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หลักจรรยาบรรณ
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
พนักงานทุกท่าน
กลุม่ บริ ษัทซีดีจี เป็ นกลุม่ บริ ษัทที่ได้ ดาเนินการมาเป็ นเวลากว่า 50 ปี แล้ ว โดยประกอบไปด้ วย
บริ ษัท คอนโทรล ดาต้ า (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด

บริ ษัท คอมพิวเตอร์ เพอริ เฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จากัด

บริ ษัท จีไอเอส จากัด

บริ ษัท โกลบเทค จากัด

บริ ษัท อีเอสอาร์ ไอ (ประเทศไทย) จากัด

และ บริ ษัท คอร์ โซลูชนั่ จากัด
ธุรกิจของบริ ษัทได้ เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เพื่อความก้ าวหน้ าและ
มัน่ คงของบริ ษัทตามวิสยั ทัศน์ที่ได้ กาหนดไว้ เราจึงจัดให้ มีค่มู ือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้ พนักงานได้ เข้ าใจและ
นาไปปฏิบตั ิ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทได้ ถื อหลักในการดาเนินธุรกิจที่ม่งุ เน้ นคุณภาพสินค้ าและการบริ การแก่ลกู ค้ า
และผู้บริ โภค โดยเน้ นถึงความถูกต้ องและความชอบธรรมในการดาเนินธุรกิจ บริ ษัทพร้ อมจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ หน่ว ยงานราชการและองค์ กรเอกชนที่ เ กี่ ยวข้ อ งอย่า งต่อ เนื่ อ งและสม่ า เสมอ เพื่ อความโปร่ งใส
ในการดาเนินงาน อันจะนามาซึ่งความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ซึ่งจะเป็ น
การสร้ างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น ผู้บริ หาร ตลอดจนพนักงานทุก ๆ คน
เพื่อสร้ างรากฐานที่ดีอนั จะเป็ นพื ้นฐานรองรั บการขยายตัวอย่างเหมาะสมของบริ ษัทต่อไปในอนาคต บริ ษัท
จึ ง เห็ น สมควรกาหนดหลักจรรยาบรรณในการประกอบธุร กิ จและการปฏิ บัติ งานของบริ ษัท ในด้ านต่าง ๆ ซึ่ง จะเป็ น
แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ พนั ก งานทุ ก คน ทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ขอให้ พนั ก งานทุ กคนศึ ก ษา
หลัก จรรยาบรรณในการปฏิ บัติ ง านนี อ้ ย่า งละเอี ย ด การน าจรรยาบรรณไปประยุก ต์ ใ ช้ และพนัก งานทุก คนจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
กลุม่ บริ ษัทซีดีจี เป็ นกลุม่ บริ ษัทที่มีอนาคตสดใส ซึ่งอนาคตที่มนั่ คงของบริ ษัทจะเป็ นไปได้ ก็ตอ่ เมื่อพวกเราทุกคน
ร่ วมใจกันยึดถื อหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานนีด้ ้ วยความตัง้ ใจอันแน่วแน่ เพื่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ ที่ดี
ของบริ ษัทและพวกเราทุกคนสืบไป

(นาถ ลิว่ เจริ ญ)
ประธานกรรมการบริ หาร
กลุม่ บริ ษัทซีดีจี
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สิทธิมนุษยชนและพนักงานของบริษัท
สิทธิมนุษยชน
บริ ษัทรับรู้ ถึงความสาคัญของการรักษาและส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชนพื ้นฐานในการดาเนินธุรกิจ ดังนันในทุ
้
กกิจการทังหมด
้
ของบริ ษัทจึงมีหลักจรรยาบรรณ ค่านิยม กลยุทธ์ และนโยบายต่างๆที:่
• ให้ คา่ จ้ าง สวัสดิการและเงื่อนไขต่าง ๆ ของพนักงาน ที่เป็ นธรรมและยุติธรรมซึง่ สอดคล้ องกับกฎหมายของประเทศไทย
• รับรู้สทิ ธิเสรี ภาพของพนักงานในการเข้ าร่วมสมาคมต่างๆในประเทศ
• จัดให้ มีสภาวะในการทางานทีม่ ีมนุษยธรรมและมีความปลอดภัย
• ห้ ามไม่ให้ มีแรงงานบังคับหรื อแรงงานเด็ก
• ส่งเสริ มสถานที่ทางานที่ปราศจากการคุกคามและปราศจากการแบ่งแยก

พนักงานของบริษัท
โอกาสที่เท่ าเทียมกันในการจ้ างงาน
บริ ษัทมีนโยบายที่จะให้ โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้ างงานต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยไม่คานึงถึงเชือ้ ชาติ
ศาสนา สีผิว สัญชาติ แหล่งกาเนิด อายุ เพศ ความทุพพลภาพ หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่
ถูกต้ องตามกฎหมายของกลุม่ บริ ษัทซีดีจี
นโยบายนีม้ ีผลบังคับใช้ กับทุกขันตอนของการจ้
้
างงาน รวมทัง้ การจ้ างพนักงานใหม่ การเลื่อนตาแหน่ง การคัดเลือก
บุคลากรให้ เข้ ารับการอบรม การจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ
บริ ษัทจะบริ หารจัดการ โดยให้ เกียรติและเคารพความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน
ความหลากหลายและความมีส่วนร่ วม
พนักงานแต่ละคนจะต้ องเคารพในความหลากหลาย พรสวรรค์และความสามารถของบุคคลอื่น ๆ
บริ ษัทนิยาม "ความหลากหลาย" ว่าเป็ นลักษณะที่เป็ นหนึ่งเดียวที่ทาให้ เกิดเป็ นพวกเราแต่ละคนซึ่งได้ แก่ บุคลิกลักษณะ
วิถีการดารงชีวิต กระบวนการคิด ประสบการณ์ในการทางาน เชื ้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ความ
เชื่อทางเพศ สถานภาพสมรส อายุ ถิ่นที่ถือสัญชาติ ความพิการ สถานะทหารผ่านศึกหรื อความแตกต่างอื่น ๆ เราพยายาม
พัฒนาและรักษาผู้ที่ทางานซึง่ มีความหลากหลายเหมือนกับตลาดที่เราให้ บริ การ และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าสภาพแวดล้ อ มในการ
ทางานที่รวมความหลากหลายเข้ าไว้ ด้วยกันจะนาความแข็งแกร่งของความแตกต่างนันๆมาใช้
้
ให้ เกิดประโยชน์
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พนักงานมีบทบาทสาคัญในการสร้ างสภาพแวดล้ อมในการทางานที่พนักงาน และหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริ ษัทรู้สกึ มีคณ
ุ ค่า
และเคารพในการเข้ ามามีสว่ นร่วมของพวกเขา พนักงานจะส่งเสริ มความหลากหลายและความมีสว่ นร่วม เมื่อพนักงาน:
• เคารพในความหลากหลายของพรสวรรค์ ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
• เห็นคุณค่าในสิง่ ที่ผ้ อู ื่นนาเสนอ
• ประคับประคองบรรยากาศแห่งความไว้ วางใจ ความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมา
พนักงานจะเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าของบริ ษัทมากขึน้ และสนับสนุนให้ เกิ ดนวัตกรรมทางความคิดใหม่ ๆ หาก
พนักงานแต่ละคนนาเอาความหลากหลายและความมีสว่ นร่วมมาใช้ ในทุกด้ านในธุรกิจของบริ ษัท
สภาพแวดล้ อมของสถานที่ทางาน
บริ ษัทมุ่งที่จะจัดหาสถานที่ทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และที่มีบรรยากาศการทางานที่ปราศจากการกีดกันและ
การก่อกวน หรื อพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่อานวยต่อบรรยากาศที่ดีในการทางาน ให้ แก่พนักงาน
ฝ่ ายบริ หารของสานักงานของกลุม่ บริ ษัทซีดีจีทกุ แห่งมีหน้ าที่รับผิดชอบในการกาหนดและรักษานโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
สานักงานใหญ่ เพื่อให้ แน่ใจว่าเป็ นไปตามความมุง่ มัน่ นี ้
การใช้ ยาเสพติดและสิ่งมึนเมา
สานักงานทุกแห่งของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎข้ อบังคับอย่างเคร่งครัดในทุกเรื่ องที่เกี่ยวกับการครอบครอง
หรื อใช้ ยาเสพติดและสิง่ มึนเมา บริ ษัทมีนโยบายห้ ามพนักงานใช้ สงิ่ เหล่านี ้ในทางที่ผิดกฎหมาย ห้ ามจาหน่าย ห้ ามซื ้อ ห้ าม
นาส่ง ห้ ามครอบครอง หรื อห้ ามเสพยาเสพติด ยกเว้ นที่ได้ รับคาสัง่ จากแพทย์ในขณะที่อยูใ่ นสถานที่ของบริ ษัท
ในทานองเดียวกัน บริ ษัทมีนโยบายห้ ามพนักงานใช้ จาหน่าย หรื อครอบครองเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในขณะอยู่ใน
บริ เวณบริ ษัท ยกเว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัท
ความเป็ นส่ วนตัวของพนักงาน
บริ ษัทจะบริ หารงานโดยให้ เกียรติและเคารพความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน บริ ษัทมีนโยบายในการขอข้ อมูลเฉพาะและเก็บ
ข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานตามที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิผลของบริ ษัท หรื อตามที่กฎหมายอนุมตั ิในขอบเขต
ทีบ่ ริ ษัทมีกิจการอยู่ การเข้ าถึงข้ อมูลนี ้จะกระทาได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีความจาเป็ นเท่านัน้
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของพนักงาน ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายควบคุม
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว บริ ษัทจะกาหนดนโยบายและหลักที่จะปกป้องข้ อมูลส่วนตัวของพนักงาน
โดยปกติแล้ ว ความเคารพในความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน ไม่รวมถึงพฤติกรรมส่วนตัวนอกหน้ าที่การงาน ยกเว้ นแต่ว่า
พฤติกรรมดังกล่าวจะมีผลเสียต่อประสิทธิภาพในการทางาน หรื อมีผลต่อชื่อเสียงหรื อผลประโยชน์เชิงธุรกิจของบริ ษัท เช่น
ก า ร ใ ช้ สื่ อ สั ง ค ม ( Social

