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บทนํา 

 

คณะกรรมการบริษัท มั(นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดข้อพึงปฏิบตัิในการทํางานของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท เกี(ยวกับความรับผิดชอบ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
เพื(อให้กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทได้นําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท                        
ทั 'งนี ' เพื(อให้เป็นไปตามและสอดคล้องกับหลกัการกํากับดูแลกิจการที(ดีโดยเฉพาะในเรื(องเกี(ยวกับความ
รับผิดชอบ จริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางานของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัท  
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1.  คาํนิยาม 

 

บริษัท หมายถึง บริษัท มั(นคงเคหะการ จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอ่ย 

บริษัทยอ่ย หมายถึง บริษัทที(บริษัทมีอํานาจควบคมุกิจการในการมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใด ลกัษณะหนึ(ง ดงันี ' 

1) การถือหุ้นที(มีสทิธิออกเสยีงในบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั 'งหมด 

ของบริษัทนั 'น 

2) การมีอํานาจควบคมุคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในที(ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทไมว่า่โดยตรง 

หรือโดยอ้อม หรือไมว่า่เพราะเหตอืุ(นใด 

3) การมีอํานาจควบคมุการแตง่ตั 'งหรือถอดถอนกรรมการตั 'งแตก่ึ(งหนึ(งของกรรมการทั 'งหมด 

ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม 

ผู้บริหาร หมายถึง 1) กรรมการบริษัทและกรรมการที(ไมใ่ช่กรรมการบริหารที(มีความเกี(ยวข้องกบัการดาํเนิน 

ธุรกิจของบริษัท 

2) ประธานเจ้าหน้าที(บริหารและกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารสี(รายแรกนบัตอ่จาก 

ประธานเจ้าหน้าที(บริหารและกรรมการผู้จดัการลงมาและผู้บริหารรายที(สี(ทกุราย 

รวมทั 'งผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายบญัชีและการเงิน 

พนกังาน หมายถึง พนกังานระดบับงัคบับญัชา/เทียบเทา่ลงมา 

จริยธรรมธุรกิจ หมายถึง แนวทางปฏิบตัิที(ดีในการดาํเนินธุรกิจของ บริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหารและพนกังาน 

อนัจะนําองค์กรไปสูก่ารมีระบบการกํากบัดแูลที(ดีโดยเฉพาะเรื(องเกี(ยวกบัความรับผิดชอบ 

และจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท 

ทรัพย์สนิ หมายถึง อสงัหาริมทรัพย์ สงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ใบอนญุาต ลขิสทิธิH เอกสารสทิธิH สทิธิ สทิธิบตัร  

ตลอดจนสิ(งประดิษฐ์ของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) 

ข้อมลูจําเฉพาะ หมายถึง ข้อมลูที(บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคมุ ซึ(งเป็นข้อมลูที(มีคณุคา่ 

ทางเศรษฐกิจทั 'งในปัจจบุนัและในอนาคต นอกจากนี 'ยงัเป็นมลูที(รู้ในวงจํากดัและไมพ่งึ 

เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกก่อนได้รับอนญุาตจากผู้ ที(มีอํานาจ ได้แก่ ข้อมลูของลกูค้า 

ข้อมลูพนกังาน ข้อมลูการขายและการตลาด ข้อมลูผลติภณัฑ์และบริการ ข้อมลูทางบญัชี  

ข้อมลูแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน ที(ยงัไมไ่ด้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน เป็นต้น 
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ผู้มีสว่นได้เสยี หมายถึง บคุคลและ/หรือนิติบคุคลที(มีสว่นเกี(ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย  

รวมตลอดถึง ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารและพนกังานบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี '  

คูแ่ขง่ทางการค้าและสงัคมสว่นรวม เป็นต้น 

การยดึหลกั 

นิติธรรม 

หมายถึง การตดัสนิใจและการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมายหรือข้อกําหนด 

ที(เกี(ยวข้อง (Rule of Law) 

ความยตุธิรรม
และความมี
คณุธรรม 

หมายถึง การปฏิบตัิหน้าที(ด้วยความเที(ยงตรงเสมอภาคไมเ่ลอืกปฏิบตัิโดยอยูบ่นพื 'นฐาน 

ของหลกัความเป็นธรรมและคณุธรรม (Fairness and Morality) 

ความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใสในการตดัสนิใจและวิธีการดําเนินงานที(สามารถเปิดเผยให้สาธารณชน 

รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมาย (Transparency) 

ความซื(อสตัย์
สจุริต 

หมายถึง ความซื(อสตัย์สจุริตตอ่หน้าที( ที(จะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตามระเบียบข้อบงัคบั จารีตและ 

ศีลธรรมอนัดีงาม (Integrity) 

ความสาํนกึใน
หน้าที( 

หมายถึง การตระหนักในหน้าที(  ที(จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
(Responsibility) 

ความ
รับผิดชอบตอ่
ผลของการ
ปฏิบตัิหน้าที( 

หมายถึง การยอมรับผลจากการปฏิบตัิหน้าที( ทั 'งในเชิงบวกหรือลบ (Accountability) 

ความมี
วิสยัทศัน์ 

หมายถึง การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื(อการสร้างมลูคา่เพิ(มให้แก่กิจการในระยะยาว  

และมุง่สูค่วามเป็นเลศิของงาน (Vision) 
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2.จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการดาํเนินธุรกิจ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการดําเนินธุรกิจ ซึ(งผู้ บริหารและพนักงานจะยึดถือเป็น                   

หลกัและแนวทางปฏิบตัิในการทํางานในฐานะตวัแทนของบริษัทและบริษัทยอ่ยดงันี ' 

2.1 ยดึหลกันิติธรรม 

บริษัทและบริษัทยอ่ย ยึดถือหลกันิติธรรมในการดําเนินการธุรกิจ อีกทั 'งเป็นหน้าที(ผู้บริหารและพนกังานที(จะต้อง

ศึกษาระเบียบบริษัท หาข้อมูลเพิ(มเติมและเรียนรู้กฎหมายที(เกี(ยวข้อง รวมทั 'งกฎหมายที(จะประกาศใช้ในอนาคตซึ(ง                

อาจมีผลกระทบตอ่การบริหารงานและการทํางานของตน 

 แนวทางปฏิบตั ิ

  2.1.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทําความเข้าใจ ในกฎระเบียบที(ใช้เป็นหลักในการ

ปฏิบตัิงานของทางราชการทั 'งที(มีผลใช้บงัคบัและที(จะมีผลใช้บงัคบัในอนาคตอนัใกล้ 

  2.1.2 ผู้บริหารและพนกังานต้องไม่แสวงหาความลบัทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมลูจําเพาะของ

คู่แข่ง โดยวิธีการอนัมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที(จะไม่เปิดเผยข้อมูลของ

คูแ่ขง่ ไมว่า่จะได้จากลกูค้าหรือบคุคลอื(น 

2.2 มีความโปร่งใส 

 การตดัสินใจและวิธีการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปด้วยความโปร่งใสที(สามารถเปิดเผยข้อมูล

ขา่วสารให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทั 'งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบงัคบั ระเบียบ วิธีการปฏิบตัิ

ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ที(เกี(ยวข้อง รวมถึงปอ้งกนัมิให้ความลบัทางการค้ารั(วไหลไปยงัคูแ่ขง่ทางการค้า 

 แนวทางปฏิบตั ิ

  2.2.1 ผู้บริหารและพนกังานต้องจดัทํารายงานทางการบญัชี การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดําเนินงาน 

เพื(อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วนตาม

มาตรฐานการบญัชี มีความนา่เชื(อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามที(คณะกรรมการตรวจสอบจะกําหนด 

  2.2.2 ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิตามกระบวนการจดัซื 'อ/จดัจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของ 

บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย อยา่งเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย  

 ในกรณีที(บริษัทคู่ค้ามีผู้ บริหาร พนักงานหรือผู้ ถือหุ้ นเป็นญาติหรือบุคคลผู้ อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกับ

ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย ผู้บริหารหรือพนกังานผู้นั 'นของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย  ต้องแจ้ง

