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สารจากประธานกรรมการบรหิาร 

 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน)  ตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ 

เน่ืองจากมีความเช่ือมัน่ว่าจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจจะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ประสบความส าเร็จ  และสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ มีส่วนได้เสีย  ซึ่งจะน าไปสู่การเติบโตอย่างมีคณุภาพ และ
ยัง่ยืน  บริษัทฯ จงึก าหนดคูมื่อจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน โดยจดัให้มีการทบทวนเป็นประจ า
ทกุปีและได้จดัท าจรรยาบรรณฯ ฉบบัการ์ตนูขึน้ โดยปรับปรุงเนือ้หาให้เข้าใจง่าย น่าอ่าน สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ
ด้านการก ากับดแูลกิจการท่ีดี สอดคล้องกับหลกับรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นหลกัการบริหารองค์กรท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดบัสากล  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการมอบหมาย
นโยบายตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ  พร้อมทัง้ให้ฝ่ายบริหาร
ปรับปรุงงานท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ  เพ่ือมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล รวมทัง้
เพ่ือให้สอดคล้องกบัภารกิจ (Mission) คือ สร้างสรรค์และพฒันานวตักรรมและบริการ  เพ่ือผลประกอบการท่ีดีโดย
ค านงึถึงประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้คู่มือจรรยาบรรณฉบับนี  ้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน โดยมีกรรมการบริษัท ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี พนกังานจึงควรศึกษาและท า
ความเข้าใจข้อปฏิบตัิตา่ง ๆ โดยเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานของตนโดยตรง หากมีข้อสงสยั ควรปรึกษา
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ถือว่าข้อปฏิบตัิในคู่มือจรรยาบรรณฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบ

ข้อบงัคบัการท างาน” ท่ีพนกังานพงึปฏิบตั ิและอาจมีความผิดทางวินยัหากละเลยการปฏิบตังิาน พนกังานจงึควร
ใช้คูมื่อจรรยาบรรณเป็นพืน้ฐานการท างานในทกุกรณี         

 

 

 
 
(นายประทีป ตัง้มตธิรรม) 
ประธานกรรมการบริหาร 
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 ขอ้แนะน าการใชจ้รรยาบรรณ 

 

บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน รวมถึงพนกังานในบริษัทย่อย  โดยมีคณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ข้อแนะน าเก่ียวกับจรรยาบรรณ 

1. ท าความเข้าใจเนือ้หาสาระของจรรยาบรรณฉบบันี ้
2. เรียนรู้เนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน 
3. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาสาระของจรรยาบรรณฉบบันีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
4. ให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ

บริษัทฯ 
5. เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้ บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ผา่นทางชอ่งทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 
6. แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบรับทราบ เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณ 
7. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ กบัหนว่ยงาน หรือบคุคลท่ีบริษัทฯ ได้มอบหมาย 
8. ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัต้องเป็นผู้น าในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนสง่เสริมสภาพแวดล้อมในการ

ท างานให้พนกังาน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจว่าการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเป็นสิ่งท่ีถูกต้องและต้อง
ปฏิบตั ิ
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การฝาฝืนหรอืไมป่ฏิบติัตาม 

 
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานถือเป็นวินยัอย่างหนึ่ง ซึ่งพนกังานทุกคนต้องด ารงตน 

และถือปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด พนกังานท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามจะถกูพิจารณาโทษทางวินยั  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน รวมถึงพนกังานในบริษัทย่อย มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตาม และสง่เสริม
ให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัติามจรรยาบรรณ การกระท าตอ่ไปนีเ้ป็นการท าผิดจรรยาบรรณ 

1) ไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณ 
2) แนะน า สง่เสริมหรือสนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณ 
3) ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ีตนทราบหรือควร

ทราบ เน่ืองจากเก่ียวข้องกบังานภายใต้ความรับผิดชอบของตน 
4) ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือ ขดัขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงท่ีอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่

ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 
5) การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ อ่ืน เน่ืองจากไมมี่การรายงาน กรณีไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณ 

ทัง้นี ้การกระท าท่ีเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณดงักล่าวข้างต้น ให้ปฏิบตัิตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษ 
ตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี ้หากพนกังานท่ีท าผิดจรรยาบรรณอาจได้รับโทษตามกฎหมาย 
หากการกระท านัน้เป็นความผิดตามกฎหมาย 

ดงันัน้ ผู้บริหารในฐานะผู้บงัคบับญัชา จะต้องสอดส่อง และแนะน าให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาด ารงตน ประพฤติ
ตนอย่างเคร่งครัด  และอาจจดัให้ผู้นัน้ได้รับการพฒันาท่ีเหมาะสมต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้อง
ด ารงตน และปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด  
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แบบพนัธสญัญา 

 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน)  

แบบพันธสัญญา 
 

บริษัท ศภุาลยั จ ากัด (มหาชน) มีความประสงค์ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท      
ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ศึกษาท าความเข้าใจคู่มือจรรยาบรรณฉบับนี ้และลงนามเป็น         
พนัธสญัญา ผา่น Google Form ดงันี ้

1. ข้าพเจ้ายอมรับ และ ตกลงท าความเข้าใจในคูมื่อจรรยาบรรณฉบบันี ้
2. ข้าพเจ้ายอมรับ และ ตกลงยึดถือคูมื่อจรรยาบรรณฉบบันี ้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทความ

เป็นกรรมการ หรือผู้ บริหาร หรือพนกังาน (แล้วแต่กรณี) มาเป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงาน
ด้วยมาตรฐานขัน้สงูสดุ 
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 วตัถปุระสงค ์

 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เกิดการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  จึง

เล็งเห็นถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใส และเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  

คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิเป็น “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” ท่ีแสดงถึงความ
รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยขึน้โดยบริษัทฯ 
มีความประสงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิท่ีเหมาะสม รวมถึงให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมทัง้มีการถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอยา่ง
เคร่งครัด   

รวมถึงมีการก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารพึงแสดงความยึดมัน่ในจรรยาบรรณ โดยการปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานให้เอือ้ตอ่การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ขณะเดียวกนัต้องมุ่งมัน่ท่ี
จะป้องปรามไมใ่ห้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณขึน้ 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หรือคุณธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการ
ท างาน (Code of Conduct) ฉบบันีข้ึน้ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้เป็น
แนวทางในการประพฤต ิปฏิบตั ิอนัจะน าไปสูก่ารเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีมีหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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วิสยัทศัน ์ภารกิจ ค่านิยมองคก์ร และปรชัญาการบริหาร  

 

 

วิสัยทัศน์ ผู้น าด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อยา่งยัง่ยืน โดยมีสว่นร่วมพฒันาสงัคม และสิ่งแวดล้อม 
(Leader in sustainable real estate development with contribution to social and 
environmental improvement) 

 

ภารกิจ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพ่ือผลประกอบการท่ีดี โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย 

(To create & Develop Innovative products and services to bring the most value in the 
interests of our stakeholders) 

 

ค่านิยมองค์กร 

• นวตักรรม  (Innovations) 

• คลอ่งตวัและยืดหยุน่ (Agility and Flexibility) 

• ชนะด้วยกนั  (Win-Win) 

• การวดัผลเป็นรูปธรรม  (Factual Key Performance Index) 

• เน้นจริยธรรม และความถกูต้องตามกฎหมาย (Legal and Corporate Governance) 

• ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

• ความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม  

(Responsibilities to Stakeholders, Society and environment) 

     
 

 ปรัชญาการบริหาร 
 

 

เพ่ือสงัคมคณุภาพของ “ชาวศภุาลยั” บริษัทฯ จึงตัง้มัน่ในการสร้างสรรค์ท่ีอยู่อาศยัท่ีมี คณุภาพ  พฒันา
ผลิตภณัฑ์ตลอดเวลา พฒันาสงัคมให้มีความปลอดภยั อบอุ่น พฒันาการบริการท่ีดี  ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพ่ือ
สร้างความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า โดยยดึมัน่ในปรัชญาการบริหารงาน 

S (SUPERIORITY)  :  เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการ และการจดัการท่ีดี 
P (PROFITABILITY) : ค านึงถึงผลประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ ถือหุ้ น 

พนกังาน  ผู้ รับเหมา  คูค้่า และสงัคม 
L (LONGEVITY)   : ประกอบธุรกิจอยา่งยัง่ยืน และมัน่คง 
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 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และ 

นโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม เน่ืองจากมีความเช่ือมัน่วา่ธรรมาภิบาลท่ีดี จะเป็นสว่นส าคญัท่ีจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ
ความส าเร็จ  และสร้างความเช่ือมัน่ถึงการมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึง่ช่วยสร้าง
ความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย  ซึ่งจะน าไปสู่การเติบโตอย่างมีคณุภาพและ
ยัง่ยืน และสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มแก่กิจการ  

คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีต้องมีตอ่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้ เก่ียวข้องตา่งๆ 
และมีเจตนามุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี ตามแนวปฏิบัติท่ีดีหรือระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดและทบทวนนโยบายต่างๆ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิ
ตามนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับหลกัการก ากับดแูลกิจการทัง้ 5 หมวด ประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น 2) การปฏิบตัิ
ต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  รวมทัง้พนกังานในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ต้องปฏิบตัิตามนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการ รวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวข้องโดยทัว่กนั   

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ จงึมีความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยไมย่ินยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ใดๆ ทัง้สิน้ 
และก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีในทกุระดบั ทัง้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หวัหน้างาน และพนกังาน ท่ีปฏิบตังิานอยูใ่นบริษัท
ฯ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทฯ มีอ านาจในการควบคมุ รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีได้มีการส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ  และ
หากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หวัหน้างาน และพนกังาน ไมไ่ด้ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินยั 
ทัง้นี ้วิธีการลงโทษจะขึน้อยูก่บัข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ในแตล่ะกระบวนการ
อย่างสม ่าเสมอ  รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม และก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายงั
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในกรณีท่ีพบเหตกุารณ์ การกระท าท่ีสอ่ถึงการทจุริต หรือประพฤตมิิชอบของบคุคล   
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 ค าจ ากดัความ 
 

 
จรรยาบรรณ หมายถึง แนวปฏิบตัิท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ท่ีบริษัทฯ ก าหนดขึน้ เพ่ือรักษาและส่งเสริม

เกียรติคุณ ช่ือเสียง โดยก าหนดขึน้เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบตังิาน 
 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
 

อ านาจการควบคุม หมายถึง การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
1) การถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2) การมีอ านาจควบคมุคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไมว่า่โดยตรง 
หรือโดยอ้อม หรือไมว่า่เพราะเหตอ่ืุนใด 

3) การมีอ านาจควบคุมการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทัง้หมด ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม 

 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
1) บริษัทท่ีบริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
2) บริษัทท่ีอยู่ภายใต้อ านาจควบคมุกิจการของบริษัทฯ ตอ่ไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการ
อยูภ่ายใต้อ านาจควบคมุกิจการของบริษัทตามข้อ 1) 

 

กรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ศุภาลัย 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
 

ผู้บริหาร หมายถึง คณะกรรมการจดัการของบริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทยอ่ย 
 

พนักงาน หมายถึง พนกังานประจ า พนกังานสญัญาจ้างพิเศษ และพนกังานชัว่คราวของบริษัท      
ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 

การสอบถาม การใหข้อ้มลู การเสนอแนะ การแจง้ และการรอ้งเรยีน 

ค านิยาม 
 การสอบถาม  หมายถึง เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจของผู้ สอบถาม เน่ืองจากผู้

สอบถามมีข้อสงสยัท่ีต้องการค าตอบจากผู้บริหารของบริษัทฯ 
 การให้ข้อมลู การเสนอแนะ หมายถึง การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือ ให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์กระบวนการท างาน หรือตอ่บริษัทฯ 
 การแจ้ง การร้องเรียน หมายถึง การไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท าผิดตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องการให้บริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือลงโทษผู้กระท าผิด  

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1. การสอบถาม การให้ข้อมลู การเสนอแนะ 
 หากทา่นต้องการให้ข้อมลู ข้อเสนอแนะหรือพบเห็นการกระท าท่ีสงสยัวา่ขดัตอ่การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ทา่นสามารถให้ข้อมลู ข้อเสนอแนะได้ท่ี 

• กลอ่งรับความคดิเห็น 

• สง่ Email ถึงผู้บริหารระดบัสงู :  ajchara.tan@supalai.com, tritecha.tan@supalai.com 

• Internal Audit Hotline : 0-2725-8888 # 450  

• ร้องเรียนผา่นทางหมายเลข 1720 
2. การแจ้ง และการร้องเรียน 

หากทา่นพบเห็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหลกัปฏิบตัท่ีิดีในเร่ืองตอ่ไปนี ้

• การฝ่าฝืนการปฏิบตัติามหลกัการ และแนวปฏิบตัขิองนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

• การได้รับความไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบตังิาน 

• การกระท าทจุริตคอร์รัปชัน่ 

• พบเห็นการกระท าท่ีท าให้เกิดความสงสยั และเกิดผลเสียตอ่องค์กร 
ทา่นสามารถแจ้ง หรือร้องเรียนมายงักรรมการอิสระได้ท่ี E-mail :  Anti-Corruption@supalai.com 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

mailto:ajchara.tan@supalai.com
mailto:ajchara.tan@supalai.com
mailto:tritecha.tan@supalai.com
mailto:tritecha.tan@supalai.com
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3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน 
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูล และตวัตนของผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ หาก

จ าเป็นต้องเปิดเผย จะเปิดเผยข้อมลูเทา่ท่ีจ าเป็น  โดยค านงึถึงความปลอดภยั และความเสียหาย หากผู้ ร้องเรียน หรือ
ผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยสามารถร้องขอให้บริษัทฯ 
ก าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมได้  นอกจากนี ้บริษัทฯ จะไมก่ระท าการใดอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ผู้ ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบัติงาน  เลิกจ้าง หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้
ร้องเรียน  หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือพนกังานท่ีปฏิเสธคอร์รัปชัน่ 

