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จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยใหทั้งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก
ระดับ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหบริษัทมีการดําเนินงานอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
อยางเสมอภาค เปนธรรม และตรวจสอบได ซึ่งครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ที่บริษัทใหความสําคัญ ประกอบดวย
1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพกฎหมาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และหลักสิทธิมนุษยชนสากลในทุกพื้นที่ที่เขาไป
ดําเนินธุรกิจ โดยไมฝาฝนและปฏิบัติตาม
2. การมีสวนไดเสียและความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชนของบริษัทเปน
สําคัญ และไมเกี่ยวของกับกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
3. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาขอมูล และการใชขอมูลภายใน
บริษัทจะรักษาขอมูลที่เปนความลับไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลที่อาจมี
ผลกระทบตอบริษัท หรือผูมีสวนไดเสีย
4. การปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทคํานึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกคา และมุงเนนใหลูกคาไดรับบริการที่ดี มีคุณภาพ ดวยราคาที่เปนธรรม
และมีความรับผิดชอบตอลูกคา
5. การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม ไมบิดเบือนขอมูล หลอกลวงหรือใชวิธีอื่นใดที่ไมถูกตอง
ตามครรลองของการแขงขัน
6. การปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษทั มุงมั่นที่จะดําเนินงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ดวยความ
เปนธรรม มุงมั่นที่จะสรางความเจริญเติบโตบนศักยภาพที่แทจริง เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จําเปน
และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
7. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติตอคูคา
บริษัทถือวา คูคา/ผูขาย และผูรวมทุน เปนสวนสําคัญที่เอื้ออํานวยใหธุรกิจของบริษัทดํารงอยูได บริษัทจึงมี
นโยบายปฏิบัติตอกันในฐานที่เปนคูคาในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน ดังนั้น การจัดซื้อจัดหาทรัพยสินของบริษัท จึงตั้งอยู
บนพื้นฐานของการแขงขันอยางเสมอภาค และเปนธรรม เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท มีการกําหนดในระเบียบ
ขอบังคับในการทํางานใหผูบริหาร และพนักงานยึดมั่นหลักการไมรับผลประโยชนจากผูอื่นอันทําใหเสียความเที่ยง
ธรรมในหนาที่
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8. การรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม
บริษัทสํานึกถึงบทบาทหนาที่การเปนสมาชิกที่ดีตอสังคม
โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการ
สรางสรรคสิ่งที่ดีงามในสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม เพื่อรวมสรางองคความรู และนําไปสูการ
พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ภายใตแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ที่ยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อใหประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเปนรากฐานสําคัญที่จะนําไปสูการ
พัฒนาที่เปนประโยชนตอชุมชน และสังคม ตลอดจนการอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน
9. การปฎิบัติตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
บริษัทปฏิบัติตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและใหความเคารพ
สิทธิหนาที่สวนบุคคล
บริษัทใหความสําคัญกับคุณคาพนักงานของบริษัท โดยสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพัฒนา
ความรูความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อประโยชนของบริษัทและตัวพนักงานเอง รวมทั้งเปด
โอกาสใหผูบริหารและพนักงานเขารวมกิจกรรมภายนอก ภายใตขอบเขตนโยบายของบริษัท
บริษัทจัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตอพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค ไมแบงแยกถิ่น
กําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
บริษัทจัดใหมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน มีโอกาสกาวหนาในบริษัทอยางเปนธรรม และดูแลไมใหเกิด
การคุกคามหรือขมขู ระหวางพนักงานหรือผูท่เี กี่ยวของกับบริษัท
บริษัทสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางาน
และการแกไขปญหาของบริษัท
โดยมีการรับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค
บริษัทจะรักษาขอมูลสวนบุคคลของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เชน ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติ
การทํางาน หรือขอมูลสวนตัวอื่น ๆ การเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนตัวของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานสู
สาธารณะจะทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานผูนั้น เวนแตไดกระทําไปตาม
ระเบียบของบริษัทหรือตามกฎหมาย
10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และ
เชื่อถือได บริษัทกําหนดนโยบายกํากับดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอโดยสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยยึดหลักการดําเนินงาน
และติดตามผลอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม มีการรายงานทางการบัญชีและการเงินอยาง
ถูกตอง ครบถวน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางถูกตอง และมุงมั่นเปนบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสวนงาน
ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติงาน และมีคณะกรรมการการตรวจสอบกํากับดูแล รวมถึงกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานใหความสําคัญในการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
11. การรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
บริษัทกําหนดใหการรับ หรือการใหของขวัญ หรือของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยง
กระทําไดในวิสัยที่สมควร แตตองไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัท
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12. ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจ โดยไมกอใหเกิดผลกระทบดานความปลอดภัย มั่นคง ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
และกําหนดใหมีระบบการจัดการในระดับสากล กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใหความสําคัญและปฎิบัติตาม
กฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และขอกําหนดทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของบริษัท
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จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยใหทั้งกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรของบริษัทมีการดําเนินงานอยางถูกตองตามหลักจริยธรรม
เคารพสิทธิ และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเสมอภาค เปนธรรม และตรวจสอบได ซึ่งครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ที่บริษัทให
ความสําคัญ ประกอบดวย
1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบคําสั่งตาง ๆ ของบริษัทอยางเครงครัด รวมทั้ง
ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับบริษัท
แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองอานและทําความเขาใจในขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของบริษัท
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน โดยไมละเมิด
สิทธิสวนบุคคล รวมทั้งเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ไมแบงแยกการศึกษา ยศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
และเพศ
(3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยคํานึงถึง
ประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท ไมถือเอาประโยชนของบริษัทมาเปนประโยชนสวนตน ถึงแมวาจะมี
ชองวางของกฎหมายหรือชองวางของขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของบริษัทก็ตาม
2. การมีสวนไดเสียและความขัดแยงทางผลประโยชน
การตัดสินใจและการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองทํา
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยปราศจากอิทธิพลของความตองการสวนตัว ครอบครัว หรือบุคคลผูใกลชิดใดๆ
แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยไมกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหบริษัท
สูญเสียประโยชน ไมเบียดบังผลประโยชนของบริษัทไปเปนประโยชนสวนตนหรือลูกคา
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ เปนการสวนตัวจากลูกคา คู
คาของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนามของบริษัท
(3) การทําธุรกิจใด ๆ ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และเวลาทํางาน
ของบริษัท
(4) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมเขาเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่มีอํานาจตัดสินใจ หรือเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในกิจการที่เปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกับบริษัท แตในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ให
รายงานใหผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการทราบโดยทันที และในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
เขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจหรือเหตุการณใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใหรายงานให
ผูบังคับบัญชาหรือคณะกรรมการทราบโดยทันที
(5) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมพึงแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยใชขอมูลใด ๆ
ของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะ และไมดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัท
(6) การทําธุรกิจใด ๆ กับบริษัท ทั้งในนามสวนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใด ๆ ที่กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานนั้นมีสวนไดเสีย จะตองเปดเผยสวนไดเสียตอบริษัทกอนเขาทํารายการ
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(7) หามกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีสวนไดเสียเปนผูอนุมัติในการตกลงเขาทํารายการหรือกระทํา
การใด ๆ ในนามบริษัท
(8) ผูทํารายการในนามบริษัท มีหนาที่ตองตรวจสอบความสัมพันธของคูคาวาเกี่ยวของกับ กรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานหรือไมกอนทํารายการ เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนใด ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น
3. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาขอมูล และการใชขอมูลภายใน
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองรักษาขอมูลของบริษัทและของลูกคาไวเปนความลับ โดยไมเปดเผยขอมูล
หรือขาวสารของบริษัทที่ยังไมควรเปดเผย และไมใหขาวสารหรือขอมูลใด ๆ ที่ผูมีอํานาจสั่งการยังไมอนุญาต
แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมพึงเปดเผยขอมูลของบริษัท และขอมูลของลูกคา โดยไมไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการของบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เวนแตเปนขอมูลที่
ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับบทบังคับของกฎหมาย
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมนําขอมูลงบการเงิน หรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัทที่ทราบ เปดเผยแกบุคคลภายนอก หรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ
(3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน หามทําการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือนกอนที่ขอมูลงบการเงินหรือ
ขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจะเผยแพรตอสาธารณชน
และตองไมซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้น ๆ สูสาธารณชน
ทั้งหมดแลว
(4) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองทําการจัดทําสําเนา สงโทรสาร หรือจัดเก็บขอมูลอยางเหมาะสม
ปลอดภัย เพื่อปองกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาถึงขอมูลหรือความลับเหลานั้น
(5) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความลับในที่สาธารณะ
4. การปฏิบัติตอลูกคา
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองใหความสําคัญ และเอาใจใสตอลูกคา โดยมุงมั่นและสรางความมั่นใจ
ใหกับลูกคาที่จะไดรับการบริการที่ดี มีคุณภาพ ราคาที่เปนธรรม อันสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองสงมอบบริการที่ดีมีคุณภาพแกลูกคาในราคาที่เปนธรรม
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองติดตามประเมินผลการบริการตอลูกคา แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุง
แกไขและพัฒนาบริการใหดียิ่งขึ้น
(3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา
เพื่อใหทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริงอันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับ
บริการนั้น ๆ
(4) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงรักษาความลับของลูกคา และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง
หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
(5) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงมีความจริงใจตอลูกคา และรักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับลูกคา ไม
สรางความหวังใหแกลูกคาในสิ่งที่บริษัทไมสามารถทําใหได
(6) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด หากไมสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ควรรีบแจงใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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(7) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงสนใจใหบริการลูกคาดวยความเต็มใจ และสุภาพ โดยการแนะนําให
ขอมูลที่เปนประโยชนตอลูกคา เมื่อลูกคาตองการหรือเมื่อลูกคามีปญหา
5. การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองตั้งมั่นที่จะแขงขันทางการคาอยางยุติธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการ
ประกอบการคา
แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมแขงขันดวยการใสรายปายสี กลั่นแกลง หรือบิดเบือนขอเท็จจริง
ของคูแขง ขณะเดียวกันตองหลีกเลี่ยงการตกลงหรือพูดคุยถกเถียงกับพนักงานของหนวยงานหรือบริษัท
อื่น ๆ เกี่ยวกับการตลาด การจัดสรรลูกคา อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียมตาง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑบริการ
หรือแผนธุรกิจตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการแขงขันทางธุรกิจของบริษัท
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปน
ความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายเงินสินจางใหแก
พนักงานของคูแขง เปนตน
(3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมทําการตกลงใด ๆ กับคูแขงขัน หรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเปนการ
ลดหรือจํากัดการแขงขันทางการคา
6. การปฏิบัติตอผูถือหุน
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติตอผูถือหุนตามสิทธิที่มีตามที่กฎหมายกําหนด
แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงมุงมั่นในการดําเนินงานเพื่อสรางความพีงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน
โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ดวยความเปนธรรม มุงมั่นที่จะ
สรางความเจริญเติบโตบนศักยภาพที่แทจริง
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงเคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จําเปน และปฏิบัติตอ ผูถือ
หุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
7. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติตอคูคา
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองยึดหลักผลประโยชนสูงสุดของบริษัทโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตน
หรือพวกพอง
แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงใหขอมูลที่เปนจริงอยางครบถวนแกคูคา/ผูขาย และผูรวมงาน
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของกํานัล สินน้ําใจ การรับเชิญในงานเลี้ยงสังสรรค
งานเลี้ยงรับรอง การรับเชิญไปดูงานที่จัดขึ้นเปนการสวนตัว หรือหมูคณะโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งลูกคาเปน
ผูออกคาใชจา ยที่เกี่ยวของให เพื่อปองกันขอครหาและการมีใจโนมเอียงที่จะชวยเหลือตอบแทนฝายใด
ฝายหนึ่งเปนพิเศษในภายหลัง
(3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ตองการจัดซื้อ จัดหาสินคาและบริการ ตองคํานึงถึงความตองการ
ความคุมคา ราคา และคุณภาพ การจัดซื้อ จัดหาตองดําเนินการอยางโปรงใส ใหขอมูลแกคูคาอยางเทา
เทียม ถูกตอง ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติตอคูคา สรางการแขงขันที่เปนธรรมระหวางคูคา วิธีการจัดซื้อ
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จัดหามีหลักวิชาการรองรับ มีความรัดกุม สอดคลองกับสถานการณ ในการติดตอคูคาใหผูติดตอเก็บ
เอกสารหลักฐาน การเจรจา การรางสัญญา การทําสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญาไวเปนหลักฐานเผื่อใช
ตามระยะเวลาที่กําหนด
(4) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ตองการจัดซื้อ จัดหาสินคาและบริการ ไมควรทําการจัดซื้อจัดจางโดย
ใหระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรใหเวลาคูคาอยางพอเพียงในการเตรียมตัว ขอสัญญาไมควรเปนการเอา
รัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรมีนักกฎหมายเปนที่ปรึกษาในการทําสัญญา
(5) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมเรียกรับผลประโยชนจากการจัดซื้อ จัดหา ตองวางตัวเปนกลาง
ไมใกลชิดกับคูคาจนทําใหคูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากเกินไป
และปฏิบัติตามขอปฏิบัติใน
จรรยาบรรณวาดวยการมีสวนไดเสียและความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเครงครัด
8. การรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตระหนักในความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยถือเปนนโยบายหนึ่งของ
บริษัท
แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และตองไมกระทําการใด ๆ ที่มีผลเสียหายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม และระบบนิเวศที่เกี่ยวของ
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนและการบริการสังคม
อยางตอเนื่อง
9. การปฏิบัตติ อผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานระดับเดียวกัน
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองเคารพสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นอยางเทาเทียมกัน และไมละเมิดสิทธิ
รวมทั้งเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนใหความชวยเหลือและรวมมือกันในการทํางาน
แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานบริษัท ทั้งดาน
กิริยามารยาท การวางตัว และการแตงกายเพื่อสรางความเชื่อถือใหแกตนเองและบริษัท
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมยุยง ใสรายปายสี หรือเปนตนเหตุแหงการทะเลาะวิวาท อันเปน
การกอใหเกิดการแตกแยกสามัคคี และตองมีสวนรวมในการสรางสรรคสามัคคี และรักษาไวใหเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันในหมูพนักงาน
(3) ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือของผูใตบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาไมพึงกระทํา
การใด ๆ อันเปนการไมเคารพนับถือผูบังคับบัญชา
(4) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิด หรือคุกคามไมวาจะเปน
ทางวาจา หรือการกระทําตอผูอื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทั้งทางรางกายและ
จิตใจ
(5) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เอาใจใส เพื่อสรางคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ
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10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองมีความรูความเขาใจ ใหความรวมมือและสนับสนุนในระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท จัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบของการตรวจสอบภายในที่ดี และ
นําขอเสนอแนะที่ไดจากคณะกรรมการตรวจสอบ มอบหมายใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามความเหมาะสมและทันเวลา
แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองมีความรู ความเขาใจ และใหความรวมมือในระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอกําหนดที่เกี่ยวของและมีผลตอการ
ปฏิบัติหนาที่ มีการสอบทาน และปฏิบัติตามระบบที่กําหนดอยางเครงครัด
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีหนาที่สนับสนุนทางการทํางาน และใหขอมูลที่ถูกตอง ตามความเปน
จริง ตอหนวยงานตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีภายนอก
11. การรับ การใหของขวัญ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชนอันเปนสิ่งจูงใจ หรือสั่งการใหผูอื่น
ซึ่งรวมทั้งคูสมรส และญาติของพนักงาน รับและมอบประโยชนแทนตน ซึ่งอาจมีผลตอการตัดสินใจทางธุรกิจในนาม
บริษัท หรือเพื่อหวังผลความกาวหนาในหนาที่การงาน หรือการพิจารณาผลงานประจําป ไดแก ของขวัญ ของที่ระลึก
เงิน ทรัพยสินใด หรือประโยชนอื่นใดที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดหนี้ หรือการลดหนี้ใหเปลา การใหยืมโดยไม
คิดดอกเบี้ย การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการหรือคิดดอกเบี้ยหรือคาบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติทาง
การคา และการอื่นซึ่งเปนการกระทําที่ทําใหผูนั้นไดรับประโยชนอันอาจคํานวณเปนเงินได หรือไมตองออกคาใชจาย
เปนตน
แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมเรียกรอง ไมรับเงิน ผลประโยชน หรือสิ่งของที่ไมสมควร ไมสุจริต
หรือเกินปกติวิสัยจากผูที่เกี่ยวของในกิจการของบริษัท
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมเรียกรอง ไมรับเงิน ผลประโยชน หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่เขามาเกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนการเรียกรองหรือรับเพื่อตนเองหรือผูอื่น
(3) กรณีที่นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัท ใหสิ่งของหรือผลประโยชนแกผูบริหาร
หรือพนักงานเพื่อเปนสินน้ําใจ ผูบริหารหรือพนักงานตองใชดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร
และ/หรือถูกตองดวย โดยคํานึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผูบริหารหรือพนักงานไมรับแลวจะเปน
การเสียน้ําใจ และกระทบตอความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจก็ใหรับได แตตองมีมูลคาไมเกินขอหามที่เจาหนาที่
ของรัฐพึงรับได
(4) ไมพึงกระทําการใหและรับของขวัญซึ่งมีมูลคาเกินกวาปกติที่วิญูชนพึงใหกันระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาไมวาโอกาสใด ๆ ก็ตาม
(5) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตลอดจนครอบครัว ตองหลีกเลี่ยงการใหหรือรับสิ่งของ หรือประโยชน
อื่นใดจากคูคา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ยกเวนแตเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
12. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดลอม โดยยึดถือปฏิบัติตามขอกําหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด

บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)

9

แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน พึงตรวจสอบความพรอมของสุขภาพและรางกายของตนเองกอน
ปฏิบัติงาน และไมปฏิบัติงานหากรางกายไมพรอมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทํางาน
(2) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่ตองทํางานที่มีความเสี่ยงตอชีวิต หรือสุขภาพตองศึกษาขอมูลตางๆ
เกี่ยวกับสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยหรืออาจเปนอันตราย โดยในการปฏิบัติงานขั้นตอนใดที่มีความ
เสี่ยงหากมีความไมแนใจในผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
ใหหยุดหรือชะลอการดําเนินงานนั้นและใหปรึกษากับ
ผูเชี่ยวชาญโดยทันที รวมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยดวนเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติบริเวณสถานที่
ทํางานที่อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม
(3) กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน พึงตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดให
เกิดประโยชนสูงสุด
(4) กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน พึงใหความรวมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือขอตกลงในเรื่อง
ตางๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อชวยปองกันหรือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
ของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน บริษัท
ไดใหความรูดานจรรยาบรรณพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยใหพนักงานเรียนรู
ดวยตนเอง (Self – Learning) ผานทางคูมือจริยธรรมธุรกิจ
การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาทุกคนทุกระดับโดยถือเปน
สวนหนึ่งของวินัยพนักงาน
หนาที่ของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน มีหนาที่ตองทําความเขาใจ ปฏิบัติตามอยางเครงครัด และลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เมื่อเขาเปนพนักงานและมีการเปลี่ยนแปลง
โดยหากมีขอสงสัย ขอซักถาม ใหปรึกษาผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทกําหนดใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งแจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ กับหนวยงานหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย
ผูบริหาร มีหนาที่ในการดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ เพิ่มเติม
• สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
• ถายทอดนโยบาย
วิธีปฏิบัติ
รวมถึงรับฟงความเห็นอยางเปดกวางเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
• กํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่ดูแลงานดานบุคคล ตองดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ เพิ่มเติม
• ชี้แจงใหพนักงานทราบถึงหนาที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
• การเตรียมใหผูจัดการหรือผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย เปนผูมอบจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณ
กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน แกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานเขาใหม
• ดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานใหมีความ
เหมาะสมและทันสมัย
• ฝกอบรมพนักงานใหมีความรับผิดชอบและจัดใหมีระบบการจัดการที่สอดคลองกับขอกําหนดทาง
กฏหมายและกฏระเบียบของบริษัท
แนวทางการลงโทษ
เมื่อมีกรณีที่ถูกรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา มีการปฏิบัติฝาฝนจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ
ผูบริหารและพนักงาน ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตองตักเตือน
หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือใหรับการพัฒนา แลวแตกรณี ทั้งนี้ผูที่กระทําผิดจรรยาบรรณจะตองไดรับ
การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว ตั้งแตการตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง
จนถึงการเลิกจาง และยังอาจไดรับโทษตามกฏหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
ระยะเวลาในการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
บริษัทจะมีการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เปนประจําทุกป
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การรองเรียนหรือแจงเบาะแส
แนวปฏิบัติหลักที่ตองรองเรียน/แจงเบาะแส
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน เมื่อพบเห็น
เบาะแสการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไมถูกตองหรือระบบควบคุมภายในที่
บกพรอง ทั้งนี้ การกระทําตอไปนี้เปนการทําผิดจรรยาบรรณ
(1)
(2)
(3)
(4)

ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
แนะนํา สงเสริม หรือสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ
ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอเท็จจริงที่อางวา ไดมีการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(5) การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอื่น เนื่องจากการที่ผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ผูรับขอรองเรียนและรับแจงเบาะแส
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่พบเห็นการฝาฝนกฎหมายหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
สอบถามขอสงสัยหรือสงขอรองเรียนไปยังบุคคล ดังนี้
• ผูบังคับบัญชาที่ตนเองไววางใจ
• ประธานเจาหนาที่บริหาร