Media)

น อ ก เ ว ล า ง า น ที่ มี ก า ร อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง เ กี่ ย ว กั บ บ ริ ษั ท
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การสื่อสารกับพนักงาน
บริ ษัทจะรายงานต่อพนักงานถึงผลประกอบทางธุรกิจ สมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า และความสาเร็ จ
ของพนักงาน และจะจัดหาช่องทางการสือ่ สารที่สนับสนุนการแสดงออก การสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทัศนคติ และ
ความกังวลของพนักงาน
บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะมอบอานาจให้ แก่ผ้ บู ริ หาร ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับ และ/ หรื อฝ่ ายบุคคล ตรวจสอบข้ อกังวลใจหรื อ
ข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ของพนักงานอย่างเป็ นความลับ และสร้ างความมัน่ ใจต่อพนักงานว่าตัวแทนของบริ ษัท จะให้ คาตอบ
อย่างเหมาะสม และจะไม่มีการตอบโต้ หรื อแก้ แค้ น ต่อพนักงานที่ร้องเรี ยนต่อบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การใช้ ช่องทางการ
สื่อสารเหล่านี ้ในการรายงาน “การกระทาที่ผิด” จะไม่ทาให้ พนักงานพ้ นจากความรับผิดชอบจากการมีสว่ นพัวพันในการ
กระทาผิดดังกล่าว
การพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาพนักงาน โดยให้ ความช่วยเหลือในการพัฒนาและเพิ่มทักษะในหน้ าที่การงาน ผ่านการเรี ยนรู้งาน
กระบวนการทางาน กิจกรรม และ/หรื อโปรแกรมการฝึ กอบรมต่างๆ
ค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
บริ ษัทจะใช้ / บริ หารจัดการนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ใกล้ เคียงกับธุรกิจ/ คู่แข่งขันในตลาด เพื่อจูงใจและรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถและตังใจท
้ างานเอาไว้
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ลูกค้ า ผู้ขายสินค้ าให้ กับบริษัท และบริษัทคู่แข่ ง
1. ลูกค้ าและผู้ขายสินค้ าให้ กับบริษัท
1.1 ความขัดแย้ งในเรื่องผลประโยชน์ ทางธุรกิจ
กรรมการบริ หาร เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัท ต้ องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ดเู หมือนว่าจะเกิดความขัดแย้ ง
ระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์ของบริ ษัท ในการติดต่อทาธุรกิจกับผู้ขายสินค้ า ลูกค้ า และบุคคลอื่น ๆ ที่ทา
ธุรกิจกับบริ ษัท ข้ อกาหนดนี ้มีผลบังคับใช้ ทงในความสั
ั้
มพันธ์ เชิงธุรกิจและความสัมพันธ์ สว่ นตัว หลักปฏิบตั ิของบริ ษัทที่
ควบคุมเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์มีแนวทางโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในประเด็นหลักต่าง ๆ ต่อไปนี ้

•
•

ผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงหรื อโดยอ้ อม หรื อการเป็ นเจ้ าของหุ้นในบริ ษัทของผู้ขายสินค้ า ลูกค้ า หรื อคูแ่ ข่งขัน

•
•
•

การเป็ นกรรมการบริ หาร การว่าจ้ างกับ หรื อการอาสาให้ บริ การแก่บริ ษัทหรื อองค์กรอื่น

การแสวงหาหรื อรับของกานัล หรื อค่าตอบแทนในรู ปแบบใดก็ตามจากผู้ขายสินค้ า ลูกค้ า หรื อบุคคลอื่น ๆ ที่ติดต่อ
ค้ าขายกับบริ ษัท (อ้ างอิงเรื่ องการให้ และการรับของขวัญทางธุรกิจ)
การใช้ ข้อมูลของบริ ษัทที่เป็ นความลับ หรื อที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
การใช้ ตาแหน่งในการหาผลประโยชน์ หรื อความได้ เปรี ยบที่ไม่เหมาะสมเพื่อตนเองหรื อบุคคลในครอบครัว พนักงาน
ต้ องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ใดๆ ก็ตามที่อาจนาไปสู่ หรื อแม้ จะเป็ นเพียงการส่อเค้ าถึงการขัดผลประโยชน์ระหว่าง
ผลประโยชน์สวนตัวและผลประโยชน์ของบริ ษัท

1.2 การปฏิบตั ิตามกฏหมายป้ องกันการผูกขาด
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดของเขตอานาจศาลแต่ละเขตที่บริ ษัทมีกิจการอยู่ ทังภายในและภายนอก
้
ประเทศ พนักงานทุกคนไม่ว่าในตาแหน่งใดก็ตามภายในบริ ษัท จะต้ องรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎหายป้องกันการ
ผูกขาดนี ้
นโยบายของบริ ษัทว่าด้ วยการปฏิบตั ิตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดมีแนวทางเกี่ยวกับการห้ ามทาสัญญาแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์กบั ผู้ขายสินค้ าในการซื ้อสินค้ าและบริ การ
พนักงานจะต้ องใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของกระบวนการจัดซื ้อจัดหาของรัฐบาล

1.3 การจัดซือ้ จัดหาของรัฐบาล
ในฐานะผู้ขายสินค้ าและบริ การให้ กบั รัฐบาล บริ ษัทคาดหวังให้ กรรมการบริ หาร เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน และผู้แทนทุกคนของ
บริ ษัท รวมทังที
้ ่ปรึ กษาและผู้รับจ้ างของบริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎข้ อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดหาของ
รัฐบาล
พนักงานจะต้ องใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของกระบวนการจัดซื ้อจัดหาของรัฐบาล และ
รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลทังหมดที
้
่สง่ ให้ แก่รัฐบาล
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บริ ษัทยังมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดหาของรัฐบาลต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ
ภายนอกประเทศ

1.4 คุณภาพสินค้ าและความปลอดภัย
ทุกหน่วยงานของบริ ษัทมีความรับผิดชอบในการออกแบบ การผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ซึ่งได้ ผ่านการ
ตรวจสอบและทดสอบที่จาเป็ นทังหมดอย่
้
างถูกต้ อง
เช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ ทงั ้ หมดของบริ ษัทต้ องได้ รับการออกแบบ ผลิ ต และส่งมอบ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
คุณภาพเป็ นหลัก
มาตรฐานในเรื่ องคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ า จะต้ องเป็ นหลักที่ใช้ ในการดาเนินกิจการและในกระบวนการผลิต
ในทุกหน่วยของบริ ษัท

