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หมวดที ่1. จรรยำบรรณกรรมกำร 

กรรมกำรเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในฐำนะเป็นผู้น ำบริษัทฯ ไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยเป็นผู้

ก ำหนดแนวนโยบำยและช้ีน ำพฤติกรรมของ บุคลำกรในบริษัทฯ ให้เป็นไปในทิศทำงที่ถูกต้อง รวมถึงก ำกับดูแลกำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน และเป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) กรรมกำรจึงจ ำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมำะสมทั้งในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

ควำมซื่อสัตย์สุจริต และควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรก ำกับดูแลกำร

ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ ท่ีก ำหนดไว้เพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

ดังนั้น กรรมกำรจึงต้องด ำรงไว้ซึ่งศีลธรรมและจรรยำบรรณในระดับสูงตลอดจนด ำรงตนหรือประพฤติปฏิบัติหน้ำที่

ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ ท้ังนี้ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบอย่ำง

ที่ดีส ำหรับพนักงำนทุกระดับโดยมีหลักส ำคัญ ดังนี้ 

ภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน์ 

• คณะกรรมกำรบริษัทมีภำวะผู้น ำวิสัยทัศน์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ

ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมกำรบริษัทจึงจัดให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรรมกำรและฝำ่ยบรหิำรชัดเจน โดยฝ่ำย

บริหำรจะเป็นผู้หำข้อมูลต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและคณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ 

• คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจกำรของบริษัทมีควำมมั่นคง และมีควำมส ำเร็จทำงธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ได้ใน

ระยะยำว จึงได้ร่วมกับฝ่ำยบริหำรพิจำรณำทบทวนก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจท่ีเหมำะสมกับสภำพแวดลอ้มท่ีเปลีย่นแปลงไป

รวมถึงก ำหนดเป้ำหมำย แผนธุรกิจและแผนงบประมำณ โดยค ำนึงถึงกำรเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดและควำมมั่นคงใน

ระยะยำวของบริษัทและของผู้ถือหุ้นเป็นประจ ำทุกปี ตลอดจนท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินกำรของฝ่ำย

บริหำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

• คณะกรรมกำรบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบำลในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร คณะกรรมกำรบริษัท

จึงได้เป็นผู้น ำในกำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  หลักจรรยำบรรณมำตรกำร และขั้นตอนกำรอนุมัติ กำรท ำ

รำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง รวมถึงกำรแบ่งแยกขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจน

ระหว่ำงผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรกับผู้บริหำรและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลอ ำนำจและ

สำมำรถตรวจสอบซึ่งกันได้อย่ำงอิสระ 

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้

ถือหุ้นกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ด้วยควำมรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภำยในกรอบจริยธรรมที่ดี 

ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส ำคัญ โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
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และวิธีกำรตำมประกำศค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันนั้น 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยห้ำมมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อม มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำรำยกำร 

และก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมพิจำรณำ และให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร

ที่น ำเสนอนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตปุระกอบ

งบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปในรำยงำนประจ ำปี 

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ ถือว่ำกำรคอร์รัปช่ันเป็นสิ่งผิดกฎหมำยและท ำลำยควำมน่ำเช่ือถือของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมี

นโยบำยที่จะต่อต้ำนคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรำยกำรทั้งหมดทุกส่วนที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อมิให้มีผลเสียหำยเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และสังคม โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ภำยใต้

กรอบกำรบริหำรจัดกำรของกำรมีจริยธรรมที่ดี มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ โดยเฉพำะกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องหรือ  

สุ่มเสี่ยงต่อกำรทุจริตภำยในบริษัทรวมถึงกำรคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันไว้ 

ดังนี ้

ห้ำม กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม

ที่จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติ หรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบของตัวเองในทำงมิชอบหรืออำจท ำให้บริษัทฯ เสีย

ผลประโยชน์นั้นๆ ได้ 

ห้ำม กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ เสนอหรือให้ผลประโยชน์ใดๆ แก่บุคคลภำยนอกและผู้มีส่วนได้

เสียของบริษัทฯ เพ่ือจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระท ำสิ่งใดๆ หรือละเว้นกำรกระท ำสิ่งใดๆ ผิดกฎหมำยหรือโดยไม่ชอบในหน้ำท่ีควำม

รับผิดชอบของตน 

กรณีที่มีกำรกระท ำอันถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันเกิดขึ้น บริษัทฯ ถือว่ำเป็นกำรกระท ำที่ร้ำยแรงและจะพิจำรณำ

ด ำเนินกำรต่อบุคคลผู้นั้นตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

หมวดที ่2. จรรยำบรรณผูบ้รหิำร 

บริษัทมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงกำรเติบโตของบริษัทอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน บนพื้นฐำนของควำม
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และสอดคล้องกับหลัก
บรรษัทภิบำล บริษัทจึงได้ก ำหนดจรรยำบรรณของผู้บริหำร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

จรรยำบรรณต่อผู้ถือหุ้น 
(1) ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรำย 
(2) ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท 
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(3) ปฏิบัติหน้ำท่ี ในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดแก่บริษัท 
(4) รำยงำนข้อมูล สำรสนเทศ และสถำนภำพของบริษัท อย่ำงครบถ้วน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ให้ผู้ถือหุ้น 
 ทุกรำยทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
(5) ไม่ด ำเนินกำรโดยประกำรใดๆ อันอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท 
(6) ไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อหำประโยชน์ ส่ ว น
ตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(7) ไม่เปดิเผยข้อมูลใดๆ ซึ่งเป็นควำมลับของบริษัทต่อบุคคลภำยนอก   
(8) รำยงำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงแนวโน้มในอนำคตขององค์กร  ทั้งในด้ำนบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุน

อย่ำงเพียงพอ 

จรรยำบรรณต่อพนักงำน 
(1) ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม ในกำรว่ำจ้ำง แต่งตั้ง พิจำรณำ โยกย้ำยใดๆ จะกระท ำ 

ด้วยควำมสุจริต โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมเป็นส ำคัญ 
(2) ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด 
(3) ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน โดยไม่ได้รับอนุญำต ต่อ

บุคคลภำยนอก 
(4) ให้ค่ำตอบแทนแก่พนักงำนในอัตรำที่เป็นธรรม รวมทั้งให้สวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์แก่พนักงำน อำทิ

เช่น กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำทันตกรรม เป็นต้น 
(5) ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำศักยภำพท่ีเกี่ยวข้องกับสำยงำนของพนักงำน โดยเปิดโอกำสให้พนักงำนอย่ำง

ทั่วถึง สม่ ำเสมอ และเท่ำเทียมกัน 
(6) ให้ควำมส ำคัญต่อกำรดูแลสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

พนักงำนอยู่เสมอ 
(7) จัดให้มีช่องทำงเพื่อให้พนักงำนมีช่องทำงในกำรแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับควำม

เป็นธรรม หรือสำมำรถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทำงที่อำจขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรื อ
รำยงำนถึงข้อกังวลใจเกี่ยวกับพฤติกรรมใดๆ ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมผิดจริยธรรม หรือ
อำจก่อให้เกิดกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสมทำงกำรเงินหรือฉ้อโกง หรือสำมำรถ
รำยงำนเมื่อพบเห็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือกำรกระท ำผิดต่อนโยบำยบริษัท โดยทุกข้อร้อง เรียน
สำมำรถยื่นต่อบุคคล/หน่วยงำนท่ีบริษัทก ำหนดไว้ และจะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลับ   

จรรยำบรรณต่อลูกค้ำ 
(1) ปฏิบัติต่อลูกค้ำทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม 
(2) พึงส่งมอบผลิตภัณฑ์/กำรบริกำร ท่ีมีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำร  หรือสูงกว่ำควำมคำดหมำยของลูกค้ำ

ภำยใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 
(3) เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำและบริกำร ให้แก่ลูกค้ำอย่ำงถูกต้องครบถ้วนที่ถูกต้อง โดยไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้ำเกิดควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับคุณภำพ ปริมำณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของ
สินค้ำหรือบริกำร 

(4) จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำ โดยไม่น ำข้อมูล หรือควำมลับของลูกค้ำไปใช้ประโยชน์ของ
ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมกฎหมำย 
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(5) จัดให้มีช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของลูกค้ำต่อสินค้ำและบริกำร  

จรรยำบรรณต่อคู่ค้ำ 
(1) ปฏิบัติต่อคู่ค้ำทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็น

ธรรมต่อท้ังสองฝ่ำย 
(2) ไม่เรียกร้อง หรือรับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในทำงไม่สุจริตทำงกำรค้ำ 
(3) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงร่วมกันอย่ำงเคร่งครัดและเป็นธรรม กรณีมเีหตใุห้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ 

ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้ำทรำบโดยเร็ว เพ่ือพจิำรณำหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน  
 
จรรยำบรรณต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

(1) ประพฤติปฏบิัติภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขันที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
(2) ไม่ละเมดิควำมลับ หรือแสวงหำขอ้มูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำโดยวิธีที่ไมสุ่จรติ หรือขัดตอ่

กฎหมำย 
(3) ไม่พึงกระท ำกำรโดยท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำรกลำ่วหำในทำงร้ำย 

จรรยำบรรณต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(1) รับผิดชอบและยดึมั่นในกำรดูแลรกัษำสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนขนบธรรมเนียม  ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กร

ตั้งอยู่ 
(2) สนับสนุนและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือลดผลกระทบต่อควำมเสียหำยแกส่ังคมและ 

สิ่งแวดล้อม  
(3) ปลูกฝังจิตส ำนึกและสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงำนของ

บริษัท 
(4) ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  อัน

เนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัท  โดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเตม็ที่กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง 

หมวดที ่3. ขอ้พงึปฏบิตัสิว่นบคุคลและสภำพแวดลอ้มในสถำนทีท่ ำงำน 

(Personal Conduct and Our Work Environment) 

ภำรกจิขัน้พืน้ฐำน 

พนักงำนพึงตระหนักว่ำ สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ียึดถือจรรยำบรรณ มีควำมปลอดภัยและมีควำมเคำรพซึ่งกัน
และกันนั้น เริ่มจำกพนักงำนทุกคน พนักงำนจึงต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท ำของตนและต่อกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์
และมีคุณธรรม โดยพนักงำนต้องปฏิบัติตำมนโยบำย คู่มือ “คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน” ของบริษัทอย่ำง
เคร่งครัด กำรไม่ปฏิบัติตำม อำจมีผลทำงวินัยได้ 
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ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พ นั ก งำน ต้ อ ง ให้ เกี ย ร ติ  ให้ ค ว ำม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ให้ ค ว ำม ช่ วย เห ลื อ แ ก่ ลู ก ค้ ำ  ผู้ รั บ เห ม ำห รื อ คู่ ค้ ำ    
คู่สัญญำ พนักงำนอ่ืนและสำธำรณชนท่ัวไป 

2. พนักงำนต้องไม่ดูหมิ่นเหยียดหยำม ใส่ร้ำยบริษัทและพนักงำนอื่น รวมทั้งไม่แอบอ้ำงเป็นตัวแทนของบริษัทและ
พนักงำนอ่ืนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

3. พนักงำนต้องไม่ดูถูก เหยียดหยำม ข่มขู่ แบ่งแยก ล่วงเกินทำงเพศ หรือ ท ำอนำจำรต่อพนักงำนอื่นหรือผู้อื่นท่ีติดต่อ
ธุรกิจด้วย 

4. พนักงำนต้องไม่ลักลอบ ค้นหำ ใช้ หรือเปิดเผยบันทึก ข้อมูล เงินทุน ทรัพย์สิน หรือ ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทไม่ว่ำ
จะเป็นข้อมูลจ ำเพำะหรือไม่ก็ตำม เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ 

5. พนั ก งำน ต้ อ งไม่ ใ ช้ท รัพ ย์ สิ น ห รื อ เ งินทุ น ขอ งผู้ ร่ วม งำน และลู กค้ ำ  ค้ น ห ำ  ใช้  ห รื อ เปิ ด เผ ยข้ อมู ล    
หรือรำยละเอียดเกี่ยวกับพนักงำนอ่ืนหรือบุคคลภำยนอก เช่น คู่ค้ำและลูกค้ำท่ีติดต่อกับ บริษัทด้วยควำมไว้วำงใจ 

6. พนักงำนต้องไม่แทรกแซง ดักฟัง สอดส่อง หรือบันทึกกำรสนทนำ กำรส่งผ่ำนข้อมูล หรือ กำรติดต่อแบบไร้เสียง 
หรือเปิดเผยข้อมูล หรือถ้อยค ำ กำรใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสำร ของลูกค้ำหรือบริษัท เว้นแต่ลูกค้ำหรือบริษัทจะ
ให้ควำมยินยอมหรือมีบทบัญญัติของกฎหมำยให้ท ำเช่นน้ัน 

7. พนักงำนต้องไม่ประพฤติมิชอบหรือทุจริตหรือฉ้อฉลต่อหน้ำท่ี 
8. พนักงำนต้องไม่ดื่มสุรำหรือเสพสิ่งเสพติดใดๆ ที่ผิดกฎหมำยหรืออยู่ในสภำพมึนเมำในเวลำ ปฏิบัติงำน 
9. พนักงำนต้องไม่ขำย ใช้ ครอบครอง แจกจ่ำย หรือผลิตสิ่งเสพติด หรือสำรควบคุมใดๆ ที่ผิดกฎหมำย 
10. พนักงำนต้องไม่แจ้งเท็จหรือให้ข้อมูลเท็จ เกี่ยวกับสุขภำพเพื่อเหตุผลในกำรขำดงำน 
11. พนักงำนต้องไม่ครอบครอง พกพำ ใช้อำวุธปืน หรืออำวุธใดๆเมื่ออยู่ในบริเวณของบริษัทหรือขณะปฏิบัติภำรกิจ

ให้แก่บริษัท 
12. พนักงำนต้องไม่เล่นกำรพนันในบริเวณของบริษัท หรือขณะปฏิบัติภำรกิจให้แก่บริษัท 
13. พนักงำนต้องไม่ใช้ทรัพยำกรของบริษัทและเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติภำรกิจให้บริษัทไปกระท ำธุรกิจอย่ำงอื่น 
14. พนักงำนต้องไม่รับหรือท ำให้ลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือคู่สัญญำ เข้ำใจว่ำต้องเสนอสินน้ ำใจให้แก่พนักงำน หำกลูกค้ำหรือคู่ค้ำ

