
 

                                               จรรยาบรรณในการดำเนินธรุกิจ (Code of Conduct)  

1. กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน(ผู้มีหน้าที่) เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไม่ยุยงส่งเสริมหรือสนับสนุน

ให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไม่ขัดขวางแต่ต้อง

ให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเมื่อมีการกล่าวหาว่ามีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

และไม่กระทําการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น กรณีที่ผู้อื่นนั้นถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

2. ผู้มีหน้าที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เก่ียวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน มีการทบทวนความรู้

ความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ  

3. ผู้มีหน้าที่ทุกคน ต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลอื่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับบริษัท  

4. เมื่อผู้มีหน้าที่มีข้อสงสัยให้ซักถามหรือปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

5. ผู้มีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแก่บุคคลที่ได้รับมอบหมาย  

6. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและเสริมสร้างบรรยากาศการ

กำกับดูแลที่ดีในการปฏิบัติงาน  

7. เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้มีหน้าที่หรือผู้มีส่วนได้เสียพึงแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ

หรือคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรอืเลขานุการบริษัท  

8. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ผู้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงหรือมอบหมายผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้ดำเนิน

การและรายงานให้ผู้ที่มีอำนาจเก่ียวข้องในเรื่องนั้นๆ ดําเนินการประมวลผลกลั่นกรองข้อมูลและดำเนินการเพ่ือระงับ

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตามจรรยาบรรณ  

9. การฝ่าฝืนแนวทางจรรยาบรรณธุรกจิถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท 

ข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่กล่าวในตอนต้น บริษัทจึงกําหนดข้อพึงปฏิบัติในการดำเนิน

ธุรกจิเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติงานและคู่มือปฏิบัติงานดังนี้ 

1. การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัทและของลูกค้าทรัพย์สินของบริษัทหมายถึงเงินสดสินค้าวัตถุดิบสิ่งของ

เครื่องมือ อุปกรณ์เอกสาร ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ข้อมูลเทคโนโลยีความรู้ทางวิชาการเครื่องหมายการค้าลิขสิทธ์ิสิทธิ

บัตรเอกสารสิทธ์ิความลับของบริษัท 

1.1. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนบุคคลภายนอก

ไม่นําทรัย์สิน ไปใช้ในทางที่ผิด  

1.2. เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจทำให้การปฏิบัติงานต้องประสบปัญหาและอุปสรรครวมทั้งจากการชำรุด

เสียหายของทรัพ ย์สินหรือระบบงาน  

1.3. เปิดเผยและมอบผลประโยชน์ในการคิดค้นและพัฒนาที่จัดทำขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทโดยให้ถือ

เป็นทรัพย์สิน ของบริษัทห้ามคัดลอกขายหรือเผยแพร่ข้อมูลซอฟท์แวร์และทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่น 

1.4. ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเพ่ือประโยชน์ของบริษัทเท่านั้นห้าม

ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  
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1.5. ไม่ติดตั้งและคัดลอกซอฟท์แวร์ใดๆที่ไม่ใช่ซอฟท์แวร์ที่บริษัทจัดไว้ให้ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทหากมคีวามจำเป็นต้องใช้ซอฟแวร์นั้นในการปฏิบัติงานต้องขออนุมัติจากบริษัทก่อน  

1.6. ไม่เข้าถึงข้อมูลของบริษัทัโดยไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือคัดลอก เผยแพร่ ลบ ทําลาย แก้ไขตัดทอน เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือกระทำการอื่นใดโดยมิชอบหรือก่อให้เกิดความเสียหาย  

1.7. หลีกเลี่ยงการใช้เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรม และห้ามเผยแพร่ข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้อื่น

ทางอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต  

1.8. ไม่กระทําการใดๆอันเป็นการทุจริตหรือเพ่ือประโยชน์อื่นในทางมิชอบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

1.9. บันทึกและรายงานข้อมูลต่างๆอย่างถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกําหนดเช่น

ตามระยะเวลาภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได้  

1.10.จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบหรือโดยวิธีการเฉพาะเพ่ือความสะดวกในการนํามาใช้งานและเก็บรักษาด้วยความ

ระมัดระวัง ตามชั้นความลับเป็นต้นตามระยะเวลาที่ระเบียบปฏิบัติงานหรือกฎหมายกำหนด  

1.11.ดูแลให้มีการทําลายข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภทในความรับผิดชอบตามความเหมาะสมเมื่อพ้นระยะเวลาที่

กําหนดภายใต้กฎระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บรักษาเพ่ือการตรวจสอบที่หน่วยงานรัฐกําหนด  

1.12.แสดงข้อมูลในรายงานประจําปีตามข้อกําหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วนเช่นรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานงบ

การเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน

ทางการเงินเป็นต้น  

  

