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สารจากประธานกรรมการบริหาร 

พนกังานทกุทา่น 

 กลุม่บริษัทซีดีจี เป็นกลุม่บริษัทท่ีได้ด าเนินการมาเป็นเวลากวา่ 50 ปีแล้ว โดยประกอบไปด้วย 

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากดั   บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากดั 

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซพัพลายส์ จ ากดั บริษัท จีไอเอส จ ากดั 

บริษัท โกลบเทค จ ากดั     บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

และ บริษัท คอร์ โซลชูัน่ จ ากดั 

ธุรกิจของบริษัทได้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เพื่อความก้าวหน้าและ

มัน่คงของบริษัทตามวิสยัทศัน์ที่ได้ก าหนดไว้ เราจึงจดัให้มีคู่มือหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้พนกังานได้เข้าใจและ

น าไปปฏิบตัิ 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ถือหลกัในการด าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและการบริการแก่ลกูค้า

และผู้บริโภค โดยเน้นถึงความถูกต้องและความชอบธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษัทพร้อมจะปฏิบตัิตามกฎหมายและ     

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่ อความโปร่งใส             

ในการด าเนินงาน อนัจะน ามาซึ่งความน่าเช่ือถือจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย ซึ่งจะเป็น

การสร้างช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัท ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร ตลอดจนพนกังานทกุ ๆ คน 

 เพื่อสร้างรากฐานที่ดีอนัจะเป็นพืน้ฐานรองรับการขยายตัวอย่างเหมาะสมของบริษัทต่อไปในอนาคต บริษัท      

จึงเห็นสมควรก าหนดหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น             

แนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญอย่างยิ่ งส าหรับพนักงานทุกคน ทุกระดับของบริษัท ขอให้พนักงานทุ กคนศึกษา                     

หลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานนีอ้ย่างละเอียด การน าจรรยาบรรณไปประยุกต์ใช้ และพนักงานทุกคนจะต้อง       

ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

 กลุม่บริษัทซีดีจี เป็นกลุม่บริษัทท่ีมีอนาคตสดใส ซึ่งอนาคตที่มัน่คงของบริษัทจะเป็นไปได้ก็ตอ่เมื่อพวกเราทกุคน

ร่วมใจกันยึดถือหลกัจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานนีด้้วยความตัง้ใจอันแน่วแน่ เพื่อความมั่นคงและภาพลกัษณ์ที่ดี       

ของบริษัทและพวกเราทกุคนสบืไป 

 

(นาถ ลิว่เจริญ) 
ประธานกรรมการบริหาร 

กลุม่บริษัทซดีีจี 
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สิทธิมนุษยชนและพนักงานของบริษัท  

สิทธิมนุษยชน  
 
บริษัทรับรู้ถึงความส าคญัของการรักษาและสง่เสริมสิทธิมนษุยชนพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจ  ดงันัน้ในทกุกิจการทัง้หมด
ของบริษัทจึงมีหลกัจรรยาบรรณ คา่นิยม กลยทุธ์ และนโยบายตา่งๆที:่ 
 
• ให้คา่จ้าง สวสัดกิารและเง่ือนไขตา่ง ๆ ของพนกังาน ที่เป็นธรรมและยตุิธรรมซึง่สอดคล้องกบักฎหมายของประเทศไทย 
• รับรู้สทิธิเสรีภาพของพนกังานในการเข้าร่วมสมาคมตา่งๆในประเทศ 
• จดัให้มีสภาวะในการท างานท่ีมีมนษุยธรรมและมคีวามปลอดภยั 
• ห้ามไมใ่ห้มีแรงงานบงัคบัหรือแรงงานเด็ก 
• สง่เสริมสถานท่ีท างานท่ีปราศจากการคกุคามและปราศจากการแบง่แยก 
 
พนักงานของบริษัท  

โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน 

บริษัทมีนโยบายที่จะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยไม่ค านึงถึงเชือ้ชาติ 
ศาสนา สีผิว สญัชาติ แหลง่ก าเนิด อาย ุเพศ ความทพุพลภาพ หรือปัจจยัอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจที่
ถกูต้องตามกฎหมายของกลุม่บริษัทซีดีจี 

นโยบายนีม้ีผลบังคับใช้กับทุกขัน้ตอนของการจ้างงาน รวมทัง้การจ้างพนักงานใหม่ การเลื่อนต าแหน่ง การคัดเลือก
บคุลากรให้เข้ารับการอบรม การจดัการเก่ียวกบัคา่ตอบแทนและสวสัดิการตา่ง ๆ 

บริษัทจะบริหารจดัการ โดยให้เกียรติและเคารพความเป็นสว่นตวัของพนกังาน 

ความหลากหลายและความมีส่วนร่วม  
 
พนกังานแตล่ะคนจะต้องเคารพในความหลากหลาย พรสวรรค์และความสามารถของบคุคลอื่น ๆ 
 
บริษัทนิยาม "ความหลากหลาย" ว่าเป็นลกัษณะที่เป็นหนึ่งเดียวที่ท าให้เกิดเป็นพวกเราแต่ละคนซึ่งได้แก่ บคุลิกลกัษณะ 
วิถีการด ารงชีวิต กระบวนการคิด ประสบการณ์ในการท างาน เชือ้ชาติ สญัชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ความ
เช่ือทางเพศ สถานภาพสมรส อาย ุถ่ินท่ีถือสญัชาติ ความพิการ สถานะทหารผา่นศกึหรือความแตกตา่งอื่น ๆ เราพยายาม
พฒันาและรักษาผู้ที่ท างานซึง่มีความหลากหลายเหมือนกบัตลาดที่เราให้บริการ และเพื่อให้มัน่ใจวา่สภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีรวมความหลากหลายเข้าไว้ด้วยกนัจะน าความแข็งแกร่งของความแตกตา่งนัน้ๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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พนกังานมีบทบาทส าคญัในการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีพนกังาน และหุ้นสว่นทางธุรกิจของบริษัทรู้สกึมีคณุคา่
และเคารพในการเข้ามามีสว่นร่วมของพวกเขา พนกังานจะสง่เสริมความหลากหลายและความมีสว่นร่วม เมื่อพนกังาน: 
 
• เคารพในความหลากหลายของพรสวรรค์ ความสามารถและประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล 
• เห็นคณุคา่ในสิง่ที่ผู้อื่นน าเสนอ 
• ประคบัประคองบรรยากาศแหง่ความไว้วางใจ ความซื่อสตัย์และความตรงไปตรงมา 
 
พนักงานจะเข้าใจความต้องการของลูกค้าของบริษัทมากขึน้และสนับสนุนให้เกิดนวตักรรมทางความคิดใหม่  ๆ หาก
พนกังานแตล่ะคนน าเอาความหลากหลายและความมีสว่นร่วมมาใช้ในทกุด้านในธุรกิจของบริษัท 

สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน 

บริษัทมุ่งที่จะจดัหาสถานที่ท างานที่ปลอดภยัและถกูสขุอนามยั และที่มีบรรยากาศการท างานที่ปราศจากการกีดกนัและ
การก่อกวน หรือพฤติกรรมสว่นตวัที่ไมอ่ านวยตอ่บรรยากาศที่ดีในการท างาน ให้แก่พนกังาน 

ฝ่ายบริหารของส านกังานของกลุม่บริษัทซีดีจีทกุแหง่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและรักษานโยบายที่ได้รับอนมุตัิจาก
ส านกังานใหญ่ เพื่อให้แนใ่จวา่เป็นไปตามความมุง่มัน่นี ้

การใช้ยาเสพติดและสิ่งมึนเมา 

ส านกังานทกุแหง่ของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎข้อบงัคบัอยา่งเคร่งครัดในทกุเร่ืองที่เก่ียวกบัการครอบครอง 
หรือใช้ยาเสพติดและสิง่มนึเมา บริษัทมีนโยบายห้ามพนกังานใช้สิง่เหลา่นีใ้นทางที่ผิดกฎหมาย ห้ามจ าหนา่ย ห้ามซือ้ ห้าม
น าสง่ ห้ามครอบครอง หรือห้ามเสพยาเสพติด ยกเว้นท่ีได้รับค าสัง่จากแพทย์ในขณะท่ีอยูใ่นสถานท่ีของบริษัท 

