะตองไมเขาถึงสารสนเทศที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต

หรือดวยวิธีการอื่นที่ไมเหมาะสม

 6.6 บริษัทควรใหการสนับสนุนการรวมมือกับคูแขงทางการคาที่เปนไปเพื่อ

ประโยชนของผูบริโภคความรวมมือระหวางบริษัทกับบริษัทคูแขงจะตองมิใชเปนไปเพื่อการผูกขาด

การจัดสรรรายไดและสวนแบงทางการตลาด การลดคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้งการ

กำหนดราคาสินคาและบริการ อันจะกอใหเกิดผลเสียตอผูบริโภคโดยภาพรวม นอกจากน�้ บุคลากร

ของบริษัทตองระมัดระวังในการติดตอกับบริษัทคูแขงและบุคลากรของบริษัทคูแขงทุกกรณ� โดยตอง

ไมเปดเผยหรือละเลยใหความลับของบริษัทตกอยูในมือของคูแขง

6. การปฎิบัติตอคูแขงทางการคา

แนวปฏิบัติที่ดี

 คูแขงทางการคาเปนบุคคลภายนอกที่บริษัทตองแขงขันตามวิถีทุนเสรีนิยมในการ

ดำเนินธุรกิจซึ�งการแขงขันตองดำเนินไปอยางเปนธรรม ไมหลอกลวงหรือบิดเบือนขอมูล หรือใช

วิธีอื่นใดที่ไมถูกตองภายใตแนวทางของการแขงขันที่ดี และในบางโอกาส บริษัทมีความจำเปน

ตองรวมมือกับคูแขงทางการคา โดยความรวมมือดังกลาวจะตองเปนไปอยางโปรงใส ไมมีการ

ปกปดขอตกลงที่ไมชอบดวยกฎหมาย
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 6.7 กรณ�ที่มีการควบรวมกิจการระหวางบริษัทกับคูแขงทางการคา จะตองเปนไป

ดวยความโปรงใส และเมื่อมีการควบรวมกิจการแลว บริษัทตองไมใชอำนาจทางการตลาดของตน

ไปในทางที่กอใหเกิดผลเสียแกผูบริโภคโดยรวม
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7. การจัดซื้อ จัดหา ผลิตภัณฑหรือบริการ การปฏิบัติตอคูคาและลูกคา

 บริษัทใหความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ จัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ รวมทั้ง

การปฏิบัติตอคูคาและลูกคา ทุกราย ซึ�งนอกจากเปนกระบวนการสำคัญที่กำหนดคาใชจายและ

คุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการที่บริษัทจะนำมาใชในการดำเนินกิจการแลว บริษัทยังสามารถ

กำหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑหรือกระบวนการดำเนินธุรกิจซึ�งเกิดจากการ

วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของคูคาและลูกคาเพื่อนำไปสูการพัฒนาความพึงพอใจใน

ระดับที่สูงขึ้น  ดังนั้นจึงจำเปนตองมีขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบ

ได และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอบริษัท คูคาและลูกคา นอกจากน�้ บริษัทตระหนักและให

ความสำคัญกับคูคาและลูกคาซึ�งเปนบุคคลสำคัญที่ชวยเหลือ เอื้อประโยชน      และพยุงการ

ดำเนินธุรกิจซึ�งกันและกัน โดยเริ�มตั้งแตกระบวนการในการสรรหาไปจนถึงรายละเอียดในการ

ดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตอคูคาและลูกคาอยางเสมอภาคบนพื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรม 

มีความเคารพซึ�งกันและกัน

 7.1 บุคลากรบริษัทที่ตองการจัดซื้อ จัดหา ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ จะตอง

คำนึงถึงความตองการความคุมคา ราคา และคุณภาพเปนสำคัญ โดยการจัดซื้อ จัดหา หรือ

การใหบริการ ตองดำเนินการอยางโปรงใส ใหขอมูลแกคูคาและลูกคา  อยางเทาเทียม ถูก

ตอง ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติตอคูคาหรือลูกคารายใดรายหนึ�งเปนการเฉพาะ และจะตองมีการ

แขงขันที่เปนธรรม ซึ�งวิธีดำเนินการจะตองมีความรัดกุม สอดคลองกับสถานการณ โดยบริษัท

จะสนับสนุนใหคูคาและลูกคาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการใหบริการ รวมถึงการ

ทดสอบผลิตภัณฑเทาที่จะสามารถกระทำได

 7.2 ในการติดตอกับคูคาและลูกคา ใหผูติดตอเก็บเอกสาร หลักฐานการเจรจา 

การรางสัญญา การทำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญาไวเพื่อเปนหลักฐานตามระยะเวลาที่

กำหนด

แนวปฏิบัติที่ดี
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 7.3 บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติอยางเสมอภาคตอคูคาและลูกคาทุกราย โดย

บุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติหนาที่ควรมีระยะเวลาในการพิจารณาอยางเพียงพอไมกระชั้นชิดจนเกิน

ไป ควรใหเวลาแกคูคาและลูกคาในการเตรียมตัวอยางเพียงพอดวย สำหรับเงื่อนไขหรือขอตกลง

ตางๆ ในสัญญาไมควรเปนการเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไป และควรมที่ปรึกษากฎหมายในการ

ทำสัญญา

 7.4 การเจรจาตอรองตองเปนไปอยางโปรงใส ผูบริหารสามารถตรวจสอบได และ

บุคลากรของบริษัทจะตองไมเรียกรับประโยชนจากการจัดซื้อ จัดหา ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ 

ตองวางตัวเปนกลางไมใกลชิดกับคูคาและลูกคาจนสงผลตอการตัดสินใจของคูคาและลูกคา และ

ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติวาดวยการมีสวนไดเสียและการปองกันความขัดแยงทางผล

ประโยชนอยางเครงครัด

 7.5 บริษัทควรปฏิบัติตามขอสัญญาอยางเครงครัด เมื่อพบวาบริษัทไมสามารถ

ปฏิบัติตามสัญญา หรือคูคาและลูกคาไมอาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำใหไมสามารถ

ปฏิบัติตามสัญญาได หากสามารถกระทำไดและไมกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ใหยุติการ

ดำเนินการและยุติการติดตอกับคูคาและลูกคา และใหรายงานตอผูบังคับบัญชาทราบทันที เพื่อหา

แนวทางในการแกไขตอไป

 7.6 การจัดซื้อ

/จัดหาตองดำเนินการตามหลักเกณฑหรือขั้นตอนที่กำหนดไวในระเบียบการจัดซื้อ/จัดหา และ

สอดคลองกับอำนาจดำเนินการ มีความเปนธรรมแกผูมีสวนเกี่ยวของ ในการตัดสินใจตองคำนึงถึง

ความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการที่ไดรับ รวมทั้งคำนึงถึงมาตรฐานตางๆ ที่ผูขาย

สินคาหรือบริการพึงมี เชน มาตรฐานดานสิ�งแวดลอม มาตรฐานอุตสาหกรรม เปนตน 

 7.7 ผูจัดซื้อ/จัดหาจะตองไมประกอบธุรกิจ ซึ�งอาจนำผลประโยชนมาสูตนโดย

อาศัยการปฏิบัติงานในตำแหนงดังกลาว ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

 7.8 ไมใชขอมูลที่ไดทราบอันเน��องมาจากการจัดซื้อ/จัดหา เพื่อประโยชนสวนตัว

หรือผูอื่น 
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 7.9 หามมิให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สาม ที่มีความ

เกี่ยวของกับบริษัท มีการติดสินบน ประกอบดวย ไมให เสนอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใด หรือจูงใจใหรวมดำเนินการใดๆ ทั้งทางตรงและทางออม อันเปนการใหประโยชน

ในการเสนอราคา หรือการสมยอมกันในการเสนอราคา ตอหนวยงานของรัฐ อันนำมาซึ�งความได

เปรียบและไดรับผลประโยชนตอบแทนบางประการในกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง หรือการปฏิบัติ

งานตามสัญญาทั้งกอน ระหวางการเสนอราคา และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจาง หรือเพื่อรักษา

ผลประโยชนอื่นใด อันไมเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการทุจริตในรูปแบบตางๆ 

ประกอบดวย การชวยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อเอื้อประโยชนตอธุรกิจของ

บริษัท เงินสนับสนุนมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจที่กอใหเกิดความไดเปรียบตอธุรกิจของบริษัทและคา

ใชจายอื่นๆ ที่อาจเปนชองทางใหบุคคลที่เกี่ยวของกระทำการทุจริต เชน คาของขวัญ คาตอนรับ

ลูกคา ซึ�งทำใหเกิดการใชอำนาจอยางไมถูกตอง เชน การใหสินบนเจาหนาที่ของรัฐ การใหของ

ขวัญหรือบริการ การใหเงินสดหรือสิ�งของทดแทนเงินสด และการสมยอมกันในการเสนอราคา
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 8.1 บริษัทมุงมั�นที่จะทำความเขาใจสื่อสารกับสังคมถึงสถานะและขอเท็จจริงใน

การดำเนินงาน โดยมีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอมโดยไมปหปดขอเท็จจริง

ที่อาจเปดเผยไดรวมทั้งใหความรวมมือในการใหขอมุลกับนักลงทุน ผูถือหุน และผูสนใจทั�วไป

อยางทันสถานการณ

 8.2 บริษัทมุงมั�นที่จะมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเรื่องคุณภาพ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดลอมอยางจริงจังและตอเน��อง รวมทั้งใชทรัพยากรธรรมชาติให

เกิดประโยชนสูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ�งแวดลอมและความปลอดภัยของผูมีสวนได

เสียที่เกี่ยวของ ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ�งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอยางยั�งยืน

 8.3 บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดย

ใหมีผลกระทบตอความเสียหายของสังคม สิ�งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางนอย

ที่สุด พรอมทั้งสนับสนุนการลดการใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

8. ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติที่ดี

 บริษัทเปนสวนหนึ�งของสังคมโดยไมอาจแยกขาดจากกันได ดังนั้น บริษัทยอมมี

ภาระที่ตองรับผิดชอบในการพัฒนาและคืนกำไรสูชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อใหบริษัทเจริญ

เติบโตอยางยั�งยืนตามการพัฒนาของสังคม ซึ�งถือเปนหนาที่และเปนนโยบายหลักในการใหความ

สำคัญกับกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม 

ชุมชน สิ�งแวดลอม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก

เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชนที่ดอยโอกาสใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง

และสามารถพึ�งพาตนเองได
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 8.4 บริษัทปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอมใหเกิด

ขึ้นในบุคลากรของบริษัททุกระดับอยางตอเน��อง ใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ�งแวดลอม และทำธุรกรรมกับคูคาที่ใหความสำคัญและมีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ�งแวดลอมเชนเดียวกับบริษัท 

 8.5 บริษัทตองคืนกำไรสวนหนึ�งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมและสิ�ง

แวดลอมอยางสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำตองเปนกิจกรรมที่เหมาะสม สรางประโยชนใหกับ

ชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอมไดจริง ในกรณ�ที่มีการบริจาคหรือสนับสนุนงบประมาณในดาน

ตางๆ จะตองตรวจสอบขอมูล ผูรับบริจาคและวัตถุประสงคของการรับบริจาค เพื่อใหแนใจวาจะนำ

ไปใชเพื่อการกุศลอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง รวมทั้งตองมี

เอกสารหลักฐานในการบริจาคทุกครั้ง
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 9.1 บริษัทปฏิบัติตอบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติ 

ไมแบงแยกถิ�นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถาน

ศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

 9.2 บริษัทใหโอกาสบุคลากรของบริษัททุกคนในการแสดงความสามารถอยางเต็ม

ที่โดยมีผลตอบแทนที่เหมาะสม และสรางแรงกระตุนในการปฏิบัติงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน 

โบนัส และคาใชจายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งใหโอกาสบุคลากร

ของบริษัทศึกษาเพิ�มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการฝกอบรมทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว

 9.3 บุคลากรของบริษัททุกคนตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบดวยตนเอง

อยางเต็มความรูความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั�นในคุณธรรม ไมมอบหมายหนาที่

ของตนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ�งกระทำการแทนไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตมีเหตุจำเปน

หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไมตองใชความสามารถเฉพาะของตน

9. การปฏิบัติตอพนักงาน

แนวปฏิบัติที่ดี

 บุคลากรของบริษัททุกคนเปนสวนสำคัญอยางยิ�งในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงตองใหความสำคัญกับพนักงานทุกคน ทุกตำแหนง ทุกสายงาน โดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยสงเสริมใหบุคลากรมี    ความสามัคคี ไวเน�้อเชื่อใจกัน ไมแบงฝก

แบงฝาย ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยบริษัทสรางสภาพ

แวดลอมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มี

สวัสดิการที่ดีใหกับพนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ มาสนับสนุนการปฏิบัติ

งาน เพื่อตอบแทนที่บุคลากรทุกคนรวมกันดำเนินงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ประกอบกับ

ไดปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ ดวยความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และกระตือรือรน
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 9.4 บุคลากรของบริษัทตองปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั�งและรับผิด

ชอบโดยตรงตอผูบังคับบัญชาของตน ไมขามสายการบังคับบัญชาหากไมมีความจำเปน หลีกเลี่ยง

การวิพากษวิจารณผูบังคับบัญชาและผูรวมงานที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลนั้นหรือตอ

บริษัท ทั้งน�้ บุคลากรของบริษัทควรเปดโอกาสและเปดใจรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 

และเพื่อนรวมงานอยางมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟงดวยเหตุและผล

 9.5 บุคลากรของบริษัทสามารถใชทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ�งอำนวยความ

สะดวกตางๆ ของบริษัทในหนาที่อยางเต็มที่ และไมใชไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหนาที่ หรือ

สวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

 9.6 บุคลากรของบริษัทตองมีกริยามารยาทสุภาพ แตงกายเหมาะสมตอกาลเทศะ 

และประพฤติตนเหมาะสมกับหนาที่การงาน ไมสรางความเสื่อมเสียตอภาพลักษณของบริษัท

 9.7 บุคลากรของบริษัทสามารถใชชื่อและตำแหนงของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการ

กุศลที่บริษัทเปนผูจัดแตหามใชชื่อของบริษัท หรือตำแหนงในบริษัทในการเรี่ยไรเงินเปนการสวน

ตัว ไมวาดวยวัตถุประสงคใด

 9.8 บุคลากรของบริษัทควรใหความรวมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นทุกกิจกรรม

เพื่อสรางความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกัน

 9.9 หามบุคลากรของบริษัทกระทำการที่กอความเดือดรอน รำคาญ บั�นทอนกำลัง

ใจของผูอื่นอันจะกอใหเกิดความเปนปฏิปกษ หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการคุกคาม

ทางเพศไมวาตอบุคลากรของบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอธุรกิจ ทั้งน�้รวมถึงการละลวง

ทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไวซึ�งภาพลามก อนาจาร ทั้งทาง

วาจา และการสัมผัส

 9.10 บริษัทสงเสริมการใชสิทธิของลูกจางตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ 

บริษัทจะไมกระทำการอันใดที่เปนการขัดขวางกิจกรรมของสหภาพแรงงาน (ถามี) เวนแตกิจกรรม

นั้นจะเปนการกระทำอันขัดตอกฎหมายหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่รายแรงหรือกอความ

เสียหายอยางรายแรงตอบริษัท
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 10.1 บริษัทตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยสงเสริมใหบุคลากรของ

บริษัทมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน ใหมีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อจะไดทราบถึง

ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอวัตถุประสงค เปาหมาย หรือความสำเร็จของงาน และใหมี

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีอยางเพียงพอ เชื่อถือไดสำหรับทั้งภายใน และภายนอกองคกร 

รวมทั้งมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเพื่อใหมั�นใจวาระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมมี

การปฏิบัติจริง เกิดผลสำเร็จของงาน และมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสถานการณ

 10.2 บริษัทตองกำหนดหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินและการ

บริหารความเสี่ยง รวมทั้ง  การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

ระบบ และนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมใหเหมาะสมกับสถานการณ สิ�งแวดลอม และปจจัย

ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับกลางจะตองใหความรวมมือ

 10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ตองสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบ

การบริหารความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะ

กรรมการบริษัทและผูถือหุนทราบ

 10.4 บริษัทตองจัดใหมีหนวยงานอิสระรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจ

สอบ ทำหนาที่ตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรูความสามารถ 

และยึดมั�นในจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน

10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

แนวปฏิบัติที่ดี

 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเชื่อถือ

ไดเปนสิ�งจำเปนในการเปนบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลให

มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตาม

ประเมินผลอยางสม่ำเสมอ บริษัทมุงมั�นเปนบริษัทที่มีการตรวจสอบภายในที่ดีเยี่ยม มีคณะ

กรรมการตรวจสอบคอยสอดสองดูแล มีฝายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีฝายบริหารและ

พนักงานที่ใหความสำคัญในการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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 10.5 บริษัทตองวางรากฐานใหบุคลากรของบริษัททุกคนมีความรูความเขาใจ 

และใหความรวมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการรายงานการรับ

และการเบิกเงิน และวัสดุอุปกรณตางๆ อยางแมนยำ ถูกตอง สม่ำเสมอ รวดเร็ว รวมทั้งมีการสอบ

ทานและปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอยางเครงครัด 

 10.6 บุคลากรของบริษัททุกคนมีหนาที่สนับสนุนการทำงาน และใหขอมูลที่ถูก

ตองตามความเปนจริงตอหนวยงานตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอก บุคลากรของบริษัท

มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองทางการเงิน และรายงานในทันทีเมื่อพบขอผิดพลาดหรือการ

ทุจริต
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 11.1 บริษัทสงเสริมใหความปลอดภัยเปนวาระสำคัญโดยจัดทำขอกำหนดและ

มาตรฐานทางดานคุณภาพ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอมที่มีมาตรการไมต่ำกวา

ที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล โดยบุคลากรของบริษัทตองศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย 

นโยบาย ขอกำหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอม

ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

 11.2 บริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบ

ตางๆ อันเน��องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการทำงาน ทรัพยสิน

สูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธีและความผิด

พลาดตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยตอบุคลากรของ

บริษัท และมีการซักซอมแผนการรักษาความปลอดภัยเปนประจำ ทั้งน�้ ถือเปนหนาที่รับผิดชอบ

ของผูบริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณตางๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่

กำหนดไว

11. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ�งแวดลอม

แนวปฏิบัติที่ดี

 บริษัทใสใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรและชุมชน โดยมุงสงเสริม

และปลูกฝงจิตสำนึก ความใสใจในดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอมให

เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัท เพื่อประโยชนของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคม

โดยรวม พรอมทั้งสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมลดการใชงานอยางสิ้นเปลือง
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 11.3 บริษัทตองจัดใหมีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจและเผย

แพรขอมูลใหกับบุคลากรของบริษัท พนักงานของผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ 

เพื่อใหทราบและเขาใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และขอควรระวังตางๆ ทางดาน

คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอม ตลอดจนนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตองโดย

ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ทรัพยสินและสิ�งแวดลอม

 11.4 บริษัทมุงมั�นและมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม ทั้ง

ทางดานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย อยางจริงจังและตอเน��อง รวมทั้งการใช

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ�งแวดลอมและความ

ปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ�ง

แวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอยางยั�งยืน

 11.5 หากพบวาการปฏิบัติงานใดๆ ไมปลอดภัย หรือไมอาจปฏิบัติตามขอ

กำหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอม หรือพบ

วาการปฏิบัติงานมีผลกระทบตอสิ�งแวดลอมอยางรายแรง ใหบุคลากรของบริษัทยุติการปฏิบัติงาน

เทาที่ทำไดชั�วคราวเพื่อแจงผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ

แกไขหรือวางแผนแกไขตอไป และหามปฏิบัติงานตอไปโดยเด็ดขาด
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 12.1 บริษัทสงเสริมใหบุคลากรของบริษัททำการศึกษาวิจัย โดยผลตอบแทนจาก

งานเหลานั้นยอมเปนลิขสิทธิ์ของบุคลากรนั้นเอง แตงานศึกษาวิจัยใดเปนงานที่ไดรับมอบหมาย

จากบริษัทใหจัดทำขึ้น หรือเปนงานที่ใชขอมูลหรือเปนงานที่เรียนรูจากบริษัทใหเจาของสิทธิในงาน

วิจัยนั้นตกเปนของบริษัท 

 12.2 บุคลากรของบริษัทที่มีหนาที่รักษาความลับทางการคา สูตรลับทางการคา 

หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เปนความลับตองรักษาความลับใหปลอดภัยที่สุดไมใหรั�วไหล

 12.3 บริษัทสงเสริมใหบุคลากรของบริษัทใชสื่ออินเทอรเน็ตเพื่อประโยชนในการ

ทำงาน บุคลากรของบริษัทตองไมกระทำการอันเปนการรบกวนระบบคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตของผูอื่นในสำนักงาน ไมใชระบบคอมพิวเตอรของบริษัทเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะ

สมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเน�ยมและจารีตประเพณ� หรือละเมิดกฎหมาย เชน การสรางความ

เสียหายแกชื่อเสียงและทรัพยสิน การมีไวซึ�งสื่อลามกอนาจาร การ Forward mail ที่เปนการ

รบกวน สรางความรำคาญ หรือที่เปนการโฆษณาสินคาธุรกิจและบริการนอกเหน�อจากสินคาและ

บริการของบริษัท และการสง Spam mail เปนตน

12. การไมลวงละเมิดตอทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์และ

การใชระบบสารสนเทศ

แนวปฏิบัติที่ดี

 บริษัทไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาหรือลิขสิทธฺและการใชระบบสารสนเทศเพื่อเปนการปองกันปญหาที่อาจทำใหบริษัทเกิด

ความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงโดยหามผูบริหารและพนักงานนำซอฟตแวรที่ผิดกฏหมายมาใชและ

หามมิใหคัดลอกซอฟตแวรที่ผิดลิขสิทธิ์มาใชไมวาดวยเหตุผลใดๆโดยมิไดรับอนุญาตจากทาง

บริษัทผูผลิตซอฟตแวรนั้นๆและใหพนักงานทุกคนมีหนาที่ชวยกันดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสิน

ทางปญญาของบริษัทและไมนำทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยไมไดรับ
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 12.4 บุคลากรของบริษัทตองปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูก

ตอง หากปฏิบัติหนาที่บนเครื่องคอมพิวเตอรภายนอกสำนักงาน ใหตรวจสอบลิขสิทธิ์และปรึกษา

ผูบังคับบัญชากอนทุกครั้ง หามติดตั้งและใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ไมถูกตองใน

สำนักงานโดยเด็ดขาด

 12.5 บุคลากรของบริษัทตองเก็บรักษารหัสผานของตนใหเปนความลับ ไมแจง

บุคคลอื่นเพื่อปองกันไมใหบุคคลอื่นเขาถึงรหัสผานของตน รวมทั้งไมใชอินเทอรเน็ตเขาไปยัง

เว็บไซตที่ไมคุนเคย และอาจจะเปนอันตรายตอระบบคอมพิวเตอรของบริษัท

 12.6 กรณ�ที่บุคลากรของบริษัทขออนุญาตใหผูปฏิบัติงานสมทบ หรือพนักงาน

ของผูรับจางใชระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น บุคคลซึ�งเปนผูขอตองควบคุมการใชงานของผู

