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สารจากประธานกรรมการบรหิาร 

 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน)  ตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนิน

ธุรกิจ เน่ืองจากมีความเชื่อม่ันว่าจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจจะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จ  และสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งจะน าไปสู่การเติบโตอย่าง

มีคุณภาพ และย่ังยืน  บริษัทฯ จึงก าหนดคู่มือจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดให้

มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี โดยจัดท าจรรยาบรรณฯ ฉบับการ์ตูนข้ึน โดยปรับปรุงเน้ือหาให้เข้าใจง่าย น่า

อ่าน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นหลักการ

บริหารองค์กรท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล  
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการมอบหมาย

นโยบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ  พร้อมท้ัง

ให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงงานท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ  เพ่ือมุ่งไปสู่

มาตรฐานสากล รวมท้ังเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ (Mission) คือ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมและ

บริการ  เพ่ือผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้คู่มือจรรยาบรรณฉบับน้ี เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยมีกรรมการบริษัท ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี พนักงานจึง

ควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของตนโดยตรง 

หากมีข้อสงสัย ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ท้ังน้ี บริษัทฯ ถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณ

ฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ “ระเบียบข้อบังคับการท างาน” ท่ีพนักงานพึงปฏิบัติ และอาจมีความผิดทางวินัย

หากละเลยการปฏิบัติงาน พนักงานจึงควรใช้คู่มือจรรยาบรรณเป็นพ้ืนฐานการท างานในทุกกรณี         

 

 

 
  
นายประทีป ตั้งมติธรรม 

 

ประธานกรรมการบริหาร 
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 ข้อแนะน าการใชจ้รรยาบรรณ 

 

บคุคลทีม่หีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริษัทย่อย  โดยมีคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ข้อแนะน าเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 

1. ท าความเข้าใจเน้ือหาสาระของจรรยาบรรณฉบับน้ี 

2. เรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน 

3. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระของจรรยาบรรณฉบับน้ีอย่างสม ่าเสมอ 

4. ให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ

บริษัทฯ 

5. เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ 

6. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบรับทราบ เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 

7. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ได้

มอบหมาย 

8. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมใน

การท างานให้พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นส่ิงท่ีถูกต้องและ

ต้องปฏิบัติ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

จรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)  3 
 

 

 

 

 
 

 
การฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัติาม 

 
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือเป็นวินัยอย่างหน่ึง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องด ารง

ตน และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริษัทย่อย มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม และ

ส่งเสริมให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระท าต่อไปน้ีเป็นการท าผิดจรรยาบรรณ 

1) ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

2) แนะน า ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

3) ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ีตนทราบหรือ

ควรทราบ เน่ืองจากเก่ียวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน 

4) ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงท่ีอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการ

ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

5) การกระท าอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืน เน่ืองจากไม่มีการรายงาน กรณีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ท้ังน้ี การกระท าท่ีเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและ

ลงโทษ ตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากน้ี หากพนักงานท่ีท าผิดจรรยาบรรณอาจได้รับโทษตาม

กฎหมาย หากการกระท าน้ันเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ดังน้ัน ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับบัญชา จะต้องสอดส่อง และแนะน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด ารงตน ประพฤติ

ตนอย่างเคร่งครัด  และอาจจัดให้ผู้น้ันได้รับการพัฒนาท่ีเหมาะสมต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ต้องด ารงตน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
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แบบพันธสญัญา 

 
บรษิทั ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  

แบบพันธสญัญา 
 

บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) มีความประสงค์ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ

บริษัทอศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ศึกษาท าความเข้าใจคู่มือจรรยาบรรณฉบับน้ี และลงนามเป็น

พันธสัญญา ผ่าน Google Form ดังน้ี 

1. ข้าพเจ้ายอมรับ และตกลงท าความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณฉบับน้ี 

2. ข้าพเจ้ายอมรับ และตกลงยึดถือคู่มือจรรยาบรรณฉบับน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทความ

เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน (แล้วแต่กรณี) มาเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน

ด้วยมาตรฐานข้ันสูงสุด 
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 วตัถปุระสงค ์

 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ันท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เกิดการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึง

เล็งเห็นถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  

คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก าหนดหลักปฏิบัติเป็น “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” ท่ีแสดงถึง

ความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยข้ึน

โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯ มีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม รวมถึงให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมท้ังมีการถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด   

รวมถึงมีการก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารพึงแสดงความยึดม่ันในจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดี เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ขณะเดียวกันต้อง

มุ่งม่ันท่ีจะป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณข้ึน 

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้ก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หรือคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการ

ท างาน (Code of Conduct) ฉบับน้ีข้ึน เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้

เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีหลักการก ากับดูแลกิจการ

ท่ีดี 
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 วสิยัทศัน ์ภารกจิ ค่านิยมองคก์ร  

และปรัชญาการบรหิาร  
 

 

วสิยัทศัน ์ ผู้น าด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างย่ังยืน โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และ

ส่ิงแวดล้อม 

(Leader in sustainable real estate development with contribution to social 

and environmental improvement) 

 

ภารกจิ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพ่ือผลประกอบการท่ีดี โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

(To create & Develop Innovative products and services to bring the most 

value in the interests of our stakeholders) 
 

คา่นยิมองคก์ร 

• นวัตกรรม  (Innovations) 

• คล่องตัวและยืดหยุ่น (Agility and Flexibility) 

• ชนะด้วยกัน  (Win-Win) 

• การวัดผลเป็นรูปธรรม  (Factual Key Performance Index) 

• เน้นจริยธรรม และความถกูต้องตาม

กฎหมาย 

(Legal and Corporate Governance) 

• ยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง (Sufficiency Economy) 

• ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม

และส่ิงแวดล้อม  

(Responsibilities to Stakeholders, Society and 

Environment) 
 

 

 ปรชัญาการบรหิาร 
 

 

เพ่ือสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงต้ังม่ันในการสร้างสรรค์ท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการท่ีดี ด้วยความเป็น

มืออาชีพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดม่ันในปรัชญาการบริหารงาน 

 

S (SUPERIORITY)  :  เน้นความเป็นเลศิในด้านสินค้า บริการ และการจัดการท่ีดี 

P (PROFITABILITY) : ค านึงถึงผลประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน  ผู้รับเหมา  คู่ค้า และสังคม 

L (LONGEVITY)          : ประกอบธุรกิจอย่างย่ังยืน และม่ันคง 
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 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และ 

นโยบายว่าดว้ยการตอ่ต้านการทุจรติคอร์รปัชนั 
 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน)  ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากมีความเชื่อม่ันว่าธรรมาภิบาลท่ีดี จะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ประสบความส าเร็จ  และสร้างความเชื่อม่ันถึงการมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย  ซึ่งจะน าไปสู่

การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการ  

คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีต้องมีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้เก่ียวข้อง

ต่างๆ และมีเจตนามุ่งม่ันท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี ตามแนวปฏิบัติท่ีดีหรือระเบียบของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึง

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดและทบทวนนโยบายต่างๆ รวมถึงการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท้ัง 5 หมวด ประกอบด้วย 1) สิทธิ

ของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  รวมท้ังพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ต้องปฏิบัติตาม

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวข้องโดยท่ัวกัน   

 

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ 

ท้ังส้ิน และก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีในทุกระดับ ท้ังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ท่ีปฏิบัติงาน

อยู่ในบริษัทฯ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

กับการด าเนินธุรกิจ ท้ังน้ี บริษัทฯ มีได้มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ของบริษัทฯ และหากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายน้ี จะต้องได้รับ

บทลงโทษทางวินัย ท้ังน้ี วิธีการลงโทษจะข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการ

อย่างสม ่าเสมอ  รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม และก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

มายังกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในกรณีท่ีพบเหตุการณ์ การกระท าท่ีส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของ

บุคคล   
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 ค าจ ากดัความ 
 

 

จรรยาบรรณ หมายถึง แนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ท่ีบริษัทฯ ก าหนดข้ึน เพ่ือรักษาและส่งเสริม

เกียรติคุณ ชื่อเสียง โดยก าหนดข้ึนเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนว

ทางการปฏิบัติงาน 

 

บรษิทัฯ หมายถึง บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 

 

อ านาจการควบคมุ หมายถึง การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

1) การถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทน้ัน 

2) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่า

โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอ่ืนใด 

3) การมีอ านาจควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการต้ังแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมการ

ท้ังหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

 

บรษิทัยอ่ย หมายถึง บริษัทท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 

1) บริษัทท่ีบริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) มีอ านาจควบคุมกิจการ 

2) บริษัทท่ีอยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจาก

การอยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบริษัทตามข้อ 1) 

 

กรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ศุภาลัย 

จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

ผูบ้รหิาร หมายถึง คณะกรรมการจัดการของบริษัท ศุภาลัย จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

 

พนกังาน หมายถึง พนักงานประจ า พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ และพนักงานชั่วคราวของบริษัท      

ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร   

 พนักงาน 

การสอบถาม การใหข้อ้มูล การเสนอแนะ การแจง้ และการรอ้งเรยีน 

ค านยิาม 

การสอบถาม  หมายถึง เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจของผู้สอบถาม เน่ืองจากผู้

สอบถามมีข้อสงสัยท่ีต้องการค าตอบจากผู้บริหารของบริษัทฯ 

การให้ข้อมูล การเสนอแนะ หมายถึง การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือ ให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์กระบวนการท างาน หรือต่อบริษัทฯ 

การแจ้ง การร้องเรียน หมายถึง การไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท าผิดตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องการให้บริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบหา

ข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือลงโทษผู้กระท าผิด  

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ
 

1. การสอบถาม การให้ข้อมลู การเสนอแนะ 

 หากท่านต้องการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะหรือพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่าขัดต่อการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ท่านสามารถให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะได้ท่ี 

• กล่องรับความคิดเห็น 

• ส่ง Email ถึงผูบ้ริหารระดบัสูง : tritecha.tan@supalai.com หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมได้ท่ี 

• Internal Audit Hotline : 0-2725-8888 # 81201 

• ร้องเรียนผ่านทางหมายเลข 1720 

2. การแจ้ง และการร้องเรียน 

หากท่านพบเห็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหลักปฏิบัติท่ีดีในเร่ืองต่อไปน้ี 

• การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการ และแนวปฏิบัติของนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

• การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

• การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 

• การกระท าทุจริตคอร์รัปชัน 

• พบเห็นการกระท าท่ีท าให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร 

ท่านสามารถแจ้ง หรือร้องเรียนมายังกรรมการอิสระได้ท่ี E-mail :  esg@supalai.com 

3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน 

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูล และตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ หาก

จ าเป็นต้องเปิดเผย จะเปิดเผยข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็น  โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย หากผู้ร้องเรียน 

หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยสามารถร้องขอให้บริษัท

ฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมได้  นอกจากน้ี บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส 

หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน ส่ังพักงาน ข่มขู่ รบกวน

การปฏิบัติงาน  เลิกจ้าง หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้

ร้องเรียน  หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือพนักงานท่ีปฏิเสธคอร์รัปชัน 

 

mailto:esg@supalai.com
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ข้อพึงระวัง 
 

1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอท่ีจะน าสืบหาข้อเท็จจริง 

เพ่ือด าเนินการต่อได้ 
 

2. ผู้ท่ีแจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ หากเห็น

ว่า การเปิดเผยน้ันจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหาย 

 

ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี.้. 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

 

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสถึงกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ ผ่านช่องทาง Email ของกรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ 

มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และไม่กระท าการใด ๆ อันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ท่านพบเห็นผู้รับจ้างภายนอก ย่ืนเช็คเงินสดท่ีไม่ระบุชื่อผู้รับ ส่งมอบให้เพ่ือนร่วมงานของท่านใน

สถานท่ีท่ีไม่เปิดเผย ซึ่งเข้าข่ายรับสินบนการทุจริตคอร์รัปชัน ท่านควรด าเนินการอย่างไร 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ   ผูบ้รหิาร  

 พนักงาน 

การปฏบิัติตอ่กนัภายใต้สทิธมินษุยชน 

 