เป็นผู้เสนอสินน้ ำใจให้ พนักงำนต้องปฏิเสธอย่ำงสุภำพว่ำเป็นกำรขัดต่อนโยบำยของบริษัท 
15. พนักงำนต้องแสดงบัตรประจ ำตัวพนักงำนให้เห็นชัดเจนตลอดเวลำที่อยู่ในบริเวณบริษัท  และต้องแสดงบัตรนี้แก่

ลูกค้ำ เมื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำนท่ีของลูกค้ำ 
16. พนักงำนต้องให้ควำมเคำรพ เชื่อฟัง และให้เกียรติผู้บังคับบัญชำ 
17. พนักงำนต้องไม่ท ำตนเป็นพรรคเป็นพวกฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด และต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่ำงพนักงำน

ด้วยกัน 
18. พนักงำนต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมสุจริตใจ และส ำนึกว่ำหน้ำท่ีต้องอยู่เหนือสิ่งอ่ืนใดทั้งหมด 
19. พนักงำนต้องพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ีของตนอยู่เสมอ 

ขอ้ 1. กำรละเมดิสทิธสิว่นบคุคล (Harassment) 

พนักงำนมีหน้ำที่ในกำรรักษำสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำนให้ปรำศจำกกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคล กำรละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลเป็นกำรท ำลำยและบั่นทอนศักยภำพในกำรท ำงำน ลักษณะที่แสดงว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่น กำรล่วงเกิน
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ทำงเพศ ซึ่งเป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย ดังนั้นพนักงำนต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนและไม่ยินยอมให้เกิดกำรละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นด้วย 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องให้เกียรติผู้อื่น และไม่กระท ำกำรใดๆ ในลักษณะที่เป็นกำรเยำะเย้ย ดูถูกเหยียดหยำม ข่มขู่ กรรโชก
หรือแสดงอำกำรยกตนข่มท่ำน 

2. พนักงำนต้องไม่ยุยง ใส่ร้ำยป้ำยสี หรือล้อเลียน อันเป็นกำรก่อให้เกิดกำรแตกควำมสำมัคคี 

ขอ้ 2. กำรลว่งเกนิทำงเพศ (Sexual Harassment) 

ค ำจ ำกดัควำม 

กำรล่วงเกินทำงเพศ หมำยถึง กำรกระท ำหรือพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นหรือท ำให้เข้ำใจว่ำ          เป็นกำรหยิบ
ยื่นข้อเสนอกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศ ซึ่งกำรกระท ำหรือพฤติกรรมนั้นจะมีผลต่อกำร                 ตัดสินใจด้ำนกำร
บ ริ ห ำ ร ง ำ น บุ ค ค ล  ไ ด้ แ ก่  ก ำ ร จ้ ำ ง ง ำ น  ก ำ ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ง ำ น  ก ำ ร ขึ้ น เ งิ น เดื อ น ค ว ำ ม ก้ ำ ว ห น้ ำ  
กำรมอบหมำยงำน กำรจัดเวลำท ำงำน สภำพกำรจ้ำงงำน หรือกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรกดขี่กีดกัน หรือต่อต้ำน
ทำงเพศ กำรละเมิดและกำรข่มขู่ทำงเพศต่อบุคคลใดๆ ในสถำนท่ีท ำงำน 

ตัวอย่ำงของกำรล่วงเกินทำงเพศ ได้แก่ กำรเกี้ยวพำรำสีโดยที่อีกฝ่ำยไม่ยินดี กำรใช้ถ้อยค ำหรือกำรแสดงกริยำหรือ
ท่ำทำงที่ส่อไปในทำงพฤติกรรมทำงเพศ หรือกำรแสดงสิ่งของ ภำพ เสียง หรือสิ่งอื่นใดที่เชิญชวนให้มีควำมสัมพันธ์ทำงเพศ 
เป็นต้น 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

พนักงำนต้องไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรล่วงเกินทำงเพศ หำกได้พบหรือทรำบว่ำมีกำรล่วงเกินทำงเพศต้อง
รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำทันที 

ขอ้ 3. กำรไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละกำรใหโ้อกำสเทำ่เทยีมกนั 
         (Non-Discrimination and Equal Opportunity) 

พนักงำนพึงตระหนักอยู่เสมอว่ำธุรกิจจะประสบควำมส ำเร็จได้ต้องยอมรับในคุณค่ำ และส่งเสริมควำมสำมำรถซึ่งกัน
และกันโดยเท่ำเทียมกัน พนักงำนต้องสรรค์สร้ำงและด ำรงไว้ซึ่งควำมสมำนฉันท์ในท ำงำน พนักงำนต้องปฏิบัติในแนวทำง
เดียวกันนี้ต่อคู่ค้ำทุกรำย ตำมนโยบำยของบริษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

ค ำจ ำกดัควำม 
“กำรเลือกปฏิบัติ” หมำยถึง กำรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำงไม่เป็นธรรมโดยใช้วิจำรณญำณหรือควำมสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน

โดยไม่ค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
“กำรให้โอกำสเท่ำเทียมกัน“  หมำยถึง กำรให้โอกำสโดยไม่แบ่งแยกในด้ำนอำยุ สีผิว สัญชำติ เชื้อชำติ ควำมพิกำร 

ทุพพลภำพ เพศ ศำสนำ ชำติก ำเนิด สถำนภำพกำรสมรส ทัศนคติทำงเพศ หรือสถำนภำพทำงสังคม 
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“ข้อก ำหนดในกำรจ้ำงงำน“  หมำยรวมถึง กำรสรรหำบุคลำกร กำรอนุญำตให้ลำงำน สิทธิประโยชน์ กำรจ้ำงงำน 
ผลตอบแทน โอกำสในกำรเลื่อนขั้น กำรโอนย้ำย กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรฝึกอบรม กำรปลดพนักงำนและกำรรับ
กลับเข้ำท ำงำนใหม่ กำรเข้ำร่วมหรือมีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนำกำร กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และกำรสิ้นสุด
สภำพกำรจ้ำงงำน เป็นต้น 

 “ข้อก ำหนดในกำรจ้ำงงำน“  หมำยรวมถึง กำรสรรหำบุคลำกร กำรอนุญำตให้ลำงำน สิทธิประโยชน์ กำรจ้ำงงำน 
ผลตอบแทน โอกำสในกำรเลื่อนขั้น กำรโอนย้ำย กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรฝึกอบรม กำรปลดพนักงำนและกำรรับ
กลับเข้ำท ำงำนใหม่ กำรเข้ำร่วมหรือมีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนำกำร กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และกำรสิ้นสุด
สภำพกำรจ้ำงงำน เป็นต้น 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนท่ีท ำหน้ำท่ีคัดเลือกผู้สมัครงำนต้องพิจำรณำผู้สมัครงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม โดยไม่
เลือกปฏิบัติในกำรจ้ำงงำน รวมทั้งไม่กระท ำใดๆ ที่มีผลกระทบ ต่อสถำนภำพกำรจ้ำงงำนของเพื่อนร่วมงำน หรือผู้ที่จะ
รับเข้ำเป็นพนักงำน 

2. ในกำรติดต่อทำงธุรกิจพนักงำนต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้ำ ผู้จัดหำสินค้ำและบริกำร คู่แข่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ
บุคคลใดๆ อันเป็นกำรขัดหรือมิชอบด้วยกฎหมำย 

3. พนักงำนต้องสนับสนุนให้ผู้พิกำร ผู้ทุพพลภำพ สตรี ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ทหำรผ่ำนศึกหรือบุคคลอื่นๆ ให้มี
โอกำสเท่ำเทียมกันในกำรสมัครงำนหรือติดต่อธุรกิจกับบริษัท 

ขอ้ 4. ผลประโยชนส์ว่นตวั (Personal Interests) 

กำรด ำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภำยนอกบริษัท ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว และควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ (Outside Activities, Financial Interests, Personal Relationships, and Conflict of Interests) 

บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมและกระท ำในสิ่งที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงำน
นอกเหนือจำกงำนที่รับผิดชอบ แต่ขณะเดียวกัน พนักงำนพึงตระหนักอยู่เสมอว่ำกำรกระท ำเช่นนั้นต้องไม่กระทบต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบของตนหรือกำรตัดสินใจที่เที่ยงตรงปรำศจำกอคติ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของ
บริษัท ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เช่นนี้อำจท ำให้งำนของบริษัท และตัวพนักงำนเองประสบปัญหำได้อันจะน ำไปสู่กำร
บริกำรที่ด้อยคุณภำพ สิ่งที่จะแสดงควำมโดดเด่นในด้ำนธุรกิจของบริษัทและพนักงำน คือ กำรให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ำ ผู้
ถือหุ้นและบริษัท ตลอดจนหลีกเลี่ยงกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ท่ีไม่ถูกต้องเหมำะสม 

ค ำจ ำกดัควำม 

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ( Conflict of Interest ) หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ท ำให้ผลประโยชน์
ส่วนตัวของพนักงำนขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำจบั่นทอนประสิทธิภำพและท ำให้เกิดอคติในกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้
ผลประโยชน์ส่วนตัวอำจรวมถึงกำรด ำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภำยนอกบริษัท  ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน หรือควำมสัมพันธ์
ส่วนตัว 

 กิจกรรมส่วนตัวพนักงำน 
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 กิจกรรมของครอบครัวหรือสมำชิกในครอบครัวที่อำจกระทบถึงกำรตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ ทำงธุรกิจ
ของบริษัท 

 กิจกรรมของบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ส่วนตัวซึ่ งอำจจะกระทบถึงกำรตัดสินใจเพื่อ
ผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัท 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

พนักงำนต้องไม่ด ำเนินธุรกิจใด ๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทไม่ว่ำโดย  ทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม โดยจะไม่ใช้โอกำสในฐำนะ ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนเพื่อแสวงหำประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง และต้องพยำยำม
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกำรท ำธุรกิจรำยกำรใด ๆ ที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจส่งผลกระทบในกำรตัดสินใจ รวมถึง 
กำรท ำธุรกิจใด ๆ ทั้งในนำมส่วนตัวหรือในนำมนิติบุคคลที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย  

ข้อ 4.1 กำรด ำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภำยนอกบริษัท (Outside Activities)  

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. เพื่อเป็นกำรหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้น ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัทพนักงำนต้องไม่
รับจ้ำง ให้ค ำปรึกษำ หรือให้ควำมช่วยเหลือบริษัทหรือองค์กรที่เป็นคู่แข่งกับบริษัท 

2. พนักงำนต้องไม่ใช้ทรัพยำกรของบริษัท (เช่น ทรัพย์สิน เวลำ เงินทุน ข้อมูล บันทึก ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือ
ข้อมูลจ ำเพำะ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และช่ือบริษัท) เพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภำยนอกบริษัท โดย
ไม่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ 

3. พนักงำนต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ที่มีต ำแหน่งสูงกว่ำ หรือเจ้ำหน้ำที่ที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน “คุณธรรม
และข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน” ก่อนกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในฐำนะพนักงำนของบริษัทฯ ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมหรือธุรกิจภำยนอกบริษัท 

4. พนักงำนต้องไม่ใช้ทรัพยำกรของบริษัท (เช่น ทรัพย์สิน เวลำ เงินทุน ข้อมูล บันทึก ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือ
ข้อมูลจ ำเพำะ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และช่ือบริษัท) เพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภำยนอกบริษัท โดย
ไม่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ 

5. พนักงำนต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ที่มีต ำแหน่งสูงกว่ำ หรือเจ้ำหน้ำที่ที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน “คุณธรรม
และข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน” ก่อนกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในฐำนะพนักงำนของบริษัทฯ ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมหรือธุรกิจภำยนอกบริษัท 

 
4.2 ผลประโยชนท์ำงกำรเงนิ (Financial Interests) 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. เมื่อกรรมกำร และพนักงำนในระดับผู้บริหำร (โดยนิยำมตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน    คณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยที่ ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ซื้อ
ขำยหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท  ต้องรำยงำนให้ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท  (Company Secretary 
Department) ทรำบในทันทีท่ีท ำรำยกำรดังกล่ำว  
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2. พนักงำนต้องไม่เสนอหรือยอมรับข้อเสนอกำรให้เงินกู้ส่วนบุคคล กำรค้ ำประกัน ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์
ใดๆจำกผู้จัดหำสินค้ำและบริกำร รวมทั้งคู่แข่งของบริษัท 

3. พนักงำนต้องไม่บังคับ หรือ กดดันพนักงำนอื่นๆ ให้สนับสนุนทำงกำรเงินแก่องค์กรทำงกำรเมือง และไม่ใช้
ทรัพยำกรของบริษัท เพื่อกิจกรรมดังกล่ำว 
 

4.3 ควำมสมัพนัธส์ว่นตวั (Personal Relationships) 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องหลีกเลี่ยงกำรบังคับบัญชำตำมสำยงำนกับสมำชิกในครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม 

2. กำรรับพนักงำนใหม่หรือกำรโอนย้ำยพนักงำน ที่มีควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัวเดียวกัน หรือเป็นเครือญำติ
อย่ำงใกล้ชิดกับพนักงำน เช่น คู่สมรส บุตร พี่น้อง เป็นต้น เข้ำมำท ำงำน ภำยใต้กำรบังคับบัญชำ ตำมสำย
งำนของตนเอง ควรเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเป็นไปตำม นโยบำยของบริษัท  

3. พนักงำนต้องแยกแยะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด  กับภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย ในกำรประเมินผลกำรท ำงำน กำรปรับเลื่อนต ำแหน่ง กำรตัดสินใจเรื่องค่ำตอบแทน และแนวทำง
กำรจ้ำงงำน 

4. พนักงำนต้องไม่ร่วมกับสมำชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด ท ำกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงควำมไม่เหมำะสมที่อำจเกิดขึ้น พนักงำนต้องเปิดเผยควำมสัมพันธ์ของ
สมำชิกครอบครัวหรือบุคคลใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษั ท โดยรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำให้ทรำบ 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

พนักงำนระดับบรหิำรต้องแจ้งรำยละเอียดในแบบสอบถำมเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตำมที่บริษัท 
ก ำหนดหรือเมื่อมีเหตุที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท 

5. ควำมเปน็สว่นตวัของพนกังำน (Employee Privacy) 

พนักงำนพึงเคำรพควำมเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน ทั้งไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเพื่อนพนักงำน เพรำะกำรกระท ำ
ดังกล่ำวก่อให้เกิดกำรแตกควำมสำมัคคีและมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำน พนักงำนต้องเข้ำใจว่ำ โดยปกติแล้วบริษัท
จะไม่ตรวจสอบกำรติดต่อสื่อสำรส่วนบุคคล กำรใช้คอมพิวเตอร์ และจะไม่ตรวจค้นสถำนที่ปฏิบัติงำนของพนักงำน แต่บริษัท
อำจด ำเนินกำรดังกล่ำวเมื่อใดก็ได้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนจะค้นหำหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนอื่นเพื่อใช้ในกิจกำรของบริษัท  ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำต
เท่ำนั้น 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                         ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณพึงปฏิบัติในกำรปฏิบัติงำน 

