ค่านิยม

สารบัญ
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สารจากประธานคณะกรรมการบริหาร
ข้ อแนะนาในการใช้ จรรยาบรรณ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ าม
แบบพันธสัญญา
วัตถุประสงค์
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
บริ ษัท ศุภ าลัย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึง ความส าคัญของจรรยาบรรณที่ ดีในการดาเนินธุ รกิ จ
เนื่องจากมีความเชื่อมัน่ ว่า จรรยาบรรณที่ดีในการดาเนินธุรกิจจะเป็ นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ การดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จ และสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย ซึ่งจะนาไปสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ และ
ยัง่ ยืน บริษัทฯ จึงกาหนดคูม่ ือจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดให้ มีการทบทวนเป็ นประจา
ทุกปี และได้ จดั ทาจรรยาบรรณฯ ฉบับการ์ ตนู ขึ ้น โดยปรับปรุงเนื ้อหาให้ เข้ าใจง่าย น่าอ่าน สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิ
ด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้ องกับหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็ นหลักการบริ หารองค์กรที่ได้ รับการยอมรับใน
ระดับสากล
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความส าคัญต่อ จรรยาบรรณที่ ดีในการดาเนินธุ ร กิ จ โดยมี การมอบหมาย
นโยบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจ ารณาความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการจัดการ พร้ อมทัง้ ให้ ฝ่ายบริ หาร
ปรับปรุ งงานที่เกี่ ยวข้ องให้ สอดคล้ องกับ จรรยาบรรณที่ดีในการดาเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล รวมทัง้
เพื่อให้ สอดคล้ องกับภารกิจ (Mission) คือ สร้ างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมและบริ การ เพื่อผลประกอบการที่ดีโดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัทมุ่ง หวัง ให้ คู่มื อจรรยาบรรณฉบับนี ้ เป็ นแนวทางการปฏิ บัติง านของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน โดยมีกรรมการบริ ษัท ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี พนักงานจึงควรศึกษาและทา
ความเข้ าใจข้ อปฏิบตั ิตา่ ง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านของตนโดยตรง หากมีข้อสงสัย ควรปรึกษา
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ถือว่าข้ อปฏิบตั ิในคู่มือจรรยาบรรณฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบ
ข้ อบังคับการทางาน” ที่พนักงานพึงปฏิบตั ิ และอาจมีความผิดทางวินยั หากละเลยการปฏิบตั งิ าน พนักงานจึงควร
ใช้ คมู่ ือจรรยาบรรณเป็ นพื ้นฐานการทางานในทุกกรณี

(นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม)
ประธานกรรมการบริหาร
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ข้อแนะนาการใช้จรรยาบรรณ
บุคคลที่มีหน้ าที่ต้องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริ ษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการบริ ษัท ปฏิบตั ิตน
เป็ นแบบอย่างที่ดี
ข้ อแนะนาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทาความเข้ าใจเนื ้อหาสาระของจรรยาบรรณฉบับนี ้
เรี ยนรู้เนื ้อหาสาระที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ และความรับผิดชอบของตน
ทบทวนความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหาสาระของจรรยาบรรณฉบับนี ้อย่างสม่าเสมอ
ให้ ความรู้ ความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อ
บริษัทฯ
เมื่ อ มี ข้ อ สงสัย หรื อ ข้ อ ซัก ถาม ให้ ป รึ ก ษากับ ผู้บัง คับ บัญ ชา หรื อ บุค คลที่ บ ริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ มี ห น้ าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงาน หรื อบุคคลที่บริษัทฯ ได้ มอบหมาย
ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับต้ องเป็ นผู้นาในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานให้ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เข้ าใจว่าการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ นสิ่งที่ถูกต้ องและต้ อง
ปฏิบตั ิ
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การฝาฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานถือเป็ นวินยั อย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้ องดารงตน
และถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริ ษัทย่อย มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตาม และส่งเสริ ม
ให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ การกระทาต่อไปนี ้เป็ นการทาผิดจรรยาบรรณ
1) ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
2) แนะนา ส่งเสริมหรื อสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
3) ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรื อควร
ทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้ องกับงานภายใต้ ความรับผิดชอบของตน
4) ไม่ให้ ความร่วมมือ หรื อ ขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้ อเท็จจริงที่อ้างว่าได้ มีการฝ่ าฝื น หรื อการไม่
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
5) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากไม่มีการรายงาน กรณีไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ทังนี
้ ้ การกระทาที่เข้ าข่ายผิดจรรยาบรรณดังกล่าวข้ างต้ น ให้ ปฏิบตั ิตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษ
ตามระเบียบของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี ้ หากพนักงานที่ทาผิดจรรยาบรรณอาจได้ รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระทานันเป็
้ นความผิดตามกฎหมาย
ดังนัน้ ผู้บริ หารในฐานะผู้บงั คับบัญชา จะต้ องสอดส่อง และแนะนาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาดารงตน ประพฤติ
ตนอย่างเคร่งครัด และอาจจัดให้ ผ้ นู นได้
ั ้ รับการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ อง
ดารงตน และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
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แบบพันธสัญญา
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
แบบพันธสัญญา
บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) มีความประสงค์ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัท
ศุภ าลัย จ ากัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่อ ย ศึก ษาท าความเข้ า ใจคู่มื อ จรรยาบรรณฉบับ นี ้ และลงนามเป็ น
พันธสัญญา ผ่าน Google Form ดังนี ้
1. ข้ าพเจ้ ายอมรับ และ ตกลงทาความเข้ าใจในคูม่ ือจรรยาบรรณฉบับนี ้
2. ข้ าพเจ้ ายอมรับ และ ตกลงยึดถือคูม่ ือจรรยาบรรณฉบับนี ้ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทความ
เป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงาน (แล้ วแต่กรณี) มาเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงาน
ด้ วยมาตรฐานขันสู
้ งสุด
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วัตถ ุประสงค์
บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจให้ เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี จึง
เล็งเห็นถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ กาหนดหลักปฏิบตั ิเป็ น “จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ” ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยขึ ้นโดยบริ ษัทฯ
มีความประสงค์ให้ บุคลากรของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิที่เหมาะสม รวมถึงให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่งใส และเป็ นธรรม พร้ อมทังมี
้ การถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด
รวมถึงมีการกาหนดนโยบายให้ ผ้ บู ริ หารพึงแสดงความยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ โดยการปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี เสริ มสร้ างบรรยากาศในการทางานให้ เอื ้อต่อการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ขณะเดียวกันต้ องมุ่งมัน่ ที่
จะป้องปรามไม่ให้ เกิดการละเมิดจรรยาบรรณขึ ้น
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ หรื อคุณธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิในการ
ทางาน (Code of Conduct) ฉบับนีข้ ึน้ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ใช้ เป็ น
แนวทางในการประพฤติ ปฏิบตั ิ อันจะนาไปสูก่ ารเสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่มีหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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วิสยั ทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร และปรัชญาการบริหาร
วิสัยทัศน์

ผู้นาด้ านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยัง่ ยืน โดยมีสว่ นร่วมพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้ อม
(Leader in sustainable real estate development with contribution to social and
environmental improvement)

ภารกิจ

สร้ างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้ าและบริ การ เพื่ อผลประกอบการที่ ดี โดยคานึง ถึง
ประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย
(To create & Develop Innovative products and services to bring the most value in the
interests of our stakeholders)

ค่ านิยมองค์ กร
• นวัตกรรม
• คล่องตัวและยืดหยุน่
•
•
•
•
•

ชนะด้ วยกัน
การวัดผลเป็ นรูปธรรม
เน้ นจริยธรรม และความถูกต้ องตามกฎหมาย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม

(Innovations)
(Agility and Flexibility)
(Win-Win)
(Factual Key Performance Index)
(Legal and Corporate Governance)
(Sufficiency Economy)
(Responsibilities to Stakeholders, Society and environment)

ปรัชญาการบริหาร
เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริ ษัทฯ จึงตังมั
้ น่ ในการสร้ างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มี คุณภาพ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้ มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริ การที่ดี ด้ วยความเป็ นมืออาชีพ เพื่อ
สร้ างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า โดยยึดมัน่ ในปรัชญาการบริหารงาน
S (SUPERIORITY) : เน้ นความเป็ นเลิศในด้ านสินค้ า บริการ และการจัดการที่ดี
P (PROFITABILITY) : ค านึง ถึ ง ผลประโยชน์ ส าหรั บ ทุก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ลูก ค้ า ผู้ถื อ หุ้น
พนักงาน ผู้รับเหมา คูค่ ้ า และสังคม
L (LONGEVITY)
: ประกอบธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และมัน่ คง
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นโยบายการกากับด ูแลกิจการ และ
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการท ุจริตคอร์รปั ชัน่
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมัน่ ว่าธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็ นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบ
ความสาเร็ จ และสร้ างความเชื่อมัน่ ถึงการมีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซงึ่ ช่วยสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ซึ่งจะนาไปสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ยัง่ ยืน และสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท เข้ าใจบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องมีตอ่ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องต่างๆ
และมี เ จตนามุ่ง มั่น ที่ จ ะด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ห ลัก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี ตามแนวปฏิ บัติที่ ดี ห รื อ ระเบี ย บของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดและทบทวนนโยบายต่างๆ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการทัง้ 5 หมวด ประกอบด้ วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่า งเท่าเที ยมกัน 3) บทบาทของผู้มี ส่วนได้ เสี ย 4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ ง ใส 5) ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทังพนั
้ กงานในบริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้ องโดยทัว่ กัน
นโยบายว่ าด้ วยการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษัทฯ จึงมีความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ใดๆ ทังสิ
้ ้น
และกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ในทุกระดับ ทังกรรมการบริ
้
ษัท ผู้บริหาร หัวหน้ างาน และพนักงาน ที่ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นบริ ษั ท
ฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทอื่นที่บริ ษัทฯ มีอานาจในการควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิน
ธุรกิจ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีได้ มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ และ
หากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้ างาน และพนักงาน ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ จะต้ องได้ รับบทลงโทษทางวินยั
ทังนี
้ ้ วิธีการลงโทษจะขึ ้นอยูก่ บั ข้ อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้ อม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นในแต่ละกระบวนการ
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงการหาวิธีการแก้ ไขที่เหมาะสม และกาหนดช่องทางการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนมายัง
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในกรณีที่พบเหตุการณ์ การกระทาที่สอ่ ถึงการทุจริต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคล
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คาจากัดความ
จรรยาบรรณ

หมายถึง แนวปฏิบตั ิที่ดีในการดาเนินธุรกิจ ที่บริ ษัทฯ กาหนดขึ ้น เพื่อรักษาและส่งเสริ ม
เกี ยรติคุณ ชื่อเสี ยง โดยกาหนดขึน้ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ เป็ นแนว
ทางการปฏิบตั งิ าน

บริษัทฯ

หมายถึง บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

อานาจการควบคุม

หมายถึง การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
1) การถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงในบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของจานวนสิทธิ ออกเสี ยง
ทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
2) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไม่วา่ โดยตรง
หรื อโดยอ้ อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
3) การมี อานาจควบคุม การแต่ง ตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการตัง้ แต่กึ่ง หนึ่ง ของกรรมการ
ทังหมด
้
ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม

บริษัทย่ อย

หมายถึง บริษัทที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
1) บริษัทที่บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) มีอานาจควบคุมกิจการ
2) บริ ษัทที่อยู่ภายใต้ อานาจควบคุมกิจการของบริ ษัทฯ ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากการ
อยูภ่ ายใต้ อานาจควบคุมกิจการของบริษัทตามข้ อ 1)

กรรมการ

หมายถึง คณะกรรมการบริ ษัท และที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท ศุภาลัย
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผู้บริหาร

หมายถึง คณะกรรมการจัดการของบริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

พนักงาน

หมายถึง พนักงานประจา พนักงานสัญญาจ้ างพิเศษ และพนักงานชัว่ คราวของบริษัท
ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

การสอบถาม การให้ขอ้ มูล การเสนอแนะ การแจ้ง และการร้องเรียน
คานิยาม
การสอบถาม
การให้ ข้อมูล การเสนอแนะ
การแจ้ ง การร้ องเรี ยน

หมายถึง เป็ นวิ ธี ก ารแสวงหาความรู้ ความเข้ า ใจของผู้ส อบถาม เนื่ อ งจากผู้
สอบถามมีข้อสงสัยที่ต้องการคาตอบจากผู้บริ หารของบริษัทฯ
หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ แสดงความคิดเห็นหรื อ ให้ ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์กระบวนการทางาน หรื อต่อบริษัทฯ
หมายถึง การไม่ได้ รับความเป็ นธรรม หรื อพบเห็นการกระทาผิดตามกฎ ระเบียบ
ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ โดยต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท ฯ เข้ า ไปตรวจสอบหา
ข้ อเท็จจริง เพื่อดาเนินการแก้ ไขปั ญหา หรื อลงโทษผู้กระทาผิด

ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. การสอบถาม การให้ ข้อมูล การเสนอแนะ
หากท่านต้ องการให้ ข้อมูล ข้ อเสนอแนะหรื อพบเห็นการกระทาที่สงสัยว่าขัดต่อการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ท่านสามารถให้ ข้อมูล ข้ อเสนอแนะได้ ที่
• กล่องรับความคิดเห็น
• ส่ง Email ถึงผู้บริหารระดับสูง : ajchara.tan@supalai.com, tritecha.tan@supalai.com
• Internal Audit Hotline : 0-2725-8888 # 450
• ร้ องเรี ยนผ่านทางหมายเลข 1720
2. การแจ้ ง และการร้ องเรี ยน
หากท่านพบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื นหลักปฏิบตั ทิ ี่ดีในเรื่ องต่อไปนี ้
• การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ติ ามหลักการ และแนวปฏิบตั ขิ องนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
• การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริษัทฯ
• การได้ รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั งิ าน
• การกระทาทุจริตคอร์ รัปชัน่
• พบเห็นการกระทาที่ทาให้ เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร
ท่านสามารถแจ้ ง หรื อร้ องเรี ยนมายังกรรมการอิสระได้ ที่ E-mail : Anti-Corruption@supalai.com
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3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน
บริ ษัทฯ จะเก็บข้ อมูล และตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน และผู้ถูกร้ องเรี ยน เป็ นความลับ หาก
จาเป็ นต้ องเปิ ดเผย จะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย หากผู้ร้องเรี ยน หรื อ
ผู้ที่ให้ ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง เห็นว่าตนอาจได้ รับความไม่ปลอดภั ยสามารถร้ องขอให้ บริ ษั ทฯ
กาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส หรื อ
ผู้ร้องเรี ยน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ ทางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิ บัติงาน เลิ กจ้ าง หรื อกระทาการอื่ นใดที่ มี ลักษณะเป็ นการปฏิ บัติอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้
ร้ องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง หรื อพนักงานที่ปฏิเสธคอร์ รัปชัน่
ข้ อพึงระวัง
1. รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน ต้ องเป็ นความจริง มีความชัดเจน หรื อพอที่จะนาสืบหาข้ อเท็จจริง เพื่อ
ดาเนินการต่อได้
2. ผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่า
การเปิ ดเผยนันจะท
้ าให้ เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสียหาย
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้ .
1. ท่านพบเห็นผู้รับจ้ างภายนอก ยื่นเช็คเงินสดที่ไม่ระบุชื่อผู้รับ ส่งมอบให้ เพื่อนร่วมงานของท่านในสถานที่ที่
ไม่เปิ ดเผย ซึง่ เข้ าข่ายรับสินบนการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ท่านควรดาเนินการอย่างไร
 คาแนะนา
ท่านสามารถแจ้ งเบาะแสถึงกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านช่องทาง Email ของกรรมการอิสระ โดยบริ ษัทฯ มี
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส และไม่กระทาการใด ๆ อันไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแสดังกล่าว
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กรรมการผูบ้ ริหาร
บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้ พนักงาน

การปฏิบตั ิต่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน
คานิยาม
สิทธิมนุษยชน

หมายถึง ศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้ รับรอง

หรื อคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรื อตามกฎหมายไทย หรื อ
ตามสนธิสญ
ั ญาที่ประเทศไทยมีพนั ธกรณีที่จะต้ องปฏิบตั ิตาม เป็ นสิทธิ ที่ติดตัว
มนุษย์มาตังแต่
้ กาเนิด ซึ่งไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หรื อแจกให้ กบั ผู้หนึ่งผู้ใด
ได้ สิทธิดงั กล่าวนี ้ มีความเป็ นสากล และเป็ นนิรันดร์
ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. บริษัทฯ ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคน โดยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื ้อชาติ เพศ
อายุ สีผิว ศาสนา ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา ความเห็นทางการเมือง รู ปลักษณ์
ภายนอก หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
2. บริ ษั ท ฯ เปิ ดโอกาสให้ พ นัก งานทุก คน มี สิ ท ธิ เ ท่า เที ย มกันในการท างาน ภายใต้ ก ฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ
ประกาศ และคาสัง่ ต่างๆ ของบริ ษัทฯ
3. บริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุน และส่งเสริ มสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐานตามแนวทางที่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ อาทิ การไม่ใช้ แรงงานเด็ก หรื อเรื่ องอื่นๆ ที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และกาหนดให้
เป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายของบริษัทฯ
4. บริ ษัทฯ ปฏิ บัติตามหลักสิ ทธิ ม นุษยชนอย่างเคร่ ง ครั ด ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในหลักสิทธิ ม นุษยชนแก่
พนักงาน เพื่อนาไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจกรรมและกิจการที่ละเมิ ด
หลักสิทธิมนุษยชน อีกทังได้
้ จดั ให้ มีช่องทางในการรับข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ ไข โดยสามารถแจ้ งเบาะแสมาที่ human-rights@supalai.com
5. บริ ษัทฯ ให้ การดูแลข้ อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็ นความลับ ไม่ส่งข้ อมูล หรื อกระจายข้ อมูลส่วน
บุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ ยวข้ อง หรื อเปิ ดเผย ถ่ายโอนข้ อมูลส่วนบุคคล โดยไม่รับความยินยอมจาก
เจ้ าของข้ อมูล
6. พนักงานทุกคนต้ องไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของบริ ษัทฯ
หรื อบุคคลภายนอกที่เข้ ามาติดต่อธุรกิจ ทังนี
้ ้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี ้ยวพาราสี การลวนลาม
การอนาจาร และการมีไว้ ซงึ่ ภาพลามก อนาจาร ทังวาจา
้
และการสัมผัส
7. บริษัทฯ จะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร หรื อบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
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8. บริ ษัทฯ คานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในทุกกระบวนการทางานในห่วงโซ่อปุ ทาน ตังแต่
้ ต้นน ้าถึงปลายน ้า ซึ่ง
จะต้ องไม่ดาเนินการใดๆ อันมีผลกระทบด้ านสิทธิมนุษยชน และอยู่บนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการ
ด้ านสิทธิมนุษยชน
9. บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ นาประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนมาเป็ นส่วนหนึ่งในนโยบายด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม และ
บรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG) มาใช้ กบั การทางานในทุกส่วนงาน
10. บริ ษัทฯ คานึงถึงปั จจัยด้ านสิทธิมนุษยชนต่างๆ อาทิ การค้ าที่เป็ นธรรม การใช้ แรงงานที่ไม่ละเมิดต่อหลัก
สิทธิมนุษยชน เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกคูค่ ้ าและตรวจสอบประเมินผลการทางานของคูค่ ้ า
11. บริ ษัทฯ กาหนดให้ ทกุ หน่วยงานที่มีการจัดซื ้อ จัดจ้ าง ต้ องพิจารณาเรื่ องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคู่
ค้ า มาเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินผล
ข้ อพึงระวัง
1. การปฏิเสธที่จะทางานร่วมกับบุคคลใด ๆ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางจิตใจ ร่างกาย รวมถึง สัญชาติ
เชื ้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นใดๆ
2. การนินทา ล้ อเลียนเกี่ยวกับความแตกต่างทางจิตใจ ร่ างกาย รวมถึง สัญชาติ เชื อ้ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ
การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นใดๆ ที่อาจกระทบต่อความรู้สกึ
3. การส่งข้ อมูลหรื อการกระจายข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
4. การแบ่งปั นข้ อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานต่าง ๆ หรื อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลการจ้ างงานแก่ผ้ ทู ี่ไม่สว่ นเกี่ยวข้ อง
6. ต้ องเคารพสิทธิ และปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
7. คูค่ ้ าไม่ควรละเมิดสิทธิมนุษยชนของ โดยสามารถนามากาหนดเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือก และประเมินผล
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี.้ .
1. ท่านไม่ได้ เป็ นผู้ที่เก็บรักษาข้ อมูลเกี่ ยวกับประวัติพนักงาน แต่ท่านเป็ นผู้สมั ภาษณ์พนักงาน จึง ต้ องการ
ทราบผลการตรวจสุขภาพของผู้ที่ มาสมัครงาน ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม ท่านสามารถขอประวัตจิ ากฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ผลการตรวจสุขภาพถือเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล หากท่านต้ องการรับทราบต้ องได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล
โดยตรง เว้ นแต่กรณีที่ใช้ ข้อมูลตามหน้ าที่การปฏิบตั งิ านตามปกติของผู้ที่ทาหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล
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2. องค์กรภายนอกจัดการประกวดเพื่อมอบรางวัล และได้ คดั เลือกประธานกรรมการบริ หารของบริษัทฯ ให้ ได้
รางวัล จึงโทรศัพท์มาขอข้ อมูลประวัติของท่านประธานฯ เพื่อนาข้ อมูลไปลงหนังสือนิตยสาร ในฐานะที่
ท่านเป็ นเลขานุการของประธานฯ ท่านจะปฏิบตั อิ ย่างไร
 คาแนะนา
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของผู้อื่นต้ องได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลโดยตรง ผู้ที่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของ
ผู้อื่น โดยไม่ได้ รับอนุญาต ท่านจะต้ องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ดังนัน้ จากตัวอย่างข้ างต้ น ท่าน
ควรขอความเห็นชอบจากเจ้ าของข้ อมูลก่อนดาเนินการใด ๆ
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

ทรัพยากรบ ุคคล
คานิยาม
ทรัพยากรบุคคล

หมายถึง

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ

ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
การปฏิบัตติ ่ อตนเอง
1. ทุกคนปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริ ต ใช้ เวลาปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และไม่กระทาหรื อชักจูงผู้ร่วมงาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ ใช้ เวลาปฏิบตั งิ าน เพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
2. ไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ของตน หรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นอาศัยอานาจหน้ าที่ของตน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
เพื่อแสวงหาตาแหน่งหรื อผลประโยชน์อื่นใดต่อตนเองหรื อผู้อื่น
3. ทุกคนควรศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความสามารถ และนา
ความรู้ ความสามารถ มาประยุกต์ในหน้ าที่ความรับผิดชอบให้ มีประโยชน์ และประสิทธิภาพ
4. ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง และบริ ษัทฯ
5. ใช้ และรักษาทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยไม่ใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
6. ไม่ใช้ ชื่อบริษัทฯ ตรา สัญลักษณ์ เพื่อขอเครดิต บริ การอื่น ๆ หรื อเรี ยกร้ องความสนใจ ที่มีผลต่อความเสื่อมเสีย
เสียหาย หรื อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
การปฏิบัตติ ่ อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้ บังคับบัญชา
1. ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยใช้ ความสัมพันธ์สว่ นตัวตัดสิน หรื อเรื่ องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั งิ าน
2. ผู้บริหาร และพนักงาน รับฟั งคาแนะนาของผู้บงั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั งิ านข้ ามผู้บงั คับบัญชาเหนือตน เว้ น
แต่กรณีที่จาเป็ น และเป็ นคาสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาที่สงู กว่า
3. ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ด้ วยเมตตาธรรม และยุตธิ รรม ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนา
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อให้ มีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน โดยการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนให้ ได้ รับการ
อบรม รวมทังการพิ
้
จารณาความดี ความชอบ และการลงโทษ
4. ผู้บริหาร และพนักงาน รับฟั งความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะของผู้ร่วมงานและผู้ใต้ บงั คับบัญชา เกี่ยวกับงานใน
หน้ าที่ และพิจารณานาไปใช้ ในทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ งานของบริษัทฯ
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5. ผู้บริ หาร และพนักงาน ไม่ปิดบังข้ อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน และรักษา เสริ มสร้ างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน และช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ตอ่ งานของบริษัทฯ
6. ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ร่วมงานด้ วยความสุภาพ ให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน มีน ้าใจ มีมนุษย์สมั พันธ์อนั
ดี และปรับตนให้ สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้
7. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็ นการคุกคามทางเพศ โดยการคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทาใดๆ อันก่อให้ เกิดความ
เดือดร้ อนราคาญ หรื อก่อให้ เกิดสภาพแวดล้ อมในการทางานที่บนั่ ทอนกาลังใจ เป็ นปฏิปักษ์ หรื อรบกวนการ
ปฏิบตั ิงาน พฤติกรรมดังกล่าว ครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเกี ย้ วพาราสี หรื อการล่วงเกินทางเพศ
ไม่วา่ จะด้ วยวาจา หรื อร่างกายก็ตาม รวมทังการกระท
้
าอื่นใดที่เป็ นการล่วงละเมิดหรื อคุกคามต่อผู้อื่น
ข้ อพึงระวัง
1. ไม่ใช้ เวลาปฏิบตั งิ าน ทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
2. ไม่นาชื่อบริษัทฯ ไปใช้ เป็ นเครดิต ในการซื ้อสินค้ า
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้ .
1. เพื่อนสนิทของท่านใช้ เวลางานขายสินค้ าให้ บริษัทขายตรงแห่งหนึง่ โดยใช้ ทรัพย์สินของบริษัท ได้ แก่
โทรศัพท์ Email และท่านได้ ถกู ชักชวนให้ ซื ้อสินค้ าดังกล่าวด้ วย ท่านจะปฏิบตั เิ ช่นไร
 คาแนะนา
ท่านควรตักเตือนเพื่อนร่ วมงานของท่าน หรื อรายงานต่อผู้บงั คับบัญชารับทราบ เพื่อมิให้ เพื่อ นร่วมงานของท่านใช้
เวลาปฏิบตั งิ านของบริษัทฯ ไปทางานอย่างอื่น หรื อใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
2. ท่านต้ องการซือ้ สินค้ า หรื อบริ การจากร้ านค้ า ท่านสามารถอ้ างชื่อบริ ษัท เพื่อขอเครดิต หรื อบริ การอื่นๆ
เพิ่มเติมจากร้ านค้ า ได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ท่านไม่สามารถใช้ ชื่อบริ ษัทฯ ทาธุรกรรมใด ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ได้ เพราะอาจทาให้ ผ้ อู ื่นหลงเชื่อได้ ว่าเป็ นการ
ทาธุรกรรมกับบริษัทฯ และทาให้ บริษัทฯ ได้ รับความเสียหายได้
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3. ท่านเป็ นผู้มีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน แต่มีบุคคลอื่นทีไม่เกี่ ยวข้ องต้ องการจะทราบ
ข้ อมูลพนักงาน เช่น เงินเดือน ผลการตรวจสุขภาพ ท่านจะปฏิบตั เิ ช่นไร
 คาแนะนา
ข้ อมูลเงินเดือนหรื อข้ อมูลผลการตรวจสุขภาพ ถือเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล ผู้ทาหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูลหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
จะใช้ ข้อมูลดังกล่าวตามหน้ าที่ความรับผิดชอบเท่านัน้ ไม่สามารถนาข้ อมูลบุคคลอื่นไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม หรื อ
เป็ นผลเสียต่อเจ้ าของข้ อมูล
4. ท่านมี ง านสอนหนัง สื อนอกเวลางาน และต้ องการนาข้ อมูลหรื อเอกสารที่ ท่านทางานกับบริ ษัทฯ มาใช้
ประกอบการสอน ท่านจะปฏิบตั เิ ช่นไร
 คาแนะนา
ท่านควรปรึกษาและขออนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชาก่อนที่จะนาข้ อมูลของบริ ษัทฯไปใช้ เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลหรื อเอกสารที่
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชนแล้ ว
5. หน่วยงานภายนอกเชิญท่านเป็ นผู้บรรยายพิเศษ ในช่วงวันและเวลาทางานปกติ และมอบเงินค่าตอบแทนให้
ท่านจานวนหนึง่ ท่านจะปฏิบตั เิ ช่นไร
 คาแนะนา
ท่านควรปรึกษา และขออนุมตั จิ ากผู้บงั คับบัญชาก่อนที่จะตอบรับเชิญ เพื่อมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทงั ้
ทางตรง และทางอ้ อมต่อบริ ษัทฯ ส่วนค่าตอบแทนท่านไม่สามารถรับได้ เนื่องจากท่านใช้ เวลาของบริ ษัทฯ ในการ
เป็ นผู้บรรยาย แต่หากท่านใช้ วนั ลาส่วนตัวเพื่อการบรรยายนัน้ ท่านสามารถรับค่าตอบแทนไว้ ได้