ในท านองเดียวกัน บริษัทมีนโยบายห้ามพนกังานใช้ จ าหน่าย หรือครอบครองเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในขณะอยู่ใน
บริเวณบริษัท ยกเว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจากบริษัท 

ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน 

บริษัทจะบริหารงานโดยให้เกียรติและเคารพความเป็นสว่นตวัของพนกังาน บริษัทมีนโยบายในการขอข้อมลูเฉพาะและเก็บ
ข้อมลูสว่นตวัของพนกังานตามที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลของบริษัท หรือตามที่กฎหมายอนมุตัิในขอบเขต
ทีบ่ริษัทมีกิจการอยู ่การเข้าถึงข้อมลูนีจ้ะกระท าได้โดยเฉพาะผู้ที่มีความจ าเป็นเทา่นัน้ 

บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของพนกังาน ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายควบคมุ
เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว บริษัทจะก าหนดนโยบายและหลกัที่จะปกปอ้งข้อมลูสว่นตวัของพนกังาน 

โดยปกติแล้ว ความเคารพในความเป็นสว่นตวัของพนกังาน ไม่รวมถึงพฤติกรรมสว่นตวันอกหน้าที่การงาน ยกเว้นแต่ว่า
พฤติกรรมดงักลา่วจะมีผลเสยีตอ่ประสทิธิภาพในการท างาน หรือมีผลตอ่ช่ือเสยีงหรือผลประโยชน์เชิงธุรกิจของบริษัท เช่น

ก า ร ใ ช้ สื่ อ สั ง คม  (Social Media)  น อ ก เ ว ล า ง า นที่ มี ก า ร อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง เ ก่ี ย ว กั บ บ ริ ษั ท 
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การสื่อสารกับพนักงาน 

บริษัทจะรายงานตอ่พนกังานถึงผลประกอบทางธุรกิจ สมรรถภาพของผลติภณัฑ์ ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และความส าเร็จ
ของพนกังาน และจะจดัหาช่องทางการสือ่สารท่ีสนบัสนนุการแสดงออก การสนทนาแลกเปลีย่นความคิดเห็น ทศันคติ และ
ความกงัวลของพนกังาน 

บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะมอบอ านาจให้แก่ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั และ/ หรือฝ่ายบคุคล ตรวจสอบข้อกงัวลใจหรือ
ข้อร้องเรียนต่างๆ ของพนกังานอย่างเป็นความลบั และสร้างความมัน่ใจต่อพนกังานว่าตวัแทนของบริษัทจะให้ค าตอบ
อย่างเหมาะสม และจะไม่มีการตอบโต้หรือแก้แค้นต่อพนกังานที่ร้องเรียนต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม การใช้ช่องทางการ
สื่อสารเหลา่นีใ้นการรายงาน “การกระท าที่ผิด” จะไม่ท าให้พนกังานพ้นจากความรับผิดชอบจากการมีสว่นพวัพนัในการ
กระท าผิดดงักลา่ว 

การพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันาพนกังาน โดยให้ความช่วยเหลือในการพฒันาและเพิ่มทกัษะในหน้าที่การงาน ผ่านการเรียนรู้งาน 
กระบวนการท างาน กิจกรรม และ/หรือโปรแกรมการฝึกอบรมตา่งๆ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

บริษัทจะใช้/ บริหารจดัการนโยบายคา่ตอบแทนและสวสัดิการที่ใกล้เคียงกบัธุรกิจ/ คู่แข่งขนัในตลาด เพื่อจูงใจและรักษา
บคุลากรท่ีมีความสามารถและตัง้ใจท างานเอาไว้ 
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ลูกค้า ผู้ขายสินค้าให้กับบริษัท และบริษัทคู่แข่ง    

1. ลูกค้าและผู้ขายสินค้าให้กับบริษัท  

1.1 ความขดัแย้งในเร่ืองผลประโยชน์ทางธุรกิจ  

กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ พนกังาน และตวัแทนของบริษัท ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ดเูหมือนว่าจะเกิดความขดัแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบริษัท ในการติดตอ่ท าธุรกิจกบัผู้ขายสินค้า ลกูค้า และบคุคลอื่น ๆ ท่ีท า
ธุรกิจกบับริษัท ข้อก าหนดนีม้ีผลบงัคบัใช้ทัง้ในความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจและความสมัพนัธ์สว่นตวั หลกัปฏิบตัิของบริษัทที่
ควบคมุเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์มีแนวทางโดยเฉพาะเก่ียวกบัการปฏิบตัิในประเด็นหลกัตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้

• ผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทของผู้ขายสนิค้า ลกูค้า หรือคูแ่ขง่ขนั 
• การแสวงหาหรือรับของก านลั หรือค่าตอบแทนในรูปแบบใดก็ตามจากผู้ขายสินค้า ลกูค้า หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ติดต่อ

ค้าขายกบับริษัท (อ้างอิงเร่ืองการให้และการรับของขวญัทางธุรกิจ) 
• การเป็นกรรมการบริหาร การวา่จ้างกบั หรือการอาสาให้บริการแก่บริษัทหรือองค์กรอื่น 
• การใช้ข้อมลูของบริษัทท่ีเป็นความลบั หรือที่ไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน 
• การใช้ต าแหน่งในการหาผลประโยชน์ หรือความได้เปรียบที่ไมเ่หมาะสมเพื่อตนเองหรือบคุคลในครอบครัว พนกังาน

ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจน าไปสู่ หรือแม้จะเป็นเพียงการส่อเค้าถึงการขดัผลประโยชน์ระหว่าง
ผลประโยชน์สวนตวัและผลประโยชน์ของบริษัท 

1.2 การปฏิบตัิตามกฏหมายป้องกนัการผูกขาด 

บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายป้องกนัการผกูขาดของเขตอ านาจศาลแตล่ะเขตที่บริษัทมีกิจการอยู่ ทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ พนกังานทุกคนไม่ว่าในต าแหน่งใดก็ตามภายในบริษัท จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามกฎหายป้องกนัการ
ผกูขาดนี ้

นโยบายของบริษัทว่าด้วยการปฏิบตัิตามกฎหมายป้องกนัการผูกขาดมีแนวทางเก่ียวกบัการห้ามท าสญัญาแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์กบัผู้ขายสนิค้าในการซือ้สนิค้าและบริการ 

พนกังานจะต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกระบวนการจดัซือ้จดัหาของรัฐบาล 

1.3 การจดัซือ้จดัหาของรัฐบาล 

ในฐานะผู้ขายสินค้าและบริการให้กบัรัฐบาล บริษัทคาดหวงัให้กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ พนกังาน และผู้ แทนทกุคนของ
บริษัท รวมทัง้ที่ปรึกษาและผู้ รับจ้างของบริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎข้อบงัคบัต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัซือ้จดัหาของ
รัฐบาล 

พนกังานจะต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกระบวนการจัดซือ้จัดหาของรัฐบาล และ
รับรองความถกูต้องของข้อมลูทัง้หมดที่สง่ให้แก่รัฐบาล 

 



8 
 

บริษัทยงัมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการจดัซือ้จัดหาของรัฐบาลต่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ภายนอกประเทศ 

1.4 คุณภาพสนิค้าและความปลอดภยั 

ทุกหน่วยงานของบริษัทมีความรับผิดชอบในการออกแบบ การผลิต และส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและทดสอบท่ีจ าเป็นทัง้หมดอยา่งถกูต้อง 

เช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ทัง้หมดของบริษัทต้องได้รับการออกแบบ ผลิต และส่งมอบ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ
คณุภาพเป็นหลกั 

มาตรฐานในเร่ืองคณุภาพและความปลอดภยัของสนิค้า จะต้องเป็นหลกัที่ใช้ในการด าเนินกิจการและในกระบวนการผลิต
ในทกุหนว่ยของบริษัท 

1.5 การตลาดและการจ าหน่าย 

เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทในการเข้าใจถึงความต้องการของลกูค้า และตอบสนองตอ่ความต้องการเหลา่นี ้
โดยเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพในราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสม 