1.5 การตลาดและการจาหน่ าย
เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทในการเข้ าใจถึงความต้ องการของลูกค้ า และตอบสนองต่อความต้ องการเหล่านี ้
โดยเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพในราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม
เราจะจาหน่ายผลิตภัณฑ์และให้ บริ การด้ วยความซื่อสัตย์ โดยอาศัยคุณภาพของสินค้ าเป็ นหลัก และจะไม่กระทาการที่ผิด
กฎหมายหรื อขัดกับมาตรฐานการปฏิบตั ิของบริ ษัท

1.6 ที่ปรึกษา ตัวแทนบริษัท และตัวแทนการจาหน่ าย
เมื่อมีความจาเป็ นต้ องใช้ บริ การของบุคคล หรื อบริ ษัทที่ปรึ กษาหรื อเป็ นตัวแทนของบริ ษัท เราต้ องพิจารณาเป็ นพิเศษเพื่อ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษัทและตัวบุคคลหรื อบริ ษัทที่ว่าจ้ าง ในฐานะตัวแทนของบริ ษัท ที่
ปรึ กษา ตัวแทนบริ ษัท และตัวแทนการขายของบริ ษัทต้ องไม่กระทาการที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณ ที่มีผลบังคับใช้ ต่อ
พนักงาน หรื อที่ขดั กับกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ

1.7 การปกป้ องข้ อมูล
พนักงานของบริ ษัทจะต้ องลงนามในสัญญาห้ามเปิ ดเผยข้อมู ลของบริ ษัท และจะต้ องปกป้องข้ อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ์ และ
ความลับทางการค้ าของลูกค้ าและผู้ขายสินค้ าให้ กบั บริ ษัท พนักงานใหม่จะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลทางการค้ าของบริ ษัทเดิม
พนักงานของบริ ษัทจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของลูกค้ าหรื อผู้ขายสินค้ า ยกเว้ นได้ รับอนุมตั ิจากบุคคลหรื อ
บริ ษัทที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูลนัน้ ๆ

1.8 ผู้ขายสินค้ า ร้ านค้ าปลีก และผู้รับเหมา
บริ ษัทจะซื ้ออุปกรณ์ สินค้ า และบริ การ โดยยึดหลักคุณภาพเป็ นหลัก ดังนันผู
้ ้ ขายสินค้ า ผู้จาหน่าย และผู้รับเหมาของ
บริ ษัทจะได้ รับการปฏิบตั ิด้วยความเป็ นธรรมและเสมอภาค โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
ผู้แทนของบริ ษัทซึ่งติดต่อทาธุรกิจกับผู้ขายสินค้ า หรื อผู้ที่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นผู้ขายสินค้ า จะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายของ
กลุม่ บริ ษัทซีดีจีที่เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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1.9 การแก้ ไขข้ อผิดพลาด
บริ ษัทมีนโยบายทีจ่ ะแจ้ งให้ ลกู ค้ าและผู้ขายสินค้ าทราบถึงความผิดพลาดในเรื่ องข้ อความ (ตัวอักษรทางการพิมพ์) หรื อ
การบัญชี และจะดาเนินการแก้ ไขความผิดพลาดดังกล่าวในทันที โดยการให้ เครดิต คืนเงิน หรื อโดยวิธีการอื่น ๆ ที่เป็ นที่
พอใจและยอมรับของทุกฝ่ าย

2. บริษัทคู่แข่ ง
2.1 กฎหมายป้ องกันการผูกขาด
พนักงานจะต้ องไม่ทาการสือ่ สารกับบริ ษัทคูแ่ ข่งในเรื่ องการตลาดและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัท รวมถึง
จะต้ องไม่แลกเปลี่ยนข้ อมูลกับคู่แข่งขันในเรื่ องราคา ส่วนแบ่ง การตลาด หรื อข้ อมูลอื่น ๆ ที่ขดั กับกฎหมาย หรื อกฎหมาย
การแข่งขันอื่นๆซึง่ มีผลบังคับใช้ กบั การดาเนินงานของบริ ษัทภายในและนอกประเทศ

2.2 ข้ อมูลเชิงการแข่ งขัน
ในตลาดที่เต็มไปด้ วยการแข่งขัน ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทคู่แข่งเป็ นส่วนประกอบที่จาเป็ นของธุรกิจ บริ ษัทจะยอมรับข้ อมูล
ดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่บริ ษัทเชื่อว่าการรับและการใช้ ข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
ความซื่อสัตย์ ชื่อเสียง และผลกาไรของบริ ษัท ขึ ้นอยูก่ บั การกระทาของพนักงานทุกคน

2.3 การตลาด การจาหน่ าย และการโฆษณา
บริ ษัทจะแข่งขันในตลาดโดยอาศัยคุณภาพสินค้ าและบริ การของบริ ษัท ข้ อกาหนดทางกฎหมาย และจรรยาบรรณทีเ่ น้ นชัด
ว่าบริ ษัทจะปฏิบตั ิด้วยความเป็ นธรรมและซื่อสัตย์ การปฏิบตั ิ การด้ านการตลาดและการจาหน่ายต้ องยึดคุณสมบัติและ
คุณภาพสินค้ าเป็ นหลัก บริ ษัทต้ องใช้ ความระมัดระวังในการเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทคู่แข่ง และหลีกเลี่ยงการใช้ ข้อความที่
เป็ นการดูถกู หรื อดูแคลนบริ ษัทคูแ่ ข่ง
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ผู้ถือหุ้นของบริษัท
1. ผลตอบแทนจากการลงทุน
วัตถุประสงค์ พืน้ ฐานอย่างหนึ่งของบริ ษัท คือ เพื่อให้ ได้ ผลกาไร โดยการปฏิบัติที่ถูกต้ องตามหลักจรรยาบรรณ เพื่อ
ความก้ าวหน้ าของบริ ษัทและให้ ผลตอบแทนอันดีเยี่ยมแก่การลงทุนของผู้ถือหุ้น
2. การปกป้ องทรัพย์ สนิ ต่ าง ๆ

2.1 ทรัพย์ สนิ ที่มีตวั ตน
กรรมการบริ หาร เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานทุกคนของบริ ษัทต้ องมีความรับผิดชอบในการใช้ อนุรักษ์ และปกป้องทรัพย์สิน
ของบริ ษัท รวมทัง้ สถานที่และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ผู้บริ หารของบริ ษัททุกคนมีความรั บผิดชอบในการกาหนดและสื่อสาร
นโยบายและระเบียบการต่าง ๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้ พนักงานปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบเหล่านี ้

2.2 ทรัพย์ สนิ ทางปั ญญา
กรรมการบริ หาร เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานของบริ ษัทต้ องทราบถึงทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัท เช่นสิง่ ประดิษฐ์ ข้ อมูลทาง
ธุรกิจและข้ อมูลทางเทคนิคที่เป็ นความลับ รวมทังโปรแกรมคอมพิ
้
วเตอร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญใน
การผลิต พนักงานทุกคนจึงต้ องมีความรั บผิดชอบในการใช้ และปกป้องทรัพย์สินทางปั ญญาเหล่านี ้ตามข้ อตกลงและ
นโยบายที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท

2.3 ความถูกต้ องของเอกสารของบริษัท
การติดต่อเจรจาทางการค้ าของบริ ษัทต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานและได้ รับการอนุมตั ิอย่างเหมาะสม และต้ องได้ รับการ
บันทึกอย่างสมบูรณ์และถูกต้ องในแผนกบัญชีและบันทึกของบริ ษัท ตามหลักการทางบัญชีอนั เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปและ
นโยบายทางการเงินที่มีของบริ ษัท การเสนองบประมาณและการประเมินด้ านเศรษฐกิจต้ องแสดงข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ อง
กับการตัดสินใจที่ขอหรื อแนะนาอย่างตรงไปตรงมา และจะต้ องไม่มีการฝากเงินในบัญชีลบั ไม่ว่าจะเพื่อจุดมุ่งหมายใดก็
ตาม
การเก็บหรื อทาลายบันทึกของบริ ษัทต้ องเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดของบริ ษัท และตามกฎข้ อบังคับและระเบียบทาง
กฎหมาย

