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(5.4) หากการแจงเบาะแส ขอรองเรียน ใหถอยคํา หรือใหขอมูลใด ๆ ที่พิสูจนไดวากระทําโดยเจตนาไมสุจริต กรณี

เปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัย แตหากเปนบุคคลภายนอกท่ีทําใหบริษัทฯ ไดรับความ

เสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินคดีกับบุคคลนั้น ๆ ดวย 

 (6) มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย  

ในกรณีที่พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟง

ขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการปองกันมิ

ใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุและผลของ

เร่ืองเปนกรณีๆ ไป  

หมวดที่ 7 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ     

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงกําหนดกรอบ

ของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก

ระดับของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส อันเปนการสรางความเช่ือม่ันและเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

ดังนี้ 

(1) จรรยาบรรณในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายไมให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตนจาก

บริษัทฯ โดยมีนโยบายดังตอไปนี้ 

(ก) หามประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับกิจการของบริษัทฯ หรือเปนธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ 

(ข) ควรหลีกเล่ียงการทํารายการที่เก่ียวโยงกันอันอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

(ค) หากรายการนั้นกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ หรือไมสามารถหลีกเล่ียงรายการที่เก่ียวโยงกันนั้นได ใหผูที่มีสวน

ไดเสียในรายการนั้น จะตองทําบันทึกตามสายการบังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการ 

ผูบริหาร หรือพนักงานผูนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให “การทํารายการนั้นเสมือนการทํา

รายการกับบุคคลภายนอก” 

(ง) ตองรักษาความลับทางการคาของบริษัทฯ และไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเองในการซื้อขายหุนของ

บริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ รวมท้ังไมใชโอกาสหรือ

ขอมูลภายในของบริษัทฯ ในการหาประโยชนสวนตน และในเร่ืองการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือทําธุรกิจที่

เก่ียวเนื่อง 

(2) จรรยาบรรณตอผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และจะใชความพยายามอยางที่สุดที่จะพัฒนากิจการให

เจริญเติบโต และสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับการลงทุนของผูถือหุนอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติตอ   

ผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค กําหนดมาตรการดูแลผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยาง      
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เทาเทียมและเปนธรรม รวมทั้งปองกันไมใหมีการขัดแยงทางผลประโยชนหรือการใชขอมูลภายใน เพื่อแสวงหา

ผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยจิตใจอันบริสุทธิ์ดวยความ

ระมัดระวัง รอบคอบ และ เปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 

(ข) ดูแลจัดการ มิใหทรัพยสินของบริษัทฯ เส่ือมคา หรือสูญหายโดยมิชอบ 

(ค) รายงานสถานภาพของบริษัทฯ โดยสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง 

(ง) รายงานใหผูถือหุนทุกรายทราบอยางเทาเทียมกัน ถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในดานบวกและดานลบ 

ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอยางเพียงพอ 

(จ) ดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเก่ียวของ

โดยใหขอมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ เปดเผยขอมูลลับของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก 

และหรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

(3) จรรยาบรรณตอลูกคา 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญดานความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอความสําเร็จของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีเจตจํานงท่ีจะ

แสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 

(ก) สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคาและราคาที่เปนธรรม 

(ข) ใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการ 

โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ 

ของสินคาหรือบริการนั้นๆ 

(ค) ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนที่วางใจไดของลูกคา และจัดใหมีระบบการรองเรียน

เก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัยของสินคา รวมทั้งความรวดเร็วในการสงมอบสินคาและบริการ 

(ง) รักษาความลับของลูกคา และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ 

(จ) ใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพเปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด 

(4) จรรยาบรรณตอคูคา 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ที่ต้ังอยูบน

พื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเล่ียงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง การเจรจาแกปญหาและหาทางออก

ต้ังอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา 

(ข) กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือ การรับ หรือ การจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผย

รายละเอียดตอคูคา และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว 

(ค) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด 

(ง) กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข 



  

คูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

   

  84 

 

(5) จรรยาบรรณตอคูแขงขันทางการคา 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเก่ียวกับหลัก

ปฏิบัติดานการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับของคูแขงขันทางการคาดวยวิธีฉอฉล โดยมีแนว

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ประพฤติปฏบิัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี 