RV03 (12/11/2563)                                                                                                                                          หน้ำ 10 

 

2. พนักงำนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนอื่นเพียงเท่ำที่ได้รับอนุญำต  และจะเปิดเผยต่อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมำยเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจตำมนโยบำยของบริษัทหรือตำมกฎหมำย 

3. พนักงำนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำนอื่นเท่ำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เท่ำนัน้ 

หมำยเหต ุ

ในบำงครั้งบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องตรวจค้นสถำนที่ปฏิบัติงำนของพนักงำน  เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงำนอ่ืนและบริษัท บริษัทสงวนสิทธิในกำรตรวจค้นทรัพย์สินของบริษัทได้ทุกเมื่อ เช่น สถำนท่ีท ำงำน โต๊ะ ตู้
เก็บของ ยำนพำหนะ อีเมล์วอยซ์เมล์แฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล และบันทึกกำรใช้โทรศัพท์ของบริษัท 
รวมทั้งทรัพย์สินเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรของบริษัทท่ีอยู่ภำยนอกสถำนท่ีท ำงำน เป็นต้น 

โดยปกติแล้วบริษัทจะไม่ค ำนึงถึงกำรปฏิบัติตัวนอกเวลำปฏิบัติงำนของพนักงำน  เว้นแต่จะเป็นผลเสียต่อกำร
ปฏิบัติงำน และกระทบต่อช่ือเสียงหรือผลประโยชน์ของบริษัท 

6. ควำมปลอดภยัในสถำนทีท่ ำงำน (Workplace Safety) 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์สิง่มนึเมำ สิง่เสพตดิ อำวุธ วตัถรุะเบดิ และกำรใชค้วำมรนุแรงในทีท่ ำงำน (Alcohol and 
Drug Use, Workplace Violence, Weapons) 

สุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่สัญญำ ผู้รับเหมำ และผู้เข้ำมำติดต่อย่อมมีควำมส ำคัญเหนือ
สิ่งอื่นใด พนักงำนควรค ำนึงถึงผลกระทบของกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท และไม่น ำตัวเองและผู้อื่น
เข้ำไปเกี่ยวข้องในสถำนกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงภัยโดยไม่สมควร นอกจำกนี้ พนักงำนควรได้รับควำมรู้สึกว่ำตนมีควำมปลอดภัย
ในขณะอยู่ในท่ีท ำงำนหรือขณะปฏิบัติงำน ดังนั้นพนักงำนทุกคนควรให้ควำมส ำคัญต่อควำมปลอดภัยในสถำนท่ีท ำงำนด้วย 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยของบริษัท ในกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำน นอกจำกนั้นแล้ว พนักงำนต้องไม่ใช้หรือไม่มอบหมำยให้ผู้อื่นใช้อุปกรณ์โดยที่ตนเอง และผู้อื่นไม่ได้รับ
กำรฝึกอบรมวิธีใช้มำก่อน 

2. พนักงำนต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตำมระเบยีบของบริษัท 
3. ในกรณีที่มีวัตถุหรือสำรอันตรำยไว้ในครอบครอง พนักงำนต้องจัดกำร เก็บรักษำ และใช้วัตถุหรือสำรอันตรำยตำมที่

ระบุไว้ในระเบียบของบริษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีควำมเข้ำใจในอันตรำยของวัตถุหรือสำรที่ใช้ 
4. พนักงำนต้องรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำและหน่วยงำนที่ดูแลด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในบริษัท  เกี่ยวกับ

สภำวะควำมไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตรำยที่เกิดขึ้นหรืออำจจะเกิดขึ้น รวมถึงกรณีที่ได้รำยงำนแล้วแต่ยังไม่ได้รับกำร
แก้ไข นอกจำกนี้ พนักงำนจะต้องรำยงำนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันทีตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุบัติเหตุ
ที่เกี่ยวกับกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                         ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณพึงปฏิบัติในกำรปฏิบัติงำน 

RV03 (12/11/2563)                                                                                                                                          หน้ำ 11 

 

5. เมื่อเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยของทำงรำชกำรติดต่อขอตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้  สถำนที่ และ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน พนักงำนต้องแจ้งหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยของบริษัทฯ ด ำเนินกำรประสำนงำนและนัด
หมำย เมื่อมีกำรตรวจสอบ ต้องใหค้วำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำท่ีของทำงรำชกำร 

6.1 กำรดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละกำรใชส้ิง่เสพตดิ (Alcohol and Drug Use) 

กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจะสัมฤทธ์ิผลได้ย่อมมำจำกสมองที่แจ่มใสและปฏิกิริยำที่ฉับไว กำรตกอยู่ภำยใต้อิทธิพล
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพตดิ หรือกำรใช้ยำที่ไม่เหมำะสม อำจบั่นทอนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้ พฤติกรรม
เช่นนี้นอกจำกจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อช่ือเสียงของบริษัทแล้วยังอำจมีควำมผิดทำงอำญำด้วย 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องไม่ปฏิบัติงำนขณะอยู่ใต้อิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมำย หรือสำร
ควบคุมใดๆ 

2. พนักงำนต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลำงำนเพรำะอำจเป็นอันตรำยต่อตนเองหรือผู้อื่น  หรืออำจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือพนักงำนของบริษัท 

3. พนักงำนต้องไม่ครอบครอง ขำย ใช้ ผลิต หรือแจกจ่ำยสิ่งเสพติดผิดกฎหมำยหรือสำรควบคุมใดๆ 
4. พนักงำนต้องไม่ปฏิบัติงำนขณะอยู่ใต้อิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมำย หรือสำร

ควบคุมใดๆ 
5. พนักงำนต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลำงำนเพรำะอำจเป็นอันตรำยต่อตนเองหรือผู้อื่น  หรืออำจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือพนักงำนของบริษัท 
6. พนักงำนต้องไม่ครอบครอง ขำย ใช้ ผลิต หรือแจกจ่ำยสิ่งเสพติดผิดกฎหมำยหรือสำรควบคุมใดๆ 
7. ในขณะปฏิบัติงำน พนักงำนต้องไม่ขับขี่หรือเดินทำงด้วยยำนพำหนะของบริษัทหรือของพนักงำนเอง เมื่อตก

อยู่ใต้อิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมำยหรือสำร ควบคุม นอกจำกน้ัน พนักงำนต้องไม่
เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำรเสพติดผิดกฎหมำย หรือสำรควบคุมไว้ในยำนพำหนะของบริษัท 

8. ในขณะปฏิบัติงำน พนักงำนต้องแจ้งผู้บังคับบัญชำทรำบ หำกตนใช้ยำหรือสำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำยอันอำจ
ก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อตนเองหรือผู้อื่น 

6.2 กำรใชค้วำมรนุแรงในสถำนทีท่ ำงำน (Workplace Violence) 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องไม่ท ำร้ำย ปองร้ำย หรือ ข่มขู่พนักงำนอ่ืนหรือผู้อื่น 
2. พนักงำนต้องรำยงำนผู้บังคับบัญชำ หน่วยงำนรักษำควำมปลอดภัย และฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เมื่อพบ

พฤติกรรมรุนแรงหรือพฤติกรรมที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพหรือชีวิตของผู้อื่น  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำม
รุนแรงในสถำนท่ีท ำงำน 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)                                         ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณพึงปฏิบัติในกำรปฏิบัติงำน 

RV03 (12/11/2563)                                                                                                                                          หน้ำ 12 

 

6.3 อำวุธ (Weapons) 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

พนักงำนต้องไม่พกพำอำวุธเข้ำไปในสถำนท่ีท ำงำน ในยำนพำหนะของบริษัท หรือขณะปฏิบตัิหน้ำที่ให้บริษัทเว้นแต่
ได้รับอนญุำตจำกบริษัทและผูม้ีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
 
7. กำรรกัษำสภำวะแวดลอ้ม (Environmental Protection) 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงกำรรักษำสภำวะแวดล้อม 
2. พนักงำนต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรรักษำสภำวะแวดล้อม เมื่อใช้อุปกรณ์หรือเมื่อปฏิบัติงำน 
3. พนักงำนต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือนโยบำยบริษัทในกำรจดักำรวตัถุหรือของเสียมีพิษ 
4. พนักงำนต้องปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมมลภำวะ 
5. พนักงำนต้องเข้ำมีส่วนร่วมในโครงกำรของบริษัทเกี่ยวกับกำรป้องกันและอนุรักษ์สภำวะแวดล้อม เช่น โครงกำรน ำ

สิ่งของกลับมำใช้ใหม ่
6. พนักงำนต้องค ำนึงถึงผลกระทบทำงด้ำนสภำวะแวดล้อมในกำรจัดซื้อของบริษัท เช่น สำรที่อำจเป็นพิษ ค่ำใช้จ่ำย

และวิธีกำรจัดกำร กำรจัดเก็บและกำรท ำลำย รวมทั้งโอกำสในกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ 
7. พนักงำนต้องรำยงำนต่อหน่วยงำนด้ำนสภำวะแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัยของบริษัท หำกเกิดสภำพควำม

ไม่ปลอดภัย หรือเป็นอันตรำยต่อสภำพแวดล้อม สุขภำพ หรือ สวัสดิภำพของพนักงำนและผู้อื่น เช่น กำรหกเปื้อน 
กำรรั่วไหล และสภำวะฉุกเฉินอ่ืนๆ 

8. เมื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องติดต่อขอข้อมูล หรือขอตรวจสอบด้ำนสภำวะแวดล้อมพนักงำนต้อง
แจ้งหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพและควำมปลอดภัยของบริษัทเพื่อด ำเนินกำรประสำนงำน
และนัดหมำย พร้อมท้ังให้ควำมร่วมมือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

หมวดที ่4. กำรปกปอ้งทรพัยส์นิของบรษิทั 

(Protecting Our Company Assets) 

1. ทรพัยส์นิ (Property) 

บริษัทย่อมได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ถือหุ้นในกำรจัดกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ ด้วยวิธีท่ีเหมำะสม เช่น กำร
จัดหำ กำรครอบครอง และกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน เพรำะมีผลต่อกำรประเมินควำมส ำเร็จทำงกำรเงินของบริษัท ดังนั้นพนักงำน
ต้องใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินของบริษัทอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ ทั้งต้องบ ำรุงรักษำอย่ำงถูกวิธีด้วย 

ตัวอย่ำงของทรัพย์สิน ได้แก่ อสังหำริมทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สินค้ำคงคลัง อะไหล่ เงินทุน ระบบ
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ บันทึกหรือรำยงำน ทรัพย์สินและข้อมูลจ ำเพำะ ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ ข้อมูลลับเฉพำะ ข้อมูลทำงกำรค้ำ ระบบอีเมล์หรือวอยซ์เมล์ เป็นต้น 
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ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. เมื่อพบเห็นหรือทรำบว่ำทรัพย์สินของบริษัทได้รับควำมเสียหำย พนักงำนต้องรำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบเพื่อ
ด ำเนินกำรแก้ไข 

2. พนักงำนต้องไม่น ำเอำไป ใช้ ขำย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือ จ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญำต 
ไม่ว่ำทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่ำหรืออยู่ในสภำพใด 

3. พนักงำนต้องไม่เจตนำท ำใหเ้สียหำย ก่อวนิำศกรรม หรือท ำลำยทรพัย์สินของบริษัท 
4. พนักงำนต้องปกป้องทรัพย์สินของบริษัทจำกกำรโจรกรรม กำรใช้อย่ำงผิดวิธีและผิดประเภท กำรถูกท ำลำยหรือก่อ

วินำศกรรม นอกจำกน้ีจะต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องด้วย 
5. พนักงำนต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกำรภำยนอกซึ่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจบริษัท เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำเท่ำนั้น 

2.  เงนิทนุ (Funds) 

กำรบริหำรจัดกำรเงินทุนของบริษัท ต้องบริหำรเงินทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพให้ฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอที่จะท ำให้
งำนบรรลุเป้ำหมำยและยังเป็นกำรป้องกันกำรใช้เงินทุนในทำงที่ผิดประเภทและกำรทุจริตด้วย ดังนั้นพนักงำนควรจัดกำรดูแล
เงินทุนของบริษัทด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวังเสมือนเป็นของตนเอง และปฏิบัติตำมจรรยำบรรณเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
และประโยชน์สูงสุด 

ค ำจ ำกดัควำม 

เงินทุนของบริษัท หมำยถึง เงินสด เช็ค ตรำสำรทำงกำรเงินต่ำงๆ เอกสำรหรือบันทึกใดๆ ที่มีมูลค่ำทำงกำรเงิน 
รวมทั้งสิ่งที่มีค่ำเทียบเท่ำเอกสำรหรือบันทึกใดๆที่มีมูลค่ำทำงกำรเงิน 

ตัวอย่ำงของเงินทุน ได้แก่ เงินสด เช็ค บัตรเครดิต บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้ำหนี้ ใบสั่งจ่ำย ใบเสร็จรับเงิน ธนำณัติ 
ไปรษณียำกร อำกรแสตมป์ แบบฟอร์มกำรรับผลประโยชน์ สิทธิกำรใช้เงินคืน บัญชีรำยกำรสินค้ำที่ส่งคืนค่ำใช้จ่ำย ตรำสำร
ทำงกำรเงิน เป็นต้น  

 
ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องปกป้องเงินทุนและปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำมมัน่คงปลอดภัยของเงินทุน 
2. พนักงำนต้องร่วมมือกันใช้เงินทุนของบริษัท หรือกำรทดรองจ่ำยของบริษัทฯ ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
3. พนักงำนต้องจัดท ำบันทึกรำยกำรเงินทุนและรำยกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้องและสุจริต  พนักงำนผู้มีอ ำนำจอนุมัติ

ต้องตรวจสอบว่ำบันทึกดังกล่ำวท่ีจัดเตรียมนั้นถูกต้องสุจริต และถูกต้องตรงตำมเวลำ      ทั้งกำรใช้เงินทุนนั้นต้อง
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและถูกต้องตำมระเบียบ 

4. พนักงำนต้องไม่ใช้เงินทุนในธุรกิจของบริษัทโดยที่ตนไม่ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำร 
5. พนักงำนต้องไม่ใช้เงินทุนของบริษัทเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
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3. บนัทกึ (Records) 