ค านยิาม 
 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้ 

รับรอง หรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตาม

กฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติ

ตาม เป็นสิทธ ิท่ีติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่ก าเนิด ซึ่งไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน 

หรือแจกให้กับผู้หน่ึงผู้ใดได้ สิทธิดังกล่าวน้ี มีความเป็นสากล และเป็นนิรันดร์ 

 

 

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ
 

1. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน โดยความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด  เชื้อ

ชาติ  เพศ  อายุ  สีผิว  ศาสนา ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล  สถานศึกษา  ความเห็นทาง

การเมือง รูปลักษณ์ภายนอก หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน มีสิทธิเท่าเทียมกันในการท างาน ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ  

ประกาศ  และค าส่ังต่าง ๆ ของบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุน และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานตามแนวทางท่ีสามารถ

ปฏิบัติได้ อาทิ การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีแสดงถึงการไม่เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน 

และก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่

พนักงาน  เพ่ือน าไปปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจกรรมและกิจการท่ีละเมิด

หลักสิทธิมนุษยชน อีกท้ังได้จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข โดยสามารถแจ้งเบาะแสมาท่ี human-rights@supalai.com 

5. บริษัทฯ ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรือกระจายข้อมูล

ส่วนบุคคลไปยังบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง หรือเปิดเผย ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

6. พนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของ

บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อธุรกิจ  ท้ังน้ี รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ  การเก้ียวพา

ราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามก อนาจาร ท้ังวาจา และการสัมผัส 

7. บริษัทฯ จะไม่ข้องเก่ียวกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี 

8. บริษัทฯ ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในทุกกระบวนการท างานในห่วงโซ่อุปทาน ต้ังแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า 

ซึ่งจะต้องไม่ด าเนินการใด ๆ อันมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และอยู่บนมาตรฐานสากลเก่ียวกับ

หลักการด้านสิทธิมนุษยชน  

9. บริษัทฯ มุ่งม่ันน าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม และ

บรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance–ESG) มาใช้กับการท างานในทุกส่วนงาน   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
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10. บริษัทฯ ค านึงถึงปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ อาทิ การค้าท่ีเป็นธรรม การใช้แรงงานท่ีไม่ละเมิดต่อ

หลักสิทธิมนุษยชน เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและตรวจสอบประเมินผลการท างานของคู่ค้า  

11. บริษัทฯ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานท่ีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องพิจารณาเร่ืองการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของคู่ค้า มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินผล 

 

ข้อพึงระวัง 
 

1. การปฏิเสธท่ีจะท างานร่วมกับบุคคลใด ๆ อันเน่ืองมาจากความแตกต่างทางจิตใจ ร่างกาย รวมถึง 

สัญชาติ   เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนใด ๆ 

2. การนินทา ล้อเลียนเก่ียวกับความแตกต่างทางจิตใจ ร่างกาย รวมถึง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ 

อายุ การศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนใด ๆ ท่ีอาจกระทบต่อความรู้สึก 

3.  การส่งข้อมูลหรือการกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอ่ืน 

4.  การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง 

5.  การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานแก่ผู้ท่ีไม่ส่วนเก่ียวข้อง 

6.   ต้องเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ด าเนินการใด ๆ ในลักษณะซึ่ง

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  

7.   คู่ค้าไม่ควรละเมิดสิทธิมนุษยชนของ โดยสามารถน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก และประเมินผล 

 

ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี้.. 

 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ผลการตรวจสุขภาพถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านต้องการรับทราบต้องได้รับความยินยอมจากเจา้ของข้อมลู

โดยตรง เว้นแต่กรณีท่ีใช้ข้อมูลตามหน้าท่ีการปฏิบัติงานตามปกติของผู้ท่ีท าหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูล 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ผู้ท่ีเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ของผู้อ่ืน โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ดังน้ัน จากตัวอย่างข้างต้น 

ท่านควรขอความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลก่อนด าเนินการใด ๆ 

 

 

2. องค์กรภายนอกจัดการประกวดเพ่ือมอบรางวัล และได้คัดเลือกประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ให้

ได้รางวัล จึงโทรศัพท์มาขอข้อมูลประวัติของท่านประธานฯ เพ่ือน าข้อมูลไปลงหนังสือนิตยสาร ในฐานะ

ท่ีท่านเป็นเลขานุการของประธานฯ ท่านจะปฏิบัติอย่างไร 

1. ท่านไม่ได้เป็นผู้ท่ีเก็บรักษาข้อมูลเก่ียวกับประวัติพนักงาน แต่ท่านเป็นผู้สัมภาษณ์พนักงาน จึงต้องการ

ทราบผลการตรวจสุขภาพของผู้ ท่ีมาสมัครงาน ท้ังน้ี เพ่ือใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้มี

คุณสมบัติเหมาะสม ท่านสามารถขอประวัติจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้หรือไม่ 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ   ผูบ้รหิาร   

 พนักงาน 

ทรัพยากรบคุคล 
 

ค านยิาม 
 

ทรัพยากรบคุคล หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษัทฯ  
 

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ

การปฏบิตัติอ่ตนเอง 
 

1. ทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ใช้เวลาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล และไม่กระท าหรือชักจูงผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงาน เพ่ือกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่

เก่ียวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

2. ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตน หรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าท่ีของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม           

เพ่ือแสวงหาต าแหน่งหรือผลประโยชน์อ่ืนใดต่อตนเองหรือผู้อ่ืน 

3. ทุกคนควรศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์เพ่ิมเติมอยู่เสมอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และน า

ความรู้ ความสามารถ มาประยุกต์ในหน้าท่ีความรับผิดชอบให้มีประโยชน์ และประสิทธิภาพ 

4. ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียชื่อเสียงของตนเอง และบริษัทฯ 

5. ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  

6. ไม่ใช้ชื่อบริษัทฯ ตรา สัญลักษณ์ เพ่ือขอเครดิต บริการอ่ืน ๆ  หรือเรียกร้องความสนใจ ท่ีมีผลต่อความเส่ือม

เสีย เสียหาย หรือภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 

 

การปฏบิตัติอ่ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

1. ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติงาน  

2. ผู้บริหาร และพนักงาน รับฟงัค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

เว้นแต่กรณีท่ีจ าเป็น และเป็นค าส่ังของผู้บังคับบัญชาท่ีสูงกว่า 

3. ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเมตตาธรรม และยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนให้ได้รับการ

อบรม รวมท้ังการพิจารณาความดี ความชอบ และการลงโทษ 

4. ผู้บริหาร และพนักงาน รับฟงัความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เก่ียวกับ

งานในหน้าท่ี และพิจารณาน าไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ 

5. ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน และรักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง

ผู้ร่วมงาน และช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ เพ่ือประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ 

6. ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีน ้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์

อันดี และปรับตนให้สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ 
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7. ไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นการคุกคามทางเพศ โดยการคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระท าใด ๆ อันก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนร าคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีบั่นทอนก าลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือ

รบกวนการปฏิบัติงาน พฤติกรรมดังกล่าว ครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเก้ียวพาราสี หรือการ

ล่วงเกินทางเพศ  ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือร่างกายก็ตาม รวมท้ังการกระท าอ่ืนใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามต่อผู้อ่ืน 

 

ข้อพึงระวัง 

1. ไม่ใช้เวลาปฏิบัติงาน  ทรัพยากรของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

2. ไม่น าชื่อบริษัทฯ ไปใช้เป็นเครดิต  ในการซื้อสินค้า  

 

ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี.้. 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ท่านควรตักเตือนเพ่ือนร่วมงานของท่าน หรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ เพ่ือมิให้เพ่ือนร่วมงานของท่าน

ใช้เวลาปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปท างานอย่างอ่ืน หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

 

 

 

 
 

 ค าแนะน า 

ท่านไม่สามารถใช้ชื่อบริษัทฯ ท าธุรกรรมใด ท่ีไม่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ เพราะอาจท าให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อได้ว่าเป็นการ

ท าธุรกรรมกับบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายได้ 

 

 

 

 
 

 ค าแนะน า 

ข้อมูลเงินเดือนหรือข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ท าหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูลหรือ

ผู้เก่ียวข้อง จะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามหน้าท่ีความรับผิดชอบเท่าน้ัน ไม่สามารถน าข้อมูลบุคคลอ่ืนไปใช้อย่างไม่

เหมาะสม หรือเป็นผลเสียต่อเจ้าของข้อมูล 

 

 

 

2. ท่านต้องการซื้อสินค้า หรือบริการจากร้านค้า ท่านสามารถอ้างชื่อบริษัท เพ่ือขอเครดิต หรือบริการอ่ืน ๆ 

เพ่ิมเติมจากร้านค้า ได้หรือไม่ 

 

3. ท่านเป็นผู้มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน แต่มีบุคคลอ่ืนทีไม่เก่ียวข้องต้องการจะทราบ

ข้อมูลพนักงาน เช่น เงินเดือน ผลการตรวจสุขภาพ ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 

1. เพ่ือนสนิทของท่านใช้เวลางานขายสินค้าให้บริษัทขายตรงแห่งหน่ึง โดยใช้ทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่ 

โทรศัพท์ Email และท่านได้ถูกชักชวนให้ซื้อสินค้าดังกล่าวด้วย ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
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 ค าแนะน า 

ท่านควรปรึกษาและขออนุมัติจากผูบ้ังคบับญัชาก่อนท่ีจะน าข้อมูลของบริษัทฯไปใช ้เว้นแต่เป็นข้อมูลหรือเอกสารท่ี

เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ท่านควรปรึกษา และขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนท่ีจะตอบรับเชิญ เพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ท้ังทางตรง และทางอ้อมต่อบริษัทฯ ส่วนค่าตอบแทนท่านไม่สามารถรับได้ เน่ืองจากท่านใช้เวลาของบริษัทฯ ใน

การเป็นผู้บรรยาย แต่หากท่านใช้วันลาส่วนตัวเพ่ือการบรรยายน้ัน ท่านสามารถรับค่าตอบแทนไว้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. หน่วยงานภายนอกเชิญท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในช่วงวันและเวลาท างานปกติ และมอบเงินค่าตอบแทน

ให้ท่านจ านวนหน่ึง ท่านจะปฏิบัติเช่นไร  

4. ท่านมีงานสอนหนังสือนอกเวลางาน และต้องการน าข้อมูลหรือเอกสารท่ีท่านท างานกับบริษัทฯ มาใช้

ประกอบการสอน ท่านจะปฏิบัติเช่นไร 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร   

 พนักงาน 

นโยบายว่าดว้ยการรบั การใหข้องขวญั ทรัพย์สนิ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด 

ค านยิาม 

 ของขวัญ หมายถึง ส่ิงของท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี  

หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม  

 ทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุท้ังท่ีมีรูปร่าง และไม่มีรูปร่าง  ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ 

 ผลประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน           

 ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า (เจ้าหน้ี ผู้รับเหมา ร้านค้า) 

คู่แข่ง  และสังคม 

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ

การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถกระท าได้ตามประเพณี และศีลธรรม

จรรยา เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ   

1. สามารถรับ และให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  รวมถึงการเลี้ยงหรือรับเลี้ยงจากบุคคล
อ่ืนได้ในโอกาสต่าง ๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม  

โดยการรับหรือการให้น้ัน จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการรับหรือการให้ดังกล่าวต้องท า

ด้วยความโปร่งใส ต้องท าในท่ีเปิดเผย และสามารถเปิดเผยได้ 

2. ของขวญัท่ีอาจรับได้ ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด 

3. บริษัทฯ ก าหนดเกณฑ์การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ดังน้ี 

3.1 การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมอบให้บริษัทฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึง

เหตุการณ์ท่ีส าคัญของบริษัทฯ  ต้องส่งมอบของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ แก่

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

3.2 การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด หากมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ให้น าส่ง

ส่วนกลาง   

4. ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกเสนอให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด อยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับการ
อนุมัติก่อน แต่หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะน้ัน อาจรับไว้ก่อน และด าเนินการแจ้งต่อ

ผู้บังคับบัญชาโดยทันที  ซึ่งผู้รับจะต้องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรในการรับของ  ส่วนกรณีการรับ

