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สารจากประธานกรรมการบริหาร  
 

 บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีเจตนารมณสงเสริมและพัฒนาใหเปนองคกรที่มีการกํากับ
กิจการ  การบริหารจัดการที่ดีโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติที่ เคารพในวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาประสงคขององคกร มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ลูกคา พนักงาน 
สังคม และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
 
 จึงไดประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมของธุรกิจขึ้น ซึ่งสอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาลสําหรับใช
กํากับองคกรที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทั้งหมดยึดถือปฏิบัติ
ตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมที่สรางขึ้นนี้   
 
 คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเปนประจํา เพื่อใหมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ทั้งนี้ใหถือวาประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจนี้เปนสวนหนึ่งของ “ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน” ที่บุคลากรทุกคนตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด  
 
 
       ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูนศักดิ์  บุญสาลี 
         ประธานกรรมการบริหาร 
                                                บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๑ 
บทท่ัวไป  
คํานิยาม  
 เพื่อใหถอยคําสําคัญที่ใชในประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจนี้เปนที่เขาใจในความหมาย 
ที่ตรงกัน จึงใหคํานิยามไวดังนี้   
 
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct and Business Ethics) หมายถึงแนวปฏิบัติที่
ดีในการดําเนินธุรกิจโดยนํามาตรการทางจริยธรรม ซึ่งเปนกฎเกณฑ เปนมาตรฐานของพฤติกรรมและความ
ประพฤติมาใชในองคการ กับพนักงาน บุคคลทั่วไปที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ เพื่อสรางมาตรฐานพฤติกรรม 
กรอบทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อใชเปนหลักในการดําเนินองคการ  
 
คําวา “บริษัท” หมายถึง บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
 
คําวา “องคกร หรือ องคการ” หมายถึง บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 
ผูบริหาร หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูจัดการภาคธุรกิจ  
ผูชวยกรรมการผูจัดการแตละสายงาน   
 
พนักงาน หมายถึง กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร รองประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ รอง
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการแตละสายงาน ผูอํานวยการอาวุโส ผูอํานวยการ พนักงานประจํารายเดือน 
พนักงานประจํารายวัน และพนักงานสัญญาพิเศษ  
 
คูคา หมายถงึ ผูจัดหาสินคาและบริการใหกับบริษัท  
 
ลูกคา หมายถึง ผูใชสินคาและบริการของบริษัท  
 
ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคล นิติบุคคล ที่บริษัทมีการติดตอสัมพันธทางธุรกิจ ไมวาจะเปนรัฐบาล หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคเอกชน องคกรเพื่อสาธารณกุศล เปนตน  
ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัท ในดานตาง ๆ เชน พนักงาน ผูถือหุน ผูที่เกี่ยวของ 
คูคา ลูกคา ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม เจาหนี้ เปนตน 
  

สิ่งของ หรือ ประโยชนอื่นใด หมายถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนที่ใหแกกัน เพื่อเปนอัธยาศัยไมตรี เพื่อ
เปนรางวัล การใหโดยเสนหาเพื่อการสงเคราะห หรือเพื่อเปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซึ่งมิใชเปนสิทธิที่จัดให
สําหรับบุคคลทั่วไปในการไดรับการลดราคา ลดคาบริการ หรือการไดสิทธิพิเศษในการไดรับบริการความ
บันเทิง ตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว คาที่พัก คาอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ



เดียวกัน ไมวาจะเปนการใหเปนบัตร ตั๋ว หรือสิ่งคลายคลึงกัน การชําระเงินใหลวงหนาหรือการคืนเงินให
ภายหลัง  
 

ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการใหของขวัญกัน และใหหมายความรวมถึงโอกาสใน
การแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการใหความชวยเหลือ
ตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมดวย   
 

วิสัยทัศน  
  เปนสิ่งมุงหวัง เปนความตองการจะใหมีและเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อกําหนดทิศทางของบริษัท
ใหกับคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานโดยทั่วไป ซึ่งการกําหนดวิสัยทัศนตองอยูบนพื้นฐานของ
ความจริง สามารถปฏิบัติใหเกิดข้ึนและเปนไปได  
 วิสัยทศันของบริษัทมีดังนี้  
  

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จะเปนบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยเพื่อใหบริการ
ทางการเงินกับประชาชนในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพนักงานที่มีคุณภาพ 
 

พันธกิจ  
           ไดแกพันธะ สัญญา ภารกิจ ที่บริษัทตองดําเนินการใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่ตั้ง จึงระบุเปนการ
กระทําไวดังนี้ 

๑. ตองบริหารบริษัทใหมั่นคงและเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งความมั่นคงและเติบโตนั้นตองอยูภายใต
ความเปนบริษัทมหาชน ในการกํากับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

๒. ตองทําใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางทั่วถึง กวางขวางตามแผนธุรกิจ  
๓. ประชาชนตองไดรับความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการของบริษัท  
๔. ตองทําใหบริษัทมีความโปรงใส ดวยการบริหารจัดการที่ด ี
๕. ตองทําใหผูลงทุนไววางใจได ถือหุนดวยความเชื่อถือ เชื่อมั่น  
๖. ตองทําใหพนักงานที่เปนปจจัยสําคัญมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง  
     ธุรกิจ เปนที่ศรัทธาของสาธารณชน 

เปาประสงค  
          เปนสิ่งที่ระบุเพื่อแสดงเจตจํานง หรือแสดงพฤติกรรมที่ตองใหองคกรปฏิบัติอยางชัดเจน โดยรองรับ
วิสัยทัศน พันธกิจ อยางครบถวน ดังนั้น ทุกการกระทําของทุกกิจกรรมในองคกร ตองแสดงการตอบสนองสิ่ง
ตอไปนี้  
 

๑. กระทําการบริหาร จัดการใหบริษัทมีความมั่นคง เชื่อถือ เชื่อมั่นไดตลอดเวลา มีการจัดระบบ
ตรวจสอบ ควบคุมภายในใหปราศจากสภาวะเสี่ยงในทุกสวนงาน มีความโปรงใสที่ตรวจสอบได เพื่อผูถือหุน
ไววางใจ    

๒. เปด ตั้ง สาขา หนวย ใหประชาชนเขาถึงการกูเงิน ทั้งที่มีหลักทรัพยและไมมีหลักทรัพย 
๓.  ทําใหการบริการลูกคาสะดวก รวดเร็ว ดวยระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ   



๔. สรางความเติบโตทั้งปริมาณลูกคาและสินเชื่อตามแผนธุรกิจอยางตอเนื่อง เพื่อสรางกําไรที่มี
คุณภาพใหเกิดขึ้น เปนที่พึงพอใจของผูลงทุน  

๕. กํากับ ใหการบริหารหนี้อยูในชั้นหนี้ที่มีมาตรฐาน และกันสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวอยาง
เพียงพอ  

๖. ทําใหพนักงานเคารพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ มีวัฒนธรรม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยอยูในหลักการของบรรษัทภิบาล 

๗. กระทําการใหพนักงานรูจักและเคารพในสิทธิ หนาที่ของพลเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

๘. ใหมีกิจกรรมทางศาสนา สงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อสงเสริมและให
ดํารงไวซึ่งความเปนผูมีศีลธรรม  

๙. ใหรูจักดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
 

คานิยมองคกร (Core Value) 
 คานิยม หมายถึงสิ่งยึดถือเพื่อชี้นําพฤติกรรมองคกร และคนในองคกรคาดหวัง มุงมั่นที่จะปฏิบัติใหได
ตามสิ่งทีย่ึดถือนั้นเพราะเห็นในคุณคา จึงประกาศคานิยมของบริษัทไววา 
 

 เราจะนิยมและยึดถือความสุจริต รักษาศีลธรรม เพื่อดํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศของความ
เปนมนุษย     
   

วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 
  

วัฒนธรรม คือสิ่งที่บุคคลในองคกรปฏิบัติเหมือน ๆ กัน สืบทอดกันมาจนเปนเอกลักษณเฉพาะของ
องคกร อันเกิดจากการเชื่อมโยง การผสมผสานระหวางปรัชญา ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ปทัสถาน  
นโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมาย จนเกิดเปนการกระทําของบุคคลไปในทิศทางเดียวกันอยางสม่ําเสมอ สืบ
ทอดอยางตอเนื่อง เกิดเปนจิตสํานึก ๗ ประการ ดังนี้  
 

๑. ความมีหลักการ ( Principally)  
หลักการคือความจริงและความถูกตอง คือสิ่งที่อยูนอกเหนือตัวเรา และไมขึ้นกับบุคคล ไมวา

บุคคลจะชอบหรือไมชอบ ก็เปนอยูอยางนั้น พนักงานจึงตระหนักดีวาในการทํางานตองเคารพและปฏิบัติตาม
หลักการ ไมวาจะชอบหรือไมชอบก็ตาม   

ในการทํางานตองมีหลัก และเมื่อมีแลวตองเคารพสิ่งที่กําหนดขึ้น หลักการของบริษัทจะเขียน
และกําหนดเปนระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และทําใหทราบทั่วกัน พนักงานจะปฏิบัติตามหลักการนั้นถึงแม
จะอยูในพื้นที่บริการที่กวางขวางและหางไกล ความมีหลักและเคารพในหลักการจึงเปนวัฒนธรรมองคกรของ
บริษัทที่สําคัญ 

 

๒. การใชพฤติกรรมองคกร (Organizational Behavior)  
พนักงานตระหนักดีวา องคกรไมใชสมบัติสวนตัวของผูหนึ่งผูใด ที่จะทําหรือปฏิบัติอะไรก็ได

ตามใจชอบนั้นจะทํามิได และความเปนองคกรยึดโยงความเปนชีวิต งานเปนสิ่งสําคัญขององคกรที่มีแบบแผน 
มีระบบ มีสายงานสายบังคับบัญชา งานองคกรมีเปาหมาย มีความสําเร็จที่ตองทําใหเกิดขึ้น และคือชีวิตที่ดี
ของพนักงานนั่นเอง  

การมีและใชพฤติกรรมองคกร จึงเปนวัฒนธรรมที่พนักงานตระหนักชัด และกระทํารวมกันจนเกิด
ความเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