2.4 การสื่อสารกับผู้ถอื หุ้นของบริษัท
บริ ษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้ อบังคับทัง้ หมดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการค้ าต่อสาธารณชน การ
แถลงการณ์ตอ่ สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็ นทางวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร ต้ องครบถ้ วน ตรงไปตรงมา ถูกต้ องทันเวลา และ
เป็ นที่เข้ าใจได้ โดยไม่มีการปกปิ ดและละเว้ นข้ อมูล
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การให้ และการรับของขวัญทางธุรกิจ
คาจากัดความของบริษัทสาหรับคาว่ า “ของขวัญทางธุรกิจ” คืออะไร
คาว่า “ของขวัญทางธุรกิจ” หมายถึง สิง่ ใดก็ตามที่มีมลู ค่าที่ให้ หรื อได้ รับอันเป็ นผลมาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และผู้รับ
ไม่ได้ จ่ายเงินตามมูลค่าตลาด ของขวัญอาจอยูใ่ นรู ปแบบใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น อาหาร บัตรชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต ละครเวทีหรื อกีฬา ส่วนลด หรื อการเดินทางที่ “ออกค่าเดินทางให้ ทงหมด”
ั้
ของแจกเพื่อการส่งเสริ มการขาย และค่าสนามกอล์ฟ
เป็ นต้ น ทังหมดนี
้
้สามารถถือได้ วา่ เป็ นของขวัญทางธุรกิจทังสิ
้ ้น
จะให้ หรือรับของขวัญทางธุรกิจได้ เมื่อไร
ในแต่ละพื ้นที่ที่บริ ษัทดาเนินธุรกิจอยู่ ต่างก็มีธรรมเนียมซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการให้ และรับของขวัญทาง
ธุรกิจ ทังในเรื
้ ่ องของประเภทและมูลค่าของของขวัญ และมารยาทหรื อธรรมเนียมการแลกเปลีย่ นของขวัญ
โดยทัว่ ไปแล้ ว หลักปฏิบตั ิ นโยบายของบริ ษัทอนุญาตให้ มีการให้ (และการรับ) ของขวัญทางธุรกิจที่เป็ นมารยาททางธุรกิจ
ตามธรรมเนียม ซึ่งมีมลู ค่าและความถี่ที่เหมาะสม นี่เป็ นมาตรฐานที่ยืดหยุ่นได้ และมีขึ ้นเพื่อรองรั บสถานการณ์แวดล้ อม
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ต้ องพิจารณาเปรี ยบเทียบแนวความคิ ดที่เป็ นพื ้นฐานของมาตรฐานนี ้ (“ธรรมเนียม” “มารยาท”
“มูลค่า” และ “ความถี่ที่เหมาะสม”) กับมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็ นกลาง แนวความคิดแต่ละอย่างเหล่านี ้มีข้อจากัดของตนเอง
ของขวัญทางธุรกิจควรเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความนับถือนาน ๆ ครัง้
การให้ และการรับของขวัญหรื อของกานัลจะไม่ได้ รับอนุญาต หาก:

•
•
•
•

ขัดต่อกฎหมายหรื อกฎข้ อบังคับ
ขัดต่อนโยบายที่เข้ มงวดกว่าของบริ ษัท
ขัดต่อนโยบายอันเป็ นที่ทราบ ของผู้วา่ จ้ างของผู้รับของขวัญนัน้ หรื อ
มีจดุ ประสงค์เพื่อการมีอิทธิพล หรื อดูเสมือนว่าจะมีอิทธิพลต่อผู้รับอย่างไม่เหมาะสม

การรายงานเกี่ยวกับของขวัญทางธุรกิจ
พนักงานของบริ ษัทต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาของตนทราบถึงการให้ ของขวัญทางธุรกิจ ไม่วา่ พนักงานจะขอเบิก/ รับเงิน
ค่าของขวัญคืนจากบริ ษัทหรื อไม่ก็ตาม หากสามารถขอเบิก/ รับเงินค่าของขวัญคืนจากบริ ษัท พนักงานต้ องใส่จานวน
ทังหมดพร้
้
อมกับชื่อและความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีกบั ผู้รับลงในรายงานค่าใช้ จ่ายของพนักงาน ผู้บงั คับบัญชามีความ
รับผิดชอบในการตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามหลักปฏิบตั ิวา่ ด้ วยเรื่ องของขวัญทางธุรกิจ
พนักงานของบริ ษัทจะต้ องรายงานของขวัญทางธุรกิจที่ตนได้ รับให้ แก่ผ้ บู งั คับบัญชาของตนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เว้ นแต่ :
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•
•

การรับเลี ้ยงอาหารและเครื่ องดื่มในระหว่างปฏิบตั ิหน้ าที่
ความบันเทิงที่พนักงานได้ รับในระหว่างการเดินทางไปปฏิบตั ิหน้ าที่ในต่างประเทศหรื อต่างจังหวั ด ซึ่งมีมูลค่ าไม่ เกิน

5,000 บาท ตัวอย่างเช่น บัตรชมกีฬา หรือบัตรชมการแสดงใด ๆ เป็ นต้ น หรือ
• ของขวัญทางธุรกิจที่มีมูลค่ าไม่ เกิน 2,500 บาท
เพื่อจุดมุ่งหมายในการวัดมูลค่าของของขวัญ จะใช้ มูลค่าสูงสุดจานวน 5,000 บาท กับพนักงานแต่ละคน แต่จะรวม
มูลค่าของงาน ๆ หนึง่ สาหรับพนักงานแต่ละคน ตัวอย่างเช่น เครื่ องดื่ม อาหารเย็น และการชมการแสดงในเย็นวันเดียวกัน
จะถือว่าเป็ นงานเดียว

การให้ ของขวัญทางธุรกิจแก่ สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว
บริ ษัทถือว่าของขวัญที่ให้ แก่คสู่ มรสหรื อสมาชิกในครอบครัวเป็ นของขวัญทางธุรกิจ หากมีแรงจูงใจโดย หรื อเกี่ยวข้ องกับ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ การให้ และรับรองของขวัญดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทเช่นเดียวกับของขวัญอื่นๆ
ทางธุรกิจ

ข้ อจากัดของบริษัทเกี่ยวกับการรับรองของขวัญ
นอกจากข้ อจากัดเหล่านี ้แล้ ว ยังมีข้อจากัดเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ กบั พนักงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ
การจัดซื ้อ ซึ่งรวมถึงพนักงานทัง้ หมดในแผนกจัดซื ้อ และพนักงานอื ่น ๆ ที ได้รับมอบหมายจากแผนกจัดซื ้อ โดยที่สามารถ
ทราบได้ อย่างง่ายดายว่าพนักงานเหล่านัน้ เป็ นใคร ตัวอย่างเช่น พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้ าของผู้จัดหาสินค้ า
พนักงานที่มีความรั บผิดชอบในการเลือกผู้จัดหาสินค้ า หรื อพนักงานที่มีอานาจในการซือ้ โดยตรงจากผู้จัดหาสิน ค้ า
พนักงานกลุม่ นี ้ถือว่าเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียโดยตรงของกระบวนการจัดซื ้อของบริ ษัท ดังนันพนั
้ กงานกลุม่ นีจ้ ะสามารถรับ
ได้ เฉพาะ (ก) เครื่ องดื่ม อาหารว่างเบา ๆ และมื ้ออาหารที่รับประทานในระหว่างการประชุมทางธุรกิจซึ่ งจัดขึ ้นในสถานที่
ของผู้รับเหมาช่วง ผู้จาหน่าย หรื อผู้จดั หา (ข) มื ้ออาหารเมื่ออยู่ในระหว่างการเดินทาง (ค) ของแจกเพื่อการโฆษณาหรื อ
การส่งเสริ มการขายที่มีมลู ค่าน้ อย เช่น หมวก หรื อสมุดบันทึก และ (ง) ของขวัญ ความบันเทิง หรื อรางวัลอื่น ๆ หากมีการ
รายงานและได้ รับอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้บงั คับบัญชาเท่านัน้
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ของขวัญประเภทใดจึงจะถือว่ าเหมาะสม
ความเหมาะสมของของขวัญทางธุรกิจนันส่
้ วนหนึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของของขวัญนัน้ โดยทัว่ ไปแล้ ว เครื่ องดื่มหรื ออาหารที่
รับประทานในระหว่างปฏิบตั ิหน้ าที่ และของแจกต่าง ๆ เช่น ปากกา ปฏิทิน และของแจกอื่น ๆ ที่มีตราหรื อโฆษณาของ
บริ ษัท ถือเป็ นสิง่ ที่เหมาะสม กฎเกณฑ์ทวั่ ไปก็คือ ของขวัญทางธุรกิจที่มีมลู ค่าไม่เกิน 2,500 บาท ถือว่าไม่เป็ นปั ญหาและ
ไม่จาเป็ นต้ องรายงานให้ แก่ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ ในทางตรงกันข้ ามของขวัญทางธุรกิจโดยทัว่ ไปไม่ควรมีมลู ค่า เกินกว่า