ให้ผู้บงัคบับญัชาทราบเป็นหนงัสือทนัที และให้หลีกเลี(ยงไม่ข้องเกี(ยวกบัธุรกรรมการจดัซื 'อจัดจ้างนั 'น หรือดําเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายหรือหลกัเกณฑ์เกี(ยวกบัการทํารายการระหวา่งกนั 
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  2.2.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือการทํางาน และอํานาจดําเนินการของบริษัท                     

และ/หรือบริษัทยอ่ย อยา่งเคร่งครัด 

  2.2.4 ผู้บริหารและพนกังานที(เกี(ยวข้องกับกระบวนการจดัซื 'อ/จดัจ้าง รวมตลอดทั 'งญาติและผู้อยู่

อาศยัภายใต้ชายคาเดียวกนั ควรหลีกเลี(ยงการไปร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั 'งการรับประทานอาหารหรือเล่นกีฬากบัคู่ค้า 

หากเป็นกรณีจําเป็นที(หลีกเลี(ยงไม่ได้ควรมีตวัแทนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เข้าร่วมมากกว่าหนึ(งคนและต้องแจ้ง

เป็นหนงัสอืให้กบัผู้บงัคบับญัชาทราบก่อน 

2.3 ตั 'งมั(นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม 

 บริษัท และบริษัทยอ่ย ตั 'งมั(นในความยตุิธรรมและความมีคณุธรรมกบัผู้มสีว่นได้เสยี เพื(อสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

อย่างต่อเนื(องในการดําเนินการธุรกิจ อีกทั 'งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ หนึ(งผู้ ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือ

ความสมัพนัธ์สว่นตวัตดัสนิ และให้โอกาสเทา่เทียมกนัโดยไมแ่บง่แยกเชื 'อชาติ สญัชาติ ศาสนา หรือเพศ 

 แนวทางปฏิบตั ิ

  2.3.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการ

ดําเนินธุรกิจ การให้สทิธิประโยชน์แก่ลกูค้าควรยดึถือหลกัปฏิบตัิและแนวนโยบายของบริษัท 

  2.3.2 ผู้บริหารต้องต้องบริหารงานด้วยความสขุุมรอบคอบ เพื(อทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความเชื(อถือและ

ยอมรับในการตัดสินใจว่าการดําเนินการใดๆ กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้น

ทั 'งหลาย 

  2.3.3 ผู้บริหารและพนกังานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบตัิในข้อกําหนดการจ้างงาน

หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื(อนตําแหน่ง 

การโอนย้าย การประเมินผลปฏิบตัิงาน การฝึกอบรม การปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบั การสิ 'นสดุสภาพการจ้างงาน และ

ปลดและรับพนกังานกลบัเข้ามาทํางานใหม ่ตลอดจนการเข้ามีสว่นร่วมในสงัคมและกิจกรรมนนัทนาการ เป็นต้น 

  2.3.4 ผู้บริหารและพนกังานต้องพยายามให้บริการที(เหนือความคาดหวงักับลูกค้าเสมอ รวมทั 'ง

ให้บริการลกูค้าด้วยความซื(อตรงและเป็นธรรม ไมเ่อารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลกูค้า 

  2.3.5 ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิตามเงื(อนไขทางการค้าที(มีตอ่ลกูค้า/เจ้าหนี ' อยา่งซื(อตรงและ

เป็นธรรม กรณีที(ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื(อนไขได้ให้แจ้งตอ่คู่ค้า/เจ้าหนี ' เพื(อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข โดยผู้บริหารจะทําให้

มั(นใจวา่มีวิธีการปฏิบตัิที(ดีในการซื 'อสนิค้าจากคูค้่าของบริษัท ดงันี ' 

1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายสินบนแก่คู่ค้า และรายงานบริษัทคู่ค้าถึงการให้สินบนหรือ 

วิธีการตั 'งใจจะให้สนิบนของพนกังานบริษัทคูค้่าแก่พนกังานของบริษัท 

2) ยตุิการค้ากบับริษัทคูค้่าที(มีการติดสนิบนพนกังานบริษัท 

3) ทําให้มั(นใจวา่ไมม่ีการติดสนิบนกบัพนกังานของบริษัทคูค้่าของบริษัท 
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นอกจากนี ' ผู้บริหารของบริษัทจะกํากบัดแูลเพื(อให้มั(นใจได้ว่าภาระหนี 'สินกบัคู่ค้าเป็นไปตามเงื(อนไข

ทางการค้ารวมถึงการให้กู้ยืมเงิน ดงันี ' 

1) รักษาและปฏิบตัิตามเงื(อนไขที(มีต่อเจ้าหนี 'โดยเคร่งครัด ทั 'งในแง่ของการชําระคืน การ
ดแูลหลกัทรัพย์คํ 'าประกนั และเงื(อนไขอื(นๆ รวมทั 'งไม่ใช้เงินทนุที(ได้จากการกู้ ยืมเงินไป
ในทางที(ขดักบัวตัถปุระสงค์ในข้อตกลงที(ทํากบัผู้ให้กู้ยืมเงิน 

2) บริหารบริษัทไปในทางที(ไมทํ่าให้เกิดความเสี(ยงเพิ(มขึ 'นแก่เจ้าหนี 'ของบริษัท 
3) รายงานฐานะการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี 'ด้วยข้อมูลที(ถกูต้อง ครบถ้วนตามความเป็น

จริง 
4) พิจารณาถึงผลประโยชน์ของเจ้าหนี 'กรณีที(มีการขยายระยะเวลาการชําระหนี ' 
5) รายงานเจ้าหนี 'ลว่งหน้า หากไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผกูพนัในสญัญา และร่วมกนัหา

แนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 
 

 2.4 ให้ความสาํคัญของลกูค้า 

 ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย มุ่งเน้นการบริหารที(ดีเพื(อความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้า จึงให้

ความสําคญัและเอาใจใสต่่อลกูค้า โดยการควบคมุดแูลสินค้าสินค้าและบริการให้มีคณุภาพ อนัสง่ผลให้ลกูค้าเกิดความ

พึงพอใจ  รวมทั 'ง จัดการข้อร้องเรียนของลกูค้าด้วยความจริงใจ รวมทั 'งพยายามที(จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที(อาจจะ

เกิดขึ 'นจากขั 'นตอนการทํางานและการให้บริการ 

 แนวทางปฏิบัต ิ 

  2.4.1 ผู้บริหารและพนกังานต้องรู้และทําความเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย 

เป็นอยา่งดี รวมทั 'งต้องให้ข้อมลูที(ถกูต้องครบถ้วนแก่ลกูค้า 

  2.4.2 ผู้บริหารและพนกังานต้องศึกษาและทําความเข้าใจความต้องการของลกูค้าอย่างละเอียด

ก่อนจะเสนอสินค้าหรือบริการลกูค้า เพื(อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งถกูต้อง รวมทั 'งต้องสนใจใฝ่หาความ

รู้อยูเ่สมอ และสั(งสมประสบการณ์ในการทํางานให้มีประสทิธิภาพมากขึ 'นเพื(อเพิ(มความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 

  2.4.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลกูค้าด้วยความสภุาพ ให้เกียรติลูกค้าและใช้วาจาที(

สภุาพกบัลกูค้า 

  2.4.4 ผู้บริหารและพนกังานต้องมีทศันคติที(ดีต่องานบริการลกูค้า ให้ความสําคญัต่องานบริการ

และปฏิบตัิอยา่งเต็มที( อนัสง่ผลให้งานบริการมีคณุคา่และประสทิธิภาพอนัจะนําไปสูค่วามเป็นเลศิด้านบริการ 

  2.4.5 ผู้บริหารและพนกังานต้องเคารพการตดัสินใจ และข้อคิดเห็นของลกูค้า ตลอดจนไม่ละเมิด

สทิธิสว่นบคุคลของลกูค้า 

2.5 มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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บริษัทและบริษัทยอ่ย ตระหนกัถึงความสําคญัและความรับผิดชอบที(พึงมีต่อสงัคมและชุมชน รวมทั 'งใสใ่จดแูล