 

๓. ความขยัน อดทน มุงมั่นเพื่อความสําเร็จตามเปาหมาย (Diligence)  
เปาหมาย เปนสิ่งที่พนักงานทําใหบรรลุเสมอ ภายใตสถานการณของธุรกิจที่มีการแขงขันสูง  

ความอดทน ความขยันทํางาน ความมุงมั่น เพื่อใหเปาหมายบรรลุจึงเปนวัฒนธรรมองคกรที่พนักงานเคารพ
และยึดมั่น ปฏิบัติตอเนื่องกันมายาวนาน  

  
 
 
 
 
 

๔. การเคารพเวลา (Managing Time)  



พนักงานทุกคนของบริษัท รับผิดชอบการบริหารเวลา ไมปลอยใหเวลาที่เปนความสําคัญของ
เปาหมายเสียหาย พนักงานคํานึงถึงเสมอวา แผนงานที่ดีนั้นความสําคัญคือความแลวเสร็จและไดผลตาม
เปาหมายในกําหนดเวลา  

การเคารพตอเวลา จึงเปนวัฒนธรรมองคกรที่เห็นไดในชีวิตของพนักงาน เชน เขาประชุมตรงเวลา   
ไมมาทํางานสาย และเคารพตอตนเองที่จะไมทํางานตามสบาย แตมีเวลาและเปาหมายเปนสิ่งกําหนดการ
ขับเคลื่อนตนเอง  

 
๕. ความมุงม่ันในหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)  

พนักงานไดรับการปลูกฝงและปฏิบัติในหลักบรรษัทภิบาล ๖ ประการคือ ความเคารพในกฎหมาย
บานเมือง กฎเกณฑกติกาของสังคมที่ดีงาม ความมีคุณธรรม การทํางานที่ตองโปรงใส ตรวจสอบได ความมี
สวนรวมกันในการทํางานและการแบงปนที่เปนธรรม การมีสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ และความประหยัด 
ความคุมคา  

หลักบรรษัทภิบาลนี้ พนักงานไดรับการปลูกฝง ไดรับการอบรมสั่งสอนอยางสม่ําเสมอ กระตุนให
เกิด ม ีเคารพ และใชอยูในจิตสํานึก 

  
๖. ความใสใจในสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility)  

อันเนื่องจากบริษัทมีสาขา หนวย อันเปนสถานที่ใหบริการอยูมากมายในภูมิภาค พนักงานจึงมี
ความตระหนักในการดูแลสังคมใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมรอบตัว รวมกิจกรรมกับสังคม และ ใหสังคมเปน
เสมือนบานที่ตองดูแล พนักงานจะไดรับการปลูกฝงวา สังคมอยูได เราจึงจะอยูได   

การใหบริการตอสังคมใหเกิดความพึงพอใจ การชวยเหลือสังคมเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ การให
สินเชื่อท่ียึดโยงการดูแลสังคม  จึงเปนแนวทางการทํางานเปนวัฒนธรรมทํางานของบริษัท ของพนักงาน  
 

๗. การพัฒนาตนเอง (Knowledge Management)  
พนักงานในบริษัทจะคุนชินกับคําวา KM ซึ่งปฏิบัติกันสม่ําเสมอในแตละกลุมงาน ตามกาล ตาม

สถานที่ทํางานแตละแหง การ KM คือการทําใหพนักงานไดสนทนา ไดแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บอก
กลาวกันในสิ่งที่กลุมรูสึก และควรเปนไปอยางไรใหชีวิตและงานเจริญกาวหนา  

พนักงานจะไดรับการปลูกฝงการ KM เรื่องความประหยัด การรูจักใชเงิน การลงทุน การใชชีวิตที่
เปนไปตามครรลองของคนดี ผูบริหารเขียนคําสอนเปนขอคิด-คําเขียนสงใหพนักงานทุกเชาในชองทางการ
สื่อสารขององคกร และปฏิบัติสม่ําเสมอตลอดมา เพื่อใหพนักงานพัฒนาตนเองจนเปนที่กลาวขานวาศักดิ์สยาม
เปนองคการแหงการเรียนรู พัฒนาตนเองไดไมดักดาน  

 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๒  
จริยธรรมทางธุรกิจ  
 
ความหมาย     

จริยธรรมทางธุรกิจ คือ การผสมผสานระหวางจริยธรรมของบุคคลที่เปนผูบริหาร พนักงานทุก
ระดับ กับจริยธรรมในการประกอบการทางธุรกิจ โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความสําเร็จในการประกอบการ
อยางมีความรับผิดชอบ มีความเปนธรรม มีความยั่งยืน มีผลในระยะยาว ขณะเดียวกันเปนการสรางความ
เชื่อถือ เชื่อมั่น สรางศรัทธา ความไววางใจใหกับผูมีสวนไดเสียของกิจการ อันไดแกผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คู
คา ชุมชน เจาหนี้ รัฐบาล และสังคมที่แวดลอม  
 

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ  
 บริษัท ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจ โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส สงเสริมคุณธรรม และ 
จริยธรรม เพื่อใหผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ ชุมชน รัฐบาล และผูมีสวนไดเสียทุกฝายมีความเชื่อมั่น
วาบริษัทจะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอปฏิบัติที่ดีในการดําเนินธุรกิจ โดยมีการเปดเผยขอมูล
ทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน และ ตรงตอเวลา และจะไมนําขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยไปแสวงหา
ประโยชนใสตนและผูเกี่ยวของ รวมถึงไมกระทําการอันกอใหเกิดความเสียหาย หรือ กอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน  
 

จริยธรรมของบุคคล  
 บุคคล ในที่นี้หมายถึงพนักงานและผูบริหารซึ่งมีความสําคัญมากในการผลิตและบริการในธุรกิจนี้ 
ธุรกิจของบริษัท ไมไดใชเครื่องจักรในการผลิต แตใชบุคคลในการสรางการบริการจนลูกคาพอใจและมาใช
บริการ จริยธรรมบุคคลของพนักงานและผูบริหารในองคกร จึงถูกเนนย้ํา มีปรากฏและยึดถือปฏิบัติกันมา
นานไมนอยกวา ๒๐ ป ใชตัวยอสั้น ๆ วา รับ ซื่อ อุ ดํา เรียน อันไดแก    

๑. รับ =  มคีวามรับผิดชอบตอหนาที่ 
๒. ซื่อ =  มีความซื่อสัตยสุจริต 
๓. อ ุ  =  ตองอทุิศตนเพ่ือเปาหมาย  
๔. ดํา =  ตองดํารงวัฒนธรรมอันดีไว  
๕. เรียน = ตองเรียนรูพัฒนาตนเองได ไมดักดาน  

จริยธรรมของบุคคลดังกลาวจะครบถวนทั้งความเปนบุคคลที่ตองรับผิดชอบตอหนาที่ของตน
และทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต งานมีเปาหมายใหตองทําจนบรรลุ การอยูรวมกันเปนองคกรตองมี 

วัฒนธรรม และตนเองเปนมนุษย จะตองพัฒนาตนใหทันโลก ทันสังคม ทันวิทยาการ 
จริยธรรมชุดนี้ไดถูกปลูกฝงใหยึดมั่น ใหปฏิบัติ จนเปนบุคลิกภาพของความเปนพนักงานเปนที่รับรูโดยทั่วไป
ของสังคม  
 



จริยธรรมทางธุรกิจ   
 บริษัท ยึดมั่นในการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้  

๑. ดําเนินงาน บริหารงานทางธุรกิจโดยยึดมั่นในวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค อยางใสใจใน
มาตรฐาน การตรวจสอบและควบคุมภายในมิใหเกิดความเสี่ยงในทุกกลุมงาน 

๒. เคารพตอหลักการ หลักงาน กรอบหนาที่ ที่กําหนดไวดวยการรับรูและปฏิบัติ   
๓. กระทําธุรกิจโดยเปดเผยขอมูลทางการเงินและตามมาตรฐานรายงานทางบัญชีสาธารณะอยาง

ถูกตอง ครบถวน  
๔. เคารพตอเวลา ตรงเวลา บริหารธุรกิจโดยคํานึงถึงความสําคัญของเวลา  
๕. เคารพตอกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ โดยเครงครัด  
๖. ไมนําขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยไปแสวงหาประโยชนใหตนและผูเกี่ยวของ  
๗. ไมกระทําการอันกอความเสียหาย หรือ กอความขัดแยงทางผลประโยชน  
๘. บริหารโดยเพิ่มมูลคาและคุณคาใหกับบุคคล และองคกรอยางสม่ําเสมอ  
๙. ประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชนที่สังคมพึงไดรับ ไมนอยกวาประโยชนขององคกร  
๑๐. รักษาประเพณีอันดีงามของสังคมและบริษัทอยางตอเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๓  
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  
 

ความหมาย 
 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติไดตามกฎเกณฑ ตามการ
กําหนดขึ้นที่ดี การมีมาตรฐานแหงการกระทําที่พึงมีของผูประกอบธุรกิจ เพื่อรักษาไวและสงเสริมใหเกิดเกียรติ 
๔ ประการ คือ เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ เกียรติภูมิ และเกียรติคุณ  
  
 เพื่อใหองคกรมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ จึงไดจัดทําประมวลจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจขึ้น เพื่อใหทั้งคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับในทุกสวนงาน ไดยึดถือและ
กระทําไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  
 

๓.๑ จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ 
 
 ผูบริหารบริษัท ไดเนนย้ําบุคลิกภาพพนักงานและหัวหนางานทุกสวนงานมาชานานในการเคารพ 
ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑของทางราชการ และขอบังคับตาง ๆ ทางธุรกิจ และใหหลีกเลี่ยงการ
ไปเกี่ยวของที่ไมชอบดวยกฎหมาย การใชพนักงานและนําทรัพยสินของบริษัทไปใชดวยวัตถุประสงคที่ผิด
กฎหมายจะกระทําไมไดโดยเด็ดขาด   
 
แนวปฏิบัติที่ดี  

๑) พนักงานตองปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ทั้งของบานเมืองและหนวยงานที่เกี่ยวของกับบริษัท 
อันหมายถึงขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