5,000 บาท แม้ ว่าในบางกรณีของขวัญทางธุรกิจที่มีราคาสูงกว่านันอาจเป็
้
นสิ่งที่เหมาะสม อย่างไรก็ ตาม ราคาและ
ลักษณะของของขวัญทางธุรกิจควรเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้ อมเสมอ (เช่น หลักปฏิบตั ิหรื อธรรมเนียมที่เป็ นที่ยอมรับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และตาแหน่งของผู้รับ)
การจัดการกับของขวัญทางธุรกิจทีได้ รับ
บริ ษัทถือว่าของขวัญทางธุรกิจที่พนักงานได้ รับมาเนื่องด้ วยความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดซือ้ จะเป็ นผู้กาหนด
วิธีการจัดการที่เหมาะสมกับของขวัญทางธุรกิ จที่ได้ รับซึ่งมีมูลค่า เกิ น 2,500 บาท (นอกจากอาหารและเครื่ องดื่มที่
รับประทาน ความบันเทิง ดอกไม้ หรื อสิ่งอื่น ๆ ในทานองเดียวกันนี ้) รวมถึงการทาบันทึกการรับของขวัญทางธุรกิจนันๆ
้
และแจ้ งให้ ทางฝ่ ายบัญชีการเงินเพื่อรับทราบ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดซื ้อจะพิจารณาความเหมาะสมในการยอมให้ เก็บของขวัญไว้ ในบริ เวณที่ทางานของพนักงานที่ ได้ รับ
ของขวัญ หรื อในบางกรณีอาจให้ ความเห็นว่าควรส่งของขวัญนันคื
้ นหรื อไม่ หรื ออาจพิจารณาให้ นาของขวัญทางธุรกิจนันๆ
้
ไปบริ จาคให้ แก่องค์กรการกุศลหรื อองค์กรบริ การชุมชน หรื อนามาจับสลากเพื่อเป็ นของขวัญให้ แก่พนักงานในการเลี ้ยง
ประจาปี หรื องานกิจกรรมต่างๆภายในของบริ ษัท
มีกฎเกณฑ์ อะไรบ้ างเกี่ยวกับการให้ และรับของขวัญจากลูกค้ าที่เป็ นรัฐบาล
กฎหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ ของบริ ษัทจะมีการควบคุมความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับหน่วยงานรัฐบาล กระทรวงต่าง ๆ และ
รัฐสภาอย่างรัดกุม นโยบายของบริ ษัทห้ ามการเสนอ หรื อให้ ของขวัญแก่เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลที่มีหน้ า ที่จัดซื ้อจัดหา การที่
ผู้รับเหมาช่วง ผู้จาหน่าย หรื อ ผู้จดั หาสินค้ า ให้ เงิน ของขวัญ หรื อสิง่ อื่น ๆ ที่มีมลู ค่าแก่รับจ้ างของรัฐบาล เพื่อจุดมุง่ หมาย
ในการรับหรื อตอบแทนโดยเอื ้อประโยชน์ตอ่ กัน (“สินน ้าใจ”) ถือเป็ นการละเมิดทางอาญา หากมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
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การส่ งเสริมสภาพแวดล้ อมที่มีความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ท่ ดี ี
บริ ษัทส่งเสริ มให้ มีแนวทางและหลักปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ที่ ดีของพนักงาน เช่นเดียวกันกับการ
เป็ นอยู่ที่ดีของชุมชนและสิ่งแวดล้ อมที่เราอยู่ร่วม แต่ละคนมีหน้ าที่รับผิดชอบในการรับทราบ ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับและ
นโยบายด้ านความปลอดภัยของบริ ษัท รวมถึง กฎหมายด้ านความปลอดภัย พนักงานแต่ละคนมีหน้ าที่รับผิดชอบส่วน
บุคคลในการทาให้ สถานที่ทางานเป็ นที่ๆปลอดภัย รวมถึงการใช้ อุปกรณ์ และวัสดุของบริ ษัทอย่างระมัดระวังเพื่อความ
ปลอดภัยในการทางาน
ในฐานะพนักงาน หากท่านสังเกตเห็น หรื อรับรู้ ถึงสภาวะการทางานที่คกุ คามต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านหรื อ
ของเพื่อนร่ วมงาน กรุ ณารายงานหัวหน้ างาน ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการ ฝ่ ายรักษาความปลอดภัย ตัวแทนฝ่ าย
บุคคล ตามความเหมาะสม
ยาเสพติดและแอลกอฮอล์
การใช้ ยาเสพติดและแอลกอฮอล์นนั ้ คุกคามต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และส่งผลในทางลบต่อการ
ปฏิบตั ิงานและชื่อเสียงของบริ ษัทได้ ไม่ว่าจะเป็ นการทางานในสถานที่ หรื อนอกสถานที่ของบริ ษัท ทังนี
้ ้พนักงานไม่ได้ รับ
อนุญาตให้ ผลิต ขาย แจกจ่าย จาหน่าย ครอบครองหรื อใช้ สารเสพติดที่ถกู ห้ ามหรื อควบคุม
บริ ษัทไม่อนุญาตให้ พนักงานเสพ บริ โภค หรื ออยู่ภายใต้ อิทธิ พลของแอลกอฮอล์หรื อสารเสพติดในขณะที่ปฏิบตั ิงาน
รวมทังการขั
้
บขี่ยานพาหนะระหว่างการทางาน
ถ้ า ท่า นสงสัย ว่าพนักงานท่านใดก็ ตามที่ อาจจะอยู่ภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของแอลกอฮอล์ หรื อสารเสพติดต้ อ งห้ ามที่ ละเมิด
กฎหมาย หรื อ นโยบายของบริ ษัท ท่านควรจะรายงานต่อหัวหน้ างานทันที พนักงานที่ละเมิดนโยบายสารเสพติดและ
แอลกอฮอล์อาจจะถูกดาเนินคดี และมีความผิดทางอาญาเช่นเดียวกันกับถูกลงโทษทางวินยั ไปจนถึงสิ ้นสุดการจ้ างงาน
ถ้ ามีคาถามหรื อข้ อกังวลใจเกี่ยวกับนโยบายเรื่ องสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบริ ษัท หรื อถ้ าต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล
พันธะสัญญาที่จะรักษาและปกป้ องสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมีหลักการที่จะดาเนินธุรกิ จโดยคานึงถึงการรั กษาและปกป้องสิ่งแวดล้ อม โดยจะปฏิบัติตามกฎหมาย หรื อให้
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดต่างๆในด้ านการรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทต่างๆ ลูกค้ า ฯลฯ ที่บริ ษัททาธุรกิจร่ วม
ด้ วย
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การสนับสนุนชุมชน และกิจกรรมทางการเมือง
การสนับสนุนชุมชน
ในฐานะพลเมืองที่ดี บริ ษัทมีนโยบายในการสนับสนุนองค์กรและกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกชุมชนในที่ๆเราดาเนินธุรกิจอยู่
บริ ษัทจะสนับสนุนให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมชุมชน และบริ ษัทจะพยายามสนับสนุนกิจกรรมชุมชนที่เป็ นประโยชน์
และที่เป็ นการกุศล
การบริจาคเงินเพื่อการเมือง
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายในทุกระดับที่เกี่ยวข้ องกับการมีส่วนร่ วมของบริ ษัทในทางการเมือง รวมทังการบริ
้
จาคเงิน
ให้ แก่พรรคการเมืองต่าง ๆ หรื อผู้สมัครเข้ ารับการเลือกตัง้
การมีส่วนร่ วมในกระบวนการทางการเมือง
บริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการบริ หาร เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานทุกคนที่มีสิทธิ์ มีสว่ นร่ วมในกระบวนการทางการเมือง รวมถึง
การใช้ สิทธิ์ในการเลือกตังฯ
้ การมีสว่ นร่ วมต่างๆไม่วา่ จะเป็ นการสละเวลาหรื อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งขึ ้นอยูก่ บั
ความสมัครใจของพนักงาน
กรรมการบริ หาร เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรื อตัวแทนการจาหน่ายที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท หรื อบริ ษัทใน
เครื อ ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายทังหมดของบริ
้
ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการมีสว่ นร่วมในการเมืองและรัฐบาล
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หลักจรรยาบรรณที่ควบคุมเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทกาหนดว่า พนักงานของทุกคนต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่
เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยต้ องไม่คานึงถึงผลประโยชน์สว่ นตัวหรื อการแสวงหาผลกาไรส่วนตัว
“ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ” คืออะไร
สาหรับพนักงานของบริ ษัท คาว่า “ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์” หมายถึงการมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการกระทา ไม่วา่ จะโดย
การลงทุน การทางานนอกบริ ษัท ความรักหรื อความสัมพันธ์ สว่ นตัวอื่น ๆ หรื อพันธะหรื อความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจเป็ นเหตุ
ให้ พนักงานใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ และอิทธิพลของตนในบริ ษัทเพื่อผลประโยชน์สว่ นตัว หรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น แทนที่
จะทาเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
หลักจรรยาบรรณว่ าด้ วยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีผลบังคับใช้ กับใคร