เราจะจ าหนา่ยผลติภณัฑ์และให้บริการด้วยความซื่อสตัย์ โดยอาศยัคณุภาพของสนิค้าเป็นหลกั และจะไมก่ระท าการที่ผิด
กฎหมายหรือขดักบัมาตรฐานการปฏิบตัิของบริษัท 

1.6 ที่ปรึกษา ตัวแทนบริษัท และตัวแทนการจ าหน่าย 

เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้บริการของบคุคล หรือบริษัทที่ปรึกษาหรือเป็นตวัแทนของบริษัท เราต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อ
หลีกเลี่ยงความขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและตวับุคคลหรือบริษัทที่ว่าจ้าง ในฐานะตวัแทนของบริษัท ท่ี
ปรึกษา ตัวแทนบริษัท และตัวแทนการขายของบริษัทต้องไม่กระท าการที่ขัดต่อหลกัจรรยาบรรณ ท่ีมีผลบังคับใช้ต่อ
พนกังาน หรือที่ขดักบักฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ 

1.7 การปกป้องข้อมูล 

พนกังานของบริษัทจะต้องลงนามในสญัญาห้ามเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และจะต้องปกป้องข้อมลูท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิและ
ความลบัทางการค้าของลกูค้าและผู้ขายสนิค้าให้กบับริษัท พนกังานใหมจ่ะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูทางการค้าของบริษัทเดิม 
พนกังานของบริษัทจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของลกูค้าหรือผู้ขายสินค้า ยกเว้นได้รับอนมุตัิจากบคุคลหรือ
บริษัทท่ีเป็นเจ้าของข้อมลูนัน้ ๆ 

1.8 ผู้ขายสนิค้า ร้านค้าปลกี และผู้รับเหมา 

บริษัทจะซือ้อุปกรณ์ สินค้า และบริการ โดยยึดหลกัคุณภาพเป็นหลกั ดงันัน้ผู้ขายสินค้า ผู้จ าหน่าย และผู้ รับเหมาของ
บริษัทจะได้รับการปฏิบตัิด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยปราศจากการเลอืกปฏิบตัิ 

ผู้แทนของบริษัทซึ่งติดตอ่ท าธุรกิจกบัผู้ขายสินค้า หรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ขายสินค้า จะต้องปฏิบตัิตามนโยบายของ
กลุม่บริษัทซีดีจีที่เก่ียวข้องกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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1.9 การแก้ไขข้อผิดพลาด 

บริษัทมีนโยบายทีจ่ะแจ้งให้ลกูค้าและผู้ขายสนิค้าทราบถงึความผิดพลาดในเร่ืองข้อความ (ตวัอกัษรทางการพิมพ์) หรือ
การบญัชี และจะด าเนินการแก้ไขความผิดพลาดดงักลา่วในทนัที โดยการให้เครดติ คืนเงิน หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่เป็นท่ี
พอใจและยอมรับของทกุฝ่าย 

2. บริษัทคู่แข่ง  

2.1 กฎหมายป้องกนัการผูกขาด 

พนกังานจะต้องไมท่ าการสือ่สารกบับริษัทคูแ่ขง่ในเร่ืองการตลาดและการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์และบริการของบริษัท รวมถึง
จะต้องไม่แลกเปลี่ยนข้อมลูกบัคู่แข่งขนัในเร่ืองราคา สว่นแบ่งการตลาด หรือข้อมลูอื่น ๆ ที่ขดักบักฎหมาย หรือกฎหมาย
การแขง่ขนัอื่นๆซึง่มีผลบงัคบัใช้กบัการด าเนินงานของบริษัทภายในและนอกประเทศ 

2.2 ข้อมูลเชิงการแข่งขัน 

ในตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขนั ข้อมูลเก่ียวกบับริษัทคู่แข่งเป็นส่วนประกอบที่จ าเป็นของธุรกิจ บริษัทจะยอมรับข้อมลู
ดงักลา่วเฉพาะในกรณีที่บริษัทเช่ือวา่การรับและการใช้ข้อมลูดงักลา่วเป็นไปอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

ความซื่อสตัย์ ช่ือเสยีง และผลก าไรของบริษัท ขึน้อยูก่บัการกระท าของพนกังานทกุคน 

2.3 การตลาด การจ าหน่าย และการโฆษณา 

บริษัทจะแขง่ขนัในตลาดโดยอาศยัคณุภาพสนิค้าและบริการของบริษัท ข้อก าหนดทางกฎหมาย และจรรยาบรรณทีเ่น้นชดั
ว่าบริษัทจะปฏิบตัิด้วยความเป็นธรรมและซื่อสตัย์ การปฏิบตัิการด้านการตลาดและการจ าหน่ายต้องยึดคุณสมบตัิและ
คณุภาพสินค้าเป็นหลกั บริษัทต้องใช้ความระมดัระวงัในการเปรียบเทียบกบับริษัทคู่แข่ง และหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความที่
เป็นการดถูกูหรือดแูคลนบริษัทคูแ่ขง่ 
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ผู้ถือหุ้นของบริษัท  

1. ผลตอบแทนจากการลงทุน 

วัตถุประสงค์พืน้ฐานอย่างหนึ่งของบริษัท คือ เพื่อให้ได้ผลก าไร โดยการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลกัจรรยาบรรณ เพื่อ
ความก้าวหน้าของบริษัทและให้ผลตอบแทนอนัดีเยี่ยมแก่การลงทนุของผู้ ถือหุ้น 

2. การปกป้องทรัพย์สนิต่าง ๆ 

2.1 ทรัพย์สนิที่มีตวัตน 

กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และพนกังานทกุคนของบริษัทต้องมีความรับผิดชอบในการใช้ อนรัุกษ์ และปกป้องทรัพย์สิน
ของบริษัท รวมทัง้ สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการก าหนดและสื่อสาร
นโยบายและระเบียบการตา่ง ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้พนกังานปฏิบตัิตามความรับผิดชอบเหลา่นี ้

2.2 ทรัพย์สนิทางปัญญา 

กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และพนกังานของบริษัทต้องทราบถึงทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท เช่นสิง่ประดิษฐ์ ข้อมลูทาง
ธุรกิจและข้อมลูทางเทคนิคที่เป็นความลบั รวมทัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบผลิตภณัฑ์และความเช่ียวชาญใน
การผลิต พนักงานทุกคนจึงต้องมีความรับผิดชอบในการใช้และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านีต้ามข้อตกลงและ
นโยบายที่เก่ียวข้องของบริษัท 

2.3 ความถกูต้องของเอกสารของบริษัท 

การติดต่อเจรจาทางการค้าของบริษัทต้องเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการอนุมตัิอย่างเหมาะสม และต้องได้รับการ
บนัทึกอย่างสมบรูณ์และถกูต้องในแผนกบญัชีและบนัทึกของบริษัท ตามหลกัการทางบญัชีอนัเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปและ
นโยบายทางการเงินท่ีมีของบริษัท การเสนองบประมาณและการประเมินด้านเศรษฐกิจต้องแสดงข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้อง
กบัการตดัสินใจที่ขอหรือแนะน าอย่างตรงไปตรงมา และจะต้องไม่มีการฝากเงินในบญัชีลบัไม่ว่าจะเพื่อจุดมุ่งหมายใดก็
ตาม 

การเก็บหรือท าลายบนัทึกของบริษัทต้องเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดของบริษัท และตามกฎข้อบงัคบัและระเบียบทาง
กฎหมาย 

2.4 การสื่อสารกบัผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับทัง้หมดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการค้าต่อสาธารณชน การ
แถลงการณ์ตอ่สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร ต้องครบถ้วน ตรงไปตรงมา ถกูต้องทนัเวลา และ
เป็นท่ีเข้าใจได้ โดยไมม่ีการปกปิดและละเว้นข้อมลู  
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การให้และการรับของขวัญทางธุรกจิ  
ค าจ ากดัความของบริษัทส าหรับค าว่า “ของขวัญทางธุรกิจ” คืออะไร 

ค าวา่ “ของขวญัทางธุรกิจ” หมายถึง สิง่ใดก็ตามที่มีมลูคา่ที่ให้หรือได้รับอนัเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และผู้ รับ

