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1.0 บทน า 
บริษัท โรงพยาบาล วฒันแพทย์ ตรัง จ ากดั ค านงึถงึความเสมอภาค ความซื่อตรง จริยธรรม และการรักษา

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจร่วมกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัท  ซึง่จรรยาบรรณทางธุรกิจ จะต้องมีความชดัเจนเพียงพอ
ที่ป้องกนัการประพฤติปฏิบตัใินทางที่ผิดหรือท าให้เสือ่มเสยี และสะท้อนให้เห็นถงึความต้องการขององค์กรที่ต้องการให้ทกุคน 
ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎข้อบงัคบั ตามนโยบายและตามคณุคา่หลกัขององค์กร โดยให้พนกังานทกุคนยดึถือ และปฏิบตัิ
ตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด พร้อมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมถงึกรอบกตกิาทีต่กลงร่วมกนักบัคูค้่า และผู้มีสว่นได้สว่น
เสยี ก าหนดให้มกีารเสนอทางเลอืกที่ดีที่สดุและปฏิบตัิตอ่คูค้่าทกุรายอยา่งเทา่เทียม โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อเสริมสร้าง
สมัพนัธภาพอนัดีและสง่เสริมการพฒันาอยา่งยัง่ยืนร่วมกนักบัคูค้่า น าไปสูก่ารเป็นองค์กรธรรมาธิบาล   
 

2.0 สารบัญ 
   เร่ือง              หน้า 

1. ความรับผิดชอบท่ีจะให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รับความเป็นธรรม    3  
2. แนวทางจรรยาบรรณ          4 
3. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ        5 
4. จริยธรรมของกรรมการบริษัท และพนกังาน       5 
5. จริยธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี        8 
6. จริยธรรมพนกังาน                    14 
7. การใช้คอมพวิเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ               15 
8. การดแูลให้มีการปฏิบตัิตามและการทบทวน                16 
9. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ                 16  
 

3.0 ค านิยามศัพท์ 
3.1  จรรยาบรรณ   หมายถึง  ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแตล่ะอยา่งก าหนดขึน้ เพื่อรักษาและ 

                        สง่เสริมเกียรตคิณุช่ือเสยีงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3.2  จริยธรรม        หมายถึง  การด าเนินธุรกิจตามแนวปฏิบตัิที่ด ี
3.3  นโยบาย         หมายถึง  หลกัและวิธีปฏิบตัิซึง่ถือเป็นแนวด าเนินการที่ก าหนดขึน้เพื่อให้ทกุภาคสว่นขององค์กร 
                                           น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ  
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4.0 เนือ้หาของเอกสาร 
4.1 ความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม 

• ให้ผู้ รับบริการได้รับประโยชน์สงูสดุ ทัง้ด้านคณุภาพและราคา 
• ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทนุในอตัราทีเ่หมาะสม 
• ให้พนกังานได้รับผลประโยชน์และมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
• ให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายได้รับการปฏิบตัิที่เป็นธรรม 

4.2 แนวทางจรรยาบรรณ 
4.2.1  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
บริษัท ซึง่ในท่ีนีห้มายถึง บริษัท โรงพยาบาล วฒันแพทย์ ตรัง จ ากดั ประสงค์ให้กรรมการ และพนกังานทกุคน

รับผิดชอบในการท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึง่ครอบคลมุและ
ค านงึถึงประเด็นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1.1  การโน้มน้าว กระตุ้นและจงูใจให้กรรมการและพนกังาน ร่วมมือร่วมใจสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการ 
4.2.1.2  ความคาดหวงัและสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ของกรรมการและพนกังานรวมถงึผู้มีสว่นได้เสยี ซึง่หมายถงึผู้มี 
             สว่นได้เสยีหรือผู้มีสว่นเก่ียวข้อง (Stakeholders) ที่ส าคญัในวงจรธุรกิจขององค์กร อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น      
             กรรมการผู้บริหาร และพนกังาน ลกูค้า และคูค้่า เจ้าหนีก้ารค้า คูแ่ขง่ขนั ชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อมและ         
             ภาครัฐ 
4.2.1.3  สร้างความเช่ือมัน่วา่ สทิธิตามกฎหมายของผู้มีสว่นได้เสยีได้รับความคุ้มครอง 
4.2.1.4  การปฏิบตัติอ่ผู้มีสว่นได้เสยีด้วยความสจุริต โปร่งใสและเป็นธรรม 

4.2.2  ข้อแนะน าเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
4.2.2.1  ท าความเข้าใจเนือ้หาสาระของจรรยาบรรณ 
4.2.2.2  เรียนรู้เนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 
4.2.2.3  ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาสาระของจรรยาบรรณอยา่งสม ่าเสมอ 
4.2.2.4  ให้ความรู้ความเข้าใจกบับคุคลอื่นท่ีต้องปฏิบตัิหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบตอ่ 
             บริษัท 
4.2.2.5  เมื่อมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่บริษัทก าหนดให้มหีน้าที่ 
            รับผิดชอบเก่ียวกบัการตดิตามการปฏิบตัติามจรรยาบรรณ ผา่นทางช่องทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 
4.2.2.6  แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
4.2.2.7  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆ กบัหนว่ยงานหรือบคุคลท่ีบริษัทได้มอบหมาย 
4.2.2.8  ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัต้องเป็นผู้น าในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนสง่เสริมสภาพแวดล้อม    
             ในการท างานให้พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้องเข้าใจวา่การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเป็นสิง่ที่ถกูต้อง 
             และ 
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         ต้องปฏิบตัิ 
                  4.2.3  การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 

ผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสยั หรือสง่ข้อร้องเรียนไปยงั
บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

  4.2.3.1  ผู้บงัคบับญัชาที่ตนเองไว้วางใจในทกุระดบั 
4.2.3.2  ผู้อ านวยการส านกังานการบคุคลกลาง 
4.2.3.3  ผู้อ านวยการส านกังานตรวจสอบ 
4.2.3.4   เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
4.2.3.5   กรรมการบริษัท 

