
 

 

จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 

• นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest policy)  

(1) พนกังานพึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการ ติดต่อ

กับผู้ เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็น  

กรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองการท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการท างานอื่น 

นอกเหนือจากงานของบริษัท ซึง่ส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่  

(2) พนักงานจึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากท าให้พนักงานกระท าการ หรือละเว้นการ 

กระท าการที่ควรท าตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่พนกังานได้หุ้นนัน้มาก่อนการเป็น 

พนักงานหรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปท าธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้ บังคับบัญชา  

ตามล าดบัชัน้ทราบ 

• นโยบายการรกษัาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท (Corporate assets policy)  

(1) พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให้เส่ือมเสีย สูญหาย และใช้  

ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่น าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ 

ของตนเองหรือผู้อื่น  

(2) ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินทัง้ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์  

เทคโนโลยีความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อ 

สาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล  

(3) พนกังานทกุคนพึงหลีกเล่ียงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่เป็นความลบัอย่างเด็ดขาด  

• นโยบายในการให้หรอืรบขัองขวญัหรือการบนัเทิง (Gifts and entertainment policy)  

(1) พนกังานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ กบั

บริษัท  

(2) พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนัน้จะต้องไม่ส่งผลต่อการ  

ตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้ รับ  

(3) หากจ าเป็น ของขวญัที่ได้รับควรเป็นส่ิงที่มีมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ควรเป็นเงินสดหรือ เทียบเท่า

เงินสด 

 



 

 

(4) หากพนกังานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมลูค่าเกินปกติวิสยัจากผู้ เก่ียวข้องทาง  ธุรกิจ

กบับริษัทให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้  

(5) การให้หรือรับของขวญัอาจท าได้หากท าด้วยความโปร่งใสหรือท าในท่ีเปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้  

• นโยบายในการซือ้ขายหลกั ทรัพย์ของบริษัท และการใ ช้ข้อมูลภายใน (Securities trading and inside 

information policy)  

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานพึงหลีกเล่ียงการใช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้หรือขาย  หุ้น

ของบริษัท หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท  

(2) กรรมการ ผู้บริหารตามนิยามของ ส านักงาน ก.ล.ต. และพนักงานที่อยู่ในข่ายที่สามารถล่วงรู้ข้อมูล  

ภายใน เช่น เลขานุการบริษัท นกัลงทุนสมัพนัธ์ พนกังานฝ่ายบญัชีการเงิน มีหน้าที่รายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ  

บริษัทภายใน 3 วันท าการ เพื่อป้องกันการซือ้หรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อเล่ียงข้อครหาเก่ียวกับความ 

เหมาะสมของการซือ้หรือขายหุ้นของบคุคลภายใน  

(3) บุคคลภายในควรละเว้นการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 30 วนัก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือ

เผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมลูส าคญัอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผย ข้อมูล

ให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท  

• นโยบายในการปฏิบตัติ่อลกูค้า และคณุภาพผลิตภณัฑ์(Customer relations and product quality policy)  

(1) ส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพตรงตามหรือสงูกว่าความคาดหมายของลกูค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม  

(2) ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามี  

ข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทัง้ในการโฆษณา หรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กบั

ลกูค้า อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ  

(3) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ  (4) 

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลกูค้าร้องเรียน เก่ียวกบัคณุภาพ

ของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• นโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี(้Suppliers/creditors policy) 

(1) ปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทน ที่

เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิ ตาม

เงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  



 

 

(2) ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ   

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้หากมีข้อมลูว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตเกิดขึน้ จึงเปิดเผยรายละเอียด  

ต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 

(3) รายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีอ้ย่างสม ่าเสมอ  

• นโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า (Rivals policy)  

(1) ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบ 

(2) ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ จ่าย

สินจ้างให้แก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นต้น  

(3) ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย การสร้างข่าวที่เป็นเท็จ หรือการ โจมตี

คู่แข่ง  

(4) ไม่ตกลงกบัคู่แข่งหรือบคุคลใดในลกัษณะลดหรือจ ากดัการแข่งขนัทางการค้า  

(5) ในการติดต่อกับคู่แข่ง บุคลากรของบริษัทต้องไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือ  

คู่แข่ง  

• นโยบายในการปฏิบตัิตนของพนกังาน และการปฏิบตัิต่อพนกังานอื่น (Employee practice policy)  

(1) พึงปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่ ซื่อตรง โปร่งใส  

(2) พึงงดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผู้ ใต้บงัคบับญัชา  (3) เคารพในสิทธิของ

พนกังานอื่น รวมทัง้ฝ่ายจดัการ  

(4) ผู้บงัคบับญัชาพึงปฏิบตัิตนให้เป็นที่เคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระท าการใดๆ อนั เป็น

การไม่เคารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา  

(5) พึงเป็นผู้มีวินยั และประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณีอนัดีงาม ไม่ว่าจะระบไุว้ เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม  

(6) ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามคัคี และความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน  

(7) พึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหาแก่  

บริษัทในภายหลงัได้  

 

 



 

 

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม (Environment and community policy)  

(1) รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่องค์กร

ตัง้อยู่  

(2) ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสม ่า เสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท 

ตัง้อยู่มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน  

(3) ป้องกนัอบุตัิเหต ุและควบคมุการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดบัต ่ากว่าค่ามาตรฐานท่ียอมรับได้  

(4) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนอนั

เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 