(ข) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม 

(ค) ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา ดวยการใหรายปายสี 

(6) จรรยาบรรณตอเจาหนี้ 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอเจาหน้ีทางการคาทุกรายใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมาย

เก่ียวกับหลักปฏิบัติตอเจาหนี้ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก)   ปฏิบัติตอเจาหนี้การคาทุกรายอยางเสมอภาคและเปนธรรม และต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ี

เปนธรรมตอทั้งสองฝาย   

(ข)  ปฏิบัติตามสัญญา พันธะทางการเงิน และเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด ตลอดจนไมใชวิธีการที่ไม

สุจริต ปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริงอันจะทําใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข    

ใหรีบแจงเจาหนี้ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข  

(7) จรรณยาบรรณตอพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณคาย่ิง จึงเปน

นโยบายหลักของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับ ไมวาจะเปนเพื่อนพนักงาน ผูบังคับบัญชา หรือ

ผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม ทั้งดานผลตอบแทน การแตงต้ังและโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยมี

แนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ดานการปฏิบัติจะกระทําดวยความสุภาพใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

(ข) ดานผลตอบแทน รวมถึงการใหรางวัล จะกระทําดวยความเปนธรรม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  

(ค) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน จะดูแลใหมีความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและทรัพยสินอยูเสมอ 

(ง) ดานการแตงต้ัง โยกยาย และการลงโทษ จะกระทําดวยความสุจริตใจและต้ังอยูบนพื้นฐานของความรู 

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ 

(จ) ดานการพัฒนาศักยภาพ จะใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและ

สมํ่าเสมอ 

(ฉ) ดานการรับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จะเปดชองทางใหแสดงความคิดเห็นและนํามาพิจารณาดําเนินการ

เพื่อใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ  

(ช) ดานการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของ จะดําเนินการอยางเครงครัด 

(ซ) หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การงาน หรือคุกคามและ

สรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 
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(8) จรรยาบรรณตอความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม ใหความสําคัญกับขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ินที่บริษัทฯ ต้ังอยู และปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยาง

เครงครัด มุงม่ันที่จะยกระดับคุณภาพของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมโดยรอบ ทั้งที่ดําเนินการเอง และรวมมือกับ

ภาครัฐหรือชุมชน บริษัทฯ จะดําเนินการเพื่อคืนกําไรสวนหน่ึงใหแกกิจกรรมที่มีสวนสรางสรรคสังคมและส่ิงแวดลอม

อยางสม่ําเสมอ  และจะดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

อยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน 

บริษัทฯ ยึดม่ันในการดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และได

กําหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ (Code of 

Conduct) โดยตระหนักวาสังคม เปนกลไกสําคัญที่จะชวยสงเสริมและผลักดันใหกิจการของบริษัทฯ คงอยูและเติบโต

อยางม่ันคง เปนที่ยอมรับจากผูที่เก่ียวของทุกกลุม โดยเร่ิมจากสังคมเล็กๆ ในองคกร ไดแก กรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานซ่ึงเปนหัวใจสําคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันไปสูสังคมระดับชุมชน รวมทั้งเปนการ

สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จึงกําหนดนโยบาย

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ดังนี้  

(ก) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 
(ข) มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 
(ค) เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ  
(ง) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตอาสา และปลูกฝงจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยาง

จริงจังและตอเนื่องเพื่อประโยชนสวนรวมโดยไมหวังส่ิงตอบแทน 
(จ) สงเสริมใหเกิดกิจกรรมที่สรางประโยชนที่ย่ังยืนแกชุมชนและสังคม  

(9) จรรยาบรรณตอการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจดวยการเคารพกฎหมายและยึดหลักสิทธิมนุษยชน และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิด

หลักสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก

พนักงานเพื่อนําไปปฏิบัติ เปนสวนหนึ่งในการดําเนินงาน และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

(ข) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองทําความเขาใจกฎหมายที่เก่ียวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน

โดยตรงใหถ่ีถวน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไมแนใจใหขอคําปรึกษาจากสํานักงานนิติกรรมของบริษัทฯ 

หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเร่ือง หามปฏิบัติไปตามความเขาใจของตนเองโดยไมมีคําแนะนํา 

(ค) เม่ือพนักงานตองไปปฏิบัติงานในตางประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมของประเทศปลายทางกอนการเดินทางเพื่อใหแนใจวา สินคา ตัวอยางสินคา และอุปกรณที่นําไปดวย 

เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงคของการเดินทางและการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย   

ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง 
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(ง) บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเก่ียวกับคาจางผลประโยชนตางๆ และเงื่อนไข

การจางงานอื่นๆ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมของผูรวมงาน ไมใชแรงงานบังคับหรือแรงงาน

เด็ก ไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดําเนินการเพ่ือรับรองโอกาสท่ีเทาเทียมกันสําหรับผูรวมงานทุกคน       

จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีมนุษยธรรม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและ

มาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบขอบังคับอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

(10) จรรยาบรรณตอวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน 

บริษัทฯ เคารพตอความแตกตางดานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน โดยไมกระทําการใดๆ อันเปน

การขัดตอวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ และสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เขารวมกับ

กิจกรรมตางๆ ตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ินนั้นๆ เชน งานวันเขาพรรษา งานวันวิสาขบูชา 

และงานบุญตางๆ เปนตน 

(11) จรรยาบรรณตอการสื่อสารทางการตลาด 

บริษัทฯ ตระหนักวา การส่ือสารทางการตลาด มีสวนสําคัญในการสรางคานิยมที่ดีของบริษัทฯ ตอสังคม ซึ่งเปนการ

แนะนํานวัตกรรมของบริษัทฯ ไปสูประชาชน โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) บริษัทฯ ควรละเวนการใหขอมูลที่บิดเบือนหรือบกพรองไมสมบูรณ 

(ข) บริษัทฯ ควรละเวนการโฆษณาท่ีเปนเท็จหรือที่อาจกอใหเกิดการเขาใจผิด 

(ค) บริษัทฯ ควรละเวนการโฆษณาหรือใหขาวสารตอส่ือมวลชนที่บิดเบือนความจริง หรือผิดวัฒนธรรม ศีลธรรม   

อันดีงาม หรือเปนการใหรายปายสีคูแขงขัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 

(12) จรรยาบรรณตอการเปนกลางทางการเมือง 

บริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณตอการเปนกลางทางการเมือง ใหความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

และสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดี จึง

ไดจัดทํา “นโยบายการเปนกลางทางการเมือง” เปนลายลักษณอักษร โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง 

(ข)   บริษัทฯ ไมมีสวนรวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ 

รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ ในการนั้น 

(ค)  บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะใหการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

แกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชนของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ 

(ง) บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใช

สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี สามารถแสดงออก เขารวม สนับสนุน ใช

สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานของบริษัทฯ ในการนั้น 
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(จ)  พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเปนการกระทําในนามของแตละบุคคล 

รวมท้ังไมใชตําแหนงในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผูอื่นใหจายเงินอุดหนุน หรือใหการสนับสนุนแก

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  

(ฉ)  บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ส่ังการ หรือโนมนาว ดวยวิธีการใดๆ ที่ทําใหพนักงานและ

ผูใตบังคับบัญชา เขารวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงภายในองคกร และ

กอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี 

(13) จรรยาบรรณตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของอยาง

เครงครัด บริษัทฯ มุงม่ันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ จึงไดจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ัน” เปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกระดับของบรษิัทฯ ไดปฏิบัติดังตอไปนี้  

(ก) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจโดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมเรียกรอง 

ดําเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจัก ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม 

(ข) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองไมละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขาย

การทุจริตคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความ

รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่

กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจผานชองทาง

ตางๆ ที่กําหนดไว 

(ค) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัทฯ โดยใช

มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่บริษัทฯ กําหนดไว

ในขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย   

(ง) ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทาง
วินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนด นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย  

(จ) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่

เก่ียวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นนี้ 

(ฉ) เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตระหนักถึงพิษภัยของการ

ทุจริตคอรรัปช่ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดออกประกาศ “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณ

อักษร และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 255 วันที่ 29 กรกฎาคม 



  

คูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
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2556 และไดปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 274 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 

ดังตอไปนี้ 

(1) นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

(2) นโยบายการเปนกลางทางการเมือง 
(3) แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การรับของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 

(4) แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 

(5) แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การบริจาคเพื่อการกุศล 

(6) แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การใหเงินสนับสนุน (Sponsorships) 

(7) แนวทางปฏิบัติ เร่ือง แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