ปฏิบัติงานสมทบ หรือพนักงานของผูรับจาง และตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

กับบริษัทจากการใชระบบสารสนเทศนั้น

 12.7 ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจะเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม 

สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศของบุคลากรทุกคนเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยและ

ปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระบบสารสนเทศของบริษัท
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 13.1 หามมิใหบุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือ ให ขอให หรือรับวาจะให

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลภายนอก เชน เจาหนาที่ของรัฐ นายหนา ตัวแทน คูคา 

เปนตน เพื่อมีเจตนาจูงใจใหบุคคลนั้นกระทำการไมกระทำการ หรือประวิงการกระทำใดๆ อัน

เปนการผิดตอกฎหมายหรือโดยมิชอบตอตำแหนงหนาที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับ

สิทธิพิเศษที่ไมควรได

 13.2 หามมิใหบุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือ เรียก หรือรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดสำหรับตนเองหรือผูอื่นซึ�งสอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ใน

ทางมิชอบ

 13.3 ในการดำเนินธุรกิจรวมกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตองดำเนินการดวยความ

โปรงใส เปนธรรม และถูกตองตามกฎหมายทั้งกฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของตาง

ประเทศที่บริษัทติดตอธุรกิจดวย

13. การรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด

แนวปฏิบัติที่ดี

 บริษัทใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั�น ตลอดจนสนับสนุน

และสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั�นในทุกรูปแบบ 

โดยไดกำหนดนโยบายการตอตานการทุจริตและหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของ

บริษัท หรือการใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลที่มีหนาที่หรือธุรกิจที่

เกี่ยวของกับองคกรเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท พรอมทั้งไดกำหนดแนวปฏิบัติในการ

ปองกันไมใหเกิดปญหาทุจริต และความไมเปนธรรมในการดำเนินธุรกิจอยางชัดเจน ซึ�งบุคลากร

ทุกระดับ รวมถึงลูกจาง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ�งกระทำการเพื่อหรือในนามของ

บริษัทไมวาจะมีอำนาจหนาที่ในการนั้นหรือไมก็ตาม ตองยึดถือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน 

นอกจากน�้ บริษัทถือวาการกระทำอันเปนการทุจริตตอหนาที่นั้นถือเปนความผิดทางวินัยอยางราย

แรงซึ�งบุคลากรจะตองไดรับการลงโทษตามขอบังคับในการปฏิบัติงานและตามที่กฎหมายกำหนด
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 13.4 ในกรณ�ที่มีเหตุจำเปนทำใหบุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือ อยูในสถานะ

ผูรับหรือผูใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดและมีขอสงสัยวาการรับหรือการใหของขวัญ ทรัพยสิน 

หรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลอื่นนั้นเปนการฝาฝนแนวปฏิบัติ มีลักษณะผิดศีลธรรมประเพณ�อันดีงาม

และผิดกฎหมายในทองถิ�นหรือไมนั้น ใหสอบถามตอฝายกฎหมายหรือสวนกำกับดูแลในทันที หาก

การรับหรือการใหนั้นไมเหมาะสมใหดำเนินการสงคืนไปยังผูใหหรือยุติการใหนั้นเสีย และในกรณ�ที่

ไมสามารถสงคืนไดหรือไมเหมาะสมใหสงมายังสำนักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท

เพื่อเก็บรักษาและนำทรัพยสินนั้นไปสรางประโยชนใหกับสังคมตอไป

 13.5 ในกรณ�ที่มีความจำเปนตองมีการใหและรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอื่นใดนั้น ควรจะเปนการใหและรับโดยธรรมจรรยา ซึ�งควรใหและรับในลักษณะที่เปนการ

ทั�วไป ไมเฉพาะเจาะจง มีมูลคาตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งน�้การใหและการรับของขวัญ ทรัพยสิน 

หรือประโยชนอื่นใดนั้นจะตองไมเปนสิ�งที่ผิดกฎหมายอยางเด็ดขาด

 13.6 หามมิใหบุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งบุคคลในครอบครัว 

เรียกรอง หรือรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง ลูกคา คูคา 

หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ไมวากรณ�ใดอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความลำเอียง หรือลำบากใจ หรือเปนผลประโยชนขัดกันได

 13.7 บุคลากรของบริษัทและบริษัทในเครือ มีหนาที่รายงานการใหและการรับของ

ขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไดใหหรือรับนั้นตอหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย และบริษัทจะ

ประชาสัมพันธใหผูจัดหาวัสดุกอสราง ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง พันธมิตร กิจการรวมคา ผูที่

เกี่ยวของ ผูดำเนินธุรกิจรวมกับกลุมบริษัท ไดรับทราบและตกลงยืนยันที่จะปฏิบัติตามนโยบายการ

ปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบนตามหลักเกณฑของบริษัท และกฎหมายตางๆ 

ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และจะปฏิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริตซึ�งมีผลบังคับใชในทุกการดำเนิน

ธุรกิจรวมกัน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายปองกันการทุจริตในตางประเทศ และกฎหมายที่บังคับ

ใชทั้งหมด
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 13.8 บุคลากรของบริษัทตองไมใหสินบนหรือผลประโยชนตอบแทนใดที่มีลักษณะ

คลายคลึงกันแกบุคลากรของบริษัทเองหรือตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ�งการใหของขวัญ 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐ   ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ และเจา

หนาที่ขององคการระหวางประเทศ หากมีความจำเปนตองใหตองแนใจวาการใหนั้นไมขัดตอ

กฎหมายและจารีตประเพณ�ของทองถิ�นนั้น

 นอกจากน�้ จากการที่บริษัทใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั�น 

ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั�น

ในทุกรูปแบบ โดยไดกำหนดนโยบายการตอตานการทุจริตและหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทาง

ธุรกิจของบริษัท หรือการใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลที่มีหนาที่หรือธุรกิจที่

เกี่ยวของกับองคกรเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท พรอมทั้งไดกำหนดไวในจรรยาบรรณการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ�งไดกำหนดแนวปฏิบัติในการปองกันไมใหเกิดปญหาการทุจริตและความ

ไมเปนธรรมในการดำเนินธุรกิจอยางชัดเจน ซึ�งบุคลากรทุกระดับ รวมถึงลูกจาง ตัวแทน บริษัทใน

เครือ หรือบุคคลใดซึ�งกระทำการเพื่อหรือในนามของบริษัทไมวาจะมีอำนาจหนาที่ในการนั้นหรือไม

ก็ตาม ตองยึดถือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน นอกจากน�้ บริษัทถือวาการกระทำอันเปนการ

ทุจริตตอหนาที่นั้นถือเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรงซึ�งบุคลากรจะตองไดรับการลงโทษตามขอ

บังคับในการปฏิบัติงานและตามที่กฎหมายกำหนด 

อยางไรก็ตาม จากการที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการแจงเบาะแสและขอรองเรียนการ

ทุจริตตอหนาที่ เพื่อใชเปนเครื่องมือที่ชวยใหบริษัทไดรับทราบเรื่องรองเรียนการกระทำผิด

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการทำงาน และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันนำมาซึ�ง

ความเสื่อมเสียในทรัพยสินและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งจากพนักงานภายในและผูมีสวนไดเสียทุก

กลุม ซึ�งบริษัทสนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตใหสินบน และพนักงาน หรือ    

ผูมีความเกี่ยวของทางธุรกิจจะไมถูกกลั�นแกลงอันเน��องมาจากการรายงานขอมูลโดยสุจริต โดย

กำหนดแนวทางการรองเรียนและแจงเบาะแสดังตอไปน�้
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การรองเรียนหรือแจงเบาะแส

 1. ใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ที่พบเห็นการกระทำ

ผิดจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถติดตอแจงเบาะแส/ขอรองเรียน ตอประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ หรือหนวยงานรับเรื่องรองเรียน หรือฝายทรัพยากรมนุษย หรือผูบังคับบัญชา 

หรือกรรมการผูจัดการใหญ

 2. การแจงเบาะแส/ขอรองเรียน ใหระบุ ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพทของผูรอง

เรียน รายละเอียดขอเท็จจริง พยานหลักฐาน พรอมทั้งแนบหลักฐานตางๆ (ถามี) ทั้งน�้ บริษัทจะเก็บ

ขอมูลของผูรองเรียนเปนความลับ กรณ�ผูรองเรียนไมเปดเผยชื่อ-สกุล ในการรองเรียน จะตองระบุ

รายละเอียดขอเท็จจริง หรือหลักฐานที่ปรากฏชัดแจงเพียงพอที่แสดงใหเห็นถึงการกระทำทุจริต

 3. การแจงเบาะแส/ขอรองเรียน ใหกระทำผานชองทางการแจงเบาะแส

/ขอรองเรียนที่จัดไว ดังน�้

                   3.1 จดหมายสงที่ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากรมนุษยและ

บริหารทั�วไป บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

     3.2 แจงผานชองทางอีเมลของผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากร

มนุษยและบริหารทั�วไปที่ ck.whistleblowing@gmail.com

     3.3 กลองรับเรื่องรองเรียนภายในบริษัท
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กระบวนการพิจารณาตามนโยบายการแจงเบาะแส/ขอรองเรียน 

 เมื่อไดรับเรื่องที่กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียทุกกลุม แจง

เบาะแส/ขอรองเรียนวาอาจมีการกระทำทุจริตตอหนาที่ กำหนดใหมีกระบวนการดำเนินการ

พิจารณา ดังน�้ 

 1. ผูรับขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการทุจริต การฝาฝน หรือการ