๒) การฝาฝนกฎหมาย มติที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 
โอยอางวาเปนการกระทําเพ่ือเพ่ิมผลกําไรใหแกบริษัท หรือเหตุผลอื่นใดมิใชเหตุผลที่จะพึงรับฟง  

๓) พนักงานตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยคํานึงถึงผลประโยชน โดยชอบธรรม
ของบริษัท  

๔) พนักงานตองทําความเขาใจกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวของกับหนาที่  ความ
รับผิดชอบของตนใหถี่ถวน หากไมแนใจใหปรึกษาฝายกฎหมาย ฝายบุคคล ผูบริหาร หามปฏิบัติ
ไปตามความเขาใจของตนเองทีท่ําไปโดยไมแนใจ  
 
 

 



๓.๒ จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติหนาที่  
 

๑) ดํารงตนโดยตั้งมั่นอยูในความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมของบุคคลและจริยธรรม
ของการดําเนินธุรกิจ 

๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุมเทกําลังกาย กําลังความคิดในการทํางาน ยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมโดยถือประโยชนขององคกรเปนสําคัญ  

๓) ปฏิบัติหนาที่ดวยความขยัน หมั่นเพียร  และใหหมายความรวมถึงการแสวงหาแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  

๔) รักษาเกียรติของตนโดยยึดมั่นในหลักเกียรติ ๔ ประการ คือ เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ เกียรติภูมิและ
เกียรติคุณ  ดํารงไวซึ่งเกียรติของความเปนมนุษย ใหเปนที่ยอมรับในสังคม 

๕) เปนผูมีวินัยที่ตองประพฤติตามระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของทั้งสังคมและของบริษัท ไม
วาจะมีระบุไวเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม  

๖) หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อันอาจกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณองคกร หรือเปนปญหาตอ
องคกรในภายหลังได  

๗) ไมใชเวลาปฏิบัติงานขององคกรไปทํางานอื่น หรือใชเพื่อประโยชนสวนตัวที่สงผลใหไมสามารถ
ปฏิบัติงานในเวลาทํางานขององคกรไดอยางเต็มที่    

๘) หามพนักงานและบุคลากรของบริษัท กระทําการที่กอความเดือดรอน รําคาญ บั่นทอนกําลังใจ 
กอใหเกิดความแตกแยกสามัคคี สรางและกระทําตนเปนปฏิปกษ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือ
สรางความเขาใจที่ไขวเขวจากการพูด การกระทําชักจูงใจโดยมีวัตถุประสงคไมดีอยูในใจตน  
รวมถึงการคุกคามทางเพศ การลวงละเมิดทางเพศ การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว 
กระทําขึ้นซึ่งสิ่ งลามก อนาจาร ทั้งทางวาจา และการสัมผัสที่ ไมมีวัตถุประสงคไปในทาง
บําบัดรักษา เยียวยา ไมวาจะเปนบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอ  

๙) หามบุคคลของบริษัท ใชชื่อองคกร และใชชื่อตําแหนงตน เรี่ยไรเงิน สิ่งของเพื่อประโยชนสวนตัว 
ไมวาวัตถุประสงคใด  

๑๐)  พนักงานของบริษัท มีหนาที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งโดยชอบของผูบังคับบัญชา รวมถึงความรวมมือ 
การใหความรวมมือ การสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่องคกรจัดขึ้นเพื่อสรางความสามัคคี เพื่อเปน
แบบอยางท่ีดี เพื่อสรางการประชาสัมพันธองคกร และเพ่ือการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม 

๑๑)  การหลีกเลี่ยง การไมรวมมือ การวางเฉย การปลีก เวน ที่ไมมีเหตุผลอันควร ยอมแสดงถึงการ
ขาดจรรยาบรรณ ฝายบุคคลตองดําเนินการในทางกฎเกณฑ ระเบียบ วินัย  

๑๒) พนักงานตองแสวงหาความรู และมีความมุงมั่นพัฒนาตนอยางสม่ําเสมอ  
  ๑๓) ใชทรัพยสิน และทรัพยากรขององคกรดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคํานึงถึงความเสียหาย 
และผลประโยชนขององคกรที่ถูกเบียดบังไปจากการใชทรัพยสินและทรัพยากรอยางไมระมัดระวังนั้น 

  

๓.๓ จรรยาบรรณวาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน  
 
 คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท
เปนสําคัญ ตองตระหนักอยูเสมอวาตนเองมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือไม หากเห็นวามี
ประเด็น จะตองพึงงดเวนการปฏิบัติหนาที่ของตน โดยใหผูอื่นมารับผิดชอบแทนตนเพื่อกําจัดขอกลาวหาวามี



ผลประโยชนทับซอน หรือ การใชอํานาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสรางผลประโยชนใหแกตนเองและทําใหบริษัท
ไดรับความเสียหาย   
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 

๑) หามคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ใชอิทธิพล หรือ อํานาจที่มี ทําธุรกรรมระหวางองคกร
กับบุคคลที่เกี่ยวของกับพนักงานหรือบุคคลอื่นใด เวนแตมีการเปดเผยสวนไดเสียแลว และไดมี
การดําเนินการตามระบบจัดซื้อ จัดหา จัดจาง และไดรับอนุญาตหรือไดรับอนุมัติในหลักการใหทํา
ได  

๒)  บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับครอบครัวพนักงาน สามารถทําธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาทั่วไป
โดยปราศจากอิทธิพลของผูดํารงตําแหนงกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน และมีขอตกลงทาง
การคาท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูคาทั่วไป โดยดําเนินการตามระเบียบวิธีทางพัสดุ  

๓) การออกคําสั่ง เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ผูออกคําสั่งจะ
กระทํามิได 

๔) การเขาประชุมวาระใดที่ผูเขารวมประชุมมีสวนไดเสีย คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่มี
สวนไดเสียตองออกจากที่ประชุมเปนการชั่วคราว เพื่อใหผูเขารวมประชุมอื่นมีโอกาสพิจารณา 
วิเคราะห วิจารณ โดยปราศจากอิทธิพลของผูมีสวนไดเสียนั้น  

๕) คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองไมกูยืมเงิน หรือ รับทรัพยสินอื่นใดอันเกินสมควรกวาที่
กระทําตามประเพณีนิยมจากคูคา เพื่อมิใหมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ 

๖) คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมกระทําการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชนหรือ
เบียดบังทรัพยสินซึ่งเปน หรือ ควรเปนของบริษัท หรือ ลูกคาของบริษัท  

๗) คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ หรือการมีกิจกรรมสวนตัวและ
การมีผลประโยชนทางการเงินซึ่งอาจขัดแยงกับหนาที่การงานที่ผูกพันอยู 

๘) หากตําแหนงหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานมีผลเอื้อประโยชน
ทั้งทางตรง ทางออมใหแกตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่นอง หรือบุคคลภายนอก 
ตองไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยการดําเนินการใด ๆ และจะตองแจงผูบังคับบัญชาตาม
สายงานทราบโดยไมชา  

๙) บริษัทตองหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร 
พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของในกรณีที่อาจจะนําไปสูสถานการณที่อาจกอใหเกิดขัดแยงทางการ
บริหาร ทางผลประโยชนของบริษัท หรือขัดตอผลประโยชนของลูกคาบริษัท      

๑๐) หามมิใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เขารวมรับตําแหนงใด ๆ ในองคกรที่ประกอบ
ธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัท หรือดําเนินธุรกิจแขงขันกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงดําเนินธุรกิจที่
อาจขัดตอผลประโยชนของบริษัท  

๑๑) คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ และการเปดเผยขอมูล
รายการที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 



๓.๔ จรรยาบรรณวาดวยการรักษาขอมูลอันเปนความลับของ
บริษัท 
 
  ขอมูลอันเปนความลับ หมายถึงขอมูลที่มิใชขอมูลสาธารณะ หรือ ขอมูลที่หากเปดเผยตอ
สาธารณชนหรือตกอยูในมือคูแขงแลวยอมกอใหเกิดผลกระทบรายแรงตอบริษัท รวมทั้งขอมูลที่คูคาและลูกคา
ใหไวกับบริษัท กับพนักงานบริษัทดวยความไวเนื้อเชื่อใจ ทุกคนในบริษัทตองมีหนาที่รักษาความลับ โดย
กําหนดใหรับรูเฉพาะผูที่จําเปน จึงถือเปนหนาที่สําคัญของผูดูแลหรือครอบครองขอมูล รูเห็นขอมูล จะตอง
รักษาความปลอดภัยของขอมูลอยางเครงครัด  
  ในขณะเดียวกัน บริษัทมีพันธะผูกพันและตองรับผิดชอบรักษาขอมูล ความลับของลูกคา 
และคูคา เกี่ยวกับรายการตาง ๆในระบบ และรวมถึงขอมูลเฉพาะตัวที่ไดรับจากลูกคาและหรือคูคา การนํา
ขอมูลดังกลาวมาใชงานตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการประกอบการปกติของบริษัท และตองไมนําขอมูล
ความลับไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง  
  คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน มีหนาที่ตองปกปองรักษาขอมูลของลูกคา ไวเปน
ความลับ และพึงระมัดระวังเสมอเมื่อจําเปนตองนําขอมูลไปใชงาน และภาระหนาที่ของพนักงานในการรักษา
ขอมูลความลับของบริษทัและหรือลูกคาจะยังคงอยูตลอดไป แมวาบุคคลนั้นจะพนสภาพจากการเปนพนักงาน
ของบริษัทไปแลวก็ตาม   
 
แนวปฏิบัติที่ดี   
 

๑) บริษัทมีการกําหนดชั้นความลับของขอมูล และการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ โดยเอกสารสําคัญ
และขอมูลเฉพาะท่ีเปนความลับ จะตองไดรับการดูแลดวยวิธีการเฉพาะที่กําหนดไวในแตละระดับ 
แตละชนิด หรือตามประเภทขอมูล พนักงานทุกคนตองรักษาความลับในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ 
ไมใหไปตกแกบุคคลอื่น  

๒) พนักงานแมแตเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทํางานกับบริษัท ไปแลวก็ยังตองรักษาและไม
เปดเผยความลับของบริษัท  