หลักจรรยาบรรณนี ้มีผลบังคับใช้ กับเจ้ าหน้ าที่ และพนักงานทุกคนของบริ ษัท ทุก สาขา หน่วยงาน และหน่วยธุรกิจ ที่อยู่
ภายใต้ การควบคุมของบริ ษัท และมีผลตามสัญญาในการบังคับใช้ กบั ที่ปรึ กษา ผู้รับสัมปทาน และบุคคลอื่นๆ ที่ บริ ษัท
ว่าจ้ าง และกับกิจการต่าง ๆ ของสายงานของพนักงาน ในชอบเขตที่บริ ษัทสามารถมีอิทธิพลต่อองค์กรเหล่านี ้
หลักจรรยาบรรณของบริษัทกล่ าวถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในประเด็นหลักๆดังนี ้
1. ความสัมพันธ์ (ซึ่งรวมถึงความรักหรื อความสัมพันธ์ ส่วนตัวอื่น ๆ ในสายบังคับบัญชาใด ๆ) ซึ่งอาจมีผลต่อความเป็ น
อิสระ หรื อวิจารณญาณของพนักงาน หรื อทาให้ เกิดปั ญหาในสถานที่ทางานหรื อปั ญหาอื่น ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
2. การมีผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรง หรื อโดยอ้ อม (รวมถึงการถือหุ้นทังในตลาดและนอกตลาดหลั
้
กทรัพย์) ในผู้จดั หา
ลูกค้ า หรื อบริ ษัทคูแ่ ข่ง เป็ นจานวนมากพอที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งกับผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
ในกรณีที่พนักงานถือหุ้นบริ ษัทใดๆก็ตามที่อยู่ในและ/ หรื อนอกตลาดหลักทรัพย์ พนักงานต้ องไม่มีสิทธิ์หรื อหน้ าที่ในการ
บริ หารจัดการใดๆ ในบริ ษัทนันๆ
้ อันมีสว่ นได้ เสียอันขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท
3. การรับจ้ าง หรื อให้ บริ การแก่องค์กรอีกองค์กรหนึง่ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีผลเสียต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
4. การแสวงหาหรื อยอมรับของขวัญ ทังโดยตรงหรื
้
อโดยอ้ อมจากผู้ที่ทาธุรกิจหรื อกาลังแสวงหาการทาธุรกิจกับ บริ ษัท
นอกเหนือไปจากที่บริ ษัทอนุญาต โดยอ้ างอิง “การให้ และการรับของขวัญทางธุรกิจ”
5. การใช้ ข้อมูลในทางที่ผิด หรื อให้ ข้อมูลที่เป็ นความลับ กรรมสิทธิ์ หรื อข้ อมูล “ภายใน” ของบริ ษัท แก่บคุ คลอื่น (รวมทัง้
การซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทโดยอาศัยข้ อมูล “ภายใน”)
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การฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณของบริ ษัท ข้างต้นอาจทาให้พนักงานได้รับโทษทางวิ นยั ซึ่ งอาจรวมถึงการยกเลิ กสัญญาจ้าง
นอกจากนี ้ เนือ่ งจากหลักจรรยาบรรณและนโยบายต่าง ๆ ของบริ ษัทได้รบั การกาหนดขึ้นโดยอาศัยข้อกาหนดทางกฎหมาย
การฝ่ าฝื นหลักหลักจรรยาบรรณและนโยบายอาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายด้วยเช่นกัน
ในกรณีที่พนักงานไม่มนั่ ใจว่ากาลังดาเนินการใดๆก็ตามที่อาจขัดแย้ งทางผลประโยชน์ข้อใดข้ อหนึง่ ข้ างต้ น ขอให้ พนักงาน
ติดต่อฝ่ ายบุคคล หรื อผู้บงั คับบัญชาเพื่อชี ้แจงในประเด็นดังกล่าว โดยพนักงานอาจต้ องแสดงหลักฐานตามที่บริ ษัทร้ องขอ
เพื่อชี ้แจง และขออนุมตั ิจากทางบริ ษัทให้ ดาเนินการต่อไปได้ หากการนันไม่
้ ขดั ต่อหลักจรรยาบรรณของบริ ษัท
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ข้ อมูลที่เป็ นความลับและทรั พยากรของบริษัท
ข้ อมูลที่เป็ นความลับ
พนักงานจะต้ องปกป้องข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทและหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริ ษัท
ในการทางานของพนักงาน พนักงานอาจได้ รับข้ อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบริ ษัท ลูกค้ า ผู้ขายสินค้ า หุ้นส่วนทางธุรกิจหรื อ
ข้ อมูลของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็ นความลับและมีความอ่อนไหวในเชิงการแข่งขัน และ/หรื อเป็ นข้ อมูลที่มีลิขสิทธิ์ พนักงานควร
สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าข้ อมูลเหล่านันเป็
้ นความลับ และมีความอ่อนไหวในเชิงการแข่งขัน นอกเสียจากว่าพนักงานมีข้อบ่งชี ้ที่
แน่ชดั ว่า บริ ษัทได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้สูส่ าธารณชนแล้ ว
ให้ ใช้ ข้อมูลด้ วยความระมัดระวังและสมเหตุสมผลเสมอเพื่อปกป้องข้ อมูลที่เป็ นความลับที่เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัท หรื อบริ ษัท
อื่น ๆ พนักงานไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลทางธุรกิจที่เป็ นความลับใด ๆ แก่บคุ คลใดภายนอกบริ ษัท แม้ แต่สมาชิกของครอบครัว
นอกเสียจากว่าการเปิ ดเผยนัน:้
• ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
• เชื่อมโยงกับความต้ องการทางธุรกิจที่ถกู ต้ องตามกฎหมายที่ได้ กาหนดไว้ อย่างชัดเจน
• อยูภ่ ายใต้ ข้อตกลงในการรักษาความลับที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่งได้ รับอนุมตั ิแล้ วจากบริ ษัท หรื อผู้มีอานาจ
แม้ แต่ภายในบริ ษัท และท่ามกลางเพื่อนร่ วมงานของ พนักงานได้ รับอนุญาตให้ แบ่งปั นข้ อมูลพื ้นฐานที่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้
ทราบได้ เท่านัน้
ทรัพยากรของบริษัท
พนักงานมีหน้ าที่ที่จะต้ องปกป้องทรัพยากรของบริ ษัท
บริ ษัทให้ ความไว้ วางใจพนักงานในการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทอย่างซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรของบริ ษัท หมาย
รวมถึงทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น สิ่งปลูกสร้ าง วัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อะไหล่ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย
ยานพาหนะ ฯลฯ และยังรวมถึงสินทรัพย์ที่จบั ต้ องไม่ได้ เช่น เวลาของบริ ษัท ข้ อมูลที่เป็ นความลับ ทรัพย์ สินทางปั ญญา
และระบบสารสนเทศ พนักงานควรใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้ องตามกฎหมายและ
ปกป้องทรัพยากรเหล่านันจากการถู
้
กลักขโมย การสูญหาย การเสียหายหรื อการที่ถกู ใช้ ในทางที่ผิด
หากพนัก งานทราบว่า ก าลัง มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรของบริ ษั ท ในทางที่ ผิ ด ขอให้ ท างพนัก งานรายงานเรื่ อ งดัง กล่ า วต่ อ
ผู้บงั คับบัญชาโดยทันที
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ทรัพย์ สินทางปั ญญา
ให้ ใช้ เครื่ องหมายการค้ าและทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื่น ๆ ของบริ ษัทอย่างถูกต้ องและเหมาะสมเสมอ
ทรั พย์ สิน ทางปั ญญาของบริ ษัท เป็ นสินทรั พย์ที่ป ระมาณค่ามิได้ ซึ่งจะต้ องได้ รับการปกป้ องตลอดเวลา ทรั พย์ สินทาง
ปั ญญาหมายรวมถึงเครื่ องหมายการค้ า แบรนด์ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ โลโก้ ลิขสิทธิ์ การประดิษฐ์ สิทธิ บัตรและ
ความลับทางการค้ าของบริ ษัท พนักงานไม่ควรอนุญาตให้ บคุ คลที่สามใช้ เครื่ องหมายการค้ าหรื อทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื่น ๆ
ของบริ ษัทโดยไม่ได้ รับอนุญาต นอกจากนี ้เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท ไม่ควรถูกใช้ ในลักษณะที่เสื่อมเสีย เป็ นการหมิ่น
ประมาท หรื อในลักษณะที่นา่ รังเกียจ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัทยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็ นงานของพนักงาน ในฐานะเป็ นพนักงานของบริ ษัท งานใด ๆ ที่
พนักงานสร้ างขึ ้นไม่วา่ จะทังหมด
้
หรื อบางส่วนซึง่ เชื่อมโยงกับหน้ าที่ของพนักงานและ/หรื อการใช้ เวลา ทรัพยากรหรื อข้ อมูล
ของบริ ษัท จะถือว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัททังหมด
้
ตัวอย่างเช่น นวัตกรรม ความคิด การค้ นพบ การปรับปรุง งานศิลปะ
กระบวนการ การออกแบบ ซอฟต์แวร์ หรื อวัสดุอื่น ๆ ที่พนักงานอาจช่วยสร้ างหรื อเขียน ซึง่ เชื่อมโยงกับงานของพนักงาน
พนักงานไม่ได้ รับอนุญาตและจะต้ องไม่เปิ ดเผยงาน หรื อนวัตกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท โดยงานนวัตกรรม
ดังกล่าวนันได้
้ รับการปกป้องเช่นเดียวกันกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัท

20

กฎของบริษัทในการต่ อต้ านการทุจริตและการปฏิบัตติ ามวินัย
การต่ อต้ านการทุจริต
การตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานและผู้บริ หารต้ องไม่ได้ รับอิทธิพลใดๆจากการทุจริ ต
การทาข้ อตกลงที่ทจุ ริ ตกับลูกค้ า ผู้ขายสินค้ า เจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อบุคคลที่สาม เป็ นสิง่ ที่ห้ามกระทาโดยเด็ดขาด คาว่า
"การทุจริ ต" โดยทัว่ ไปหมายถึง การได้ มา หรื อการพยายามในการได้ มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรื อข้ อได้ เปรี ยบทาง
ธุรกิจผ่านวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรื อผิดกฎหมาย การทุจริ ตอาจเกี่ยวข้ องกับการชาระเงินหรื อการแลกเปลี่ยนสิ่งมีค่าใดก็
ตามและรวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี ้
• การให้ สนิ บน (การให้ สนิ บนเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อการให้ สนิ บนเชิงพาณิชย์ (commercial bribery)
• การกรรโชก
• เงินใต้ โต๊ ะ
กิจกรรมที่ทจุ ริ ตไม่เพียงเป็ นการฝ่ าฝื นต่อหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายอาญา
และกฎหมายแพ่งในการต่อต้ านการให้ สินบนและการต่อต้ านการทุจริ ตในประเทศต่าง ๆ อีกด้ วย หากพนักงานรับรู้ถึงการ
ท าข้ อ ตกลงที่ เ ป็ น ไปในทางทุจ ริ ต หรื อ ที่ ส งสัย ว่ า อาจเกิ ด ขึ น้ ได้ ขอให้ พ นัก งานแจ้ งและรายงานเรื่ อ งดัง กล่า วต่ อ
ผู้บงั คับบัญชาโดยทันที
การฉ้ อโกง
พนักงานไม่ควรประนีประนอมกับการฉ้ อโกงใด ๆ ที่อาจทาให้ สญ
ู เสียความซื่อสัตย์และความเชื่อมัน่ ในบริ ษัท
บริ ษัทจะถือว่าพนักงานใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทในทางที่ผิดและทาการฉ้ อโกง เมื่อพนักงานปกปิ ด เปลีย่ น บิดเบือน หรื อละ
เว้ นข้ อมูลโดยเจตนาเพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน หรื อผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ๆ การฉ้ อโกงนันๆอาจได้
้
รับแรงจูงใจโดย
การได้ รับโอกาสต่าง ๆ (เช่น เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของผลการปฏิบตั ิงานหรื อเพื่อรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น) หรื อเพื่อหลีกเลีย่ ง
ผลเสียที่ตามมา (เช่น บทลงโทษทางวินยั ) ตัวอย่างของการฉ้ อโกง รวมถึง:
• การเปลีย่ นแปลงตัวเลขทางการขายเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของความสามารถในการขาย
• การแสดงข้ อมูลทางการแพทย์ที่เป็ นเท็จในการได้ รับสวัสดิการด้ านการทุพพลภาพ
• การรายงานเวลาทางานที่เป็ นเท็จเพื่อให้ ได้ รับเงินมากขึ ้นหรื อเพื่อหลีกเลีย่ งการลงโทษในกรณีมาทางานช้ าหรื อขาดงาน
• การสาธิตการขายหรื อการบริ จาคผลิตภัณฑ์อนั เป็ นเท็จเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ราคาสาหรับลูกค้ าบางรายอย่างไม่ถกู ต้ อง
• การกล่าวบิดเบือนเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินในสมุดบัญชีและสิง่ บันทึกของบริ ษัท
พนักงานควรหลีกเลี่ยงการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับลักษณะของการฉ้ อโกง ตัวอย่างเช่น ไม่ใช้ เงินของบริ ษัทโดยไม่ได้ รับ การ
อนุมตั ิอย่างถูกต้ อง ในทานองเดียวกันคือการไม่ทาสัญญาในนามของบริ ษัทหากไม่ได้ รับอนุญาตให้ กระทาการดังกล่าว
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การต่ อต้ านการคุกคาม
พนักงานจะต้ องไม่คกุ คามบุคคลอื่น ๆ ในสถานที่ทางานของบริ ษัท
บริ ษัทพยายามจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ปราศจากการคุกคาม ไม่ว่าจะเป็ นไปในรู ปแบบใดๆก็ตาม และ/หรื อ
พฤติกรรมที่น่ารังเกียจ หรื อที่ไม่สภุ าพอื่นใด บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทที่ห้ามมิให้ มีการคุกคามในสถานที่ทางาน
การคุกคามนันหมายรวมถึ
้
งพฤติกรรมทางวาจา ที่มองเห็นได้ ทางกายภาพหรื อพฤติกรรมชนิดใด ๆ ที่ทาให้ เกิดสิง่ แวดล้ อม
ในการทางานที่มีการข่มขูท่ ี่น่ารังเกียจ หรื อที่เป็ นปรปั กษ์ ในขณะที่คานิยามทางกฎหมายของการคุกคามอาจแตกต่างกัน
ตามเขตอานาจทางกฎหมาย บริ ษัทถือว่ารายการต่อไปนี ้เป็ นพฤติกรรมซึง่ ไม่สามารถยอมรับได้
• การคุกคามทางเพศ
• ภาษาหรื อเรื่ องตลกที่นา่ รังเกียจ
• การใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับเชื ้อชาติ ลักษณะของเชื ้อชาติ เพศหรื อศาสนา
• ความเห็นที่เสือ่ มทราม
• พฤติกรรมการข่มขูห่ รื อคุกคาม
• การแสดงความเป็ นศัตรูตอ่ บุคคลอื่น ๆ เนื่องจากคุณลักษณะของบุคคล
พนักงานไม่ควรกระทาการในลักษณะที่เป็ นการคุก คาม หรื อทาให้ เพื่อนร่ วมงานรู้ สกึ ไม่ดีตอ่ สภาพแวดล้ อมในการทางาน
ของพวกเขา
หากพนักงานเอง หรื อพบเห็นบุคคลอื่นๆในบริ ษัทเป็ นผู้ถกู คุกคาม หรื อถูกกีดกันในการได้ รับโอกาสอย่างไม่ยตุ ิธรรม ขอให้
พนักงานรายงานต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อฝ่ ายบุคคลโดยทันที
การปฏิบัติตามวินัย
หากพนักงานฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทจะดาเนินการทางวินยั อย่างถูกต้ องและเป็ นธรรม
พนักงานได้ รับความคาดหวังให้ ปฏิบตั ิ หน้ าที่ตามหลักจรรยาบรรณ นโยบาย เงื่อนไขของการจ้ างงานของบริ ษัท และ
กฎหมายในขณะที่ดาเนินธุรกิ จในนามของบริ ษัท ดังนัน้ การฝ่ าฝื นหลัก จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิ จ นโยบายหรื อ
กฎหมายต่าง ๆ อาจทาให้ เกิด:
• การดาเนินการทางวินยั รวมถึงการเลิกจ้ าง ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ลักษณะและความรุ นแรงของการฝ่ าฝื นหลักจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจดังกล่าว
• ในกรณีที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย อาจมีการลงโทษทางอาญาและ/หรื อทางแพ่งโดยหน่วยงานของรัฐ บาลหรื อศาล
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การตรวจสอบและการสอบสวน
ผู้ตรวจสอบและผู้สอบสวนของบริ ษัทต้ องการความร่วมมืออย่างเต็มที่จากพนักงาน
ในระหว่างการทางานของพนักงานกับบริ ษัท พนักงานอาจได้ รับการขอให้ เข้ าร่ วมในการตรวจสอบ หรื อการสอบสวนเป็ น
การภายในที่ดาเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก หรื อผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย เมื่อมีการดาเนินการดังกล่าว
บริ ษัทคาดหวังว่าพนักงานจะให้ ความร่วมมืออย่างเต็มทีใ่ นการให้ ข้อมูลตามข้ อเท็จจริ ง โดยไม่ปิดบังอาพราง