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การสังสรรค์รับรอง  จะต้องยืนยันได้ว่า การรับน้ันมิได้มีลักษณะเป็นการใช้

จ่ายเงินมากเกินสมควร หรือกระท าบ่อยคร้ัง จนท าให้เกิดข้อผูกมัดกับผู้ท่ีจัดการสังสรรค์รับรองน้ัน ไม่

ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

5. ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกเสนอให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด อยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับการ
อนุมัติก่อน แต่หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะน้ัน อาจรับไว้ก่อน และด าเนินการแจ้งต่อ

ผู้บังคับบัญชาโดยทันที  ซึ่งผู้รับจะต้องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรในการรับของ  ส่วนกรณีการรับ

ผลประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การสังสรรค์รับรอง  จะต้องยืนยันได้ว่า การรับน้ันมิได้มีลักษณะเป็นการใช้

จ่ายเงินมากเกินสมควร หรือกระท าบ่อยคร้ัง จนท าให้เกิดข้อผูกมัดกับผู้ท่ีจัดการสังสรรค์รับรองน้ัน ไม่

ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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6. ไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด จากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้  

7. รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  โดยบริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า คู่ค้า 
ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 

หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอย่างสม ่าเสมอ 

8. ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับหรือให้ต้องไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย 

9. ไม่ได้มีข้อห้ามในการจัดท าของขวัญท่ีมีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ตราบใดท่ีการให้ของขวัญแก่บุคคลน้ัน 
มีเหตุอันควร และสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ 

10. งดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา เว้นแต่เป็นการให้ตาม
จารีตประเพณี และมีมูลค่าไม่สูงเกินสมควร 

 

ขอ้พึงระวงั 
 

1. การจ่ายเงินให้กับบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมน้ัน เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิทธพิิเศษท่ีไม่ควรได้ 

2. การให้ของขวัญ / ของท่ีระลึกแก่ผู้บังคับบัญชา 

3. การรับของขวัญ / ของท่ีระลึกจากผู้ใต้บังคบับัญชา 

4. การรับส่ิงของหรือของขวัญท่ีไม่มีท่ีมาหรือเหตุผลในการให้ท่ีแน่ชัด 

5. การรับหรือให้ส่ิงของหรือของขวัญท่ีมีมูลคา่เกินกว่าปกติท่ีควรได้รับ 

 

 

ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี.้. 
 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ผู้บังคับบญัชา / หัวหน้างาน ประมาณราคาของขวัญท่ีรับมาว่า มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท หรือไม่ หรือ

อาหารเน่าเสียได้ง่ายใช่หรือไม่ (ขนมเค้ก, เบเกอร่ี) ถ้าใช ่สามารถรับไว้เป็นของหน่วยงานได้ แต่หากมีมูลค่า

เกิน 5,000 บาท หรือ มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (บตัรของขวัญ ,บตัรก านัลไม่ว่าจะมลูค่าเท่าใด) หรือ 

ของขวัญท่ีผู้รับไม่สามารถตีมูลค่าได้ และให้น าส่งเข้าส่วนกลาง เพ่ือน าไปข้ึนทะเบียนของขวัญ 
 

 

 

 

 

 

 

1. ในวันข้ึนปีใหม่ มี Supplier น าของขวัญมาให้ท่านตามธรรมเนียมปฏิบัติ ได้แก่ กระเช้าปีใหม่ขนมเค้ก 

บัตรของขวัญ ปากกา Parker ท่านจะปฏิบัติอย่างไร 
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 ค าแนะน า 

ตามตัวอย่างท่านควรน าส่งเข้าส่วนกลาง เน่ืองจากหากท่านรับบัตรท่องเท่ียวดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้ 

 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ในตัวอย่างน้ี แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การรับเชิญไปงานร่วมงานเลี้ยง และได้รับของรางวัลจากการจับสลาก 

ในกรณีท่ี 1 การพิจารณารับเลี้ยง พบว่า เป็นการเชิญท่ัว ๆ ไป โดยมีลูกค้าอ่ืน ๆ ได้ร่วมงานเลี้ยงคร้ังน้ีด้วย 

สามารถเข้าร่วมได้ อย่างไรก็ตามขออนุญาตผู้บังคับบัญชาด้วย ส่วนกรณีของรางวัลท่ีจับสลากได้ในงานเลี้ยง 

ท่านต้องน าส่งเข้าส่วนกลาง และส่วนกลางน าไปข้ึนทะเบียนของขวัญ เน่ืองจากมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผู้รับเหมารายหน่ึงท่ีท่านเคยติดต่องานด้วย มีบัตรท่องเท่ียวในต่างประเทศ เสนอให้ท่านและครอบครัวไป

พักผ่อนเป็นการส่วนตัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ท่านจะรับข้อเสนอน้ีได้หรือไม่ 

3. ผู้รับจ้างภายนอกได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าท่ีโรงแรม และได้เชิญท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวใน

ฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ท่านสามารถรับการเลี้ยงคร้ังน้ีได้หรือไม่ และหากท่านไปร่วมงานเลี้ยง และจับ

สลากได้ของรางวัล โดยมีมูลค่าโดยประมาณ 25,000 บาท ท่านจะสามารถรับไว้ได้หรือไม่ 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร    

 พนักงาน 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

ค านยิาม 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ การกระท า โดยใช้ต าแหน่งหน้าท่ีของตนเองท้ัง

ทางตรง และทางอ้อม ในการแสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเอง 

เครือญาติ หรือบุคคลอ่ืนใด 
 

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ
 

1. ไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ 
2. ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะ

เดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 

3. กรณีท่ีพนักงานเข้าไปเก่ียวข้องกับธุรกิจ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที 

4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือส่ิงใด ๆ ท่ีตนรู้มาจากต าแหน่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
5. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อ

ภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใด ๆ กับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เอง 

6. หลีกเลี่ยงการท างานอ่ืนนอกเหนือจากการท างานของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความ
รับผิดชอบไม่ว่าในด้านใด 

7. พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูล หรือต าแหน่งหน้าท่ีในบริษัทฯ  เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
หรือเพ่ือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

8. พนักงานทุกคนต้องเปิดเผยเม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีท าให้เชื่อว่าจะท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หากพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีบางอย่างท่ีอาจท าให้ผู้อ่ืนคิดว่าเป็นความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ซึ่งผู้บังคับบัญชาและพนักงานสามารถ

ร่วมกันพิจารณาว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้ “แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์” และเม่ือพนักงานผู้น้ันได้รับทราบค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้ส่งส าเนาแบบรายงานฯ 

ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายใน 

9. เม่ือใดท่ีพนักงานพบว่ามีโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทฯ หรือด้วยต าแหน่ง
หน้าท่ีในบริษัทฯ พนักงานต้องน าเสนอโอกาสน้ันต่อบริษัทฯ ก่อนท่ีจะใช้โอกาสน้ัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะ

เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ มีความต้องการใช้โอกาสทางธุรกิจน้ันหรือไม่ หากบริษัทฯ 

สละสิทธิ์ในการใช้โอกาสทางธุรกิจน้ัน พนักงานก็สามารถใช้โอกาสทางธุรกิจน้ันภายในข้อก าหนดและ

เง่ือนไขท่ีได้เสนอไว้ โดยสอดคล้องกับแนวทางด้านจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
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ขอ้พึงระวงั 

1. ผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ  
2. ไม่ใช้โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือชี้แนะโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ แก่

บุคคลภายนอก 

3. การท าธุรกรรมกับบริษัทฯ ท่ีท่านหรือครอบครัวมีความสนิทสนมเป็นพิเศษ 

4. ความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีอาจขัดแย้งกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
5. ความสัมพันธ์ด้านการเงินกับบุคคลท่ีอาจขัดแย้งกับบริษัทฯ 
6. มีการลงทุน หรือมีส่วนเก่ียวข้องในโอกาสทางธุรกิจใด ๆ ท่ีบริษัทฯ มีความสนใจ และการรู้ถึงข้อมูลน้ัน

สืบเน่ืองจากการท างานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน 

 

ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี.้. 

 

 

 

 

 

 
 

 ค าแนะน า 

ควรหลีกเลี่ยงการกระท าดังกล่าว เพราะการให้กู้ยืมเงิน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมจะไม่เกินกว่าอัตราท่ี

กฎหมายก าหนด แต่เป็นการกระท าท่ีอาจให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือท าลายบรรยากาศในการท างาน 

ในกรณีเกิดการผิดนัดช าระหน้ี หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาในการให้กู้ยืมเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ควรหลีกเลี่ยงการกระท าดังกล่าว เพราะการรับงานจากบริษัทฯ อาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบ และ

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ แม้ว่าจะท่านเปิดบริษัทฯ มาก่อนเข้าท างานท่ีบริษัทฯ  นอกจากน้ี

ท่านต้องแจ้งเร่ืองดังกล่าวโดยทันที โดยใช้ “แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ของบริษัท

ฯ พร้อมแนบรายละเอียดของเร่ืองดังกล่าวส่งให้ผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ค าแนะน าการปฏิบัติท่ีเหมาะสม และส่ง

ส าเนาให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือทราบ รวมท้ังท่านต้องไม่มีส่วนท่ีเก่ียวข้องในการกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง

ดังกล่าว 

 
 

2. ก่อนเร่ิมเข้าท างานท่ีบริษัทฯ ท่านได้เปิดบริษัทส่วนตัวร่วมกับเพ่ือนสมัยเรียน โดยลักษณะงานของบริษัท

ท่านท่ีเปิดน้ัน ตรงกับการจัดหาผู้รับจ้างภายนอกของบริษัทฯ ท่านจึงคิดจะให้เพ่ือนเข้ามาติดต่อเพ่ือ

ขอรับงานจากบริษัทฯ 

1. เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความเดือดร้อนทางการเงิน ประกอบกับ ท่านมีเงินเก็บคงเหลือจ านวนมาก ด้วย

ความสงสาร ท่านจึงคิดจะให้เพ่ือนร่วมงานของท่านกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยท่ีต ่ากว่าธนาคารพาณิชย์ 

ท่านจะท าได้หรือไม่ 
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 ค าแนะน า 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจหรือ

อนุมัติรายการ แต่มีความสัมพันธ์เป็นญาติกัน ท่านต้องแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบทันที โดยใช้แบบการเปิดเผย

รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือขจัดข้อสงสัย และแสดงตนอย่างเปิดเผย 

 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ไม่ควรเข้าร่วมสัมมนา เพราะมีข้อเสนอท่ีดูเป็นการจูงใจเกินกว่าปกติ แต่ถ้าเป็นการสัมมนาท่ีมีประโยชน์กับบริษัทฯ  

ควรขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่าน และใช้เงินของบริษัทฯ โดยขออนุมัติให้ถูกต้องตามข้ันตอนท่ีบริษัทฯ 

ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากตอบรับเข้าสัมมนาก็จะต้องไม่น าครอบครัวไปด้วย และไม่รับเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 

เพราะถือว่าเป็นประโยชน์ท่ีมากกว่าปกติท่ีควรได้ 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ท่านไม่สามารถท าได้ เน่ืองจากถือว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากการเข้าไปเป็นท่ีปรึกษาในกิจการท่ีเป็น

การแข่งขันกับบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ตามตัวอย่างน้ีท่านสามารถเข้าร่วมงาน และสามารถรับของท่ีระลึกได้ เน่ืองจากผู้รับจ้างภายนอกมีเจตนาแจก

ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ระหว่างงานเลี้ยงให้ท่านหลีกเลี่ยงการพูดคุยท่ีอาจท าให้เข้าใจว่า ท่านสนใจสินค้าหรืออาจส่ัง

สินค้าน้ันได้ พร้อมรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับสินค้าน้ัน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย 

 

 

4. ผู้รับเหมาของบริษัทฯ ได้เชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาท่ีต่างประเทศ โดยผู้รับเหมาเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนท้ังหมด พร้อมให้เบี้ยเลี้ยงการเดินทางส าหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน และยินยอมให้ท่านน า

ครอบครัวไปด้วยได้ ท่านควรเข้าร่วมการสัมมนาในคร้ังน้ีหรือไม่ 

6.  ผู้รับจ้างภายนอก ได้เชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวสินค้า โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก ภายในงานมี