๓) คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองรักษา ปกปดขอมูลทางการคาไวเปนความลับ เวนแต
เปนขอบังคับโดยกฎหมายใหเปดเผย การเปดเผยเพื่อวัตถุประสงคทางการฟองคดี หรือไดรับ
อนุมัติใหเปดเผย หรือเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว 

๔) พนักงานตองไมนําขอมูลภายในที่ตนลวงรูจากการปฏิบัติหนาที่ของตนไปบอกผูอื่น โดย ไมเวน
แมแตพอ แม ญาติ พี่นอง และครอบครัวที่มิไดเกี่ยวของกับบริษัท และตองไมนําขอมูลภายในไป
ใชแสวงหาประโยชนโดยมิชอบเสียเอง  

๕) การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยพนักงานที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่เทานั้น พนักงานทั่วไป
ไมมีหนาที่เปดเผยขอมูล หากถูกถามใหเปดเผยขอมูลที่ตนไมมีหนาที่เปดเผย ใหแนะนําผูถามไป
สอบถามกับบุคคลที่ทําหนาที่เปดเผยขอมูลนั้น ๆ ได เพื่อใหสามารถใหขอมูลไดถูกตอง และ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน  

๖) หามพนักงานกลาวเปดเผยขอมูลของบริษัทดวยการเดา เหมา สรุป ในสิ่งที่ไมทราบขอมูลอยาง
แทจริงอันจะกอใหเกิดความเขาใจผิด และเสียหายกับบริษัท  



๗) พนักงานมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูล ทั้งที่เก็บไวเปนเอกสารและท่ีเก็บไวเปนขอมูลอเิล็กทรอนิกส 
ในกรณีที่มีการเรียกใชเอกสารตองมีการรักษาไวตามที่ไดรับการกําหนด และในกรณีที่เอกสาร
ครบรอบการทําลาย ตองขออนุมัติและดําเนินการตามระเบียบการทําลายเอกสาร  

๘) บริษัท กําหนดใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ผูเกี่ยวของบางลักษณะ ตองทําสัญญา
เพื่อการรักษาขอมูลความลับของบริษัท 

 
๓.๕ จรรยาบรรณวาดวยการบันทึกรายการ ความเชื่อถือไดของ
ขอมูล และการจัดเตรียมขอมูล  
  ผูบริหาร ผูถือหุน และหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ตองอาศัยความถูกตองของขอมูลของบริษัทในการ
ติดตามการดําเนินงานของบริษัทเพื่อการตัดสินใจ บริษัทจึงใหความสําคัญและความไววางใจแกพนักงานทุก
คนจะตองใหความรวมมือในการจัดทําขอมูลตางๆ ของบริษัทใหถูกตองและเปนธรรมตามหลักทางการบัญชี
และหลักการโดยทั่วไป การบันทึกขอมูลและการทํารายงานตางๆ ทุกรายการ ทุกประเภทของบริษัท จะตอง
ดําเนินการในการจัดทําและจัดเตรียมขอมูลใหแลวเสร็จทันการณและจัดทําอยางมีบรรทัดฐานของความ
ถูกตอง แมนยํา และความโปรงใสในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ตองสามารถเปดเผยขอมูลตอสาธารณะชนได  
  ในการจัดทํารายงานและขอมูลตางๆ ของบริษัท จะตองถูกดําเนินการขึ้นอยางถูกตอง และสุจริต 
โปรงใส ซึ่งหากภายหลังตรวจสอบไดวาพนักงานหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของใด มีเจตนาหรือจงใจกระทําการ
อันเปนการทุจริตในการจัดทํารายงานตางๆ เปนผลใหผูรับรายงานหรือขอมูล เกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนจาก
ขอมูลความเปนจริง ถือวาพนักงานหรือบุคคลนั้นกระทําการละเมิดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ  
และจะตองไดรับบทลงโทษอยางเหมาะสมตามหลักเกณฑและหลักการพิจารณาโทษที่กําหนดไว  

 
๓.๖ จรรยาบรรณวาดวยการใชขอมูลในทางที่ผิด   
   

บริษัท กําหนดนโยบายใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีหนาที่ในการควบคุม ดูแล และ
รักษาขอมูลตาง ๆ ภายในบริษัทไวเปนความลับ ซึ่งจะตองไมนําขอมูลภายในที่อาจไดรับในการปฏิบัติหนาที่ไป
ใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนทางตรง หรือทางออม โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทเสียกอน ความ
รับผิดชอบที่จะไมนําขอมูลไปใชผูกพันทั้งที่เปนพนักงาน และเมือ่พนจากการเปนพนักงานตามเวลาที่กําหนดไว  
การเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอกจะตองอยูภายใตการกํากับดูแล และ ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชา
และผูบริหารระดับสูง   

 

๓.๗  จรรยาบรรณวาดวยการใชขอมูลภายในเพื่ อซื้อขาย
หลักทรัพย  

 
  บริษัท ใหความสําคัญกับขอมูลภายในซึ่งนักลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน ไมวาจะเปนขอมูลเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกอนการเปดเผยอยางเปนทางการตาม
กฎเกณฑ หากมีการลวงรูขอมูลภายในแลวนําไปใชในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ยอมเกิดความไมเปน



ธรรมตอนักลงทุนรายอื่น ๆ ที่ยังไมมีโอกาสรับทราบขอมูล บริษัทจึงหามมีการใชขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผย
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการนําไปซือ้ขายหลักทรัพยของบริษัท  

 
 
 
การปฏิบัติที่ดี   
 

๑) พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบและ
ขอบังคับของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  

๒) การนําขอมูลภายในอันมีสาระสําคัญและอาจมีผลกระทบตอราคาหุนบริษัท และยังไมไดเปดเผย
ตอสาธารณชนไปหาผลประโยชน ไมวาเพื่อตนเองและผูอื่น ถือวาเปนการทําความผิดทาง
กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท  

๓) ผูบริหาร และพนักงานตามขอกําหนด รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะตองไมทําการซื้อขาย
หลักทรัพยบริษัท ในขณะที่ครอบครองขอมูลภายในที่ยังไมมีการเปดเผยตอสาธารณชนเปนการ
ทั่วไป   

๔) พนักงานตองไมเปดเผยขอมูลภายในอันมีสาระสําคัญและอาจมีผลกระทบตอราคาหุนของบริษัท 
ใหแกบุคคลอื่นที่ไมเก่ียวของ  

 

๓.๘ จรรยาบรรณวาดวยการรักษาทรัพยสินของบริษัท  
 

 ทรัพยสินของบริษัท หมายถึง สังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย เทคโนโลยี ความรูทางวิชาการ ขอมูล 
สิทธิ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา หรือวิธีการประกอบธุรกิจอันเปนความลับ 
ตลอดจนทรัพยากรอื่นใดที่บริษัทมีสิทธิอยู รวมถึงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหนาที่ เวนแตไดรับอนุญาต
อยางชัดเจนวาใหถือเปนผลงานของผูคิดคน ผูประดิษฐ ผูวิจัย  
 
แนวปฏิบัติที่ดี  
 

๑) พนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบในการใชทรัพยสินของบริษัทอยางประหยัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ตองดูแลมิใหเสื่อมเสียไปกอนเวลาอันควร รวมทั้งไมนําทรัพยสินบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนของตนเอง หรือ บุคคลอื่น หรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต  

๒) ขอมูลและเอกสารทางธุรกิจเปนทรัพยสินสําคัญของบริษัท แตละหนวยงานตองกําหนดการเก็บ
เอกสาร มีระยะเวลาในการทําลาย ตองกําหนดชั้นความลับ รวมทั้งเก็บรักษาใหถูกตอง มีความ
ครบถวนแหงเอกสารที่เปนนิติกรรมสัญญา ตองไดรับการบันทึกตามวิธีการและทางการบัญชีที่
สอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนด  

๓) พนักงานตองจัดทําเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงิน รายงานตาง ๆ ที่นําสงสวนราชการ บุคคล
ที่เกี่ยวของอยางรอบคอบ สุจริต และตองบันทึกรายการทางบัญชีที่สอดคลองกับมาตรฐานที่
กําหนด  



๔) พนักงานตองไมนําทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปทําซ้ํา ดัดแปลง หรือ กระทําการใด ๆ เพื่อ
ประโยชนสวนตัวหรือเพ่ือผูอ่ืนที่ไมไดรับอนุญาตจากบริษัท  

๕) พนักงานตองใหความเคารพ และไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น ถาหากมีการ
นํามาใช ตองอางอิง หรือ ทําถูกวิธีการในการใชความรูของผูอื่น หากมีการพบเห็นการกระทําที่
เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ใหแจงผูมีอํานาจที่เก่ียวของ  

๖) พนักงานมีหนาที่ใหความรวมมือและชวยเหลือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุมครองในการ
แสดงสิทธิที่เปนทรพัยสินทางปญญาของบริษัท  

๗) ใหมีสวนรวมในการตรวจสอบสิทธิของบุคคลภายนอกที่จะรับ นําเขามาใช เพื่อลดโอกาสการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น  

๘) พนักงานมีหนาที่รายงานตอผูบังคับบัญชา เมื่อพบการกระทําที่เห็นวาเปนการละเมิดสิทธิ ซึ่งอาจ
นําไปสูขอพิพาทเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา  

๙) บริษัท มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง ผูบริหารและพนักงานตองไมนําทรัพยากรของบริษัทไป
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง   

 

๓.๙ จรรยาบรรณวาดวยการรับของขวัญ ของกํานัลและเลี้ยง
รับรองทางธุรกิจ  
 
 การรับของขวัญ ของกํานัลและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ รวมถึงการใหตามประเพณี และศีลธรรม
จรรยา เปนเรื่องปกติที่คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานพึงปฏิบัติกันได เพื่อแสดงความกตัญูกตเวที 
แสดงความหวงใย แสดงความยินดี  
 แต ในกรณีที่มีการให การรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจมีผลตอ
การตัดสินใจ เกิดความลําเอียงในการปฏิบัติหนาที่ และอาจเกิดความยากลําบากใจในภายหลัง จะตองมีการ
ระมัดระวัง และใหทราบวาบริษัทไมสนับสนุนหรือเห็นชอบดวยโดยเด็ดขาด  
 