4.3 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
    4.3.1 บริษัทยดึถือการปฏิบตัติามกฎหมายทีใ่ช้กบัการด าเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด และถึงแม้วา่กฎหมายจะยอมให้ 

                         สามารถท าได้ แตบ่ริษัทจะยดึถือปฏิบตัใินทางทีซ่ื่อตรง และถกูต้องที่สดุ 
               4.3.2 บริษัทเช่ือมัน่วา่การประกอบธุรกิจอยา่งซื่อตรง มจีริยธรรมและคณุธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ 
                        ถกูต้องและยัง่ยนื  
     4.3.3 ปฏิบตัิตามนโยบาย “การก ากบัดแูลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษัท 

    4.3.4 บริษัทจะเคารพตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีของชาติ 
               4.3.5 บริษัทจะบริหารงานด้วยความซื่อตรง โปร่งใส รวมทัง้การบนัทกึบญัชีที่ถกูต้อง การเสนอและใช้งบประมาณ 

 อยา่งชดัเจนและประหยดั รวมถงึการประเมินโครงการลงทนุตา่งๆ อยา่งซื่อตรง ถกูต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม 
          4.3.6 บริษัทมุง่หวงัความซื่อตรงจากพนกังานทกุระดบัชัน้ ในการปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัท หลกัเกณฑ์ทาง 
             บญัชี และการควบคมุภายในอื่นๆ และหากพนกังานพบเห็นการละเมิดกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ที่ 
             จะสง่ผลให้เกิดการทจุริต และความเสือ่มเสยีแก่บริษัท พนกังานพงึแจ้งผู้บงัคบับญัชาทราบทนัที 
            4.3.7 บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยค านงึถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่มีตอ่สถาบนัชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  
              รวมทัง้กฎหมายและศีลธรรมอนัดีของบ้านเมือง 
            4.3.8 เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และรักษาประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี รวมถึงสงัคม 
            4.3.9 สร้างระบบงานท่ีเข้มแขง็ เพื่อป้องกนัการทจุริต ผา่นระบบการตรวจสอบภายใน 
          4.3.10 ก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทัง่ทัง้องค์กร มีสว่นร่วมในการตอ่ต้านการทจุริต รายงานความ 
      ขดัแย้งทางผลประโยชน์ การสือ่สารอยา่งมีประสทิธิผล สง่เสริมคณุภาพชีวิตในการท างาน 

4.4 จริยธรรมของกรรมการบริษัท และพนักงาน 
บริษัทมุง่หวงัให้กรรมการบริษัท และพนกังานปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรม ด ารงตน หรือปฏิบตัิหน้าที่ด้วย

ความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงูสดุในการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืนของบริษัท และผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยี ดงันี ้
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4.4.1 การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท 
       4.4.1.1 ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

  ดงันี ้
 (1)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัข้อก าหนด  ของตลาด     

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด      หลกัทรัพย์ 
 (2)   กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องไมห่ลกีเลีย่งการปฏิบตัติามระเบียบ ข้อบงัคบั และ 
      กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานก ากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทก าหนดขึน้ 
และรายงานข้อมลูเก่ียวกบัการฝ่าฝืนการไมป่ฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบั และกฎหมาย ตอ่หนว่ยงานนัน้ ๆ 

       4.4.1.2  ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม มีเร่ืองทีจ่ะพิจารณา กรรมการท่ีมีสว่นได้ 
       เสยีทา่นนัน้ต้องออกจากห้องประชมุ และงดการมีสว่นร่วมใด ๆ ในการพิจารณาตดัสนิใจใน 
       เร่ืองดงักลา่ว 

       4.4.1.3  หลกีเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์สว่นตน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารอยา่งมี 
       ประสทิธิภาพ ดงันี ้

(1) ไมน่ าข้อมลูที่ได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยมชิอบ 
(2) ไมใ่ช้ความลบัขององค์กรในทางที่ผิด และไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัขององค์กร แม้ 
     พ้นสภาพหรือสิน้สดุการปฏิบตัิหน้าที่ขององค์กรไปแล้ว 
(3) ไมห่าประโยชน์สวนตวัจากการเป็นกรรมการ 
(4) ไมส่ร้างข้อผกูมดัที่อาจขดัแย้งกบัหน้าที่ของตนในภายหลงั 
(5) ไมรั่บสิง่ของ หรือประโยชน์อืน่ใดอนัเป็นการขดัตอ่ประโยชน์ขององค์กร 

4.4.1.4 รักษาข้อมลูที่เป็นความลบัขององค์กร ไมใ่ห้ร่ัวไหลไปยงับคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง ซึ่งอาจจะ 
            ก่อให้เกิด ความเสยีหายแก่องค์กรหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย 

   4.4.1.5 การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบยีนของกรรมการ คู่สมรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรล ุ
       นิติภาวะ ให้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการ 

 ปฏิบตัิเก่ียวกบัการได้มา หรือการจ าหนา่ยไปซึง่หลกัทรัพย์ของกรรมการและพนกังาน       
 พ.ศ.2547 

 4.4.2  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลับ 
  4.4.2.1 นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(1) บริษัทต้องการให้พนกังานทกุคนหลกีเลีย่งการขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์สว่นตวัของ 
พนกังาน และผลประโยชน์ของบริษัท ในการติดตอ่กบัคูค้่าและบคุคลอื่น รวมถงึหลกีเลีย่ง
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
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(2) กรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ท ารายการนัน้เสมือนการ 
ท ารายการกบับคุคลภายนอกทีม่ข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพงึ 
กระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไป ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็น 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง และต้องไมม่ีสวนในการพิจารณาอนมุตัิ และมี 
หน้าที่ต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีที่กรรมการผู้บริหาร หรือพนกังานไัปเป็นกรรมการ หุ้นสว่น หรือที่ปรึกษาในองค์กร 
      อื่น การด ารงต าแหนง่นัน้ต้องไมข่ดัตอ่ประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบตัิหน้าที่โดยตรงใน     
      บริษัท รวมทัง้ต้องได้รับการอนมุตัิจากบริษัทก่อน 
(4) ในการพิจารณารายการท่ีมี หรืออาจมคีวามขดัแยงัทางผลประโยชน์ (Conflicts of 
       Interest) ระหวา่งผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งอื่น ซึง่ใช้เป็น 
       แนวปฏิบตัิอยา่งชดัเจน และเช่ือมัน่ได้วา่การเข้าท ารายการดงักลา่วมีความเป็นธรรม    
       โปร่งใส สมเหตสมผล ุและเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน รวมทัง้จดัให้มีแบบ 
       รายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสยัวา่จะเป็นผลประโยชน์ที่ขดักนักบัผลประโยชน์ของ 
       บริษัทฯ ไว้ในคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการ 
(5) บคุคลที่ด าเนินการใด ๆ ซึง่มสีว่นได้สว่นเสยีกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไมว่า่ทางตรง 
      หรือทางอ้อม จะต้องมีหน้าทีใ่นการรายงานการมีสวนได้สว่นเสยี ดงันี ้