ข้อมูลที่พนักงำนบันทึกท ำให้ทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และท ำให้เกิดควำมได้เปรียบในกำรประกอบ
ธุรกิจ ข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเที่ยงตรงช่วยให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัว ประหยัดค่ำใช้จ่ำย และสำมำรถก ำหนดกล
ยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำกนี้ ข้อมูลเหล่ำนี้ยังแสดงให้ผู้ถือหุ้นเห็นถึงควำมทุ่มเทของพนักงำนในกำรปฏิบัติงำน  ด้วย
ควำมรอบคอบ และมีคุณธรรมยิ่งกว่ำนั้น กฎหมำยหลำยฉบับยังได้ก ำหนดบทลงโทษอย่ำงรุนแรงส ำหรับกำรที่พนักงำนใช้
ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ กำรบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง และกำรไม่บันทึกข้อมูลที่จ ำเป็นบำงอย่ำงลงในบันทึกของบริษัทฯ ดังนั้นกำร
บันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง พนักงำนจะได้รับบทลงโทษตำมระเบียบวินัยของบริษัท 

ค ำจ ำกดัควำม 

บันทึกของบริษัท หมำยถึง ข้อมูลหรือควำมรู้ที่บริษัทได้มำจำกกำรซื้อ กำรผลิต กำรหำมำ รำยงำน หรือวิธีกำรอื่นๆ 
รวมถึงข้อมูลหรือควำมรู้ที่พนักงำนพัฒนำขึ้นมำในช่วงเวลำท ำงำนหรือในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนให้บริษัท 

ตัวอย่ำงของบันทึก  ได้แก่ รำยงำน บันทึกเวลำท ำงำน ใบเบิกจ่ำยเงิน แบบฟอร์มสิทธิประโยชน์ ใบแจ้งหนี้ 
ใบเสร็จรับเงิน บันทึกกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำง ประวัติกำรท ำงำน ประวัติลูกค้ำ ข้อมูลจ ำเพำะหรือข้อมูลลับ ข้อมูลลับด้ำนควำม
ปลอดภัยแห่งชำติ บันทึกกำรวัดผลและผลกำรปฏิบัติงำน และข้อมูลส ำคัญอื่นๆ ไม่ว่ำจะบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือเป็น
เอกสำร เป็นต้น 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องจัดเตรียมบันทึกของบริษัทด้วยควำมถูกต้องและเที่ยงตรง 
2. พนักงำนต้องไม่จงใจท ำรำยงำนหรือบันทึกที่เป็นเท็จหรือผิดพลำด รวมทั้งต้องไม่จงใจปิดบังหรือเสนอข้อมูลที่เป็น

เท็จหรือผิดพลำดต่อบริษัทเมื่อพบรำยงำนที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลำด พนักงำนต้องรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำร
ทรำบ 

3. พนักงำนต้องไม่เปลีย่นแปลงบันทกึของบริษัทหำกไม่ได้รับอนุมตัิอยำ่งเป็นทำงกำร 
4. พนักงำนต้องจัดท ำหรือจัดเตรียมบันทึกของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ 
5. พนักงำนต้องเก็บรักษำบันทึกของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ตำมนโยบำยของบริษัท และตำมควำมจ ำเป็นทำง

ธุรกิจ 
6. พนักงำนต้องคุ้มครองและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจ ำเพำะที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน  ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่สัญญำ 

และผู้ร่วมทุนไว้เป็นควำมลับ เมื่อมีกำรใช้ข้อมูลเหล่ำนั้น เว้นแต่จะเปิดเผยให้แก่บุคคลที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ข้อมูลได้
และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น 

7. เมื่อพนักงำนพบข้อผิดพลำดทำงด้ำนเอกสำรและด้ำนบัญชี ต้องรำยงำนผู้บังคับบัญชำให้ทรำบโดยทันที แล้ว
ด ำเนินกำรแก้ไขตำมที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำร โดยกำรให้เครดิต กำรชดใช้เงินคืน หรือวิธีกำรอื่นซึ่งเห็นพ้องต้องกัน 
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4. เวลำ (Time) 

กำรบันทึกเวลำท ำงำนอย่ำงถูกต้องและกำรใช้เวลำท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นสิ่งส ำคัญต่อลูกค้ำและผู้ถือหุ้น  
กำรท ำเช่นนั้นจะท ำให้เห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรท ำงำนระดับปำนกลำงกับกำรท ำงำนอย่ำงดีเยี่ ยม ซึ่งจะท ำให้เรำ
ได้เปรียบในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ หำกพนักงำนใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำที่สุดและไม่ยอมให้ผลประโยชน์ภำยนอกมำแทรกแซงเวลำ
ท ำงำน ก็ย่อมจะท ำให้บริษัทมีควำมได้เปรียบคู่แข่งในสภำพกำรแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น 

ค ำจ ำกดัควำม 

เวลำท ำงำน หมำยถึง ช่วงเวลำที่ใช้ในกำรท ำงำน กำรเดินทำงเพื่อธุรกิจ กำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ หรือกำรเป็น
ผู้แทนบริษัท 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องใช้เวลำท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และใหม้ีประสิทธิผลตำมที่ก ำหนดไว ้
2. พนักงำนต้องบันทึกเวลำท ำงำนอย่ำงถูกต้องและเที่ยงตรง 
3. พนักงำนต้องปฏิบัติตำมนโยบำยของหน่วยงำนเกี่ยวกับก ำหนดเวลำกำรท ำงำน 
4. พนักงำนต้องไม่กระท ำกำรหรือชักจูงเพื่อนพนักงำน ให้ใช้เวลำงำนไปท ำกิจกรรมอื่นท่ีไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 

5. ทรพัยส์นิทำงปญัญำ (Intellectual Property) 

ควำมคิด แนวคิด และข้อมูลอื่นๆ ที่พนักงำนคิดค้นขึ้นได้ ถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่ำต่อบริษัท สิ่งเหล่ำนี้เป็นหัวใจในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ และกระตุ้นให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจใหม่ หำกพนักงำนไม่ปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำเหล่ำนี้บริษัทอำจ
สูญเสียเอกสิทธ์ิและควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ 

ตัวอยำ่งทรพัยส์นิทำงปัญญำ ได้แก่ เทคโนโลยีทั้งที่จดหรือไม่ได้จดสิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ ควำมลับทำงกำรค้ำ 
ข้อมูลที่มีลิขสิทธ์ิ เป็นต้น 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท โดยจะไม่เปดิเผยก่อนได้รับอนญุำต  
2. พนักงำนต้องปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำโดยไม่ใช้ผิดวิธีหรือผิดกฎหมำย และเมื่อใช้ ต้องแน่ใจว่ำได้ประทับตรำหรือ

แสดงเครื่องหมำยกำรค้ำ หรือเครื่องหมำยบริกำร หรือสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ เช่น กำรใช้ ®, TM, © (1999),      เป็น
ต้น 

3. พนักงำนต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงกำรค้นพบ กำรประดิษฐ์ (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ่งประดิษฐ์ทำงเทคโนโลยี) 
รวมไปถึงข้อมูลจ ำเพำะ ที่ได้พัฒนำขึ้นในช่วงเวลำปฏิบัติงำนในบริษัท หรือใช้ทรัพยำกรของบริษัท 

4. พนักงำนต้องช่วยบริษัทเพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ปกป้องเครื่องหมำยกำรค้ำที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ
ของบริษัท 
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6. ขอ้มลูจ ำเพำะ (Proprietary Information) 

ข้อมูลจ ำเพำะมีบทบำทส ำคัญต่อกลยุทธ์ทำงกำรค้ำเช่นเดียวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ ดังนั้นพนักงำนพึง
ตระหนักว่ำข้อมูลส่วนมำกที่ได้รับกำรพัฒนำโดยบริษัทหรืออยู่ในควำมครอบครองของบริษัท ล้วนเป็นควำมลับที่ห้ำมเปิดเผย
โดยไม่ได้รับอนุญำต กำรใช้ประโยชน์และกำรเก็บรักษำข้อมูลเหล่ำนี้อย่ำงระมัดระวังเป็นสิ่งส ำคัญต่อควำมได้เปรียบคู่แข่งและ
ท ำให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทจะเป็นผู้น ำในตลำดกำรแข่งขัน 

ค ำจ ำกดัควำม  

ขอ้มลูจ ำเพำะ หมำยถึง ข้อมูลที่บริษัท เป็นเจ้ำของหรือควบคุม ซึ่งประกอบด้วย 

 มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนำคต 

 หำกเปิดเผย อำจเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่ง 

 เป็นท่ีรู้กันในวงจ ำกัด และต้องไม่เปิดเผยสูส่ำธำรณชน 

ตัวอย่ำงของข้อมูลจ ำเพำะ ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ โปรแกรม วิธีกำร เทคนิค กำรค้นพบ กำรพัฒนำและกำรสร้ำงสรรค์ 
กำรวิจัย ข้อมูลของลูกค้ำและพนักงำน แผนกำรก่อสร้ำง กลยุทธ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่และเทคโนโลยีชนิดอื่น แผน
ธุรกิจและกำรตลำด ข้อมูลกำรขำยและกำรตลำด 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องจัดกำร จัดเก็บ และแยกรำยละเอียดข้อมูลจ ำเพำะตำมข้อก ำหนดของบริษัท 
2. เมื่อพนักงำนจะจ ำหน่ำย จ่ำยแจกข้อมูลจ ำเพำะให้แก่บุคคลอื่น ต้องได้รับควำมเห็นชอบเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก

ผู้บังคับบัญชำและหน่วยงำนทำงกฎหมำย รวมทั้งต้องปฏิบัติตำมสัญญำที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลด้วย 
3. ในกำรเจรจำตกลงเกี่ยวกับข้อมูลจ ำเพำะ พนักงำนต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟัง หรือบันทึกเสียง 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งไม่ควรสนทนำในท่ีสำธำรณะ ผ่ำนเครื่องมือสื่อสำรทุกประเภท หรือกับสมำชิกในครอบครัวซึ่งอำจ
น ำไปสู่กำรเปิดเผยต่อผู้อื่น 

4. เมื่อพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนของบริษัทพนักงำนต้องไม่เปิดเผยและน ำข้อมูลจ ำเพำะไปด้วย 
5. พนักงำนจะรับข้อมูลจ ำเพำะและ/หรือข้อมูลลับซึ่งเป็นของบุคคลอื่น จำกบุคคลที่ได้รับอนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลได้ 

ต่อเมื่อพนักงำนได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำและฝ่ำยกฎหมำยเท่ำนั้นและหำกได้รับข้อมูลเหล่ำนี้จำกคู่แข่ง
พนักงำนต้องแจ้งฝ่ำยกฎหมำยทันที 

6. พนักงำนจะรับและ/หรือใช้ข้อมูลจ ำเพำะของคู่แข่งเฉพำะข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไป ข้อมูลที่ถูกกฎหมำย หรือข้อมูลที่
ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัทคู่แข่งเท่ำนั้น 

7. พนักงำนต้องได้รับอนุญำตจำกกรรมกำรบริษัท ผู้มีอ ำนำจก่อนท ำสัญญำที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล หรือสัญญำเปิดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลใดๆ 

7. ขอ้มลูภำยใน/กำรใชข้อ้มลูภำยในเพือ่กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ (Inside Information/Insider Trading) 

ข้อมูลภำยในมีบทบำทส ำคัญในธุรกิจเพรำะบริษัทฯ สำมำรถใช้ข้อมูลนี้ในกำรประเมินโอกำสทำงธุรกิจและผลก ำไร
ในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลภำยในอย่ำงไม่เหมำะสมอำจก่อให้เกิดผลเสียต่อกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท 
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และอำจท ำลำยควำมได้เปรียบในกำรเจรจำธุรกิจ อันอำจท ำให้เสียโอกำสที่ดีในกำรปรับปรุงกำรบริกำรลูกค้ำ นอกจำกนั้น กฎ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังระบุ
ว่ำ กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือกำรส่งต่อข้อมูลภำยในไปสู่บุคคลอื่นเพื่อกำรนั้น เป็นกำรกระท ำที่ผิด
กฎหมำย 

ค ำจ ำกดัควำม  

ข้อมูลภำยใน คือ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณซึ่งอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของ  ผู้ลงทุน หรือ
วิธีกำรอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรค้ำหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เช่น กำรใช้สิทธิในกำรแปลงตรำสำรหุ้น) 

ตัวอย่ำงข้อมูลภำยใน ได้แก่ ข้อมูลที่ยังไม่ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร ประกำศเกี่ยวกับเงินปันผล แผนกำรออกหรือ
ซื้อคืนหลักทรัพย์ รำยงำนผลประกอบกำรของบริษัท กำรเจรจำเพื่อควบรวมกิจกำร กำรเจรจำร่วมทุน และกำรเจรจำเกี่ยวกับ
ข้อสัญญำ รวมทั้งธุรกรรมและสัญญำกับบริษัทฯ อื่นที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ เป็นต้น 

ข้อพึงปฏิบัติ 

1. พนักงำนต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภำยในที่เกี่ยวกับบริษัท หรือของบริษัทอื่นต่อผู้ที่ไม่มีสิทธิรับรู้ตำมข้อบังคับหรือ
ข้อตกลงทำงธุรกิจ 

2. ในกำรเจรจำตกลงเกี่ยวกับข้อมูลภำยใน พนักงำนต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟัง หรือบันทึกเสียง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งไม่ควรเจรจำในที่สำธำรณะ (เช่น ในแท็กซี่ ห้องประชุม งำนแสดงสินค้ำ ลิฟต์ ร้ำนอำหำร ห้องน้ ำ 
สนำมกอล์ฟ) แม้แต่กำรเจรจำผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ถือว่ำไม่ปลอดภัยเช่นกัน 

3. พนักงำนต้องไม่เปิดเผยข้อมลูภำยในที่ยังไม่ได้ประกำศอยำ่งเป็นทำงกำรต่อสำธำรณะ 
4. พนักงำนต้องไม่น ำข้อมูลภำยในของบริษัท หรือของบริษัทอื่นมำใช้เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์รวมทั้งไม่ส่งข้อมูลให้

ผู้อื่นเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 

8. ระบบกำรสือ่สำรและระบบคอมพวิเตอร ์(Communications and Computer Systems) 