ไม่ได้จ่ายเงินตามมลูคา่ตลาด ของขวญัอาจอยูใ่นรูปแบบใดก็ได้ ตวัอย่างเช่น อาหาร บตัรชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต ละคร-

เวทีหรือกีฬา สว่นลด หรือการเดินทางที่ “ออกคา่เดินทางให้ทัง้หมด” ของแจกเพื่อการสง่เสริมการขาย และคา่สนามกอล์ฟ 

เป็นต้น ทัง้หมดนีส้ามารถถือได้วา่เป็นของขวญัทางธุรกิจทัง้สิน้ 

จะให้หรือรับของขวัญทางธุรกิจได้เมื่อไร 

ในแต่ละพืน้ที่ที่บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ ต่างก็มีธรรมเนียมซึ่งเป็นที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการให้และรับของขวญัทาง

ธุรกิจ ทัง้ในเร่ืองของประเภทและมลูคา่ของของขวญั และมารยาทหรือธรรมเนียมการแลกเปลีย่นของขวญั 

โดยทัว่ไปแล้ว หลกัปฏิบตัิ นโยบายของบริษัทอนญุาตให้มีการให้ (และการรับ) ของขวญัทางธุรกิจที่เป็นมารยาททางธุรกิจ

ตามธรรมเนียม ซึ่งมีมลูค่าและความถ่ีที่เหมาะสม นี่เป็นมาตรฐานที่ยืดหยุ่นได้และมีขึน้เพื่อรองรับสถานการณ์แวดล้อม

ต่างๆ  อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาเปรียบเทียบแนวความคิดที่เป็นพืน้ฐานของมาตรฐานนี ้(“ธรรมเนียม” “มารยาท” 

“มลูค่า” และ “ความถ่ีที่เหมาะสม”) กบัมาตรฐานตา่ง ๆ ท่ีเป็นกลาง แนวความคิดแต่ละอย่างเหลา่นีม้ีข้อจ ากดัของตนเอง 

ของขวญัทางธุรกิจควรเป็นสญัลกัษณ์ที่แสดงถึงความนบัถือนาน ๆ ครัง้ 

การให้และการรับของขวญัหรือของก านลัจะไมไ่ด้รับอนญุาต หาก: 

• ขดัตอ่กฎหมายหรือกฎข้อบงัคบั 
• ขดัตอ่นโยบายที่เข้มงวดกวา่ของบริษัท 
• ขดัตอ่นโยบายอนัเป็นท่ีทราบ ของผู้วา่จ้างของผู้ รับของขวญันัน้ หรือ 
• มีจดุประสงค์เพื่อการมีอิทธิพล หรือดเูสมือนวา่จะมีอิทธิพลตอ่ผู้ รับอยา่งไมเ่หมาะสม 

การรายงานเกี่ยวกับของขวัญทางธุรกิจ 

พนกังานของบริษัทต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาของตนทราบถึงการให้ของขวญัทางธุรกิจ ไมว่า่พนกังานจะขอเบิก/ รับเงิน

ค่าของขวญัคืนจากบริษัทหรือไม่ก็ตาม หากสามารถขอเบิก/ รับเงินค่าของขวญัคืนจากบริษัท พนกังานต้องใส่จ านวน

ทัง้หมดพร้อมกับช่ือและความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีกบัผู้ รับลงในรายงานค่าใช้จ่ายของพนกังาน ผู้บงัคบับญัชามีความ

รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แนใ่จวา่มีการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดตามหลกัปฏิบตัิวา่ด้วยเร่ืองของขวญัทางธุรกิจ 

พนกังานของบริษัทจะต้องรายงานของขวญัทางธุรกิจที่ตนได้รับให้แก่ผู้บงัคบับญัชาของตนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เว้นแต่: 
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• การรับเลีย้งอาหารและเคร่ืองดื่มในระหวา่งปฏิบตัิหน้าที่ 
• ความบนัเทิงที่พนกังานได้รับในระหวา่งการเดินทางไปปฏิบตัิหน้าที่ในตา่งประเทศหรือตา่งจงัหวัด ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 

5,000 บาท ตวัอยา่งเช่น บตัรชมกีฬา หรือบตัรชมการแสดงใด ๆ เป็นต้น หรือ 
• ของขวญัทางธุรกิจที่มีมูลค่าไม่เกิน 2,500 บาท  

เพื่อจุดมุ่งหมายในการวดัมูลค่าของของขวญั จะใช้มูลค่าสงูสดุจ านวน 5,000 บาท กับพนกังานแต่ละคน แต่จะรวม
มลูคา่ของงาน ๆ หนึง่ส าหรับพนกังานแตล่ะคน ตวัอยา่งเช่น เคร่ืองดื่ม อาหารเย็น และการชมการแสดงในเย็นวนัเดียวกนั

จะถือวา่เป็นงานเดียว 

 

การให้ของขวัญทางธุรกิจแก่สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว 

บริษัทถือว่าของขวญัที่ให้แก่คูส่มรสหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นของขวญัทางธุรกิจ หากมีแรงจูงใจโดย หรือเก่ียวข้องกบั

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ การให้และรับรองของขวญัดงักลา่วต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทเช่นเดียวกบัของขวญัอื่นๆ 

ทางธุรกิจ 

 

ข้อจ ากัดของบริษัทเกี่ยวกับการรับรองของขวัญ 

นอกจากข้อจ ากดัเหลา่นีแ้ล้ว ยงัมีข้อจ ากดัเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่มีผลบงัคบัใช้กบัพนกังานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบั

การจดัซือ้ ซึ่งรวมถึงพนกังานทัง้หมดในแผนกจดัซ้ือ และพนกังานอื่น ๆ ทีได้รับมอบหมายจากแผนกจดัซ้ือโดยที่สามารถ

ทราบได้อย่างง่ายดายว่าพนักงานเหล่านัน้เป็นใคร ตัวอย่างเช่น พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าของผู้ จัดหาสินค้า 

พนักงานที่มีความรับผิดชอบในการเลือกผู้ จัดหาสินค้า หรือพนักงานที่มีอ านาจในการซือ้โดยตรงจากผู้ จัดหาสินค้า 

พนกังานกลุม่นีถื้อวา่เป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสียโดยตรงของกระบวนการจดัซือ้ของบริษัท ดงันัน้พนกังานกลุม่นีจ้ะสามารถรับ

ได้เฉพาะ (ก) เคร่ืองดื่ม อาหารว่างเบา ๆ และมือ้อาหารที่รับประทานในระหว่างการประชุมทางธุรกิจซึ่ งจดัขึน้ในสถานท่ี

ของผู้ รับเหมาช่วง ผู้จ าหน่าย หรือผู้จดัหา (ข) มือ้อาหารเมื่ออยู่ในระหว่างการเดินทาง (ค) ของแจกเพื่อการโฆษณาหรือ

การสง่เสริมการขายที่มีมลูคา่น้อย เช่น หมวก หรือสมดุบนัทึก และ (ง) ของขวญั ความบนัเทิง หรือรางวลัอื่น ๆ หากมีการ

รายงานและได้รับอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้บงัคบับญัชาเทา่นัน้ 

 

 

 

 



13 
 

ของขวัญประเภทใดจึงจะถอืว่าเหมาะสม 

ความเหมาะสมของของขวญัทางธุรกิจนัน้สว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัลกัษณะของของขวญันัน้ โดยทัว่ไปแล้ว เคร่ืองดื่มหรืออาหารที่

รับประทานในระหว่างปฏิบตัิหน้าที่ และของแจกต่าง ๆ เช่น ปากกา ปฏิทิน และของแจกอื่น ๆ ที่มีตราหรือโฆษณาของ

บริษัท ถือเป็นสิง่ที่เหมาะสม กฎเกณฑ์ทัว่ไปก็คือ ของขวญัทางธุรกิจที่มีมลูคา่ไมเ่กิน 2,500 บาท ถือวา่ไมเ่ป็นปัญหาและ
ไม่จ าเป็นต้องรายงานให้แก่ผู้บงัคบับญัชาทราบ ในทางตรงกันข้ามของขวญัทางธุรกิจโดยทัว่ไปไม่ควรมีมลูค่าเกินกว่า  

