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รำยงำนประจำปี

จรรยาบรรณบริ ษัท
จรรยำบรรณของบริ ษั ท ใช้ สำหรับ ผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท และบริ ษั ท ในเครื อ ทุกบริ ษั ท และทุกระดับ ไม่ ว่ำ บุคคล
ดังกล่ำวจะได้ ลงนำมรับทรำบหรือไม่
ในหลักกำรของกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นั ้น กำรมีชื่อเสียงในด้ ำนควำมซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นสิง่ ที่มีค่ำอย่ำงยิ่งต่อ
ควำมสำเร็ จของบริ ษัท ทั ้งยังมีผลต่อควำมเจริญก้ ำวหน้ ำและผลกำไรทำงธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและควำมดี
งำมของพนักงำนระดับผู้บ ริหำรตั ้งแต่ระดับ หั วหน้ าหน่ วยขึน้ ไป มำตรฐำนกำรปฏิ บัติเหล่ำนี ้เป็ นผลโดยตรงต่ อ
ควำมเชื่อมัน่ ของบริษัท โดยรวมอีกด้ วย
1) การปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ของบริ ษัท คือ กำรทำธุรกิจโดยชอบด้ วยกฎหมำยและต้ องเป็ นไปตำมข้ อกำหนดต่ำง ๆ และเคำรพใน
สิทธิของผู้ค้ำ และลูกค้ ำของบริษัท
2) นโยบายและจรรยาบรรณของบริ ษัทประกอบด้ วย
2.1 การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่ าง ๆ ของบริ ษัท
จรรยำบรรณนี ้เป็ นส่วนที่เพิ่มขึ ้นจำกระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ อื่น ๆ ของบริ ษัท หำกข้ อควำมในระเบียบข้ อบังคับ
ประกำศ หรือคำสัง่ ใด ๆ ขัดแย้ งกับข้ อควำมในจรรยำบรรณ ให้ ใช้ ข้อควำมในจรรยำบรรณนี ้แทน
พนักงำนระดับผู้บริ หำรทุกคน ต้ องปฏิ บตั ิตนตำมระเบียบ ข้ อบังคับ ประกำศ และคำสัง่ ต่ำง ๆ ของบริษัท และของ
ผู้บงั คับบัญชำในระดับเหนือขึ ้นไป กล่ำวคือ
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

ต้ องสนับสนุนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ข้ อบังคับ คำสัง่ ข้ อตกลง ประกำศ หรือหนังสือเวี ยน
ของบริษัท ซึง่ ประกำศให้ พนักงำนทุกคนทรำบโดยเคร่งครัด
ต้ องปฏิ บัติงำนในหน้ ำที่ ด้วยควำมซื่อ สัตย์ สุจริ ตและเที่ ยงธรรม ตลอดจนต้ องรำยงำนเหตุกำรณ์ ที่อำจ
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ชื่อเสียง และทรัพย์สนิ ของบริษัท โดยเร็ว
ต้ องสุภำพ ให้ เกียรติ และให้ ควำมนับถือต่อผู้ร่วมงำน
ต้ องปฏิ บตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมตั ้งใจ วิริยะอุตสำหะ รักษำระเบียบแบบแผนและธรรมำภิบำลของบริ ษัท เพื่อ
เป็ นแบบอย่ำงอันดีให้ แก่พนักงำนโดยทั่วไป เพื่อให้ บริษัท มีควำมก้ ำวหน้ ำ และเป็ นไปอย่ำงถูกต้ องตำม
ครรลองธรรม
ต้ องรั ก ษำไว้ ซึ่ ง ผลประโยชน์ แ ละควำมลับ ของบริ ษั ท ของลู ก ค้ ำ หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กำรใด ๆ ที่
บริ ษัท ไม่พึงเปิ ดเผยโดยเคร่ งครัด กำรเผยแพร่ข่ำวสำรต่ำง ๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจกำรเงินและตัวบุคคลของ
บริษัท จะต้ องกระทำตำมแนวทำงที่ถูกต้ องเหมำะสมที่ได้ รับอนุญำตเท่ำนั ้น และต้ องกระทำด้ วยควำม