เทคโนโลยีเป็นหัวใจส ำคัญของธุรกิจบริษัท ลูกค้ำของบริษัทไม่เพียงแต่จะมีสิทธิคำดหวังว่ำจะได้รับเฉพำะบริกำรที่มี
คุณภำพเท่ำนั้น แต่ยังคำดหวังว่ำจะได้รับกำรปกป้องข้อมูลของลูกค้ำอีกด้วย นอกจำกระบบกำรสื่อสำรและระบบคอมพิวเตอร์
มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว ยังมีบทบำทส ำคัญต่อกำรสื่อสำรของโลกและควำม
มั่นคงของชำติ ดังนั้นควำมส ำเร็จของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภำพในกำรคุ้มกันและกำรใช้งำนของระบบกำรสื่อสำรและ
ระบบคอมพิวเตอร์อย่ำงเหมำะสมด้วย 

ตัวอย่ำงของระบบกำรสื่อสำรและระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์ด้ำนกำรสื่อสำร เช่น โทรศัพท์ เครื่องรับฝำก
ข้อควำม โทรสำรและเพจเจอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ำยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชุมสำย ข้อมูลที่เข้ำสู่ระบบ เช่น รหัส
ประจ ำตัวและรหัสผ่ำน อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิกำรใช้ระบบ บัตรผ่ำนเข้ำอำคำร และรหัสผ่ำนเข้ำอำคำร 
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ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องรักษำควำมลับและควำมสมบูรณ์ของระบบกำรสื่อสำรและระบบคอมพิวเตอร์ รหัสส่วนตัว รหัสผ่ำน 
รหัสเข้ำสู่ระบบ เทคโนโลยีและข้อมูลของบริษัท ทั้งต้องไม่น ำเทคโนโลยีเหล่ำนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต 

2. พนักงำนต้องใช้ระบบกำรสื่อสำรและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยควำมรับผิดชอบ และต้องไม่ก่อให้ เกิดควำมแตกแยก 
กำรท ำให้ผู้อื่นเสียหำย กำรท ำลำยขวัญ หรือส่งเสริมให้เกิดควำมไม่เป็นมิตรในสถำนท่ีท ำงำน 

3. พนักงำนต้องไม่ใช้ระบบกำรสื่อสำรและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมำยหรือขัดต่อนโยบำยบริษัทฯ ไม่ใช้
อินเตอร์เน็ตหรือบริกำรที่คล้ำยคลึงกันในทำงที่จะท ำให้บริษัทเกิดควำมเสียหำย อับอำย ขำดควำมเช่ือถือ หรือเสีย
ช่ือเสียง 

4. พนักงำนควรใช้ระบบกำรสื่อสำรและระบบคอมพิวเตอรข์องบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ 
อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เป็นกำรส่วนตัวในบำงครำว (เช่น กำรใช้โทรศัพท์ กำรรับข้อควำมทำงเครื่องฝำกข้อควำม อีเมล์ 
เครื่องโทรสำร กำรใช้อินเตอร์เนตในกิจส่วนตัว) ก็สำมำรถท ำได้ หำกได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ และ
นอกจำกน้ัน 

• ต้องไม่กระทบต่องำนท่ีรับผดิชอบ และธุรกิจของบริษัท 

• ต้องไม่เกี่ยวกับธรุกิจกิจกรรมพิเศษหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นๆ (รวมไปถึง กำรเชิญชวนหรือส่งเสริมกำร
ซื้อขำยสินค้ำ และเรื่องกำรเมืองหรือศำสนำ) 

• ต้องไม่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยต่อบริษัทฯ โดยไม่สมควร 

• ต้องไม่ขัดต่อมำตรฐำนกำรปฏิบัตติำมจรรยำบรรณนี้ หรือนโยบำยระเบียบของบริษัท 
5. พนักงำนต้องบันทึกเฉพำะข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ลงในระบบกำรสื่อสำรและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 
6. พนักงำนต้องค้นหำ ใช้ เปลี่ยน ท ำส ำเนำ ลบ หรือท ำลำย ข้อมูลจ ำเพำะ เมื่อได้รับอนุญำตเท่ำนั้น 
7. พนักงำนต้องรักษำควำมลับของข้อมูลที่เก็บบันทึก หรือที่ใช้สื่อสำรผ่ำนระบบกำรสื่อสำร และระบบคอมพิวเตอร์ 

และจะใช้ข้อมูลเหล่ำนี้ (เช่นข้อมูลโทรศัพท์จำกลูกค้ำ ประวัติพนักงำน) ตอ่เมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำเป็น
กำรเฉพำะและตำมควำมจ ำเป็นทำงธุรกิจภำยในขอบเขตของกฎหมำยเท่ำน้ัน 

8. พนักงำนต้องปกป้องควำมลับข้อมูลของบริษัทฯ (โดยเทคโนโลยีกำรเข้ำรหัส) ที่ส่งผ่ำนเครือข่ำยสำธำรณะ (เช่น 
อินเตอร์เน็ต) เพื่อหลีกเลี่ยงกำรรั่วไหลของข้อมูลลับของบริษัท 

9. พนักงำนต้องตรวจสอบซอฟต์แวร์ แผ่นดิสก์ และแฟ้มข้อมูลใหม่ที่ได้รับผ่ำนทำงโครงข่ำยสำธำรณะ  (เช่น 
อินเตอร์เน็ต) โดยกำรใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสตรวจสอบก่อนกำรติดตั้งหรือกำรใช้งำน 

10. พนักงำนต้องใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ได้รับกำรอนุญำตแล้ว และพนักงำนสำมำรถใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์สำธำรณะ
หรือโปรแกรมทดลองใช้งำนโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย (Shareware) เมื่อได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(IT) เท่ำนั้น 

11. เมื่อหยุดใช้คอมพิวเตอร์ช่ัวครำว หรือไม่อยู่ในระหว่ำงปฏิบัติงำน เพื่อควำมปลอดภัยพนักงำนต้องออกจำกระบบหรอื
ใช้รหัสป้องกันผู้อื่นใช้งำน 

12. พนักงำนจะติดตำมและปฏิบัติตำมนโยบำย รวมทั้งข้อก ำหนดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยของเครือข่ำย
ระบบสื่อสำรและระบบคอมพิวเตอร์อย่ำงสม่ ำเสมอ 

13. พนักงำนต้องไม่เอื้ออ ำนวยหรือละเลยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ำมำแสวงหำประโยชน์ หรือเข้ำถึง หรือรบกวนระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอรข์องบริษัทโดย มิชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกบริษัท 
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หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึ้นหรือมีอยู่ หรือเป็นกำรกระท ำผิด      ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
กฎหมำยลิขสิทธิ์ หรือกฎหมำยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

14. พนักงำนต้องไม่ใช้ระบบกำรสื่อสำรและระบบคอมพิวเตอร์ ในทำงส่วนตัว โดยใช้โปรแกรมสื่อประเภท โซเชียล 
มีเดีย (กำรสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยทำงสังคม) เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ หรือกำรส่งอีเมล โพสต์ข้อควำมที่ไม่เหมำะสม 
และเข้ำข่ำยควำมผิดอำญำ 

ขอ้สงัเกต 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรก ำกับดูแลกำรใช้เทคโนโลยี เช่น เครือข่ำยระบบคอมพิวเตอร์ อีเมล์หรือวอยซ์เมล์ เพื่อ
ตรวจสอบให้มีกำรใช้งำนอย่ำงถูกต้อง กำรเข้ำหรือกำรใช้ระบบโดยได้รับอนุญำต และเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของบริษัท
อย่ำงแท้จริง 

9. กำรท ำธรุกจิระหวำ่งบรษิทัในเครอื (Affiliate Transaction) 

ในขณะที่บริษัทฯ และพนักงำนได้รับประโยชน์จำกกำรรวมตัวกันของบริษัทในเครือ  บริษัทฯ มีมำตรฐำนที่ท ำให้
ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง และบริษัทมั่นใจได้ว่ำมีโอกำสที่เท่ำเทียมกันในตลำดกำรค้ำ ดังนั้นกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับธุรกรรม
ระหว่ำงบริษัทในเครือต้องเป็นไปอย่ำงถูกต้องและโปร่งใส 

ข้อพึงปฏิบัติ 

1. พนักงำนต้องสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรท ำธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยระหว่ำงบริษัทในเครือจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ร่วมกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจ หรือผลตอบแทนด้ำนกำรเงิน 

2. กำรท ำธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยระหว่ำงบริษัทในเครือ จะต้องมีกำรก ำหนดรำคำที่เป็นหลักฐำนชัดเจน 
3. กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจระหว่ำงบริษัทในเครือ พนักงำนต้องบันทึกหลักฐำนกำรเรียกเก็บค่ำเวลำปฏิบัติงำนและ

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง อย่ำงถูกต้องและตำมควำมเป็นจริง ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำย 

10. กำรจำรกรรมและวนิำศกรรมขอ้มลู (Espionage and Sabotage) 

ทรัพย์สินของบริษัทอำจถูกน ำไปใช้อย่ำงไม่เหมำะสม และอำจถูกหรือท ำลำยโดยคู่แข่งหรือบุคคลอื่นที่พยำยำม
ท ำลำยธุรกิจและช่ือเสียงของบริษัทฯ กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องมีกำรป้องกันกำรจำรกรรมและกำรก่อวินำศกรรมเป็น
อย่ำงดี เพื่อให้ลูกค้ำมั่นใจว่ำได้รับบริกำรที่ต่อเนื่องและปลอดจำกกำรแทรกแซง รวมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรใน
อนำคต 

ตัวอย่ำงข้อมูลที่อำจถูกจำรกรรมและวินำศกรรม ได้แก่ รหัสผ่ำนคอมพิวเตอร์ มำตรกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย 
ต ำแหน่งที่ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ รำยละเอียดแผนผังวงจร กระบวนกำรกู้ระบบบริกำร และกำรปรับเปลี่ยนเส้นทำงกำรส่ง
ข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลลับและข้อมูลควำมมั่นคงแห่งชำติ ข้อมูลทำงเทคนิคและกำรวิจัยตลำด ข้อมูลกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
แผนธุรกิจ แผนและกลยุทธ์ทำงกำรตลำด เป็นต้น 
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ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนจะใช้และให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญำตและเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจของ
บริษัทเท่ำนั้น 

2. พนักงำนต้องเข้มงวดกวดขันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวกับข้อมูลลับเข้ำไปในบริเวณที่เก็บข้อมูลพนักงำนต้องเก็บข้อมูล
เหล่ำนั้นไว้ในที่ท่ีปลอดภัยและที่ท่ีมีกำรป้องกันอย่ำงแน่นหนำภำยหลัง เสร็จสิ้นกำรใช้งำนแล้ว 

3. พนักงำนต้องรำยงำนให้กับผู้บังคับบัญชำรับทรำบทันที เมื่อมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญำตพยำยำมเข้ำถึงข้อมูลลับหรือ
เข้ำไปในเขตหวงห้ำมของบริษัท 

11. ชื่อเสยีง (Reputation) 

ควำมมีช่ือเสียงของบริษัท ในด้ำนกำรให้บริกำรลูกค้ำคุณภำพของบริกำรและกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม ท ำ
ให้บริษัทมีพนักงำนที่มีควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ เข้ำมำร่วมงำน มีลูกค้ำที่ภักดีต่อบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงำน
ของรัฐท่ีก ำกับดูแล รวมทั้งผู้ถือหุ้นและเจ้ำหนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้บริษัท ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำธุรกิจ อย่ำงไรก็ดี 
ช่ือเสียงที่พยำยำมสร้ำงขึ้นมำด้วยควำมยำกล ำบำกอำจสูญสิ้นไปอย่ำงง่ำยดำย  เพียงเพรำะกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมบำง
ประกำร กำรท ำธุรกิจกับบุคคลอื่นทุกครั้งเป็นโอกำสอันดีที่จะสร้ำงช่ือเสียงอันดีงำมให้บริษัท นอกจำกนี้กำรใช้ตรำสัญลักษณ์
ของบริษัท อย่ำงต่อเนื่องยังเป็นสิ่งส ำคัญที่ช่วยเชิดชูตรำสัญลักษณ์และชื่อเสียงบริษัทในตลำดกำรค้ำที่มีกำรแข่งขัน สิ่งเหล่ำนี้ 
หำกด ำเนินกำรอย่ำงไม่ต่อเนื่องและครบถ้วน อำจท ำให้ช่ือยี่ห้อและตรำสัญลักษณ์ของบริษัทเสื่อมควำมนิยมและไม่อยู่ในควำม
ทรงจ ำของสำธำรณชน ดังนั้นควำมส ำเร็จในอนำคตของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับกำรที่พนักงำนทุกคนช่วยกันรักษำช่ือเสียงของ
บริษัทอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องใช้ช่ือยี่ห้อและตรำสัญลักษณ์ของบริษัทให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนด และต้องป้องกันมิให้น ำทรัพย์สินอันมี
ค่ำนี้ไปใช้อย่ำงไม่เหมำะสมและหรือโดยมิได้รับอนุญำต และต้องรำยงำนต่อหน่วยงำนที่รับผิดชอบของบริษัททันที 
เมื่อพบว่ำมีกำรใช้อย่ำงผิดวิธีและผิดวัตถุประสงค์ 

2. กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรสู่ภำยนอก พนักงำนต้องปฏิบัติตำมนโยบำยสถำนะและกิจกรรมภำยในของบริษัท 
3. กำรออกเอกสำรรับรอง หรือท ำกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอื่นๆ โดยใช้ช่ือหรือในนำมบริษัท พนักงำนต้องได้รับอนุญำต

จำกหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องภำพลักษณ์ของบริษัทเท่ำนั้น 
4. พนักงำนต้องแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำสิ่งที่ตนพูดหรือเขียนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ถือว่ำเป็น

ควำมเห็นหรือท ำในนำมของบริษัท 
5. พนักงำนต้องแต่งกำยหรือแต่งเครื่องแบบตำมที่บริษัทก ำหนดและไม่แต่งเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกำยที่แสดงให้

เห็นว่ำเป็นพนักงำนบริษัท เข้ำไปในสถำนเริงรมย์ต่ำงๆ หรือสถำนอบำยมุข ยกเว้นกำรเข้ำไปเพื่อปฏิบัติงำนตำม
หน้ำท่ี 

6. พนักงำนต้องไม่กระท ำกำรใดๆให้บริษัท ได้รับควำมเสียหำยหรือมีลักษณะที่อำจเป็นอันตรำยต่อเพื่อนร่วมงำน หรือ
ตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่ำจะโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อก็ตำม 
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หมวดที ่5. ควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ 

(Customer Relations) 