16

บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
คานิยาม
ของขวัญ
ทรัพย์สิน
ผลประโยชน์อื่นใด
ผู้มีสว่ นได้ เสีย

หมายถึง สิ่งของที่ให้ กนั ในโอกาสต่าง ๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี
หรื อวัฒนธรรม หรื อให้ กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ใิ นสังคม
หมายถึง วัตถุทงที
ั ้ ่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่าง ซึง่ อาจมีราคาและถือเอาได้
หมายถึง สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
หมายถึง ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน คูค่ ้ า (เจ้ าหนี ้ ผู้รับเหมา ร้ านค้ า) คูแ่ ข่ง
และสังคม

ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
การรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด สามารถกระทาได้ ตามประเพณี และศีลธรรม
จรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรื อเป็ นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ
1. สามารถรับ และให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี ้ยงหรื อรับเลี ้ยงจากบุคคลอื่นได้
ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรื อวัฒนธรรม หรื อให้ กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิในสังคม โดยการ
รับหรื อการให้ นนั ้ จะต้ องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการรับหรื อการให้ ดงั กล่าวต้ องทาด้ วยความ
โปร่งใส ต้ องทาในที่เปิ ดเผย และสามารถเปิ ดเผยได้
2. ของขวัญที่อาจรับได้ ไม่ควรเป็ นเงินสด หรื อเทียบเท่าเงินสด
3. บริษัทฯ กาหนดเกณฑ์การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด ดังนี ้
3.1 การรั บของขวัญ ทรั พ ย์ สิ น หรื อผลประโยชน์ อื่นใดที่ ม อบให้ บริ ษัทฯ และมี คุณค่าแก่การระลึกถึง
เหตุการณ์ที่สาคัญของบริ ษัทฯ ต้ องส่งมอบของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ แก่ผ้ บู งั คับบัญชา
พิจารณา
3.2 การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด หากมีมลู ค่าเกินกว่า 5,000 บาท ให้ นาส่งส่วนกลาง
4. ในกรณีที่บคุ คลภายนอกเสนอให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด อยูใ่ นข่ายที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิ
ก่ อ น แต่ห ากอยู่ใ นสถานการณ์ ที่ ไ ม่ อ าจปฏิ เ สธได้ ใ นขณะนัน้ อาจรั บ ไว้ ก่ อ น และด าเ นิ น การแจ้ ง ต่ อ
ผู้บงั คับบัญชาโดยทันที ซึ่งผู้รับจะต้ องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรในการรับของ ส่วนกรณี การรั บ
ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การสังสรรค์รับรอง จะต้ องยืนยันได้ ว่า การรับนันมิ
้ ได้ มีลกั ษณะเป็ นการใช้ จ่ายเงิน
มากเกินสมควร หรื อกระทาบ่อยครัง้ จนทาให้ เกิดข้ อผูกมัดกับผู้ที่จดั การสังสรรค์รับรองนัน้ ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม

17

5. ในกรณีที่บคุ คลภายนอกเสนอให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด อยูใ่ นข่ายที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิ
ก่ อ น แต่ห ากอยู่ใ นสถานการณ์ ที่ ไ ม่ อ าจปฏิ เ สธได้ ใ นขณะนัน้ อาจรั บ ไว้ ก่ อ น และด าเนิ น การแจ้ ง ต่ อ
ผู้บงั คับบัญชาโดยทันที ซึ่งผู้รับจะต้ องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรในการรับของ ส่วนกรณี การรั บ
ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การสังสรรค์รับรอง จะต้ องยืนยันได้ ว่า การรับนันมิ
้ ได้ มีลกั ษณะเป็ นการใช้ จ่ายเงิน
มากเกินสมควร หรื อกระทาบ่อยครัง้ จนทาให้ เกิดข้ อผูกมัดกับผู้ที่จดั การสังสรรค์รับรองนัน้ ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม
6. ไม่เ รี ยกร้ องหรื อรั บของขวัญ ทรั พ ย์ สิน หรื อผลประโยชน์ อื่นใด จากลูกค้ า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรื อผู้มี ส่วน
เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษั ทฯ ไม่ว่ากรณี ใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
ความลาเอียง หรื อลาบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์ขดั กันได้
7. รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด โดยบริ ษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ ให้ ลูกค้ า คู่ค้า
ผู้รับเหมา หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายการรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดอย่างสม่าเสมอ
8. ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่รับหรื อให้ ต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
9. ไม่ได้ มีข้อห้ ามในการจัดทาของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ตราบใดที่การให้ ของขวัญแก่บคุ คลนัน้ มี
เหตุอนั ควร และสอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ
10. งดเว้ นการให้ ของขวัญแก่ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อรับของขวัญจากผู้ใต้ บงั คับบัญชา เว้ นแต่เป็ นการให้ ตามจารี ต
ประเพณี และมีมลู ค่าไม่สงู เกินสมควร
ข้ อพึงระวัง
1. การจ่ายเงินให้ กบั บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมนัน้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
2. การให้ ของขวัญ / ของที่ระลึกแก่ผ้ บู งั คับบัญชา
3. การรับของขวัญ / ของที่ระลึกจากผู้ใต้ บงั คับบัญชา
4. การรับสิ่งของหรื อของขวัญที่ไม่มีที่มาหรื อเหตุผลในการให้ ที่แน่ชดั
5. การรับหรื อให้ สิ่งของหรื อของขวัญที่มีมลู ค่าเกินกว่าปกติที่ควรได้ รับ
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ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้ .
1. ในวันขึ ้นปี ใหม่ มี Supplier นาของขวัญมาให้ ทา่ นตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ ได้ แก่ กระเช้ าปี ใหม่ขนมเค้ ก บัตร
ของขวัญ ปากกา Parker ท่านจะปฏิบตั ิอย่างไร
1.
 คาแนะนา
ผู้บงั คับบัญชา / หัวหน้ างาน ประมาณราคาของขวัญที่รับมาว่า มีมลู ค่าไม่เกิน 5,000 บาท หรื อไม่ หรื ออาหารเน่า
เสียได้ ง่ายใช่หรื อไม่ (ขนมเค้ ก, เบเกอรี่ ) ถ้ าใช่ สามารถรับไว้ เป็ นของหน่วยงานได้ แต่หากมีมลู ค่าเกิน 5,000 บาท
หรื อ มีมลู ค่าเทียบเท่าเงินสด (บัตรของขวัญ ,บัตรกานัลไม่วา่ จะมูลค่าเท่าใด) หรื อ ของขวัญที่ผ้ รู ับไม่สามารถตี
มูลค่าได้ และให้ นาส่งเข้ าส่วนกลาง เพื่อนาไปขึ ้นทะเบียนของขวัญ
2. ผู้รับเหมารายหนึ่งที่ท่านเคยติดต่องานด้ วย มีบตั รท่องเที่ยวในต่างประเทศ เสนอให้ ท่านและครอบครัวไป
พักผ่อนเป็ นการส่วนตัวโดยไม่คดิ ค่าใช้ จ่าย ท่านจะรับข้ อเสนอนี ้ได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ตามตัวอย่างท่านควรนาส่งเข้ าส่วนกลาง เนื่องจากหากท่านรับบัตรท่องเที่ยวดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความลาเอียง หรื อลาบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์ขดั กันได้
3. ผู้รับจ้ างภายนอกได้ จดั งานเลี ้ยงขอบคุณลูกค้ าที่โรงแรม และได้ เชิญท่านเข้ าร่วมงานเลี ้ยงดังกล่าวในฐานะ
ตัวแทนของบริ ษัทฯ ท่านสามารถรับการเลี ้ยงครัง้ นี ้ได้ หรื อไม่ และหากท่านไปร่วมงานเลี ้ยง และจับสลากได้
ของรางวัล โดยมีมลู ค่าโดยประมาณ 25,000 บาท ท่านจะสามารถรับไว้ ได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ในตัวอย่างนี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ การรับเชิญไปงานร่ วมงานเลี ้ยง และได้ รับของรางวัลจากการจับสลาก ใน
กรณีที่ 1 การพิจารณารับเลี ้ยง พบว่า เป็ นการเชิญทัว่ ๆ ไป โดยมีลกู ค้ าอื่นๆ ได้ ร่วมงานเลี ้ยงครัง้ นี ้ด้ วย สามารถเข้ า
ร่วมได้ อย่างไรก็ตามขออนุญาตผู้บงั คับบัญชาด้ วย ส่วนกรณีของรางวัลที่จบั สลากได้ ในงานเลี ้ยง ท่านต้ องนาส่งเข้ า
ส่วนกลาง และส่วนกลางนาไปขึ ้นทะเบียนของขวัญ เนื่องจากมีมลู ค่าเกินกว่า 5,000 บาท
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คานิยาม
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

หมายถึง

สถานการณ์ การกระทา โดยใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ของตนเองทังทางตรง
้
และทางอ้ อม ในการแสวงหาประโยชน์ให้ กบั ตนเอง เครื อญาติ หรื อ
บุคคลอื่นใด

ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. ไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
2. ไม่เข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอานาจตัดสินใจ หรื อผู้บริ หารในกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะ
เดียวกันกับบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาทราบโดยทันที
3. กรณีที่พนักงานเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับธุรกิจ หรื อเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้
รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาโดยทันที
4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้ อมูล หรื อสิ่งใดๆ ที่ตนรู้มาจากตาแหน่งหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการเข้ าไปเกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ หรื อก่อ
ภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรื อพนักงานของบริษัทฯ เอง
6. หลีกเลี่ยงการทางานอื่นนอกเหนือจากการทางานของบริ ษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบ
ไม่วา่ ในด้ านใด
7. พนักงานต้ องไม่ใช้ ทรัพย์สินหรื อข้ อมูล หรื อตาแหน่งหน้ าที่ในบริ ษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อ
เพื่อแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
8. พนักงานทุกคนต้ องเปิ ดเผยเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ทาให้ เชื่อว่าจะทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หาก
พนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีบางอย่างที่อาจทาให้ ผ้ อู ื่นคิดว่าเป็ นความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต้ องรายงานให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาทราบทันที ซึ่งผู้บงั คับบัญชาและพนักงานสามารถร่ วมกัน
พิจารณาว่ามีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยใช้ “แบบการเปิ ดเผยรายการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ”
และเมื่อพนักงานผู้นนั ้ ได้ รับทราบคาแนะนาจากผู้บงั คับบัญชาแล้ ว ให้ ส่งสาเนาแบบรายงานฯ ไปยังฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
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9. เมื่อใดที่พนักงานพบว่ามีโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ ทรัพย์สินหรื อข้ อมูลของบริ ษัทฯ หรื อด้ วยตาแหน่งหน้ าที่
ในบริษัทฯ พนักงานต้ องนาเสนอโอกาสนันต่
้ อบริษัทฯ ก่อนที่จะใช้ โอกาสนัน้ ซึง่ ผู้บงั คับบัญชาจะเสนอต่อฝ่ าย
บริ หาร เพื่อพิจารณาว่าบริ ษัทฯ มีความต้ องการใช้ โอกาสทางธุรกิจนันหรื
้ อไม่ หากบริ ษัทฯ สละสิทธิ์ในการใช้
โอกาสทางธุรกิจนัน้ พนักงานก็สามารถใช้ โอกาสทางธุรกิจนันภายในข้
้
อกาหนดและเงื่ อนไขที่ได้ เสนอไว้ โดย
สอดคล้ องกับแนวทางด้ านจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ
ข้ อพึงระวัง
1. ผลประโยชน์สว่ นตัวที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ
2. ไม่ใช้ โอกาสทางธุ รกิ จ ของบริ ษัทฯ เพื่ อประโยชน์ ของตนเอง หรื อชี แ้ นะโอกาสทางธุ รกิ จ ของบริ ษัทฯ แก่
บุคคลภายนอก
3. การทาธุรกรรมกับบริษัทฯ ที่ทา่ นหรื อครอบครัวมีความสนิทสนมเป็ นพิเศษ
4. ความสัมพันธ์สว่ นตัวที่อาจขัดแย้ งกับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ
5. ความสัมพันธ์ด้านการเงินกับบุคคลที่อาจขัดแย้ งกับบริษัทฯ
6. มีการลงทุน หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ ที่บริษัทฯ มีความสนใจ และการรู้ถึงข้ อมูลนันสื
้ บเนื่อง
จากการทางานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของพนักงาน
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้ .
1. เพื่อนร่ วมงานของท่านมีความเดือดร้ อนทางการเงิน ประกอบกับ ท่านมีเงินเก็บคงเหลือจานวนมาก ด้ วย
ความสงสาร ท่านจึงคิดจะให้ เพื่อนร่วมงานของท่านกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี ้ยที่ต่ากว่าธนาคารพาณิชย์ ท่าน
จะทาได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ควรหลี กเลี่ ยงการกระทาดัง กล่าว เพราะการให้ ก้ ูยืม เงิ น แม้ ว่าอัตราดอกเบีย้ การให้ ก้ ูยืม จะไม่เกิ นกว่าอัตราที่
กฎหมายกาหนด แต่เป็ นการกระทาที่อาจให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อทาลายบรรยากาศในการทางาน
ในกรณีเกิดการผิดนัดชาระหนี ้ หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
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2. ก่อนเริ่ มเข้ าทางานที่บริ ษัทฯ ท่านได้ เปิ ดบริ ษัทส่วนตัวร่ วมกับเพื่อนสมัยเรี ยน โดยลักษณะงานของบริ ษัท
ท่านที่เปิ ดนัน้ ตรงกับการจัดหาผู้รับจ้ างภายนอกของบริ ษัทฯ ท่านจึงคิดจะให้ เพื่อนเข้ ามาติดต่อเพื่อขอรับ
งานจากบริษัทฯ
 คาแนะนา
ควรหลีกเลี่ยงการกระทาดังกล่าว เพราะการรับงานจากบริ ษัทฯ อาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบ และอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ได้ แม้ ว่าจะท่านเปิ ดบริ ษัทฯ มาก่อนเข้ าทางานที่บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ท่าน
ต้ องแจ้ งเรื่ องดังกล่าวโดยทันที โดยใช้ “แบบการเปิ ดเผยรายการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ” ของบริ ษัทฯ พร้ อม
แนบรายละเอียดของเรื่ องดังกล่าวส่งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา เพื่อให้ คาแนะนาการปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสม และส่งสาเนาให้ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพื่อทราบ รวมทังท่
้ านต้ องไม่มีสว่ นที่เกี่ยวข้ องในการกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้ างดังกล่าว
3. ถ้ าญาติของท่านเข้ ามาประมูลงานกับบริ ษัทฯ โดยท่านไม่ได้ มีส่วนเกี่ ยวข้ องในกระบวนการเสนอว่าจ้ าง
คัดเลือก ตัดสินใจหรื ออนุมตั ิรายการ ท่านจะต้ องแจ้ งบริ ษัทฯ โดยใช้ แบบการเปิ ดเผยรายการความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อไม่
 คาแนะนา
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ถึงแม้ วา่ ท่านไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องในกระบวนการเสนอว่าจ้ าง คัดเลือก ตัดสินใจหรื ออนุมตั ิ
รายการ แต่มีความสัมพันธ์เป็ นญาติกัน ท่านต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชารับทราบทันที โดยใช้ แบบการเปิ ดเผยรายการ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อขจัดข้ อสงสัย และแสดงตนอย่างเปิ ดเผย
4. ผู้รับเหมาของบริ ษัทฯ ได้ เชิญท่านเข้ าร่ วมสัมมนาที่ต่างประเทศ โดยผู้รับเหมาเป็ นผู้สนับสนุนค่าใช้ จ่ายที่
เกิ ด ขึน้ ทัง้ หมด พร้ อมให้ เ บี ย้ เลี ย้ งการเดินทางส าหรั บ ผู้เ ข้ า ร่ ว มสัม มนาทุกคน และยิ น ยอมให้ ท่านนา
ครอบครัวไปด้ วยได้ ท่านควรเข้ าร่วมการสัมมนาในครัง้ นี ้หรื อไม่
 คาแนะนา
ไม่ควรเข้ าร่วมสัมมนา เพราะมีข้อเสนอที่ดเู ป็ นการจูงใจเกินกว่าปกติ แต่ถ้าเป็ นการสัมมนาที่มีประโยชน์กบั บริษัทฯ
ควรขออนุมัติจ ากผู้บงั คับบัญ ชาของท่าน และใช้ เงินของบริ ษัทฯ โดยขออนุมัติให้ ถูกต้ องตามขัน้ ตอนที่บ ริ ษัทฯ
กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากตอบรับเข้ าสัมมนาก็จะต้ องไม่นาครอบครัวไปด้ ว ย และไม่รับเบี ้ยเลี ้ยงการเดินทาง
เพราะถือว่าเป็ นประโยชน์ที่มากกว่าปกติที่ควรได้
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5. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัทฯ สามารถเป็ นที่ปรึกษาของบริ ษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งทาธุรกิจให้
ลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ ในปั จจุบนั ได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ท่านไม่สามารถทาได้ เนื่องจากถือว่ามีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จากการเข้ าไปเป็ นที่ปรึกษาในกิจการที่เป็ นการ
แข่งขันกับบริษัทฯ
6. ผู้รับจ้ างภายนอก ได้ เชิญท่านเข้ าร่วมงานเปิ ดตัวสินค้ า โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมงานเป็ นจานวนมาก ภายในงานมีการ
แจกของที่ระลึก และเลี ้ยงอาหารเย็น ท่านสามารถร่วมงานตามคาเชิญได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ตามตัวอย่างนีท้ ่านสามารถเข้ าร่ วมงาน และสามารถรับของที่ระลึกได้ เนื่องจากผู้รับจ้ างภายนอกมีเจตนาแจก
ผู้เข้ าร่วมงานทุกคน ระหว่างงานเลี ้ยงให้ ท่านหลีกเลี่ยงการพูดคุยที่อาจทาให้ เข้ าใจว่า ท่านสนใจสินค้ าหรื ออาจสัง่
สินค้ านันได้
้ พร้ อมรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวกับสินค้ านัน้ รายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบด้ วย
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

การใช้ขอ้ มูลภายใน
คานิยาม
ข้ อมูลภายใน หมายถึง

ข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ มีการเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อข้ อมูลที่มีไว้ ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัทฯ อย่างเดียว และไม่ได้ มีไว้ ใช้ ส่วนบุคคล รวมถึงข้ อมูลซึ่งบริ ษัทฯ เก็บไว้ ไม่
เปิ ดเผยเป็ นการชั่วคราว เช่น ข้ อมูลจากงบการเงิน การจ่ายเงินปั นผล ที่ยังไม่ได้
นาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. ไม่นาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ หรื อคู่ค้าทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่ตนได้ รับทราบจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ ไปซือ้
หรื อขาย หรื อเสนอซื อ้ หรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้ บุค คลอื่ นซื อ้ หรื อขาย หรื อเสนอซื อ้ หรื อเสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรื อคูค่ ้ าทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อบุคคลอื่น และต้ องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
2. ต้ องรักษาความลับ และข้ อมูลภายใน ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ ตกไปยังบุคคลอื่น รวมทัง้ บุคลากรของ
บริษัทฯ ที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องเป็ นไปโดยบุคลากรของบริ ษัทฯ ที่มีอานาจหน้ าที่ บุคลากรทัว่ ไปไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผย
ข้ อมูล เมื่อถูกถามให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ตนไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผย ให้ แนะนาผู้ถาม สอบถามผู้ที่ทาหน้ าที่เปิ ดเผย
ข้ อมูลนัน้ เพื่อให้ การให้ ข้อมูลถูกต้ อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน มีหน้ าที่ในการป้องกันรักษาข้ อมูล และไม่หาประโยชน์จากข้ อมูล
ภายใน แม้ พ้นสภาพหรื อสิ ้นสุดการปฏิบตั ิงานที่บริ ษัทฯ ไปแล้ ว โดยจัดให้ มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน
เพื่อให้ มีการส่งมอบข้ อมูลลับคืนบริ ษัทฯ และเตือนพนักงานที่ลาออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้ อมูลลับ
ของบริษัทฯ ที่ยงั คงอยูต่ อ่ ไปภายหลังออกจากงานแล้ ว โดยทาเป็ นหนังสือให้ ลงนามรับทราบไว้ ด้วย
5. ละเว้ นการใช้ ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญ เช่น
การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้
6. ผู้ดูแลข้ อมูลภายในต้ องกาชับผู้ที่เกี่ ยวข้ องให้ ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด . โดยไม่อนุญาตให้ เปิ ดเผยข้ อมูล
ภายในต่อสาธารณชน จะรับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่จาเป็ นเท่านัน้
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เฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร
1. รายงานการถื อครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ซื ้อ ขาย โอน หรื อ
รับโอน ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพ ย์ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์ และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ และจัด ส่ง ส าเนารายงานดัง กล่า วให้ แ ก่บ ริ ษ ัท ฯ ในวัน เดีย วกับ วัน ที ่ร ายงานต่อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. หากทราบข้ อมูลภายในที่ เป็ นสาระสาคัญที่มี ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และห้ าม
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น โดยในช่วง 30 วันก่อนประกาศผลการดาเนินงานเลขานุการ
บริ ษัท จะทาหนังสือแจ้ งกรรมการ ผู้บริ หาร และหน่วยงานที่รับทราบข้ อมูลภายใน ไม่ให้ เปิ ดข้ อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อพึงระวัง
1. ไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาต หากข้ อมูลที่เปิ ดเผยส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อ
ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้ รับความเสียหาย เสียเปรี ยบ ผู้นนต้
ั ้ องรับผิดทางกฎหมาย
2. หลีกเลี่ยงการให้ ข้อมูลที่เป็ นข่าวลือ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
3. ไม่ควรให้ ข้อมูลแก่บคุ คลที่อ้างว่าตนมีสิทธิรับทราบ โดยไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลยืนยันที่ชดั เจน
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี ้
1. มีขา่ วลือว่า บริษัทฯ จะได้ รับชัยชนะในการประมูลซื ้อที่ดินผืนหนึง่ ข่าวลือดังกล่าวทาให้ ราคาหุ้นของบริ ษัทฯ
สูงขึ ้นมาก ซึ่งทางบริ ษัทฯ ได้ ชนะการประมูลจริ ง และอยู่ระหว่างการเตรี ยมแจ้ งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
หากท่านได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าว จะสามารถซื ้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ท่านต้ องไม่ซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทังต้
้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูล หรื อให้ คาแนะนาในการซื อ้ ขายหุ้น
บริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก หรื อผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องด้ วย เพราะเป็ นการใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อ
ผู้อื่น ซึ่งผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ และมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันข้ อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื ้อขายหลักทรัพย์ ท่านควรรอจนกระทั่ งข้ อมูลภายในได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ วอย่างน้ อย 1 วัน เพื่อให้ นกั ลงทุนทัว่ ไปได้ ทราบข้ อมูลอย่างทั่วถึง และมีเวลาประเมิน
ข้ อมูลตามสมควร
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2. ท่านสามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางการตลาด เช่น อัตราการเจริ ญเติบโตในอุตสาหกรรม กับเพื่อนที่อยู่ใน
บริษัทคูแ่ ข่งได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ท่านสามารถทาได้ หากเป็ นข้ อมูล ทั่วไป ที่ ไ ม่ใช่ข้อมูลที่ เป็ นความลับของบริ ษัทฯ หรื อข้ อมูลที่ กระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เช่น การคาดการณ์ ผลกาไร การจ่ายเงินปั นผล และโครงการลงทุนใหม่ และให้ ใช้ ความ
ระมัดระวังในการสนทนา เพราะอาจมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
3. หากท่านรับทราบว่า บริ ษัทฯ จะมีการว่าจ้ างบริ ษัทผู้รับเหมารายใหญ่แห่งหนึ่ง เพื่อก่อสร้ างอาคารสูงด้ วย
มูลค่างานที่สูงมาก ซึ่งการว่าจ้ างจะลงนามในเร็ ว ๆ นี ้ และอาจทาให้ ราคาหุ้นของบริ ษัทผู้รับเหมารายนัน้
สูงขึ ้นมากด้ วย ท่านจะสามารถซื ้อหุ้นของบริษัทผู้รับเหมารายนันได้
้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ท่านต้ องไม่ซื ้อหุ้นของบริ ษัทฯ ผู้รับเหมาในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากเป็ นการปฏิบตั ทิ ี่ผิดต่อจรรยาบรรณของบริ ษัท
ฯ ว่าด้ วยการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
4. ท่านคิดว่าพนักงานที่ลาออก จาเป็ นต้ องส่งข้ อมูลที่เป็ นความลับคืนให้ บริ ษัทฯ และลงนามรับทราบอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เกี่ยวกับ การรักษาข้ อมูลลับของบริษัทฯ ภายหลังออกจากงานไปแล้ วหรื อไม่
 คาแนะนา
จาเป็ นต้ องส่งคืน เนื่องจากข้ อมูลลับ หรื อข้ อมูลสาคัญ เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ โดยบริษัทฯได้ กาหนดเป็ นนโยบาย
และสื่ อสารให้ พ นักงานทุกคนรั บทราบร่ วมกันแล้ ว ดัง นัน้ พนักงานที่ ลาออกจึง ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญไปยัง
บุคคลภายนอกล่วงรู้
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
คานิยาม
ข้ อมูลความลับ

หมายถึง ข้ อมูลทางธุรกิจ และข้ อมูลทางเทคนิคทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ที่มีความสาคัญยิ่ง
ต่อ การสร้ าง และคงไว้ ซึ่ง ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ง ขัน ซึ่ง รวมถึ ง ข้ อ มูล
ทังหมดที
้
่อาจเป็ นประโยชน์ต่อคูแ่ ข่งหรื อหากถูกเปิ ดเผยอาจทาความเสียหาย
แก่บริษัทหรื อลูกค้ าได้

ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. ปกป้องรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ หรื อคู่ค้าทางธุรกิจของบริ ษัทฯ เว้ นไว้ แต่จะได้ รับอนุญาตให้
เปิ ดเผยหรื อเมื่ อกฎหมายบัง คับให้ เปิ ดเผย ภาระหน้ าที่การป้องกันรั กษาข้ อมูลนีจ้ ะต่อเนื่ องไปจนถึง เมื่ อ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้นนลาออกจากบริ
ั้
ษัทฯ ไปแล้ ว
2. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาต เพราะอาจทาให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ และลูกค้ า และอาจมีผล
ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรื อบริษัทฯ ต้ องรับผิดทางกฎหมาย
3. ต้ องไม่เ รี ยกร้ อง รั บเอา หรื อใช้ ข้ อมูลเพื่ อการแข่ง ขัน ซึ่ง ได้ ม าโดยวิธี ก ารที่ มิ ช อบด้ วยกฎหมายหรื อ ผิ ด
จรรยาบรรณ
4. หลีกเลี่ยงการเลือกเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพตลาด หรื อเรื่ องที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
ต่อสาธารณชน
5. ไม่ทาธุรกิจส่วนตัว หรื อซื ้อขายหุ้นบริ ษัทฯ หรื อหุ้นของบริ ษัทฯ ที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานนัน้ รู้ถึง
ข้ อมูลภายใน และเป็ นข้ อมูลที่ไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณชน เพราะอาจมีผลต่อมูลค่าของหุ้นนัน้ ๆ
ข้ อพึงระวัง
1. ข้ อมูลที่ลว่ งรู้จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ ถือเป็ นความลับของบริษัทฯ
2. ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลบริษัทฯ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการค้ า หรื อไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการค้ า
3. ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลบริษัทฯ ที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยสูส่ าธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อมูลค่า
หุ้นที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ต้ องรักษาความลับของลูกค้ า และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
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ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้ .
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ ว ต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับใช่หรื อไม่ ถ้ าเปิ ดเผยไป
แล้ ว จะมีความผิดที่ต้องรับผิดชอบอย่างไร
 คาแนะนา
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ ว ต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทฯ ตลอดไป เพราะถ้ า
หากเปิ ดเผยแล้ ว ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาดาเนินคดีกบั บุคคลนันๆ
้ ได้
2. เพื่อนสนิทของท่านโทรศัพท์มาขอรายชื่อพนักงาน ชื่อลูกค้ า และหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสามารถส่ง ข้ อมูล
ให้ เพื่อนได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ท่านไม่สามารถให้ ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ แก่เพื่อนของท่านได้ เนื่องจากข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล ไม่
ควรนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ และพนักงานจะต้ องใช้ ข้อมูลเท่าที่มีความจาเป็ นใน
การปฏิบตั หิ น้ าที่ภายในบริษัทฯ ที่ ได้ รับมอบหมายเท่านัน้ และการนาข้ อมูลความลับของบริษัทฯ ไปเปิ ดเผย เป็ น
การทาผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และผิดวินยั พนักงาน จะถูกพิจารณาโทษทางวินยั ตามความร้ ายแรงและผลกระทบ
ที่เกิดขึ ้น
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

การเปิดเผยข้อมูล
คานิยาม
การเปิ ดเผย
ข้ อมูล

หมายถึง เปิ ดเผยข้ อมูลทางธุรกิจของบริ ษัทฯ สถานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน
อย่างถูกต้ อง สมบูรณ์ ตามกาหนดเวลา ไม่เกินจริง ทังที
้ ่มีผลกระทบด้ านบวก และ
ด้ านลบ โดยจะไม่ยอมให้ เกิดการรายงานที่ผิดพลาด ไม่ครบถ้ วน หรื อล่าช้ า ซึง่ อาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อบริ ษัท ฯ และมีความผิดตามกฎหมาย
เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียใช้ ประกอบการตัดสินใจ โดยสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่า
เทียมกัน สร้ างความโปร่ งใส และความเชื่อมั่นแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย ผ่านหน่วยงาน
กลางที่ทาหน้ าที่ให้ ข้อมูลแก่สาธารณชน

ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. หน่วยงานกลางที่ทาหน้ าที่ให้ ข้อมูลแก่สาธารณชน คือ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดย
เป็ นหน่วยงานที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูล มีหน้ าที่สนับสนุนข้ อมูล หรื อจัดทารายละเอียด
2. บริ ษัทฯ จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลโดยสอดคล้ องตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกินจริง หรื อเกินความจาเป็ น ที่กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุน
ของ ผู้ถือหุ้น หรื อกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ให้ เปิ ดเผย
อย่างระมัดระวัง ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา พร้ อมทังด
้ าเนินการให้ แน่ใจได้ วา่ ผู้ถือหุ้น หรื อนักลงทุนได้ รับ
ข้ อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย โดยอาจพิจารณาใช้ ชอ่ งทางการ
เปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ควรระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เปิ ดเผยด้ วย
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริ ษัทฯ (Forward-Looking Information) ให้ เปิ ดเผยด้ วยความระมัดระวัง และให้ อธิบายถึง
เงื่อนไขหรื อสมมุตฐิ านที่ใช้ ประกอบในการคาดการณ์นนั ้
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่ได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะแล้ ว (Material Public Information) ให้ เปิ ดเผยอย่าง
ชัดเจน ครบถ้ วนโดยไม่ให้ เกิดความสับสน นอกจากนี ้ การให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับข้ อมูลสาคัญที่ไ ด้
เปิ ดเผยไปแล้ วต้ องมีความชัดเจนและสอดคล้ อง ไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดกับข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยไปแล้ ว
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7. การเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสาคัญ (Non-material Information) ให้ เปิ ดเผยบนพื ้นฐานของความ
เป็ นจริง และต้ องไม่มีเจตนาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิดในข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน ราคา
หลักทรัพย์ หรื อเปิ ดเผยในทานองที่อาจทาให้ บคุ คลอื่นเข้ าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
8. การเปิ ดเผยข้ อมูลที่อาจทาให้ บริษัทฯ ได้ รับผลกระทบเชิงธุรกิจหรื อการแข่งขัน ให้ ใช้ ความระมัดระวังเป็ น
พิเศษ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับต้ นทุนสินค้ า ข้ อมูลส่วนแบ่งการตลาด เป็ นต้ น
ข้ อพึงระวัง
1. หลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ยังไม่แจ้ งข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เปิ ดเผยข้ อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ การรับรู้ข้อมูลทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลครอบคลุมเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร วาจา โทรศัพท์ อินเตอร์ เนต การแถลงข่าว
การประชุมวีดีทศั น์ และการให้ ข้อมูลผ่านช่องทางหน่วยงานของรัฐ
4. บุค คลผู้มี สิ ท ธิ เ ปิ ดเผยข้ อ มูล ส าคัญ ออกสู่ส าธารณะ ได้ แ ก่ ประธานกรรมการบริ ห าร รองประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
5. ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูล - ในช่วง 2 สัปดาห์ ก่อนที่บริษัทฯ จะกาหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้ .
1. ผู้บริ หาร สามารถให้ ข้อมูลหรื อความเห็นเกี่ยวกับผลกาไรรายไตรมาส/ประจาปี ของบริ ษัทฯได้ หรื อไม่ หากถูก
สัมภาษณ์จากนักข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี นี ้
 คาแนะนา
การให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกาไร สามารถให้ ได้ ตามที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วเท่านัน้ โดยต้ อง
คานึงว่าไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ หรื อผู้มีส่วนได้ เสีย หรื อทาให้ เข้ าใจว่าเป็ นความพยายามหรื อจูงใจให้
มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
2. หากท่านเป็ นผู้รับผิดชอบ ในการจัดเตรี ยมข้ อมูลที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต้ องผ่านการกลัน่ กรองจากผู้ใดบ้ าง
 คาแนะนา
หากข้ อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้ อง และมีผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน เป็ นต้ น ต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แต่ถ้าเป็ นข้ อมูลอื่นๆ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากเลขานุการบริ ษัท
และผู้บริหารระดับสูง ก่อนส่งข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจะสามารถเปิ ดเผยผ่าน เว็บไซด์บริ ษัท
ฯได้
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

การใช้และการด ูแลทรัพย์สินทางปัญญา
คานิยาม
ทรัพย์สินทางปั ญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้ น หรื อสร้ างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้ นที่
ผลผลิตของสติปัญญา และความช านาญ โดยไม่คานึง ถึงชนิดของการ
สร้ างสรรค์หรื อวิธีในการแสดงออก เช่น สินค้ าต่าง ๆ การบริ การ กรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. พนักงานที่อยู่ในระหว่างการว่าจ้ างโดยบริ ษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรื อกระบวนการขันตอนปฏิ
้
บตั ิ การค้ นพบ และ
พัฒนา การปรับปรุง หรื อการประดิษฐ์ คิดค้ นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ ขันตอนปฏิ
้
บตั ิ หรื อสิ่งของที่
ทาขึ ้นเพื่อใช้ / ขาย หรื อพัฒนาโดยพนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้ องกับงานของบริ ษัทฯ หรื อแตกแขนงเพื่อออกไปจาก
งานของบริ ษัทฯ ให้ ถือว่าผลิตภัณฑ์ หรื อกระบวนการขัน้ ตอนปฏิบตั ินัน้ ตกเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทฯ โดย
พนักงานทุกคนต้ อง
• เปิ ดเผยเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ การพัฒนาปรับปรุ งดังกล่าวต่อผู้บงั คับบัญชาของตน หรื อ
ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ อย่างครบถ้ วนโดยทันที
• รับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า การพัฒนา การปรับปรุง ค้ นพบ หรื อการประดิษฐ์ คิดค้ นนัน้ จะตก
เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
• มอบหมายสิ ทธิ์ ความเป็ นเจ้ าของ และผลประโยชน์ ที่ไ ด้ จ ากสิ่ง ประดิษฐ์ คิดค้ น การค้ นพบ หรื อ
ความลับทางการค้ านันๆ
้ ให้ แก่บริษัทฯ
• ตกลงที่ จ ะส่ง มอบเอกสารทัง้ หมด และด าเนิ น การตามขัน้ ตอนทางกฎหมายที่ บ ริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า
จาเป็ นต้ องทา ได้ แก่ การจัดเตรี ยมและยื่นคาร้ องขอสิทธิ บตั รเครื่ องหมายการค้ า หรื อลิขสิทธิ์ ของ
สิ่งประดิษฐ์ คดิ ค้ น การค้ นพบ หรื อความลับทางการค้ าที่กล่าวข้ างต้ น
2. พนักงานทุกคน มีหน้ าที่รักษาความลับทางการค้ า อันได้ แก่ ข้ อมูลทางธุรกิจ และข้ อมูลทางเทคนิคทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ ซึ่งพนักงานต้ องปกป้องรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ หรื อคู่ค้าทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
โดยภาระหน้ าที่ในการป้องกันรักษาข้ อมูลนี ้ จะต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อพนักงานผู้นนได้
ั ้ ออกจากบริ ษัทฯ ไปแล้ ว
ก็ตาม การเปิ ดเผยข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาตจนทาให้ เกิดความเสียหาย ต้ องรับผิดทางกฎหมาย
3. พนักงานทุกคน ไม่เรี ยกร้ อง รับเอา หรื อใช้ ข้อมูลทางธุรกิจ ซึง่ ได้ มาโดยวิธีการที่มิชอบด้ วยกฎหมายหรื อผิดศีลธรรม
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4. บริ ษัทฯ จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร และเครื่ องหมายการค้ าของผู้อื่น
5. พนักงานทุกคน ต้ องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ตามที่ บริ ษัทฯ จัดหาให้ โดยห้ ามติดตัง้ และใช้ งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถกู ต้ องในบริ ษัทฯ
ข้ อพึงระวัง
1. การบอกกล่าว นาเสนอ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารของบริ ษัทฯ ในรูปแบบใดๆ แก่บคุ คลที่ไม่เกี่ยวข้ องทัง้
ใน และนอกบริษัทฯ
2. การใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับ หรื อเป็ นสิทธิของผู้อื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของ
3. การว่าจ้ างหรื อร่วมงาน ร่วมโครงการกับบุคคล หน่วยงาน หรื อนิตบิ คุ คลภายนอกบริษัทฯ โดยที่ไม่ได้ มีการตก
ลงอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในเรื่ องของสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
4. ปกป้องทรัพย์สินของบริ ษัทฯ โดยแสดงออกถึงความเอาใจใส่ และการใช้ ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี.้ .
1. เพื่ อ ช่ ว ยบริ ษั ท ฯ ประหยัด ค่า ใช้ จ่ า ย และเพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการท างาน ท่ า นได้ น าแผ่ น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมาย บันทึกลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ ที่ทา่ นใช้ ทางานอยู่ และแบ่งให้ เพื่อน
ร่วมงานท่านอื่นๆ ด้ วย สามารถทาได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ไม่ควรทา เพราะเป็ นการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น และบริษัทฯ อาจถูกฟ้องร้ องทางกฎหมาย ซึง่ อาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้
2. ท่ า นได้ รั บ รางวัล จากการประกวด One Business One Idea ซึ่ ง เป็ นการค้ น พบ พัฒ นา และปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะช่วยให้ บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้ จา่ ย ท่านคิดว่าทรัพย์สินทางปั ญญานันเป็
้ นของท่านใช่หรื อไม่
และต้ องดาเนินการอย่างไร
 คาแนะนา
One Business One Idea เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัทฯ โดยท่านต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาปรับปรุงต่อผู้บงั คับบัญชาของตน โดยมอบหมายสิทธิ์ความเป็ นเจ้ าของ และผลประโยชน์ที่ได้ จากสิ่งประดิษฐ์
คิดค้ นให้ แก่บริษัทฯ พร้ อมส่งมอบเอกสารทังหมด
้
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3. เพื่อนสนิทของท่าน ขอสาเนาข้ อมูล เกี่ยวกับฐานข้ อมูลของบริษัทฯ เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในการทางานของ
บริษัทแห่งอื่น
 คาแนะนา
ข้ อมูลที่อยู่บนระบบ Intranet หรื อ ฐานข้ อมูลของบริ ษัทฯ เป็ นสมบัติของบริ ษัทฯ ต้ องไม่นาไปเผยแพร่ หรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูลการ Log - In ให้ บคุ คลภายนอกบริษัทฯ รับทราบ
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
คานิยาม
การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้ อมูล

หมายถึง

พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ต้องดาเนินการให้ ข้อมูล
ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ งานของตนอยู่ ใ นสภ าพ ที่
ปลอดภัย และสามารถนามาใช้ อ้างอิง หรื อใช้
ประโยชน์ กับ บริ ษั ท ฯ ได้ เ มื่ อ ต้ อ งการ และไม่
น าไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ ผู้ อื่ น
นอกจากนัน้ ในการบันทึก หรื อรายงานจะต้ อง
ทาให้ ถกู ต้ องตามระบบที่วางไว้