สิ(งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื(อง มุง่สร้างความสมัพนัธ์อนัดีและคํานงึถึงผลกระทบที(อาจจะมีต่อ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชมุชน ลกูค้า 

คูค้่า หนว่ยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ มีการปลกูฝังทศันคติและสร้างวฒันธรรมองค์กรเพื(อให้พนกังาน

มีความรับผิดชอบต่อสงัคมที(อยูร่่วมกนั จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลกัที(จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที(เป็นประโยชน์

ในการพฒันาสงัคมและชุมชน จึงได้กําหนดให้มีโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 

Responsibility; CSR) ซึ(งได้เน้นในประเด็นที(เกี(ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 แนวทางปฏิบัต ิ 

  2.5.1 การกํากบัดแูลองค์กร: บริษัทและบริษัทยอ่ย มุง่มั(นที(จะสร้างความนา่เชื(อถือให้กบัผู้มีสว่นได้

สว่นเสีย เพิ(มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั(งยืนขององค์กร ดําเนินงานตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที(ดีอนัเป็น

สากล เพื(อให้บรรลเุปา้หมายและดํารงรักษาความเป็นเลศิในคณุธรรมอนัเป็นคณุคา่พื 'นฐานขององค์กรชั 'นนํา  

  2.5.2 สิทธิมนุษยชน: บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความสําคญัต่อสิทธิมนษุยชนขั 'นพื 'นฐาน ไม่เลือก

ปฏิบตัิ สง่เสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั 'น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และมีนโยบายการการต่อต้านการคอรัปชั(น       

ในทกุรูปแบบให้เป็นรูปธรรม 

ทั 'งนี ' บริษัทนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอรัปชั(นดงันี ' 

1. บริษัทจะดําเนินธุรกิจด้วยหลกัการในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ โดยมีข้อห้ามในการให้

และรับสนิบนในทกุรูปแบบ ในทกุกิจกรรมที(อยูภ่ายใต้การควบคมุ 

2. การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยจะยดึถือหลกัการโดยจะไม่มีสว่นเกี(ยวข้องกบัการ

คอร์รัปชั(นไมว่า่ด้วยการเรียก รับ และจ่ายสนิบน 

3. ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทจะต้องมีความซื(อสตัย์สจุริตตลอดจนตดัสินใจดําเนินการ

ใดๆ ด้วยความสจุริตใจ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยีอื(นๆ โดยคํานงึถึงผลประโยชน์โดยสว่นรวมเป็นหลกั 

4. บริษัทห้ามผู้บริหาร และพนกังานไม่ให้เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั(น เพื(อ

ประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพื(อน และคนรู้จกั 

5. ไม่รับหรือให้ของขวญัเป็นเงินสด หรือสิ(งของที(อยู่ในลกัษณะเดียวกนัเว้นแต่ในช่วงเทศกาล 

หรือประเพณีนิยม ในมลูคา่ที(สมเหตสุมผล โดยปรึกษาผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั เพื(อขอคําแนะนําตามความเหมาะสม 

6. บริษัทจะไม่นําเงินลงทนุ หรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนบัสนนุทางการเมืองให้แก่ผู้สมคัร

แขง่ขนัเป็นนกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดเพื(อการรณรงค์ทางการเมือง หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 

7. การบริจาคเพื(อการกุศล และการให้เงินสนบัสนุนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขดัต่อ

กฎหมายและศิลธรรมอนัดี 



 

 

 

 9 

8. นโยบายของบริษัทคือ การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั(นทกุรูปแบบ 

9. บริษัทจดัให้มีระบบควบคมุภายในที(มีประสทิธิภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อํานาจ

ที(เหมาะสม เพื(อปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้บริหาร และพนกังานทจุริตหรือมีสว่นร่วมเกี(ยวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชั(น 

10. บริษัทจะได้มีการประเมินความเสี(ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั(นที(อาจจะเกิดขึ 'นต่อบริษัทเพื(อ

กําหนดมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชั(นให้เหมาะสมกบัความเสี(ยงที(ประเมินได้ 

11. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ กํากบัดแูลการปฏิบตัิตาม

มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั(น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานมาตรการควบคมุภายในที(เกี(ยวข้อง

รวมถึงรายงานเกี(ยวกบัความเพียงพอและประสทิธิภาพของมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั(น 

12. หากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั(นจะต้องได้รับบทลงโทษทางวินยัแล้วแตก่รณี โดยเป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบคุคลของบริษัท 

13. บริษัทไม่มีนโยบายลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที(ปฏิเสธการคอร์รัปชั(น 

แม้วา่การกระทํานั 'นจะทําให้บริษัทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจซึ(งไมม่ีเหตผุลใดๆ ที(จะกระทําเช่นนั 'น 

14. บริษัทจะพิจารณาการมีสว่นร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมรณรงค์

ภาคเอกชนในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั(นที(จะเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวมและสามารถปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

  2.5.3 การปฏิบตัิด้านแรงงาน: มีการกํากบัดแูลให้ค่าจ้างอยู่ในระดบัที(เหมาะสม การเปลี(ยนแปลง

โครงสร้างและจดัระเบียบองค์กรเป็นไปภายใต้กรอบแหง่กฎหมายไทยและข้อบงัคบัที(เกี(ยวข้องกบัอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั การจดัสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความเหมาะสมและปลอดภยั 

  2.5.4 สิ(งแวดล้อม: บริษัทและบริษัทยอ่ย มีนโยบายด้านสิ(งแวดล้อมที(ชดัเจนและถือเป็นแนวปฏิบตัิ

อยา่งเคร่งครัด เช่น มาตรการลดผลกระทบตอ่สิ(งแวดล้อมในทกุกิจกรรม เพื(อรักษาระบบนิเวศและสิ(งแวดล้อมของชมุชนที(

บริษัทประกอบกิจการอยู่ รวมทั 'งมีการสร้างวฒันธรรมองค์กรและปลกูฝังจิตสํานึกทั 'งของพนกังาน เพื(อมุ่งไปสูว่ฒันธรรม 

สเีขียวและเครือขา่ยสเีขียวอยา่งยั(งยืน 

  2.5.5 การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม: บริษัทและบริษัทยอ่ย มีความมุ่งมั(นในการดําเนินธุรกิจอย่าง

เป็นธรรม จริยธรรม ปฏิบตัิตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคม และมีความเป็นกลางทางการเมือง 

  2.5.6 ความสมัพนัธ์กับลกูค้าและผู้จดัหาสินค้า: บริษัทและบริษัทย่อย มุ่งเน้นการบริหารที(ดีเพื(อ

ความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า จดัการข้อร้องเรียนของลกูค้าด้วยความจริงใจ รวมทั 'งพยายามที(จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

ที(อาจจะเกิดขึ 'นจากขั 'นตอนการทํางานและการให้บริการ ในขณะเดียวกนั บริษัท และบริษัทย่อย คาดหวงัที(จะได้รับสนิค้า

และการบริการในลกัษณะเดียวกนันี 'จากองค์กร / ผู้จดัหาสนิค้า 
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  2.5.7 การมีสว่นรวมและพฒันาชมุชน: บริษัทและบริษัทย่อย จะพิจารณาความต้องการของชมุชน 

สง่เสริมบคุลากรเพื(อเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั เป็นหุ้นสว่นกบัผู้มีสว่นเกี(ยวข้องในท้องถิ(นรอบสถานะประกอบการในด้านการ

พัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สงัคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ 'น พร้อมทั 'งส่งเสริมและ

สนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมทํางานอาสาสมคัร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกบัชมุชน 

นอกจากนี 'ผู้ บริหารจะดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพ
สิ(งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์ ไม่ประหยดัค่าใช้จ่ายโดยปราศจากการพิจารณาถึงความเป็นอยู่ที(ดีของสงัคมโดยรวม 
และมีสว่นร่วมในโครงการซึ(งช่วยยกระดบัชมุชนที(บริษัทดําเนินกิจการอยู ่
 

 2.6 ไม่เกี(ยวข้องกับการเมอืง 

 บริษัทและบริษัทย่อย เคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้รัฐธรรมนูญ ทั 'งนี ' 