รอบคอบและมี ป ระสิท ธิ ภ ำพ ดัง นั ้น ตลอดระยะเวลำที่เป็ น พนักงำนของบริ ษั ท และภำยหลังจำกพ้ น
สภำพของพนักงำนของบริษัท พนักงำนทุกคนตกลงจะรักษำข้ อมูลอันเป็ นควำมลับดังกล่ำวข้ ำงต้ นไว้ เป็ น
ควำมลับ หำกมีกำรเปิ ดเผยหรือส่งให้ แก่ผ้ อู ื่นหรือใช้ ข้อมูลดังกล่ำวในเรื่ องอื่นใดนอกเหนือจำกกำรปฏิบัติ
หน้ ำที่ให้ กับบริ ษัท พนักงำนตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ควำมเสียหำยให้ แก่บริษัท ตำมที่เกิดขึ ้นจริงทุก
ประกำร
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(6)
ต้ องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์ สนิ ของบริษัท โดยมิให้ เสียหำยหรื อสูญหำยไม่ว่ำจำกบุคคลหรื อ
จำกภัยพิบัติใด ๆ เท่ำที่สำมำรถจะทำได้ อย่ำงเต็มที่ รวมทั ้งไม่นำสิ่งของใด ๆ ไม่ว่ำอุปกรณ์ หรื อทรัพย์สิน
ของบริ ษัท ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัวหรื อ เพื่ อประโยชน์ ของผู้อื่น ที่ไม่ได้ เกี่ ยวข้ อ งกับ กำรดำเนิ นธุรกิ จของ
บริษัท
(7)
บริ หำรงำนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทัง้ ส่งเสริ มให้ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในทุกระดับ
ของบริ ษั ท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ ปั ญหำควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ที่อ ำจเกิดขึ ้นใน
บริษัท
(8)
ต้ องปกครองดูแลผู้ใต้ บงั คับบัญชำอย่ำงใกล้ ชิด มีควำมยุติธรรม ไม่มีอคติ
(9)
ต้ องพร้ อมที่จะทำงำนเป็ นทีม และสำมำรถรับฟั งควำมคิดเห็นของผู้อื่น
(10) ต้ องปฏิ บัติตำม ตลอดจนต้ องสนับสนุน และช่วยควบคุมกำกับ พนักงำนในบังคับบัญชำให้ ปฏิ บั ติตำม
ระเบียบ วินัย และข้ อกำหนดของบริ ษัท ในกำรใช้ ระบบคอมพิ วเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจรำจร
ทำงคอมพิ วเตอร์ ข องบริ ษั ท อย่ ำ งเคร่ ง ครัด เพื่ อ ให้ กำรใช้ เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ของบริ ษั ท เป็ นไปตำม
กฎหมำยคอมพิ ว เตอร์ กฎหมำยลิข สิท ธิ์ หรื อ กฎหมำยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และป้ อ งกัน มิ ใ ห้ เกิ ดควำม
เสียหำยต่อชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของบริษัท
2.2 ข้ อไม่ พึงปฏิบัติ
พนักงำนระดับผู้บริหำรทุกคนพึงงดเว้ นไม่ปฏิ บตั ิหรื อประพฤติตนไปในทำงที่จะนำไปสู่ควำมเสื่อมเสียของบริษั ท
และของตนเอง กล่ำวคือ
ใช้ เวลำทำงำนของบริษัท ไปทำอย่ำงอื่น หรือใช้ ประโยชน์สว่ นตัว
ประกอบกิจกำรอันมี สภำพเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท ไม่ ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรื อผู้อื่น หรื อเป็ น ผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจครอบงำกำรจัดกำร ซึ่งอำจเป็ น ผลเสียหำยต่อบริ ษัท ไม่ ว่ำ
โดยตรงหรืออ้ อม
(3) ประพฤติตนไปในทำงที่อำจทำให้ เสือ่ มเสียต่อตำแหน่งหน้ ำที่และเกียรติคุณของบริษัท