5,000 บาท แม้ว่าในบางกรณีของขวญัทางธุรกิจที่มีราคาสงูกว่านัน้อาจเป็นสิ่งที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ราคาและ
ลกัษณะของของขวญัทางธุรกิจควรเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดล้อมเสมอ (เช่น หลกัปฏิบตัิหรือธรรมเนียมที่เป็นท่ียอมรับ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และต าแหนง่ของผู้ รับ) 

การจัดการกับของขวัญทางธุรกิจทีได้รับ 

บริษัทถือวา่ของขวญัทางธุรกิจที่พนกังานได้รับมาเนื่องด้วยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซือ้จะเป็นผู้ก าหนด

วิธีการจัดการที่เหมาะสมกับของขวญัทางธุรกิจที่ได้รับซึ่งมีมูลค่าเกิน 2,500 บาท (นอกจากอาหารและเคร่ืองดื่มที่
รับประทาน ความบนัเทิง ดอกไม้ หรือสิ่งอื่น ๆ ในท านองเดียวกนันี)้  รวมถึงการท าบนัทึกการรับของขวญัทางธุรกิจนัน้ๆ 

และแจ้งให้ทางฝ่ายบญัชีการเงินเพื่อรับทราบ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซือ้จะพิจารณาความเหมาะสมในการยอมให้เก็บของขวัญไว้ในบริเวณที่ท างานของพนกังานที่ได้รับ

ของขวญั หรือในบางกรณีอาจให้ความเห็นวา่ควรสง่ของขวญันัน้คืนหรือไม ่หรืออาจพิจารณาให้น าของขวญัทางธุรกิจนัน้ๆ 

ไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลหรือองค์กรบริการชุมชน หรือน ามาจบัสลากเพื่อเป็นของขวญัให้แก่พนกังานในการเลีย้ง

ประจ าปีหรืองานกิจกรรมตา่งๆภายในของบริษัท 

มีกฎเกณฑ์อะไรบ้างเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญจากลูกค้าที่เป็นรัฐบาล 

กฎหมายและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของบริษัทจะมีการควบคมุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัหนว่ยงานรัฐบาล กระทรวงตา่ง ๆ และ

รัฐสภาอย่างรัดกุม นโยบายของบริษัทห้ามการเสนอ หรือให้ของขวญัแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่มีหน้าที่จัดซือ้จัดหา การที่

ผู้ รับเหมาช่วง ผู้จ าหนา่ย หรือ ผู้จดัหาสนิค้า ให้เงิน ของขวญั หรือสิง่อื่น ๆ ที่มีมลูคา่แก่รับจ้างของรัฐบาล เพื่อจดุมุง่หมาย

ในการรับหรือตอบแทนโดยเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั (“สนิน า้ใจ”) ถือเป็นการละเมิดทางอาญา หากมีข้อสงสยัใด ๆ กรุณาติดตอ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล 
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การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภยัและความเป็นอยู่ที่ดี  

บริษัทส่งเสริมให้มีแนวทางและหลกัปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพนกังาน เช่นเดียวกันกับการ

เป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ร่วม แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับทราบ ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและ

นโยบายด้านความปลอดภยัของบริษัท รวมถึงกฎหมายด้านความปลอดภยั  พนกังานแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบสว่น

บุคคลในการท าให้สถานที่ท างานเป็นที่ๆปลอดภยั รวมถึงการใช้อุปกรณ์และวสัดุของบริษัทอย่างระมดัระวงัเพื่อความ

ปลอดภยัในการท างาน 

ในฐานะพนกังาน หากท่านสงัเกตเห็น หรือรับรู้ถึงสภาวะการท างานที่คกุคามตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของท่านหรือ

ของเพื่อนร่วมงาน กรุณารายงานหวัหน้างาน ตวัแทนคณะกรรมการสวสัดิการ ฝ่ายรักษาความปลอดภยั ตวัแทนฝ่าย

บคุคล ตามความเหมาะสม 

ยาเสพตดิและแอลกอฮอล์ 

การใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์นัน้คุกคามต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และส่งผลในทางลบต่อการ

ปฏิบตัิงานและช่ือเสียงของบริษัทได้  ไม่ว่าจะเป็นการท างานในสถานที่ หรือนอกสถานที่ของบริษัท ทัง้นีพ้นกังานไม่ได้รับ

อนญุาตให้ผลติ ขาย แจกจ่าย จ าหนา่ย ครอบครองหรือใช้สารเสพติดที่ถกูห้ามหรือควบคมุ 

บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานเสพ บริโภค หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดในขณะที่ปฏิบตัิงาน 

รวมทัง้การขบัขี่ยานพาหนะระหวา่งการท างาน  

ถ้าท่านสงสยัว่าพนักงานท่านใดก็ตามที่อาจจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดต้องห้ามที่ละเมิด

กฎหมาย หรือนโยบายของบริษัท ท่านควรจะรายงานต่อหวัหน้างานทันที พนักงานที่ละเมิดนโยบายสารเสพติดและ

แอลกอฮอล์อาจจะถกูด าเนินคดี และมีความผิดทางอาญาเช่นเดียวกนักบัถกูลงโทษทางวินยัไปจนถึงสิน้สดุการจ้างงาน 

ถ้ามีค าถามหรือข้อกังวลใจเก่ียวกับนโยบายเร่ืองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบริษัท หรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล 

พันธะสัญญาที่จะรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีหลกัการที่จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะปฏิบัติตามกฎหมาย หรือให้

สอดคล้องกบัข้อก าหนดต่างๆในด้านการรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่างๆ  ลกูค้า ฯลฯ ที่บริษัทท าธุรกิจร่วม

ด้วย  

 

 

 



15 
 

การสนับสนุนชุมชน และกิจกรรมทางการเมือง  

การสนับสนุนชุมชน 

ในฐานะพลเมืองที่ดี บริษัทมีนโยบายในการสนบัสนุนองค์กรและกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกชุมชนในที่ๆเราด าเนินธุรกิจอยู่ 
บริษัทจะสนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรมชมุชน และบริษัทจะพยายามสนบัสนนุกิจกรรมชมุชนท่ีเป็นประโยชน์
และที่เป็นการกศุล 

การบริจาคเงนิเพื่อการเมือง 

บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายในทุกระดบัที่เก่ียวข้องกบัการมีส่วนร่วมของบริษัทในทางการเมือง รวมทัง้การบริจาคเงิน
ให้แก่พรรคการเมืองตา่ง ๆ หรือผู้สมคัรเข้ารับการเลอืกตัง้ 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมอืง 

บริษัทสนบัสนนุให้กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และพนกังานทกุคนท่ีมีสิทธ์ิ มีสว่นร่วมในกระบวนการทางการเมือง รวมถึง
การใช้สิทธ์ิในการเลือกตัง้ฯ การมีสว่นร่วมตา่งๆไมว่า่จะเป็นการสละเวลาหรือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งขึน้อยูก่บั
ความสมคัรใจของพนกังาน 

กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ พนกังาน ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือตวัแทนการจ าหน่ายที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรือบริษัทใน
เครือ ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายทัง้หมดของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมในการเมืองและรัฐบาล 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

หลกัจรรยาบรรณที่ควบคมุเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทก าหนดว่า พนกังานของทกุคนต้องปฏิบตัิหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยต้องไมค่ านงึถึงผลประโยชน์สว่นตวัหรือการแสวงหาผลก าไรสว่นตวั 

 

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” คอือะไร 

ส าหรับพนกังานของบริษัท ค าวา่ “ความขดัแย้งทางผลประโยชน์”  หมายถึงการมีสว่นเก่ียวข้องในการกระท า ไมว่า่จะโดย

การลงทนุ การท างานนอกบริษัท ความรักหรือความสมัพนัธ์สว่นตวัอื่น ๆ หรือพนัธะหรือความสมัพนัธ์อื่นใดที่อาจเป็นเหตุ

ให้พนกังานใช้ต าแหนง่หน้าที่ และอิทธิพลของตนในบริษัทเพื่อผลประโยชน์สว่นตวั หรือเพื่อประโยชน์ของบคุคลอื่น แทนที่