• กรรมการและผู้บริหาร จะต้องมีหน้าที่รายงานการมีสวนได้สว่นเสยีทนัทีที่มีรายการ    
เกิดขึน้ และเพื่อมัน่ใจได้วา่บริษัทได้มีการตรวจสอบเป็นประจ า จึงก าหนดเลขานกุาร
บริษัท โดยมีหน้าที่ส ารวจรายการท่ีมีสวนได้สว่นเสยีเป็นประจ าทกุสิน้ปี และรายงาน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รับทราบอยางน้อยปีละครัง้ 

• ผู้บริหารระดบัจดัการตัง้แตผู่้จดัการแผนก ถงึ ผู้จดัการทั่วไป และพนกังานท่ีมีสว่น 
เก่ียวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงก าหนดให้ผู้บริหาร
ในระดบัจดัการทกุคน และพนกังานท่ีมีสวนเก่ียวข้องในการด าเนินงาน มีหน้าที่
รายงานการมีสว่นได้สว่นเสยีทนัทีท่ีมีรายการเกิดขึน้ และ/หรือรายงานการมีสว่นได้
เสยีเป็นประจ าทกุสิน้ปี โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ซึง่ปฏิบตัิหน้าที่ประธาน
คณะท างานธรรมาภิบาล มีหน้าที่ส ารวจและรายงานตอ่กรรมการผู้อ านวยการ 
รับทราบเป็นประจ าหรืออยา่งน้อยปีละครัง้  

(6) กรรมการผู้บริหาร และพนกังานท่ีมีสว่นรู้ข้อมลูภายในใช้เป็นแนวปฏิบตัิ และก าหนดให้ 
     กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามข้อก าหนดของ 
     ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตอ่คณะกรรมการเป็น 
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     ประจ า 
(7) ประกาศให้ทราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีรับทราบข้อมลูภายในท่ีม ี
      นยัส าคญัที่อาจสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ 
      ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทจะมีการประกาศผลการด าเนินงาน  
      หรือก่อนการเปิดเผยข้อมลูภายในตอสาธารณะชน 
(8) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดแูลการมีสว่นได้สว่นเสยีของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
      หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่มีสวนได้สว่นเสยีกบัการบริหารจดัการของบริษัท และ  
      บริษัทยอ่ย  ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีการรายงาน 
      ข้อมลูของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทกุไตรมาส และตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
(9) ในกรณีบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เข้าไปมีสว่นร่วม หรือถือหุ้นในกิจการท่ีแขง่ขนักบัธุรกิจของ 
      บริษัท ซึง่อาจก่ออให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ให้ด าเนินการดงันี  ้
   • กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่เก่ียวข้อง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท 
            ทราบเป็นลายลกัษณ ัอกัษร 

• พนกังาน จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้อ านวยการ ทราบเป็นลายลกัษณอักัษร 
(10) การท่ีพนกังานน าข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัท ไปเปิดเผยแก่บคุคลอื่น ในระหวา่งที่อยู่ 
        ในการจ้างของบริษัท หรือเมื่อออกจากการจ้างของบริษัทแล้ว โดยไมไ่ด้รับอนญุาตที่ 
        ถกูต้องจากบริษัท ถือเป็นการขดักนัแหง่ผลประโยชน์อยา่งหนึง่ 

  4.4.2.2 นโยบายการใช้ข้อมลูภายในและการรักษาความลบั 
   (1) บริษัทในฐานะท่ีเป็นองค์กรหนึง่ในสงัคม อนัมีหน้าทีต่ิดตามขา่วสารข้อมลูตา่งๆ ในสงัคมใน 

 ขณะเดียวกนับริษัทได้มีนโยบายในการจดัการข้อมลูในบริษัท อยา่งมีประสทิธิภาพ และ 
เผยแพร่ข้อมลูที่จ าเป็นและถกูต้องเหมาะสมตอ่สงัคมตามแตโ่อกาส 

(2) บริษัทมีนโยบายในการรักษาข้อมลูที่เป็นความลบั ให้อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลโดย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบอยา่งชดัเจนและเหมาะสม ซึง่รวมถงึการควบคมุดแูลจดัการระบบ 
เครือขา่ยคอมพวิเตอร์ และซอฟท์แวร์ 

    (3) บริษัทห้ามใช้โอกาส หรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ในการหา 
      ประโยชน์สวนตนเพื่อผู้อื่น หรือท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัท และ/หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
(4) บริษัทห้ามใช้ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมลู 
     ภายในแก่บคุคลอื่น  เพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท 

    (5) ห้ามน าข้อมลูของบริษัท ไปใช้อ้างองิตอ่บคุคลภายนอก เพื่อสร้างประโยขน์สว่นตวั 
(6) ห้ามเปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัท ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั แม้   

             หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท ไปแล้ว 
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4.5 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
4.5.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทตระหนกัดวีา่ ผู้ ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ บริษัทมีหน้าที่สร้างมลูคา่เพิม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
จึงก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ไปนี ้

