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จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยาบรรณของบริษัท ใช้ส าหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือทกุบริษัท และทกุระดบัไม่ว่าบคุคลดงักลา่ว

จะได้ลงนามรับทราบหรือไม ่

ในหลกัการของการประกอบธุรกิจของบริษัท นัน้ การมีช่ือเสียงในด้านความซื่อสตัย์สจุริต เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อ

ความส าเร็จของบริษัท ทัง้ยงัมีผลตอ่ความเจริญก้าวหน้าและผลก าไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกบัช่ือเสียงและความดีงาม

ของพนกังานระดบัผู้บริหารตัง้แต่ระดบัหัวหน้าหน่วยขึน้ไป มาตรฐานการปฏิบตัิเหล่านีเ้ป็นผลโดยตรงต่อความ

เช่ือมัน่ของบริษัท โดยรวมอีกด้วย  

 

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ของบริษัท คือ การท าธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อก าหนดต่าง ๆ และเคารพใน

สทิธิของผู้ ค้า และลกูค้าของบริษัท 

 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยาบรรณนีเ้ป็นสว่นที่เพิ่มขึน้จากระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่อื่น ๆ ของบริษัท  หากข้อความในระเบียบข้อบงัคบั 

ประกาศ หรือค าสัง่ใด ๆ  ขดัแย้งกบัข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนีแ้ทน 

พนกังานระดบัผู้บริหารทกุคน ต้องปฏิบตัิตนตามระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ต่าง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บงัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กลา่วคือ 

(1) ต้องสนบัสนนุนโยบายและการปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ ข้อตกลง ประกาศ หรือหนงัสือเวียนของ
บริษัท ซึง่ประกาศให้พนกังานทกุคนทราบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ช่ือเสยีง และทรัพย์สนิของบริษัท โดยเร็ว 

(3) ต้องสภุาพ ให้เกียรติ และให้ความนบัถือตอ่ผู้ ร่วมงาน 
(4) ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความตัง้ใจ วิริยะอตุสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อ

เป็นแบบอย่างอนัดีให้แก่พนกังานโดยทัว่ไป เพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษาไว้ซึ่ งผลประโยชน์และความลับของบริษัท ของลูกค้า หรือที่ เ ก่ียวกับกิจการใด ๆ ที่  
บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อนัเก่ียวกับธุรกิจการเงินและตวับุคคลของ
บริษัท จะต้องกระท าตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่านัน้ และต้องกระท าด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนกังานของบริษัท และภายหลงัจากพ้นสภาพ
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ของพนกังานของบริษัท พนกังานทกุคนตกลงจะรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัดงักลา่วข้างต้นไว้เป็นความลบั 
หากมีการเปิดเผยหรือสง่ให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมลูดงักลา่วในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบตัิหน้าที่ให้กบั
บริษัท พนกังานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสยีหายให้แก่บริษัท ตามที่เกิดขึน้จริงทกุประการ 

(6) ต้องช่วยกันระมดัระวงัและป้องกนัทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสญูหายไม่ว่าจากบคุคลหรือ
จากภยัพิบตัิใด ๆ เท่าที่สามารถจะท าได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ไม่น าสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์สว่นตวัหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

(7) บริหารงานโดยยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้สง่เสริมให้มีคณุธรรมและจริยธรรมในทกุระดบัของ
บริษัท ตลอดจนสอดสอ่งดแูลและจดัการแก้ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ในบริษัท 

(8) ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งใกล้ชิด มีความยตุิธรรม ไมม่ีอคติ 
(9) ต้องพร้อมที่จะท างานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(10) ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมก ากับพนักงานในบังคบับัญชาให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ วินยั และข้อก าหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมลูจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายลขิสทิธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และปอ้งกนัมิให้เกิดความเสยีหายตอ่ช่ือเสยีง
และภาพลกัษณ์ของบริษัท 
 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนกังานระดบัผู้บริหารทกุคนพงึงดเว้นไมป่ฏิบตัิหรือประพฤติตนไปในทางที่จะน าไปสูค่วามเสือ่มเสยีของบริษัท และ

ของตนเอง กลา่วคือ 

(1) ใช้เวลาท างานของบริษัท ไปท าอยา่งอื่น หรือใช้ประโยชน์สว่นตวั 
(2) ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์

ส่วนตัวหรือผู้ อื่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจครอบง าการจัดการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทางที่อาจท าให้เสือ่มเสยีตอ่ต าแหนง่หน้าที่และเกียรติคณุของบริษัท 
(4) แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งตอ่บริษัท 
(5) ท างานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระท าการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี 