ข้อพงึระวัง 
1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชดัเจน หรือพอท่ีจะน าสืบหาข้อเท็จจริง เพ่ือ

ด าเนินการตอ่ได้ 
2. ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน สามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้  หากเห็นวา่ 

การเปิดเผยนัน้จะท าให้เกิดความไมป่ลอดภยั หรือเกิดความเสียหาย 

ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 

 

 

 
 ค าแนะน า 
ท่านสามารถแจ้งเบาะแสถึงกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ ผ่านช่องทาง Email ของกรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ มี
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และไมก่ระท าการใด ๆ อนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งเบาะแสดงักลา่ว 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. ทา่นพบเห็นผู้ รับจ้างภายนอก ย่ืนเช็คเงินสดท่ีไมร่ะบช่ืุอผู้ รับ สง่มอบให้เพ่ือนร่วมงานของทา่นในสถานท่ีท่ี
ไมเ่ปิดเผย ซึง่เข้าขา่ยรับสินบนการทจุริตคอร์รัปชัน่ ทา่นควรด าเนินการอยา่งไร 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 

กรรมการผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 

การปฏิบติัต่อกนัภายใตสิ้ทธิมนษุยชน 

ค านิยาม 
 สิทธิมนษุยชน 
 

หมายถึง ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบคุคลท่ีได้ รับรอง 
หรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือ
ตามสนธิสญัญาท่ีประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีจะต้องปฏิบตัิตาม เป็นสิทธิ ท่ีติดตวั
มนษุย์มาตัง้แตก่ าเนิด ซึ่งไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หรือแจกให้กบัผู้หนึ่งผู้ ใด
ได้ สิทธิดงักลา่วนี ้มีความเป็นสากล และเป็นนิรันดร์ 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1. บริษัทฯ ปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคน โดยความเสมอภาค  ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ ไมแ่บง่แยกถ่ินก าเนิด  เชือ้ชาต ิ เพศ  

อายุ  สีผิว  ศาสนา ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล  สถานศึกษา  ความเห็นทางการเมือง รูปลกัษณ์
ภายนอก หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตังิาน 

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน มีสิทธิเท่าเทียมกันในการท างาน ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ  
ประกาศ  และค าสัง่ตา่งๆ ของบริษัทฯ  

3. บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการสนบัสนนุ และส่งเสริมสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานตามแนวทางท่ีสามารถปฏิบตัิ
ได้ อาทิ การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการไม่เคารพต่อหลกัสิทธิมนษุยชน และก าหนดให้
เป็นสว่นหนึง่ของนโยบายของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่
พนกังาน  เพ่ือน าไปปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน และไม่สนบัสนุนกิจกรรมและกิจการท่ีละเมิด
หลกัสิทธิมนษุยชน อีกทัง้ได้จดัให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน เพ่ือหา
แนวทางในการป้องกนัและแก้ไข โดยสามารถแจ้งเบาะแสมาท่ี human-rights@supalai.com 

5. บริษัทฯ ให้การดแูลข้อมูลส่วนตวัของพนกังาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรือกระจายข้อมูลส่วน
บุคคลไปยังบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง หรือเปิดเผย ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมลู 

6. พนกังานทุกคนต้องไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนกังานของบริษัทฯ 
หรือบคุคลภายนอกท่ีเข้ามาติดตอ่ธุรกิจ  ทัง้นี ้รวมถึงการลว่งละเมิดทางเพศ  การเกีย้วพาราสี การลวนลาม 
การอนาจาร และการมีไว้ซึง่ภาพลามก อนาจาร ทัง้วาจา และการสมัผสั 

7. บริษัทฯ จะไมข้่องเก่ียวกบัหนว่ยงาน องค์กร หรือบคุคลใดท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชนทกุกรณี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
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8. บริษัทฯ ค านึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชนในทกุกระบวนการท างานในห่วงโซ่อปุทาน ตัง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้ ซึ่ง
จะต้องไม่ด าเนินการใดๆ อนัมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และอยู่บนมาตรฐานสากลเก่ียวกับหลกัการ
ด้านสิทธิมนษุยชน  

9. บริษัทฯ มุ่งมัน่น าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม และ
บรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG) มาใช้กบัการท างานในทกุสว่นงาน   

10. บริษัทฯ ค านึงถึงปัจจยัด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ อาทิ การค้าท่ีเป็นธรรม การใช้แรงงานท่ีไม่ละเมิดต่อหลกั
สิทธิมนษุยชน เป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกคูค้่าและตรวจสอบประเมินผลการท างานของคูค้่า  

11. บริษัทฯ ก าหนดให้ทกุหน่วยงานท่ีมีการจดัซือ้ จดัจ้าง ต้องพิจารณาเร่ืองการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคู่
ค้า มาเป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกและประเมินผล 
ข้อพงึระวัง 

1. การปฏิเสธท่ีจะท างานร่วมกบับคุคลใด ๆ อนัเน่ืองมาจากความแตกตา่งทางจิตใจ ร่างกาย รวมถึง  สญัชาติ   
เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา หรือเร่ืองอ่ืนใดๆ 

2. การนินทา ล้อเลียนเก่ียวกับความแตกต่างทางจิตใจ ร่างกาย รวมถึง สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
การศกึษา หรือเร่ืองอ่ืนใดๆ ท่ีอาจกระทบตอ่ความรู้สกึ 

3.  การสง่ข้อมลูหรือการกระจายข้อมลูสว่นบคุคลไปยงับคุคลอ่ืน 
4.  การแบง่ปันข้อมลูสว่นบคุคลกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ หรือบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 
5.  การเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานแก่ผู้ ท่ีไมส่ว่นเก่ียวข้อง 
6.   ต้องเคารพสิทธิและปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  
7.   คูค้่าไมค่วรละเมิดสิทธิมนษุยชนของ โดยสามารถน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ในการคดัเลือก และประเมินผล 

 

ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 
 
 
 
 
 
 ค าแนะน า 
ผลการตรวจสุขภาพถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านต้องการรับทราบต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
โดยตรง เว้นแตก่รณีท่ีใช้ข้อมลูตามหน้าท่ีการปฏิบตังิานตามปกตขิองผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมลู 

1. ท่านไม่ได้เป็นผู้ ท่ีเก็บรักษาข้อมูลเก่ียวกับประวตัิพนกังาน แต่ท่านเป็นผู้สมัภาษณ์พนกังาน จึงต้องการ
ทราบผลการตรวจสขุภาพของผู้ ท่ีมาสมคัรงาน ทัง้นี ้เพ่ือใช้ในการพิจารณาคดัเลือกบคุคลให้มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม ทา่นสามารถขอประวตัจิากฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ได้หรือไม่ 

 



 

 13 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ค าแนะน า 
การเปิดเผยข้อมลูส่วนตวัของผู้ อ่ืนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูโดยตรง ผู้ ท่ีเปิดเผยข้อมลูส่วนตวัของ
ผู้ อ่ืน โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ดงันัน้ จากตวัอย่าง ข้างต้น ท่าน
ควรขอความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมลูก่อนด าเนินการใด ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. องค์กรภายนอกจดัการประกวดเพ่ือมอบรางวลั และได้คดัเลือกประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ให้ได้
รางวลั จึงโทรศพัท์มาขอข้อมูลประวตัิของท่านประธานฯ เพ่ือน าข้อมูลไปลงหนงัสือนิตยสาร ในฐานะท่ี
ทา่นเป็นเลขานกุารของประธานฯ ทา่นจะปฏิบตัอิยา่งไร 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 
ทรพัยากรบคุคล 

ค านิยาม 
 ทรัพยากรบคุคล หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ  

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 

การปฏิบัตต่ิอตนเอง 
1. ทกุคนปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์ สจุริต ใช้เวลาปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล และไมก่ระท าหรือชกัจงูผู้ ร่วมงาน ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ใช้เวลาปฏิบตังิาน เพ่ือกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

2. ไมใ่ช้อ านาจหน้าท่ีของตน หรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศยัอ านาจหน้าท่ีของตน ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม           
เพ่ือแสวงหาต าแหนง่หรือผลประโยชน์อ่ืนใดตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 

3. ทกุคนควรศกึษาหาความรู้ และประสบการณ์เพิ่มเตมิอยูเ่สมอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และน า
ความรู้ ความสามารถ มาประยกุต์ในหน้าท่ีความรับผิดชอบให้มีประโยชน์ และประสิทธิภาพ 

4. ไมป่ระพฤตตินในทางท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของตนเอง และบริษัทฯ 
5. ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยไมใ่ช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์สว่นตน  
6. ไมใ่ช้ช่ือบริษัทฯ ตรา สญัลกัษณ์ เพ่ือขอเครดิต บริการอ่ืน ๆ  หรือเรียกร้องความสนใจ ท่ีมีผลตอ่ความเส่ือมเสีย 

เสียหาย หรือภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ 

การปฏิบัตต่ิอผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
1. ไมเ่ลือกปฏิบตัติอ่บคุคลใดบคุคลหนึง่ โดยใช้ความสมัพนัธ์สว่นตวัตดัสิน หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการ

ปฏิบตังิาน  
2. ผู้บริหาร และพนกังาน รับฟังค าแนะน าของผู้บงัคบับญัชา และไมป่ฏิบตังิานข้ามผู้บงัคบับญัชาเหนือตน เว้น

แตก่รณีท่ีจ าเป็น และเป็นค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาท่ีสงูกว่า 
3. ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัติอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชา ด้วยเมตตาธรรม และยตุธิรรม ดแูลเอาใจใส่ และพฒันา

ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยการถ่ายทอดความรู้ สนบัสนนุให้ได้รับการ
อบรม รวมทัง้การพิจารณาความดี ความชอบ และการลงโทษ 

4. ผู้บริหาร และพนกังาน รับฟังความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ ร่วมงานและผู้ใต้บงัคบับญัชา เก่ียวกบังานใน
หน้าท่ี และพิจารณาน าไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ตอ่งานของบริษัทฯ 
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5. ผู้บริหาร และพนกังาน ไม่ปิดบงัข้อมูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน และรักษา เสริมสร้างความสามคัคีระหว่าง
ผู้ ร่วมงาน และชว่ยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนัในทางท่ีชอบ เพ่ือประโยชน์ตอ่งานของบริษัทฯ 

6. ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัติอ่ผู้ ร่วมงานด้วยความสภุาพ ให้เกียรตซิึง่กนัและกนั มีน า้ใจ มีมนษุย์สมัพนัธ์อนั
ดี และปรับตนให้สามารถท างานร่วมกบับคุคลอ่ืนได้ 

7. ไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นการคกุคามทางเพศ โดยการคกุคามทางเพศ หมายถึง การกระท าใดๆ อนัก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีบัน่ทอนก าลงัใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการ
ปฏิบตัิงาน พฤติกรรมดงักล่าว ครอบคลมุถึงการลวนลาม อนาจาร การเกีย้วพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศ  
ไมว่า่จะด้วยวาจา หรือร่างกายก็ตาม รวมทัง้การกระท าอ่ืนใดท่ีเป็นการลว่งละเมิดหรือคกุคามตอ่ผู้ อ่ืน 
ข้อพงึระวัง 

1. ไมใ่ช้เวลาปฏิบตังิาน  ทรัพยากรของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์สว่นตน 
2. ไมน่ าช่ือบริษัทฯ ไปใช้เป็นเครดติ  ในการซือ้สินค้า  
ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 
 

 
 

 
 ค าแนะน า 
ท่านควรตกัเตือนเพ่ือนร่วมงานของท่าน หรือรายงานต่อผู้บงัคบับญัชารับทราบ เพ่ือมิให้เพ่ือนร่วมงานของท่านใช้
เวลาปฏิบตังิานของบริษัทฯ ไปท างานอยา่งอ่ืน หรือใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์สว่นตน 
 

 

 
 
 

 
 ค าแนะน า 
ท่านไม่สามารถใช้ช่ือบริษัทฯ ท าธุรกรรมใด ท่ีไม่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ เพราะอาจท าให้ผู้ อ่ืนหลงเช่ือได้ว่าเป็นการ
ท าธุรกรรมกบับริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายได้ 
 
 
 
 
 

2. ท่านต้องการซือ้สินค้า หรือบริการจากร้านค้า ท่านสามารถอ้างช่ือบริษัท เพ่ือขอเครดิต หรือบริการอ่ืนๆ 
เพิ่มเตมิจากร้านค้า ได้หรือไม ่

 

1. เพ่ือนสนิทของท่านใช้เวลางานขายสินค้าให้บริษัทขายตรงแหง่หนึง่ โดยใช้ทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่ 
โทรศพัท์ Email และทา่นได้ถกูชกัชวนให้ซือ้สินค้าดงักลา่วด้วย ทา่นจะปฏิบตัเิชน่ไร 
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 ค าแนะน า 

ข้อมลูเงินเดือนหรือข้อมลูผลการตรวจสขุภาพ ถือเป็นข้อมลูสว่นบคุคล ผู้ท าหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมลูหรือผู้ เก่ียวข้อง 
จะใช้ข้อมลูดงักลา่วตามหน้าท่ีความรับผิดชอบเทา่นัน้ ไม่สามารถน าข้อมลูบคุคลอ่ืนไปใช้อย่างไมเ่หมาะสม หรือ
เป็นผลเสียตอ่เจ้าของข้อมลู 
 

 

 

 
 

 ค าแนะน า 
ท่านควรปรึกษาและขออนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชาก่อนท่ีจะน าข้อมลูของบริษัทฯไปใช้ เว้นแตเ่ป็นข้อมลูหรือเอกสารท่ี
เผยแพร่ตอ่สาธารณชนแล้ว 

 
 

 

 

 ค าแนะน า 
ทา่นควรปรึกษา และขออนมุตัจิากผู้บงัคบับญัชาก่อนท่ีจะตอบรับเชิญ เพ่ือมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทัง้
ทางตรง และทางอ้อมต่อบริษัทฯ ส่วนค่าตอบแทนท่านไม่สามารถรับได้ เน่ืองจากท่านใช้เวลาของบริษัทฯ ในการ
เป็นผู้บรรยาย แตห่ากทา่นใช้วนัลาสว่นตวัเพ่ือการบรรยายนัน้ ทา่นสามารถรับคา่ตอบแทนไว้ได้ 
 