ลูกค้ำ คือ ผู้ที่ใช้บริกำรต่ำงๆของบริษัทและให้ผลตอบแทนในรูปของค่ำบริกำรเหล่ำนั้น กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้ำ ย่อมหมำยถึงกำรผูกพันให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจต่อสินค้ำและบริกำรของบริษัท อย่ำงต่อเนื่องพนักงำนพึงปฏิบัติต่อ
ลูกค้ำทุกรำยเยี่ยง “ผู้มีพระคุณ” กำรกระท ำใดๆ ของพนักงำนอำจจะส่งผลกระทบต่อควำมไม่พอใจของลูกค้ำ ท ำให้ลูกค้ำ
เหล่ำนั้นเลิก หรือ ลด กำรใช้สินค้ำและบริกำรของบริษัทและอำจเปลี่ยนไปสนับสนุนธุรกิจของคู่แข่ง หรือเผยแพร่ควำมไม่
พอใจเหล่ำนั้นสู่สำธำรณชนอันเป็นเหตุให้ “ภำพลักษณ์” ของบริษัทเสียหำยได้ พนักงำนทุกคนจึงจ ำเป็นต้องสร้ำงและรักษำ
สัมพันธภำพอันดีกับลูกค้ำทุกรำย ด้วยกำรปฏิบัติตำมคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำนของบริษัทฯ 

1. ดำ้นควำมรู ้ควำมสำมำรถ (Knowledge/ Skill) 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องรู้และเข้ำใจสินค้ำและบริกำรของบริษัทเป็นอย่ำงด ี
2. พนักงำนต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงละเอียด ก่อนจะเสนอสินค้ำหรือบริกำรต่อลูกค้ำ 

เพื่อสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้อง 
3. พนักงำนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกคำ้ 
4. พนักงำนต้องมีควำมรับผิดชอบ สนใจใฝ่หำข้อมูลควำมรู้อยู่เสมอ และสะสมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนให้ดีมำกขึ้น

เรื่อยๆ เพื่อเพ่ิมควำมพอใจให้ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร 

2. ดำ้นคณุภำพและประสทิธผิล (Quality and Productivity) 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องน ำเสนอสินค้ำหรือบริกำรของบริษัทฯ ที่มีคณุภำพและมำตรฐำนตำมที่บริษัทก ำหนด 
2. พนักงำนต้องปฏิบัติต่อลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ ให้เกียรติลูกค้ำ และต้องใช้วำจำที่สุภำพกับลูกค้ำ ตำมข้อก ำหนดของ

บริษัท 
3. พนักงำนต้องให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงซื่อตรงและเป็นธรรม ต้องไม่เอำรัดเอำเปรียบหรือฉ้อโกงลูกค้ำ 
4. พนักงำนต้องตรงต่อเวลำ รักษำเวลำที่นัดกับลูกค้ำเสมอ 
5. พนักงำนต้องพยำยำมให้บริกำรทีเ่หนือควำมคำดหวังของลูกค้ำ 
6. พนักงำนต้องให้บริกำรที่น่ำเชื่อถือ และเช่ือใจได้ ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตำมค ำสัญญำที่ให้ไว้แก่ลูกค้ำเสมอ หำกไม่

สำมำรถด ำเนินกำรได้ พนักงำนจะต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบเพื่อหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 
7. พนักงำนต้องมีบุคลิกภำพท่ีด ีแต่งกำยตำมที่บริษัทก ำหนดหรือเหมำะสมกับหนำ้ที่ กำลเทศะสะอำดและสภุำพ

เรียบร้อย รวมถึงต้องจัดสถำนท่ีที่ปฏิบัติงำนให้สะอำด เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
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3. ดำ้นทศันคตแิละพฤตกิรรม (Attitude and Manner) 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องมีทัศนคติที่ดีต่องำนบริกำรลูกค้ำ ให้ควำมส ำคัญต่องำนบริกำรและปฏิบัติอย่ำงเต็มที่ ซึ่งจะเป็นผลให้
งำนบริกำรมีคุณค่ำและมีประสิทธิภำพอันจะน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศ 

2. เมื่อลูกค้ำมีปัญหำหรือข้อร้องเรียน พนักงำนต้องแสดงควำมสนใจ พร้อมรับฟังปัญหำลูกค้ำด้วยควำมรู้สึกเอำใจเขำ
มำใส่ใจเรำและเต็มใจท่ีจะให้ควำมช่วยเหลือด้วยควำมกระตือรือร้นเพื่อท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมประทับใจ 

3. พนักงำนต้องไม่แสดงกริยำอันไม่เหมำะสมต่อลกูค้ำ ไม่ทะเลำะ หรือโต้เถียงลูกค้ำ หรือแสดงอำรมณ์ เช่น อำกำรเบื่อ
หน่ำย หรือดุดัน แสดงควำมร ำคำญ ไม่สนใจให้บริกำร หรือแสดงควำมก้ำวร้ำว เป็นต้น 

4. พนักงำนต้องเคำรพกำรตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้ำ 
5. พนักงำนต้องไม่เสนอหรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกลูกค้ำ นอกเหนือจำกที่ได้ก ำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทฯ 
6. พนักงำนต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้ำ 
7. พนักงำนต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินของลูกค้ำ เช่น ลักขโมย ท ำให้ช ำรุด หรือ เสยีหำย 
8. พนักงำนต้องไม่ติดต่อกับลูกค้ำ นอกเหนือจำกภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยจำกบริษัท 

4. ดำ้นกำรสือ่สำร (Communication) 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องแสดงตนว่ำเป็นพนักงำนของบริษัททุกครั้งที่พบปะหรือสนทนำกับลูกค้ำ เช่น บัตรประจ ำตัวพนักงำน 
นำมบัตร เครื่องแบบ หรือแจ้งด้วยวำจำ 

2. พนักงำนต้องน ำข้อมูลหรือข้อเสนอแนะจำกลูกค้ำ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ รวมทั้งสำมำรถเสนอข้อคิดเห็นในกำร
ปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อประโยชน์ของบริษัท 

หมวดที ่6. ขอ้ตกลงทีเ่ปน็ธรรมกบับคุคลอืน่ 

(Fair Dealings with Others) 

1. ควำมเปน็สว่นตวัของลกูคำ้/ควำมเปน็สว่นตวัในกำรตดิตอ่สือ่สำร 

(Customer Privacy/Privacy of Communications) 

เนื่องจำกบริษัทฯ ให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวไปจนถึงชีวิตกำรท ำงำนของลูกค้ำ  กำรที่ลูกค้ำได้มอบควำม
ไว้วำงใจด้วยกำรให้ข้อมูลลูกค้ำ บันทึก ตลอดจนข้อมูลกำรติดต่อสื่อสำรให้แก่บริษัท บริษัทจึงต้องถือเป็นควำมรับผิดชอบที่
ต้องรักษำควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำตำมที่ลูกค้ำคำดหวังอย่ำงเคร่งครัด กำรหำลูกค้ำรำยใหม่และกำรรักษำลูกค้ำเดิมให้คงอยู่ 
จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภำพในกำรรักษำข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำรของลูกค้ำอย่ำงเหมำะสม  ดังนั้นบริษัทจึงต้องพัฒนำ
มำตรฐำนจ ำเพำะในกำรดูแล ปกป้องข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำรของลูกค้ำให้สมกับที่ลูกค้ำไว้วำงใจ 
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ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องรักษำควำมเป็นส่วนตัวและข้อมูลของลูกค้ำ โดยไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวหรือละเมิดกำรติดต่อสื่อสำรหรือกำร
ส่งผ่ำนข้อมูลใดๆ เว้นแต่จะเป็นไปตำมค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย 

2. พนักงำนต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำของบริษัทท่ีได้รับมำ เพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของบริษัทเท่ำนั้น เมื่อลูกค้ำของ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นส่วนตัว พนักงำนต้องไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้ำ ค ำสั่งซื้อ กระบวนกำรท ำงำน หรือบริกำร
ของลูกค้ำ เพื่อประโยชน์ด้ำนกำรตลำดหรือด้ำนกำรขำยของบริษัท 

3. พนักงำนจะเข้ำไปดูข้อมูลของลูกค้ำและข้อมูลของบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือพนักงำนอ่ืนของบริษัท ได้เมื่อได้รับ
อนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำตำมที่บริษัทก ำหนดเท่ำนั้น 

2. ผูจ้ดัหำสนิคำ้/บรกิำรและตวัแทนอืน่ ๆ (Suppliers and other Representatives) 

ผู้จัดหำสินค้ำ/บริกำร ที่ปรึกษำ ผู้แทนจ ำหน่ำย และตัวแทนอ่ืนๆ ล้วนมีส่วนส ำคัญต่อควำมส ำเร็จโดยรวมของบริษัท 
ด้วยเหตุนี้จึงถือว่ำเป็นคู่ค้ำที่มีคุณค่ำ เพื่อให้บริษัทซื้อสินค้ำได้ในรำคำที่เป็นธรรมและเหมำะสม รวมทั้งได้รับบริกำรที่มี
คุณภำพ บริษัทจะต้องท ำให้คู่ค้ำอยำกท ำธุรกิจกับบริษัท โดยกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี มีควำมซื่อตรง และเชื่อถือได้ กำรที่จะ
รักษำผู้จัดหำสินค้ำ/บริกำร ที่ดีเอำไว้ พนักงำนจึงควรปฏิบัติต่อผู้จัดหำสินค้ำ/บริกำรในท ำนองเดียวกันกับที่บริษัทต้องกำรให้ 
ผู้จัดหำสินค้ำ/บริกำรปฏิบัติต่อบริษัท 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องทบทวนและปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรของบริษัทตลอดทั้งหำแนวทำงที่เหมำะสม 
ก่อนกำรเลือกผู้จัดหำสินค้ำ/บริกำร ที่ปรึกษำ ผู้แทนจ ำหน่ำย และตัวแทนอ่ืนๆ 

2. พนักงำนต้องจัดให้มีสัญญำหรือข้อตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร  โดยมีข้อก ำหนดรำยละเอียด เกี่ยวกับลักษณะงำน
และหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคู่สัญญำและจัดส่งให้ฝ่ำยกฎหมำยตรวจสอบก่อนลงนำม 

3. ก่อนด ำเนินธุรกิจร่วมกัน พนักงำนต้องแจ้งให้ผู้จัดหำสินค้ำ/บริกำร ที่ปรึกษำ ผู้แทนจ ำหน่ำย และตัวแทนอื่นๆ 
ทรำบเกี่ยวกับหน้ำที่ที่จะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และ จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
กฎหมำย ข้อบังคับ และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้พนักงำนควรสอบถำมข้อมูลสินค้ำและบริกำรเพิ่มเติมจำก
หน่วยงำนจัดหำของบริษัทด้วย 

3. เจำ้หนี ้(Creditors) 

กำรสนับสนุนและไว้วำงใจจำกเจ้ำหนี้เป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งที่ท ำให้บริษัทสำมำรถสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเงินที่มั่นคง  
บริษัทมีนโยบำยและพันธกิจในกำรที่จะตอ้งปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและทันต่อ
เหตุกำรณ์ ตลอดจนปฏิบัติตำมพันธะสัญญำอย่ำงเคร่งครัด 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ต่อกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่บริษัทให้ไว้ต่อเจ้ำหนี้ทุกประเภทโดยอยู่ภำยใต้
เงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์และกฎหมำยที่ก ำหนด 
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2. พนักงำนต้องด ำเนินกำรให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินท่ีถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจ่ำยช ำระหนี้ตรงตำมเวลำ 
3. หำกมีอุปสรรคใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขได้ พนักงำนต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบโดยทันทีเพื่อร่วมกันหำ

แนวทำงแก้ไข 
4. พนักงำนต้องดูแลคุณภำพของหลักทรัพย์ค้ ำประกัน 

4. ผูล้งทนุ (Investors) 

ผู้ลงทุนเป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบำทส ำคัญในกำรด ำรงอยู่ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้กำรระดมทุนเพื่อกำร
ขยำยกิจกำรประสบผลส ำเร็จ กำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องของผู้ลงทุนเป็น สิ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมไว้วำงใจของผู้ลงทุนที่มีต่อ
บริษัท 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรู้และทักษะกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงสุดควำมสำมำรถ ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ลงทุนทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนโดยรวม มีควำม
รับผิดชอบต่อผู้ลงทุนอย่ำงสม่ ำเสมอ มุ่งเน้นที่จะสร้ำงควำม เติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันใน
ระยะยำว มุ่งสร้ำงผลตอบแทนท่ีเหมำะสมให้กับผู้ลงทุน 

2. พนักงำนต้องด ำเนินกำรให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่กำรเงินตำม  ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส ต่อ ผู้ลงทุนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

3. พนักงำนต้องไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลที่สำม โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณะ 

 
5. กำรแขง่ขันอยำ่งเปน็ธรรม (Fair Competition) 

บริษัทมีพันธกิจในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำโดยด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ด้วยกำรเสนอสินค้ำและบริกำร
ที่มีคุณภำพ พยำยำมรักษำควำมไว้วำงใจของลูกค้ำ ผู้จัดหำสินค้ำและบริกำร รวมทั้งคู่แข่งทำงกำรค้ำ โดยด ำเนินธุรกิจด้วย
ควำมชอบธรรมและยึดจรรยำบรรณ กำรท ำธุรกิจทุกอย่ำงของบริษัทจะต้องเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เป็น
หน้ำที่ของพนักงำนที่จะต้องรู้ มำตรฐำนของบริษัท กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมำยที่จะประกำศใช้ต่อไปในอนำคตซึ่งมี 
ผลกระทบต่อกำรท ำงำนของตน 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องส่งเสริมกำรขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัทด้วยกำรเปรียบเทียบกับสินค้ำและบริกำรของคู่แข่งอย่ำง
เป็นธรรมและตำมควำมเป็นจรงิ โดยต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งต้องไม่ใส่ร้ำยคู่แข่งตลอดจนสินค้ำและบริกำรของ
คู่แข่ง 

2. พนักงำนต้องไม่ร่วมท ำกำรจำรกรรม ก่อวินำศกรรม หรือติดสินบน คู่แข่งทำงกำรค้ำ ทั้งคู่แข่งในปัจจุบันและผู้ที่
อำจจะเป็นคู่แข่งในอนำคต 

3. พนักงำนต้องไม่ร่วมในกำรท ำสัญญำหรือข้อตกลง ซึ่งสัญญำหรือข้อตกลงนั้นอำจเป็นกำรลดหรือขจัดกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำอย่ำงไม่สมเหตสุมผล 
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4. พนักงำนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง เกี่ยวกับคุณภำพ สมรรถนะ คุณลักษณะ และควำมพร้อมที่จะขำยสินค้ำ
และให้บริกำร ในกำรแถลงข่ำว กำรโฆษณำ และกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 