(4) แจ้ งหรือใช้ ข้อควำมที่เป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้ อควำมจริงที่ควรแจ้ งต่อบริษัท
(5) ทำงำนด้ วยควำมประมำทเลินเล่อ กระทำกำรใด ๆ อันไม่เหมำะสมแก่กำรปฏิ บัติหน้ ำที่ของผู้บริหำรที่ดี
เพื่อให้ งำนลุลว่ งไปโดยถูกต้ องและสุจริ ต
(6) ปกปิ ด หรื อบิดเบือนควำมจริ งเพื่อให้ ได้ มำซึ่งผลประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้อื่น ซึง่ อำจจะเป็ นผลเสียหำย
ต่อบริษัท ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้ อม
(7) ขัดขวำง หรือกระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนโดยชอบของผู้มีอำนำจหน้ ำที่ในบริษั ท
หรือออกคำสัง่ ใด ๆ ให้ พนักงำนปฏิบตั ิในทำงมิชอบหรือผิดจริยธรรม
(8) ทำผิดกฎหมำยแพ่งและกฎหมำยอำญำ อันส่งผลเสียหำยให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็
ตำม
(9) เปิ ดเผยค่ำจ้ ำงหรือเงินเดือน อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็ตำม
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจำกลูกค้ ำ ผู้ค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่ทำ
ธุรกิจกับบริษัท หรือกำรเลี ้ยงรับรอง ซึง่ พิสจู น์ได้ ว่ำเกินกว่ำควำมเหมำะสม ยกเว้ นของขวัญตำมประเพณี
นิยม หรื อกำรเลี ้ยงรั บ รองทำงธุ รกิ จ ตำมปกติ หรื อ ค่ ำ ใช้ จ่ ำยในกำรส่งเสริ ม ธุ รกิจ อัน น ำมำซึ่งชื่ อ เสียง
(1)
(2)
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ทำงกำรค้ ำ เพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนตำมธรรมเนียมนิยม แต่หำกสิง่ เหล่ำนั ้นมีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำระดับตั ้งแต่ผ้ อู ำนวยกำรฝ่ ำยทรำบทันที
(11) ให้ สนิ บนไม่ว่ำโดยตรงหรื อผ่ำนบุคคลที่สำม และ/หรื อใช้ อิทธิพลอย่ำงไม่ถูกต้ องต่อตัวแทนของรัฐ ลูกค้ ำ
หรือคู่ค้ำ ซึง่ นับว่ำเป็ นกำรขัดแย้ งต่อนโยบำยของบริษัท
(12) กระทำกำรเพิ่มเติม ตัดทอนหรื อแก้ ไขด้ วยประกำรใด ๆ ในบันทึกหรื อข้ อมูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรื อ
บิ ดเบื อ นผลกำรด ำเนิ น งำน และกำรบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห้ ผิ ด ไปจำกควำมเป็ นจริ ง โดยเจตนำ ไม่ ว่ ำ เพื่ อ
จุดประสงค์ใดๆ ก็ตำม
(13) ชำระเงิน หรื อ จัด กำรทำงธุ รกิจ โดยมี เจตนำ หรื อ ทำให้ เข้ ำใจได้ ว่ ำส่ว นหนึ่งของกำรช ำระเงิน หรื อ กำร
จัดกำรทำงธุรกิจนั ้น ๆ มีจุดประสงค์ อื่นนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ ที่ได้ ระบุในเอกสำรเพื่อกำรชำระเงิน
หรือกำรจัดกำรทำงธุรกิจ
(14) เป็ นบุคคลที่มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อมีเหตุผลอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำยให้ สนั นิษฐำนได้ ว่ำ มีหนี ้สิน
ล้ นพ้ นตัว