แนวปฏิบัติ
1.บันทึก และรายงานข้ อมูลต่างๆ อย่างถูกต้ อง และตรงไปตรงมาตามข้ อเท็จจริง
2. การบันทึกข้ อมูลต้ องดาเนินการให้ ถูกต้ องตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมายภาษี อากร
มาตรฐานบัญชี เป็ นต้ น
3. การเก็บรักษาข้ อมูลต้ องดาเนินการตามกาหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ โดยจัดเก็บการรักษาอย่าง
ระมัดระวัง และง่ายต่อการเรี ยกใช้ งาน
4. เอกสารสาคัญ และข้ อมูลที่เป็ นความลับ จะต้ องได้ รับการดูแลด้ วยวิธีการเฉพาะที่กาหนดไว้ ในแต่ละระดับ
แต่ละชนิดหรื อประเภทของข้ อมูล
5. เมื่อพ้ นระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้ อมูลหรื อเอกสาร พนักงานที่เกี่ยวข้ องต้ องดูแลให้ บริ การทาลายด้ วยวิธีที่
เหมาะสมถูกต้ องกับข้ อมูล หรื อเอกสารแต่ละประเภท
6. ในการรายงานงบการเงิน รายงานเรื่ องสิ่งแวดล้ อม หรื อรายงานเรื่ องใดๆ ที่ต้องส่งถึงหน่วยงานของรัฐหรื อ
บุคคลภายนอก พนักงานที่เกี่ยวข้ องต้ องมัน่ ใจว่าได้ รายงาน หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ข้ อพึงระวัง
1. การจัดทาข้ อมูล เอกสาร หรื อรายงานทางการเงินที่ไม่สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริง
2. การขาดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการจัดการกับข้ อมูล เพื่อไม่ให้ ถกู ทาลายหรื อเกิดการสูญหาย
3. การทาลายเอกสารโดยไม่ทราบรายละเอียดของเอกสารที่จะทาลาย
4. การบันทึกคากล่าวที่เป็ นเท็จ หรื อข้ อเท็จจริงที่ไม่มีหลักฐานอ้ างอิง
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ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในกรณีต่อไปนี.้ ...
1. เพื่อนของท่านเคลียร์ เงินทดรองจ่ายล่าช้ า และแนบเอกสารการเบิกค่าที่พกั โดยใช้ ใบรับเงิน โดยอ้ างว่าลืมขอ
ใบเสร็จรับเงิน ในฐานะที่ทา่ นมีหน้ าที่ ในการบันทึกค่าใช้ จา่ ยของบริษัทฯ ท่านควรทาอย่างไร
 คาแนะนา
จากกรณีข้างต้ น แบ่งเป็ น 2 กรณี กรณีที่ 1 แจ้ งเพื่อนของท่านรับทราบว่า การเคลียร์ เงินทดรองจ่ายล่าช้ า ต้ องขอ
อนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชาเป็ นลายลักษณ์ อักษร กรณี ที่ 2 เอกสารประกอบค่าใช้ จ่าย แนะนาให้ เพื่อนของท่านขอ
สาเนาใบเสร็ จรับเงินค่าที่พกั จากสถานที่ที่ ไปพัก หรื อในกรณีที่ไม่สามารถขอใบเสร็ จรับเงินได้ ให้ จดั ทาใบรับเงิน
พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน และรับรองข้ อมูลโดยผู้บงั คับบัญชา พร้ อมเขียน memoประกอบ
2. ในเดือนนี ้มีการตรวจ 5 ส ประจาปี ท่านมีเอกสารการทางานที่เกินอายุการจัดเก็บที่ต้องทาลายทังกล่
้ อง ท่าน
ควรทาอย่างไร
 คาแนะนา
ควรต้ องตรวจสอบเอกสารทังหมด
้
และจัดทารายการหรื อบัญชีเอกสารที่ทาลายไว้ เป็ นหลักฐานก่อนทาลาย เพื่อให้
แน่ใจว่าไม่มีเอกสารที่ยังไม่ครบอายุทาลายหลุดรอดไป และติดป้ายบ่งชีท้ ี่กล่องว่าเป็ นเอกสารอะไรเพื่อรอการ
ทาลาย
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
คานิยาม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางาน

หมายถึง การกระทาหรื อสภาพการทางานซึ่งปลอดจากเหตุอนั จะทาให้
เกิ ด การประสบอัน ตรายต่อ ชี วิ ต ร่ า งกาย จิ ต ใจหรื อ สุข ภาพ
อนามัยอันเนื่องจากการทางานหรื อเกี่ยวกับการทางาน

ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ พระราชบัญญัติ หรื อประกาศของทางราชการที่เกี่ ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน รวมทัง้ ระเบียบปฏิบตั ิที่บริ ษัทฯ กาหนดขึ ้นอย่าง
เคร่งครัด เพื่อก่อให้ เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ทังของตนเอง
้
ของบริษัทฯ และของผู้อื่น
2. สามารถเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมการทางาน และวิธีการปฏิบตั งิ านให้ ปลอดภัย
3. พนักงานทุกคน ต้ องดูแลรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของสถานที่ทางาน
4. พนักงานทุกคน ทุกระดับ ดาเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเก็บเอกสาร หรื อสิ่งของให้ เป็ นระเบียบ อีกทังช่
้ วยลด
เวลาการค้ นหา และสร้ างวินยั ในการดูแลสถานที่ทางาน
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินตามนโยบายว่าด้ วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทางาน เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. จะปรับปรุงการดาเนินการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานอย่างต่อเนื่อง
7. บริ ษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมด้ านความปลอดภัยในการทางาน เพื่อให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิกับทุก
ฝ่ ายอย่างสูงสุด
ข้ อพึงระวัง
1. การไม่รายงานอุบตั เิ หตุที่เกิดในสถานที่ทางาน
2. ความปลอดภัยในการทางาน สุขอนามัยของพนักงาน และการรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน เป็ นหน้ าที่ของ
พนักงานทุกคน ทุกระดับ
3. พนักงานทุกคน ต้ องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่ วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เป็ น
สาคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบตั งิ าน
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4. พนัก งานทุก คนจะไม่เ พิ ก เฉยในกรณี ที่ เ กิ ดอุบ ัติเ หตุ อุบ ัติภัย ใดๆ ที่ ส่ง ผลกระทบต่อความปลอดภัย และ

สุขอนามัยในสถานที่ทางาน โดยจะให้ การช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบโดยเร็ว และเต็มความสามารถ รวมทัง้
ค้ นหาสาเหตุ และกาหนดมาตรการป้องกัน แก้ ไข เพื่อป้องกันการเกิดซ ้า
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้ .
1. หากท่านได้ รับมอบหมายให้ ทางาน ซึ่งภายหลังท่านพบว่า พื ้นที่ทางานมีสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย
หรื อเป็ นงานที่มีความเสี่ยง เนื่องจากท่านไม่มีความรู้ หรื อไม่เคยได้ รับการอบรมเท่าที่จาเป็ น ซึ่งอาจนาไปสู่
สถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดอันตรายได้ ท่านควรทาอย่างไร
 คาแนะนา
ท่านควรแจ้ งผู้บงั คับบัญชารับทราบ และผู้บงั คับบัญชารายงานสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัยไปยังคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน เพื่อทบทวนแก้ ไขปั ญหาจากสภาวะทางานที่ไม่
ปลอดภัยดังกล่าว และจัดให้ มีการอบรม
2. หากท่านพบสิ่งของ หรื อบุคคลที่นา่ สงสัยในพื ้นที่บริ ษัทฯ ท่านควรทาอย่างไร
 คาแนะนา
ท่านควรรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบ หรื อแจ้ งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
3. ท่านพบว่า มีการจัดเตรี ยมพื น้ ที่การทางาน หรื อขัน้ ตอนการทางานอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย ท่านจะทา
อย่างไร และผู้รับเหมาควรทาอย่างไร
 คาแนะนา
ท่านควรรายงานให้ วิศวกรหรื อผู้บงั คับบัญชารับทราบ เพื่อดาเนินแจ้ งให้ ผ้ รู ับเหมาปรับปรุ งแก้ ไขให้ ปลอดภัยโดย
ทันที และผู้บงั คับบัญชารายงานสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภั ย พร้ อมแนวทางการแก้ ไข ไปยังคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานรับทราบ
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

ความรับผิดชอบต่อช ุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
คานิยาม
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้ อม

หมายถึง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ หลัก จริ ย ธรรม และการจัด การที่ ดี
โดยรับผิดชอบสังคม และสิ่งเเวดล้ อม อันนาไปสู่การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน

ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. บริ ษัทฯ เลือกใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมเท่าที่จาเป็ น โดยก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของ
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิตของประชนให้ น้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้ พลังงาน และ
ทรัพยากร
2. บริ ษัทฯ ให้ ความร่ วมมือในการดาเนินงานตามมาตรฐาน หรื อข้ อตกลงในเรื่ องต่างๆ ที่จัดทาขึน้ เพื่อช่วย
ป้องกัน หรื อลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม และเข้ าร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
3. บริ ษัทฯ มีการสื่อสาร และเสริ มสร้ างความเข้ าใจในการดาเนินงานให้ แก่ชมุ ชนในพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
และพร้ อม
รับฟั งความคิดเห็น เพื่อให้ การดาเนินงานประสบความสาเร็จ และสร้ างประโยชน์แก่ชมุ ชน
4. บริ ษัทฯ สร้ างความเข้ าใจกับผู้มีส่วนได้ เสีย โดยการสื่อสารให้ ทราบถึงข้ อมูลในการดาเนินงาน และความ
รับผิดชอบขององค์กรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
5. บริษัทฯ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้ อเท็จจริงในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
ต่อชุมชม สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริ งที่อาจเปิ ดเผยได้ และให้ ความร่ วมมือในการให้
ข้ อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทัว่ ไปอย่างทันสถานการณ์
6. บริ ษัทฯ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีการการออกแบบ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้ อม
7. บริ ษัทฯ สนับสนุนการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมแก่สงั คม และองค์กรต่างๆ รวมทังด
้ าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้ านสิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ และความเข้ าใจอันดีตอ่ การจัดการสิ่งแวดล้ อมบริ ษัทฯ
8. จัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานในด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง

38

ข้ อพึงระวัง
1. การเพิกเฉยต่อข้ อร้ องเรี ยนของชุมชน
2. การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ องสูส่ าธารณะ
3. การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ค้ มุ ค่า
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้ .
1. ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถนาเสนอโครงการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ผู้บริ หารและพนักงาน สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมผ่านทางชมรมศุภาลัยสัมพันธ์ โดยชมรมเปิ ดกว้ างให้ ผ้ บู ริ หารและ
พนักงาน สามารถความคิดเห็นในการดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนามาพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ
ของชมรมที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี หรื อนาเสนอผ่านช่องทางกล่องความคิดเห็นได้ เพิ่มอีกหนึง่ ช่องทาง
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คานิยาม
ทรัพยากร

หมายถึง สิ่งที่มีอยู่รอบๆ ตัวเรา สามารถนามาใช้ ในการอุปโภค และบริ โภค มาปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง และใช้ ประโยชน์ในการดารงชีพอย่างมีความสุข และสะดวกสบาย

ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้ อม
2. ส่งเสริ มทรัพยากรของบริ ษัทฯ ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ นโยบายการ
ใช้ รถยนต์ นโยบายการใช้ ไฟฟ้า นโยบายการใช้ เครื่ องปรับอากาศ นโยบายการใช้ อปุ กรณ์สานักงาน นโยบาย
การใช้ น ้า นโยบายการลดขยะและนากลับมาใช้ ใหม่ เพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรื ออุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. ให้ ความร่วมมือการจัดกิจกรรม รณรงค์ตา่ ง ๆ ตามที่บริษัทฯ กาหนด
ข้ อพึงระวัง
1. โดยใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี.้ .
1. ท่านพบว่า มีบางกระบวนการทางานของบริษัทฯ ที่มีการใช้ ทรัพยากรไม่ค้ มุ ค่า ในฐานะที่ท่านเป็ นผู้ดแู ล
การปฏิบตั ติ ามนโยบายของบริษัทฯ ท่านควรทาอย่างไร
 คาแนะนา
แจ้ งผู้บงั คับบัญชารับทราบ พร้ อมหาวิธีการ มาตรการ การใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่า และนาเสนอผู้บริ หารระดับสูง
อนุมตั นิ โยบายดังกล่าว เพื่อนามากาหนดเป็ นวิธีการปฏิบตั งิ านภายในบริษัทฯ
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

การปฏิบตั ิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
คานิยาม
ผู้มีสว่ นได้ เสีย

หมายถึง

กลุ่มต่างๆ ที่ได้ รับผลกระทบหรื ออาจได้ รับผลกระทบจากการดาเนินการ และ
ความสาเร็จของบริษัทฯ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง เจ้ าหนี ้

ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
ผู้ถือหุ้น
1. เคารพสิทธิ และปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
2. บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้ กรอบของกฎหมาย หลักจริ ยธรรม และแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อปกป้อง และเพิ่มผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเอง และผู้เกี่ยวข้ อง โดยเปิ ดเผยข้ อมูลภายในใดๆ ของบริ ษัทฯ ที่เป็ นความลับ และ
/ หรื อ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอก อันจะนามาซึง่ ผลเสียของบริษัทฯ
4. เสนอรายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รวมทังข้
้ อมูลสารสนเทศ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายทราบอย่าง
เท่าเทียม สม่าเสมอ ทันเวลา ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามความเป็ นจริง และเป็ นไปตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5. อานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคน รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นนักลงทุนสถาบันได้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ โดยมีการกากับดูแลปฏิบตั ิตามนโยบายเพื่อดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น
ลูกค้ า
1. ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมของ
ทังสองฝ่
้
าย และส่งมอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพในราคาที่เป็ นธรรม
2. มุ่งมัน่ ในการจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และจัดให้ มี
บริการหลังการขาย เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ศึก ษา ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ผลกระทบของสิ น ค้ า ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ กับ ลูก ค้ า อย่ า งสม่ า เสมอ ตลอดจน
ควบคุมดูแลสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้ อกาหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค หรื อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง
4. ให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง เพียงพอ และเป็ นประโยชน์สาหรับการตัดสินใจของลูกค้ า โดยไม่มีการกล่าวเกิน
ความจริ ง หรื อไม่จงใจปกปิ ดเนื ้อหา หรื อให้ ข้อมูลเท็จ หรื อจงใจให้ ลกู ค้ าเข้ าใจผิด อันเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเข้ าใจ
ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ า
5. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้ า รวมทังคุ
้ ้ มครองข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า โดยไม่นาข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ ามา
เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6. สัญญาระหว่างบริ ษัทฯ กับลูกค้ า เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยมีข้ อมูล ข้ อตกลงที่ถูกต้ อง
และเพียงพอ ไม่กาหนดเงื่ อนไขที่ไม่เป็ นธรรม หรื อเป็ นการละเมิดสิทธิ ของลูกค้ า รวมทัง้ มีการปฏิบตั ิตาม
สัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อ
หนึง่ ได้ บริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบโดยเร็ ว
7. จัดให้ มีระบบและช่องทางให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยน เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้ า และการให้ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ ป้องกัน แก้ ไขปั ญหาให้ ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม รวมทังน
้ าข้ อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุงหรื อพัฒนาสินค้ า และการให้ บริการดังกล่าวต่อไป
พนักงาน
1. ส่งเสริ มและพัฒนาพนักงานทุกคนให้ มีความรู้ ความสามารถ จนถึงศักยภาพสูงสุดของพนักงาน ผ่านแผน
การพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan – IDP)
2. บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ได้ รับการเรี ยนรู้ และพัฒนา ทังในด้
้ านทักษะการบริ หาร การทางานเป็ นทีม และทักษะ
ด้ านวิชาชีพเฉพาะทาง
3. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการฝึ กอบรมโดยบุคลากรจากทังภายในและภายนอก
้
(In-House and Outside Training) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้ กบั พนักงาน
4. ส่งเสริ มให้ พนักงานเกิดความคิดสร้ างสรรค์ผา่ นกิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ พนักงานได้ แสดงศักยภาพได้
อย่างเต็มที่ในการก้ าวสูค่ วามสาเร็จในวิชาชีพ และพัฒนาพนักงานให้ เป็ นทังคนดี
้
และคนเก่ง
5. จัดกิจกรรมเพื่อสร้ างความสามัคคีภายในบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
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คู่ค้า
1. ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม
2. ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ ากับคู่ค้า ซึ่งหากเกิดกรณีที่มีข้อมูลว่ามีการ
เรี ยก หรื อการรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตเกิดขึ ้น ต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคูค่ ้ า และร่วมกัน
แก้ ไขปั ญหาโดยยุตธิ รรมและรวดเร็ว
3. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และประเมินคูค่ ้ า และมีการจัดทาสัญญาตามข้ อตกลง
4. มีระบบจัดการ และติดตาม เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด และป้องกันการ
ทุจริตในทุกขันตอน
้
มีมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคูค่ ้ า รวมทังสนั
้ บสนุนการทาธุรกิจกับคูค่ ้ าที่ดาเนิน
กิจการอย่างเป็ นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
5. มุง่ มัน่ ในการรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคูค่ ้ า และให้ ความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
คู่แข่ ง
1. ปฏิบตั ิตอ่ คู่แข่งทางการค้ า ภายใต้ กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี และต่อต้ านการแข่งธรรมที่ไม่เป็ น
ธรรม
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เ ป็ นความลับของคู่แข่ง ทางการค้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม หรื อขัดต่อ
จรรยาบรรณ และข้ อกฎหมายใดๆ
3. ไม่กระทาโดยเจตนา เพื่อทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหา ให้ ร้ายในทางเสื่อมเสีย หรื อใช้
กลวิธีตา่ งๆ โดยปราศจากซึง่ ข้ อมูลอันอาจกล่าวอ้ างได้
4. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรื อคูแ่ ข่งทางการค้ า
5. ไม่ปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า โดยใช้ วิธีการผูกขาดให้ คคู่ ้ าขายสินค้ าให้ เฉพาะบริ ษัทฯ เท่านัน้
เจ้ าหนี ้
1. ปฏิบตั ติ ามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ไม่ดาเนินการที่ทจุ ริตในการค้ ากับเจ้ าหนี ้
3. ไม่ให้ ความร่วมมือ หรื อสนับสนุนบุคคลหรื อองค์กรใดๆ ที่ทาธุรกิจผิดกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคม และความ
มัน่ คงของประเทศ
4. บริษัทฯ มุง่ มัน่ ในการรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับเจ้ าหนี ้ และให้ ความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
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ข้ อพึงระวัง
1. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ ้น ในการคัดเลือกผู้ขายสินค้ าหรื อบริ การ เช่น การยอมรับของกานัล ที่
ไม่เหมาะสม
2. การเลือกคูค่ ้ าที่เป็ นญาติพี่น้อง หรื อมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิด
3. การทาธุรกรรมที่ไม่ทราบประวัตคิ วามเป็ นมาของคูส่ ญ
ั ญา
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้ .
1. ท่านได้ รับมอบหมายให้ คดั เลือกคู่ค้า ในการประมูลงานหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในผู้ที่เข้ าข่ายได้ รับการพิจารณาเป็ น
บริษัทฯ ของญาติทา่ น ท่านควรปฏิบตั อิ ย่างไร
 คาแนะนา
เนื่องจากท่านมีความใกล้ ชิดสนิทสนมกับหนึ่งในคู่ค้า ซึ่งอาจทาให้ ท่านไม่สามารถวางตัวเป็ นกลางได้ เพราะท่าน
อาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่านควรปรึ กษาผู้บงั คั บบัญชาของท่าน และ
ต้ องไม่เข้ าร่วมเกี่ยวข้ องกับกระบวนการคัดเลือกคูค่ ้ า หรื อให้ บริษัทฯ ของญาติทา่ นออกจากการเข้ าร่วมประมูลงาน
2. ท่านได้ รับเชิญชวนจากคู่แข่งทางการค้ า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ แผนการตลาดและ
กลุม่ ลูกค้ า ท่านควรปฏิบตั อิ ย่างไร
 คาแนะนา
ท่านควรปฏิเสธการเข้ าร่วมสนทนาในประเด็นดังกล่าว และแจ้ งคูแ่ ข่งทางการค้ าให้ ทราบว่าเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ
ที่ ห้ามพนักงานแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นในประเด็นดัง กล่า ว และแจ้ ง เรื่ องที่ เกิ ดขึน้ ต่อผู้บัง คับบัญชาของท่า น
รับทราบ
3. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง โทรศัพ ท์ติดต่อมายัง ท่า นเพื่ อสอบถามข้ อมูล การจัดจ้ างผู้รับจ้ างภายนอก เช่น ชื่ อร้ าน
ราคาจัดจ้ าง เป็ นต้ น ในฐานะที่ทา่ นเป็ นผู้รับสาย ท่านควรดาเนินการอย่างไร
 คาแนะนา
ขออภัยผู้ถือหุ้น และแจ้ งผู้ถือหุ้นรับทราบ ตนไม่มีอานาจรายงานหรื อแจ้ งให้ ทราบ เพราะเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ
ห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลภายในโดยไม่ได้ รับอนุญาต
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4. หน่วยงานกากับดูแลของบริ ษัทจดทะเบียน มีการเปลี่ยนแปลงข้ อกฎหมาย หรื อหลักเกณฑ์ใหม่ที่บริ ษัทจด
ทะเบียนต้ องปฏิบตั ิตาม ผู้บริ หารระดับสูงมอบหมายให้ ฝ่ายงานของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบ ท่านในฐานะที่
เป็ นผู้บงั คับบัญชา ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
 คาแนะนา
ขออนุมตั เิ ข้ าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับงานที่ได้ รับมอบหมาย โดยขออนุมตั ติ ามขันตอน
้
การขออบรมภายนอกกับ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากบริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ มีการเข้ าอบรมความรู้ทงภายในและภายนอกบริ
ั้
ษัท เพื่อพัฒนา
พนักงานทุกคนให้ มีความรู้ ความสามารถ จนถึงศักยภาพสูงสุดของพนักงาน
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

การควบค ุมภายใน
คานิยาม
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตั ิงาน หรื อวิธีการปฏิบตั ิงานที่กาหนดร่ วมกัน โดยกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้ มี
การปฏิ บัติ ตามแล้ ว จะท าให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ ของบริ ษั ทฯ ในด้ านการ
ดาเนินงาน (Operations) ด้ านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting)
และด้ านการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบี ยบของบริ ษั ท ฯ
(Compliance)
ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ให้ ความสาคัญต่อการควบคุมภายใน และตระหนักถึงความสาคัญของการ
จัดการความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมภายใน โดยทุกหน่วยงานของบริ ษัทฯ ต้ องทาความ
เข้ าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง กฎระเบียบ ข้ อกาหนด กระบวนการดาเนินงานและหน้ าที่ความรับผิดชอบ ที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อเป็ นหลักในการดาเนิน
ธุรกิจ และเพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ขิ องพนักงาน
2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อกาหนด และหลักปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่าง
เคร่ ง ครั ด สม่ า เสมอ และต่อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การรายงานข้ อ มูล เกี่ ย วกับ การฝ่ าฝื นหรื อ การไม่ป ฏิ บัติ ต าม
กฎระเบียบต่างๆ ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องรับทราบ และไม่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ หรื อกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ หรื อหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงในการดาเนินธุรกิจ
3. กรรมการ ผู้บริหาร ให้ ความร่วมมือกับการตรวจสอบภายใน โดยให้ ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ ใน
การตรวจสอบ รวมถึงไม่ปกปิ ด บิดเบือน ปลอมแปลงเอกสาร หรื อแทรกแซงในขัน้ ตอน และกระบวนการ
ตรวจสอบ
4. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ตระหนักถึงความสาคัญของปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบจน
ทาให้ เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ไม่ประสบผลสาเร็ จ โดยให้ ปฏิบตั ิงาน นโยบายการบริ หารความเสี่ยงอย่างเคร่ งครัด
รวมถึงรายงานและบ่งชี ้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นกับบริษัทฯ ให้ แก่ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบ
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5. ผู้บริหาร และพนักงาน กาหนดให้ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้ อง และเหมาะสม เพื่อให้
มีการปรับปรุงแก้ ไขได้ ทนั ต่อเหตุการณ์ โดยรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับ
6. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เสนอข้ อคิดเห็นเพื่อนาไปปรั บปรุ งการควบคุม ภายในให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ สิ่งแวดล้ อม และปั จจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป
ข้ อพึงระวัง
1. ไม่ได้ ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้ อกาหนด และหลักปฏิบตั ติ า่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. ไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมภายใน
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้ .
1. การควบคุมภายใน เกี่ยวกับกับบุคคลใด และเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของใคร
 คาแนะนา
การควบคุมภายในเป็ นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร ไม่ใช่เป็ นความรับผิดชอบของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
2. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประกอบด้ านใดบ้ าง
 คาแนะนา
1. สภาพแวดล้ อ มการควบคุม ( Control Environment) เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งาน มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริต และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment) เป็ นกลไกในการบ่งชี ้ วิเคราะห์ และบริ หารความเสี่ยงในกิจกรรม
ต่างๆ ในทุกๆ งานขององค์กร
3. ระดับ กิ จ กรรมควบคุม ( Control Activities) คื อ นโยบาย ระเบี ย บปฏิ บัติ ข้ อ ก าหนด และขัน้ ตอนต่า งๆ ที่
ผู้บริ หารได้ กาหนดให้ ปฏิบตั ติ าม เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านบรรลุวตั ถุประสงค์
4. สารสนเทศและข่าวสาร ( Information & Communication) เป็ นระบบที่ทาให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ได้ รับข้ อมูล ข่าวสารเพียงพอ ถูกต้ อง ทันเวลา เพื่ อให้ ปฏิ บัติง านหรื อบริ หารงานได้ อย่างถูกต้ องและทั นต่อ
เหตุการณ์
5. การติด ตามและประเมิ น ผล ( Monitoring & Evaluation) หมายถึ ง การติด ตามและประเมิ น ผลในขัน้ ตอน
กระบวนการ และการปฏิบตั งิ าน
3. หากท่านพบข้ อควรปรับปรุงในกระบวนการทางานที่ทา่ นรับผิดชอบ ท่านควรทาอย่างไร
 คาแนะนา
ท่านควรแสดงข้ อคิดเห็นให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และฝ่ ายพัฒนาองค์กรทราบ เพื่อนาข้ อเสนอแนะไป
ปรับปรุงระบบ และกระบวนการทางานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