4.5.1.1  บริษัทจะพยายามสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีเป็นเวลา
ยาวนาน  ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการท างานท่ีมีประสทิธิภาพและมีผลประกอบการท่ีดีของบริษัท 
4.5.1.2  บริษัทเคารพสทิธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมลูที่จ าเป็น เพื่อใช้ในการประเมินการ
บริหารงาน  ของบริษัท จะเปิดเผยผลประกอบการพร้อมกบัข้อมลูที่ถกูต้องตามความจริง และรายงาน
ฐานะ  การเงินของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งสม า่เสมอตามหลกัสากล อนัเป็นท่ียอมรับของตลาดเงินทนุ
ตา่งประเทศที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 
4.5.1.3 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต ภายใต้การตดัสนิใจอยา่ง 
สมเหตสุมผลบนพืน้ฐานข้อมลูที่เช่ือวา่เพียงพอ ถกูต้อง ไมม่ีสว่นได้สว่นเสยีทัง้ทางตรง ทางอ้อม   
และท าโดยสจุริต เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท มีจดมุง่หมายโดยชอบ และเหมาะสมไมก่ระท า 
การโดยมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
4.5.1.4 ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติกรรมการ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
ด าเนินการตามแนวปฏิบตัิ ที่ดีของหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนิน 
ธุรกิจ และปฏิบตัิ ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์ 
สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
4.5.1.5 จดัการดแูลมิให้สนิทรัพย์ของบริษัท เสือ่มคา่ หรือสญูหายโดยมิชอบ จดัให้มีระบบควบคมุ 
ภายใน และระบบบริหารความเสีย่งที่มีประสิทธิผล 
4.5.1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเข้ามามีสว่นในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบการด าเนิน
กิจการภายใต้การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
4.5.1.7 รายงานสถานภาพของบริษัทอยางสม ่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง และทนัตอ่
สถานการณ์ 
4.5.1.8 แจ้งข้อมลู ขา่วสารและสารสนเทศของบริษัท ที่ถกูต้องตามข้อเท็จจริง และเพยีงพอตอ่การ 
ตดัสนิใจแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และในเวลาทีเ่หมาะสม 
4.5.1.9 ดแูลไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้อง 
โดยให้ข้อมลูใด ๆ ของบริษัท ซึง่ไมไ่ด้เปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัท ตอ่ 
บคุคลภายนอก และ/หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง ผลประโยชน์กบั
บริษัท 
4.5.1.10 จดัให้มีช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสการกระท าที่ไมส่จุริต หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ครอบคลมุ 
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           ถึงเว็บไซต์ไปรษณีย์ และโทรคมนาคม และมกีระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การค้มครอง 
ผู้ ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการด าเนินการต่อผู้ ร้องเรียนอยางเป็นระบบและยตุิธรรม 
4.5.1.11 จดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูหลากหลายช่องทาง รวมทัง้จดัท าเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ ถือ 
หุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก และจดัท าข้อมลูด้วยภาษาที่เข้าใจงา่ย 

  4.5.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
4.5.2.1 บริษัทฯมีมาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีให้ข้อมลูแก่ทางการ กรณีมีการท าผิดกฎหมาย หรือผิด 
         พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ จะได้รับความคุ้มครอง บริษัท ไมส่ามารถ 

ปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นการเปลีย่นต าแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สัง่พกั   
งาน ขม่ขู ่ รบกวนการปฏิบติิงาน เลกิจ้าง (มาตรา 89/2) อนัเนื่องมาจากสาเหตแุหง่การแจ้ง
เบาะแสเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย หรือการผิดจรรยาบรรณ 

4.5.2.2 บริษัทฯตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างผลติภณัฑ์ คณุภาพแก่บริษัท จงึให้      
         ความส าคญัในการปฏิบตัิ ตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาสผลตอบแทน การ     
         แตง่ตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพ ควบคูก่บัการพฒันาคณุธรรมเพื่อให้พนกังานเป็นผู้มี 
         ความสามารถ และเป็นคนดีของสงัคมด้วย บริษัท จงึได้ก าหนดหลกัการปฏิบตัิตอ่พนกังานดงันี ้

(1) ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
(2) ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัดิ์ศรี 
      ของความเป็นมนษุย์ ตามหลกสทิธิมนษุยชนสากล 
(3) จดัเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนกังาน และให้พนกังานได้รับคา่ตอนแทนที ่
     เหมาะสมตามศกัยภาพ 
(4) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบการท างานให้พนกังานมีความปลอดภยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สนิ  รวมถึงมีสขุอนามยัที่ด ี
(5) ให้ความส าคญักบัการพฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะ และเพิ่มพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาส 
      ให้พนกังานมีการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง และสม า่เสมอ 
(6) แตง่ตัง้ โยกย้าย ให้รางวลัและลงโทษพนกังาน ด้วยความสจุริตใจ และตัง้อยู ่บนพืน้ฐาน 
     ของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
(7) บริษัทจดัให้มกีองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังาน 
(8) ให้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการด าเนินงาน และสถานภาพของบริษัท ให้พนกังานทราบอยา่ง 
      สม ่าเสมอ 
(9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 
(10) หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ที่ไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าที่การ 
       งานของพนกังาน หรือคกุคามและสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 
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(11) สร้างจิตส านกึที่ดใีห้พนกังานรู้จกัการเป็นผู้ให้ และเป็นพลเมอืงทีด่ีของสงัคม 
(12) จดัให้มชี่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม หรือแจ้ง 
        เบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึง     
        มาตรการคุ้มครองพนกังานผู้ ร้อง ที่เป็นระบบ และยตุิธรรม 
(13) บริษัทฯและตวแทนองค์กรต้องสนบัสนนุการใช้สทิธิทางการเมืองของพนกังานด้วย 
        ความเป็นกลาง 

    (14) เคารพสทิธิสว่นบคุคล และความสามารถของพนกังาน โดยไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของ 
        พนกังานโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
(15) จดัให้มกีารตดิตามผลความสามารถ ความถนดั เพื่อจดัหน้าที่ของพนกังานให้เหมาะสม 
       กบังานท่ีต้องรับผิดชอบ    