การแจกของท่ีระลึก และเลี้ยงอาหารเย็น ท่านสามารถร่วมงานตามค าเชิญได้หรือไม่ 

3. ถ้าญาติของท่านเข้ามาประมูลงานกับบริษัทฯ โดยท่านไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้าง 

คัดเลือก ตัดสินใจหรืออนุมัติรายการ ท่านจะต้องแจ้งบริษัทฯ โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่ 

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ สามารถเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง ซึ่งท า

ธุรกิจให้ลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ ในปัจจุบันได้หรือไม่ 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร    

 พนักงาน 

การใชข้อ้มูลภายใน 
 

ค านยิาม 

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลท่ียังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนหรือข้อมูลท่ีมีไว้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ของ

บริษัทฯ อย่างเดียว และไม่ได้มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทฯ เก็บไว้ไม่

เปิดเผยเป็นการชั่วคราว เช่น ข้อมูลจากงบการเงิน การจ่ายเงินปันผล ท่ียังไม่ได้

น าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ
 

1. ไม่น าข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ี ไปซื้อ 
หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ  เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน  และต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด   

2. ต้องรักษาความลับ และข้อมูลภายใน ในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ตกไปยังบุคคลอ่ืน  รวมท้ัง บุคลากร
ของบริษัทฯ ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง 

3. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ท่ีมีอ านาจหน้าท่ี  บุคลากรท่ัวไปไม่มีหน้าท่ีเปิดเผย
ข้อมูล เม่ือถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลท่ีตนไม่มีหน้าท่ีเปิดเผย ให้แนะน าผู้ถาม สอบถามผู้ท่ีท าหน้าท่ีเปิดเผย

ข้อมูลน้ัน  เพ่ือให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีในการป้องกันรักษาข้อมูล และไม่หาประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน แม้พ้นสภาพหรือส้ินสุดการปฏิบัติงานท่ีบริษัทฯ ไปแล้ว  โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน 

เพ่ือให้มีการส่งมอบข้อมูลลับคืนบริษัทฯ และเตือนพนักงานท่ีลาออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูล

ลับของบริษัทฯ ท่ียังคงอยู่ต่อไปภายหลังออกจากงานแล้ว โดยท าเป็นหนังสือให้ลงนามรับทราบไว้ด้วย 

5. ละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมีเหตุการณ์ส าคัญ 
เช่น การออกหุ้นเพ่ิมทุน  การออกหุ้นกู้ 

6. ผู้ดูแลข้อมูลภายในต้องก าชับผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด . โดยไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล
ภายในต่อสาธารณชน จะรับรู้เฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้อง และบุคคลท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน  
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1. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59  แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันท่ีซื้อ ขาย โอน 

หรือรับโอน ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  รวมท้ัง ห้ามซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน 

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันท่ีรายงานต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

3. หากทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน  และ

ห้ามเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญน้ันต่อบุคคลอ่ืน โดยในช่วง 30 วันก่อนประกาศผลการด าเนินงาน

เลขานุการบริษัท จะท าหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดข้อมูล

ภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 

 

ขอ้พึงระวงั 
 

1. ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หากข้อมูลท่ีเปิดเผยส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

หรือส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย เสียเปรียบ ผู้น้ันต้องรับผิดทางกฎหมาย 

2. หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลท่ีเป็นข่าวลือ หรือข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

3. ไม่ควรให้ข้อมูลแก่บุคคลท่ีอ้างว่าตนมีสิทธิรับทราบ โดยไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลยืนยันท่ีชัดเจน 

 

ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี้… 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ท่านต้องไม่ซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมท้ังต้องไม่เปิดเผยข้อมูล หรือให้ค าแนะน าในการซื้อขาย

หุ้นบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องด้วย เพราะเป็นการใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือประโยชน์ส่วน

ตนหรือผู้อ่ืน ซึ่งผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ท้ังน้ี เพ่ือป้องกันข้อครหาเก่ียวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ ท่านควรรอจนกระท่ัง

ข้อมูลภายในได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือให้นักลงทุนท่ัวไปได้ทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง และ

มีเวลาประเมินข้อมูลตามสมควร 

 

 

 

เฉพาะกรรมการ ผูบ้รหิาร 

1. มีข่าวลือว่าบริษัทฯ จะได้รับชัยชนะในการประมูลซื้อท่ีดินผืนหน่ึง ข่าวลือดังกล่าวท าให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ 

สูงข้ึนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ชนะการประมูลจริง และอยู่ระหว่างการเตรียมแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หากท่านได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จะสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้หรือไม่ 
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 ค าแนะน า 

ท่านสามารถท าได้ หากเป็นข้อมูลท่ัวไป ท่ีไม่ใช่ข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ หรือข้อมูลท่ีกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น การคาดการณ์ผลก าไร การจ่ายเงินปันผล และโครงการลงทุนใหม่ และให้ใช้ความ

ระมัดระวังในการสนทนา เพราะอาจมีกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ท่านต้องไม่ซื้อหุ้นของบริษัทฯ ผู้รับเหมาในช่วงเวลาดังกล่าว เน่ืองจากเป็นการปฏิบัติท่ีผิดต่อจรรยาบรรณของ

บริษัทฯ ว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

จ าเป็นต้องส่งคืน เน่ืองจากข้อมูลลับ หรือข้อมูลส าคัญ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ก าหนดเป็น

นโยบายและส่ือสารให้พนักงานทุกคนรับทราบร่วมกันแล้ว ดังน้ัน พนักงานท่ีลาออกจึงห้ามเปิดเผยข้อมูลส าคัญ

ไปยังบุคคลภายนอกล่วงรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หากท่านรับทราบว่า บริษัทฯ จะมีการว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่แห่งหน่ึง เพ่ือก่อสร้างอาคารสูงด้วย

มูลค่างานท่ีสูงมาก ซึ่งการว่าจ้างจะลงนามในเร็ว ๆ น้ี และอาจท าให้ราคาหุ้นของบริษัทผู้รับเหมารายน้ัน

สูงข้ึนมากด้วย ท่านจะสามารถซื้อหุ้นของบริษัทผู้รับเหมารายน้ันได้หรือไม่ 

2. ท่านสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาด เช่น อัตราการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรม กับเพ่ือนท่ีอยู่ใน

บริษัทคู่แข่งได้หรือไม่ 

4. ท่านคิดว่าพนักงานท่ีลาออก จ าเป็นต้องส่งข้อมูลท่ีเป็นความลับคืนให้บริษัทฯ และลงนามรับทราบอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษร เก่ียวกับ การรักษาข้อมูลลับของบริษัทฯ ภายหลังออกจากงานไปแล้วหรือไม่ 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร    

 พนักงาน 

การรักษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 

ค านยิาม 

ข้อมูลความลบั หมายถึง ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคท้ังหมดของบริษัทฯ  ท่ีมีความส าคัญ

ย่ิงต่อการสร้าง และคงไว้ซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงข้อมูล

ท้ังหมดท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่งหรือหากถูกเปิดเผยอาจท าความเสียหาย

แก่บริษัทหรือลูกค้าได้ 

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ
 

1. ปกป้องรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาตให้

เปิดเผยหรือเม่ือกฎหมายบังคับให้เปิดเผย ภาระหน้าท่ีการป้องกันรักษาข้อมูลน้ีจะต่อเน่ืองไปจนถึงเม่ือ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้น้ันลาออกจากบริษัทฯ ไปแล้ว 

2. ไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และลูกค้า และอาจมีผล

ให้กรรมการ ผู้บริหาร  พนักงาน หรือบริษัทฯ ต้องรับผิดทางกฎหมาย  

3. ต้องไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ ข้อมูลเพ่ือการแข่งขัน ซึ่งได้มาโดยวิธีการท่ีมิชอบด้วยกฎหมายหรือผิด

จรรยาบรรณ 

4. หลีกเลี่ยงการเลือกเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีมีความอ่อนไหวต่อสภาพตลาด หรือเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ

ส่ือสารต่อสาธารณชน  

5. ไม่ท าธุรกิจส่วนตัว หรือซื้อขายหุ้นบริษัทฯ   หรือหุ้นของบริษัทฯ  ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานน้ัน รู้

ถึงข้อมูลภายใน และเป็นข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยแก่สาธารณชน เพราะอาจมีผลต่อมูลค่าของหุ้นน้ันๆ  

 

ขอ้พึงระวงั 

 

1. ข้อมูลท่ีล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าท่ี ถือเป็นความลบัของบริษัทฯ  

2. ห้ามเปิดเผยข้อมลูบริษัทฯ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการคา้ หรือไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า  

3. ห้ามเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ท่ียังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่า

หุ้นท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4. ต้องรักษาความลับของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
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ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี.้. 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีลาออกไปแล้ว ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ ตลอดไป 

เพราะถ้าหากเปิดเผยแล้ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาด าเนินคดีกับบุคคลน้ันๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ท่านไม่สามารถให้ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ แก่เพ่ือนของท่านได้ เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบคุคล 

ไม่ควรน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ และพนักงานจะต้องใช้ข้อมูลเท่าท่ีมีความ

จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีภายในบริษัทฯ ท่ี ได้รับมอบหมายเท่าน้ัน และการน าข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไป

เปิดเผย เป็นการท าผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และผิดวินัยพนักงาน จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามความ

ร้ายแรงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพ่ือนสนิทของท่านโทรศพัท์มาขอรายชื่อพนักงาน ชือ่ลูกค้า และหมายเลขโทรศพัท์ ท่านสามารถส่งข้อมูล 

   ให้เพ่ือนได้หรือไม่ 

1.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีลาออกไปแล้ว ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลบัใชห่รือไม่ ถ้าเปิดเผย

ไปแล้ว จะมีความผิดท่ีต้องรับผิดชอบอย่างไร 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร   

 พนักงาน 

การเปิดเผยข้อมลู 

ค านยิาม 

 การเปิดเผย

ข้อมลู 

หมายถึง เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน 

อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตามก าหนดเวลา ไม่เกินจริง ท้ังท่ีมีผลกระทบด้านบวก 

และด้านลบ โดยจะไม่ยอมให้เกิดการรายงานท่ีผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือล่าช้า 

ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ  และมีความผิดตาม

กฎหมาย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้อย่างเท่าเทียมกัน สร้างความโปร่งใส และความเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่าน

หน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ีให้ข้อมูลแก่สาธารณชน 
 

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ
 

1. หน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ีให้ข้อมูลแก่สาธารณชน คือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 

โดยเป็นหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมูล มีหน้าท่ีสนับสนุนข้อมูล หรือจัดท ารายละเอียด 

2. บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลโดยสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. บริษัทฯ ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเกินจริง หรือเกินความจ าเป็น ท่ีกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ การตัดสินใจ

ลงทุนของ    ผู้ถือหุ้น หรือกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

4. การเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ให้

เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมท้ังด าเนินการให้แน่ใจได้ว่าผู้ถือหุ้น หรือนัก

ลงทุนได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยอาจ

พิจารณาใช้ช่องทางการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีควรระมัดระวัง

เก่ียวกับช่วงเวลาท่ีเปิดเผยด้วย 

5. การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นการคาดการณ์เก่ียวกับสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการ

ในอนาคตของบริษัทฯ (Forward-Looking Information) ให้เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง และให้

อธิบายถึงเง่ือนไขหรือสมมุติฐานท่ีใช้ประกอบในการคาดการณ์น้ัน 

6. การเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) ให้เปิดเผย

อย่างชัดเจน ครบถ้วนโดยไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากน้ี การให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อมูลส าคัญ

ท่ีได้เปิดเผยไปแล้วต้องมีความชัดเจนและสอดคล้อง ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูลท่ีได้เปิดเผย

ไปแล้ว 

7. การเปิดเผยข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ข้อมูลส าคัญ (Non-material Information) ให้เปิดเผยบนพ้ืนฐาน

ของความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อ่ืนส าคัญผิดในข้อเท็จจริงเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรือเปิดเผยในท านองท่ีอาจท าให้บุคคลอ่ืนเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพ่ิมข้ึน

หรือลดลง 

8. การเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจท าให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขัน ให้ใช้ความระมัดระวัง

เป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนสินค้า ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น 



 

จรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)  28 
 

 

 

 

ข้อพึงระวัง 

1. หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลท่ียังไม่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2. เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้การรับรู้ข้อมูลท่ัวถึง และเท่าเทียมกัน 

3. การเปิดเผยข้อมูลครอบคลุมเอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา โทรศัพท์ อินเตอร์เนต การแถลง

ข่าว การประชุมวีดีทัศน์ และการให้ข้อมูลผ่านช่องทางหน่วยงานของรัฐ 

4. บุคคลผู้มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส าคัญออกสู่สาธารณะ ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร รองประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

5. ห้ามเปิดเผยข้อมูล - ในช่วง 2 สัปดาห์ ก่อนท่ีบริษัทฯ จะก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

 

ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี.้. 