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2.1. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผู้ที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพจิารณาอนุมัติการทํารายการดังกล่าว การกําหนดราคาและเงื่อนไข

ต่างๆต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าทั่วไปและกระบวนการทำรายการให้เป็นไปตามหลัก

การกำกับดูแลกิจการที่ดี  

2.2. ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน

ตามข้อกําหนดของบริษัทหรือของทางการเช่นสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้น  

2.3. ละเว้นการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

ของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตนได้ล่วงรู้มาโดย 

อาศัยตําแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะกระทำการเองหรือ

เปิดเผยเพ่ือให้ผู้อื่นกระทำการ  

2.4. ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสี่ลําดับแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา

และผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารลําดับที่สี่ทุกราย (ปัจจุบันประกอบด้วยผู้บริหาร

สายงานทุกคน) รวมทั้งผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสายงานบัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตน ของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองให้รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนเช่นเดียวกับกรรมการ

บริษัท  
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2.5. หน่วยงานที่รับผิดชอบจะกําหนดช่วงระยะเวลาที่จำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทและแจ้งระเบียบข้อ

บังคับในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการบริษัทผู้บริหารพนักงานและผู้เก่ียวข้องทุกระดับได้ทราบผ่าน

ช่องทางการสื่อสารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ  

3. การรักษาความลับของบริษัท 
3.1. ไม่แจ้งแก่บุคคลภายนอกใดๆให้ทราบถึงกิจการต่างๆทั้งของบริษัทและลูกค้าเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

3.2. จัดทําสําเนาส่งโทรสารหรือจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมปลอดภัยเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าถึงข้อมูลหรือ

ความลับเหล่านั้น  

3.3. หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความลับในที่สาธารณะ  

4. ไม่รับหรือมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ  
ผู้มีหน้าที่ต้องระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชน์ อันเป็นสิ่งจูงใจหรือสั่งการให้ผู้อื่นรับหรือมอบประโยชน์แทนตน

รวมทั้งคู่สมรสและญาติสนิทของผู้ที่หน้าที่ ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจในนามบริษัท หรือเพ่ือหวังผลความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือการพิจารณาความดีความชอบประจำปี ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอัน

อาจคำนวณเป็นเงินได้  

5. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 
5.1. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
5.2. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุมพร้อมทั้งประกาศลงใน

หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมเพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอย่างทั่ว

ถึง โดยมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนําเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมผู้ถือหุ้น และ

แนบหนังสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผูู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้

บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน  

5.3. หนังสือเชิญประชุมแนบรายละเอียดวาระการประชุมซึ่งในแต่ละวาระมีข้อความระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอ

เพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งมีหลักการและเหตุผลความเห็นของกรรมการบริษัทและเอกสารข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ  

5.4. อํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้

ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทในการแสดงความคิดเห็นและซัก

ถามอย่างเต็มที่ภายในเวลาที่กำหนด จัดให้มีการบันทึกมติที่ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งบันทึกคำถาม

คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมและระบุจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน  

6. การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
6.1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุและสาธารณชนอย่างถูก

ต้องครบถ้วนทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาตามข้อกำหนดกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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6.2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆเช่นสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์หนังสือพิมพ์ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทการจัด 

Road Shows การจัดประชุมนักวิเคราะห์ และการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เป็นต้น 

6.3. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจอันดีและเผยแพร่

ข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนนักวิเคราะห์และบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งชาวไทยและชาวต่าง

ชาติอย่างถูกต้องพร้อมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่างๆเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความน่า

เชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท 

7. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
7.1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: บริษัทนอกจากจะตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่มีอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

แล้วบริษัทยังกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีการดำเนินการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้องและโปรง่ใส มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทจะดําเนินธุรกิจอย่าง

โปร่งใสมุ่งมั่นสร้างความเจริญ เจริญเติบโตและผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  

7.2. การปฏิบัติต่อลูกค้า: บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์

และบริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการ

ผลิตที่ได้มาตรฐานเพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม 

นอกจานี้บริษัทยังได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเพ่ิมช่องทางในการร้องเรียนให้กับ

ลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าที่ร้องเรียนอย่างเป็นความลับและหากข้อ

ร้องเรียนดังกล่าวมีนัยสําคัญก็จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือหาแนวทางดำเนินการต่อไป  

7.3. การปฏิบัติต่อคู่ค้า: บริษัทคํานึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและ

ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ามีการกําหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่าง

ชัดเจนเป็นไปอย่างยุตธิรรมและโปรง่ใส โดยคํานึงถึงชื่อเสียงมาตรฐานและการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งจัดทำ

สัญญาที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมายนอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะไม่รับเงินทรัพย์สิน

ผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบจากคู่ค้าและไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบมีความเก่ียวข้องในการทุจริตคอร์รัปชั่น

หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

7.4. การปฏิบัติต่อคู่แข่ง: บริษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคํานึงถึงหลักกฎหมายแข่งขัน

ทางการค้าและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจไม่กระทําการทุจริตทําลายชื่อเสียงของคู่แข่ง แสวงหาข้อมูลความลับ

ทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่ากรีณใดๆรวม

ถึงไม่กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

7.5. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้: บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ

ตกลงและสัญญาอย่างเคร่งครัด บริหารเพ่ือให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินของบริษัทและความสามารถใน

การชําระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงและ

เหตุการณ์ที่กระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ

ชำระหนี้บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

Code of Conduct จรรยาบรรณธุรกิจ



 

7.6. การปฏิบัติต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม: บริษัทมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความสําคัญกับกิจกรรมของสังคมและชุมชนที่บริษัทดําเนินกิจการ ให้ความสําคัญกับ

นโยบายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

ชั้น ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภัยและคํานึงถึง

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทอย่างย่ังยืน  

7.7. การปฏิบัติต่อพนักงาน: บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการนํา

พาบริษัทส่วนความสําเร็จโดยบริษัทได้จัดทําสัญญาจ้างแรงงานที่มีเงื่อนไขที่เป็นธรรมมีโครงสร้างผลตอบแทนที่

สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบในตําแหน่งงานและมีระบบการจ่ายค่าจ้างค่า

ตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมกับสถานะของบริษัทแก่ผู้

บริหารและพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตสุขอนามัยและทรัพย์สิน

อนุญาตให้ลางาน การโอนย้ายตามความเหมาะสมและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

ระดับสูง รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมตามตําแหน่

งงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัทตามความจําเป็นและเหมาะสมเพ่ือเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้

ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษย

ชน พนักงานทุกระดับจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัตต่อพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยใช้ความ

สัมพันธ์ส่วนตัว 

7.8. ปฏิบัติต่อภาครัฐ: บริษัทยึดมั่นสนับสนุนการดําเนินงานภาครัฐและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วย

งานกํากับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือ

ร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ    

8. การตอบแทนสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
8.1. สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมของบริษัทและที่ร่วมกับพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา การกีฬา 
8.2. มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอันเป็นการแสดงออกถึงพลังในการทําความดีมีจิตสํานึกตอบแทนชุมชนและสังคม

อันจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง 

8.3. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชนทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศตามความเหมาะสม 

8.4. เปิดโอกาสให้สังคมชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆร่วมในกิจกรรมของบริษัท  

                

 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ  
            คู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจนี้ครอบคลุมถึงจรรยาบรรณกรรมการจรรยาบรรณผู้บริหารและจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทมีการเผยแพร่ให้ผู้มีหน้าที่เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆและจัดให้มีการทดสอบความรู้ของผู้

มีหน้าที่ทุกปี  

 บริษัทมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวินัย

และข้อบังคับในการปฏิบัติงานซึ่งผู้มีหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติ และเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่จะติดตามดูแล

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

                                                       จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน  
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 เพ่ือเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานบริษัทคอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด จึ งเห็นสมควรกําหนด 

มาตรฐานจรรยาบรรณพนักงานไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทัดังนี้  

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้

ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองและ/หรือเพ่ือตนเองหรือเพ่ือผู้อื่นซึ่งไม่มีสิทธิโดยมิชอบ  

2. มุ่งมั่นต่อการให้บริการที่ดีและเต็มใจให้บริการ  

3. ปฏิบัติต่อผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม  

4. รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทไม่นําข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

ซึ่งไม่มีสิทธิ  

5. ไม่ร่วมและไม่สนับสนุนผู้อื่นใดในการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท 
6. ยึดมั่นการทํางานร่วมกันด้วยการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานเพ่ือประโยชน์ของบริษัท

และเคารพซึ่งกันและกัน  

7. ไม่รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัทหรือจากบุคคลภายนอก อันเก่ียวเนื่องจากการ

ปฏิบัติหน้าที่การงานแก่บริษัท  

8. ห้ามผู้บริหารหรือพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงานซึ่งมีโอกาสรับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทหรือให้ข้อมูลแก่บุคคลใดในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  

9. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้าผู้เก่ียวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทเว้นนแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบัน

การเงิน  

10.การรับของขวัญตามประเพณีนิยม หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทําธุรกิจกับบริษัทให้

รายงานต่อผู้บังคับบัญชา  

11.ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
12. ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หากยังคงมีข้อขัดแย้งให้ถือ

คําวินิจฉัยของประธานกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการตามแต่ละลำดับชั้นเป็นที่สุ่ด  

 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานนี้ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทคอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  

                                             

           ประกาศณวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 

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

       นางศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ 

       ประธานกรรมการบริหาร
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