6. ขอ้มลูกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ (Competitive Information) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลำดกำรค้ำ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรของ คู่แข่งเป็นสิ่งจ ำเป็นและ
เหมำะสม บริษัทประสงค์ที่จะแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมและหลีกเลี่ยงกำรท ำ ข้อตกลงและบันทึกควำมเข้ำใจที่ส่อไปในทำงที่ไม่
เหมำะสม ดังนั้น ในกำรรวบรวมข้อมูลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่บังคับใช้ จรรยำบรรณ และ
ธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งเป็นท่ี ยอมรับในกลุ่มธุรกิจ 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องรวบรวมข้อมูลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำจำกแหล่งต่อไปนี ้คือ 

• แหล่งข่ำวที่เปิดเผย (เช่น บทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์แล้ว โฆษณำ ข้อมูลสำธำรณะ หนังสือพิมพ์ วำรสำร 
และสื่อสำธำรณะอื่น ๆ) 

• กำรจัดกิจกรรมทำงกำรค้ำและอุตสำหกรรม (เช่น งำนแสดงสินค้ำ กำรประชุม และกำรจัดกิจกรรม
ทำงกำรค้ำอื่นๆ 

• งำนวิจัยของคู่แข่ง (ในกรณีที่มีกำรรวบรวมข้อมูลจำกผลกำรวิจัยของคู่แข่ง ซึ่งเปิดเผยให้แก่ลูกค้ำ เมื่อ
พนักงำนต้องน ำผลกำรวิจัยดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ จะต้องไม่แอบอ้ำงว่ำเป็นผลงำนของตนเอง) 

• ผลกำรส ำรวจข้อมูลทำงกำรค้ำโดยคณะที่ปรึกษำ ซึ่งเป็นท่ียอมรับ 

• ข้อมูลที่จัดท ำข้ึนส ำหรับลูกค้ำและสำธำรณชนท่ัวไป 

• ข้อตกลงที่ท ำกับลูกค้ำเป็นกำรเฉพำะ 
 

2. พนักงำนต้องไม่แสวงหำควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่ง หรือข้อมลูจ ำเพำะของคู่แข่ง โดยวิธีกำรอัน มิชอบด้วย
กฎหมำย เช่น กำรขโมย กำรจำรกรรม หรือกำรละเมดิ ข้อตกลงที่จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูของคู่แข่งไม่ว่ำจะได้จำกลูกค้ำ
หรือบุคคลอื่น 
 

หมวดที ่7. กำรท ำงำนรว่มกบัหนว่ยงำนของรฐั 
(Working with the Government) 

ค ำนิยำม  
พนักงำนรัฐ  หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงปกครอง ,

คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำท คณะกรรมกำรหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมำย ให้อ ำนำจในกำรออกกฎ ค ำสั่ง หรือมติใดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อบุคคล  

ควำมสมัพนัธก์บัหนว่ยงำนของรฐั (Government Relations)  

กำรติดต่องำนกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ว่ำหน่วยงำนรัฐจะอยู่ในฐำนะลูกค้ำหรือผู้รับผิดชอบตำมกฎหมำย ล้วนมีผล
ส ำคัญต่อควำมส ำเร็จอย่ำงต่อเนื่องของธุรกิจบริษัท พนักงำนจึงควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสม หรือ กระท ำกำรใด ๆ 
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ที่เป็นกำรใช้อิทธิพล เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ที่มิควรได้จำกหน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ และพนักงำนของรัฐ กำรละเลยข้อพึง
ปฏิบัติข้ำงต้นอำจท ำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ บริษัทและพนักงำนถูกลงโทษตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ดังนั้น พนักงำนจึงควร
ศึกษำข้อกฎหมำย ข้อบังคับ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐ และควรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำน
ของควำมซื่อตรง ควำมเคำรพซึ่งกันและกัน ควำมไว้วำงใจกันและมำตรฐำนทำงจรรยำบรรณของบริษัท  

ขอ้พงึปฏบิตั ิ 

1. พนักงำนต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนของทำงรำชกำร ทั้งที่เป็นลำย
ลักษณ์อักษรและไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร  

2. พนักงำนต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรของบริษัทเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน ซึ่งก ำหนดไว้ในหมวดที่ 
6  

กำรจดัจำ้งพนกังำนรฐั 
วัตถุประสงค์   

เพื่อให้มั่นใจว่ำ บริษัทฯ มีกำรคดัเลือกบุคลำกรที่เคยเป็นพนักงำนรฐัเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด เพื่อ
ไม่ให้ใช้กำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรตอบแทนกำรได้มำซึ่งผลประโยชน์ใดๆ และมีกำรเปิดเผยข้อมลู  เพื่อควำมโปรงใส และ
ตรวจสอบได ้
ขั้นตอนและมำตรกำรกำรควบคุม  

1. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลสัมภำษณ์และตรวจสอบกำรว่ำจ้ำงบุคคลที่เคยท ำงำนกับหน่วยงำนรัฐมำก่อน เกี่ยวกับข้อตกลง
ต่ำง ๆ ที่ท ำไว้กับหน่วยงำนรัฐและเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนดเง่ือนไข 

1.1 ไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงำนรัฐ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  
ก่อนเข้ำสมัครและถูกรับเป็นพนักงำน  

ทั้งนี้ เพื่อที่บริษัทฯ จะไม่กระท ำกำรใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท ำกำรใดอันเป็นกำรผิดข้อตกลงอันจะก่อให้เกิดกำร
ฟ้องร้องด ำเนินคดีตำมมำ   

2. ก ำหนดให้ผู้สมัครพนักงำนของรัฐที่ได้รับคัดเลือกต้องเปิดเผยข้อมูลและรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้แก่
บริษัทตำมข้อ 1   
 

หมวดที ่8.  กำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชัน่ 
(Anti-Corruption) 

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับผู้เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ โปร่งใส ซื่อสัตย์ 
ตรวจสอบได้และไม่คอร์รัปชัน โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปช่ันอย่ำงเคร่งครัด  กำร
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบถือเป็นสิ่งตอ้งหำ้มกระท ำและยอมรบัไมไ่ด ้ดังนั้น กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องไม่ยอมรับ
กำรคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม    ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก โดยห้ำมให้
หรือรับสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิด  
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ค ำจ ำกดัควำม  

กำรคอรร์ปัชั่น หมำยถึง  กำรใช้อ ำนำจที่ได้มำโดยหน้ำท่ี เพื่อแสวงหำประโยชน์  กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบ
ใด ๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำว่ำจะให้ มอบให้ ให้ค ำมั่นว่ำจะให้ รวมถึงกำรเรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดซึ่งไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชนหรือผู้มีหน้ำที่ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ อันเป็นกำรให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน ำ
ธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพำะ หรือเพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้      กระท ำได้  

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. ไม่คอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเสี่ยงสูง เช่น กำรขำยและกำรตลำด กำรจัดซื้อ 
งำนโครงกำรลงทุนกำรท ำสัญญำ กำรให้และรับของก ำนัล กำรเลี้ยงรับรอง กำรให้เงินบริจำคหรือเงินสนับสนุน เป็น
ต้น  

2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยคอร์รัปชันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ 
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ  

3. ด ำเนินกำรเรื่องกำรให้ หรือรับเงินบริจำค เงินสนับสนุน อย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมระเบียบบริษัท และถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมั่นใจว่ำเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพื่อกำรติดสินบน 

4. พึงระมัดระวังในกำรท ำธุรกรรมกับนิติบุคคล หรือองค์กรใด ๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรคอร์รัปชัน 

1. กำรสนบัสนนุทำงกำรเมอืง (Political Support)  

บริษัทวำงตัวเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้ำนกำรเงินหรือรูปแบบอื่นแก่
พรรคกำรเมือง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมือง ผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทำงกำรเมืองไม่ว่ำจะเป็นทำงตรง
หรือทำงอ้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำค หรือระดับประเทศ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทให้ควำมเคำรพในสิทธิทำงกำรเมือง
ของพนักงำนในฐำนะพลเมืองที่ดีตำมรัฐธรรมนูญไม่ว่ำจะเป็นกำรลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง หรือกำรเป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง 

ค ำจ ำกดัควำม 

กำรสนับสนุนทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรให้กำรสนับสนุนนักกำรเมืองหรือพรรคกำรเมือง ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมิใช่
ตัวเงิน กำรสนับสนุนที่มิใช่ตัวเงิน รวมถึงกำรให้ยืมหรือบริจำคอุปกรณ์ กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่ำบริกำร หรือ
กำรส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษัทฯ ทั้งนี ้เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกิจกำรค้ำ 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ 

1. ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในฐำนะส่วนตัว ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้บทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ แต่
จะต้องไม่อ้ำงช่ือบริษัทและต้องไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ เงินทุน เวลำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของ
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บริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ทำงกำรเมือง หรือในกำรเอื้อประโยชน์และสนับสนุนผู้สมัครหรือ
องค์กรทำงกำรเมืองเป็นกำรส่วนตัว 

2. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใด ๆ เกี่ยวกับประเด็นสำธำรณะ ท่ีท ำให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำบริษัทเกี่ยวข้อง ฝักใฝ่หรือสนันสนุน
กำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง พรรคกำรเมือง กลุ่มแนวร่วมทำงกำรเมือง ผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมือง หรือผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทำงกำรเมือง เว้นแต่จะได้รับมอบหมำยตำมระเบียบของบริษัท   

3. ไม่แต่งกำยด้วยเครื่องแบบพนักงำนหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่ท ำให้ผู้อื่นเข้ำใจได้ว่ำเป็นพนักงำนเข้ำร่วมประชุมทำงกำร
เมือง หรือร่วมชุมนุมในท่ีสำธำรณสถำนใด ๆ อันมีลักษณะทำงกำรเมือง 

4. พึงหลีกเลี่ยงกำรแสดงออก หรือแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองในสถำนที่ท ำงำนหรือในเวลำงำนอันอำจท ำให้เกิด
ควำมขัดแย้งในกำรท ำงำน 

5. ทุกคนต้องไม่บังคับเพื่อนพนักงำนให้สนับสนุนในกำรรณรงค์ทำงกำรเมืองของสมำชิกพรรคกำรเมือง พรรคกำรเมือง 
หรือคณะกรรมกำรพรรคกำรเมือง  

2. กำรบรจิำคเพือ่กำรกศุลและเงนิสนบัสนนุ (Charitable Donation and Sponsorships)  

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล ในรูปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน หรือในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กำรให้ควำมรู้
หรือกำรสละเวลำและกำรให้เงินสนับสนุน เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ทำงธุรกิจ และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ 
จะต้องไม่ส่งผลที่ไม่สมควรต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจของบริษัท กำรให้เงินสนับสนุน เป็นวิธีกำรประชำสัมพันธ์ทำงธุรกิจซึ่ง
แตกต่ำงจำกกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล โดยอำจกระท ำได้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจ ตรำสินค้ำ หรือช่ือเสียง
ของบริษัท 

 ข้อพงึปฏบิตั ิ 

1. กำรให้หรือรับบริจำคต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือเพื่อเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมี
ขั้นตอนและกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยที่รัดกุมชัดเจน มีกำรสอบทำนว่ำเป็นกิจกรรมเพื่อกำรกุศลและมีขั้นตอนกำร
อนุมัติที่เหมำะสม โดยมั่นใจว่ำไม่ได้ถูกน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรคอร์รัปช่ัน  

2. กำรบริจำคนั้นต้องเป็นไปเพื่อกำรกุศล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้แก่บุคคลใด หรือหน่วยงำน
ใด ยกเว้น กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป  เช่น กำรติดตรำสัญลักษณ์ (Logo) กำรประกำศ
รำยชื่อ ณ สถำนท่ีจัดงำน หรือในสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 

3. หำกทุกคนประสงค์จะบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือให้เงินสนับสนุนในนำมบริษัทฯ  ต้องจัดท ำบันทึก ระบุช่ือหน่วยงำน
หรือบุคคลผู้รับกำรบริจำคหรือสนับสนุน วัตถุประสงค์ในกำรบริจำคหรือกำรให้สนับสนุน พร้อมเอกสำร เพื่อเสนอ
ขออนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน  

4. กำรบริจำคหรือให้เงินสนับสนุนต้องสง่มอบให้แก่องค์กรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย ไม่ใช่ให้แก่บุคคลธรรมดำ และจะต้อง
ไม่ส่งผลที่ไม่สมควรต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ  

5. กำรบริจำคหรือสนับสนุน ต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรเงินเป็นลำยลักษณ์อักษร และเป็นไป
ตำมอ ำนำจอนุมัติที่บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ก่อนเสมอ  
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3. คำ่ของขวญั คำ่บรกิำรตอ้นรบั และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ (Gifts, Hospitality and Others)  

บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ด ำรงรักษำไว้ซึ่งช่ือเสียงของบริษัท รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนไมตรีจิตทำงกำรค้ำระหว่ำงกันในบำงโอกำส เป็นกำรแสดงออกถึง
ควำมไว้วำงใจในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยกำรรับหรือให้ผลประโยชน์ต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริกำร กำรอ ำนวยควำม
สะดวก หรือกำรเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ ต้องเป็นไปตำมขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละ
ประเทศ รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่สนับสนุนกำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดท่ีไม่เหมำะสม ที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและสร้ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม หรืออำจท ำให้
บริษัทเสียผลประโยชน์ รวมทั้งมีควำมเสี่ยงต่อกำรคอร์รัปช่ัน 

ข้อพึงปฏิบัติ  

1) กำรเลี้ยงรับรอง ของก ำนัล และสินน้ ำใจ (Entertainment, Gifts and Gratuities) 

กำรแลกเปลี่ยนไมตรีทำงกำรค้ำในบำงโอกำส เช่น กำรให้ของก ำนัล กำรเลีย้งอำหำร กำรเลี้ยงรับรอง ถือเป็นเรื่องปกติที่
แสดงออกถึงไมตรีจิตและสร้ำงควำมไว้วำงใจในกำรท ำธุรกิจร่วมกัน อย่ำงไรก็ตำม พนักงำนจะต้องไมย่อมให้กำรกระท ำเหลำ่นี ้
มีผลกระทบต่อเจตนำรมณ์และกำรตัดสินใจ ในกรณีที่พนักงำนได้ใช้วิจำรณญำณที่ดีและปฏิบตัิด้วยควำมเป็นกลำงแล้ว กำร
เลี้ยงรับรองและให้ของขวัญควรเปน็ไปอย่ำงเหมำะสม ไม่ฟุ่มเฟือย และมมีูลค่ำสูง แต่ทั้งนี้ห้ำมมิให้พนักงำนเรียกร้องหรือรับ
สินน้ ำใจ 
 