 

 

 

 ค าแนะน า 

การให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับผลก าไร สามารถให้ได้ตามท่ีเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเท่าน้ัน โดย

ต้องค านึงว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือท าให้เข้าใจว่าเป็นความพยายามหรือจูง

ใจให้มีผลต่อราคาหลักทรัพย์  

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

หากข้อมูลดังกล่าวมีความเก่ียวข้อง และมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน เป็นต้น ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ถ้าเป็นข้อมูลอ่ืนๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขานุการ

บริษัท และผู้บริหารระดับสูง ก่อนส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจะสามารถเปิดเผยผ่าน   เว็บ

ไซด์บริษัทฯได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดเตรียมข้อมูลท่ีจะเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ใดบ้าง 

 

1. ผู้บริหาร สามารถให้ข้อมูลหรือความเห็นเก่ียวกับผลก าไรรายไตรมาส/ประจ าปีของบริษัทฯได้หรือไม่ หาก

ถูกสัมภาษณ์จากนักข่าวเก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีน้ี 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร   

 พนักงาน 

การใชแ้ละการดแูลทรัพย์สนิทางปัญญา 

 

ค านยิาม 

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่ง

เน้นท่ีผลผลิตของสติปัญญา และความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิดของ

การสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก เช่น สินค้าต่าง ๆ การบริการ 

กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ

 

1. พนักงานท่ีอยู่ในระหว่างการว่าจ้างโดยบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการข้ันตอนปฏิบัติ การค้นพบ และ

พัฒนา  การปรับปรุง  หรือการประดิษฐ์คิดค้นท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ  ข้ันตอนปฏิบัติ  หรือ

ส่ิงของท่ีท าข้ึนเพ่ือใช้  / ขาย  หรือพัฒนาโดยพนักงาน ซึ่งเก่ียวข้องกับงานของบริษัทฯ หรือแตกแขนง

เพ่ือออกไปจากงานของบริษัทฯ ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการข้ันตอนปฏิบัติน้ัน ตกเป็นทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนต้อง 

• เปิดเผยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การพัฒนาปรับปรุงดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของตน 
หรือ      ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนโดยทันที 

• รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การพัฒนา การปรับปรุง ค้นพบ หรือการประดิษฐ์คิดค้นน้ัน จะ

ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว 

• มอบหมายสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ และผลประโยชน์ท่ีได้จากส่ิงประดิษฐ์คิดค้น การค้นพบ หรือ

ความลับทางการค้าน้ันๆ ให้แก่บริษัทฯ 

• ตกลงท่ีจะส่งมอบเอกสารท้ังหมด และด าเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมายท่ีบริษัทฯ เห็นว่า

จ าเป็นต้องท า ได้แก่ การจัดเตรียมและย่ืนค าร้องขอสิทธิบัตรเคร่ืองหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ของ

ส่ิงประดิษฐ์คิดค้น การค้นพบ หรือความลับทางการค้าท่ีกล่าวข้างต้น 

2. พนักงานทุกคน มีหน้าท่ีรักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคท้ังหมด
ของบริษัทฯ  ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยภาระหน้าท่ีในการป้องกันรักษาข้อมูลน้ีจะต่อเน่ืองไปจนถึงเม่ือพนักงานผู้น้ันได้ออกจาก   

บริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม  การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนท าให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดทาง

กฎหมาย 

3. พนักงานทุกคน ไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้มาโดยวิธีการท่ีมิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม 
4. บริษัทฯ จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  และเคร่ืองหมายการค้าของผู้อ่ืน 
5. พนักงานทุกคน ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธิ์ตามท่ีบริษัทฯ จัดหาให้โดยห้ามติดต้ัง และใช้งานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ 
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ขอ้พึงระวงั 

1. การบอกกล่าว น าเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทฯ ในรูปแบบใดๆ แก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง

ท้ังใน และนอกบริษัทฯ  

2. การใช้ข้อมูลท่ีเป็นความลบั หรือเป็นสิทธิของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจา้ของ 

3. การว่าจ้างหรือร่วมงาน ร่วมโครงการกับบุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลภายนอกบริษัทฯ โดยท่ีไม่ได้มี

การตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในเร่ืองของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

ทรัพย์สินทางปัญญา 

4. ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยแสดงออกถึงความเอาใจใส่ และการใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสม 

 

ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี้.. 

 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ไม่ควรท า เพราะเป็นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน และบริษัทฯ อาจถูกฟอ้งร้องทางกฎหมาย ซึ่ง

อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

One Business One Idea เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยท่านต้องเปิดเผยข้อมูล เก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาปรับปรุงต่อผู้บังคับบัญชาของตน โดยมอบหมายสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ และผลประโยชน์

ท่ีได้จากส่ิงประดิษฐ์คิดค้นให้แก่บริษัทฯ พร้อมส่งมอบเอกสารท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ข้อมูลท่ีอยู่บนระบบ Intranet หรือ ฐานข้อมูลของบริษัทฯ เป็นสมบัติของบริษัทฯ ต้องไม่น าไปเผยแพร่ หรือ

เปิดเผยข้อมูลการ Log - In ให้บุคคลภายนอกบริษัทฯ รับทราบ 

 

 

2. ท่านได้รับรางวัลจากการประกวด One Business One Idea ซึ่งเป็นการค้นพบ พัฒนา และปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่าย ท่านคิดว่าทรัพย์สินทางปัญญาน้ันเป็นของท่านใช่

หรือไม่ และต้องด าเนินการอย่างไร 

1. เพ่ือช่วยบริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพ่ือความรวดเร็วในการท างาน ท่านได้น าแผ่นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมาย บันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ท่ีท่านใช้ท างานอยู่ และแบ่งให้

เพ่ือนร่วมงานท่านอ่ืน ๆ ด้วย สามารถท าได้หรือไม่ 

3.  เพ่ือนสนิทของท่าน ขอส าเนาข้อมูล เก่ียวกับฐานข้อมูลของบริษัทฯ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานข

ของบริษัทแห่งอ่ืน  
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร    

 พนักงาน 

การบนัทกึ การรายงาน และการเกบ็รกัษาขอ้มลู 

ค านยิาม 

 

การบันทึก การรายงาน และ

การเก็บรักษาข้อมูล 

หมายถึง พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีต้องด าเนินการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

กับงานของตนอยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย และสามารถน ามาใช้

อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เม่ือต้องการ และไม่

น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน นอกจากน้ันในการ

บันทึก หรือรายงานจะต้องท าให้ถูกต้องตามระบบท่ีวางไว้ 

 

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ
 

1.  บันทึก และรายงานข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง 

2. การบันทึกข้อมูลต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร 

มาตรฐานบัญชี เป็นต้น 

3. การเก็บรักษาข้อมูลต้องด าเนินการตามก าหนดเวลา และหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ โดยจัดเก็บการรักษาอย่าง

ระมัดระวัง และง่ายต่อการเรียกใช้งาน 

4. เอกสารส าคัญ และข้อมูลท่ีเป็นความลับ จะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระดับ     

แต่ละชนิดหรือประเภทของข้อมูล 

5. เม่ือพ้นระยะเวลาท่ีต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสาร พนักงานท่ีเก่ียวข้องต้องดูแลให้บริการท าลายด้วยวิธีท่ี

เหมาะสมถูกต้องกับข้อมูล หรือเอกสารแต่ละประเภท 

6. ในการรายงานงบการเงิน รายงานเร่ืองส่ิงแวดล้อม หรือรายงานเร่ืองใด ๆ ท่ีต้องส่งถึงหน่วยงานของรัฐ

หรือบุคคลภายนอก พนักงานท่ีเก่ียวข้องต้องม่ันใจว่าได้รายงาน หรือเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 

 

ขอ้พึงระวงั 
 

1. การจัดท าข้อมูล เอกสาร หรือรายงานทางการเงินท่ีไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

2. การขาดมาตรการป้องกันความเส่ียงในการจัดการกับข้อมูล เพ่ือไม่ให้ถูกท าลายหรือเกิดการสูญหาย 

3. การท าลายเอกสารโดยไม่ทราบรายละเอียดของเอกสารท่ีจะท าลาย 

4. การบันทึกค ากล่าวท่ีเป็นเท็จ หรือข้อเท็จจริงท่ีไม่มีหลักฐานอ้างอิง 
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ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในกรณตีอ่ไปนี.้... 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

จากกรณีข้างต้น แบ่งเป็น 2 กรณี กรณีท่ี 1 แจ้งเพ่ือนของท่านรับทราบว่า การเคลียร์เงินทดรองจ่ายล่าช้า 

ต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีท่ี 2 เอกสารประกอบค่าใช้จ่าย แนะน าให้เพ่ือนของ

ท่านขอส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพักจากสถานท่ีท่ี ไปพัก หรือในกรณีท่ีไม่สามารถขอใบเสร็จรับเงินได้ ให้จัดท าใบ

รับเงินพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน และรับรองข้อมูลโดยผู้บังคับบัญชา พร้อมเขียน memoประกอบ 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ควรต้องตรวจสอบเอกสารท้ังหมด และจัดท ารายการหรือบัญชีเอกสารท่ีท าลายไว้เป็นหลักฐานก่อนท าลาย 

เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีเอกสารท่ียังไม่ครบอายุท าลายหลุดรอดไป และติดป้ายบ่งชี้ท่ีกล่องว่าเป็นเอกสารอะไรเพ่ือรอ

การท าลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  เพ่ือนของท่านเคลียร์เงินทดรองจ่ายล่าช้า และแนบเอกสารการเบิกค่าท่ีพักโดยใช้ใบรับเงิน โดยอ้างว่าลืม

ขอใบเสร็จรับเงิน ในฐานะท่ีท่านมีหน้าท่ี ในการบันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ท่านควรท าอย่างไร 

2.  ในเดือนน้ีมีการตรวจ 5 ส ประจ าปี ท่านมีเอกสารการท างานท่ีเกินอายุการจัดเก็บท่ีต้องท าลายท้ังกล่อง 

ท่านควรท าอย่างไร 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร    

 พนักงาน 

ความปลอดภยั  อาชวีอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ค านยิาม 

ความปลอดภัย อาชีวอนามยั  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให้

เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ

อนามัยอันเน่ืองจากการท างานหรือเก่ียวกับการท างาน 

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ
 

1. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  พระราชบัญญัติ  หรือประกาศของทางราชการท่ีเก่ียวกับความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  รวมท้ัง ระเบียบปฏิบัติท่ีบริษัทฯ ก าหนดข้ึน

อย่างเคร่งครัด เพ่ือก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ท้ังของตนเอง ของบริษัทฯ และของ

ผู้อ่ืน 

2. สามารถเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน และวิธีการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย 
3. พนักงานทุกคน ต้องดูแลรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีท างาน  
4. พนักงานทุกคน  ทุกระดับ  ด าเนินกิจกรรม 5 ส.  เพ่ือจัดเก็บเอกสาร หรือส่ิงของให้เป็นระเบียบ  อีกท้ัง

ช่วยลดเวลาการค้นหา  และสร้างวินัยในการดูแลสถานท่ีท างาน 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

6. จะปรับปรุงการด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง 

7. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างาน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับทุก

ฝ่ายอย่างสูงสุด 

8.  