พนักงานยังอาจได้ รับการร้ องขอด้ านเอกสาร หรื อขอให้ มาพบผู้ตรวจสอบฯที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการตามกฎหมายหรื อ
การสอบสวนของรัฐบาล หากพนักงานได้ รับคาร้ องขอดังกล่าว พนักงานควรติดต่อฝ่ ายบุคคล และ/หรื อผู้บงั คับบัญชาเพื่อ
ขอคาปรึกษาโดยทันที
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อีเมล อินเทอร์ เน็ตและระบบสารสนเทศ
พนักงานจะต้ องใช้ บญ
ั ชีอีเมลและอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทอย่างมีความรับผิดชอบ และจะต้ องปกป้องความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศของบริ ษัทอย่างเต็มที่
ระบบข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทเป็ นองค์ ประกอบที่สาคัญในการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท และถูกจัด เตรี ยมไว้ ให้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ได้ รับอนุญาตเท่านัน้ ดังนันการเข้
้
าถึงระบบ และการใช้ ระบบต่างๆ ของพนักงานจะต้ องเป็ นไป
ตามนโยบายความปลอดภัย ของข้ อ มู ล ของบริ ษั ท และตามพระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี ่ ย วกับ
คอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2560 แห่งราชอาณาจักรไทย พนักงานอาจใช้ โทรศัพท์ อีเมล และอินเทอร์ เน็ตส่วนตัวอย่างมีเหตุผล
ตราบใดก็ตามที่การใช้ ดงั กล่าวนันไม่
้ :
• ใช้ เวลาหรื อทรัพยากรเป็ นจานวนมาก
• แทรกแซงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน หรื อของบุคคลอื่น ๆ
• เกี่ยวข้ องกับการแบ่งแยกทางเพศโดยชัดแจ้ งที่ผิดกฎหมายหรื อข้ อเท็จจริ งที่ไม่เหมาะสม
• เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจภายนอก
• ฝ่ าฝื นต่อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจหรื อนโยบายใด ๆ ของบริ ษัท
ในหลักปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปนัน้ การตรวจสอบการใช้ ระบบสารสนเทศของพนักงานนันเป็
้ นสิ่งที่บริ ษัทกระทาได้ โดยบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการติดตาม บันทึก เปิ ดเผย ตรวจสอบและลบข้ อมูล ทางอีเมล โทรศัพท์ ข้ อความเสียง อินเทอร์ เน็ตและระบบ
อื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ พนักงานทราบล่วงหน้ า
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คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทจะไม่ประนีประนอมกับคุณภาพของสินค้ าและบริ การทางเทคโนโลยีที่ต่ากว่ามาตรฐาน
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะส่งมอบสินค้ าและบริ การทางเทคโนโลยีที่มีคณ
ุ ภาพสูงซึ่งครอบคลุมถึงสินค้ าที่อ ยู่ภายใต้ แบรนด์ หรื อใน
ความรับผิดชอบของบริ ษัททังหมด
้
บริ ษัทจะรักษาความไว้ วางใจของลูกค้ าด้ วยการส่งมอบสินค้ าและบริ การทางเทคโนโลยี
ที่เหนือกว่าคูแ่ ข่ง ซึง่ เริ่ มตังแต่
้ กระบวนการจัดซื ้อและการดาเนินการสร้ างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ไปจนกระทัง่ สินค้ าและบริ การ
นันๆเสร็
้
จสมบูรณ์และถูกส่งมอบถึงมือของลูกค้ า บริ ษัทจะมุง่ มัน่ ในการพัฒนาสินค้ าและบริ การเชิงเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง
มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อลูกค้ า ตลาด วิชาชีพและสังคม
หากพนักงานมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับงานในการพัฒนาระบบ และกระบวนการติดตังและส่
้
งมอบสินค้ า บริ ษัทคาดหวังให้
พนักงาน:
• เข้ าใจและคงมาตรฐานด้ านคุณภาพของสินค้ าและบริ การที่เกี่ยวข้ อง
• ปฏิบตั ิตามคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน (Standard Operating Procedure) ของหน่วยงาน (ถ้ ามี)
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยของบริ ษัท
หากพนักงานพบเห็นเหตุการณ์ใดๆก็ตามทีส่ ง่ ผลเสียต่อคุณภาพของสินค้ าและบริ การของบริษัท ขอให้ พนักงานรายงาน
ผู้บงั คับบัญชา และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องโดยทันที
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การติดต่ อสื่อสารกับภายนอก
พนักงานที่ได้ รับอนุญาตจากทางบริ ษัทเท่านันที
้ ่จะสามารถให้ ข้อมูลทางธุรกิจ หรื อข้ อมูลที่มีนยั ยะสาคัญของบริ ษัทต่อ สือ่
และสาธารณชนได้ โดยข้ อมูลของบริ ษัทที่เผยแพร่ ออกไปต้ องถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลาและเป็ นที่เข้ าใจได้ พนักงานต้ อง
ปรึกษา หรื อติดต่อหน่วยงานการสือ่ สารองค์กร (Corporate Communications) หากได้ รับการร้ องขอจากสือ่ หรื อ
จากหน่วยงานใดๆภายนอกเพื่อขอข้ อมูลต่างๆของบริ ษัท
หากพนักงานได้ รับการติดต่อ หรื อได้ รับการร้ องขอให้ สนทนาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัทกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในที่สาธารณะ
เช่น นักลงทุนหรื อนักวิเคราะห์ตลาด พนักงานควรบอกบุคคลภายนอกอย่างสุภาพว่าพนักงานไม่ได้ รับอนุญาตในการ
สนทนาถึงเรื่ องดังกล่าว และอาจแนะนาพวกเขาให้ ติดต่อไปยังบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังในนามบริ
้
ษัทที่สามารถสื่อสาร
ข้ อมูลในนามบริ ษัทอย่างเป็ นทางการได้ เช่น หน่วยงานการสือ่ สารองค์กร
ในลัก ษณะเดีย วกัน ขณะที่ พ นัก งานใช้ สื่อ สัง คม ( SOCIAL MEDIA) พนัก งานควรมี ความเข้ า ใจอย่างชัดเจนว่า
พนักงานไม่ได้ สอื่ สารออกไปในนามของบริ ษัท พนักงานควรที่จะ:
• กล่าวว่าข้ อเท็จจริ ง หรื อความเห็นที่พนักงานประกาศไปนันเป็
้ นความเห็นส่วนตัว ไม่ใช่ในนามของบริ ษัท
• ใช้ ความระมัดระวังที่เป็ นไปได้ ทกุ อย่างเพื่อ เพื่อให้ แน่ใจว่า พนักงานไม่ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับใด ๆ เกี่ยวกับ
บริ ษัท
• ห้ ามใช้ ตราสัญลักษณ์ของบริ ษัท หรื อบุคคลที่สาม หรื อเครื่ องหมายการค้ าใดๆโดยไม่ได้ รับอนุญาตอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้ า

*บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อถอดถอนเนือ้ หา/ ข้ อความส่วนหนึ่งส่วนใด หรื อทังหมดในหลั
้
กจรรยาบรรณนี ้ได้
โดยไม่ต้องแจ้ งให้ พนักงานทราบล่วงหน้ า โดยบริ ษัทจะประกาศให้ พนักงานได้ รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร
ของบริษัทภายหลัง