ขอ้พงึปฏบิตั ิ

1. พนักงำนต้องไม่เรียกร้องกำรเลี้ยงรับรอง ของก ำนัล หรือสินน้ ำใจ เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นจำกบุคคลที่ร่วมท ำธุรกิจ
ด้วย 

2. เมื่อพนักงำนต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรคัดสรรผู้ร่วมท ำธุรกิจ  ห้ำมพนักงำนรับกำรเลี้ยงรับรอง ของก ำนัล หรือ
สินน้ ำใจ ที่อำจมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเพื่อคัดสรรผู้ร่วมท ำธุรกิจหรือซื้อสินค้ำ สิ่งเหล่ำนี้รวมถึงกรณีที่พนักงำนผู้มี
หน้ำท่ีก ำกับดูแล หรือมีอิทธิพลต่อ หรือมีอ ำนำจในกำร ตัดสินใจในกำรตกลงท ำสัญญำกับผู้จัดหำสินค้ำ/บริกำร กำร
แลกเปลี่ยนไมตรีทำงกำรค้ำที่มี มูลค่ำตำมสมควรจะเหมำะสมต่อเมื่อไม่มีเจตนำจะสร้ำงอิทธิพลในกำรตัดสินใจใน
กำรจัดหำ ซื้อ หรือขำยสินค้ำ 

3. พนักงำนควรทรำบนโยบำยเกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนไมตรีทำงกำรค้ำของคู่ค้ำ และต้องไม่ยื่น ข้อเสนอที่ขัดต่อ
นโยบำยของคู่ค้ำ 

4. พนักงำนต้องแจ้งนโยบำยกำรแลกเปลี่ยนไมตรีทำงกำรค้ำของบริษัทและมำตรฐำนกำรปฏิบัติ  ให้ผู้จัดหำสินค้ำ/
บริกำร 

5. พนักงำนต้องแจ้งนโยบำยกำรแลกเปลี่ยนไมตรีทำงกำรค้ำของบริษัทและมำตรฐำนกำรปฏิบตัิ ให้ผู้จัดหำสินค้ำ/
บริกำรทรำบ 

6. เมื่อพนักงำนติดต่อธุรกิจกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พนักงำนต้องรับทรำบและปฏิบัติตำมมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยน
ไมตรีทำงกำรค้ำของทั้งสองฝ่ำย โดยยึดถือมำตรฐำนที่มีควำมเข้มงวดมำกกว่ำเป็นเกณฑ์ 
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7. พนักงำนต้องท ำบันทึกและแจ้งผู้บังคับบัญชำตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่พนักงำน สมำชิกในครอบครัวหรือผู้อำศัย 
ได้รับของขวัญหรือไมตรีจิตจำกคู่ค้ำ ลูกค้ำ คู่แข่งของบริษัท 

2) กำรเลี้ยงรับรอง (Entertainment) 

ตัวอย่ำงของกำรเลี้ยงรับรองที่อนุโลมให้รับได้ แต่ต้องมีควำมพอดีและเป็นครั้งครำว เช่น 

 กำรเลี้ยงอำหำร 

 งำนกำรกุศล 

 งำนกีฬำ 

 กำรสังสรรค์วันหยุดหรืองำนเลี้ยงฉลอง 

 งำนบันเทิงในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรชมละคร ภำพยนตร์ คอนเสิร์ต หรือเทศกำลต่ำงๆ เป็นต้น 

ข้อพึงปฏิบัติ 

1. พนักงำนต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำก่อนท่ีจะเชิญ หรือยอมรับเชิญไปร่วมงำน ต้อนรับ 
2. พนักงำนต้องเสนอและ/หรือรับ 
3. กำรเลี้ยงรับรองซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติปกติทำงธุรกิจเป็น ครั้งครำวและพอประมำณ ซึ่งกำรปฏิบัติเช่นนั้น

จะไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสมของพนักงำนหรือคู่ค้ำ 
4. กำรเลี้ยงรับรองที่พนักงำนเสนอหรือรับ ควรเป็นไปในลักษณะต่ำงตอบแทนและพอประมำณ เพื่อหลีกเลี่ยง

ข้อผูกมัดที่อำจเกิดขึ้น 

3) ของก ำนัล (Gifts) 

ตัวอย่ำงของก ำนัลที่ยอมรับได้ เช่น 

 สิ่งที่ไม่เป็นตัวเงิน 

 สิ่งที่จัดท ำข้ึนเพื่อส่งเสริมกำรขำย ซึ่งประทับตรำบริษัท (เช่น ปำกกำ หมวก เสื้อยืด) 

 สิ่งที่ท ำขึ้นเพ่ือแจกท่ัวไป (เช่น แจกพนักงำน หรือแจกลูกค้ำอื่นของคู่ค้ำ) เป็นต้น 

ข้อพึงปฏิบัติ 

1. พนักงำนจะให้หรือรับของก ำนัลเฉพำะที่มีผลเพื่อส่งเสริมช่ือเสียงของบริษัทฯ และคู่ค้ำ และต้องไม่มีอิทธิพล
ต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ/ผลประโยชน์และต้องไม่เป็นกำรกระท ำใดๆ ที่ไม่เหมำะสม 

2. เมื่อต้องติดต่อธุรกิจในต่ำงประเทศหรือต่ำงวัฒนธรรม ซึ่งถือว่ำกำรแลกเปลี่ยนไมตรีทำงกำรค้ำด้วยของ
ก ำนัลที่มีมูลค่ำสูงเป็นมำรยำททำงธุรกิจท่ีดีและเหมำะสม กำรมอบและรับของก ำนัล ดังกล่ำว พนักงำนต้อง
รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบเพื่อลงบันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัท 

4) สนิน้ ำใจ (Gratuities) 

ตัวอย่ำงของสินน้ ำใจที่ห้ำมรับ เช่น 
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 เงนิสดหรือสิ่งของที่แลกเป็นเงินสดได ้

 กำรให้กู้ยืมเงิน 

 กำรให้สิทธิพิเศษ 

 กำรให้ควำมช่วยเหลือเฉพำะตัว 

 กำรให้ผลประโยชน์ 

 กำรให้บริกำร 

 กำรจ่ำยเงินหรือให้ควำมช่วยเหลือท่ีถือว่ำเป็นกำรติดสินบน หรือให้ผลประโยชน์ เป็นต้น 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ

พนักงำนต้องไม่เรียกร้อง รับ หรือเสนอให้สินน้ ำใจหรือกำรจ่ำยเงินท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ พนักงำนต้อง
ระลึกเสมอว่ำกำรรับสินน้ ำใจดังกล่ำวไม่ว่ำจะเป็นกำรรับเงินหรือรับควำมช่วยเหลือพิเศษอำจถือเป็นกำรรับสินบนซึ่ง
ขัดต่อนโยบำยของบริษัท กฎหมำยไทย และกฎหมำยของประเทศอื่น 

4. กำรจำ่ยเงนิเพือ่อ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation Payment)  

กำรจ่ำยเงินเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation Payment) หมำยถึง กำรจ่ำยเงินจ ำนวนเล็กน้อยเพื่อชักจูงให้
หน่วยธุรกิจที่ติดต่อด้วยเร่งรัดใหม้กีำรด ำเนินกำร หรือเพื่อให้เป็นท่ีมัน่ใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมหน้ำท่ี ซึ่งบุคคล
ดังกล่ำวมีหน้ำท่ีต้องกระท ำอยู่แลว้ โดยเป็นกำรจ่ำยเงินซึ่งเกินกว่ำทีอ่ัตรำกฎหมำยก ำหนด (ถ้ำม)ี 

ขอ้พงึปฏบิตั ิ 

 ห้ำมมิให้มีกำรจ่ำยเงินเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 

5. มำตรกำรคุม้ครองผูท้ีป่ฏเิสธกำรคอรร์ปัชัน่  

บริษัทให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปช่ัน โดยก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธกำร
คอร์รัปช่ัน ดังนี ้ 

1. ปกปิดเรื่องดังกล่ำวเป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง  
2. ห้ำมไม่ให้ผู้บังคับบัญชำ บังคับหรือขู่เข็ญทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  
3. ไม่น ำเหตุดังกล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำลงโทษใด ๆ ไม่ลดต ำแหน่ง หรือให้ผลทำงลบต่อผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น 

ในทุกกรณี แม้ว่ำกำรปฏิเสธกำรคอร์รัปช่ันนั้น จะท ำให้บริษัทต้องสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ  
4. หำกผู้บังคับบัญชำของผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปช่ันดังกล่ำว ใช้เหตุจำกกำรที่ผู้นั้นปฏิเสธกำรคอร์รัปช่ัน ไปในทำงเลือก

ปฏิบัติ บริษัทถือว่ำผู้บังคับบัญชำดังกล่ำว ฝ่ำฝืนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับกำร
พิจำรณำโทษตำมควำมเหมำะสม  
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หมวดที ่9. กำรปอ้งกนักำรฟอกเงนิ 
(Anti-Money Laundering) 

 
กำรปอ้งกนักำรฟอกเงนิ (Anti-Money Laundering)  

หลักเกณฑ์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรฟอกเงิน โดยบริษัทจะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภำพทรัพย์สิน 
หรือสนับสนุนให้มีกำรรับโอนหรือเปลี่ยนสภำพทรัพย์สินต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดใช้
ช่องทำงธุรกิจของบริษัท  เพื่อกำรถ่ำยเท ปกปิด หรืออ ำพรำงแหล่งที่มำของทรัพย์สิน หรืออำศัยธุรกรรมกำรเงินของบริษัท
เพื่อกำรฟอกเงิน  

ค ำจ ำกัดควำม 

กำรฟอกเงิน หมำยถึง กำรกระท ำด้วยประกำรใดๆ เพื่อปกปิดหรืออ ำพรำงลักษณะที่แท้จริงกำรได้มำ แหล่งที่ตั้ง 
กำรจ ำหน่ำย กำรโอน กำรได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดให้ดูเสมือนว่ำเป็นเงินหรือทรัพยส์ินท่ีไดม้ำโดย
ชอบด้วยกฎหมำย หรือพิสูจน์ไม่ได้ว่ำได้มำโดยไม่ชอบ 

ตวัอยำ่งทีม่ลีกัษณะเขำ้ขำ่ยกำรฟอกเงนิ  

- กำรโอนเงินท่ีมีลักษณะผิดปกติไปยังต่ำงประเทศ หรือจำกประเทศท่ีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น 
- โครงสร้ำงกำรตกลงธุรกิจท่ีซับซ้อนผิดปกติ  
- รูปแบบกำรช ำระเงินตำมสัญญำที่ไม่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง หรือมีเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินท่ีผิดปกติ  
- ค ำขอให้โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็นท่ีรู้จัก  
- กำรช ำระรำคำโดยใช้ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีไม่สำมำรถระบุควำมเชื่อมโยงกับผู้ช ำระรำคำ เว้นแต่เป็นเงื่อนไขตำมปกติ

ที่สถำบันกำรเงินได้ก ำหนดไว้  
- คู่ค้ำหรือคูส่ัญญำที่ไม่เต็มใจจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง  

ข้อพึงปฏิบัติ  

1. ก่อนท ำธุรกรรมกับคู่สัญญำในนำมของบริษัท พนักงำนควรทรำบถึงแหล่งที่มำของเงินนั้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ
แหล่งที่มำของเงินได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำย  

2. พนักงำนควรทรำบว่ำคู่สัญญำประกอบธุรกิจท่ีชอบด้วยกฎหมำย  
3. กรณีมีกำรช ำระรำคำเป็นเงินสด หรือสิ่งเทียบเท่ำเงินสด พนักงำนต้องมีเอกสำรในลักษณะที่ยืนยันกำรรับ – จ่ำยที่

ชัดเจน  
4. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็นที่รู้จัก หรือรับโอนเงินที่มีลักษณะกำรจ่ำยที่ผิดปกติ  โดยเฉพำะจำกประเทศที่ไม่

เกี่ยวขอ้งกับธุรกรรมนั้น 
5. กำรช ำระรำคำ พนักงำนต้องช ำระให้แก่บุคคลที่เป็นคู่สัญญำหรือบุคคลที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับเงินตำมสัญญำ ไม่ช ำระ

เงินผ่ำนบุคคลหรือช่องทำงที่ไม่ทรำบท่ีมำชัดเจน เว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
6. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติที่อำจเข้ำลักษณะเป็นกำรฟอกเงิน ให้พนักงำนรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำหรือฝ่ำย

กฎหมำย ทรำบทันที  
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หมวดที ่10. กำรลงโทษ 

ทุกคนต้องรับทรำบและท ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำนของบริษัท
อย่ำงเคร่งครัด หำกทุกคนกระท ำผิด ฝ่ำฝืน หรือกระท ำกำรใด ๆ ที่ขัดต่อประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำนของ
บริษัท ทุกคนต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษและถูกลงโทษทำงวินัย ซึ่งหำกเป็นควำมผิดอย่ำงร้ำยแรงพนักงำนอำจถูกพิจำรณำ
เลิกจ้ำง ตำมข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัท หรือตำมระเบียบประกำศ ค ำสั่งที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ นอกจำกนั้นทุกคน
อำจต้องได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกฎหมำยได้ก ำหนดไว้ 

 
หมวดที ่11. กำรใหค้ ำปรกึษำและรบัขอ้รอ้งเรยีน 

บริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยงำนท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ และรับข้อร้องเรียนดำ้นคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยด ำเนินกำรรับเรื่องรอ้งเรียน รวบรวม สืบค้น และพิจำรณำตัดสินเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะด ำเนนิกำรเก็บรักษำเป็น
ควำมลับ ทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เรื่องร้องเรียน พยำนต่ำงๆ เป็นต้น ซึ่งพนักงำนตลอดจนผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม
สำมำรถส่งข้อร้องเรียนโดยตรงมำยังช่องทำงที่อยู่ต่อไปนี ้ 
 

1) จดหมำยส่งทำงไปรษณีย ์ 
      ระบุหน้ำซองถึงผู้รับแจ้งเบำะแสท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

 ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กรรมกำรอิสระ) 

 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) 

 เลขำนุกำรบริษัท  
     โดยส่งมำยังท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ 

  บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน)  
        1839,1839/1,1839/6 (ช้ัน 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

2) จดหมำยอเิล็กทรอนิกส ์(E-Mail)  
- E-Mail : auditcom@majorcineplex.com 

mailto:auditcom@majorcineplex.com