เพื่อให้งานลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 
(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหายต่อ

บริษัท ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม 
(7) ขดัขวาง หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบตัิงานโดยชอบของผู้มีอ านาจหน้าที่ในบริษัท หรือ

ออกค าสัง่ใด ๆ ให้พนกังานปฏิบตัิในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 
(8) ท าผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัสง่ผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็

ตาม 
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(9) เปิดเผยคา่จ้างหรือเงินเดือน อตัราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไมว่า่โดยเจตนาหรือไมก็่ตาม 
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลกูค้า ผู้ ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบคุคลอื่นใด ที่ท า

ธุรกิจกบับริษัท หรือการเลีย้งรับรอง ซึ่งพิสจูน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวญัตามประเพณี
นิยม หรือการเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมธุรกิจอนัน ามาซึง่ช่ือเสียงทางการ
ค้า เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นตามธรรมเนียมนิยม แตห่ากสิง่เหลา่นัน้มีมลูคา่เกินกวา่ 3,000 บาท ต้องแจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชาระดบัตัง้แตผู่้อ านวยการฝ่ายทราบทนัที 

(11) ให้สนิบนไมว่า่โดยตรงหรือผา่นบคุคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอยา่งไมถ่กูต้องตอ่ตวัแทนของรัฐ ลกูค้าหรือ
คูค้่า ซึง่นบัวา่เป็นการขดัแย้งตอ่นโยบายของบริษัท 

(12)  กระท าการเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบนัทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลการด าเนินงาน และการบนัทกึบญัชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์
ใดๆ ก็ตาม 

(13) ช าระเงิน หรือจดัการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือท าให้เข้าใจได้วา่สว่นหนึง่ของการช าระเงิน หรือการจดัการ
ทางธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อการช าระเงินหรือการ
จดัการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบคุคลที่มีหนีส้ินล้นพ้นตวั หรือมีเหตผุลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สนันิษฐานได้ว่ามีหนีส้ินล้น
พ้นตวั 

(15) ไมรั่กษาข้อมลูทางทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท หรือที่บริษัทได้มาจากการปฏิบตัิหน้าที่ของพนกังาน 
(16) ลอกเลยีนแบบผลงานและทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 
(17) กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(18) ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซือ้ขอการสนับสนุนจากผู้ ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจ าเป็นที่จะต้องขอการ

สนบัสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซือ้เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ ยกเว้น การจดักิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกิจเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) 

(19) กระท าการอนัเป็นการละเลย หรือเอือ้อ านวยแก่บคุคลใด ๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดยไม่ได้
รับอนญุาตจากบริษัท หรือจงใจ สนบัสนนุ ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งการกระท าผิดของผู้ ให้บริการ ตาม
กฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายลขิสทิธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

3. ขัน้ตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) การฝ่าฝืนท่ีไมร้่ายแรง: ผู้บริหารจะได้รับหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึ่งจะระบลุกัษณะของการฝ่า
ฝืนรวมทัง้มูลเหตุที่อาศัยเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน้ โดยให้โอกาสผู้บริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหา
ดงักลา่วต่อผู้บงัคบับญัชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้น าเสนอเร่ืองดงักลา่วต่อคณะกรรมการวินยัซึ่ง
แตง่ตัง้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และให้ถือค าตดัสินของคณะกรรมการวินยัเป็นที่สิน้สดุ 
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หากมีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือผู้บริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามที่ได้รับหนงัสือ
เตือนนัน้ ผู้บริหารดงักลา่วจะถกูลงโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด ซึง่อาจรวมถึงการเลกิจ้างได้ 

(2) การฝ่าฝืนร้ายแรงซึง่รวมถึงการฝ่าฝืนดงัตอ่ไปนี ้เช่น การให้หรือการรับสนิบน การฉ้อโกง การเปิดเผยข้อมลู
ความลบั หรือทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท ตอ่บคุคลที่สาม และการกระท าใด ๆ ที่เสือ่มเสยีตอ่เกียรติคณุ
ของบริษัท หรือปกปิดหรือไมร่ายงานข้อมลู การหารือ หรือเอกสารส าคญัใด ๆ ตอ่ผู้บงัคบับญัชา: บริษัท อาจ
พิจารณาเลกิจ้างโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย และโดยไมจ่ าเป็นต้องออกหนงัสอืเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

 