แนวปฏิบัติที่ดี  
 

๑. พนักงานที่รับของขวัญ ถาไมแนใจวาเหมาะสมหรือไม ใหปรึกษาหารือหัวหนางานหรือผูบริหารที่
ใกลชิด เพื่อใหมีการรับรู  

๒. ควรพิจารณาใหเปนการรับโดยธรรม มูลคาเหมาะสม ไมเปนการรับผิดกฎหมาย หรือแอบแฝง
ประโยชนจากตําแหนงหนาที่ของตนเอง  

๓. หามไปเรียกรอง หรือเรียกรับ ทรัพยสิน ประโยชนอื่นใดจากคูคา  ผูรับจางทําของ ผูรับเหมา ที่
อาจนํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนผลประโยชนจากตําแหนงในภายหลัง  

๔. ตองไมใหสินบน ติดสินบน ซึ่งอาจนํามาซึ่งความพัวพันในการเรียกรองผลประโยชนอีกตอ ๆ ไป 
และทําความเสื่อมเสียใหกับบริษัท 
 
  

๓.๑๐ จรรยาบรรณวาดวยการใชสิทธิทางสังคมและการเมือง   



 
  บริษัท เปนองคกรที่ไมฝกใฝการเมือง เปนกลางทางการเมือง ไมรวมกลุมทางการเมือง  
ไมฝกใฝนักการเมือง แตสนับสนุนใหบุคลากร พนักงาน ไดใชสิทธิทางสังคมและการเมืองของตนตามครรลอง
แหงกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพ่ือไมใหบริษทัตองดําเนินธุรกิจไปดวยความกดดันทางการเมือง 
 
แนวปฏิบัติที่ดี   
 

๑) บริษัทมีนโยบายเปนกลางทางการเมือง ไมนําทรัพยากรบริษัทไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง  
พรรคการเมือง กลุมการเมืองหรือนักการเมืองคนใด ไมวาทางตรงหรือทางออม และไมอนุญาตให
นักการเมือง กลุมการเมือง พรรคการเมืองใชทรัพยากร และสถานที่ของบริษัทในกิจกรรมทาง
การเมือง  

๒) บริษัทสนับสนุนใหพนักงานแสดงออก เขารวม สนับสนุน การใชสิทธิทางการเมืองนอกเวลางาน
โดยใชทรพัยากรของพนักงานเอง และหามพนักงานใชอํานาจ หนาที่ ตําแหนง ทรัพยากร เงินทุน 
และชื่อบริษัทไปใชในการขอรับการสนับสนุนเพื่อกิจกรรมทางการเมือง  

 
 

๓.๑๑ จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย   
 

 ๓.๑๑.๑ จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอผูถือหุนและ      ผู
ลงทุน  
  คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มุงมั่นรับผิดชอบสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือ
หุนและผูลงทุน โดยคํานึงถึงการเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง ซึ่ง
หมายรวมถึงการดําเนินการที่โปรงใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเทา
เทียม   
 
แนวปฏิบัติทีด่ี  
 
 ๓.๑๑.๑.๑ การเจริญเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน 
  
 ๑)   ผูบริหารพนักงาน ตองปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถดวยความซื่อสัตยสุจริต และเปน 
                ธรรมตอผูถือหุนทุกราย เพื่อประโยชนสูงสุด  

๒) การตัดสินใจ การดําเนินการใด ๆ ตองทําดวยความระมัดระวังและรอบคอบ 
๓) ไมดําเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในบริษัท  
๔)  ทําโครงสรางระบบ การดําเนินงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมที่ดี โดยใชความรู ความสามารถ

อยางเต็มที่ ดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลที่เพียงพอ มีหลักฐานอางอิงได และปฏิบัติโดยยึด
หลักระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ  

๕) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบควบคุมภายใน และทบทวนอยูเสมอ 
 

๓.๑๑.๑.๒ การเปดเผยขอมูล 



 

๑) ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ  
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยเครงครัด และรวมถึงการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน และตอสาธารณะโดยเทาเทียมกัน  

๒) ไมเปดเผยขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท เมื่อทราบวา
เปนขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ การใชขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะเพื่อ
ประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพยเปนการสวนตน ถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณ  

๓) สวนงานหรือบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่นักลงทุนสัมพันธ มีหนาที่เปนผูใหขอมูลแกสาธารณะและนัก
ลงทุน 

 

๓.๑๑.๒ จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอลูกคา  
  

 บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา โดยการ สงมอบ
สินคาและบริการที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบตอลูกคา รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพเพื่อความยั่งยืน  
 
แนวปฏิบัติที่ดี    
 

๑) สรางความพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา ใหไดรับสินคาและบริการที่ดี พรอมกับยกมาตรฐาน
การทํางาน และการใหบริการใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จริงจัง  

๒) เปดเผยขาวสารขอมูลที่ใหบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
๓) จัดระบบเพื่อใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อใหลูกคาไดรับ

การตอบสนองอยางรวดเร็ว  
๔) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีตอลูกคาโดยเครงครัด  หากไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงหรือ

เงื่อนไขได ตองแจงใหทราบลวงหนา เพื่อหาทางแกปญหารวมกัน  
๕) รักษาความลับของลูกคาอยางจริงจัง สม่ําเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลลูกคาไปใชประโยชนกับตนเอง

และผูเกี่ยวของ  
๖) ไมเลือกปฏิบัติตอลูกคาที่ติดตอขอใชบริการโดยสงบ เปดเผย ตรงไปตรงมา ตามหลักธุรกิจ

สัมพันธ 
 

๓.๑๑.๓ จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอคูคา และเจาหนี้   
 
 บริษัท ใหความสําคัญกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจาง เพราะเปนกระบวนการสําคัญในการไดมาซึ่ง
คุณภาพ ในการจัดหาพัสดุ และเงินลงทุน จึงตองดําเนินการตามขั้นตอนที่ดี โปรงใส ตรวจสอบได กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด จึงกําหนดใหเกิดความเสมอภาคในการปฏิบัติและเกิดความสัมพันธอันดี มีความเปนธรรม 
เคารพซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตยระหวางกัน  
 
แนวปฏิบัติที่ดี  
 



๑) ทุกหนวยงานในการจัดหาพัสดุ และกอหนี้ ตองคํานึงถึงความตองการ ความคุมคา ราคา และ 
คุณภาพ ทั้งกระบวนการจัดซื้อ จัดหา จัดจาง การติดตอเจรจา การทําความตกลง ตองเปนไป
ดวยความโปรงใส การใหคุณคา ความเทาเทียม ความถูกตอง มีการแขงขันคุณภาพและราคา
อยางเปนธรรม มีกระบวนการของการตรวจรับอยางมีมาตรฐานตามระเบียบที่ม ี

๒) ในการติดตอ จัดซื้อ จัดหา จัดจาง และกอหนี้ ใหผูกระทําการเก็บเอกสารหลักฐาน เอกสารราง
สัญญา การทําสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา ไวเปนหลักฐานตามระยะเวลาที่กําหนด 

๓) การเจรจา การตอรอง ตองเปนไปอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยตองไมมีการเรียกรับ
ผลประโยชนใด ๆ ทั้งทางตรง ทางออม วางตัวเปนกลางไมใกลชิดคูคาจนเกินไป โดยปฏิบัติให
เปนไปตามจรรยาบรรณวาดวยการมีสวนไดเสียและความขัดแยงทางผลประโยชน  

 
๓.๑๑.๔ จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอคูแขงทางธุรกิจ     
 
แนวปฏิบัติที่ดี  
 

๑) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ด ี
๒) ไมแสวงหาขอมูลของคูแขงดวยวิธีการไมสุจริต 
๓) ไมกลาวหา ใสราย หรือมุงทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางธุรกิจ หรือดวยขอมูลอันเปนเท็จ  

 

๓.๑๑.๕ จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอพนักงาน 
  
 บริษัท ใหความสําคัญกับพนักงาน และถือวาพนักงานเปนปจจัยสําคัญในการนําองคกรไปสู
ความสําเร็จ จึงมุงมั่นพัฒนาเสริมสรางจริยธรรม วัฒนธรรม และบรรยากาศการทํางานที่ดี ใหการศึกษาอบรม
ตอเนื่อง สงเสริมการทํางานเปนทีม ไมทําใหเกิดการแบงฝก แบงฝาย บริษัทปฏิบัติตอพนักงานดวยความ
เคารพ ใหเกียรติ รวมถึงการจัดสวัสดิการ จายคาตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งจัดหานวัตกรรมเทคโนโลยี 
เครื่องใชใหเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
 
แนวปฏิบัติที่ดี  
 

๑) ใหความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ผิว เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา 
มุงมั่นการพัฒนา สงเสริมใหเกง ดี มีคุณธรรม จริยธรรม   

๒) ผูบริหารสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรแสดงความสามารถ ใชการบริหารจัดการแบบกระจาย
อํานาจ มอบหมายงานแลวใหสามารถตัดสินใจไดภายใตตําแหนง ใหผลตอบแทนเหมาะสม 
กระตุนการทํางานดวยการใชหลักแรงจูงใจ ทั้งในรูปแบบเงินเดือน เงินคาตอบแทนผลการ
ปฏิบัติงาน โบนัส และสวัสดิการตาง ๆ ปรับเงินเดือนใหหลังการศึกษาตอสําเร็จ และสงเสริมการ
เรียนตอดวยการใหทุนการศึกษาตามความตองการขององคกร  

๓) ใหการดูแลสภาพแวดลอมการทํางาน ใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน  



๔) การแตงตั้งโยกยาย การใหรางวัลและการลงโทษ กระทําการดวยความเสมอภาค มีหลักการและ
เหตุผลในการกระทําบนพื้นฐานของกฎเกณฑ กฎหมาย ตามความสามารถ ตามความเหมาะสม
ของบทบาท หนาที่และผลงานที่ปรากฏ  

๕) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม มีการประชุมรวมกับ
พนักงานอยางสม่ําเสมอ และกําชับใหพนักงานระดับบริหารรับฟงความคิด ความเห็นของ
พนักงานในการประชุม   