บริษัทและบริษัทยอ่ย จะวางตวัมีความเป็นกลางทางการเมือง 

 แนวทางปฏิบัต ิ 

  2.6.1 ผู้บริหารและพนกังานต้องไมใ่ช้ตําแหนง่หน้าที( เวลา ทรัพย์สนิ หรือสิ(งอํานวยความสะดวกอื(น

ใดของบริษัทและบริษัทย่อย ในการเอื 'อประโยชน์ และสนบัสนนุกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือ

สมาชิกขององค์กรทางการเมือง 

  2.6.2 ผู้บริหารและพนกังานไม่ใช้อํานาจหน้าที( ชี 'ชวน กดดนั หรือบงัคบัให้เพื(อนร่วมงาน รวมทั 'ง

ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้การสนบัสนนุกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกขององค์กรทางการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ข้อพ ึงปฏิบัตทิางจริยธรรม 

บริษัทและบริษัทยอ่ย กําหนดให้มีข้อพงึปฏิบตัิสาํหรับผู้บริหารและพนกังานเพื(อเป็นแนวทางในการทํางาน ดงันี ' 
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3.1 มีความรับผิดชอบต่อบริษัท 

ผู้บริหารพึงมีความรับผิดชอบต่อบริษัทในการเผยแพร่และสง่เสริมให้พนกังานได้รับทราบเกี(ยวกบัข้อพึงปฏิบตัิ

ในทางจริยธรรม 

แนวทางปฏิบัต ิ 

3.1.1 ผู้บริหารรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อพึงปฏิบตัิทางจริยธรรม และทําให้มั(นใจว่าพนกังานทกุ

คนในบริษัทเข้าใจในข้อพงึปฏิบตัิดงักลา่ว 

3.1.2  ผู้บริหารรับผิดชอบตอ่การถือปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิทางจริยธรรมของบริษัท 

3.1.3 ผู้บริหารเอาใจใสข่ั 'นตอนที(จําเป็นสาํหรับการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิทางจริยธรรมของบคุคล

ในบริษัท 

3.2 มีความรับผิดชอบต่อเจ้าของหรือผู้ถอืห ุ้นและมีภาวะผู้น ํา 

ผู้บริหารพงึมีจริยธรรมและปฏิบตัิตามบทบาทของภาวะผู้ นําที(เหมาะสมและประพฤติตนเป็นที(ยอมรับของสงัคม
ตลอดจนเป็นประโยชน์สาํหรับการบริหารการจดัการของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 แนวทางปฏิบัต ิ 

3.2.1 ผู้บริหารของบริษัทมีข้อผกูพนัเกี(ยวกบัเรื(องนี 'ในฐานะที(ไมใ่ช่เจ้าของกิจการ 

3.2.2 ผู้บริหารจะต้องมีความซื(อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใด ๆ ด้วย ความสจุริตใจ

และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทั 'งรายใหญ่และรายยอ่ย และเพื(อผลประโยชน์โดยรวม ดงันี ' 

1)    ดําเนินการภายใต้ขอบเขตอํานาจและผลประโยชน์ของบริษัท 
2) ทําหน้าที(ด้วยความสามารถและระมดัระวงัเยี(ยงผู้ ที(มีความรู้ ประสบการณ์ และความ

ชํานาญพงึกระทํา 
3) จดัการดแูลไมใ่ห้ทรัพย์สนิใด ๆ ของบริษัทเสยีหายหรือสญูเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน์ 
4) รายงานผลการดําเนินงานอยา่งสมํ(าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง และรายงาน

แนวโน้ม  ทั 'งด้านบวก และด้านลบของบริษัทบนพื 'นฐานของความสมเหตุสมผลและ
ความนา่เชื(อถือ และมีข้อมลูสนบัสนนุเพียงพอ 

5) ไมเ่ปิดเผยข้อมลูที(เป็นความลบัของบริษัทตอ่ผู้ อื(นโดยมิชอบ โดยเฉพาะตอ่คูแ่ขง่ขนั 
6) จดัหาข้อมลูและอธิบายข้อมลูที(จําเป็นสาํหรับการปฏิบตัิหน้าที(ของผู้สอบบญัชี 

 
3.2.3 ผู้บริหารต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน รวมทั 'งมีความสํานึกในหน้าที(และความ

รับผิดชอบตอ่ผลของการปฏิบตัิหน้าที(ให้เป็นที(เชื(อถือและยอมรับของสงัคม 

3.2.4 ผู้ บริหารต้องจัดหาและนําระบบการบริหารคุณภาพมาใช้ เพื(อลดขั 'นตอนและเพิ(ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนมุ่งมั(นแสวงหานวตักรรมที(เหมาะสม รวมทั 'งมีการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานให้
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สอดคล้องกบันวตักรรมและระบบบริหารงานคณุภาพ เพื(อบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นธุรกิจที(ยั(งยืนและ

เป็นผู้ นําทางธุรกิจ 

3.2.5 ผู้บริหารต้องดําเนินการตรวจสอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื(น

เพื(อให้ได้ข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาที(เกิดขึ 'นให้ลลุว่งอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ทั 'งนี ' ผู้บริหารอาจไม่ดําเนินการใดๆ ในการ

ร้องเรียน/ร้องทกุข์ โดยวิธีการของบตัรสนเทห์่ก็ได้ 

3.2.6  ผู้บริหารต้องสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดภาวะผู้ นําในหมูพ่นกังาน อีกทั 'งสนบัสนนุให้พนกังานทกุ

ระดบัมีสว่นร่วมในการพฒันาบริษัท 

3.2.7 ผู้บริหารต้องมีสว่นร่วมและสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมในกิจกรรมเพื(อสาธารณประโยชน์ใน

ชมุชนและสงัคม ทั 'งนี 'เพื(อให้กลุม่บริษัทเป็นสว่นหนึ(งของชมุชนในการพฒันาและสร้างความสมัพนัธ์ที(ดีกบัสมาชิกในชมุชน

และสงัคมโดยสว่นรวม 

 3.3  มีความซื(อสตัย์สุจริต 

 ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิหน้าที(ด้วยความสจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอ่ย 

 แนวทางปฏิบัต ิ 

3.3.1 ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิตอ่ลกูค้าดงันี ' 

1) เปิดเผยข้อมลูเกี(ยวกบัสินค้าที(ลกูค้าอาจไมส่ามารถรู้ได้ด้วยตนเองอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง
และไมบิ่ดเบือนข้อเท็จจริง 

2) ขายสนิค้าในราคาที(ตกลงกนั หรือในกรณีที(ไมม่ีการตกลงกนัให้ใช้ราคายตุิธรรม 
3) ไมก่่อให้เกิดความคาดหวงัหรือความเข้าใจผิดในตวัสนิค้าเกี(ยวกบัคณุภาพ ราคา ปริมาณ 

หรือเงื(อนไขใด ๆ ของผลติภณัฑ์ 
3.3.2 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบเกี(ยวกับผลิตภณัฑ์ของบริษัทต่อลกูค้าในการกําหนดมาตรฐาน

ของคณุภาพที(แนน่อนและดแูลรักษามาตรฐานนั 'น  

1) กําหนดมาตรฐานขั 'นตํ(าของคณุภาพผลติภณัฑ์ที(ยอมรับได้ และทําให้มั(นใจได้วา่มีการทํา
ตามมาตรฐานนั 'น 

2) ทําให้รู้ว่ามาตรฐานของคุณภาพซึ(งสูงกว่ามาตรฐานที(เคยปฏิบัติกัน ช่วยทําให้เกิด
คา่ตอบแทนสว่นเพิ(มตามมาตรฐานที(สงูขี 'น 

3) จดัหาเครื(องมือรองรับการร้องเรียนของลกูค้าเกี(ยวกบัคณุภาพของสินค้าของบริษัท และ
ดําเนินการตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งรวดเร็ว 

4) ให้การรับรองวา่สนิค้ามีคณุภาพตามมาตรฐานของบริษัท 
3.3.3 ผู้บริหารบริหารบริษัทด้วยวตัถุประสงค์ที(จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษาผลประโยชน์ของ