ข้อพึงระวัง 
 

1. การไม่รายงานอุบัติเหตุท่ีเกิดในสถานท่ีท างาน 

2. ความปลอดภัยในการท างาน สุขอนามัยของพนักงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นหน้าท่ี

ของพนักงานทุกคน  ทุกระดับ 

3. พนักงานทุกคน ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ 

เป็นส าคัญ ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

4. พนักงานทุกคนจะไม่เพิกเฉยในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ  อุบัติภัยใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและ

สุขอนามัยในสถานท่ีท างาน โดยจะให้การช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยเร็ว และเต็มความสามารถ รวมท้ัง 

ค้นหาสาเหตุ และก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข เพ่ือป้องกันการเกิดซ ้า 
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ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี.้. 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ท่านควรแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ และผู้บังคับบัญชารายงานสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัยไปยัง

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือทบทวนแก้ไขปัญหาจากสภาวะ

ท างานท่ีไม่ปลอดภัยดังกล่าว และจัดให้มีการอบรม 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ท่านควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ หรือแจ้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  

 

 

 

 
 

 ค าแนะน า 

ท่านควรรายงานให้วิศวกรหรือผู้บังคับบัญชารับทราบ เพ่ือด าเนินแจ้งให้ผู้รับเหมาปรับปรุงแก้ไขให้ปลอดภัยโดย

ทันที และผู้บังคับบัญชารายงานสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย พร้อมแนวทางการแก้ไข ไปยังคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หากท่านได้รับมอบหมายให้ท างาน ซึ่งภายหลังท่านพบว่า พ้ืนท่ีท างานมีสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 

หรือเป็นงานท่ีมีความเส่ียง เน่ืองจากท่านไม่มีความรู้ หรือไม่เคยได้รับการอบรมเท่าท่ีจ าเป็น ซึ่งอาจน าไปสู่

สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดอันตรายได้ ท่านควรท าอย่างไร 

2.  หากท่านพบส่ิงของ หรือบุคคลท่ีน่าสงสัยในพ้ืนท่ีบริษัทฯ ท่านควรท าอย่างไร 

3.  ท่านพบว่า มีการจัดเตรียมพ้ืนท่ีการท างาน หรือข้ันตอนการท างานอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย ท่านจะท า

อย่างไร และผู้รับเหมาควรท าอย่างไร 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร    

 พนักงาน 

ความรบัผิดชอบตอ่ชมุชน สังคม และสิง่แวดลอ้ม 
 

ค านยิาม 

 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน 

สังคม และส่ิงแวดล้อม 

หมายถึง การด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการท่ีดี  

โดยรับผิดชอบสังคม และส่ิงแวดล้อม อันน าไปสู่การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน 

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ
 

1. บริษัทฯ เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมเท่าท่ีจ าเป็น  โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของ
ชุมชน  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  และคุณภาพชีวิตของประชนให้น้อยท่ีสุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน 

และทรัพยากร  

2. บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจัดท าข้ึน  เพ่ือช่วย
ป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และเข้าร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ   

3. บริษัทฯ มีการส่ือสาร และเสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานให้แก่ชุมชนในพ้ืนท่ีต้ังโครงการ และพร้อม  
รับฟงัความคิดเห็น เพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน   

4. บริษัทฯ สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย  โดยการส่ือสารให้ทราบถึงข้อมูลในการด าเนินงาน และความ
รับผิดชอบขององค์กรต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  

5. บริษัทฯ ส่ือสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของบริษัทฯ  ความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ต่อชุมชม สังคม และส่ิงแวดล้อม  โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงท่ีอาจเปดิเผยได้  และให้ความร่วมมือใน

การให้ข้อมูลกับนักลงทุน  ผู้ถือหุ้น  และผู้สนใจท่ัวไปอย่างทันสถานการณ์  

6. บริษัทฯ  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการการออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน และ
ส่ิงแวดล้อม 

7. บริษัทฯ สนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแก่สังคม และองค์กรต่าง ๆ รวมท้ังด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อม  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการส่ิงแวดล้อมบริษัทฯ  

8. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  
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ข้อพึงระวัง 

1. การเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของชุมชน 

2. การเผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องสู่สาธารณะ 

3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คุ้มค่า 

 

ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี.้. 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ผู้บริหารและพนักงาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางชมรมศุภาลัยสัมพันธ์ โดยชมรมเปิดกว้างให้ผู้บริหารและ

พนักงาน สามารถความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือน ามาพัฒนากิจกรรม

ต่าง ๆ ของชมรมท่ีมีการจัดอย่างต่อเน่ืองทุกปี หรือน าเสนอผ่านช่องทางกล่องความคิดเห็นได้เพ่ิมอีกหน่ึง

ช่องทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถน าเสนอโครงการด้านความรับผดิชอบต่อสังคมไดห้รือไม่ 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร   

 พนักงาน 

การใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ค านยิาม 

ทรัพยากร หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา  สามารถน ามาใช้ในการอุปโภค และบริโภค มาปรับปรุง

เปลี่ ยนแปลง และ ใช้ประ โยชน์ ในการด ารงชีพอย่ างมีความสุข และ

สะดวกสบาย   

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ

1. ส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน และ
ส่ิงแวดล้อม  

2. ส่งเสริมทรัพยากรของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องได้แก่ นโยบาย
การใช้รถยนต์ นโยบายการใช้ไฟฟา้ นโยบายการใช้เคร่ืองปรับอากาศ นโยบายการใช้อุปกรณ์ส านักงาน 

นโยบายการใช้น ้า นโยบายการลดขยะและน ากลับมาใช้ใหม่  เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ 

หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม รณรงค์ต่าง ๆ ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

ขอ้พึงระวงั 

1.    โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี้.. 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

แจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ พร้อมหาวิธีการ มาตรการ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และน าเสนอผู้บริหาร

ระดับสูงอนุมัตินโยบายดังกล่าว เพ่ือน ามาก าหนดเป็นวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ  

 

 

 

 

1.  ท่านพบว่า มีบางกระบวนการท างานของบริษัทฯ ท่ีมีการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้ดูแล

การปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ท่านควรท าอย่างไร  
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณใน

หมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร    

 พนักงาน 

การปฏบิัตขิองผูม้สี่วนได้เสีย 

ค านยิาม 

 ผู้มีส่วนได้เสีย  หมายถึง กลุ่มต่าง ๆ ท่ีได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ และ

ความส าเร็จของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้ี  

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ

ผูถ้อืหุน้ 

1. เคารพสิทธิ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ด าเนินการใด ๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  

2. บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้

ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือปกป้อง และเพ่ิมผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้เก่ียวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใด ๆ ของบริษัทฯ ท่ีเป็นความลับ 

และ / หรือ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอก อันจะน ามาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ 

4. เสนอรายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่าง 

เท่าเทียม สม ่าเสมอ ทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

5. อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน รวมท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ โดยมีการก ากับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย

และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ลกูคา้ 

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม

ของ  ท้ังสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม 

2. มุ่งม่ันในการจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และจัดใหม้ี

บริการหลังการขาย  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน

ควบคุมดูแลสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อก าหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง 

4. ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เพียงพอ และเป็นประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจของลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกิน

ความจริง หรือไม่จงใจปกปิดเน้ือหา หรือให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจให้ลูกค้าเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจ

ผิดเก่ียวกับคุณภาพ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของสินค้า 

5. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า รวมท้ังคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยไม่น าข้อมูลส่วนตัวของ

ลูกค้ามาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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6. สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมีข้อมูล ข้อตกลงท่ีถูกต้อง

และเพียงพอ ไม่ก าหนดเง่ือนไขท่ีไม่เป็นธรรม หรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รวมท้ัง มีการปฏิบัติตาม

สัญญา หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใด

ข้อหน่ึงได้ บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว  

7. จัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน เก่ียวกับคุณภาพของสินค้า และการให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ  เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้ป้องกัน  แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมท้ังน า

ข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้า และการให้บริการดังกล่าวต่อไป 

พนกังาน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ จนถึงศักยภาพสูงสุดของพนักงาน ผ่านแผน    

การพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) 

2. บริษัทฯ สนับสนุนให้ได้รับการเรียนรู้ และพัฒนา ท้ังในด้านทักษะการบริหาร การท างานเป็นทีม และทักษะ

ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง 

3. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมโดยบุคลากรจากท้ังภายในและภายนอก ( In-House and Outside 

Training) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับพนักงาน 

4. ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือให้พนักงานได้แสดง

ศักยภาพได้อย่างเต็มท่ีในการก้าวสู่ความส าเร็จในวิชาชีพ และพัฒนาพนักงานให้เป็นท้ังคนดี และคนเก่ง 

5. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีภายในบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 

คูค่า้  

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม   

2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ซึ่งหากเกิดกรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการ

เรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

3. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และประเมินคู่ค้า  และมีการจัดท าสัญญาตามข้อตกลง 

4. มีระบบจัดการ และติดตาม เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด และป้องกัน

การทุจริตในทุกข้ันตอน  มีมาตรการในการตรวจสอบ  คัดกรองคู่ค้า รวมท้ังสนับสนุนการท าธุรกิจกับคู่ค้า

ท่ีด าเนินกิจการอย่างเป็นธรรม  ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

5. มุ่งม่ันในการรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคู่ค้า  และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

คูแ่ขง่  

1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันท่ีดี และต่อต้านการแข่งธรรมท่ีไม่
เป็นธรรม 

2. ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อ
จรรยาบรรณ และข้อกฎหมายใด ๆ 

3. ไม่กระท าโดยเจตนา เพ่ือท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายในทางเส่ือมเสีย หรือ
ใช้กลวิธีต่าง ๆ  โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้ 

4. ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน หรือคู่แข่งทาง
การค้า 

5. ไม่ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  โดยใช้วิธีการผูกขาดให้คู่ค้าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทฯ เท่าน้ัน 
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เจา้หนี ้

1. ปฏิบัติตามสัญญา  และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด   

2. บริษัทฯ ไม่ด าเนินการท่ีทุจริตในการค้ากับเจ้าหน้ี 

3. ไม่ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ท่ีท าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และ

ความม่ันคงของประเทศ 

4. บริษัทฯ มุ่งม่ันในการรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับเจ้าหน้ี  และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

 

ขอ้พึงระวงั 
 

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดข้ึน ในการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการ เช่น การยอมรับของก านัล 

ท่ีไม่เหมาะสม 

2. การเลือกคู่ค้าท่ีเป็นญาติพ่ีน้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

3. การท าธุรกรรมท่ีไม่ทราบประวัติความเป็นมาของคู่สัญญา 

 

ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี.้. 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

เน่ืองจากท่านมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับหน่ึงในคู่ค้า ซึ่งอาจท าให้ท่านไม่สามารถวางตัวเป็นกลางได้ เพราะท่าน

อาจตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีอาจให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่านควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาของท่าน และ

ต้องไม่เข้าร่วมเก่ียวข้องกับกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า หรือให้บริษัทฯ ของญาติท่านออกจากการเข้าร่วมประมูล

งาน 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ท่านควรปฏิเสธการเข้าร่วมสนทนาในประเด็นดังกล่าว และแจ้งคู่แข่งทางการค้าให้ทราบว่าเป็นนโยบายของ 

บริษัทฯ ท่ีห้ามพนักงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว และแจ้งเร่ืองท่ีเกิดข้ึนต่อผู้บังคับบัญชาของ

ท่านรับทราบ 

 

 

1. ท่านได้รับมอบหมายให้คัดเลือกคู่ค้า ในการประมูลงานหน่ึง ซึ่งหน่ึงในผู้ท่ีเข้าข่ายได้รับการพิจารณาเป็น

บริษัทฯ ของญาติท่าน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

2. ท่านได้รับเชิญชวนจากคู่แข่งทางการค้า เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เก่ียวกับ แผนการตลาดและ

กลุ่มลูกค้า ท่านควรปฏิบัติอย่างไร 
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 ค าแนะน า 

ขออภัยผู้ถือหุ้น และแจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบ ตนไม่มีอ านาจรายงานหรือแจ้งให้ทราบ เพราะเป็นนโยบายของบริษัทฯ 

ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต  

 

 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ขออนุมัติเข้าอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยขออนุมัติตามข้ันตอน การขออบรม

ภายนอกกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเข้าอบรมความรู้ท้ังภายในและภายนอกบริษทั 