ไมปฏิบัติตามจริยธรรม

 2. ผูรับขอรองเรียนรายงานขอเท็จจริงตอกรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาที่สอบสวนขอ

เท็จจริงเพื่อพิจารณาการรองเรียนใหแลวสร็จภายใน 30 วัน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวของออกเปน

ประเด็น ดานการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาความรู การตรวจสอบขอเท็จจริง เปนตน

 3. มาตรการดำเนินการผูรับขอรองเรียนนำเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนขอเท็จ

จริง และกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย

 4. พิจารณากระบวนการลงโทษทางวินัยกับผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบิตามนโยบายตอตาน

การทุจริตคอรรัปชั�น และระเบียบขอบังคับในการทำงานตามที่บริษัทเห็นสมควรรวมทั้งพิจารณาการ

ดำเนินการบรรเทาความเสียหายใหกับผูที่ไดรับผลกระทบ

 5. การรายงานผล ผูรับขอรองเรียนมีหนาที่แจงผลใหผูรองเรียนทราบหากผูรอง

เรียนเปดเผยตนเอง ในกรณ�ที่เปนเรื่องสำคัญใหรายงานผลตอประธานกรรมการ และ/หรือ คณะ

กรรมการบริษัททราบ
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 1. ผูรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง สามารถเลือกที่จะ

ไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทำใหเกิดความไมปลอดภัยหรือเกิดความเสียหาย

ใดๆ แตหากมีการเปดเผยตนเองก็จะทำใหองคกรสามารถรายงานความคืบหนาและชี้แจงขอเท็จจริง

ใหทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ�งขึ้น

 2. ผูรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทจะไมเปดเผย

ชื่อ-สกุล ที่อยู ภาพ หรือขอมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผูแจงได ยกเวนแตกฎหมายกำหนดใหตอง

ปฏิบัติ

 3. ผูรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ/คำนึงถึงความปลอดภัย 

โดยไดกำหนดมาตรการคุมครองพนักงานที่รองเรียน ผูที่ใหขอมูล และความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอมูล โดยจะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เชน การเปลี่ยนตำแหนงงาน 

ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั�งพักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจางอันเน��องมาจากสาเหตุ

แหงการรองเรียน

 4. กรณ�ที่ผูรองเรียนแจงเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอรองเรียนและผูใหความรวม

มือในการตรวจสอบขอเท็จจริงเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดรอนเสีย

หาย ผูแจงเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอรองเรียนและผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง

สามารถรองขอใหบริษัทกำหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสม ก็ได หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการ

คุมครองโดยผูแจงเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอรองเรียนและผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอ

เท็จจริงไมตองรองขอก็ไดหากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือความ

ไมปลอดภัย

 5. ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวย

กระบวนการที่มีความเหมาะสม และเปนธรรม 

มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียน
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 ทั้งน�้หากไดสอบสวนตามขั้นตอนที่ไดกำหนดไวและปรากฎวามีการฝาฝนหรือระทำ

ผิดตอจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายตอตานการธุจริตคอรรัปชั�น และระเบียบ

ขอบังคับในการทำงานและเผื่อมิใหเกิดกรณ�ฝาฝนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหรือกฏเกณฑ

ตางๆ ที่บริษัทกำหนดไวซ้ำอีก บริษัทไดกำหนดบทลงโทษโดยจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามความ

รายแรงดังที่กำหนดไวในระเบียบขอบังคับในการทำงานของบริษัทและตามกฏหมายที่เกี่ยวของ ใน

กรณ�ที่เกิดความเสียหายผูกระทำการฝาฝนตองรับผิดชอบชดใชความเสียหายแกบริษัทหรือผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากการกระทำดังกลาวดวย และอาจไดรับโทษตามกฏหมายหากการกระทำนั้นผิดกฏ

หมาย

 อยางไรก็ดี ในป 2564 ไมปรากฏและไมมีขอรองเรียนใดๆ วาบุคลากรของบริษัทมี

การฝาฝนหรือกระทำผิดตอจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือมีการทุจริตคอรรัปชั�น 

มีการให หรือรับสินบน หรือการปฏิบัติที่ตอตานการแขงขันอยางไมเปนธรรม หรือมีการฝาฝน

ระเบียบขอบังคับในการทำงาน ทั้งน�้บริษัทไดรายงานสรุปผลการฝาฝนกรณ�ตางๆ ตอที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทเปนประจำทุกปเชนเดียวกับการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ในการดำเนินธุรกิจ

บทลงโทษ
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587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 66(0) 2277 0460 โทรสาร 66(0) 2275 7029

บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน)
CH. KARNCHANG PUBLIC CO.,LTD.

www.ch-karnchang.co.th
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