จะท าเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 

หลักจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีผลบังคับใช้กับใคร 

หลกัจรรยาบรรณนีม้ีผลบงัคบัใช้กับเจ้าหน้าที่และพนกังานทุกคนของบริษัท ทุกสาขา หน่วยงาน และหน่วยธุรกิจที่อยู่

ภายใต้การควบคุมของบริษัท และมีผลตามสญัญาในการบงัคบัใช้กบัที่ปรึกษา ผู้ รับสมัปทาน และบุคคลอื่นๆ ที่บริษัท

วา่จ้าง และกบักิจการตา่ง ๆ ของสายงานของพนกังาน ในชอบเขตที่บริษัทสามารถมีอิทธิพลตอ่องค์กรเหลา่นี ้

 
หลักจรรยาบรรณของบริษัทกล่าวถงึความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในประเดน็หลกัๆดงันี ้

1. ความสมัพนัธ์ (ซึ่งรวมถึงความรักหรือความสมัพนัธ์ส่วนตวัอื่น ๆ ในสายบงัคบับญัชาใด ๆ) ซึ่งอาจมีผลต่อความเป็น
อิสระ หรือวิจารณญาณของพนกังาน หรือท าให้เกิดปัญหาในสถานท่ีท างานหรือปัญหาอื่น ๆ ในการปฏิบตัิงาน 

2. การมีผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรง หรือโดยอ้อม (รวมถึงการถือหุ้นทัง้ในตลาดและนอกตลาดหลกัทรัพย์) ในผู้จดัหา 
ลกูค้า หรือบริษัทคูแ่ขง่ เป็นจ านวนมากพอที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งกบัผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

ในกรณีที่พนกังานถือหุ้นบริษัทใดๆก็ตามที่อยู่ในและ/ หรือนอกตลาดหลกัทรัพย์ พนกังานต้องไม่มีสิทธ์ิหรือหน้าที่ในการ
บริหารจดัการใดๆ ในบริษัทนัน้ๆ อนัมีสว่นได้เสยีอนัขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท 

3. การรับจ้าง หรือให้บริการแก่องค์กรอีกองค์กรหนึง่ หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึง่มีผลเสยีตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท 

4. การแสวงหาหรือยอมรับของขวญั ทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากผู้ที่ท าธุรกิจหรือก าลงัแสวงหาการท าธุรกิจกับบริษัท 
นอกเหนือไปจากที่บริษัทอนญุาต โดยอ้างอิง “การให้และการรับของขวญัทางธุรกิจ” 

5. การใช้ข้อมลูในทางที่ผิด หรือให้ข้อมลูท่ีเป็นความลบั กรรมสิทธ์ิ หรือข้อมลู “ภายใน” ของบริษัท แก่บคุคลอื่น (รวมทัง้
การซือ้ขายหุ้นของบริษัทโดยอาศยัข้อมลู “ภายใน”) 
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การฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณของบริษัทข้างต้นอาจท าให้พนกังานได้รับโทษทางวินยั ซ่ึงอาจรวมถึงการยกเลิกสญัญาจ้าง 
นอกจากนี ้เนือ่งจากหลกัจรรยาบรรณและนโยบายต่าง ๆ  ของบริษัทไดร้บัการก าหนดข้ึนโดยอาศยัข้อก าหนดทางกฎหมาย 
การฝ่าฝืนหลกัหลกัจรรยาบรรณและนโยบายอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดว้ยเช่นกนั 

ในกรณีที่พนกังานไมม่ัน่ใจวา่ก าลงัด าเนินการใดๆก็ตามที่อาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ข้อใดข้อหนึง่ข้างต้น ขอให้พนกังาน
ติดตอ่ฝ่ายบคุคล หรือผู้บงัคบับญัชาเพื่อชีแ้จงในประเด็นดงักลา่ว โดยพนกังานอาจต้องแสดงหลกัฐานตามที่บริษัทร้องขอ
เพื่อชีแ้จง และขออนมุตัิจากทางบริษัทให้ด าเนินการตอ่ไปได้หากการนัน้ไมข่ดัตอ่หลกัจรรยาบรรณของบริษัท 
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ข้อมูลที่เป็นความลับและทรัพยากรของบริษัท  
 
ข้อมูลที่เป็นความลับ  
 
พนกังานจะต้องปกปอ้งข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทและหุ้นสว่นทางธุรกิจของบริษัท 
 
ในการท างานของพนกังาน พนกังานอาจได้รับข้อมูลบางอย่างเก่ียวกบับริษัท ลกูค้า ผู้ขายสินค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือ
ข้อมลูของบคุคลที่สาม ซึ่งเป็นความลบัและมีความอ่อนไหวในเชิงการแขง่ขนัและ/หรือเป็นข้อมลูท่ีมีลิขสิทธ์ิ พนกังานควร
สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ข้อมลูเหลา่นัน้เป็นความลบั และมีความออ่นไหวในเชิงการแขง่ขนั นอกเสยีจากวา่พนกังานมีข้อบง่ชีท้ี่ 
แนช่ดัวา่ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมลูนีสู้ส่าธารณชนแล้ว 
 
ให้ใช้ข้อมลูด้วยความระมดัระวงัและสมเหตสุมผลเสมอเพื่อปกป้องข้อมลูที่เป็นความลบัที่เก่ียวข้องกบับริษัท หรือบริษัท
อื่น ๆ พนกังานไมค่วรเปิดเผยข้อมลูทางธุรกิจที่เป็นความลบัใด ๆ  แก่บคุคลใดภายนอกบริษัท แม้แต่สมาชิกของครอบครัว
นอกเสยีจากวา่การเปิดเผยนัน้: 
• ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
• เช่ือมโยงกบัความต้องการทางธุรกิจที่ถกูต้องตามกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้อยา่งชดัเจน 
• อยูภ่ายใต้ข้อตกลงในการรักษาความลบัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ่งได้รับอนมุตัิแล้วจากบริษัท หรือผู้มีอ านาจ 
 
แม้แต่ภายในบริษัท และท่ามกลางเพื่อนร่วมงานของ พนกังานได้รับอนญุาตให้แบ่งปันข้อมลูพืน้ฐานที่จ าเป็นต้องแจ้งให้
ทราบได้เทา่นัน้ 
 
ทรัพยากรของบริษัท  
 
พนกังานมีหน้าที่ที่จะต้องปกปอ้งทรัพยากรของบริษัท 
 
บริษัทให้ความไว้วางใจพนกังานในการใช้ทรัพยากรของบริษัทอยา่งซื่อสตัย์และมีประสทิธิภาพ ทรัพยากรของบริษัท หมาย
รวมถึงทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น สิ่งปลกูสร้าง วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อะไหล ่วตัถดุิบ ผลิตภณัฑ์ขัน้สดุท้าย 
ยานพาหนะ ฯลฯ และยงัรวมถึงสินทรัพย์ที่จบัต้องไม่ได้ เช่น เวลาของบริษัท ข้อมลูที่เป็นความลบั ทรัพย์สินทางปัญญา
และระบบสารสนเทศ พนกังานควรใช้ทรัพยากรของบริษัทเฉพาะเพื่อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
ปกปอ้งทรัพยากรเหลา่นัน้จากการถกูลกัขโมย การสญูหาย การเสยีหายหรือการที่ถกูใช้ในทางที่ผิด 
 
หากพนักงานทราบว่าก าลังมีการใช้ทรัพยากรของบริษัทในทางที่ผิด ขอให้ทางพนักงานรายงานเร่ืองดังกล่าวต่อ
ผู้บงัคบับญัชาโดยทนัที 
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ทรัพย์สินทางปัญญา  
 
ให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าและทรัพย์สนิทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัทอยา่งถกูต้องและเหมาะสมเสมอ 
 
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเป็นสินทรัพย์ที่ประมาณค่ามิได้ ซึ่งจะต้องได้รับการปกป้องตลอดเวลา ทรัพย์สินทาง
ปัญญาหมายรวมถึงเคร่ืองหมายการค้า แบรนด์ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ โลโก้  ลิขสิทธ์ิ การประดิษฐ์ สิทธิบัตรและ
ความลบัทางการค้าของบริษัท พนกังานไมค่วรอนญุาตให้บคุคลที่สามใช้เคร่ืองหมายการค้าหรือทรัพย์สนิทางปัญญาอื่น ๆ  
ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนญุาต นอกจากนีเ้คร่ืองหมายการค้าของบริษัท ไม่ควรถกูใช้ในลกัษณะที่เสื่อมเสีย เป็นการหมิ่น
ประมาท หรือในลกัษณะที่นา่รังเกียจ 
 
ทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทยงัรวมถึงผลติภณัฑ์ที่เป็นงานของพนกังาน ในฐานะเป็นพนกังานของบริษัท งานใด ๆ ท่ี
พนกังานสร้างขึน้ไมว่า่จะทัง้หมด หรือบางสว่นซึง่เช่ือมโยงกบัหน้าที่ของพนกังานและ/หรือการใช้เวลา ทรัพยากรหรือข้อมลู
ของบริษัท จะถือวา่เป็นทรัพย์สนิของบริษัททัง้หมด ตวัอยา่งเช่น นวตักรรม ความคิด การค้นพบ การปรับปรุง งานศิลปะ
กระบวนการ การออกแบบ ซอฟต์แวร์หรือวสัดอุื่น ๆ ที่พนกังานอาจชว่ยสร้างหรือเขยีน ซึง่เช่ือมโยงกบังานของพนกังาน 
พนกังานไมไ่ด้รับอนญุาตและจะต้องไมเ่ปิดเผยงาน หรือนวตักรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท โดยงานนวตักรรม
ดงักลา่วนัน้ได้รับการปกปอ้งเช่นเดียวกนักบัทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท 
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กฎของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและการปฏิบัตติามวนัิย  
 
การต่อต้านการทุจริต  
 
การตดัสนิใจทางธุรกิจของพนกังานและผู้บริหารต้องไมไ่ด้รับอิทธิพลใดๆจากการทจุริต 

 
การท าข้อตกลงที่ทจุริตกบัลกูค้า ผู้ขายสนิค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบคุคลที่สาม เป็นสิง่ที่ห้ามกระท าโดยเด็ดขาด ค าวา่ 
"การทุจริต" โดยทัว่ไปหมายถึง การได้มา หรือการพยายามในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนบคุคลหรือข้อได้เปรียบทาง
ธุรกิจผ่านวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย การทจุริตอาจเก่ียวข้องกบัการช าระเงินหรือการแลกเปลี่ยนสิ่งมีค่าใดก็
ตามและรวมถึงกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้
• การให้สนิบน (การให้สนิบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการให้สนิบนเชิงพาณิชย์ (commercial bribery) 
• การกรรโชก 
• เงินใต้โต๊ะ 
 
กิจกรรมที่ทจุริตไม่เพียงเป็นการฝ่าฝืนตอ่หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา
และกฎหมายแพ่งในการต่อต้านการให้สินบนและการตอ่ต้านการทจุริตในประเทศตา่ง ๆ อีกด้วย หากพนกังานรับรู้ถึงการ
ท าข้อตกลงที่เป็นไปในทางทุจริต หรือที่สงสัยว่าอาจเกิดขึน้ได้ ขอให้พนักงานแจ้งและรายงานเร่ืองดังกล่าวต่อ
ผู้บงัคบับญัชาโดยทนัที 
 
การฉ้อโกง  

พนกังานไมค่วรประนีประนอมกบัการฉ้อโกงใด ๆ ที่อาจท าให้สญูเสยีความซื่อสตัย์และความเช่ือมัน่ในบริษัท 

บริษัทจะถือวา่พนกังานใช้ทรัพยากรของบริษัทในทางที่ผิดและท าการฉ้อโกง เมื่อพนกังานปกปิด เปลีย่น บิดเบือน หรือละ
เว้นข้อมลูโดยเจตนาเพื่อผลประโยชน์ของพนกังาน หรือผลประโยชน์ของบคุคลอื่น ๆ การฉ้อโกงนัน้ๆอาจได้รับแรงจงูใจโดย
การได้รับโอกาสตา่ง ๆ (เช่น เพื่อให้บรรลเุปา้หมายของผลการปฏิบตัิงานหรือเพื่อรายได้ที่เพิ่มขึน้) หรือเพื่อหลกีเลีย่ง 
ผลเสยีที่ตามมา (เช่น บทลงโทษทางวินยั) ตวัอยา่งของการฉ้อโกง รวมถึง: 
• การเปลีย่นแปลงตวัเลขทางการขายเพื่อให้บรรลเุปา้หมายของความสามารถในการขาย 
• การแสดงข้อมลูทางการแพทย์ที่เป็นเท็จในการได้รับสวสัดิการด้านการทพุพลภาพ 
• การรายงานเวลาท างานท่ีเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับเงินมากขึน้หรือเพื่อหลกีเลีย่งการลงโทษในกรณีมาท างานช้าหรือขาดงาน 
• การสาธิตการขายหรือการบริจาคผลติภณัฑ์อนัเป็นเท็จเพื่อให้ได้มาซึง่ราคาส าหรับลกูค้าบางรายอยา่งไมถ่กูต้อง 
• การกลา่วบิดเบือนเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินในสมดุบญัชีและสิง่บนัทกึของบริษัท 
พนกังานควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปเก่ียวข้องกบัลกัษณะของการฉ้อโกง ตวัอย่างเช่น ไม่ใช้เงินของบริษัทโดยไม่ได้รับการ
อนมุตัิอย่างถกูต้อง ในท านองเดียวกนัคือการไม่ท าสญัญาในนามของบริษัทหากไม่ได้รับอนุญาตให้กระท าการดงักล่าว 
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การต่อต้านการคุกคาม  
 
พนกังานจะต้องไมค่กุคามบคุคลอื่น ๆ ในสถานท่ีท างานของบริษัท 
 
บริษัทพยายามจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปราศจากการคกุคาม ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดๆก็ตาม และ/หรือ
พฤติกรรมที่น่ารังเกียจ หรือที่ไม่สภุาพอื่นใด บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทท่ีห้ามมิให้มีการคกุคามในสถานท่ีท างาน 
 
การคกุคามนัน้หมายรวมถึงพฤติกรรมทางวาจา ที่มองเห็นได้ทางกายภาพหรือพฤติกรรมชนิดใด ๆ ที่ท าให้เกิดสิง่แวดล้อม
ในการท างานท่ีมีการขม่ขูท่ี่น่ารังเกียจ หรือที่เป็นปรปักษ์ ในขณะที่ค านิยามทางกฎหมายของการคกุคามอาจแตกตา่งกนั
ตามเขตอ านาจทางกฎหมาย บริษัทถือวา่รายการตอ่ไปนีเ้ป็นพฤติกรรมซึง่ไมส่ามารถยอมรับได้ 
• การคกุคามทางเพศ 
• ภาษาหรือเร่ืองตลกที่นา่รังเกียจ 
• การใสร้่ายปา้ยสเีก่ียวกบัเชือ้ชาติ ลกัษณะของเชือ้ชาติ เพศหรือศาสนา 
• ความเห็นที่เสือ่มทราม 
• พฤติกรรมการขม่ขูห่รือคกุคาม 
• การแสดงความเป็นศตัรูตอ่บคุคลอื่น ๆ เนื่องจากคณุลกัษณะของบคุคล 
 
พนกังานไม่ควรกระท าการในลกัษณะที่เป็นการคกุคาม หรือท าให้เพื่อนร่วมงานรู้สกึไม่ดีตอ่สภาพแวดล้อมในการท างาน
ของพวกเขา  
 
หากพนกังานเอง หรือพบเห็นบคุคลอื่นๆในบริษัทเป็นผู้ถกูคกุคาม หรือถกูกีดกนัในการได้รับโอกาสอยา่งไมย่ตุิธรรม ขอให้
พนกังานรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายบคุคลโดยทนัที 
 
การปฏิบัติตามวินัย  
 
หากพนกังานฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะด าเนินการทางวินยัอยา่งถกูต้องและเป็นธรรม 
 