ลกูค้ามากที(สดุเทา่ที(จะทําได้ โดยเฉพาะในเรื(องเกี(ยวกบั 
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1) ความมุง่มั(นที(จะเพิ(มความมีประสทิธิภาพของบริษัท 
2) การให้พนักงานตระหนกัถึงการมีอยู่อย่างจํากัดของทรัพยากรของบริษัทและคํานึงถึง

ข้อจํากดัดงักลา่วอยูเ่สมอ ด้วยการใช้ทรัพยากรที(มีอยูอ่ยา่งมีประสทิธิภาพ 
3) การดําเนินการโดยให้ที(ต้นทนุตํ(าสดุที(เหมาะสมเท่าที(จะเป็นไปได้ โดยต้องรักษาคณุภาพ

ของผลติภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา 
3.3.4 ผู้บริหารบริหารบริษัทด้วยวตัถุประสงค์ที(จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษาผลประโยชน์ของ

ลกูค้ามากที(สดุเทา่ที(จะทําได้ โดยเฉพาะในเรื(องเกี(ยวกบัการบริหารจดัการของนิติบคุคลหมูบ้่านและโครงการภายหลงัจาก

การสง่มอบ เป็นต้น 

3.3.5 ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิหน้าที(ด้วยความซื(อสตัย์สจุริตปราศจากอคติ ไม่ใช้อํานาจ

หน้าที(ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนแก่ตนเองหรือผู้ อื(น 

3.3.6 ผู้บริหารและพนกังานต้องไม่จงใจทํารายงานหรือบนัทึกที(เป็นเท็จหรือผิดพลาด รวมทั 'งต้อง

ไม่จงใจปิดบงัหรือเสนอข้อมลูที(เป็นเท็จหรือผิดพลาดตอ่ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เมื(อพบรายงานหรือบนัทึกที(มีข้อมลู

ไมถ่กูต้องหรือผิดพลาดต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบทนัที 

3.3.7 ผู้บริหารและพนกังานต้องใช้เวลาการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีประสิทธิผล

ตามที(กําหนดไว้ตามระเบียบข้อบงัคบั รวมทั 'งไม่กระทําหรือชกัจงูเพื(อนร่วมงาน ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ใช้เวลาปฏิบตัิงานเพื(อ

กิจกรรมอื(นที(ไมเ่กี(ยวข้องกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย 

3.3.8 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานที(ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ ความสามารถ อย่าง

เต็มที( อีกทั 'งมีความสาํนกึในหน้าที(และมีความรับผิดชองตอ่การปฏิบตัิหน้าที( 

3.3.9 ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าดงันี ' 

1) ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัที(ดี 
2) ไมก่ลา่วหาบริษัทที(เป็นคูแ่ขง่ทางการค้าหรือผลติภณัฑ์ของบริษัทคูแ่ขง่ด้วยความไมส่จุริต 

และปราศจากข้อมลูความจริง 
3) ไม่เข้าถึงข้อมูลที(เป็นความลบัของคู่แข่งด้วยวิธีการที(ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื(นที(ไม่

เหมาะสม 
 3.4  ปฏิบัต ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

 ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิหน้าที(ให้เป็นไปตามกฎหมายที(เกี(ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย 

และระเบียบข้อบงัคบัในการทํางานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย อยา่งเคร่งครัดอีกทั 'งหลกีเลี(ยงการกระทําใดๆ ซึ(งอาจ

สง่ผลกระทบในทางลบตอ่ซื(อเสยีงในการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 

 แนวทางปฏิบตั ิ

  3.4.1 ผู้ บริหารและพนักงานต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี(ยง ขัดขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ

ประกาศ หรือคําสั(งของบริษัท รวมทั 'งคําสั(งอนัชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที(ของผู้บงัคบับญัชา 
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  3.4.2 ผู้บริหารและพนกังานต้องไมผ่ลิตหรือมีสิ(งผิดกฎหมายไว้ครอบครอง ไมว่า่เพื(อการใช้เอง เพื(อ

การจําหนา่ย หรือเพื(อบคุคลอื(นใด 

  3.4.3 ผู้บริหารและพนกังานต้องใช้ระบบการสื(อสารและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบ

และต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การทําให้ผู้ อื(นเสียหาย การทําลายขวัญ หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรใน

สถานที(ทํางาน 

  3.4.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ระบบการสื(อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมที(ผิด

กฎหมายหรือขดัต่อนโยบายของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือบริการที(คล้ายคลงึกนัในทางที(จะ

ทําให้เกิดความเสยีหาย อบัอาย ขาดความนา่เชื(อถือ หรือชื(อเสยีง 

 3.5  รักษาทรัพย์สนิ 

 ผู้บริหารและพนกังานพึงมีหน้าที(ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์

อยา่งเต็มที(ตอ่กิจการของ บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย เทา่นั 'น และไมนํ่าไปใช้ประโยชน์ของผู้ อื(นหรือในทางมิชอบ 

 แนวทางปฏิบัต ิ 

  3.5.1 ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของ บริษัท และ/หรือ

บริษัทยอ่ย ในการใช้เครื(องมืออปุกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

  3.5.2 ผู้ บริหารและพนักงานต้องไม่นําเอาไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือจําหน่ายจ่ายโอน 

ทรัพย์สนิของ บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย โดยไมไ่ด้รับอนญุาต ไมว่า่ทรัพย์สนินั 'นจะมีมลูคา่หรืออยูใ่นสภาพใด 

  3.5.3 ผู้บริหารและพนกังานต้องไม่เจตนาทําให้เสียหาย ก่อวินาศกรรม หรือทําลายทรัพย์สินของ 

บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย 

  3.5.4 ผู้บริหารและพนกังานต้องไม่ใช้ทรัพย์สนิของ บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย เพื(อประโยชน์สว่น

ตน หรือกิจการภายนอก เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชา 

  3.5.5 ผู้บริหารและพนกังานต้องช่วยหรือพยายามเพื(อให้ได้มาซึ(งสิทธิบัตร ลิขสิทธิH หรือปกป้อง

เครื(องหมายการค้าที(เป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของ บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย 

 3.6 ปฏิบัต ิต่อผู้บ ังคับบัญชา ผู้ ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมีความ

เคารพซึ(งกนัและกนั ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลอื เสนอแนวคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกนัในการทํางาน 

 แนวทางปฏิบัต ิ 

3.6.1 ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิตอ่พนกังานดงันี ' 
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1) ให้ผลตอบแทนที(เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคน 

2) ให้ความสําคญักับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่าง
ทั(วถึง เพื(อให้มีความก้าวหน้าและความมั(นคงในอาชีพ 

3) จดัหาหลกัเกณฑ์การทํางานที(ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน รวมถึงความ
เพียงพอของเครื(องมือเครื(องจกัรและความเหมาะสมในการควบคมุดแูล 

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการกําหนดทิศทางการทํางาน และการแก้ไขปัญหา
ของบริษัท 

5) ในการแต่งตั 'ง การโยกย้าย หรือการเลื(อนตําแหน่งพนักงานของบริษัท รวมถึงการให้
รางวลัและลงโทษ ต้องกระทําด้วยความสจุริตใจ 

6) ปฏิบตัิตามกฏหมายแรงงานและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที(เกี(ยวข้องอยา่งเคร่งครัด 
7) เผยแพร่ข้อพึงปฏิบตัิทางจริยธรรมแก่พนกังานทกุคน และยํ 'าความเข้าใจเกี(ยวกบัข้อพึง

ปฏิบตัิและบทบาทที(พนกังานสามารถปฏิบตัิได้ 
8) ไม่บริหารงานไปในทางที(เสี(ยงต่อความมั(นคงในหน้าที(การงานของพนักงานโดยไม่

สมเหตสุมผล 
9) ปฏิบตัิต่อพนกังานบนพื 'นฐานของศกัดิHศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อ

สทิธิหน้าที(สว่นบคุคล 
3.6.2 พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่บริษัทดงันี ' 

1) ปฏิบัติหน้าที(ด้วยความรับผิดชอบ ซื(อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อองค์กร เพื(อ
ความก้าวหน้าและความมั(นคงของบริษัทและตวัพนกังานเอง 

2) ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามคัคีและความเป็นนํ 'าหนึ(งใจเดียวกนัในหมู่
พนกังานร่วมกนัทํางานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3) เอาใจใส่และปฏิบตัิหน้าที(การงานของบริษัทด้วยความเสียสละ อดทน เพื(อร่วมสร้าง
บริษัทให้มีคณุภาพมีประสิทธิภาพ และมีผลกําไร ตลอดจนพฒันาบริษัทไปสูค่วามเป็น
เลศิ 

4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และบํารุงรักษาไม่ให้เสื(อมค่า
ผิดปกติ หรือสญูหาย 

5) รักษาความลบัของลกูค้า คู่ค้า และบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมลู ขา่วสาร 
และเทคโนโลยีการผลติของบริษัท 

6) ร่วมมือและช่วยเหลือในการทํางานกับผู้ ร่วมงานทุกคน เพื(อประโยชน์ของบริษัท และ
เคารพในสทิธิของพนกังานอื(นที(ทํางานร่วมในบริษัทเดียวกนั 

7) เอาใจใสแ่ละดําเนินการทกุอย่างที(จะรักษาความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมที(ดีในการ
ทํางาน 

8) ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทํางานแก่ผู้ ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์และ
เปา้หมายของบริษัทเป็นสาํคญั 
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9) ไมก่ลา่วร้ายตอ่บริษัท/ผู้บริหาร และเพื(อนพนกังานโดยปราศจากซึ(งความจริงและไมเ่ป็น
ธรรม 

10) แจ้งหน่วยงานที(เกี(ยวข้องและผู้บริหาร หากพบว่ามีการกระทําการใด ๆ ในบริษัทโดยมิ
ชอบหรือผิดกฏหมาย 

11) ให้ความนบัถือและมีสมัมาคารวะต่อผู้บงัคบับญัชา และต่อพนกังานอื(น ๆ ของบริษัทที(
อาวโุสกวา่ 

12) ไมอ่าศยัตําแหนง่หน้าที(แสวงหาประโยชน์เพื(อตนเองและหรือผู้ อื(นโดยมิชอบ 
13) ไมก่ระทําการใดที(ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ภาพลกัษณ์และชื(อเสยีงของบริษัท 

3.6.3 ผู้บริหารและพนกังานต้องไมย่ยุง ใสร้่ายปา้ยสหีรือล้อเลยีน อนัเป็นการก่อให้เกิดความแตกแยก
สามคัคี และพงึละเว้นจากการนําผลงานของผู้ อื(นมาเป็นของตน 

3.6.4 ผู้ บริหารและพนักงานต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อ
ผู้ ร่วมงาน หากพบหรือทราบว่ามีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในระหว่างผู้ ร่วมงานให้
รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาทนัที 

3.6.5 ผู้ บ ริหารและพนักงานต้องเป็นผู้ มีวินัย ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการไม่ เคารพนับถือ
ผู้บงัคบับญัชา ปฏิบตัิกบัผู้ ร่วมงานและผู้ ใต้บงัคบับญัชาด้วยความสภุาพ มีนํ 'าใจและมีมนษุย
สมัพนัธ์อนัดี 

  

3.7 เป็นพลเมืองด ี

ผู้บริหารและพนกังานพงึทําหน้าที(เป็นพลเมืองดีที(อยูร่่วมกบัผู้ อื(นในสงัคมได้อยา่งเต็มภาคภมูิ 

 แนวทางปฏิบัต ิ 

  3.7.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั 'งศึกษาหาความรู้

เพิ(มเติม เพื(อให้การปฏิบตัิหน้าที(มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

  3.7.2 ผู้บริหารและพนกังานต้องไมป่ระพฤติตนเป็นที(รังเกียจแก่ผู้ อื(น พดูจาลวนลาม กระทําตนเป็น

อนัธพาล มีหนี 'สนิล้นพ้นตวั เลน่การพนนั ใช้สารเสพติด ดื(มเครื(องดื(มผสมแอลกอฮอล์ขณะปฏิบตัิงาน หรือกระทําการใดๆ 

อนัสอ่ให้เห็นวา่เสื(อมเสยีในด้านศีลธรรม 

  3.7.3 ผู้บริหารและพนกังานต้องไมพ่กพาอาวธุมาทํางาน  

 3.8 ไม่รับสิ(งตอบแทนที(เก ินปกติวิสัย 

 ผู้บริหาร พนักงานและผู้ ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ(งของจากผู้ เกี(ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท 

บริษัท หากการรับนั 'นอาจทําให้เข้าใจได้ว่าผู้ รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกบัผู้ ให้ ซึ(งอาจทําให้

เกิดความเสยีหายแก่ บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย ได้ 

 แนวทางปฏิบัต ิ 



 

 

 

 17 

  3.8.1 ผู้บริหาร พนกังาน และญาติหรือผู้อยูอ่าศยัภายใต้ชายคาเดียวกนั ต้องไมเ่รียกร้อง ไมรั่บร่วม

กิจกรรมสงัคม กิจกรรมกีฬา การเลี 'ยงรับรอง ของกํานลั ของขวญั หรือสนินํ 'าใจเพื(อตนเองหรือเพื(อผู้ อื(นจากบคุคลที(ร่วมทํา

ธุรกิจด้วย 

  3.8.2 หากเป็นกรณีที(หลีกเลี(ยงไม่ได้ ผู้บริหารและพนกังานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวญั เพื(อ

การโฆษณาทางธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี ได้ หากผลประโยชน์หรือของขวญันั 'นมีมลูค่าไม่เกินกว่า 3,000 

บาท ในกรณีของนั 'นมีมลูคา่เกินกวา่ 3,000 บาท ผู้บริหารและพนกังานต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบเป็นหนงัสือและนํา

ผลประโยชน์หรือของขวญันั 'นสง่ให้บริษัท  

  3.8.3 กรณีที(ผู้บริหารและพนกังานเป็นตวัแทนของ บริษัท และบริษัทยอ่ย ไปร่วมงานเลี 'ยงของคูค้่า

หรือเดินทางไปอบรม/ดูงานนอกสถานที( และได้รับผลประโยชน์หรือของขวญัมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะได้มา

จากการชิงโชค จบัฉลาก หรือรับรองของที(ระลกึให้ถือปฏิบตัิเช่นเดียวกบัข้อ 3.8.2 

 3.9 ไม่มีความข ัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ผู้บริหารและพนกังานไมพ่งึปฏิบตัิตนในลกัษณะที(อาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท และ/

หรือบริษัทยอ่ย 

 แนวทางปฏิบตั ิ

  3.9.1 ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้ อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ดําเนินธุรกิจ/

กิจกรรมใดๆ ที(อาจทําให้บคุคลทั(วไปเห็นวา่เป็นธุรกิจ/กิจกรรมที(มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท และ/หรือบริษัท

ยอ่ย ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

  3.9.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดดําเนินธุรกิจ/

กิจกรรมใดๆ ที(อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

เพื(อหลีกเลี(ยงความไม่เหมาะสมที(อาจเกิดขึ 'นดงักลา่วควรมีการเปิดเผยความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบคุคล

อื(นใด ที(อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยรายงานผู้บงัคบับญัชาให้ทราบเป็นหนงัสอื 

 3.10 ไม่ใช้ข้อมูลจาํเพาะของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ไปใช้เพ ื(อประโยชน์ในทางมิชอบ 

 แนวทางปฏิบตั ิ

  3.10.1 ผู้ บริหารและพนักงานที(มีหน้าที(นําข้อมูลจําเพาะไปใช้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ อื(นได้ยิน               

ลอบฟังดกัฟังหรือบนัทกึเสยีง ไม่ควรสนทนาที(สาธารณะผา่นเครื(องสื(อสาร หรือสนทนากบัสมาชิกในครอบครัวและบคุคล

ใกล้ชิดอนันําไปสูก่ารเปิดเผยตอ่ผู้ อื(นได้ 

  3.10.2 ผู้บริหารและพนกังานต้องจดัการ จัดเก็บ และแยกแยะรายละเอียดข้อมลูจําเพาะให้เป็นไป