4.5.3 นโยบายการปฏิบัตต่ิอลกูค้า 
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส าคญัที่จะตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้า ซึ่งเป็นปัจจยัที่น าไปสู่

ความส าเร็จของธุรกิจบริษัท และมีเจตจ านงที่จะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความต้องการของลูกค้าให้ม ี
ประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ โดยก าหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี ้

4.5.3.1  สง่มอบบริการท่ีมีคณุภาพ  ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาทีเ่ป็นธรรม  
4.5.3.2  ให้ข้อมลูขา่วสารและค าแนะน าที่ถกูต้อง เพยีงพอ และทนัเหตกุารณ์ตอ่ลกูค้า เพื่อให้ทราบ 

                        เก่ียวกบัสนิค้า การบริการ 
4.5.3.3 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่ลกูค้า อยางเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใด  
             ได้ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
4.5.3.4  ปฏิบตัิกบัลกูค้าด้วยความสภุาพ เป็นท่ีวางใจได้ของลกูค้า 
4.5.3.5 มีระบบการจดัเก็บข้อมลูของลกูค้าอยางปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบัของลกูค้า ไมส่ง่  

ตอ่ข้อมลูโดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากลกูค้า และไมน่ าข้อมลูของลกูค้าไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมิชอบ                    

4.5.3.6  ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิ คุ้มครองผู้บริโภค 
4.5.3.7  ให้มีระบบ/กระบวนการ ที่ให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ความปลอดภยัของสนิค้า 

                         และบริการ รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองการสง่มอบ และการด าเนินการอยา่งถึงที่สดุ  
เพื่อให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 

4.5.3.8  สนบัสนนุการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของลกูค้า 
4.5.3.9  ความรับผิดชอบตอ่การบริการแก่ลกูค้า 
 (1) จดัให้มีบริการท่ีมีคณุภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นท่ีพงึพอใจแก่ 

     ผู้ รับบริการ 
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(2) จดัให้มีบริการท่ีได้มาตรฐาน มีระบบบริหารจดัการเพื่อประกนัคณุภาพการบริการ หรือ 
      ระบบการควบคมุภายใน โดยยดึถือผู้ รับบริการเป็นศนูย์กลาง 
(3) พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการให้บริการอยา่งสม า่เสมอ  
(4) ให้ข้อมลูโอกาสเกิดความเสีย่งระหวา่งการเข้ารับบริการ ให้ผู้ รับบริการทราบ เพื่อการ 
     ตดัสนิใจก่อนเข้ารับบริการ โดยร่วมกบัการลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบกุารรับทราบถงึ 
     ความเสีย่ง การยมิยอม หรือไมย่ินยอมเข้ารับบริการ 
(5) ข้อมลูการเข้ารับบริการของผู้ รับบริการทกุคนจะต้องได้รับการดแูล รักษา จดัเก็บ ไมเ่ปิดเผย 
      ให้ผู้อื่นทราบ โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากผู้ รับบริการ 

4.5.4 นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตัิตอ่คูค้่า รวมถงึเจ้าหนี ้ อยางเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึง

ประโยชน์สงสดูของบริษัทฯ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่ง
สถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขดัแยงัทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิ ตามพนัธสญัญา ให้ข้อมลูทีเ่ป็นจริง 
รายงานท่ีถกูต้อง และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ ัทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

4.5.4.1 ปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยางเสมอภาค และเป็นธรรม 
4.5.4.2  ใช้สนิค้า และบริการท่ีมลีขิสทิธ์ิถกูต้อง และไมส่นบัสนนุสนิค้า หรือการกระท าที่เป็นการละเมิด 
            ทรัพย์สนิทางปัญญา 
4.5.4.3 การรับสิง่ของหรือประโยชน์อื่นใด : 
 (1) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนกังานรับ หรือขอเร่ียไรของขวญั เช่น การเลีย้งรับรอง การ 
                 ให้บริการ การสนบัสนนุทางการเงิน หรือ เงินรางวลัจากบคุคลท่ีท าธุรกิจกบับริษัท 

(2) ห้ามรับสิง่ของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบคุคลอื่นท่ีมีหน้าที่ หรือธุรกิจเก่ียวข้องกบัองค์กร 
เว้นแตใ่นโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทัว่ไปพงึปฏิบตัิตอ่กนั โดยสิง่ของหรือ
ประโยชน์อื่นใดนัน้ ต้องมีราคาหรือมลูคา่การรับในแตล่ะโอกาส ่ มีมลูคา่ไมเ่กิน 2,000 บาท 
ต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาของตนทราบทนัที โดยการรับสิ่งของดงักลา่วต้องไมม่ีอิทธิพล
ตอ่การตดัสนิใจอยา่งหนึง่อยา่งใด โดยไมเ่ป็นธรรมต่อการปฏิบตัหิน้าที่ 

4.5.4.4 การให้สิง่ของหรือประโยชน์อื่นใด : ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนกังานเสนอผลประโยชน์ หรือ      
           สิง่จงูใจในรูปใดๆ ทัง้สิน้ตอ่บคุคลภายนอกอื่นใดเพื่อจงูใจให้ปฏิบตัิในทางทีม่ิชอบ และ  
           ก่อให้เกิดความขดัแย้ง 
4.5.4.5 กรณีที่มีข้อมลูวา่มีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตเกิดขึน้ต้อง 

      เปิดเผยรายละเอียดตอ่คูค้่า และร่วมกนัแกไัขปัญหาโดยยตุิธรรม และรวดเร็ว รวมถงึหา 
      มาตรการป้องกนั 

4.5.4.6  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไวกับัคูค้่า และ/หรือ เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 
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4.5.4.7 กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาแนว 
         ทางแก้ไข 
4.5.4.8 ให้โอกาสคูค้่าที่ด าเนินธรุกิจถกูต้องตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามระบบมาตรฐานสิง่แวดล้อม ความ 
         ปลอดภยัและอาชวัอนามยั และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
4.5.4.9 สง่เสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของคูค้่า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามาม ี
         สว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัท 
4.5.4.10 การจดัหาสนิค้าและบริการ เป็นไปอยา่งมมีาตรฐาน และมีจริยธรรมโดยด าเนินการภายใต้ 
              หลกัการดงันี ้