พนกังานได้รับความคาดหวงัให้ปฏิบตัิหน้าที่ตามหลกัจรรยาบรรณ นโยบาย  เง่ือนไขของการจ้างงานของบริษัท และ
กฎหมายในขณะที่ด าเนินธุรกิจในนามของบริษัท ดังนัน้การฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายหรือ
กฎหมายตา่ง ๆ อาจท าให้เกิด: 
• การด าเนินการทางวินยั รวมถึงการเลิกจ้าง ซึ่งขึน้อยู่กบัลกัษณะและความรุนแรงของการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจดงักลา่ว 
• ในกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย อาจมีการลงโทษทางอาญาและ/หรือทางแพง่โดยหนว่ยงานของรัฐบาลหรือศาล 
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การตรวจสอบและการสอบสวน  
 
ผู้ตรวจสอบและผู้สอบสวนของบริษัทต้องการความร่วมมืออยา่งเต็มที่จากพนกังาน 
 
ในระหว่างการท างานของพนกังานกบับริษัท พนกังานอาจได้รับการขอให้เข้าร่วมในการตรวจสอบ หรือการสอบสวนเป็น
การภายในท่ีด าเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย เมื่อมีการด าเนินการดงักลา่ว 
บริษัทคาดหวงัวา่พนกังานจะให้ความร่วมมืออยา่งเต็มทีใ่นการให้ข้อมลูตามข้อเท็จจริง โดยไมปิ่ดบงัอ าพราง 
 
พนกังานยงัอาจได้รับการร้องขอด้านเอกสาร หรือขอให้มาพบผู้ตรวจสอบฯที่เก่ียวข้องกบักระบวนการตามกฎหมายหรือ
การสอบสวนของรัฐบาล หากพนกังานได้รับค าร้องขอดงักลา่ว พนกังานควรติดตอ่ฝ่ายบคุคล และ/หรือผู้บงัคบับญัชาเพื่อ
ขอค าปรึกษาโดยทนัที 
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อีเมล อนิเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ  
 
พนกังานจะต้องใช้บญัชีอีเมลและอินเทอร์เน็ตของบริษัทอย่างมีความรับผิดชอบ และจะต้องปกป้องความปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศของบริษัทอยา่งเต็มที่ 
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และถูกจัดเตรียมไว้ให้เพื่อ
วตัถุประสงค์ทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านัน้ ดงันัน้การเข้าถึงระบบ และการใช้ระบบต่างๆ ของพนกังานจะต้องเป็นไป
ตามนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัท และตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 แห่งราชอาณาจกัรไทย พนกังานอาจใช้โทรศพัท์ อีเมล และอินเทอร์เน็ตสว่นตวัอยา่งมีเหตผุล 
ตราบใดก็ตามที่การใช้ดงักลา่วนัน้ไม:่ 
• ใช้เวลาหรือทรัพยากรเป็นจ านวนมาก 
• แทรกแซงผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน หรือของบคุคลอื่น ๆ 
• เก่ียวข้องกบัการแบง่แยกทางเพศโดยชดัแจ้งที่ผิดกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ไมเ่หมาะสม 
• เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจภายนอก 
• ฝ่าฝืนตอ่จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจหรือนโยบายใด ๆ ของบริษัท 
 
ในหลกัปฏิบตัิโดยทัว่ไปนัน้ การตรวจสอบการใช้ระบบสารสนเทศของพนกังานนัน้เป็นสิ่งที่บริษัทกระท าได้ โดยบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิในการติดตาม บนัทกึ เปิดเผย ตรวจสอบและลบข้อมลู ทางอีเมล โทรศพัท์ ข้อความเสยีง อินเทอร์เน็ตและระบบ
อื่น ๆ ได้โดยไมต้่องแจ้งให้พนกังานทราบลว่งหน้า 
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คุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการ  
 
บริษัทจะไมป่ระนีประนอมกบัคณุภาพของสนิค้าและบริการทางเทคโนโลยีที่ต ่ากวา่มาตรฐาน 

 
บริษัทมุ่งมัน่ที่จะสง่มอบสินค้าและบริการทางเทคโนโลยีที่มีคณุภาพสงูซึ่งครอบคลมุถึงสินค้าที่อยู่ภายใต้แบรนด์ หรือใน
ความรับผิดชอบของบริษัททัง้หมด บริษัทจะรักษาความไว้วางใจของลกูค้าด้วยการสง่มอบสนิค้าและบริการทางเทคโนโลยี
ที่เหนือกวา่คูแ่ขง่ ซึง่เร่ิมตัง้แตก่ระบวนการจดัซือ้และการด าเนินการสร้างสรรค์อยา่งตอ่เนื่อง ไปจนกระทัง่สนิค้าและบริการ
นัน้ๆเสร็จสมบรูณ์และถกูสง่มอบถึงมือของลกูค้า บริษัทจะมุง่มัน่ในการพฒันาสนิค้าและบริการเชิงเทคโนโลยีใหม่ๆ  อยา่ง
มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบตอ่ลกูค้า ตลาด วิชาชีพและสงัคม  
 
หากพนกังานมีสว่นเก่ียวข้องกบังานในการพฒันาระบบ และกระบวนการติดตัง้และสง่มอบสนิค้า บริษัทคาดหวงัให้
พนกังาน: 
• เข้าใจและคงมาตรฐานด้านคณุภาพของสนิค้าและบริการท่ีเก่ียวข้อง 
• ปฏิบตัิตามคูม่ือการปฏิบตังิาน (Standard Operating Procedure) ของหนว่ยงาน (ถ้ามี) 
• ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัของบริษัท 
 
หากพนกังานพบเห็นเหตกุารณ์ใดๆก็ตามทีส่ง่ผลเสยีตอ่คณุภาพของสนิค้าและบริการของบริษัท ขอให้พนกังานรายงาน
ผู้บงัคบับญัชา และ/หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องโดยทนัที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

การตดิต่อส่ือสารกับภายนอก  
 
พนกังานที่ได้รับอนญุาตจากทางบริษัทเท่านัน้ที่จะสามารถให้ข้อมลูทางธุรกิจ หรือข้อมลูที่มีนยัยะส าคญัของบริษัทตอ่สือ่
และสาธารณชนได้ โดยข้อมลูของบริษัทที่เผยแพร่ออกไปต้องถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาและเป็นที่เข้าใจได้ พนกังานต้อง

ปรึกษา หรือติดตอ่หนว่ยงานการสือ่สารองค์กร (Corporate Communications) หากได้รับการร้องขอจากสือ่ หรือ
จากหนว่ยงานใดๆภายนอกเพื่อขอข้อมลูตา่งๆของบริษัท  

 
หากพนกังานได้รับการติดต่อ หรือได้รับการร้องขอให้สนทนาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทกบัสมาชิกคนอื่น ๆ ในที่สาธารณะ 
เช่น นกัลงทุนหรือนกัวิเคราะห์ตลาด พนกังานควรบอกบุคคลภายนอกอย่างสภุาพว่าพนกังานไม่ได้รับอนุญาตในการ
สนทนาถึงเร่ืองดงักล่าว และอาจแนะน าพวกเขาให้ติดต่อไปยงับุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้ในนามบริษัทที่สามารถสื่อสาร
ข้อมลูในนามบริษัทอยา่งเป็นทางการได้ เช่น หนว่ยงานการสือ่สารองค์กร  

 
ในลักษณะเดียวกัน ขณะที่พนักงานใช้สื่อสังคม (SOCIAL MEDIA) พนักงานควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า
พนกังานไมไ่ด้สือ่สารออกไปในนามของบริษัท พนกังานควรที่จะ: 
 
• กลา่ววา่ข้อเท็จจริง หรือความเห็นที่พนกังานประกาศไปนัน้เป็นความเห็นสว่นตวั ไมใ่ช่ในนามของบริษัท 
• ใช้ความระมดัระวงัที่เป็นไปได้ทกุอยา่งเพื่อ เพื่อให้แนใ่จวา่ พนกังานไมไ่ด้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัใด ๆ เก่ียวกบั 
บริษัท 
• ห้ามใช้ตราสญัลกัษณ์ของบริษัท หรือบคุคลที่สาม หรือเคร่ืองหมายการค้าใดๆโดยไมไ่ด้รับอนญุาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรลว่งหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือถอดถอนเนือ้หา/ ข้อความส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทัง้หมดในหลกัจรรยาบรรณนีไ้ด้ 
โดยไม่ต้องแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะประกาศให้พนักงานได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนัน้ๆ ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร
ของบริษัทภายหลงั 