สามารถ

มาตรการหรือแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเรื่องที่ไดรับการรองเรียนและไดรับการแจงเบาะแส
กระบวนการดําเนินงานรับขอรองเรียน/แจงเบาะแส
(1) รวบรวมขอเท็จจริง
ผูรับขอรองเรียนจะดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
นั้นดวยตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลที่มีความเหมาะสมดําเนินการ
(2) การประมวลผลและกลั่นกรองขอมูล
ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูประมวลผล และกลั่นกรองขอมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่
เหมาะสมในแตละเรื่อง โดยอาจ
• ดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทนตน หากเห็นวาเปนเรื่องที่ตนมีอํานาจ
ที่กระทําได หรือ
• รายงานตอบุคคลที่มีอํานาจดําเนินการและเกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ เปนผูดําเนินการประมวลผลและ
กลั่นกรองขอมูล
(3) กําหนดมาตรการดําเนินการ
ผูที่ดําเนินการตามขอ 2 กําหนดมาตรการดําเนินการระงับ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
บรรเทาความเสียหายใหกับผูที่ไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหายโดยรวมทั้งหมด ทั้งนี้
ในกรณีที่เปนเรื่องสําคัญผูรับขอรองเรียนจะเปนผูรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท เชน เปนเรื่องที่กระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท
หรือขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง เปนตน
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(4) รายงานผล
ผูรับขอรองเรียนมีหนาที่รายงานผลตามขอ 3 ใหผูรองเรียนทราบหากผูรองเรียนเปดเผยตนเอง
สิทธิหรือความคุมครอง ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส
บริษัท ใหคํามั่นสัญญาวา จะรับฟงทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเอาใจใส รวมทั้งใหความเปนธรรม
แกทุกฝาย กําหนดระยะเวลาการสอบสวนอยางเหมาะสม ชื่อผูรองเรียนจะถูกปดเปนความลับ ผูรองเรียนจะไดรับความ
คุมครองจากการถูกกลั่นแกลงทั้งในระหวางการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ผูรายงาน ผูรองเรียน ผูแจงเบาะแส
หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะไดรับความคุมครอง ดังนี้
• ผูรายงาน ผูรองเรียน ผูแจงเบาะแสหรือผูใหความรวมมือ สามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเห็น
วาการเปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แตหากมีการเปดเผยตนเองก็
จะทําใหบริษัท สามารถรายงานความคืบหนา แจงขอเท็จจริงใหทราบหรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
• บริษัทจะถือวาขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับและจะเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ความเสียหายของผูรายงาน แหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
• กรณีที่ผูรองเรียนเห็นวาตนเองอาจไมปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย ผูรองเรียนสามารถ
รองขอใหบริษัทกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมได หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยผู
รองเรียนไมรองขอก็ได หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอนหรือความไมปลอดภัย
• ผูรายงาน ผูรองเรียน ผูแจงเบาะแสหรือผูใหความรวมมือไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการ
บรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่เหมาะสมและเปนธรรม
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ภาคผนวก
แบบฟอรมการแถลงเจตนาของพนักงานในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขาพเจาไดอานจรรยาบรรณ บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จํากัด เขาใจโดยละเอียดแลว ขาพเจาทราบดี
วา บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) มีนโยบายใหพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ การฝาฝนจรรยาบรรณบริษัท
สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ถือเปนความผิดทางวินัย
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา ขอใหถอ ยแถลงไวตอ บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) วานับ
แตวันที่แถลงนี้
1. ขาพเจาจะธํารงและรักษาไว ซึ่งการปฏิบัติงานใหเปนไปตามจรรยาบรรณ บริษัท สยามเจเนอรัลแฟค
ตอริ่ง จํากัด (มหาชน) จะไมกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนหรือละเมิด จรรยาบรรณ บริษัท สยาม
เจเนอรัลแฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ไมวาสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมด
2. ขาพเจาจะสอดสองดูแล หากพบเห็นการกระทําใด ๆ อันเปนการฝาฝนหรือละเมิด จรรยาบรรณ บริษัท
สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ขาพเจาจะรายงานผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ
3. (ถามีใหระบุ)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................................
วันที่ .........................................................................

รหัสพนักงาน

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

ตําแหนง

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

ชื่อ

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

นามสกุล

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

ฝาย

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

แผนก

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