เพ่ือพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ จนถึงศักยภาพสูงสุดของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงโทรศัพท์ติดต่อมายังท่านเพ่ือสอบถามข้อมูลการจัดจ้างผู้รับจ้างภายนอก เช่น ชื่อร้าน   

ราคาจัดจ้าง เป็นต้น ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้รับสาย ท่านควรด าเนินการอย่างไร  

4. หน่วยงานก ากับดูแลของบริษัทจดทะเบียน มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ใหม่ท่ีบริษัท

จดทะเบียนต้องปฏิบัติตาม ผู้บริหารระดับสูงมอบหมายให้ฝา่ยงานของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบ ท่านในฐานะท่ี

เป็นผู้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติอย่างไร 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร   

 พนักงาน 

การควบคมุภายใน 

ค านยิาม 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนดร่วมกัน โดยกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มี

การปฏิบัติตามแล้ว จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในด้านการ

ด าเนินงาน (Operations) ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial 

Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบของ

บริษัทฯ (Compliance)  

ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายใน และตระหนักถึงความส าคัญของ
การจัดการความเส่ียง และความเพียงพอของการควบคุมภายใน  โดยทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ต้องท า

ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง กฎระเบียบ ข้อก าหนด กระบวนการด าเนินงานและหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี โดยยึดถือแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการควบคุมภายในเพ่ือเป็น

หลักในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ือเป็นหลักปฏิบัติของพนักงาน 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด และหลักปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด สม ่าเสมอ และต่อเน่ือง รวมถึงการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ และไม่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ  หรือหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อชื่อเสียงในการด าเนินธุรกิจ 

3. กรรมการ ผู้บริหาร ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ท่ี
ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงไม่ปกปิด บิดเบือน ปลอมแปลงเอกสาร หรือแทรกแซงในข้ันตอน และ

กระบวนการตรวจสอบ 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงความส าคัญของปจัจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบ
จนท าให้เป้าหมายท่ีต้ังไว้ไม่ประสบผลส าเร็จ โดยให้ปฏิบัติงาน นโยบายการบริหารความเส่ียงอย่าง

เคร่งครัด รวมถึงรายงานและบ่งชี้ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ 

5. ผู้บริหาร และพนักงาน ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพ่ือให้
มีการปรับปรุงแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เสนอข้อคิดเห็นเพ่ือน าไปปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ส่ิงแวดล้อม และปัจจัยความเส่ียงท่ีเปลี่ยนไป 
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ขอ้พึงระวงั 

1. ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด และหลักปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความเส่ียง และความเพียงพอของการควบคุมภายใน 

 

ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี.้. 

 

 

 

 ค าแนะน า 

การควบคมุภายในเปน็ความรับผิดชอบของทกุคนในองค์กร ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง 

 

 

 

 ค าแนะน า 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment) เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ 

ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

2. การประเมินความเส่ียง ( Risk Assessment) เป็นกลไกในการบ่งชี้ วิเคราะห์ และบริหารความเส่ียงใน

กิจกรรมต่าง ๆ  ในทุก ๆ งานขององค์กร 

3. ระดับกิจกรรมควบคุม ( Control Activities) คือ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด และข้ันตอนต่าง ๆ ท่ี

ผู้บริหารได้ก าหนดให้ปฏิบัติตาม เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

4. สารสนเทศและข่าวสาร ( Information & Communication) เป็นระบบท่ีท าให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน ได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลา เพ่ือให้ปฏิบัติงานหรือบริหารงานได้อย่างถูกต้อง

และทันต่อเหตุการณ์ 

5. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring & Evaluation) หมายถึง การติดตามและประเมินผลในข้ันตอน 

กระบวนการ และการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ท่านควรแสดงข้อคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และฝ่ายพัฒนาองค์กรทราบ เพ่ือน า

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบ และกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

2.  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประกอบด้านใดบ้าง 

3. หากท่านพบข้อควรปรับปรุงในกระบวนการท างานท่ีท่านรับผิดชอบ ท่านควรท าอย่างไร 

1.  การควบคุมภายใน เก่ียวกับกับบุคคลใด และเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของใคร 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร   

 พนักงาน 

การสนบัสนนุดา้นการเมอืง 

ค านยิาม 

การสนับสนุนด้านการเมือง   หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินกิจกรรมด้านการเมือง โดยเป็นไป

ตาม ระบอบประชาธิปไตย อันได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ท้ังน้ี ไม่รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทาง

การเมือง ทุกรูปแบบท้ังทางตรง และทางอ้อม ท้ังทางด้านการเงิน และ

รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือ เอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการได้มาซึ่งสัญญา การ

ให้ความช่วยเหลือแบบรูปแบบอ่ืน ๆ  ดังน้ี  

-  การให้ส่ิงของหรือบริการ  

-  การโฆษณา ส่งเสริม สนับสนุนพรรคการเมือง  

-  การซื้อบัตรเข้าชมงานท่ีพรรคการเมืองจัดเพ่ือระดมทุน  

- บริจาคเงินแก่องค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง  

- การใช้สถานท่ีภายในอาคาร บริเวณรอบ ๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินของ

บริษัทฯ ในส่วนของอาคารส านักงานใหญ่ และโครงการต่าง ๆ 

ของบริษัทฯ 

-  การสนับสนุนให้มีการว่ิงเต้นท่ีมิใช่หลักการ และเหตุผลท่ีเหมาะสม

อันเป็นการว่ิงเต้นโดยใช้ความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือเสนอ

ผลประโยชน์ต่างตอบแทน 

- ผู้บังคับบัญชา พนักงานในทุกระดับชั้น ส่ังการ หรือโน้มน้าว 

ด้วยวิธีการใด ๆ ท่ีท าให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมใน

กิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท 
 

การมีส่วนร่วมทางการ

เมือง   

หมายถึง การเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ไม่ว่าจะเป็น

ทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ใน

ส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชนเป็นการกระท าในนามของตนเอง 

ใช้ทรัพยากรของตนเอง นอกเวลาการท างานของบริษัทฯ โดยห้ามใช้

อ านาจ  ทรัพยากร  เงินทุน  และชื่อบริษัทฯ ไปในการเร่ียไร หรือใช้

ประกอบกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้อง หรือให้

การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 
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ตวัอยา่งแนวปฏบิตั ิ

1. สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย โดยสามารถแสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน ใช้
สิทธิทางการเมืองนอกเวลาท างาน โดยใช้ทรัพยากรของตนเองได้เท่าน้ัน 

2. ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับชั้น ไม่ส่ังการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใด ๆ ท่ีท าให้พนักงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจท าให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร 

 

ขอ้พึงระวงั 

1. การแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบพนักงาน หรือแต่งกายในลักษณะท่ีท าให้ผู้อ่ืนเข้าได้ว่าเป็นพนักงานของบริษัทฯ ใน

การปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้องทางการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 

2. ความสัมพันธ์กับนักการเมือง หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับนักการเมืองอันอาจท าให้เข้าใจผิดได้ว่าฝักใฝ่พรรค

การเมือง 

ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี.้. 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ท่านสามารถเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยได้หากไม่กระทบต่อเวลาปฏิบัติงาน หรือใช้สิทธิ

ลาตามเหตุอันพึงปฏิบัติได้ และท่านต้องไม่อ้างความเป็นพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือให้สาธารณชนหลงเข้าใจผิดได้

ว่า บริษัทฯ ให้การสนับสนุน มีส่วนเก่ียวข้องหรือฝักใฝ่กับกลุ่มการเมืองด้วย 

 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ท่านไม่สามารถลงสมัครรับเลือกต้ังได้ ถึงแม้ว่าจะไม่กระทบต่อเวลาปฏิบัติงานของท่าน ท้ังน้ี เพ่ือป้องกันความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน หรือ การท าให้สาธารณชนหลงเข้าใจผิดได้ว่า บริษัทฯ ให้การสนับสนุน มี

ส่วนเก่ียวข้องหรือฝักใฝ่กับกลุ่มการเมืองด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ท่านลงสมัครเข้ารับการเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่ 

1. มีการจัดชุมชมทางการเมืองตามหลักระบอบประชาธิปไตย ท่านสามารถเข้าร่วมชุมนุมได้หรือไม่ 



 

จรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)  46 
 

 

 

 

บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร   

 พนักงาน 

การป้องกนัการฟอกเงนิ 

ค านยิาม 

การฟอกเงิน         หมายถึง  การน าเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิด หรือ ได้มาโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายตามความผิดมูลฐาน 11 ข้อ ได้แก่ 1) ยาเสพติด 2) การค้าทาง

เพศ หญิงและเด็ก โดยผิดกฎหมาย 3) การฉ้อโกงประชาชน 4) ผู้บริหารใช้

เงินทุจริต 5) ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 6) ซ่องโจร 7) ลักลอบหนีศุลกากร 8) 

การก่อการร้าย 9) เล่นการพนัน 10) ซื้อสิทธิขายเสียง 11) การค้ามนุษย์ มา

เปลี่ยนสภาพให้เป็นเงิน หรือทรัพย์สินท่ีได้มาอย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือช าระค่าใช้จ่ายท่ีเชื่อมโยงกับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย ลงทุนเพ่ือด าเนิน

กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายต่อไป และใช้ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีผิด

กฎหมาย 
 

ผู้ฟอกเงิน   หมายถึง  บุคคลใดก็ตามท่ีให้ความช่วยเหลือในการฟอกเงินแก่อาชญากร 

 

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการฟอกเงิน จึงก าหนดให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน  จะไม่รับ หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับ โอน หรือเปลี่ยนสภาพ

ทรัพย์สินต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้หน่ึงผู้ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทาง หรือ

เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหล่งท่ีมาของทรัพย์สินท่ีได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 

 

1. เรียกเอกสารการแสดงตนจากคู่สัญญา (กลุ่มบุคคลธรรมดา นิติบุคคล) ได้ครบถ้วน และทราบประวัติความ

เป็นมาของแหล่งท่ีมาของเงิน 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามวิสัยท่ีพึงปฏิบัติโดยสุจริต 

ปราศจาก ความเลินเล่ออย่างร้ายแรง และห้ามบริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าปกปิดชื่อจริง ใช้ชื่อแฝง หรือชื่อ

ปลอมในการท าธุรกรรม  

3. ปฏิเสธความสัมพันธ์ ยุติความสัมพันธ์ และไม่ท าธุรกรรมกับคู่สัญญาในต่างประเทศท่ีจัดต้ังโดยไม่มีสถานท่ี

ประกอบการ และไม่อยู่ในสถานะท่ีจะได้รับการก ากับดูแลตามกฎหมายในประเทศน้ัน 

4. ด าเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าในต่างประเทศก่อนเร่ิมด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรม 

5. กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไม่ปกติต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบโดยทันที 
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ขอ้พึงระวงั 

1. คู่สัญญาพยายามท าธุรกรรมด้วยเงินสดจ านวนมาก หรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด แทนการโอนเงินหรือจ่ายด้วย

เช็คตามวิธีปฏิบัติท่ัวไป 

2. คู่สัญญาพยายามขอช าระเงินด้วยเงินสดจ านวนมากหรือช าระด้วยเงินโอนจากต่างประเทศในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

3. คู่สัญญาพยายามช าระเงินก่อนถึงก าหนดช าระ 

4. คู่สัญญาหน่วงเหน่ียวมิให้การแสดงตนลุล่วงได้โดยสะดวก หรือไม่เต็มใจท่ีจะให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน  หรือไม่

ถูกต้อง 

5. คู่สัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการในจ านวนเงินท่ีเกินกว่าฐานะของลูกค้า 

6. คู่สัญญาขอให้โอนเงินไปยังบัญชีท่ีไม่เป็นท่ีรู้จัก และเก่ียวข้องกับคู่สัญญา 

ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี…้ 

 

. 