 
 
 
 
 

3. ท่านเป็นผู้ มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน แต่มีบุคคลอ่ืนทีไม่เก่ียวข้องต้องการจะทราบ
ข้อมลูพนกังาน เชน่ เงินเดือน ผลการตรวจสขุภาพ ทา่นจะปฏิบตัเิชน่ไร 

5. หนว่ยงานภายนอกเชิญทา่นเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในชว่งวนัและเวลาท างานปกต ิและมอบเงินคา่ตอบแทนให้
ทา่นจ านวนหนึง่ ทา่นจะปฏิบตัเิชน่ไร  

4. ท่านมีงานสอนหนังสือนอกเวลางาน และต้องการน าข้อมูลหรือเอกสารท่ีท่านท างานกับบริษัทฯ มาใช้
ประกอบการสอน ทา่นจะปฏิบตัเิชน่ไร 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 
นโยบายว่าดว้ยการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรอืผลประโยชนอ่ื์นใด 

ค านิยาม 
 ของขวญั หมายถงึ สิ่งของท่ีให้กนัในโอกาสตา่ง ๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี  

หรือวฒันธรรม หรือให้กนัตามมารยาทท่ีปฏิบตัใินสงัคม  
 ทรัพย์สิน หมายถึง วตัถทุัง้ท่ีมีรูปร่าง และไมมี่รูปร่าง  ซึง่อาจมีราคาและถือเอาได้ 
 ผลประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ ท่ีมีผลตอ่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน           
 ผู้ มีสว่นได้เสีย หมายถึง ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน คูค้่า (เจ้าหนี ้ผู้ รับเหมา ร้านค้า) คูแ่ข่ง  

และสงัคม 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถกระท าได้ตามประเพณี  และศีลธรรม

จรรยา เพ่ือแสดงออกถึงความกตญัญกูตเวที หรือเป็นการรักษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจโดยปกต ิ  
1. สามารถรับ และให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  รวมถึงการเลีย้งหรือรับเลีย้งจากบคุคลอ่ืนได้

ในโอกาสตา่งๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือวฒันธรรม หรือให้กนั ตามมารยาทท่ีปฏิบตัิในสงัคม  โดยการ
รับหรือการให้นัน้ จะต้องไม่ส่งผลตอ่การตดัสินใจเชิงธุรกิจ และการรับหรือการให้ดงักล่าวต้องท าด้วยความ
โปร่งใส ต้องท าในท่ีเปิดเผย และสามารถเปิดเผยได้ 

2. ของขวญัท่ีอาจรับได้ ไมค่วรเป็นเงินสด หรือเทียบเทา่เงินสด 

3. บริษัทฯ ก าหนดเกณฑ์การรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ดงันี ้ 

3.1 การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมอบให้บริษัทฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึง
เหตกุารณ์ท่ีส าคญัของบริษัทฯ  ต้องส่งมอบของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ แก่ผู้บงัคบับญัชา
พิจารณา 

3.2 การรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด หากมีมลูคา่เกินกวา่ 5,000 บาท ให้น าสง่สว่นกลาง   

4. ในกรณีท่ีบคุคลภายนอกเสนอให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด อยูใ่นขา่ยท่ีต้องได้รับการอนมุตัิ
ก่อน แต่หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะนัน้ อาจรับไว้ก่อน และด าเ นินการแจ้งต่อ
ผู้บงัคบับญัชาโดยทันที  ซึ่งผู้ รับจะต้องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรในการรับของ  ส่วนกรณีการรับ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การสงัสรรค์รับรอง  จะต้องยืนยนัได้ว่า การรับนัน้มิได้มีลกัษณะเป็นการใช้จ่ายเงิน
มากเกินสมควร หรือกระท าบอ่ยครัง้ จนท าให้เกิดข้อผกูมดักบัผู้ ท่ีจดัการสงัสรรค์รับรองนัน้ ไมว่า่โดยทางตรง
หรือทางอ้อม 
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5. ในกรณีท่ีบคุคลภายนอกเสนอให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด อยูใ่นขา่ยท่ีต้องได้รับการอนมุตัิ
ก่อน แต่หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะนัน้ อาจรับไว้ก่อน และด าเนินการแจ้งต่อ
ผู้บงัคบับญัชาโดยทันที  ซึ่งผู้ รับจะต้องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรในการรับของ  ส่วนกรณีการรับ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การสงัสรรค์รับรอง  จะต้องยืนยนัได้ว่า การรับนัน้มิได้มีลกัษณะเป็นการใช้จ่ายเงิน
มากเกินสมควร หรือกระท าบอ่ยครัง้ จนท าให้เกิดข้อผกูมดักบัผู้ ท่ีจดัการสงัสรรค์รับรองนัน้ ไมว่า่โดยทางตรง
หรือทางอ้อม 

6. ไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด จากลูกค้า คู่ค้า ผู้ รับเหมา หรือผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วย
ความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขดักนัได้  

7. รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  โดยบริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า คู่ค้า 
ผู้ รับเหมา หรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดอยา่งสม ่าเสมอ 

8. ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับหรือให้ต้องไมใ่ชส่ิ่งผิดกฎหมาย 

9. ไมไ่ด้มีข้อห้ามในการจดัท าของขวญัท่ีมีตราสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ ตราบใดท่ีการให้ของขวญัแก่บคุคลนัน้ มี
เหตอุนัควร และสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ 

10. งดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผู้ ใต้บงัคบับญัชา เว้นแตเ่ป็นการให้ตามจารีต
ประเพณี และมีมลูคา่ไมส่งูเกินสมควร 

ข้อพงึระวัง 
1. การจา่ยเงินให้กบับคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมนัน้ เพ่ือแลกเปล่ียนกบัสิทธิพิเศษท่ีไมค่วรได้ 
2. การให้ของขวญั / ของท่ีระลึกแก่ผู้บงัคบับญัชา 
3. การรับของขวญั / ของท่ีระลึกจากผู้ใต้บงัคบับญัชา 
4. การรับสิ่งของหรือของขวญัท่ีไมมี่ท่ีมาหรือเหตผุลในการให้ท่ีแนช่ดั 
5. การรับหรือให้สิ่งของหรือของขวญัท่ีมีมลูคา่เกินกว่าปกตท่ีิควรได้รับ 
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ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 
 

 

 
 
 ค าแนะน า 
ผู้บงัคบับญัชา / หวัหน้างาน ประมาณราคาของขวญัท่ีรับมาวา่ มีมลูคา่ไมเ่กิน 5,000 บาท หรือไม ่หรืออาหารเน่า
เสียได้ง่ายใชห่รือไม ่(ขนมเค้ก, เบเกอร่ี) ถ้าใช่ สามารถรับไว้เป็นของหนว่ยงานได้ แตห่ากมีมลูคา่เกิน 5,000 บาท 
หรือ มีมลูคา่เทียบเทา่เงินสด (บตัรของขวญั ,บตัรก านลัไมว่า่จะมลูคา่เทา่ใด) หรือ ของขวญัท่ีผู้ รับไมส่ามารถตี
มลูคา่ได้ และให้น าสง่เข้าสว่นกลาง เพ่ือน าไปขึน้ทะเบียนของขวญั 
 

 
 
 
 

 ค าแนะน า 
ตามตวัอย่างท่านควรน าส่งเข้าส่วนกลาง เน่ืองจากหากท่านรับบตัรท่องเท่ียวดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขดักนัได้ 

 
 

 

 
 

 

 ค าแนะน า 
ในตวัอย่างนี ้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การรับเชิญไปงานร่วมงานเลีย้ง และได้รับของรางวลัจากการจบัสลาก ใน
กรณีท่ี 1 การพิจารณารับเลีย้ง พบว่า เป็นการเชิญทัว่ๆ ไป โดยมีลกูค้าอ่ืนๆ ได้ร่วมงานเลีย้งครัง้นีด้้วย สามารถเข้า
ร่วมได้ อยา่งไรก็ตามขออนญุาตผู้บงัคบับญัชาด้วย สว่นกรณีของรางวลัท่ีจบัสลากได้ในงานเลีย้ง ทา่นต้องน าสง่เข้า
สว่นกลาง และสว่นกลางน าไปขึน้ทะเบียนของขวญั เน่ืองจากมีมลูคา่เกินกวา่ 5,000 บาท 
 

 

 

 

1. ในวนัขึน้ปีใหม ่มี Supplier น าของขวญัมาให้ทา่นตามธรรมเนียมปฏิบตัิ ได้แก่ กระเช้าปีใหมข่นมเค้ก บตัร
ของขวญั ปากกา Parker ทา่นจะปฏิบตัิอยา่งไร 

1.  

 

2. ผู้ รับเหมารายหนึ่งท่ีท่านเคยติดต่องานด้วย มีบตัรท่องเท่ียวในต่างประเทศ เสนอให้ท่านและครอบครัวไป
พกัผอ่นเป็นการสว่นตวัโดยไมค่ดิคา่ใช้จ่าย ทา่นจะรับข้อเสนอนีไ้ด้หรือไม่ 

3. ผู้ รับจ้างภายนอกได้จดังานเลีย้งขอบคณุลกูค้าท่ีโรงแรม และได้เชิญท่านเข้าร่วมงานเลีย้งดงักล่าวในฐานะ
ตวัแทนของบริษัทฯ ทา่นสามารถรับการเลีย้งครัง้นีไ้ด้หรือไม ่และหากทา่นไปร่วมงานเลีย้ง และจบัสลากได้
ของรางวลั โดยมีมลูคา่โดยประมาณ 25,000 บาท ทา่นจะสามารถรับไว้ได้หรือไม่ 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 
พนกังาน 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ค านิยาม 

 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ การกระท า โดยใช้ต าแหนง่หน้าท่ีของตนเองทัง้ทางตรง 
และทางอ้อม ในการแสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเอง เครือญาติ หรือ
บคุคลอ่ืนใด  

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1. ไมป่ระกอบกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ 
2. ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจตดัสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นการแข่งขัน หรือมีลกัษณะ

เดียวกนักบับริษัทฯ แตใ่นกรณีท่ีไมอ่าจหลีกเล่ียงได้ ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบโดยทนัที 
3. กรณีท่ีพนกังานเข้าไปเก่ียวข้องกบัธุรกิจ หรือเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้

รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาโดยทนัที 
4. ไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากข้อมลู หรือสิ่งใดๆ ท่ีตนรู้มาจากต าแหนง่หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
5. หลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อ

ภาระผกูพนัทางการเงินในรูปแบบใดๆ กบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทฯ หรือพนกังานของบริษัทฯ เอง 
6. หลีกเล่ียงการท างานอ่ืนนอกเหนือจากการท างานของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่งานในความรับผิดชอบ

ไมว่า่ในด้านใด 
7. พนกังานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินหรือข้อมลู หรือต าแหน่งหน้าท่ีในบริษัทฯ  เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือ

เพ่ือแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัทฯ 
8. พนกังานทกุคนต้องเปิดเผยเม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีท าให้เช่ือว่าจะท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หาก

พนกังานสงสยัว่าจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีบางอย่างท่ีอาจท าให้ผู้ อ่ืนคิดว่าเป็นความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบทนัที ซึ่งผู้บงัคบับญัชาและพนักงานสามารถร่วมกัน
พิจารณาว่ามีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้ “แบบการเปิดเผยรายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์” 
และเม่ือพนักงานผู้นัน้ได้รับทราบค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชาแล้ว ให้ส่งส าเนาแบบรายงานฯ ไปยังฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
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9. เม่ือใดท่ีพนกังานพบว่ามีโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมลูของบริษัทฯ หรือด้วยต าแหน่งหน้าท่ี
ในบริษัทฯ พนกังานต้องน าเสนอโอกาสนัน้ตอ่บริษัทฯ ก่อนท่ีจะใช้โอกาสนัน้ ซึง่ผู้บงัคบับญัชาจะเสนอต่อฝ่าย
บริหาร เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ มีความต้องการใช้โอกาสทางธุรกิจนัน้หรือไม ่หากบริษัทฯ สละสิทธ์ิในการใช้
โอกาสทางธุรกิจนัน้ พนกังานก็สามารถใช้โอกาสทางธุรกิจนัน้ภายในข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีได้เสนอไว้ โดย
สอดคล้องกบัแนวทางด้านจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

ข้อพงึระวัง 
1. ผลประโยชน์สว่นตวัท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ  
2. ไม่ใช้โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือชีแ้นะโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ แก่

บคุคลภายนอก 
3. การท าธุรกรรมกบับริษัทฯ ท่ีทา่นหรือครอบครัวมีความสนิทสนมเป็นพิเศษ 
4. ความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีอาจขดัแย้งกบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
5. ความสมัพนัธ์ด้านการเงินกบับคุคลท่ีอาจขดัแย้งกบับริษัทฯ 
6. มีการลงทนุ หรือมีสว่นเก่ียวข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ท่ีบริษัทฯ มีความสนใจ และการรู้ถึงข้อมลูนัน้สืบเน่ือง

จากการท างานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของพนกังาน 
ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 

 
 

 

 
 
 ค าแนะน า 
ควรหลีกเล่ียงการกระท าดังกล่าว เพราะการให้กู้ ยืมเงิน แม้ว่าอัตราดอกเบีย้การให้กู้ ยืมจะไม่เกินกว่าอัตราท่ี
กฎหมายก าหนด แตเ่ป็นการกระท าท่ีอาจให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือท าลายบรรยากาศในการท างาน 
ในกรณีเกิดการผิดนดัช าระหนี ้หรือไมป่ฏิบตัติามสญัญาในการให้กู้ ยืมเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความเดือดร้อนทางการเงิน ประกอบกับ ท่านมีเงินเก็บคงเหลือจ านวนมาก ด้วย
ความสงสาร ทา่นจงึคดิจะให้เพ่ือนร่วมงานของท่านกู้ ยืมเงินในอตัราดอกเบีย้ท่ีต ่ากวา่ธนาคารพาณิชย์ ทา่น
จะท าได้หรือไม ่
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 ค าแนะน า 