การสนับสน ุนด้านการเมือง
คานิยาม
การสนับสนุนด้ านการเมือง หมายถึง การส่งเสริ ม สนับสนุน การดาเนินกิ จกรรมด้ านการเมื อง โดยเป็ นไปตาม
ระบอบประชาธิ ปไตย อันได้ แก่ การมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของกรรมการ
ผู้บริ หาร พนักงาน ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงการให้ ความช่วยเหลื อทางการเมื อง ทุก
รู ปแบบทัง้ ทางตรง และทางอ้ อม ทังทางด้
้
านการเงิน และรู ปแบบอื่นๆ เพื่อ
เอือ้ ประโยชน์ต่อธุรกิจหรื อการได้ มาซึ่งสัญญา การให้ ความช่วยเหลือแบบ
รูปแบบอื่น ๆ ดังนี ้
- การให้ สิ่งของหรื อบริ การ
- การโฆษณา ส่งเสริม สนับสนุนพรรคการเมือง
- การซื ้อบัตรเข้ าชมงานที่พรรคการเมืองจัดเพื่อระดมทุน
- บริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพรรคการเมือง
- การใช้ สถานที่ภายในอาคาร บริเวณรอบๆ ที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษัท
ฯ ในส่วนของอาคารสานักงานใหญ่ และโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- การสนับสนุนให้ มีการวิ่งเต้ นที่มิใช่หลักการ และเหตุผลที่เหมาะสม
อันเป็ นการวิ่งเต้ นโดยใช้ ความสัมพันธ์สว่ นตัวหรื อเสนอผลประโยชน์
ต่างตอบแทน
- ผู้บงั คับบัญชา พนักงานในทุกระดับชัน้ สัง่ การ หรื อโน้ มน้ าว ด้ วย
วิธีการใดๆ ที่ทาให้ พนักงานและผู้ใต้ บงั คับบัญชา เข้ าร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองทุกประเภท
การมีสว่ นร่วมทางการเมือง หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานไม่ว่าจะเป็ นบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลเข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมในลักษณะของการร่ วมรับรู้ ร่ วมคิด ร่ วมทา ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองหรื อชุมชนเป็ นการกระทาในนามของตนเอง ใช้ ทรัพยากรของตนเอง
นอกเวลาการทางานของบริ ษัทฯ โดยห้ ามใช้ อานาจ ทรัพยากร เงินทุน และ
ชื่อบริ ษัทฯ ไปในการเรี่ ยไร หรื อใช้ ประกอบกิจกรรมทางการเมือง เพื่อบริ ษัทฯ
มีสว่ นเกี่ยวข้ อง หรื อให้ การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่
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ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. สามารถใช้ สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย โดยสามารถแสดงออก เข้ าร่วม สนับสนุน ใช้ สิทธิ
ทางการเมืองนอกเวลาทางาน โดยใช้ ทรัพยากรของตนเองได้ เท่านัน้
2. ผู้บัง คับ บัญ ชา และพนัก งานทุก ระดับ ชัน้ ไม่สั่ง การ หรื อ โน้ ม น้ า ว ด้ ว ยวิ ธี ก ารใดๆ ที่ ท าให้ พ นัก งานหรื อ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เข้ าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึง่ อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งภายในองค์กร
ข้ อพึงระวัง
1. การแต่งกายด้ วยเครื่ องแบบพนักงาน หรื อแต่งกายในลักษณะที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าได้ ว่าเป็ นพนักงานของบริษัทฯ ในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่เกี่ยวข้ องทางการเมืองหรื อพรรคการเมืองใด
2. ความสัมพันธ์กบั นักการเมือง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับนักการเมืองอันอาจทาให้ เข้ าใจผิดได้ วา่ ฝั กใฝ่ พรรคการเมือง
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้ .
1. มีการจัดชุมชมทางการเมืองตามหลักระบอบประชาธิปไตย ท่านสามารถเข้ าร่วมชุมนุมได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ท่านสามารถเข้ าร่วมชุมนุมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยได้ หากไม่กระทบต่อเวลาปฏิบตั ิงาน หรื อใช้ สิทธิ
ลาตามเหตุอนั พึงปฏิบตั ไิ ด้ และท่านต้ องไม่อ้างความเป็ นพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ สาธารณชนหลงเข้ าใจผิดได้ ว่า
บริษัทฯ ให้ การสนับสนุน มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อฝั กใฝ่ กับกลุม่ การเมืองด้ วย
2. ท่านลงสมัครเข้ ารับการเลือกตังสมาชิ
้
กองค์การบริ หารส่วนตาบลได้ หรื อไม่
 คาแนะนา
ท่านไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตังได้
้ ถึงแม้ ว่าจะไม่กระทบต่อเวลาปฏิบตั ิงานของท่าน ทัง้ นี ้ เพื่อป้องกันความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น หรื อ การทาให้ สาธารณชนหลงเข้ าใจผิดได้ วา่ บริษัทฯ ให้ การสนับสนุน มีสว่ น
เกี่ยวข้ องหรื อฝั กใฝ่ กับกลุม่ การเมืองด้ วย
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

การป้องกันการฟอกเงิน
คานิยาม
การฟอกเงิน

หมายถึง

ผู้ฟอกเงิน

หมายถึง

การนาเงินหรื อทรัพย์สินที่ได้ มาจากการกระทาความผิด หรื อ ได้ มาโดยไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมายตามความผิดมูลฐาน 11 ข้ อ ได้ แก่ 1) ยาเสพติด 2) การค้ าทางเพศ
หญิงและเด็ก โดยผิดกฎหมาย 3) การฉ้ อโกงประชาชน 4) ผู้บริ หารใช้ เงินทุจริ ต
5) ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ราชการ 6) ซ่องโจร 7) ลักลอบหนีศลุ กากร 8) การก่อการ
ร้ าย 9) เล่นการพนัน 10) ซื ้อสิทธิขายเสียง 11) การค้ ามนุษย์ มาเปลี่ยนสภาพให้
เป็ นเงิน หรื อทรัพย์สินที่ได้ มาอย่างถูกต้ อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชาระค่าใช้ จ่าย
ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ลงทุนเพื่อดาเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ต่อไป และใช้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากการกระทาที่ผิดกฎหมาย
บุคคลใดก็ตามที่ให้ ความช่วยเหลือในการฟอกเงินแก่อาชญากร

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน จึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน จะไม่รับ หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรื อสนับสนุนให้ มีการรับ โอน หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดใช้ บริ ษัทฯ เป็ นช่องทาง หรื อเป็ นเครื่ องมือในการ
ถ่ายเท ปกปิ ด หรื ออาพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้ มาโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. เรี ยกเอกสารการแสดงตนจากคู่สญ
ั ญา (กลุ่มบุคคลธรรมดา นิติบุคคล) ได้ ครบถ้ วน และทราบประวัติความ
เป็ นมาของแหล่งที่มาของเงิน
2. ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามวิสยั ที่พงึ ปฏิบตั ิโดยสุจริต ปราศจาก
ความเลินเล่ออย่างร้ ายแรง และห้ ามบริ ษัทฯ อนุญาตให้ ลกู ค้ าปกปิ ดชื่อจริ ง ใช้ ชื่อแฝง หรื อชื่อปลอมในการทา
ธุรกรรม
3. ปฏิเสธความสัมพันธ์ ยุติความสัมพันธ์ และไม่ทาธุรกรรมกับคู่ สญ
ั ญาในต่างประเทศที่จดั ตังโดยไม่
้
มีสถานที่
ประกอบการ และไม่อยูใ่ นสถานะที่จะได้ รับการกากับดูแลตามกฎหมายในประเทศนัน้
4. ดาเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคูค่ ้ าในต่างประเทศก่อนเริ่มดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรม
5. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติต้องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบโดยทันที
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ข้ อพึงระวัง
1. คูส่ ญ
ั ญาพยายามทาธุรกรรมด้ วยเงินสดจานวนมาก หรื อสิ่งเทียบเท่าเงินสด แทนการโอนเงินหรื อจ่ายด้ วยเช็ค
ตามวิธีปฏิบตั ทิ วั่ ไป
2. คู่สญ
ั ญาพยายามขอชาระเงินด้ วยเงินสดจานวนมากหรื อชาระด้ วยเงินโอนจากต่างประเทศในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
3. คูส่ ญ
ั ญาพยายามชาระเงินก่อนถึงกาหนดชาระ
4. คู่สัญญาหน่วงเหนี่ยวมิให้ การแสดงตนลุล่วงได้ โดยสะดวก หรื อไม่เต็มใจที่จะให้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน หรื อไม่
ถูกต้ อง
5. คูส่ ญ
ั ญาซื ้อผลิตภัณฑ์ของโครงการในจานวนเงินที่เกินกว่าฐานะของลูกค้ า
6. คูส่ ญ
ั ญาขอให้ โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั และเกี่ยวข้ องกับคูส่ ญ
ั ญา
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้

.1. ลูกค้ าประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทฯ ซื ้อบ้ านหลายหลัง และแจ้ งบริ ษัทฯ รับทราบว่า วันโอนกรรมสิทธิ์ จะ
จ่ายเงินซื ้อบ้ านด้ วยเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด
 คาแนะนา
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล / หลักฐานประกอบการแสดงตน และตรวจสอบประวัตคิ วามเป็ นมาของแหล่งที่มา
ของเงินตามวิสยั ที่พึงปฏิบตั ิโดยสุจริ ต โดยรายงานผู้บงั คับบัญชารับทราบโดยทันที หรื อหากมีข้อสงสัยให้ ปรึ กษา
ฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัทฯ เนื่องจากจ่ายเงินซือ้ ผลิตภัณฑ์เกินกว่าฐานะของลูกค้ าตามปกติความเป็ นไปได้ ของ
แหล่งที่มาของเงิน
2. เจ้ าหนี ้ต้ องการให้ โอนเงินชาระหนี ้ไปยังบุคคลที่สามที่ไม่ร้ ูจกั โดยไม่เกี่ยวข้ องกับคูส่ ญ
ั ญา
 คาแนะนา
ไม่โอนเงินให้ กับบุคคลที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาไม่ว่าด้ วยกรณี ใด ๆ และรายงานผู้บงั คับบัญชารับทราบโดยทันที
เนื่องจากเป็ นเหตุธุรกรรมที่ไม่ปกติ
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บ ุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน

การด ูแลด้านการคม้ ุ ครองข้อมูลส่วนบ ุคคล
คานิยาม
ข้ อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้ สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม ตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้ม ครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล

ลูกค้ าหรื อผู้ใช้ บริการหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย หมายถึง ลูกค้ าหรื อผู้ใช้ บริการหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ระบบข้ อมูลสารสนเทศ

หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบเครื อข่าย
เชื่อมต่อเข้ าระบบอินเตอร์ เน็ต ระบบเก็บข้ อมูล ระบบจดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบสื่ อ สารข้ อ มูล ทุก ประเภทข้ อ มูล อุป กรณ์
สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง หรื ออุปกรณ์ ใด
ที่เกี่ยวข้ องอันเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ

นโยบายฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อชี ้แจงรายละเอียด วิธีการจัดการ และคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าหรื อ
ผู้ใช้ บริการหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียที่กระทาการติดต่อให้ ข้อมูลมายังบริ ษัทฯ โดยตรง หรื อผ่านระบบข้ อมูลสารสนเทศของ
บริ ษัทฯ ให้ มีผลบังคับใช้ กบั การจัดเก็บ รวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรื อกระทาการใด ๆ ต่อ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ทัง้ นี ้ ลูกค้ าหรื อผู้ใช้ บริ การหรื อผู้มี ส่วนได้ เสี ยรั บทราบว่า
นโยบายฯ ฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ กบั ข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าหรื อผู้ใช้ บริ การหรื อผู้มีส่วนได้ เสียทังหมด
้
และตกลง
ยินยอมให้ บริ ษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรักษาและนาข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าหรื อผู้ใช้ บริ การหรื อผู้มีส่วนได้ เสียที่มี
เก็บไว้ ในปั จจุบนั และอนาคตนาไปใช้ ได้ ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี ้
ตัวอย่ างแนวปฏิบัติ
1. จัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคล บริ ษัทฯ กระทาได้ โดยรับความยินยอมจากลูกค้ าหรื อ ผู้ใช้ บริ การหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย
แล้ วเท่านัน้
2. ในกรณีที่บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริ ษัทฯ เป็ น
ผู้ควบคุมข้ อมูล บริ ษัทฯ จะกาหนดให้ หน่วยงานที่ได้ ว่าจ้ างดาเนินการเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัยของ
ข้ อมูลส่วนบุคคล และกาหนดข้ อห้ ามมิให้ มีการนาข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจาก
วัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กาหนด
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ข้ อพึงระวัง
1. บริ ษั ท ฯ จะไ ม่ ท าการจั ด เก็ บข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของ ลู ก ค้ า หรื อผู้ ใช้ บริ กา รหรื อผู้ มี ส่ ว นไ ด้ เ สี ย
จากแหล่งข้ อมูลอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
2. ไม่นาข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าหรื อผู้ใช้ บริ การหรื อผู้มีส่วนได้ เสียที่มีการเก็ บรวบรวมไว้ ไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์
อื่นนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้ อนั ชอบด้ วยกฎหมายหรื อเพื่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
3. บริ ษัทฯ จะไม่นาข้ อมูลดังกล่าวไปจาหน่าย ถ่ายโอน หรื อเผยแพร่ให้ กับบุคคลภายนอก เว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลเท่านัน้
ท่ านจะปฏิบัตเิ ช่ นไรในสถานการณ์ ดังต่ อไปนี .้

.1. เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล (ลูกค้ าหรื อผู้ใช้ บริ การหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย) ประสงค์จะขอทราบข้ อมูล ลบ แก้ ไข ขอ
ตรวจสอบข้ อมูลส่วนบุคคลของตน ขอไม่รับข้ อมูลการสื่อสารทางการตลาดใดๆ บริษัทฯ ต้ องทาอย่างไร
 คาแนะนา
เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้ งความประสงค์และระบุตวั ตนที่แท้ จริงโดยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่ง มายังบริ ษัทฯ
ได้ ทังนี
้ ้เมื่อบริษัทฯ ได้ รับคาร้ องดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทฯ จะแจ้ งถึงความมีอยูห่ รื อรายละเอียดของข้ อมูลให้ ทราบภายใน
ระยะเวลาที่อนั สมควร
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การตรวจสอบตนเอง
หากมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับการกระทาของตนเองว่าถูกต้ อง สอดคล้ องตามจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ หรื อไม่
ขอให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถามตนเองก่อนกระทาการนัน้ ๆ ดังต่อไปนี ้
1. สิ่งที่กระทานัน้ เป็ นเรื่ องที่ถกู ต้ อง ยุตธิ รรมหรื อไม่
2. สิ่งที่กระทานัน้ เป็ นการเอาเปรี ยบ จนทาให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องสูญเสียหรื อเสียหายหรื อไม่
3. สิ่งที่กระทานัน้ สังคมยอมรับและเปิ ดเผยต่อสังคมได้ หรื อไม่
4. สิ่งที่กระทานัน้ ทาให้ บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียงอันดีงามของบริษัทฯ หรื อไม่

การทบทวน
จัดให้ มีการทบทวนจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ เพื่อให้ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเหมาะกั
้
บสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
และกฎหมายที่พงึ ปฏิบตั ติ าม

หากมีข้อสงสัย หรื อต้ องการขอคาแนะนาเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่
Internal Audit Hotline : 0-2725-8888 # 450 หรื อ E-mail : pu-tham@supalai.com
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ภาคผนวก
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