 

 ค าแนะน า 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล / หลักฐานประกอบการแสดงตน และตรวจสอบประวัติความเป็นมาของ

แหล่งท่ีมาของเงินตามวิสัยท่ีพึงปฏิบัติโดยสุจริต  โดยรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบโดยทันที หรือหากมีข้อ

สงสัยให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ เน่ืองจากจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์เกินกว่าฐานะของลูกค้าตามปกติความ

เป็นไปได้ของแหล่งท่ีมาของเงิน 

 

 

 

 ค าแนะน า 

ไม่โอนเงินให้กับบุคคลท่ีไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาไม่ว่าด้วยกรณี ใด ๆ และรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบโดยทันที 

เน่ืองจากเป็นเหตุธุรกรรมท่ีไม่ปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ลูกค้าประกอบอาชีพพนักงานบริษัทฯ ซื้อบ้านหลายหลัง และแจ้งบริษัทฯ รับทราบว่า วันโอนกรรมสิทธิ์  

จะจ่ายเงินซื้อบ้านด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 

2.  เจ้าหน้ีต้องการให้โอนเงินช าระหน้ีไปยังบุคคลท่ีสามท่ีไม่รู้จัก โดยไม่เก่ียวข้องกับคู่สัญญา 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ   ผูบ้รหิาร  

 พนักงาน 

การดแูลด้านการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 

ค านิยาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล                               หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

หรือผู้มีส่วนได้เสีย   

หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ                        หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อส่ือสาร ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อ

เข้าระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบส่ือสารข้อมูลทุกประเภทข้อมูลอุปกรณ์ส่ือสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์ใด ท่ีเก่ียวข้องอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ

บริษัทฯ 

 

   นโยบายฉบับน้ี จัดท าข้ึนเพ่ือชี้แจงรายละเอียด วิธีการจัดการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

หรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีกระท าการติดต่อให้ข้อมูลมายังบริษัทฯ โดยตรง หรือผ่านระบบข้อมูล

สารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีผลบังคับใช้กับการจัดเก็บ รวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ

กระท าการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) ท้ังน้ี ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วน

ได้เสียรับทราบว่านโยบายฯ ฉบับน้ี มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย

ท้ังหมด และตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรักษาและน าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือ

ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีเก็บไว้ในปัจจุบัน และอนาคตน าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับน้ี 

 

 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 

 

1. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ กระท าได้โดยรับความยินยอมจากลูกคา้หรือ  ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนไดเ้สีย 

แล้วเท่าน้ัน 

2. ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ 

เป็นผู้ควบคุมข้อมูล บริษัทฯ จะก าหนดให้หน่วยงานท่ีได้ว่าจ้างด าเนินการเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัย

ของข้อมูลส่วนบุคคล และก าหนดข้อห้ามมิให้มีการน าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน

นอกจากวัตถุประสงค์ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด  

 

 



 

จรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct)  49 
 

 

 

 

ขอ้พึงระวงั 

1. บ ริษัทฯ  จ ะ ไม่ท าการจัด เก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของลูกค้ าห รือผู้ ใ ช้บ ริการห รือผู้ มี ส่ วน ได้ เ สีย                                    

จากแหล่งข้อมูลอ่ืนท่ีไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง 

2. ไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีการเก็บรวบรวมไว้ไปใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมายหรือเพ่ือการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ จะไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปจ าหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่าน้ัน 

 

ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี…้ 

 

. 

 

 

 ค าแนะน า 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งความประสงค์และระบุตัวตนท่ีแท้จริงโดยเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งมายัง

บริษัทฯ ได้ ท้ังน้ี เม่ือบริษัทฯ ได้รับค าร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูล

ให้ทราบภายในระยะเวลาท่ีอันสมควร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย) ประสงค์จะขอทราบข้อมูล ลบ แก้ไข 

ขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอไม่รับข้อมูลการส่ือสารทางการตลาดใด ๆ บริษัทฯ ต้องท า

อย่างไร 
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บคุคลที่ตอ้งปฏบิตั ิ

ตามจรรยาบรรณในหมวดนี ้

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร   

 พนักงาน 

การด าเนนิงานดา้นความปลอดภยัของทางไซเบอร ์(IT Security) 

 

ค านยิาม 
 

 

ระบบเครือข่าย

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ

บริษัทฯ   

หมายถึง Program หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ภายในบริษัทฯ เช่น E-mail, Intranet, ECM, ERP, DCC เป็นต้น 

 

          นโยบายฉบับน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ระบบงานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) มีความ

ปลอดภัย ลดความเส่ียงในการถูกโจมตีจากการคุกคาม ไวรัสคอมพิวเตอร์ และผู้บุกรุกท่ีไม่ประสงค์ดีต่อบริษทัฯ 

และลดความเส่ียงในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจน าไปสู่การกระท าผิดกฎหมาย

และความเส่ือมเสียชื่อเสียงขององค์กร รวมท้ังเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ  

พนักงานของบริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) เพ่ือให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ISO 27001  และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามด้านความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังน้ี 

ด้านการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

บริษัทฯ น าระบบ Cloud Computing มาใช้กับระบบท่ีมีความส าคัญต่อธุรกิจเพ่ือลดความเส่ียงและ

เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

(Cyber Security) โดยมีการวางแผนและติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือป้องกันภัยคุกคามไว้หลายช่องทาง ได้แก่ การใช้

ระบบ Virtual Private Network (VPN) การทบทวนสิทธิ์ การก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยไฟร์วอลล์ 

(Firewall) การเก็บล็อก (Log) การติดตามพฤติกรรมการโจมตีท่ีแฝงมาทางช่องทางอีเมล (Phishing)  

การก ากับดูแลและตรวจจับความเสี่ยง 

แต่งต้ังคณะท างาน Cybersecurity Committee ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลผู้บริโภค เพ่ือก ากับดูแล

ความปลอดภัยของข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม

ให้พนักงานทุกระดับชั้น มีความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ และกระบวนการท่ีจะท าให้เกิดข้อมูลร่ัวไหล และ

ความเป็นไปได้ท่ีอาจจะเกิดการร่ัวไหลของข้อมูลจากเหตุการณ์และบริบทต่าง ๆ ของการท างาน รวมถึงมีการ

ทดสอบและบริหารจัดการช่องโหว่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวิเคราะห์ ติดตามและแจ้งเตือนเหตุการณ์

ผิดปกติ เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที 

การรับมือและฟื้นฟูความเสียหาย 

จัดท าระบบ Disaster Recovery Plan (DRP) เพ่ือรองรับกับสถานการณ์ หากเกิดความเสียหายของระบบ

หรือข้อมูล ท าให้ระบบกลับมาใช้งานได้ภายในระยะเวลาอันส้ัน (2 ชั่วโมง) โดยการ Recovery จากข้อมูลท่ีมีอยู่ 

โดยมีการส ารองไว้ตามแผนการส ารองข้อมูล เพ่ือป้องกันธุรกิจหยุดชะงัก ฝึกซ้อมการส ารองข้อมูล (Backup) 

และกู้คืนข้อมูล (Recovery) อยู่เสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมตลอดเวลา และเพ่ือให้การท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 

การใช้งานระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคคลภายใน 
 

1. ด าเนินการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ อย่างระมัดระวังโดยต้องไม่ให้บุคคลอ่ืนใช้บัญชีผู้ใช้  

(User Account) ของตนเองในการเข้าถึงระบบเครือข่าย 

2. การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

• กระท าเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หรือผิดต่อกฎหมาย 

• กระท าเพ่ือการพาณิชย์ส่วนตัวหรืออ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

• กระท าการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับ ท่ีได้มาจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ท้ังท่ีเป็นข้อมูล

บริษัทฯ และ/บุคคลภายนอก 

• กระท าการขัดขวางการท างานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือของผู้ใช้งานคนใดคน

หน่ึงไม่ให้สามารถท างานได้ตามปกติ 

• กระท าการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ไปยังท่ี

อยู่เว็บไซต์ใด ๆ ในลักษณะท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายของบริษัทฯ  

• กระท าเพ่ือการอ่ืน ๆ ท่ีอาจขัดต่อผลประโยชน์หรือการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่บริษัทฯ 

3. การขอใช้งานระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จากภายนอก (VPN) ต้องได้รับการอนุมัติจาก

ผู้มีอ าานาจของต้นสังกัดและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณา

ก าหนดสิทธิ์ ในการเข้าใช้งานระบบตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 

 

การใช้งานระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคคลภายนอก 

1. บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้ระบบ เช่น ผู้รับจ้างพัฒนาโปรแกรม, พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และลูกค้าพิเศษ ท่ี

ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของสายงานให้เข้าใช้งาน เป็นต้น 

2. บุคคลภายนอกท่ีเข้าใช้ระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องท าการลงนามปฏิบัติตาม

นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทฯ และต้องระบุระยะเวลาการเข้าใช้ระบบอย่างชัดเจน 

 

 

ขอ้ควรระวงั 

1. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เนตหรือระบบงานเครือข่ายภายนอกส านักงานจะต้องใช้ช่องทางท่ีบริษัทฯ 

ก าหนดให้ เท่าน้ันและต้องไม่ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มีสาย หรือไร้สาย ขณะท่ีใช้งาน

เชื่อมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับระบบงานข้อมูลต่าง ๆ ภายในเครือข่ายของบริษัทฯ  

2. ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลไม่จ า เป็นต่อการท างาน ไม่ควรเก็บบันทึกบนไฟล์ส่วนกลาง หรือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพ่ือประหยัด ปริมาณหน่วยความจ าบนส่ือบันทึกข้อมูล  

3. การเข้าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ควรต้องเข้าใช้ตามสิทธิ์ท่ีก าหนดไว้ให้เท่าน้ัน และต้องไม่

เข้าใช้สิทธิ์ของผู้อ่ืน 
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4. กรณีมีขออนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้อุปกรณ์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริษัทฯ ต้องตระหนัก

และร่วมรับผิดชอบร่วมต่อการกระท าใด ๆ ท่ีบุคคลภายนอกเข้าใช้งานระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ของบริษัทฯ 

5. ในการน าส่ือบันทึกข้อมูลชนิดต่าง ๆ เช่น Thump-drive  และอ่ืน ๆ มาใช้งานภายในบริษัทฯ และต้องท า

การตรวจสอบ malware ด้วยโปรแกรมตรวจสอบมาตรฐานท่ีบริษัทฯ จัดหาให้ก่อนเร่ิมใช้งานทุกคร้ัง 

4. ไม่ให้ข้อมูลอีเมล์บริษัทฯ บนเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นเพราะจะเป็นท่ีมาของปัญหา Spam mail หรือ การ

โดนโจมตีรูปแบบต่าง ๆ จากภายนอกได้ 

 

ท่านจะปฏบิตัเิชน่ไรในสถานการณด์งัตอ่ไปนี…้ 

 

. 

 

 

 ค าแนะน า 

ต้องท าการร้องขอสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน Application โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท้ังหัวหน้าหน่วยงาน

ของตนเองและผู้บริหารของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบกระบวนการหรือข้อมูลท่ีต้องการเข้าถึง ฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณาทาการกาหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน Application ตามท่ีได้รับอนุมัติเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

1.  หากมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ Application / ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในส่วนท่ีมิได้เก่ียวข้องกับ

กระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง หรือเข้าข้อใช้ข้อมูลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน 

สามารถเข้าใช้ได้ทันทีหรือไม่  
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                    การตรวจสอบตนเอง 
 

หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกระท าของตนเองว่าถูกต้อง สอดคล้องตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

หรือไม่ ขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถามตนเองก่อนกระท าการน้ัน ๆ  ดังต่อไปน้ี 

1. ส่ิงท่ีกระท าน้ัน เป็นเร่ืองท่ีถูกต้อง ยุติธรรมหรือไม่ 

2. ส่ิงท่ีกระท าน้ัน เป็นการเอาเปรียบ จนท าให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องสูญเสียหรือเสียหายหรือไม่ 

3. ส่ิงท่ีกระท าน้ัน สังคมยอมรับและเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่ 

4. ส่ิงท่ีกระท าน้ัน ท าให้บริษัทฯ เส่ือมเสียชื่อเสียงอันดีงามของบริษัทฯ หรือไม่ 

 

 

                       การทบทวน 
 

จัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพ่ือให้จรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังเหมาะกับสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจ และกฎหมายท่ีพึงปฏิบัติตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการขอค าแนะน าเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 

Internal Audit Hotline : 0-2725-8888 # 81201 หรือ E-mail : pu-tham@supalai.com 

  

 

 

 

mailto:pu-tham@supalai.com
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ภาคผนวก 
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