๖) สรางชองทางใหพนักงานสามารถแจงเรื่องไมดี การทําผิดระเบียบ กฎหมาย โดยมีระบบรักษา
ความลับ ปองกันพนักงานที่แจง และเมื่อปรากฏผลการสอบสวนวาเปนความจริง ไดลงโทษ
ผูกระทําสิ่งผิดกับองคกรแลว พนักงานผูนั้นจะไดรับรางวัลอยางเปนความลับ 

๗) กวดขัน การปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมขององคกร มีการใหเขียนเรียงความ ประกวดคําขวัญ
ตาง ๆ เพื่อกระตุนพนักงานใหรักองคกร ปฏิบัติตอองคกรดวยความนับถือ ไมทํางานตามคาจาง 
แตทํางานดวยความตระหนักในความเปนองคกรที่ดี  

 

๓.๑๑.๖ จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม    
 
  บริษัทใหความสําคัญกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดวยความตระหนักชัดวา มนุษยและ
องคกรเปนสิ่งสัมพันธกันในความเปนสังคม และชุมชน จึงมีความตระหนักในความเปนสวนรวม ใหพนักงานมี
คุณภาพชีวิตที่ไมหลีก ปลีกหนีจากสังคมและชุมชน ดูแลและรักษาคุณภาพชุมชนเพราะบริษัท ทําธุรกิจอยูใน
ชุมชนอยางแทจริง  
 
แนวปฏิบัติที่ดี  
 

๑) บริษัทประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสังคม ชุมชน เปนสําคัญ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กําหนด
วาดวยสังคม  ชุมชนดวยความเคารพ   

๒) มุงมั่น มีสวนรวมในความรับผิดชอบเรื่องคุณภาพของสังคมและชุมชน โดยกระตุนใหพนักงาน
ระลึกนึกถึงความเปนสังคมที่ตนเองกอนเสมอ ไมใหมองชุมชน สังคมแปลกแยก ใหพนักงาน
ตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสิ่งที่เรียกวาสังคม  

๓) ปลูกฝงจิตสํานึกตอสังคม สิ่งแวดลอม ใหพนักงานตระหนักในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ( 
Socialization ) อยูอยางสม่ําเสมอ  

๔) ใหความรวมมือกับชุมชนอยางเปนรูปธรรม ทั้งการสนับสนุนเงินบริจาค การรวมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี การพัฒนาตาง ๆ  

๕) ปองกันอุบัติเหตุตาง ๆ มิใหเกิดขึ้นกับบริษัทและพนักงาน อันเปนสวนหนึ่งของนโยบายสาธารณะ  
อาทิเชน ปองกันการเกิดโจรกรรม การลักขโมย การใชรถ ใชถนนใหปลอดภัย ลดรายจายทาง
สังคมของประเทศ  

๖) ตอบสนองอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน 
ชีวิตและทรัพยสิน โดยรวมมือกับเจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของและกับชุมชน   



๗) ใชทรัพยากรและพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมมือในการปองกันมลภาวะ ของเสีย อันจะ
เกิดจากกิจกรรมของพนักงานและบริษัท  

๓.๑๒ จรรยาบรรณวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
  
  การคอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบน การใชตําแหนง หนาที่ และ/หรือการใชขอมูลที่
ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่การงานของบริษัท ไปกระทําการใดๆ ที่เปนการเอื้อประโยชนใหกับตนเอง พวกพอง 
และ/หรือผูอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจกับหรือผลประโยชนใดโดยมิ
ชอบแกตนเองทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงการกระทําใดๆ ที่ขัดแยงหรือแยงกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัท  
ยกเวนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคา
ใหกระทําได  
 
แนวปฏิบัติที่ดี  
 

๑) บริษัทจัดใหมีนโยบายบริษัท วาดวยการตอตานการคอรรัปชั่น และใหความรวมมือกับองคกร
ภายนอกในการสงเสริมและสนับสนุนการตอตานการคอรรัปชั่น 

๒) บริษัทตอตานและไมสนับสนุนการกระทําที่เปนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ อีกทั้งมุงมั่นที่จะนํา
มาตรการเชิงปองกันมาใชในการตอตานคอรรัปชั่น 

๓) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ดําเนินการหรือยอมรับหรือการสนับสนุนการ
ทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงสินคาอุปโภค / บริโภค 
ผูรับจางหรือผูรับจางชวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และกําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
การตอตานทุจริตคอรรัปชั่นนี้อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให
สอดคลองกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ขอบังคับ ประกาศ กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ 

๔) บริษัทกําหนดใหมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและเปน
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ  
ผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวงที่จะมีสวนในการปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินการดานการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กําหนด  

 

๓.๑๓ จรรยาบรรณวาดวยความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 
   
  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของระบบบริหารและประกันสุขภาพ 
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม ดังนั้น ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองคํานึงและถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด  
แนวปฏิบัติที่ดี  
 



๑) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน พึงตรวจสอบความพรอมของสุขภาพและรางกายของตนเอง
กอนปฏิบัติงานและไมปฏิบัติงานหากรางกายไมพรอมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจาก
การทํางาน 

๒) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่ตองทํางานที่มีความเสี่ยงตอชีวิตหรือสุขภาพตองศึกษาขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยหรืออาจเปนอันตราย โดยในการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนใดที่มีความเสี่ยงหากมีความไมแนใจในผลลัพธที่จะเกิดขึ้น ใหหยุดหรือชะลอการ
ดําเนินงานนั้นและปรึกษาผูเชี่ยวชาญโดยทันที รวมทั้งควรรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน
เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติบริเวณสถานที่ทํางานที่อาจจะมีผลกระทบตอความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสิ่งแวดลอม  

๓) ผูบังคับบัญชาในสายงานตางๆ มีหนาที่กําหนดหรือเผยแพรแนวทางในการปองกัน ควบคุมไมให
เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานใหกับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวของ  

๔) กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน พึงมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางจริงจังและตอเนื่อง  ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรอยางประหยัดใหเกิดประโยชน
สูงสุด  

๕) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน พึงใหความรวมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือ
ขอตกลงในเรื่องตางๆ ที่จัดทําเพ่ือชวยปองกันหรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
  

การรักษาจรรยาบรรณ และ จริยธรรมทางธุรกิจ  
  

พนักงานมีหนาที่ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจดวยความเขาใจ ยอมรับและ
ศรัทธา ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงมิใหมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยตองประพฤติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี และตองปฏิบัติอยางเครงครัด  
 
 การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบของบริษัทจะถูก
พิจารณาโทษทางวินัยตามที่กําหนดไวใน “ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท” 
 
ขอแนะนําการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ  
 

๑. ทําความเขาใจเนื้อหา สาระของประมวลจรรยาบรรณฯ ฉบับนี้  
๒. เรียนรูเนื้อหา สาระท่ีเกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน 
๓. ทบทวนความรู ความเขาใจในเนื้อหา สาระ ของประมวลจรรยาบรรณฯ ฉบับนี้อยางสม่ําเสมอ  
๔. ใหความรู ความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ปฏิบัติหนาที่เก่ียวของกัน  
๕. รายงานผูบริหาร ผูบังคับบัญชาทราบเมื่อพบเห็นการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม 
๖. ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ กับหนวยงานหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย 
๗. ผูบริหาร หัวหนา ผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตองเปนผูนําในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจน

สงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานใหพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวของเขาใจวา การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเปนสิ่งถูกตองและตองปฏิบัติอยางเครงครัด ไมสามารถอางไดวา ไมทราบแนวทางปฏิบัติ
ตามประมวลจรรยาบรรณ ฯ ฉบับนี้  



๘. เมื่อมีขอสงสัยหรือขอซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณฯ ใหปรึกษากับ
ผูบังคับบัญชาและหรือฝายบุคคล ที่กําหนดมอบหมายหนาที่ใหรับผิดชอบติดตามการปฏิบัติตาม
ประมวลจรรยาบรรณฯ ฉบับนี้   

 

การกระทําที่เขาขายผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ  
 
 พนักงานทุกคน มีหนาที่ตองปฏิบัติตามและสงเสริมใหผูที่ตนเกี่ยวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การ
กระทําตอไปนี้ถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณ  
๑. ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
๒. แนะนํา สงเสริม หรือ สนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
๓. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบและควรทราบเนื่องจาก

เกี่ยวของกับงานภายในความรับผิดชอบของตน  
๔. ไมกระตือรือรน หรือวางเฉย ในลักษณะไมใหความรวมมือ หรือขัดขวางการสืบสวนหาขอเท็จจริง เพื่อ

ตรวจสอบการฝาฝน หรือ ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
๕. มีการกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอื่น อันเนื่องจากผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ทั้งนี้ ผู

ที่ทําผิดจรรยาบรรณฯ จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบที่กําหนด และอาจไดรับโทษ
ตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย  

 

บุ คคลที่ มี หน าที่ ดู แล  และ ส ง เส ริม ให มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณ   
 

๑. กรรมการบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําประมวลจรรยาบรรณ ฯ และปรับปรุงใหมีความ
เหมาะสมอยูเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเหมาะสม  

๒. ผูบริหารทุกระดับ ซึ่งมีหนาที่ดังนี้  
๒.๑ สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางใสใจ กระตือรือรน ใหความสําคัญ และ  

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี   
๒.๒ ถายทอดนโยบาย วิธีปฏิบัติ รวมถึงรับฟงความคิดเห็นอยางเปดกวาง เกี่ยวกับการ    

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
๒.๓ ฝกอบรมพนักงานใหมีความรับผิดชอบ และ จัดใหมีระบบ มีการจัดการที่สอดคลองกับ  

ขอกําหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
๒.๔ กํากับดูแล ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ  

 ๓. ฝายบุคคล และหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่รับผิดชอบในการชี้แจง ทําความ  
    เขาใจกับพนักงาน ใหสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณได  
๔. ฝายงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่สอบทานขอมูลในกรณีมีเหตุอันเชื่อไดวาจะเกิดการฝาฝน

กฎระเบียบและจรรยาบรรณเพื่อรายงานตอผูบริหารตามลําดับขั้น หรือผูบริหารสูงสุด  
๕. พนักงานทุกคน มีหนาที่ปฏิบัติตาม และดูแลสงเสริมใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