ควรหลีกเล่ียงการกระท าดงักลา่ว เพราะการรับงานจากบริษัทฯ อาจมีผลกระทบตอ่งานในความรับผิดชอบ และอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ได้ แม้ว่าจะท่านเปิดบริษัทฯ มาก่อนเข้าท างานท่ีบริษัทฯ  นอกจากนีท้่าน
ต้องแจ้งเร่ืองดงักล่าวโดยทนัที โดยใช้ “แบบการเปิดเผยรายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์” ของบริษัทฯ พร้อม
แนบรายละเอียดของเร่ืองดงักลา่วส่งให้ผู้บงัคบับญัชา เพ่ือให้ค าแนะน าการปฏิบตัท่ีิเหมาะสม และสง่ส าเนาให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพ่ือทราบ รวมทัง้ทา่นต้องไมมี่สว่นท่ีเก่ียวข้องในการกระบวนการคดัเลือกผู้ รับจ้างดงักลา่ว 
 

 

 

 
 

 

 

 ค าแนะน า 
จากสถานการณ์ดงักลา่ว ถึงแม้วา่ทา่นไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องในกระบวนการเสนอวา่จ้าง คดัเลือก ตดัสินใจหรืออนมุตัิ
รายการ แตมี่ความสมัพนัธ์เป็นญาติกัน ท่านต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชารับทราบทนัที โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือขจดัข้อสงสยั และแสดงตนอยา่งเปิดเผย 
 

 

 

 
 

 

 ค าแนะน า 
ไม่ควรเข้าร่วมสมัมนา เพราะมีข้อเสนอท่ีดเูป็นการจงูใจเกินกวา่ปกติ แตถ้่าเป็นการสมัมนาท่ีมีประโยชน์กบับริษัทฯ  
ควรขออนุมัติจากผู้ บงัคับบญัชาของท่าน และใช้เงินของบริษัทฯ โดยขออนุมัติให้ถูกต้องตามขัน้ตอนท่ีบริษัทฯ  
ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากตอบรับเข้าสมัมนาก็จะต้องไม่น าครอบครัวไปด้วย และไม่รับเบีย้เลีย้งการเดินทาง 
เพราะถือวา่เป็นประโยชน์ท่ีมากกวา่ปกตท่ีิควรได้ 

2. ก่อนเร่ิมเข้าท างานท่ีบริษัทฯ ท่านได้เปิดบริษัทส่วนตวัร่วมกับเพ่ือนสมยัเรียน โดยลกัษณะงานของบริษัท
ท่านท่ีเปิดนัน้ ตรงกบัการจดัหาผู้ รับจ้างภายนอกของบริษัทฯ ท่านจึงคิดจะให้เพ่ือนเข้ามาติดต่อเพ่ือขอรับ
งานจากบริษัทฯ 

4. ผู้ รับเหมาของบริษัทฯ ได้เชิญท่านเข้าร่วมสมัมนาท่ีต่างประเทศ โดยผู้ รับเหมาเป็นผู้สนบัสนุนค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ทัง้หมด พร้อมให้เบีย้เลีย้งการเดินทางส าหรับผู้ เข้าร่วมสัมมนาทุกคน  และยินยอมให้ท่านน า
ครอบครัวไปด้วยได้ ทา่นควรเข้าร่วมการสมัมนาในครัง้นีห้รือไม ่

3. ถ้าญาติของท่านเข้ามาประมูลงานกับบริษัทฯ โดยท่านไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้าง 
คดัเลือก ตดัสินใจหรืออนมุตัิรายการ ท่านจะต้องแจ้งบริษัทฯ โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือไม ่
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 ค าแนะน า 
ทา่นไมส่ามารถท าได้ เน่ืองจากถือวา่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จากการเข้าไปเป็นท่ีปรึกษาในกิจการท่ีเป็นการ
แขง่ขนักบับริษัทฯ 

 
 
 

 
 

 ค าแนะน า 
ตามตวัอย่างนีท้่านสามารถเข้าร่วมงาน และสามารถรับของท่ีระลึกได้ เน่ืองจากผู้ รับจ้างภายนอกมีเจตนาแจก
ผู้ เข้าร่วมงานทกุคน ระหว่างงานเลีย้งให้ท่านหลีกเล่ียงการพดูคยุท่ีอาจท าให้เข้าใจว่า ท่านสนใจสินค้าหรืออาจสัง่
สินค้านัน้ได้ พร้อมรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวกบัสินค้านัน้ รายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัทฯ สามารถเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งท าธุรกิจให้     
ลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ ในปัจจบุนัได้หรือไม ่

6.  ผู้ รับจ้างภายนอก ได้เชิญทา่นเข้าร่วมงานเปิดตวัสินค้า โดยมีผู้ เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก ภายในงานมีการ
แจกของท่ีระลกึ และเลีย้งอาหารเย็น ทา่นสามารถร่วมงานตามค าเชิญได้หรือไม่ 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 
การใชข้อ้มลูภายใน 

ค านิยาม 

ข้อมลูภายใน หมายถึง ข้อมูลท่ียงัไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนหรือข้อมลูท่ีมีไว้ใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ของ
บริษัทฯ อย่างเดียว และไม่ได้มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทฯ เก็บไว้ไม่
เปิดเผยเป็นการชั่วคราว เช่น ข้อมูลจากงบการเงิน  การจ่ายเงินปันผล ท่ียังไม่ได้
น าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1. ไม่น าข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีตนได้รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าท่ี ไปซือ้ 

หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคูค้่าทางธุรกิจของบริษัทฯ  เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือบคุคลอ่ืน  และต้องปฏิบตัิ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด   

2. ต้องรักษาความลบั และข้อมลูภายใน ในสว่นท่ีตนเองรับผิดชอบ ไมใ่ห้ตกไปยงับคุคลอ่ืน  รวมทัง้ บคุลากรของ
บริษัทฯ ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้อง 

3. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ท่ีมีอ านาจหน้าท่ี  บุคลากรทัว่ไปไม่มีหน้าท่ีเปิดเผย
ข้อมูล เม่ือถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลท่ีตนไม่มีหน้าท่ีเปิดเผย ให้แนะน าผู้ ถาม สอบถามผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเปิดเผย
ข้อมลูนัน้  เพ่ือให้การให้ข้อมลูถกูต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีในการป้องกันรักษาข้อมูล และไม่หาประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิน้สุดการปฏิบตัิงานท่ีบริษัทฯ ไปแล้ว   โดยจดัให้มีการสมัภาษณ์ก่อนออกจากงาน 
เพ่ือให้มีการสง่มอบข้อมลูลบัคืนบริษัทฯ และเตือนพนกังานท่ีลาออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้อมลูลบั
ของบริษัทฯ ท่ียงัคงอยูต่อ่ไปภายหลงัออกจากงานแล้ว โดยท าเป็นหนงัสือให้ลงนามรับทราบไว้ด้วย 

5. ละเว้นการใช้ข้อมลูภายในผา่นช่องทางการติดตอ่ของบริษัทฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีเหตกุารณ์ส าคญั เช่น 
การออกหุ้นเพิ่มทนุ  การออกหุ้นกู้  

6. ผู้ดูแลข้อมูลภายในต้องก าชับผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด . โดยไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล
ภายในตอ่สาธารณชน จะรับรู้เฉพาะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลท่ีจ าเป็นเทา่นัน้  

 
 
 
 
 



 

 25 
 

 

 

 

 

1. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59  แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือ
รับโอน ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  รวมทัง้ ห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในชว่ง 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินตอ่สาธารณชน 

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์  และตลาด
หลักทรัพย์ และจดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกับวนัที่รายงานต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    

3. หากทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในชว่ง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน  และห้าม
เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอ่ืน โดยในช่วง 30 วนัก่อนประกาศผลการด าเนินงานเลขานุการ
บริษัท จะท าหนงัสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดข้อมูลภายในแก่
บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อพงึระวัง 
1. ไม่ควรเปิดเผยข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาต หากข้อมลูท่ีเปิดเผยส่งผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ

สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย เสียเปรียบ ผู้นัน้ต้องรับผิดทางกฎหมาย 
2. หลีกเล่ียงการให้ข้อมลูท่ีเป็นขา่วลือ หรือข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 
3. ไมค่วรให้ข้อมลูแก่บคุคลท่ีอ้างวา่ตนมีสิทธิรับทราบ โดยไมมี่หลกัฐานหรือเหตผุลยืนยนัท่ีชดัเจน 
ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี ้
 
 

 

 

 ค าแนะน า 
ท่านต้องไม่ซือ้หุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดงักล่าว รวมทัง้ต้องไม่เปิดเผยข้อมลู หรือให้ค าแนะน าในการซื อ้ขายหุ้น
บริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก หรือผู้ ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องด้วย เพราะเป็นการใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้ อ่ืน ซึ่งผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และมีความผิดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัข้อครหาเก่ียวกับความเหมาะสมของการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ท่านควรรอจนกระทั่งข้อมลูภายในได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วอย่างน้อย 1 วนั เพ่ือให้นกัลงทุนทัว่ไปได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง  และมีเวลาประเมิน
ข้อมลูตามสมควร 

เฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร 

1. มีขา่วลือวา่ บริษัทฯ จะได้รับชยัชนะในการประมลูซือ้ท่ีดินผืนหนึง่ ขา่วลือดงักลา่วท าให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ 
สูงขึน้มาก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ชนะการประมูลจริง และอยู่ระหว่างการเตรียมแจ้งข่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
หากทา่นได้รับทราบข้อมลูดงักลา่ว จะสามารถซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ได้หรือไม ่
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 ค าแนะน า 
ท่านสามารถท าได้ หากเป็นข้อมูลทั่วไป ท่ีไม่ใช่ข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ หรือข้อมูลท่ีกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เช่น การคาดการณ์ผลก าไร การจ่ายเงินปันผล และโครงการลงทุนใหม่ และให้ใช้ความ
ระมดัระวงัในการสนทนา เพราะอาจมีกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

 
 
 
 
 

 ค าแนะน า 
ทา่นต้องไมซื่อ้หุ้นของบริษัทฯ ผู้ รับเหมาในชว่งเวลาดงักลา่ว เน่ืองจากเป็นการปฏิบตัท่ีิผิดตอ่จรรยาบรรณของบริษัท
ฯ วา่ด้วยการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ เพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 
 
 
 
 

 ค าแนะน า 

จ าเป็นต้องสง่คืน เน่ืองจากข้อมลูลบั หรือข้อมลูส าคญั เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ก าหนดเป็นนโยบาย
และส่ือสารให้พนักงานทุกคนรับทราบร่วมกันแล้ว ดังนัน้ พนักงานท่ีลาออกจึงห้ามเปิดเผยข้อมูลส าคัญไปยัง
บคุคลภายนอกลว่งรู้  
 

 

 

 

 

 

 

3. หากท่านรับทราบว่า บริษัทฯ จะมีการว่าจ้างบริษัทผู้ รับเหมารายใหญ่แห่งหนึ่ง  เพ่ือก่อสร้างอาคารสูงด้วย
มูลค่างานท่ีสูงมาก ซึ่งการว่าจ้างจะลงนามในเร็ว ๆ นี ้และอาจท าให้ราคาหุ้นของบริษัทผู้ รับเหมารายนัน้
สงูขึน้มากด้วย ทา่นจะสามารถซือ้หุ้นของบริษัทผู้ รับเหมารายนัน้ได้หรือไม่ 

2. ท่านสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลทางการตลาด เช่น อตัราการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรม กับเพ่ือนท่ีอยู่ใน
บริษัทคูแ่ขง่ได้หรือไม่ 

4. ทา่นคดิวา่พนกังานท่ีลาออก จ าเป็นต้องสง่ข้อมลูท่ีเป็นความลบัคืนให้บริษัทฯ และลงนามรับทราบอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบั การรักษาข้อมลูลบัของบริษัทฯ ภายหลงัออกจากงานไปแล้วหรือไม่ 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 
การรกัษาขอ้มลูท่ีเป็นความลบั 

ค านิยาม 

 ข้อมลูความลบั หมายถึง ข้อมลูทางธุรกิจ และข้อมลูทางเทคนิคทัง้หมดของบริษัทฯ  ท่ีมีความส าคญัยิ่ง
ต่อการสร้าง และคงไว้ซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงข้อมูล
ทัง้หมดท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อคูแ่ข่งหรือหากถูกเปิดเผยอาจท าความเสียหาย
แก่บริษัทหรือลกูค้าได้ 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1. ปกป้องรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาตให้

เปิดเผยหรือเม่ือกฎหมายบงัคับให้เปิดเผย ภาระหน้าท่ีการป้องกันรักษาข้อมูลนีจ้ะต่อเน่ืองไปจนถึงเม่ือ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานผู้นัน้ลาออกจากบริษัทฯ ไปแล้ว 

2. ไม่เปิดเผยข้อมลูโดยไม่ได้รับอนญุาต เพราะอาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ และลกูค้า และอาจมีผล
ให้กรรมการ ผู้บริหาร  พนกังาน หรือบริษัทฯ ต้องรับผิดทางกฎหมาย  

3. ต้องไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ ข้อมูลเพ่ือการแข่งขัน ซึ่งได้มาโดยวิธีการท่ีมิชอบด้วยกฎหมายหรือผิด
จรรยาบรรณ 

4. หลีกเล่ียงการเลือกเปิดเผยข้อมลูทางการเงินท่ีมีความอ่อนไหวตอ่สภาพตลาด หรือเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการส่ือสาร
ตอ่สาธารณชน  

5. ไม่ท าธุรกิจส่วนตวั หรือซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ   หรือหุ้นของบริษัทฯ  ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานนัน้ รู้ถึง
ข้อมลูภายใน และเป็นข้อมลูท่ีไมเ่ปิดเผยแก่สาธารณชน เพราะอาจมีผลตอ่มลูคา่ของหุ้นนัน้ ๆ  