(15) ไม่รักษำข้ อมูลทำงทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของบริษัท หรือที่บริษัทได้ มำจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของพนักงำน
(16) ลอกเลียนแบบผลงำนและทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผู้อื่น
(17) กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
(18) ให้ ห น่ว ยงำนที่ ไม่ ใช่สำยจัดซื อ้ ขอกำรสนับ สนุน จำกผู้ค้ ำหรื อคู่ค้ ำ (หำกมีค วำมจ ำเป็ น ที่ จะต้ อ งขอกำร
สนับ สนุนดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัท ให้ หน่วยงำนต่ำง ๆ หำรือกับสำยจัดซื ้อเพื่อเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร ยกเว้ น กำรจัดกิจกรรมร่ วมทำงกำรตลำด ให้ กำรตลำดของสำยกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจเป็ น
ผู้รับผิดชอบ)
(19) กระทำกำรอันเป็ นกำรละเลย หรือเอื ้ออำนวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ ำมำแสวงหำประโยชน์ หรือเข้ ำถึง หรื อ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ ของบริษัท โดยมิชอบ หรื อโดย
ไม่ ได้ รับ อนุ ญ ำตจำกบริ ษั ท หรื อ จงใจ สนั บ สนุน ยิ น ยอมให้ เกิ ดขึน้ หรื อ มี อ ยู่ซึ่ ง ก ำรกระท ำผิ ดของผู้
ให้ บริกำร ตำมกฎหมำยคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมำยลิขสิทธิ์ หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3) ขัน้ ตอนการลงโทษทางวินัย
(1)

(2)

กำรฝ่ ำฝื นที่ไม่ร้ำยแรง: ผู้บริ หำรจะได้ รับหนังสือเตือนเป็ นลำยลักษณ์ อักษร ซึ่งจะระบุลกั ษณะของ
กำรฝ่ ำฝื น รวมทัง้ มูลเหตุที่ อ ำศัยเป็ น หลักของกำรฝ่ ำฝื น นัน้ โดยให้ โอกำสผู้บ ริ ห ำรดังกล่ำวโต้ แ ย้ ง ข้ อ
กล่ ำ วหำดั ง กล่ ำ วต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ หำกไม่ ส ำมำรถแก้ ปั ญหำได้ ให้ น ำเสนอเรื่ อ งดั ง กล่ ำ วต่ อ
คณะกรรมกำรวิ นัย ซึ่ง แต่ ง ตั ง้ โดยประธำนเจ้ ำ หน้ ำที่ บ ริ ห ำรเพื่ อ พิ จ ำรณำ และให้ ถื อ ค ำตัด สิ น ของ
คณะกรรมกำรวินัยเป็ นที่สิ ้นสุด หำกมี กำรฝ่ ำฝื นเป็ นครั ้งที่สอง หรือผู้บริ หำรไม่แก้ ไขควำมผิดจำกกำรฝ่ ำ
ฝื นในครั ้งแรกตำมที่ได้ รับหนังสือเตือนนั ้น ผู้บริ หำรดังกล่ำวจะถูกลงโทษทำงวินยั อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งอำจ
รวมถึงกำรเลิกจ้ ำงได้
กำรฝ่ ำฝื น ร้ ำ ยแรงซึ่ง รวมถึงกำรฝ่ ำฝื น ดัง ต่ อ ไปนี ้ เช่ น กำรให้ หรื อ กำรรับ สิน บน กำรฉ้ อ โกง กำร
เปิ ดเผยข้ อมูลควำมลับ หรื อทรัพย์ สนิ ทำงปั ญญำของบริ ษัท ต่อบุคคลที่สำม และกำรกระทำใด ๆ ที่ เสือ่ ม
เสียต่ อ เกียรติคุณ ของบริ ษั ท หรื อ ปกปิ ดหรื อ ไม่ รำยงำนข้ อ มูล กำรหำรื อ หรื อ เอกสำรสำคัญ ใด ๆ ต่ อ
ผู้บงั คับบัญชำ: บริษัท อำจพิจำรณำเลิกจ้ ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย และโดยไม่จำเป็ นต้ องออกหนังสือเตือน
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อน
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