และจริยธรรมทางธุรกิจ  และเสนอขอขัดของและอุปสรรคตาง ๆ ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ



และจริยธรรมทางธุรกิจ ตอผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หรือ ฝายตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทตอไป  

 
 
 
สวนที่ ๔  
การกํากับดูแล การรายงานความผิด และ
บทลงโทษ  
 
ความหมาย 
 
 การกํากับดูแลที่ดี คือ การบริหารเพื่อควบคุมการดําเนินงานในดานตาง ๆ ซึ่งไดกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของบุคคลตอการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาที่นั้น ๆ รวมทั้งการกําหนดวิธีการกํากับ การควบคุม
งาน เพื่อใหการดําเนินงานมีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 การรายงานการกระทําความผิด คือ หนาที่ของพนักงานทั้งหลายขององคกร ทั้งที่รูอยางชัดแจง หรือ
การพอทราบเบาะแส  หรือ การมีขอสันนิษฐานอยางมีเหตุผลวาอาจจะมีการกระทํา มีพฤติกรรมที่ไม
สอดคลองกับจรรยาบรรณและจริยธรรมของธุรกิจ  
 
 บทลงโทษ คือ การดําเนินการของบริษัทตามระเบียบขอบังคับที่กําหนดขึ้นไว เพื่อหยุดยั้งการกระทํา 
หรือ พฤติกรรมที่ไมสอดคลองตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ  
 

การกํากับดูแล  
 
 กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนตอง
รับทราบ ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจอยางเครงครัด และจัดใหมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายในอยางเปนระบบ โดยมีบทลงโทษทางวินัยแกผูกระทําความผิดทาง
จรรยาบรรณและจริยธรรม  
 



การควบคุมและตรวจสอบภายใน  
 

 บริษัท ใหความสําคัญกับการมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
ซึ่งหมายถึงการมีระบบบริหารอยางมืออาชีพและเปนสากล มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่
มีประสิทธิภาพ การมีระบบรายงานทางการเงินที่นาเชื่อถือ เปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งการ
ควบคุมภายในนั้นตองมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน  
 
 
 
แนวปฏิบัติที่ดี  
 

๑) วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  
 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดูแล ผูบริหารและพนักงานกําหนดใหมี
ขึ้นเพ่ือความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินการขององคกรจะบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้  
๑.๑ ดานการดํ าเนิน งาน  (Operations) เปนความมุ งหมายดานการปฏิบั ติ งานให เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยการกํากับการใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา รวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยสิน การปองกัน การลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง และการ
ทุจริต  
๑.๒ ดานรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มุงหมายใหการจัดทํารายงานทางการเงิน
ที่ใชภายในและภายนอกเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา รวมถึงความเปนธรรมที่เกี่ยวของกับ
ทุกฝาย  
๑.๓  ดานการปฏิบัติตามระเบียบและนโยบาย (Compliance  with Applicable Laws and 
Regulations) เปนความมุงหมายใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย  ขอบังคับ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกําหนดขึ้น  
 

    ๒) ระบบการควบคุมภายใน  
 
 หมายถึง การจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายใน (COSO 
Framework) อันประกอบดวยองคประกอบ ๕ ประการคือ 
 
 ๒.๑ สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปของระบบควบคุม (General Control)  

๒.๑.๑ บริษัทมีการกําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทางของการดําเนินธุรกิจของบริษัทไว
อยางชัดเจน ตลอดจนมีการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  
๒.๑.๒ บริษัทกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ(Code of 
Conduct) เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ไดนําไปประพฤติปฏิบัติ
อยางถูกตอง เหมาะสม บริษัทตองกระทําการประชาสัมพันธภายในองคกรเพื่อใหรับทราบ
ทั่วกันวา การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  



๒.๑.๓ บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกร โดยแบงสายการบังคับบัญชา ตลอดจนแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบไวชัดเจน เพื่ อให เกิดการกํากับดูแลเปนไปอยางทั่ วถึง เกิด
ประสิทธิภาพ 
๒.๑.๔ บริษัทจัดใหมีคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคูมือการปฏิบัติงาน 
(Instruction Manual) ไวอยางชัดเจนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและปองกันมิให
เกิดความซ้ําซอนหรือละเวนในการปฏิบัติงาน ในตําแหนงตาง ๆ  
๒.๑.๕  บริษัทจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบผูมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลกิจการและปฏิบัติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   
๒.๑.๖  บริษัทจัดใหมีสวนงาน หรือฝายตรวจสอบภายใน โดยบริษัทเห็นวาการตรวจสอบ
ภายในเปนกลไกสําคัญในการผลักดันใหการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และหนวยงานที่
ถูกตรวจสอบจะไดตระหนักและเพ่ิมความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
  

 ๒.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
 
บริษัทไดจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายใน และปจจัย

ภายนอกเพื่อใหเกิดความมั่นใจไดอยางเพียงพอ และ สมเหตุสมผล วาความเสียหายหรือ
ความผิดพลาดจะไมเกิดขึ้น และตองอยูในระดับที่ยอมรับได โดยประเมินความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอ โดยใชระบบการวิเคราะหตาง ๆ ที่ระบบธุรกิจใชกันอยางครบถวน  ไม
ปลอยใหการตัดสินใจตางๆ อยูภายใตขอมูลที่ไมเพียงพอและเกิดความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการ  

 
 ๒.๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
 
  ๒.๓.๑ บริษัทกําหนดนโยบายงบประมาณ อยางรอบคอบ ถี่ถวน ไมปลอยปละละเลยให 

กิจการขาดเงินลงทุนและไมรองรับการเติบโต  คํานึงถึงการแขงขันและความกาวหนาของ  
ธุรกิจเสมอ  
๒.๓.๒ มีการควบคุมงานใหบรรลุวัตถุประสงค ขององคกร โดยแผนงานและเปาหมายการ
ปฏิบัติตองไดรับการตอบสนอง มีการปฏิบัติตามจากผูบริหาร และพนักงานทุกระดับอยาง
ถูกตอง และตองไมมีการปฏิบัติที่ผิดกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายหรือคําสั่งในสาระท่ีสําคัญ  
๒.๓.๓ บริษัทจัดใหมีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนเพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน เพื่อ
ไมใหเกิดการเอื้ออํานวยการเกิดทุจริต  
 

 
 ๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)  
 

๒.๔.๑ บริษัทจัดใหมีระบบการสื่อสาร และการทําขอมูลขาวสารที่จําเปนและทันตอ
เหตุการณ ทันตอการปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถเกิดการรับรู ทราบ แกไขงานที่
ตองการไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
๒.๔.๒  บริษัทจัดใหมีขอมูลรายงานทางบัญชีและการเงินถูกตอง ครบถวน  



๒.๔.๓ ภายในบริษัท ไดจัดใหมีระบบการสื่อสาร และมีการสื่อสารระหวางผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน และระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันโดยผานชองทาง Electronic Internet อยาง
สม่ําเสมอที่รวดเร็ว และบริหารใหทันตอความเปนปจจุบันอยูเสมอ   
๒.๔.๔  บริษัทกําหนดใหมีผู รับผิดชอบ หรือมีฝ ายงานนักลงทุนสัมพันธ  (Investor 
Relation) เปนผูใหขอมูลองคกร ขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่เกี่ยวของกับผลกระทบตอ
ราคาหลักทรัพยของบริษัทแกนักลงทุน  
 
 

 ๒.๕  การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
 
  ๒.๕.๑ บริษัทกําหนดใหมีสวนงานหรือฝายตรวจสอบภายใน และมีสวนงาน หรือฝาย
บริหารความเสี่ยง เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประเมินผลการควบคุมภายใน และ รายงานผลการ
ตรวจสอบตอฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ถาหากขั้นตอนใด หรือการควบคุมใดที่เปน
จุดออน ฝายบริหารตองพิจารณากําหนดมาตรการการควบคุมเพือ่แกไขปญหานั้นอยางเปนระบบ และตอเนื่อง  
  คณะกรรมการบริษัทตองพิจาณาความเหมาะสม และความรัดกุมใหเพียงพอ ใหสามารถ
ปองกันทรัพยสินของบริษัท โดยใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมาย 
ไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดข้ึนได  
  ๒.๕.๒  หนวยงานที่ถูกตรวจสอบ หากไดรับคําแนะนํา ใหแกไขการปฏิบัติงานหรือตองเพิ่ม
มาตรการควบคุมใหรัดกุมยิ่งขึ้น ฝายตรวจสอบภายในจะตองติดตามประเมินผล ตลาดจนรายงานใหฝาย
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดทราบอยางสม่ําเสมอ จนกวาคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในบริษัทมีความเหมาะสม รัดกุม มีประสิทธิภาพ  
  ๒.๕.๓ ผูสอบบัญชีตองเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม รัดกุม
เพียงพอและไมพบขอบกพรองใดที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัท  
 
๓) ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 
 ๓.๑  คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และ
เหมาะสม รวมทั้งใหมีการติดตาม ประเมินผลสม่ําเสมอ  
 ๓.๒ คณะกรรมการตรวจสอบ  ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการบริษัท 
เกี่ยวกับการกํากับดูแล ในเรื่องการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการดําเนินงานให
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนทราบ     
 ๓.๓ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบในนามคณะกรรมการบริษัท 
เกี่ยวกับการกํากับดูแลในเรื่องการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การทบทวน รวมถึงการ
ติดตามและประเมินความเสี่ยง ผลการบริหารความสี่ยง โดยรายงานใหคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนทราบ 
 ๓.๔  ผูบริหาร  มีหนาที่ และ รับผิดชอบในการดูแลตรวจสอบระบบการทํางานภายในสวนงานให
มีประสิทธิภาพ และ ถูกตองตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยตองสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภายในที่มีอยู  ตลอดจนปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีความรัดกุม รวมทั้งปลูกฝงผูใตบังคับบัญชาใหมี
จิตสํานึก มีวินัย ในเรื่องการควบคุมภายใน  