ข้อพงึระวัง 
1. ข้อมลูท่ีลว่งรู้จากการปฏิบตัิหน้าท่ี ถือเป็นความลบัของบริษัทฯ  
2. ห้ามเปิดเผยข้อมลูบริษัทฯ ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการค้า หรือไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการค้า  
3. ห้ามเปิดเผยข้อมลูบริษัทฯ ท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยสูส่าธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่มลูคา่

หุ้นท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
4. ต้องรักษาความลบัของลกูค้า และไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
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ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 
 

 
 

 

 ค าแนะน า 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีลาออกไปแล้ว ต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ ตลอดไป เพราะถ้า
หากเปิดเผยแล้ว ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาด าเนินคดีกบับคุคลนัน้ๆ ได้ 
 

 

 

 
 ค าแนะน า 
ทา่นไมส่ามารถให้ช่ือ และหมายเลขโทรศพัท์ แก่เพ่ือนของทา่นได้ เน่ืองจากข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูสว่นบคุคล ไม่
ควรน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ และพนกังานจะต้องใช้ข้อมลูเทา่ท่ีมีความจ าเป็นใน
การปฏิบตัหิน้าท่ีภายในบริษัทฯ ท่ี ได้รับมอบหมายเท่านัน้ และการน าข้อมลูความลบัของบริษัทฯ ไปเปิดเผย เป็น
การท าผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และผิดวินยัพนกังาน จะถกูพิจารณาโทษทางวินยัตามความร้ายแรงและผลกระทบ
ท่ีเกิดขึน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพ่ือนสนิทของทา่นโทรศพัท์มาขอรายช่ือพนกังาน ช่ือลกูค้า และหมายเลขโทรศพัท์ ทา่นสามารถสง่ข้อมลู 
   ให้เพ่ือนได้หรือไม ่

1.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีลาออกไปแล้ว ต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัใชห่รือไม ่ถ้าเปิดเผยไป
แล้ว จะมีความผิดท่ีต้องรับผิดชอบอย่างไร 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 
การเปิดเผยขอ้มลู 

ค านิยาม 

 การเปิดเผย
ข้อมลู 

หมายถึง เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน 
อยา่งถกูต้อง สมบรูณ์ ตามก าหนดเวลา ไมเ่กินจริง ทัง้ท่ีมีผลกระทบด้านบวก และ
ด้านลบ โดยจะไมย่อมให้เกิดการรายงานท่ีผิดพลาด ไมค่รบถ้วน หรือลา่ช้า ซึง่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ  และมีความผิดตามกฎหมาย 
เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียใช้ประกอบการตดัสินใจ โดยสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งเท่า
เทียมกัน สร้างความโปร่งใส และความเช่ือมั่นแก่ผู้ มีส่วนได้เสีย ผ่านหน่วยงาน
กลางท่ีท าหน้าท่ีให้ข้อมลูแก่สาธารณชน 

 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1. หน่วยงานกลางท่ีท าหน้าท่ีให้ข้อมูลแก่สาธารณชน คือ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ( Investor Relations) โดย

เป็นหนว่ยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมลู มีหน้าท่ีสนบัสนนุข้อมลู หรือจดัท ารายละเอียด 
2. บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลโดยสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
3. บริษัทฯ ไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีเกินจริง หรือเกินความจ าเป็น ท่ีกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ การตดัสินใจลงทุน

ของ    ผู้ ถือหุ้น หรือกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 
4. การเปิดเผยข้อมูลส าคญัท่ียงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ให้เปิดเผย

อย่างระมดัระวงั ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา พร้อมทัง้ด าเนินการให้แนใ่จได้วา่ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทนุได้รับ
ข้อมลูตา่งๆ อยา่งเพียงพอ เทา่เทียมกนั และสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย โดยอาจพิจารณาใช้ชอ่งทางการ
เปิดเผยผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม ทัง้นีค้วรระมดัระวงัเก่ียวกบัชว่งเวลาท่ีเปิดเผยด้วย 

5. การเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นการคาดการณ์เก่ียวกบัสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัทฯ (Forward-Looking Information) ให้เปิดเผยด้วยความระมดัระวงั และให้อธิบายถึง
เง่ือนไขหรือสมมตุฐิานท่ีใช้ประกอบในการคาดการณ์นัน้ 

6. การเปิดเผยข้อมูลส าคญัท่ีได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) ให้เปิดเผยอย่าง
ชดัเจน ครบถ้วนโดยไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนี ้การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อมูลส าคญัท่ีได้
เปิดเผยไปแล้วต้องมีความชดัเจนและสอดคล้อง ไมท่ าให้เกิดความเข้าใจผิดกบัข้อมลูท่ีได้เปิดเผยไปแล้ว 
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7. การเปิดเผยข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ชข้่อมลูส าคญั (Non-material Information) ให้เปิดเผยบนพืน้ฐานของความ
เป็นจริง และต้องไมมี่เจตนาให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิดในข้อเท็จจริงเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ราคา
หลกัทรัพย์ หรือเปิดเผยในท านองท่ีอาจท าให้บคุคลอ่ืนเข้าใจราคาหลกัทรัพย์เพิ่มขึน้หรือลดลง 

8. การเปิดเผยข้อมลูท่ีอาจท าให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแขง่ขนั ให้ใช้ความระมดัระวงัเป็น
พิเศษ เชน่ ข้อมลูเก่ียวกบัต้นทนุสินค้า ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด เป็นต้น 

ข้อพงึระวัง 
1. หลีกเล่ียงการเปิดเผยข้อมูลท่ียังไม่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
2. เปิดเผยข้อมลูผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้การรับรู้ข้อมลูทัว่ถึง และเทา่เทียมกนั 
3. การเปิดเผยข้อมูลครอบคลุมเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร วาจา โทรศพัท์ อินเตอร์เนต การแถลงข่าว 

การประชมุวีดีทศัน์ และการให้ข้อมลูผา่นชอ่งทางหนว่ยงานของรัฐ 
4. บุคคลผู้ มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส าคัญออกสู่สาธารณะ ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร รองประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ และหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
5. ห้ามเปิดเผยข้อมลู - ในชว่ง 2 สปัดาห์ ก่อนท่ีบริษัทฯ จะก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลู 

ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 

 

 

 ค าแนะน า 
การให้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัผลก าไร สามารถให้ได้ตามท่ีเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้วเทา่นัน้ โดยต้อง
ค านึงว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ มีส่วนได้เสีย หรือท าให้เข้าใจว่าเป็นความพยายามหรือจงูใจให้
มีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์  
 

 

 

 ค าแนะน า 
หากข้อมลูดงักลา่วมีความเก่ียวข้อง และมีผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย เชน่ ผู้ ถือหุ้น ผู้ ร่วมทนุ เป็นต้น ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แต่ถ้าเป็นข้อมูลอ่ืนๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขานุการบริษัท 
และผู้บริหารระดบัสงู ก่อนสง่ข้อมลูผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จงึจะสามารถเปิดเผยผา่น   เว็บไซด์บริษัท
ฯได้ 

2. หากท่านเป็นผู้ รับผิดชอบ ในการจดัเตรียมข้อมลูท่ีจะเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ต้องผา่นการกลัน่กรองจากผู้ใดบ้าง 

 

1. ผู้บริหาร สามารถให้ข้อมลูหรือความเห็นเก่ียวกบัผลก าไรรายไตรมาส/ประจ าปีของบริษัทฯได้หรือไม่  หากถกู
สมัภาษณ์จากนกัขา่วเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี ้
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 

การใชแ้ละการดแูลทรพัยสิ์นทางปัญญา 

ค านิยาม 
 ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอนัเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนษุย์  ซึ่งเน้นท่ี

ผลผลิตของสติปัญญา และความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิดของการ
สร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก เช่น สินค้าต่าง ๆ การบริการ กรรมวิธี
การผลิตทางอตุสาหกรรม เป็นต้น 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1. พนกังานท่ีอยู่ในระหว่างการว่าจ้างโดยบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขัน้ตอนปฏิบตัิ การค้นพบ และ

พฒันา  การปรับปรุง  หรือการประดษิฐ์คิดค้นท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กระบวนการ  ขัน้ตอนปฏิบตั ิ หรือสิ่งของท่ี
ท าขึน้เพ่ือใช้  / ขาย  หรือพฒันาโดยพนกังาน ซึ่งเก่ียวข้องกบังานของบริษัทฯ หรือแตกแขนงเพ่ือออกไปจาก
งานของบริษัทฯ ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขัน้ตอนปฏิบตัินัน้ ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดย
พนกังานทกุคนต้อง 

• เปิดเผยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การพัฒนาปรับปรุงดงักล่าวต่อผู้บงัคบับญัชาของตน  หรือ      
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยา่งครบถ้วนโดยทนัที 

• รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การพฒันา การปรับปรุง ค้นพบ หรือการประดิษฐ์คิดค้นนัน้ จะตก
เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ แตเ่พียงผู้ เดียว 

• มอบหมายสิทธ์ิความเป็นเจ้าของ และผลประโยชน์ท่ีได้จากสิ่งประดิษฐ์คิดค้น  การค้นพบ หรือ
ความลบัทางการค้านัน้ๆ ให้แก่บริษัทฯ 

• ตกลงท่ีจะส่งมอบเอกสารทัง้หมด  และด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมายท่ีบริษัทฯ เห็นว่า
จ าเป็นต้องท า ได้แก่ การจดัเตรียมและย่ืนค าร้องขอสิทธิบตัรเคร่ืองหมายการค้า หรือลิขสิทธ์ิของ
สิ่งประดษิฐ์คดิค้น การค้นพบ หรือความลบัทางการค้าท่ีกลา่วข้างต้น 

2. พนกังานทุกคน มีหน้าท่ีรักษาความลบัทางการค้า อนัได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคทัง้หมด
ของบริษัทฯ  ซึ่งพนกังานต้องปกป้องรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยภาระหน้าท่ีในการป้องกนัรักษาข้อมลูนี ้จะตอ่เน่ืองไปจนถึงเม่ือพนกังานผู้นัน้ได้ออกจากบริษัทฯ ไปแล้ว
ก็ตาม  การเปิดเผยข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจนท าให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดทางกฎหมาย 

3. พนกังานทกุคน ไมเ่รียกร้อง รับเอา หรือใช้ข้อมลูทางธุรกิจ ซึง่ได้มาโดยวิธีการท่ีมิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม 
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4. บริษัทฯ จะไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  และเคร่ืองหมายการค้าของผู้ อ่ืน 
5. พนกังานทุกคน ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิตามท่ีบริษัทฯ จดัหาให้  โดยห้ามติดตัง้ และใช้งานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิไมถ่กูต้องในบริษัทฯ 

ข้อพงึระวัง 
1. การบอกกล่าว น าเสนอ หรือเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารของบริษัทฯ ในรูปแบบใดๆ แก่บคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องทัง้

ใน และนอกบริษัทฯ  
2. การใช้ข้อมลูท่ีเป็นความลบั หรือเป็นสิทธิของผู้ อ่ืนโดยไม่ได้รับอนญุาตจากเจ้าของ 
3. การวา่จ้างหรือร่วมงาน ร่วมโครงการกบับคุคล หนว่ยงาน หรือนิตบิคุคลภายนอกบริษัทฯ โดยท่ีไมไ่ด้มีการตก

ลงอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในเร่ืองของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

4. ปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยแสดงออกถึงความเอาใจใส่ และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 
 
 

 

 
 
 

 ค าแนะน า 
ไมค่วรท า เพราะเป็นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน และบริษัทฯ อาจถกูฟ้องร้องทางกฎหมาย ซึง่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ภาพลกัษณ์ และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

 
 
 
 
 
 ค าแนะน า 
One Business One Idea เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยทา่นต้องเปิดเผยข้อมลู เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ การ
พฒันาปรับปรุงตอ่ผู้บงัคบับญัชาของตน โดยมอบหมายสิทธ์ิความเป็นเจ้าของ และผลประโยชน์ท่ีได้จากสิ่งประดิษฐ์
คดิค้นให้แก่บริษัทฯ พร้อมสง่มอบเอกสารทัง้หมด 
 
 

2. ท่านได้รับรางวัลจากการประกวด One Business One Idea ซึ่งเป็นการค้นพบ พัฒนา และปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ ซึง่จะชว่ยให้บริษัทฯ ประหยดัคา่ใช้จา่ย ทา่นคดิวา่ทรัพย์สินทางปัญญานัน้เป็นของทา่นใชห่รือไม่ 
และต้องด าเนินการอยา่งไร 

1. เพ่ือช่วยบริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพ่ือความรวดเร็วในการท างาน ท่านได้น าแผ่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมาย บนัทกึลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ท่ีทา่นใช้ท างานอยู่ และแบง่ให้เพ่ือน
ร่วมงานทา่นอ่ืนๆ ด้วย สามารถท าได้หรือไม ่
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 ค าแนะน า 
ข้อมลูท่ีอยู่บนระบบ Intranet หรือ ฐานข้อมลูของบริษัทฯ เป็นสมบตัิของบริษัทฯ ต้องไม่น าไปเผยแพร่ หรือเปิดเผย
ข้อมลูการ Log - In ให้บคุคลภายนอกบริษัทฯ รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  เพ่ือนสนิทของทา่น ขอส าเนาข้อมลู เก่ียวกบัฐานข้อมลูของบริษัทฯ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานของ  
บริษัทแหง่อ่ืน  
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 
การบนัทึก การรายงาน และการเก็บรกัษาขอ้มลู 

ค านิยาม 
 การบนัทกึ การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมลู หมายถึง พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้องด าเนินการให้ข้อมูล

ท่ี เ ก่ี ยว ข้องกับงานของตนอยู่ ในสภาพ ท่ี
ปลอดภัย และสามารถน ามาใช้อ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เม่ือต้องการ และไม่
น าไปใช้เ พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน 
นอกจากนัน้ในการบนัทึก หรือรายงานจะต้อง
ท าให้ถกูต้องตามระบบท่ีวางไว้ 

แนวปฏิบัติ 
1.บนัทกึ และรายงานข้อมลูตา่งๆ อยา่งถกูต้อง และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง 
2. การบนัทึกข้อมูลต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  เช่น กฎหมายภาษีอากร 

มาตรฐานบญัชี เป็นต้น 
3. การเก็บรักษาข้อมูลต้องด าเนินการตามก าหนดเวลา และหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ โดยจัดเก็บการรักษาอย่าง

ระมดัระวงั และง่ายตอ่การเรียกใช้งาน 
4. เอกสารส าคญั และข้อมูลท่ีเป็นความลบั จะต้องได้รับการดแูลด้วยวิธีการเฉพาะท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระดบั     

แตล่ะชนิดหรือประเภทของข้อมลู 
5. เม่ือพ้นระยะเวลาท่ีต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสาร พนกังานท่ีเก่ียวข้องต้องดแูลให้บริการท าลายด้วยวิธีท่ี

เหมาะสมถกูต้องกบัข้อมลู หรือเอกสารแตล่ะประเภท 
6. ในการรายงานงบการเงิน รายงานเร่ืองสิ่งแวดล้อม หรือรายงานเร่ืองใดๆ ท่ีต้องส่งถึงหน่วยงานของรัฐหรือ

บคุคลภายนอก พนกังานท่ีเก่ียวข้องต้องมัน่ใจวา่ได้รายงาน หรือเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง 

ข้อพงึระวัง 
1. การจดัท าข้อมลู เอกสาร หรือรายงานทางการเงินท่ีไมส่อดคล้องกบัข้อเท็จจริง 
2. การขาดมาตรการป้องกนัความเส่ียงในการจดัการกบัข้อมลู เพ่ือไมใ่ห้ถกูท าลายหรือเกิดการสญูหาย 
3. การท าลายเอกสารโดยไมท่ราบรายละเอียดของเอกสารท่ีจะท าลาย 
4. การบนัทกึค ากลา่วท่ีเป็นเท็จ หรือข้อเท็จจริงท่ีไมมี่หลกัฐานอ้างอิง 
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ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในกรณีต่อไปนี.้... 
 