ตามระเบียบข้อบงัคบัของ บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย อยา่งเคร่งครัด 
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  3.10.3 ผู้บริหารและพนกังานต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูจําเพาะของ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตอ่ผู้ ที(ไม่

มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบข้อบงัคบัหรือข้อตกลงทางธุรกิจ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้มีอํานาจ

ดําเนินการและหนว่ยงานที(รับผิดชอบ 

3.10.4 ผู้บริหารและพนักงานไม่นําข้อมูลจําเพาะไปใช้เพื(อการซื 'อขายหลักทรัพย์หรือส่งข้อมูล

ดงักลา่วให้ผู้ อื(นเพื(อการซื 'อขายหลกัทรัพย์  
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4. ตัวอย่าง คาํถาม – คาํตอบ 

             เพื(อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตาม “คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพ ึงปฏิบัต ิในการท ํางาน” 

ของ บริษัท และบริษัทยอ่ย จึงได้กําหนดตวัอยา่ง คําถาม – คําตอบ ดงันี ' 

*ยดึหลักนิตธิรรม 

1) คาํถาม บริษัทมีนโยบายให้ปรับปรุงระบบงานภายในบริษัทให้มีประสทิธิภาพมากยิ(งขึ 'น โดยให้จดัหาโปรแกรม

สําเร็จรูปมาใช้ ซึ(งโปรแกรมดงักลา่วมีจําหน่ายในราคาที(สงูมากและมีการสงวนลิขสิทธิHตามกฎหมาย 

เนื(องจากผู้ ใต้บงัคบับญัชาของท่านมีเพื(อนอยู่ที(ฝ่ายการตลาดของบริษัทคู่ค้าแห่งหนึ(งซึ(งใช้โปรแกรม

ดงักลา่วอยู ่และเพื(อต้องการได้ผลงานจากผู้บงัคบับญัชา เขาจึงขอ Copy โปรแกรมดงักลา่วมาทดลอง

ใช้ในงานเพื(อเป็นการประหยดัคา่ใช้จ่าย เมื(อทา่นทราบเรื(องนี 'ควรปฏิบตัิอยา่งไร 

คาํตอบ การนําโปรแกรมที(สงวนลขิสิทธิHตามกฎหมายมาใช้อยา่งไมถ่กูต้อง มีความเสี(ยงต่อการถกูฟอ้งร้องและ

เป็นการกระทําที(ผิดกฎหมาย ซึ(งอาจสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทในภายหลงัถึงแม้ว่าเป็นเพียงแต่

การทดลองนํามาใช้ก็ไม่สมควร ท่านควรสั(งให้ลบโปรแกรมดงักล่าวออกจากเครื(องขอองบริษัท และ

กําชบัไมใ่ห้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที(ไมไ่ด้ผา่นการจดัซื 'ออยา่งถกูกฎหมายมาใช้กบัเครื(องของบริษัท 

*ความโปร่งใส 

2) คาํถาม พนักงานฝ่ายจัดซื 'อคนหนึ(งมีหน้าที(ในการรับข้อมูลการประมูลการก่อสร้างและปรับปรุงสาขาของ

บริษัท ซึ(งในการเปิดซองประมลูครั 'งหนึ(ง ผู้บริหารได้รับการร้องเรียนจากคูค้่า (ผู้ประมลู) วา่บริษัทแห่ง

หนึ(งมีการรับรู้ข้อมลูการประมูลก่อนการเปิดซองประมูลและได้รับงานการประมูลเป็นส่วนมาก และ

เคยพบพนักงานฝ่ายจัดซื 'อคนนั 'นร่วมรับประทานอาหารกับพนักงานของบริษัทที(ได้รับงานประมูล 

ผู้บริหารควรดําเนินการอยา่งไร 

คาํตอบ นโยบายของบริษัทคือ ต้องมีความโปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรม ในกระบวนการจัดซื 'อ / จัดจ้าง ผู้บริหาร

ควรมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกบัพนกังาน หากพบว่ามีความผิดควรดําเนินการลงโทษตามระเบียบ 

และควรมีมาตรการปรับปรุงแก้ไขที(มีความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอีกทั 'งมีการแนะนํา / 

ตักเตือน ผู้ ที(เกี(ยวข้องกับกระบวนการจัดซื 'อ / จัดจ้าง ให้มีพฤติกรรมที(เหมาะสมกับหน้าที(ความ

รับผิดชอบ โดยเฉพาะการไปร่วมรับประทานอาหารกบับริษัทคู่ค้าควรไปมากกกว่า 1 คนและควรแจ้ง

ให้ผู้บงัคบับญัชารับทราบ 

*ตั 'งมั(นในความยุตธิรรมและความมีคุณธรรม 

3) คาํถาม ข้าพเจ้าทํางานกับ บริษัท ต่อมาน้องสาวข้าพเจ้าซึ(งทํางานที(บริษัทย่อย ได้ขอโอนย้ายและได้รับ

มอบหมายให้มาปฏิบตัิงานในหน่วยงานของข้าพเจ้า สถานการณ์ดงักลา่วเข้าข่ายขดัแย้งกบันโยบาย

ของบริษัทหรือไม ่
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คาํตอบ ขดัแย้ง เพราะน้องสาวของท่านต้องรายงานต่อท่านโดยทางอ้อมผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

ดงันั 'นท่านจึงมีอิทธิพลและอํานาจในการให้คณุให้โทษต่อน้องสาวของท่าน เช่น การประเมินผลงาน 

การขึ 'นเงินเดือนค่าจ้าง เป็นต้น ซึ(งอาจจะทําไปโดยอคติ เมื(อพิจารณาจากประเด็นความสมัพันธ์

สว่นตวัหรือบคุคลในครอบครัวแล้ว การโอนย้ายน้องสาวมาทํางานด้วยจึงเป็นเรื(องที(ไมเ่หมาะสม 

*ให้ความสาํคัญต่อลกูค้า 

4) คาํถาม ฝ่ายบริหารได้รับข้อร้องเรียนจากลกูค้าวา่ ได้ตกลงซื 'อบ้านเดี(ยวกบับริษัท โดยมีเงื(อนไขการสง่มอบบ้าน 

และของแถมตามที(ได้ตกลงกัน แต่เนื(องจากบริษัทสง่มอบและโอนบ้านให้ลา่ช้ากว่าที(ตกลงไว้ บริษัท

ควรมีการดําเนินการอยา่งไรในเรื(องนี ' 

คาํตอบ บริษัทได้คํานึงถึงความเที(ยงตรงในการสง่มอบสินค้าให้แก่ลกูค้า ภายใต้คณุภาพของสินค้าที(ผ่านการ

ตรวจสอบมาตรฐานก่อนการสง่มอบและโอนบ้าน รวมทั 'งเงื(อนไขตา่งๆ ได้ดําเนินการอยา่งครบถ้วน  ใน

ปัญหาที(เกิดขึ 'นอนัเกี(ยวข้องกับงานบริการที(จะต้องให้ความสําคญัต่อคํามั(นสญัญาที(ได้ตกลงไว้กับ

ลกูค้า ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีมาตรการการกําหนดตารางการทํางานและการสง่มอบ/โอนอย่างเข้มงวดอยู่

แล้ว รวมทั 'งโอนบ้านตามระยะเวลาที(กําหนดไว้ แต่หากมีข้อร้องเรียนดังกล่าว คณะทํางานควบคุม

คุณภาพ  จะรีบดําเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในทันที อาทิ ขั 'นตอนการรับคําสั(งซื 'อที(ต้อง

สอดคล้องกบัแผนงานการก่อสร้างและกําหนดรับมอบงาน การสั(งงานไปยงัสว่นงานที(เกี(ยวข้อง ตาราง

การสง่มอบและโอนกรรมสิทธิH ฯลฯ นําเสนอข้อมลูต่อผู้บริหารเพื(อหาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ตอ่ไป รวมทั 'งติดตอ่ประสานงาน และแจ้งความคืบหน้าให้แก่ลกูค้าอยา่งตอ่เนื(อง 