(1) มีการแขง่ขนัจากผู้ เสนอราคาและการคดัเลอืกอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม 
(2) มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลอืกคูค้่าและสญัญา 
(3) จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม 
(4) จดัให้มีระบบการจดัการ และติดตามเพื่อให้มัน่ใจวา่ มกีารปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญา 
     อยา่งครบถ้วน เพื่อป้องกนัการทจุริตประพฤติมชิอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

   4.5.4.11 บริษัทประสงค์ที่จะให้บริการตามมาตรฐานวชิาชีพท่ีดี มคีณุภาพ ด้วยความซื่อสตัย์ยตุิธรรม 
4.5.4.12 บริษัทมีนโยบายรักษาความลบัของคูค้่า และคูส่ญัญาในการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และ 

   อิสระ ไมด่ าเนินธุรกิจโดยมชิอบระหวา่งคูค้่า และคูส่ญัญา ไมต่ิดสนิบนหรือจดัหาสิง่ของให้ 
ผู้อื่น โดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

4.5.4.13 บริษัทรักษาไว้ซึง่การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม โดยอยูบ่นหลกัเกณฑ์การตดัสนิใจโดย 
   เปรียบเทียบเง่ือนไข ราคา คณุภาพ รวมไปถึงการบริการตา่งๆ อยา่งโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ และไมว่า่จะอยูส่ถานการณ์ใดก็ตาม ห้ามมใิห้มีการเรียกร้องให้คูค้่าและ
คูส่ญัญา ให้หรือรับผลประโยชน์ใดในการด าเนินธุรกิจ 

4.5.4.14 บริษัทมุง่หมายที่จะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคูค้่าและคูส่ญัญาที่มี
วตัถปุระสงค์ชดัเจนในเร่ืองคณุคา่ของสนิค้าและบริการ ที่คูค่วรกบัมลูคา่เงิน คณุภาพทางด้าน
เทคนิค และมีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

4.5.4.15 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินให้คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 
4.5.4.16 บริษัทประสงค์ที่จะด าเนินธุรกิจระหวา่งคูค้่า และคูส่ญัญาอยา่งถกูต้อง และได้รับความ 

   คุ้มครองตามกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 
4.5.5 นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมีนโยบายทีจ่ะปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิ การ
แขง่ขนัทางการค้า ไมล่ะเมดิความลบั หรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยวิธีฉ้อฉล
ดงัตอ่ไปนี ้
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4.5.5.1 ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี สง่เสริมการค้าเสรี และไม่ใช้วิธีทุม่ตลาด 
4.5.5.2 ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 
4.5.5.3 ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 
4.5.5.4 ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา/ลขิสทิธ์ิ  

  4.5.6 ความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
   บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมทีด่ี โดยมี 

แนวปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
   4.5.6.1 ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม 

4.5.6.2 บริษัทจะพยายามป้องกนัอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยเนื่องจากงานอาชีพ ด้วย 
   ความร่วมมืออยา่งจริงจงัของพนกังานทกุคน รวมทัง้จะจ ากดั และจดัการความเสีย่งตอ่ความ    
ปลอดภยั อนัเกิดจากการด าเนินงานทางธุรกิจ 

4.5.6.3 บริษัทจะจดัให้มกีารเลอืกใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ การจดัท าระเบียบปฏิบตัิ การอบรม และการ  
            ควบคมุการปฎิบตัิงาน โดยค านงึถงึความปลอดภยัของชีวิต และทรัพย์สนิของพนกังาน รวมถงึ  
            สว่นรวม ที่บริษัทด าเนินธุรกิจอยู ่
4.5.6.4 ใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่ มีมาตรการประหยดัพลงังาน และสง่เสริม 
            กระบวนการน าทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม ่
4.5.6.5  จดัให้มีระบบการท างานท่ีมุง่เน้นให้เกิดความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานท่ีท างานอยา่ง 
         เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษที่อาจเกิดขึน้ ในระหวา่งปฏิบตังิาน การจดัสถานท่ี     
         ท างาน  ให้สะอาดและถกูสขุลกัษณะ เพื่อให้บคุลากรตลอดจนผู้ เข้ามาในบริษัททกุคน  

ปลอดภยัจากอนัตราย จากอบุตัิเหต ุและโรคภยั 
4.5.6.6 ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานต้องเอาใจใสอ่ยา่งจริงจงัตอ่กิจกรรมทัง้ปวงที่จะเสริมสร้าง 
        คณุภาพด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม ปฏิบตัิงานด้วยจิตส านกึถึงความ  
        ปลอดภยั และค านงึถึงสิง่แวดล้อมตลอดเวลา 

4.5.6.7 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของการด าเนินงานของบริษัท ตอ่ความปลอดภยั  
อาชีวะอนามยัและสิง่แวดล้อม 

4.5.7 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
            บริษัท มีความมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกบัองค์กร 
ตา่งๆ ทง้ัภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ตลอดจนสง่เสริมให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทมีสว่นร่วม
ในการพฒันาชมุชนและสงัคมอยา่งยัง่ยืน โดยมีแนวทางในการด าเนินงานดงันี ้    