 

 
 ค าแนะน า 
จากกรณีข้างต้น แบ่งเป็น 2 กรณี กรณีท่ี 1 แจ้งเพ่ือนของท่านรับทราบว่า การเคลียร์เงินทดรองจ่ายล่าช้า ต้องขอ
อนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชาเป็นลายลกัษณ์อักษร กรณีท่ี 2 เอกสารประกอบค่าใช้จ่าย แนะน าให้เพ่ือนของท่านขอ
ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพกัจากสถานท่ีท่ี ไปพกั หรือในกรณีท่ีไม่สามารถขอใบเสร็จรับเงินได้ ให้จดัท าใบรับเงิน
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนผู้ รับเงิน และรับรองข้อมลูโดยผู้บงัคบับญัชา พร้อมเขียน memoประกอบ 
 

 
 

 

 ค าแนะน า 
ควรต้องตรวจสอบเอกสารทัง้หมด และจดัท ารายการหรือบญัชีเอกสารท่ีท าลายไว้เป็นหลกัฐานก่อนท าลาย เพ่ือให้
แน่ใจว่าไม่มีเอกสารท่ียังไม่ครบอายุท าลายหลุดรอดไป  และติดป้ายบ่งชีท่ี้กล่องว่าเป็นเอกสารอะไรเพ่ือรอการ
ท าลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพ่ือนของทา่นเคลียร์เงินทดรองจ่ายลา่ช้า และแนบเอกสารการเบกิคา่ท่ีพกัโดยใช้ใบรับเงิน โดยอ้างวา่ลืมขอ
ใบเสร็จรับเงิน ในฐานะท่ีทา่นมีหน้าท่ี ในการบนัทกึคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ ทา่นควรท าอยา่งไร 

2.  ในเดือนนีมี้การตรวจ 5 ส ประจ าปี ทา่นมีเอกสารการท างานท่ีเกินอายกุารจดัเก็บท่ีต้องท าลายทัง้กล่อง ทา่น
ควรท าอยา่งไร 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 

ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ค านิยาม 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

หมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างานซึ่งปลอดจากเหตอุนัจะท าให้
เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ
อนามยัอนัเน่ืองจากการท างานหรือเก่ียวกบัการท างาน 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1. ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบปฏิบตัิ  พระราชบญัญัติ  หรือประกาศของทางราชการท่ีเก่ียวกับความ

ปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดล้อมในการท างาน  รวมทัง้ ระเบียบปฏิบตัิท่ีบริษัทฯ ก าหนดขึน้อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือก่อให้เกิดความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรัพย์สิน ทัง้ของตนเอง ของบริษัทฯ และของผู้ อ่ืน 

2. สามารถเสนอความคดิเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน และวิธีการปฏิบตังิานให้ปลอดภยั 
3. พนกังานทกุคน ต้องดแูลรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีท างาน  
4. พนกังานทกุคน  ทกุระดบั  ด าเนินกิจกรรม 5 ส.  เพ่ือจดัเก็บเอกสาร หรือสิ่งของให้เป็นระเบียบ  อีกทัง้ช่วยลด

เวลาการค้นหา  และสร้างวินยัในการดแูลสถานท่ีท างาน 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน  เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัอิยา่งจริงจงั และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
6. จะปรับปรุงการด าเนินการด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดล้อมในการท างานอยา่งตอ่เน่ือง 

7. บริษัทฯ สนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างาน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบตัิกับทุก
ฝ่ายอยา่งสงูสดุ 

ข้อพงึระวัง 
1. การไมร่ายงานอบุตัเิหตท่ีุเกิดในสถานท่ีท างาน 
2. ความปลอดภยัในการท างาน สขุอนามยัของพนกังาน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นหน้าท่ีของ

พนกังานทกุคน  ทกุระดบั 
3. พนกังานทุกคน ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็น

ส าคญั ตลอดเวลาท่ีปฏิบตังิาน 
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4. พนักงานทุกคนจะไม่เพิกเฉยในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ  อุบัติภัยใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและ
สขุอนามยัในสถานท่ีท างาน โดยจะให้การชว่ยเหลือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบโดยเร็ว และเตม็ความสามารถ รวมทัง้ 

ค้นหาสาเหต ุและก าหนดมาตรการป้องกนั แก้ไข เพ่ือป้องกนัการเกิดซ า้ 

ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 
 
 
 
 

 ค าแนะน า 
ท่านควรแจ้งผู้บงัคบับญัชารับทราบ และผู้บงัคบับญัชารายงานสภาพการท างานท่ีไมป่ลอดภยัไปยงัคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือทบทวนแก้ไขปัญหาจากสภาวะท างานท่ีไม่
ปลอดภยัดงักลา่ว และจดัให้มีการอบรม 
 
 

 ค าแนะน า 

ทา่นควรรายงานให้ผู้บงัคบับญัชารับทราบ หรือแจ้งคณะกรรมการความปลอดภยัฯ  
 
 
 
 ค าแนะน า 
ท่านควรรายงานให้วิศวกรหรือผู้บงัคบับญัชารับทราบ เพ่ือด าเนินแจ้งให้ผู้ รับเหมาปรับปรุงแก้ไขให้ปลอดภัยโดย
ทนัที และผู้บงัคบับญัชารายงานสภาพการท างานท่ีไมป่ลอดภัย พร้อมแนวทางการแก้ไข ไปยงัคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

1. หากท่านได้รับมอบหมายให้ท างาน ซึ่งภายหลงัท่านพบว่า พืน้ท่ีท างานมีสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 
หรือเป็นงานท่ีมีความเส่ียง เน่ืองจากท่านไม่มีความรู้ หรือไม่เคยได้รับการอบรมเท่าท่ีจ าเป็น ซึ่งอาจน าไปสู่
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดอนัตรายได้ ทา่นควรท าอยา่งไร 

2.  หากทา่นพบสิ่งของ หรือบคุคลท่ีนา่สงสยัในพืน้ท่ีบริษัทฯ ทา่นควรท าอย่างไร 

3.  ท่านพบว่า มีการจัดเตรียมพืน้ท่ีการท างาน หรือขัน้ตอนการท างานอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย ท่านจะท า
อยา่งไร และผู้ รับเหมาควรท าอยา่งไร 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 

ความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ค านิยาม 

ความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม 

 

หมายถึง การด าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการท่ีดี   
โดยรับผิดชอบสังคม และสิ่งเเวดล้อม อันน าไปสู่การพัฒนาท่ี
ยัง่ยืน 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1. บริษัทฯ เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมเท่าท่ีจ าเป็น  โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของ

ชุมชน  สงัคม  สิ่งแวดล้อม  และคณุภาพชีวิตของประชนให้น้อยท่ีสุด สนบัสนุนการลดการใช้พลงังาน และ
ทรัพยากร  

2. บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงในเร่ืองต่างๆ ท่ีจัดท าขึน้  เพ่ือช่วย
ป้องกนั หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ   

3. บริษัทฯ มีการส่ือสาร และเสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานให้แก่ชมุชนในพืน้ท่ีตัง้โครงการ และพร้อม  
รับฟังความคดิเห็น เพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ และสร้างประโยชน์แก่ชมุชน   

4. บริษัทฯ สร้างความเข้าใจกับผู้ มีส่วนได้เสีย  โดยการส่ือสารให้ทราบถึงข้อมูลในการด าเนินงาน และความ
รับผิดชอบขององค์กรตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม  

5. บริษัทฯ ส่ือสารกบัสงัคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของบริษัทฯ  ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ต่อชุมชม สงัคม และสิ่งแวดล้อม  โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงท่ีอาจเปิดเผยได้  และให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมลูกบันกัลงทนุ  ผู้ ถือหุ้น  และผู้สนใจทัว่ไปอยา่งทนัสถานการณ์  

6. บริษัทฯ  ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการการออกแบบ วิจยั และพฒันาผลิตภัณฑ์ เพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน และ
สิ่งแวดล้อม 

7. บริษัทฯ สนบัสนนุการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมแก่สงัคม และองค์กรตา่งๆ รวมทัง้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านสิ่งแวดล้อม  เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ และความเข้าใจอนัดีตอ่การจดัการสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ  

8. จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง  
 

 
 



 

 39 
 

 

 

 

ข้อพงึระวัง 
1. การเพิกเฉยตอ่ข้อร้องเรียนของชมุชน 
2. การเผยแพร่ข้อมลูท่ีไมถ่กูต้องสูส่าธารณะ 
3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งไมคุ่้มคา่ 

ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 
 
 
 ค าแนะน า 
ผู้บริหารและพนกังาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางชมรมศภุาลยัสมัพนัธ์ โดยชมรมเปิดกว้างให้ผู้บริหารและ
พนกังาน สามารถความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือน ามาพฒันากิจกรรมตา่ง ๆ 
ของชมรมท่ีมีการจดัอยา่งตอ่เน่ืองทกุปี หรือน าเสนอผา่นชอ่งทางกลอ่งความคิดเห็นได้เพิ่มอีกหนึง่ชอ่งทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ผู้บริหาร และพนกังาน สามารถน าเสนอโครงการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมได้หรือไม่ 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 

การใชท้รพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ค านิยาม 

ทรัพยากร หมายถึง สิ่งท่ีมีอยู่รอบๆ ตวัเรา  สามารถน ามาใช้ในการอุปโภค และบริโภค มาปรับปรุง
เปล่ียนแปลง และใช้ประโยชน์ในการด ารงชีพอยา่งมีความสขุ และสะดวกสบาย   

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1. สง่เสริม สนบัสนนุการออกแบบ วิจยั และพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  เพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน และ

สิ่งแวดล้อม  
2. ส่งเสริมทรัพยากรของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ โดยก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องได้แก่ นโยบายการ

ใช้รถยนต์ นโยบายการใช้ไฟฟ้า นโยบายการใช้เคร่ืองปรับอากาศ นโยบายการใช้อปุกรณ์ส านกังาน นโยบาย
การใช้น า้ นโยบายการลดขยะและน ากลบัมาใช้ใหม ่ เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิวสัด ุหรืออปุกรณ์
ตา่ง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. ให้ความร่วมมือการจดักิจกรรม รณรงค์ตา่ง ๆ ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

ข้อพงึระวัง 
1.    โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 

 
 

 

 ค าแนะน า 

แจ้งผู้บงัคบับญัชารับทราบ พร้อมหาวิธีการ มาตรการ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ และน าเสนอผู้บริหารระดบัสูง
อนมุตันิโยบายดงักลา่ว เพ่ือน ามาก าหนดเป็นวิธีการปฏิบตังิานภายในบริษัทฯ  

 

 

 

1.  ท่านพบว่า มีบางกระบวนการท างานของบริษัทฯ ท่ีมีการใช้ทรัพยากรไมคุ่้มคา่ ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้ดแูล
การปฏิบตัติามนโยบายของบริษัทฯ ทา่นควรท าอยา่งไร  
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 

การปฏิบติัของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 

ค านิยาม 

 ผู้ มีสว่นได้เสีย  หมายถึง กลุ่มต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ และ
ความส าเร็จของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน คูค้่า คูแ่ขง่ เจ้าหนี ้ 

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 

ผู้ถือหุ้น 
1. เคารพสิทธิ และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึ่งอาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  
2. บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือ

หุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือปกป้อง และเพิ่มผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

3. ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ เก่ียวข้อง โดยเปิดเผยข้อมลูภายในใดๆ ของบริษัทฯ ท่ีเป็นความลบั และ 
/ หรือ ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ ตอ่บคุคลภายนอก อนัจะน ามาซึง่ผลเสียของบริษัทฯ 

4. เสนอรายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูสารสนเทศ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทราบอย่าง 
เทา่เทียม สม ่าเสมอ ทนัเวลา ถกูต้อง และครบถ้วนตามความเป็นจริง และเป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

5. อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกคน รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทุนสถาบนัได้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ โดยมีการก ากับดแูลปฏิบตัิตามนโยบายเพ่ือด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
และแนวทางการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ลูกค้า 

1. ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมของ   
ทัง้สองฝ่าย และสง่มอบสินค้าท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเป็นธรรม 

2. มุ่งมัน่ในการจดัหา พฒันา และผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และจดัให้มี
บริการหลงัการขาย  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3. ศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าท่ีอาจจะเกิดขึน้กับลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน
ควบคมุดแูลสินค้าให้มีคณุภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อก าหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

4. ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เพียงพอ และเป็นประโยชน์ส าหรับการตดัสินใจของลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกิน
ความจริง หรือไม่จงใจปกปิดเนือ้หา หรือให้ข้อมลูเท็จ หรือจงใจให้ลกูค้าเข้าใจผิด อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจ
ผิดเก่ียวกบัคณุภาพ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้า 

5. เคารพสิทธิส่วนบคุคลของลกูค้า รวมทัง้คุ้มครองข้อมลูส่วนตวัของลกูค้า โดยไม่น าข้อมลูส่วนตวัของลกูค้ามา
เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกตามกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6. สญัญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมีข้อมูล ข้อตกลงท่ีถูกต้อง
และเพียงพอ ไม่ก าหนดเง่ือนไขท่ีไม่เป็นธรรม หรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รวมทัง้ มีการปฏิบตัิตาม
สญัญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อ
หนึง่ได้ บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งให้ลกูค้าทราบโดยเร็ว  

7. จดัให้มีระบบและชอ่งทางให้ลกูค้าร้องเรียน เก่ียวกบัคณุภาพของสินค้า และการให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้ป้องกัน  แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทัง้น าข้อมูลดงักล่าวไป
ปรับปรุงหรือพฒันาสินค้า และการให้บริการดงักลา่วตอ่ไป 

พนักงาน 
1. ส่งเสริมและพฒันาพนกังานทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ จนถึงศกัยภาพสูงสุดของพนักงาน ผ่านแผน    

การพฒันาพนกังานรายบคุคล (Individual Development Plan – IDP) 
2. บริษัทฯ สนบัสนุนให้ได้รับการเรียนรู้ และพฒันา ทัง้ในด้านทกัษะการบริหาร การท างานเป็นทีม และทกัษะ

ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง 
3. บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมโดยบคุลากรจากทัง้ภายในและภายนอก (In-House and Outside Training) เพ่ือ

เพิ่มศกัยภาพให้กบัพนกังาน 
4. ส่งเสริมให้พนกังานเกิดความคิดสร้างสรรค์ผา่นกิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ  เ พ่ือให้พนกังานได้แสดงศกัยภาพได้

อยา่งเตม็ท่ีในการก้าวสูค่วามส าเร็จในวิชาชีพ และพฒันาพนกังานให้เป็นทัง้คนดี และคนเก่ง 
5. จดักิจกรรมเพื่อสร้างความสามคัคีภายในบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
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คู่ค้า  
1. ปฏิบตัติอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม   
2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ซึ่งหากเกิดกรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการ

เรียก หรือการรับ หรือการจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอียดตอ่คูค้่า และร่วมกนั
แก้ไขปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเร็ว 

3. หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก และประเมินคูค้่า  และมีการจดัท าสญัญาตามข้อตกลง 

4. มีระบบจดัการ และตดิตาม เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาอยา่งเคร่งครัด และป้องกนัการ
ทจุริตในทกุขัน้ตอน  มีมาตรการในการตรวจสอบ  คดักรองคูค้่า รวมทัง้สนบัสนนุการท าธุรกิจกบัคูค้่าท่ีด าเนิน
กิจการอยา่งเป็นธรรม  ไมมี่การละเมิดสิทธิมนษุยชน  และตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

5. มุง่มัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคูค้่า  และให้ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

คู่แข่ง  
1. ปฏิบตัิตอ่คู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขนัท่ีดี และตอ่ต้านการแข่งธรรมท่ีไม่เป็น

ธรรม 
2. ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อ

จรรยาบรรณ และข้อกฎหมายใดๆ 
3. ไม่กระท าโดยเจตนา เพ่ือท าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายในทางเส่ือมเสีย หรือใช้

กลวิธีตา่งๆ  โดยปราศจากซึง่ข้อมลูอนัอาจกลา่วอ้างได้ 
4. ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน หรือคูแ่ขง่ทางการค้า 
5. ไมป่ฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการค้า  โดยใช้วิธีการผกูขาดให้คูค้่าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทฯ เทา่นัน้ 

เจ้าหนี ้
1. ปฏิบตัติามสญัญา  และเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด   
2. บริษัทฯ ไมด่ าเนินการท่ีทจุริตในการค้ากบัเจ้าหนี ้
3. ไมใ่ห้ความร่วมมือ หรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ท่ีท าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัตอ่สงัคม และความ

มัน่คงของประเทศ 
4. บริษัทฯ มุง่มัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัเจ้าหนี ้ และให้ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 
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ข้อพงึระวัง 
1. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึน้ ในการคดัเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการ เช่น การยอมรับของก านลั ท่ี

ไมเ่หมาะสม 
2. การเลือกคูค้่าท่ีเป็นญาตพ่ีิน้อง หรือมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด 
3. การท าธุรกรรมท่ีไมท่ราบประวตัคิวามเป็นมาของคูส่ญัญา 

ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 

 

 
 

 ค าแนะน า 
เน่ืองจากท่านมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับหนึ่งในคู่ค้า ซึ่งอาจท าให้ท่านไม่สามารถวางตวัเป็นกลางได้ เพราะท่าน
อาจตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีอาจให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ท่านควรปรึกษาผู้บงัคับบญัชาของท่าน และ
ต้องไมเ่ข้าร่วมเก่ียวข้องกบักระบวนการคดัเลือกคูค้่า หรือให้บริษัทฯ ของญาตทิา่นออกจากการเข้าร่วมประมลูงาน 
 
 
 

 ค าแนะน า 
ทา่นควรปฏิเสธการเข้าร่วมสนทนาในประเด็นดงักล่าว และแจ้งคูแ่ขง่ทางการค้าให้ทราบว่าเป็นนโยบายของบริษัทฯ 
ท่ีห้ามพนักงานแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว และแจ้งเร่ืองท่ีเกิดขึน้ต่อผู้ บังคับบัญชาของท่าน
รับทราบ 

 
 
 

 

 ค าแนะน า 
ขออภัยผู้ ถือหุ้น และแจ้งผู้ ถือหุ้นรับทราบ ตนไม่มีอ านาจรายงานหรือแจ้งให้ทราบ เพราะเป็นนโยบายของบริษัทฯ 
ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูภายในโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  
 
 

1. ท่านได้รับมอบหมายให้คดัเลือกคู่ค้า ในการประมูลงานหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในผู้ ท่ีเข้าข่ายได้รับการพิจารณาเป็น
บริษัทฯ ของญาตทิา่น ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 

2. ท่านได้รับเชิญชวนจากคู่แข่งทางการค้า เพ่ือพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น เก่ียวกับ แผนการตลาดและ
กลุม่ลกูค้า ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 

3. ผู้ ถือหุ้ นรายหนึ่งโทรศัพท์ติดต่อมายังท่านเพ่ือสอบถามข้อมูลการจัดจ้างผู้ รับจ้างภายนอก เช่น ช่ือร้าน   
ราคาจดัจ้าง เป็นต้น ในฐานะท่ีทา่นเป็นผู้ รับสาย ทา่นควรด าเนินการอยา่งไร  
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 ค าแนะน า 
ขออนมุตัเิข้าอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีได้รับมอบหมาย โดยขออนมุตัติามขัน้ตอน การขออบรมภายนอกกบั
ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ เน่ืองจากบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการเข้าอบรมความรู้ทัง้ภายในและภายนอกบริ ษัท เพ่ือพฒันา
พนกังานทกุคนให้มีความรู้ ความสามารถ จนถึงศกัยภาพสงูสดุของพนกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. หน่วยงานก ากบัดแูลของบริษัทจดทะเบียน มีการเปล่ียนแปลงข้อกฎหมาย หรือหลกัเกณฑ์ใหม่ท่ีบริษัทจด
ทะเบียนต้องปฏิบตัิตาม ผู้บริหารระดบัสูงมอบหมายให้ฝ่ายงานของท่านเป็นผู้ รับผิดชอบ ท่านในฐานะท่ี
เป็นผู้บงัคบับญัชา ควรปฏิบตัอิยา่งไร 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 

การควบคมุภายใน 

ค านิยาม 

การควบคมุภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิงาน หรือวิธีการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดร่วมกัน โดยกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มี
การปฏิบัติตามแล้ว จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในด้านการ
ด าเนินงาน (Operations) ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย  และกฎระเบียบของบริษัทฯ 
(Compliance)  

ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ให้ความส าคญัตอ่การควบคมุภายใน และตระหนกัถึงความส าคญัของการ

จดัการความเส่ียง และความเพียงพอของการควบคมุภายใน  โดยทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ต้องท าความ
เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง กฎระเบียบ ข้อก าหนด กระบวนการด าเนินงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ี โดยยึดถือแนวปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกบัการควบคมุภายในเพ่ือเป็นหลกัในการด าเนิน
ธุรกิจ และเพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัขิองพนกังาน 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด และหลกัปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีเก่ียว ข้องอย่าง
เคร่งครัด สม ่าเสมอ และต่อเน่ือง รวมถึงการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ และไม่สนับสนุนการหลีกเล่ียงการ
ปฏิบตัติามกฎระเบียบ หรือกระบวนการด าเนินงานตา่ง ๆ  หรือหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่ช่ือเสียงในการด าเนินธุรกิจ 

3. กรรมการ ผู้บริหาร ให้ความร่วมมือกบัการตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อมลู เอกสาร และหลกัฐานตา่งๆ ท่ีใช้ใน
การตรวจสอบ รวมถึงไม่ปกปิด บิดเบือน ปลอมแปลงเอกสาร หรือแทรกแซงในขัน้ตอน และกระบวนการ
ตรวจสอบ 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตระหนกัถึงความส าคญัของปัจจยัความเส่ียงตา่ง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบจน
ท าให้เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ไม่ประสบผลส าเร็จ โดยให้ปฏิบตัิงาน นโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงรายงานและบง่ชีค้วามเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ ให้แก่ผู้บงัคบับญัชารับทราบ 
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5. ผู้บริหาร และพนกังาน ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตังิานอย่างถกูต้อง และเหมาะสม เพ่ือให้
มีการปรับปรุงแก้ไขได้ทนัตอ่เหตกุารณ์ โดยรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั 

6. กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน เสนอข้อคิดเห็นเพ่ือน าไปปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจยัความเส่ียงท่ีเปล่ียนไป 

ข้อพงึระวัง 
1. ไมไ่ด้ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด และหลกัปฏิบตัติา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
2. ไมต่ระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการความเส่ียง และความเพียงพอของการควบคมุภายใน 

ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 
 
 

 ค าแนะน า 
การควบคมุภายในเป็นความรับผิดชอบของทกุคนในองค์กร ไมใ่ชเ่ป็นความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
 
 

 ค าแนะน า 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (  Control Environment) เพ่ือให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน มีความรู้ 

ความสามารถ มีความซ่ือสตัย์สจุริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
2. การประเมินความเส่ียง ( Risk Assessment) เป็นกลไกในการบง่ชี ้วิเคราะห์ และบริหารความเส่ียงในกิจกรรม

ตา่งๆ  ในทกุๆ งานขององค์กร 
3. ระดับกิจกรรมควบคุม  ( Control Activities) คือ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด และขัน้ตอนต่างๆ ท่ี

ผู้บริหารได้ก าหนดให้ปฏิบตัติาม เพ่ือให้การปฏิบตังิานบรรลวุตัถปุระสงค์ 
4. สารสนเทศและข่าวสาร ( Information & Communication) เป็นระบบท่ีท าให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

ได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลา เพ่ือให้ปฏิบัติงานหรือบริหารงานได้อย่างถูกต้องและทันต่อ
เหตกุารณ์ 

5. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring & Evaluation) หมายถึง การติดตามและประเมินผลในขัน้ตอน 
กระบวนการ และการปฏิบตังิาน 

 
 

 ค าแนะน า 
ทา่นควรแสดงข้อคิดเห็นให้ผู้บงัคบับญัชา หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และฝ่ายพฒันาองค์กรทราบ เพ่ือน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงระบบ และกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

2.  ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ครอบคลมุองค์ประกอบด้านใดบ้าง 

3. หากทา่นพบข้อควรปรับปรุงในกระบวนการท างานท่ีทา่นรับผิดชอบ ทา่นควรท าอยา่งไร 

1.  การควบคมุภายใน เก่ียวกบักบับคุคลใด และเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของใคร 



 

 48 
 

 

 

 

บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 

การสนบัสนนุดา้นการเมือง 

ค านิยาม 
การสนบัสนนุด้านการเมือง  หมายถึง       การส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินกิจกรรมด้านการเมือง โดยเป็นไปตาม 

ระบอบประชาธิปไตย อันได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ทุก
รูปแบบทัง้ทางตรง และทางอ้อม ทัง้ทางด้านการเงิน และรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือ 
เอือ้ประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการได้มาซึ่งสัญญา การให้ความช่วยเหลือแบบ
รูปแบบอ่ืน ๆ  ดงันี ้ 
-  การให้สิ่งของหรือบริการ  
-  การโฆษณา สง่เสริม สนบัสนนุพรรคการเมือง  
-  การซือ้บตัรเข้าชมงานท่ีพรรคการเมืองจดัเพ่ือระดมทนุ  
- บริจาคเงินแก่องค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง  
- การใช้สถานท่ีภายในอาคาร บริเวณรอบๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินของบริษัท
ฯ ในสว่นของอาคารส านกังานใหญ่ และโครงการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

-  การสนบัสนนุให้มีการวิ่งเต้นท่ีมิใช่หลกัการ และเหตผุลท่ีเหมาะสม
อนัเป็นการวิ่งเต้นโดยใช้ความสมัพนัธ์สว่นตวัหรือเสนอผลประโยชน์
ตา่งตอบแทน 

- ผู้บงัคบับญัชา พนกังานในทกุระดบัชัน้ สัง่การ หรือโน้มน้าว ด้วย
วิธีการใดๆ ท่ีท าให้พนกังานและผู้ใต้บงัคบับญัชา เข้าร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองทกุประเภท 

 

การมีสว่นร่วมทางการเมือง  หมายถึง การเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อมในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ในสิ่งท่ีมีผลกระทบต่อ
ตนเองหรือชุมชนเป็นการกระท าในนามของตนเอง ใช้ทรัพยากรของตนเอง 
นอกเวลาการท างานของบริษัทฯ โดยห้ามใช้อ านาจ  ทรัพยากร  เงินทนุ  และ
ช่ือบริษัทฯ ไปในการเร่ียไร หรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือบริษัทฯ 
มีสว่นเก่ียวข้อง หรือให้การสนบัสนนุแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 
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ตัวอย่างแนวปฏิบัติ 
1. สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย โดยสามารถแสดงออก เข้าร่วม สนบัสนนุ ใช้สิทธิ

ทางการเมืองนอกเวลาท างาน โดยใช้ทรัพยากรของตนเองได้เทา่นัน้ 
2. ผู้ บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับชัน้ ไม่สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ท่ีท าให้พนักงานหรือ

ผู้ใต้บงัคบับญัชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทกุประเภท ซึง่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งภายในองค์กร 

ข้อพงึระวัง 
1. การแตง่กายด้วยเคร่ืองแบบพนกังาน หรือแตง่กายในลกัษณะท่ีท าให้ผู้ อ่ืนเข้าได้ว่าเป็นพนกังานของบริษัทฯ ในการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีเก่ียวข้องทางการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 
2. ความสมัพนัธ์กบันกัการเมือง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบันกัการเมืองอนัอาจท าให้เข้าใจผิดได้วา่ฝักใฝ่พรรคการเมือง 

ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้. 
 