*มีความซื(อสัตย์สุจริต 

5) คาํถาม ข้าพเจ้าพบวา่เพื(อนร่วมงานคนหนึ(งบนัทกึการทํางานลว่งเวลาเป็นเท็จ ข้าพเจ้าควรทําอยา่งไร 

คาํตอบ การบนัทึกเวลาการทํางานเป็นเท็จหรือไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง ถือเป็นความผิดทางวินยัร้ายแรง 

การกระทําดงักล่าวทําให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นการทุจริตต่อบริษัท ท่านต้องรายงานเรื(อง

ดงักลา่วให้กบัผู้บงัคบับญัชาเพื(อแจ้งฝ่ายทรัพยากรบคุคลดําเนินการตามระเบียบข้อบงัคบัตอ่ไป 

*ปฏิบัต ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

6) คาํถาม เพื(อนร่วมงานคนหนึ(งชอบเล่นหวยใต้ดิน เป็นหัวหน้าวงแชร์และเป็นนายหน้าปล่อยเงินกู้ ให้กับ

พนกังาน ชกัชวนให้ข้าพเจ้าร่วมวงแชร์ และชอบพดูเรื(องหวย ข้าพเจ้าควรจะปฏิบตัิตนอยา่งไร 

คาํตอบ ท่านไม่ควรร่วมในกิจกรรมใดๆ ที(ขดัต่อระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท ควรมีการตกัเตือนเพื(อนของท่าน 

หรือรายงานหนว่ยงานที(เกี(ยวข้องดําเนินการตอ่ไป 

7) คาํถาม เพื(อนร่วมงานคนหนึ(งมีนิสยัชอบพูดตลกทะลึ(งลามก หรือตั 'งคําถามแบบสองแง่สองง่ามซึ(งทําความ

รําคาญใจให้แก่เพื(อนร่วมงานตา่งเพศ ข้าพเจ้าและคนอื(น ข้าพเจ้าจะยตุิสถานการณ์นี 'ได้อยา่งไร 
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คาํตอบ บริษัทมีระเบียบข้อบงัคบัห้ามกระทําพฤตกิรรมดงักลา่วอยูแ่ล้ว ทา่นสามารถแก้ปัญหาได้โดยพดูกบัคน

นั 'นโดยตรงเกี(ยวกบัความรู้สกึสว่นตวัของทา่น หรือรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือหนว่ยงานที(เกี(ยวข้อง 

8) คาํถาม พนักงานคนหนึ(งทํางานหารายได้พิเศษโดยขายสินค้าของบริษัทขายตรงแห่งหนึ(ง และใช้เวลางาน

รวมทั 'งโทรศพัท์และ E-Mail ของบริษัทเพื(อการขายสินค้าดงักลา่ว ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ(งซึ(งถกูชกัชวนให้

ซื 'อสนิค้าควรทําอยา่งไร 

คาํตอบ ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท ห้ามพนกังานเบียดบงัเวลาของบริษัท รวมทั 'งห้ามใช้เครื(องมือและ

อุปกรณ์ในการทํางานของบริษัท เพื(อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้ อื(น ท่านควรตกัเตือน

เพื(อนร่วมงานของทา่น หรือรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือแจ้งให้หนว่ยที(เกี(ยวข้องดําเนินการตอ่ไป 

*รักษาทรัพย์สิน 

9) คาํถาม หน่วยงานข้าพเจ้าได้รับเครื(องคอมพิวเตอร์ใหมม่าทดแทนเครื(องเก่า ข้าพเจ้าจะนําเครื(องคอมพิวเตอร์

เก่า ไปบริจาคในนามของบริษัทให้แก่โรงเรียนในเขตพื 'นที(ที(ข้าพเจ้ารับผิดชอบได้หรือไม ่

คาํตอบ แม้ว่าเครื(องใช้สํานักงานของบริษัทจะเก่าล้าสมยั แต่การบริจาคต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

และต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากผู้มีอํานาจดําเนินการก่อน 

*ไม่รับสิ(งตอบแทนที(เก ินปกติวิสัย 

10) คาํถาม ข้าพเจ้ากําลงัจะเดินทางไปประชุมร่วมกบับริษัทคู่ค้าในต่างประเทศเป็นครั 'งแรก และตามธรรมเนียม

จะต้องมีการแลกเปลี(ยนของกํานลัระหว่างบริษัทที(ทําธุรกิจร่วมกนั บริษัทมีนโยบายที(จะรับของกํานลั

หรือไม ่

คาํตอบ เป็นวฒันธรรมหรือธรรมเนียมในการแลกเปลี(ยนของกํานลั เพื(อสานสมัพนัธ์ทางธุรกิจแตข่องกํานลัไม่

ควรมีมลูคา่ที(สงู หากทา่นได้รับของกํานลัที(มมีลูคา่สงูเกินปกติวิสยั ทา่นต้องรับของดงักลา่วไว้ในนาม

ของบริษัท และต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบรวมทั 'งมอบของกํานลัให้แก่บริษัท 

11) คาํถาม ข้าพเจ้ากําลงัคดัเลอืกบริษัทที(ปรึกษาภายนอก ให้จดักิจกรรมทางการตลาดเป็นกรณีพิเศษ ซึ(งน้องของ

ข้าพเจ้าดําเนินธุรกิจเป็นที(ปรึกษาด้านการตลาดเช่นกนั ซึ(งข้าพเจ้าพิจารณาแล้ววา่ น้องของข้าพเจ้ามี

คณุสมบตัิเหมาะสมกบังานในลกัษณะที(ข้าพเจ้าต้องการเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าสามารถวา่จ้างน้องได้

หรือไม ่

คาํตอบ ไมไ่ด้ แม้วา่น้องของทา่นมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นอยา่งยิ(ง เพราะการวา่จ้างจะทําให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ของบริษัท อย่างไรก็ดีน้องของท่านยงัมีโอกาสที(จะได้รับการคดัเลือกเป็นที(ปรึกษา

ให้แก่บริษัท โดยทา่นจะต้องไมเ่กี(ยวข้องในการคดัเลอืก ตดัสนิใจ และเสนอวา่จ้าง 
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*ไม่ใช้ข้อมูลจาํเพาะเพ ื(อประโยชน์ในทางมิชอบ 

13) คาํถาม ข้าพเจ้ามีงานสอนหนังสือนอกเวลางาน และต้องการนําข้อมูลที(ข้าพเจ้าทํางานกับบริษัทมาใช้

ประกอบการสอน การกระทําดงักลา่วถือเป็นการขดัตอ่นโยบายของบริษัทหรือไม ่

คาํตอบ อาจเป็นการขดัต่อนโยบายบริษัท เนื(องจากข้อมลูที(ผลิตขึ 'น ใช้ หรือเป็นข้อมูลที(อยู่ในความดูแลของ

ท่านขณะทํางานให้บริษัท อาจเป็นข้อมูลจําเพาะหรือเป็น ทรัพย์สินทางปัญญา ท่านควรปรึกษา

ผู้บงัคบับญัชาก่อนที(จะนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ที(นอกเหนือความรับผิดชอบในอํานาจหน้าที(ของตน 
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5. บทส่งท้าย 

จริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางานฉบบันี 'เป็นเพียงแนวทางสําหรับการปฏิบตัิงาน

ของผู้บริหารและพนกังาน ดังนั 'นหากเกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาอื(นใดในทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน                    

ซึ(งอยูน่อกเหนือจากที(ได้กําหนดไว้ในจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางานฉบบันี '  ผู้บริหารและ

พนกังานควรปรึกษาหารือผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขั 'น เพื(อร่วมกนัพิจารณาหาทางแก้ไขหรือหาข้อพึงปฏิบตัิที(เหมาะสม

เพื(อการปฏิบตัิงานตอ่ไป    

ทั 'งนี 'จริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการทํางานฉบบันี ' และประกาศฉบบัที( 009/2545 ถือว่า

เป็นวินยัซึ(งผู้บริหารและพนกังานจะต้องทําความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติ รวมทั 'งจะต้องไม่กระทําใดๆ ที(เป็นการขดัต่อ 

จริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการทํางานฉบบันี '  

 

 

 

 

 

 

 

 

 