 ๓.๖  พนักงานทุกระดับ ตองเคารพ เอาใจใสปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มาตรการ 
และระบบควบคุมภายในตาง ๆ ที่บริษัทจัดใหมขีึ้นโดยสม่ําเสมอ และ ตอเนื่อง  
 ๓.๗ สวนงานหรือ ฝายตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินความเสี่ยง 
ความพอเพียงและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ เพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงมาตรการ การควบคุมใหเหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอม และปจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินกิจการ 
 
 
 

การบริหารความเสี่ยง   
 
 การบริหารความเสี่ยงคือ การบริหารปจจัย การควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ การดําเนินงาน
ตาง ๆ โดยเพื่อตองการลดมูลเหตุในแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย  หรือ ใหระดับและขนาดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับได ประเมินได และ ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึง
การบรรลุเปาหมายขององคการเปนสําคัญ  
 บริษัท ใหความสําคัญมากตอการบริหารความเสี่ยง โดยศึกษาเรื่องความเสี่ยงอยางจริงจัง แตงตั้ง
บุคคลและตั้งคณะกรรมการกํากับ ควบคุม ดูแลความเสี่ยง ทบทวน ติดตาม ประเมินผลระบบ เพื่อที่จะลด
มูลเหตุของแตละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน และไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการ
ฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุมคา เพื่อให
ความเสี่ยงประเมินได ควบคุมได โดยองคการมีความแข็งแกรง มั่นคง เปนเปาหมายสําคัญ  
แนวปฏิบัติที่ดี  
 

๑) การสรางความมีสวนรวมของคนในองคกร  เพื่อใหพนักงานหรือบุคลากรมีความรูสึกรวมกันวา 
เขาเปนคนหนึ่งในองคกร การที่จะทําอะไรไมดี อาจสงผลกระทบตอความเสี่ยงองคกรในเรื่องอ่ืน 
ๆ อีกหลายประการได  

๒) การคนหาความเสี่ยง และระบุความเสี่ยง ตองอาศัยการศึกษารวมกัน เพราะพนักงานที่
ปฏิบัติงานในหนาที่การงานนั้น ๆ จะเปนผูที่รูมากที่สุดวามีกิจกรรมใดบางที่เปนความเสี่ยงตอ
องคกร ดังนั้น พนักงานทุกคนจะตองมีหนาที่รายงานประเด็นความเสี่ยงใหกับผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานของตนไดทราบ  

๓) การประเมินความเสี่ยง ผูบริหารและพนักงานทุกคนจะตองประเมิน และ จัดลําดับความเสี่ยง
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการความเสี่ยงเปนผูกําหนด ซึ่งจะสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง  

๔) การตอบสนองความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเปนผูกําหนดหลักเกณฑในการ
ตอบสนองความเสี่ยง โดยคํานึงถึงตนทุน และประโยชนที่จะไดรับ  

๕) การติดตามดูแลความเสี่ยง และ การประเมินผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเปนผูกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ รวมถึงกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยง การทบทวน และปฏิบัติหนาที่
รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา แผนบริหารความเสี่ยงไดถูกนําไป
ปฏิบัติและมีความสามารถในการปองกันไดอยางแทจริง  



 

การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ     
 
 สวนงาน หรือ ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณนี้ และรายงานผลการติดตามดูแลตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกขอมูล
ทั้งหมดที่เก่ียวกับการกระทําที่ละเมิดหรืออาจละเมิดตอหลักจรรยาบรรณ  
 
 พนักงานทุกคนมีหนาที่ตองใหความรวมมือในการใหขอมูลที่ถูกตองและครบถวนแก ฝายตรวจสอบ
ภายใน บริษัทคาดหวังวาพนักงานทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการสอดสองติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณนี้ ทั้งนี้เพราะการกระทําตาง ๆ ที่ขัดตอหลักจรรยาบรรณถือเปนความผิดทางวินัยในการทํางาน 
และอาจเปนการกระทําความผิดตามกฎหมาย และหรือเปนการทําลาย สรางความเสื่อมเสียตอคุณคาที่ดีของ
องคกร อาจมีผลกระทบตอองคกรทั้งระยะสั้น ระยะยาว  
 
 พนักงานจึงมีหนาที่รับผิดชอบในการรายงานตอฝายตรวจสอบภายใน หรือผูบังคับบัญชา หรือ
ผูบริหารระดับสูงใหรับทราบทันที เมื่อพบเห็นการกระทําผิด การละเมิด หรือสงสัยวาจะทําผิดตามหลัก
จรรยาบรรณ  
 ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หัวหนา เมื่อไดรับรายงาน การแจงจากพนักงาน มีหนาที่เอาใจใส ตรวจสอบ 
ประเมิน และดําเนินการใหถึงที่สุดแหงการกระทําผิดทางจรรยาบรรณ ถาหากมีหลักฐานชัดแจงวา ไดละเลย 
ไมเอาใจใส ปลอยใหรายงานนั้นไมไดรับการใสใจ ตองไดรับโทษทางวินัยของบริษัท หรือเทียบเคียงกับ มาตรา 
๑๕๗ ในกฎหมายอาญาท่ีกลาวถึงการละเลยไมปฏิบัติหนาที่แหงตน  
 

การประเมินและการทบทวนประมวลจรรยาบรรณ และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 
 
 สวนงาน หรือสํานักตรวจสอบภายในของบริษัทมีหนาที่ในการประเมินผล การมีและใชจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจเปนประจําทุกป เพื่อแจงผลการปฏิบัติตามหลักประมวลจรรยาบรรณฯ นี้วาไดผลเปน
อยางไร มีอุปสรรคและขอจํากัดที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจหรือไม โดยใหแจงผลที่ไดจากการประเมินให
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ พรอมทั้งฝายตรวจสอบภายในจะตองทําการทบทวนเพื่อปรับปรุงประมวล
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจทุกป เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งปจจัยภายใน และปจจัย
ภายนอก โดยนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทใหเห็นชอบตอไป  
 
 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเมื่อไดรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแส
การกระทําอันเปนการละเมิดประมวลจรรยาบรรณ  
 
   ๑) กระบวนการดําเนินการรับขอรองเรียน / แจงเบาะแส  



 ๑.๑ รวบรวมขอเท็จจริง ผูรับขอรองเรียนจะดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณนั้นดวยตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลที่มีความเหมาะสมดําเนินการ  
  ๑.๒ การประมวลผลกลั่นกรองขอมูล ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูประมวลผล และกลั่นกรองขอมูล เพื่อ
พิจารณาข้ันตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแตละเรื่องโดยอาจ  
   ๑.๒.๑ ดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน หากเห็นวาเปนเรื่องที่
ตนมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเองได หรือ  
   ๑.๒.๒ รายงานตอบุคคลที่มีอํานาจดําเนินการและเกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ เปนผูดําเนินการ
ประมวลผลและกลั่นกรองขอมูล  
  ๑.๓ กําหนดมาตรการดําเนินการ ผูที่ดําเนินการตามขอ ๑.๒.๒ กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายใหกับผูที่ไดรับผลกระทบโดยคํานึงถึงความ
เดือดรอนเสียหายโดยรวมทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่เปนเรื่องสําคัญ  ผูรับขอรองเรียนจะตองเปนผูรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท  
   ๑.๔ รายงานผล ผูรับขอรองเรียนมีหนาที่รายงานผลตามขอ ๑.๓ ใหผูรองเรียนทราบหากผู
รองเรียนเปดเผยตนเอง  
 
   ๒)สิทธิหรือความคุมครองผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแส 
 
  บริษัทใหคํามั่นสัญญาวา จะรับฟงทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเอาใจใส รวมทั้งให
ความชอบธรรมแกทุกฝาย กําหนดระยะเวลาการสอบสวนอยางเหมาะสม ซึ่งผูรองเรียนจะถูกปกปดเปน
ความลับ ผูรองเรียนจะไดรับความคุมครองจากการถูกกลั่นแกลงทั้งในระหวางสอบสวน และภายหลังการ
สอบสวน ผูรายงาน ผูรองเรียนและแจงเบาะแสหรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะไดรับความ
คุมครองดังนี้  
  ๒.๑ ผูรายงาน ผูรองเรียนและแจงเบาะแสหรือผูใหความรวมมือ สามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเอง
ได หากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แตหากมีการเปดเผย
ตนเองก็จะทําใหบริษัทสามารถรายงานความคืบหนาหรือแจงขอเท็จจริงใหทราบไดเร็วขึ้น  
  ๒.๒ บริษัทจะถือวาขอมูลที่ เกี่ยวของเปนความลับและเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงาน แหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ  
  ๒.๓ กรณีที่ผูรองเรียนเห็นวาตนเองไมปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย ผูรองเรียน
สามารถรองขอใหบริษัทกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมได หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุมครองโดย
ผูที่รองเรียนไมไดรองขอก็ตาม  
  ๒.๔ ผูรายงาน ผูรองเรียนและแจงเบาะแสหรือผูใหความรวมมือไดรับความเดือดรอนเสียหาย จะ
ไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่เหมาะสมและเปนธรรม  
 

การรายงานการกระทําผิด  
 

 หากมีขอสงสัย หรือ ตองการรองเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณ สามารถกระทําไดหลายชองทาง
โดยอิสระ เชน ทางโทรศัพท โทรสาร จดหมาย อีเมล หรือชองทางอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ถึงบุคคลที่เกี่ยวของ
ดังนี้  

๑. ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  



๒. ฝายตรวจสอบภายใน  
๓. ฝายบุคคล 
๔. กรรมการผูจัดการ 
๕. ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
๖. คณะกรรมการตรวจสอบ  

หากไดรับขอรองเรียนแลว จะตองมีการตรวจสอบ สอบสวนหาขอเท็จจริง เพื่อหาขอสรุป   ใน
การแกไขปญหาโดยเร็ว และมีมาตรการปกปองผูรองเรียนไมใหไดรับผลกระทบใด ๆ  
 
 
 

บทลงโทษ  
 
 บริษัทจะพิจารณาโทษตอพนักงานที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจอยางจริงจัง โดย
ใหอํานาจแกผูบังคับบัญชาตามสายงานเปนผูพิจารณาความผิดและลงโทษ โดยเปนไปตามหลักเกณฑและ
หลักการพิจารณาโทษ ที่กําหนดไวเปนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  

 
 