 

 ค าแนะน า 
ท่านสามารถเข้าร่วมชมุนมุทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยได้หากไม่กระทบตอ่เวลาปฏิบตัิงาน หรือใช้สิทธิ
ลาตามเหตอุนัพงึปฏิบตัไิด้ และทา่นต้องไมอ้่างความเป็นพนกังานของบริษัทฯ เพ่ือให้สาธารณชนหลงเข้าใจผิดได้ว่า 
บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุ มีสว่นเก่ียวข้องหรือฝักใฝ่กบักลุม่การเมืองด้วย 

 
 

 ค าแนะน า 
ท่านไม่สามารถลงสมคัรรับเลือกตัง้ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่กระทบต่อเวลาปฏิบตัิงานของท่าน ทัง้นี ้เพ่ือป้องกันความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ หรือ การท าให้สาธารณชนหลงเข้าใจผิดได้วา่ บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุ มีสว่น
เก่ียวข้องหรือฝักใฝ่กบักลุม่การเมืองด้วย 
 
 
 
 
 
 

2. ทา่นลงสมคัรเข้ารับการเลือกตัง้สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลได้หรือไม่ 

1. มีการจดัชมุชมทางการเมืองตามหลกัระบอบประชาธิปไตย ทา่นสามารถเข้าร่วมชมุนมุได้หรือไม่ 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 

การป้องกนัการฟอกเงิน 

ค านิยาม 
การฟอกเงิน         หมายถึง  การน าเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิด หรือ ได้มาโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายตามความผิดมลูฐาน 11 ข้อ ได้แก่ 1) ยาเสพตดิ 2) การค้าทางเพศ 
หญิงและเด็ก โดยผิดกฎหมาย 3) การฉ้อโกงประชาชน 4) ผู้บริหารใช้เงินทุจริต 
5) ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 6) ซ่องโจร 7) ลกัลอบหนีศลุกากร 8) การก่อการ
ร้าย 9) เลน่การพนนั 10) ซือ้สิทธิขายเสียง 11) การค้ามนษุย์ มาเปล่ียนสภาพให้
เป็นเงิน หรือทรัพย์สินท่ีได้มาอยา่งถกูต้อง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือช าระคา่ใช้จ่าย
ท่ีเช่ือมโยงกับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย ลงทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย
ตอ่ไป และใช้ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

ผู้ฟอกเงิน   หมายถึง  บคุคลใดก็ตามท่ีให้ความชว่ยเหลือในการฟอกเงินแก่อาชญากร 

บริษัทฯ ยดึถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการฟอกเงิน จงึก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังาน  จะไม่รับ หรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สิน หรือสนบัสนนุให้มีการรับ โอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สินตา่ง 
ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิด เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทาง หรือเป็นเคร่ืองมือในการ
ถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหลง่ท่ีมาของทรัพย์สินท่ีได้มาโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย 

ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1. เรียกเอกสารการแสดงตนจากคู่สญัญา (กลุ่มบุคคลธรรมดา นิติบุคคล) ได้ครบถ้วน และทราบประวตัิความ

เป็นมาของแหลง่ท่ีมาของเงิน 
2. ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและหลกัฐานประกอบการแสดงตนตามวิสยัท่ีพงึปฏิบตัิโดยสจุริต ปราศจาก 

ความเลินเล่ออย่างร้ายแรง และห้ามบริษัทฯ อนญุาตให้ลกูค้าปกปิดช่ือจริง ใช้ช่ือแฝง หรือช่ือปลอมในการท า
ธุรกรรม  

3. ปฏิเสธความสมัพนัธ์ ยตุิความสมัพนัธ์ และไม่ท าธุรกรรมกบัคู่สญัญาในตา่งประเทศท่ีจดัตัง้โดยไม่มีสถานท่ี
ประกอบการ และไมอ่ยูใ่นสถานะท่ีจะได้รับการก ากบัดแูลตามกฎหมายในประเทศนัน้ 

4. ด าเนินการตรวจสอบความนา่เช่ือถือของคูค้่าในตา่งประเทศก่อนเร่ิมด าเนินความสมัพนัธ์ทางธุรกรรม 
5. กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไมป่กตต้ิองรายงานให้ผู้บงัคบับญัชารับทราบโดยทนัที 
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ข้อพงึระวัง 
1. คูส่ญัญาพยายามท าธุรกรรมด้วยเงินสดจ านวนมาก หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด แทนการโอนเงินหรือจา่ยด้วยเช็ค

ตามวิธีปฏิบตัทิัว่ไป 
2. คู่สญัญาพยายามขอช าระเงินด้วยเงินสดจ านวนมากหรือช าระด้วยเงินโอนจากต่างประเทศในสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศ 
3. คูส่ญัญาพยายามช าระเงินก่อนถึงก าหนดช าระ 
4. คู่สัญญาหน่วงเหน่ียวมิให้การแสดงตนลุล่วงได้โดยสะดวก หรือไม่เต็มใจท่ีจะให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน  หรือไม่

ถกูต้อง 
5. คูส่ญัญาซือ้ผลิตภณัฑ์ของโครงการในจ านวนเงินท่ีเกินกวา่ฐานะของลกูค้า 
6. คูส่ญัญาขอให้โอนเงินไปยงับญัชีท่ีไมเ่ป็นท่ีรู้จกั และเก่ียวข้องกบัคูส่ญัญา 

ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้ 

. 
 

 
 ค าแนะน า 
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู / หลกัฐานประกอบการแสดงตน และตรวจสอบประวตัคิวามเป็นมาของแหล่งท่ีมา
ของเงินตามวิสยัท่ีพึงปฏิบตัิโดยสุจริต  โดยรายงานผู้บงัคบับญัชารับทราบโดยทนัที หรือหากมีข้อสงสยัให้ปรึกษา
ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ เน่ืองจากจ่ายเงินซือ้ผลิตภัณฑ์เกินกว่าฐานะของลูกค้าตามปกติความเป็นไปได้ของ
แหลง่ท่ีมาของเงิน 
 
 
 

 ค าแนะน า 
ไม่โอนเงินให้กับบุคคลท่ีไม่ได้ระบุไว้ในสญัญาไม่ว่าด้วยกรณี ใด ๆ และรายงานผู้บงัคบับญัชารับทราบโดยทันที 
เน่ืองจากเป็นเหตธุุรกรรมท่ีไมป่กติ 
 
 

1.  ลกูค้าประกอบอาชีพพนกังานบริษัทฯ ซือ้บ้านหลายหลงั และแจ้งบริษัทฯ รับทราบว่า วนัโอนกรรมสิทธ์ิ จะ
จา่ยเงินซือ้บ้านด้วยเงินสดหรือรายการเทียบเทา่เงินสด 

2.  เจ้าหนีต้้องการให้โอนเงินช าระหนีไ้ปยงับคุคลท่ีสามท่ีไมรู้่จกั โดยไมเ่ก่ียวข้องกบัคูส่ญัญา 
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บคุคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดน้ี 
กรรมการ ผ ูบ้รหิาร 

พนกังาน 

การดแูลดา้นการค ุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ค านิยาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล                              หมายถึง  ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
สว่นบคุคล 

ลกูค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ มีสว่นได้เสีย  หมายถึง  ลกูค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ มีสว่นได้เสียเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ                       หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อส่ือสาร ระบบเครือข่าย
เช่ือมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบส่ือสารข้อมูลทุกประเภทข้อมูลอุปกรณ์
ส่ือสาร อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ตอ่พว่ง หรืออปุกรณ์ใด 
ท่ีเก่ียวข้องอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ  

นโยบายฉบบันี ้จดัท าขึน้เพ่ือชีแ้จงรายละเอียด วิธีการจดัการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการหรือผู้ มีสว่นได้เสียท่ีกระท าการติดตอ่ให้ข้อมลูมายงับริษัทฯ โดยตรง หรือผา่นระบบข้อมลูสารสนเทศของ
บริษัทฯ ให้มีผลบงัคบัใช้กบัการจดัเก็บ รวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือกระท าการใด ๆ ตอ่
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ศภุาลัย จ ากัด (มหาชน) ทัง้นี ้ลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการหรือผู้ มีส่วนได้เสียรับทราบว่า
นโยบายฯ ฉบบันี ้มีผลบงัคบัใช้กบัข้อมลูส่วนบุคคลของลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการหรือผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมด และตกลง
ยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรักษาและน าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการหรือผู้ มีส่วนได้เสียท่ีมี
เก็บไว้ในปัจจบุนั และอนาคตน าไปใช้ได้ตามวตัถปุระสงค์ของนโยบายฉบบันี ้

ตัวอย่างแนวปฏิบัต ิ
1. จดัเก็บข้อมลูส่วนบคุคล บริษัทฯ กระท าได้โดยรับความยินยอมจากลกูค้าหรือ  ผู้ ใช้บริการหรือผู้ มีส่วนได้เสีย 

แล้วเทา่นัน้ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีบริษัทฯ เป็น

ผู้ควบคมุข้อมลู บริษัทฯ จะก าหนดให้หน่วยงานท่ีได้ว่าจ้างด าเนินการเก็บรักษาความลบั ความปลอดภยัของ

ข้อมลูส่วนบคุคล และก าหนดข้อห้ามมิให้มีการน าข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าวไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกจาก

วตัถปุระสงค์ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด  
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ข้อพงึระวัง 
1. บ ริษั ทฯ  จะ ไม่ท ากา รจัด เ ก็บ ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูก ค้ าห รือผู้ ใ ช้ บ ริ กา รห รือผู้ มี ส่ วน ไ ด้ เ สี ย                                    

จากแหลง่ข้อมลูอ่ืนท่ีไมใ่ชจ่ากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลโดยตรง 

2. ไมน่ าข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการหรือผู้ มีส่วนได้เสียท่ีมีการเก็บรวบรวมไว้ไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์

อ่ืนนอกจากตามวตัถปุระสงค์การใช้อนัชอบด้วยกฎหมายหรือเพ่ือการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ จะไม่น าข้อมลูดงักล่าวไปจ าหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแตจ่ะได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมลูเทา่นัน้ 

ท่านจะปฏิบัตเิช่นไรในสถานการณ์ดังต่อไปนี.้ 

. 
 

 
 ค าแนะน า 

เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล สามารถแจ้งความประสงค์และระบตุวัตนท่ีแท้จริงโดยเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่ง มายงับริษัทฯ 
ได้ ทัง้นี ้เม่ือบริษัทฯ ได้รับค าร้องดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งถึงความมีอยูห่รือรายละเอียดของข้อมลูให้ทราบภายใน
ระยะเวลาท่ีอนัสมควร   

 

 

 

 

 

 

 

1.  เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล (ลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการหรือผู้ มีส่วนได้เสีย) ประสงค์จะขอทราบข้อมลู ลบ แก้ไข ขอ
ตรวจสอบข้อมลูสว่นบคุคลของตน ขอไมรั่บข้อมลูการส่ือสารทางการตลาดใดๆ บริษัทฯ ต้องท าอยา่งไร 
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การตรวจสอบตนเอง 
 

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกับการกระท าของตนเองว่าถูกต้อง สอดคล้องตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ หรือไม่ 
ขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ถามตนเองก่อนกระท าการนัน้ ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้

1. สิ่งท่ีกระท านัน้ เป็นเร่ืองท่ีถกูต้อง ยตุธิรรมหรือไม่ 
2. สิ่งท่ีกระท านัน้ เป็นการเอาเปรียบ จนท าให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องสญูเสียหรือเสียหายหรือไม่ 
3. สิ่งท่ีกระท านัน้ สงัคมยอมรับและเปิดเผยตอ่สงัคมได้หรือไม่ 
4. สิ่งท่ีกระท านัน้ ท าให้บริษัทฯ เส่ือมเสียช่ือเสียงอนัดีงามของบริษัทฯ หรือไม่ 

 
 

การทบทวน 
 

จดัให้มีการทบทวนจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือให้จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
และกฎหมายท่ีพงึปฏิบตัติาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากมีข้อสงสยั หรือต้องการขอค าแนะน าเพิ่มเตมิ สามารถติดตอ่สอบถามได้ท่ี 
Internal Audit Hotline : 0-2725-8888 # 450 หรือ E-mail : pu-tham@supalai.com 
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