4.5.7.1 ร่วมประชมุ แลกเปลีย่นความคิดเห็น และให้ความร่วมมอืกบัหนว่ยงานในท้องถ่ิน เพี่อการ 
            พฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องชมุชนอยา่งสม า่เสมอ 
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4.5.7.2 บริษัทฯ ก าหนดให้มีมาตรการป้องกนั/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน อนั 
            เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 
4.5.7.3 จดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสงัคม โดยการมีสว่นร่วมของพนกังาน ตลอดจนสง่เสริมให้ 
            พนกังานมีโอกาสในการท าความดี เพื่อพฒันาจิตอาสา และให้พนกังานร่วมปฏิบตัตินเป็น  
            พลเมืองดีของสงัคม 
4.5.7.4 สร้างความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ในท้องถ่ิน ในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของ 
           สถานศกึษา ศาสนสถาน และสขุลกัษณะของเยาวชนและผู้ ด้อยโอกาส รวมถึงสิง่แวดล้อมของ  
           ชมุชน ด้วย 
4.5.7.5 เสริมสร้างการอนรัุกษ์วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถ่ิน 
4.5.7.6 สง่เสริมการด าเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบัธุรกิจชมุชนท้องถ่ิน และให้โอกาสในการ    
            เป็นคูค้่ากบับริษัทฯ 
4.5.7.7 สร้างรายได้และสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชน โดยการสรรหาและสนบัสนนุในการจ้างงานและ 
            ผลติภณัฑ์ของชมุชน 
4.5.7.8 สือ่สารกบัชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่ 
            สงัคมให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ 

4.6  จริยธรรมพนักงาน 
4.6.1 การปฏิบัติต่อตนเอง 

4.6.1.1 ปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต รายงานตามความเป็นจริง 
4.6.1.2 เคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท อยา่งเคร่งครัด 
4.6.1.3 ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต และไมใ่ช้ต าแหนง่หน้าที่หาผลประโยขน์ในทางมชิอบ 

4.6.2  การปฏิบตัิต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม 
4.6.2.1 ผลติชิน้งาน/ให้บริการทีม่ีคณุภาพ และสง่มอบให้ตรงเวลาตามที่ลกูค้าต้องการ 
4.6.2.2 ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบด้านความปลอดภยั 
4.6.2.3 ยอมรับในข้อผิดพลาดและแก้ไขทดแทนให้กบัลกูค้า 
4.6.2.4 ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าก่อนได้รับอนญุาต 
4.6.2.5 มีสว่นร่วมในกิจกรรมที่บริษัท จดัขึน้ 
4.6.2.6 มีสว่นร่วมในการสบืสานขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถ่ิน 

4.6.3 การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 
4.6.3.1 ไมช่กัจงูหรือชีน้ าการตดัสนิใจของเพื่อนร่วมงานในสทิธิเร่ืองการเมือง 
4.6.3.2 มีน า้ใจกบัเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลอืการงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
4.6.3.3 ใช้สทิธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งสภุาพและเหมาะสม 
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4.6.4 การปฏิบัติต่อองค์กร 
4.6.4.1 ท างานด้วยความรับผิดชอบอยา่งเต็มความสามารถ 

  4.6.4.2 การใช้ทรัพย์สนิ และสวสัดิการตา่งๆ ขององค์กร อยา่งรู้คณุคา่ 
4.6.4.3 ตัง้ ใจเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองให้ก้าวหน้า 
4.6.4.4 ติดตามขา่วสารเพื่อใช้เป็นเหตผุลในการพดูคยุ 
4.6.4.5 สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายตามที่บริษัทก าหนด 

       4.6.5 การใช้สิทธิทางการเมือง บริษัท ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไมเ่ข้าไปมี 
สว่นร่วม และไมฝั่กใฝ่พรรคการเมืองหนึง่พรรคการเมืองใด หรือผู้มีอ านาจทางการเมืองคนหนึง่คนใด 
ไมน่ าเงินทนุหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนบัสนนุ ไมว่า่โดยทางตรง หรือทางอ้อมแก่พรรคการเมือง 
หรือนกัการเมืองใด ๆ 

4.7 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   
4.7.1  อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ ให้ถือเป็นทรัพย์สนิของ 
         บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานไมค่วรใช้คอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์สว่นตวั 
4.7.2 ห้ามผู้บริหาร และพนกังาน เปิดเผยข้อมลูทางธุรกิจของบริษัท รวมถงึข้อมลูที่ทางบริษัท ซือ้มาทัง้ที่อยู่ 
        และ ไมอ่ยู ่ในระบบข้อมลูของบริษัท หรือคดัลอกข้อมลูใสใ่นสือ่บนัทกึข้อมลูสว่นตวั โดยไมไ่ด้รับอนญาต 
4.7.3 ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปลี่ยนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายข้อมลูของบริษัท โดยไมไ่ด้รับอนญาต 
4.7.4 ห้ามผู้บริหาร และพนกังาน น าซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟต์แวร์ลขิสทิธ์ด้วย 
         เหตผุลใดๆ โดยมิได้รับอนญาตจากบริษัทผู้ผลติซอฟต์แวร์นัน้ๆ 
4.7.5 ห้ามผู้บริหาร และพนกังานปรับแตง่อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตัง้อปุกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจากอปุกรณ์  
         มาตรฐานท่ีบริษัทติดตัง้ให้ นอกจากได้รับอนญุาตเป็นกรณีไป 
4.7.6 ห้ามผู้บริหาร และพนกังานใช้อีเมล์ของบริษัท ในการสงตอ่ข้อความที่กลา่วร้าย ท าให้ 
         เสือ่มเสยี หรือข้อความที่หยาบคาย ลามก ขมขู ่ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญให้กบัผู้อื่น 
4.7.7 ผู้บริหาร และพนกังาน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมลู และความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่การ 
         ปฏิบตัิงาน และจะต้องหลกีเลีย่งเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 
4.7.8 ผู้บริหาร และพนกังานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอปุกรณ์สือ่สารอื่น ๆ ที่บริษัทฯจดัให้ เช่น  
         โทรศพัท์ โทรสาร โทรศพัท์เคลือ่นท่ี อยางมีจิตส านกึ และรับผิดชอบ โดยค านงึถงึประโยชน์ของบริษัท 
         เป็นหลกั 
4.7.9 ห้ามผู้บริหาร และพนกังานเข้าถงึระบบหรือข้อมลูที่ไมไ่ด้รับอนญุาต หรือไมไ่ด้มีไว้ส าหรับตนโดยมิชอบ 
4.7.10 ห้ามผู้บริหาร และพนกังานท่ีลว่งรู้มาตรการป้องกนัการเข้าถึงข้อมลู และระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีผู้อื่น  
           จดัท า หรือไมไ่ด้มีไว้ส าหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือท าให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้อื่น 
4.7.11 บริษัท หรือหนว่ยงานท่ีได้รับมอบหมายโดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการตรวจสอบการใช้งานทรัพย์สนิ 
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        ภายใต้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 
4.8 การดูแลให้มีการปฏิบัตติามและการทบทวน 

บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนทีจ่ะต้อง
รับทราบ ท าความเข้าใจ ปฏิบตัติามจริยธรรม จรรยาบรรณ นโยบายที่ก าหนดไว้ในคูม่ือคณุภาพอยา่งเคร่งครัด 
มิใชก่ารปฏิบตัิตามสมคัรใจ และไมส่ามารถอ้างองิวา่ไมท่ราบแนวปฏิบตัิที่ก าหนดขึน้ ผู้บริหารทกุระดบัใน
องค์กรจะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัทีจ่ะด าเนินการให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตน
ทราบ เข้าใจ และปฏิบตัิตาม อยา่งจริงจงั 

คณะกรรมการบริษัท ถือวา่จริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน เป็นวินยัอยา่งหนึง่ ซึง่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตามถือเป็นการท าผิดวินยั
ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงานบคุคล กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตาม และ
สง่เสริมให้ผู้อื่นปฏิบตัิ ตาม จริยธรรม และข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน โดยการกระท าตอ่ไปนีถื้อเป็นการผิด
จริยธรรม 

1. การไมป่ฏิบตัิ ตามจริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิ ในการท างาน 
2. แนะน า สง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้อื่นไมป่ฏิบตัิตามจริยธรรม และข้อพงึปฏิบตัิ ในการท างาน 
3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตามจริยธรรม ในกรณีที่ตนทราบ 
4. ไมใ่ห้ความร่วมมือ ขดัขวางการสบืสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง 
5. การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมตอผู้ ร้องเรียน จากการรายงานการไมป่ฏิบตัิตามจริยธรรม 

บริษัทฯไมพ่งึปรารถนาที่จะให้การกระท าใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานผู้ใดกระท าผิดจริยธรรมทีก่ าหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการ
กระท าที่เช่ือได้วา่ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบยีบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทจะสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ด าเนินการตอ่ไปโดยไมช่กัช้า คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มกีารทบทวนคูม่ือคณุภาพ เป็นประจ าทกุปี 

4.9 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังาน และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี มีช่องทางการร้องเรียน การแสดง 

ความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย โดยก าหนดให้เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่เป็นหนว่ยรับข้อร้องเรียนด้านการ
ก ากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ รวมถึงการรายงานไปยงัคณะกรรมการบริหารโดยตรงผา่นช่องทางการสง่
จดหมายสนเทห์ จดหมายอิเลคโทรนิค (e-mail)  หรือ Line application 

  4.9.1 กระบวนการด าเนินการเมือ่ได้รับข้อร้องเรียน มีดงันี ้
   1) รวบรวมข้อเทจ็จริง : ผู้ รับข้อร้องเรียนจะด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืน  

    หรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บคุคลที่มคีวามเหมาะสมด าเนินการ 
 2) ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู : ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู เพื่อ 
     พิจารณาขัน้ตอน และวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะเร่ือง โดยอาจ 
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• ด าเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นด าเนินการแทนตน หากเห็นวา่เป็นเร่ืองที่ตนมี 
   อ านาจที่จะกระท าได้หรือ 
• รายงานตอ่บคุคลที่มีอ านาจด าเนินการและเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ๆ เป็นผู้ด าเนินการประมวลผล  
   และกลัน่กรองข้อมลู 

   3) ก าหนดมาตรการด าเนินการ : ผู้ที่ด าเนินการตามข้อ 2) ก าหนดมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืน 
หรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสยีหายให้กบัผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยค านงึถงึ
ความเดือดร้อนเสยีหายโดยรวมทัง้หมด ทัง้นีใ้นกรณีทีเ่ป็นเร่ืองส าคญัผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็น
ผู้รายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น เป็นเร่ืองที่กระทบตอ่
ช่ือเสยีง ภาพลกัษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขดัแย้งกบันโยบายในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท หรือเก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงู เป็นต้น 

4) รายงานผล: ให้ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลตามข้อ 3) ให้ผู้ ร้องเรียนทราบหากผู้ ร้องเรียน  
    เปิดเผยตนเอง 

  4.9.2 มาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสยีหายให้กบัผู้รายงาน ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ 
   รายงาน การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
1) ผู้ ร้องเรียน สามารถเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยตนเองได้ หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้จะไมป่ลอดภยั แต่ 

หากมีการะเปิดเผยตนเองก็จะท าให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ 
ทราบ 

2) ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลบั/ค านงึถงึความปลอดภยั โดยได้ก าหนด 
มาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมลู และ/หรือ ความร่วมมอืในการ
ตรวจสอบข้อมลู  โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบตัิที่ไมเ่ป็นธรรม เช่น การเปลีย่นต าแหนง่
งาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สัง่พกังาน ขม่ขู ่ รบกวนการปฏิบตัิ งานเลกิจ้าง อนัเนื่องมาจาก
สาเหตแุหง่การแจ้งข้อร้องเรียน 

3) ข้อมลูที่เก่ียวข้องถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเทา่ทีจ่ าเป็น โดยค านงึถงึความปลอดภยั และ
ความเสยีหายของผู้รายงาน แหลง่ที่มาของข้อมลู หรือบคุคลเก่ียวข้อง 

4) กรณีที่ผู้ ร้องเรียนเห็นวา่ตนอาจได้รับความไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อน 
เสยีหาย ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัท
อาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเห็นวา่เป็นเร่ืองทีม่ีแนวโน้มที่
จะเกิดความเดือดร้อนเสยีหายหรือความไมป่ลอดภยั 
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5.0  เอกสารอ้างองิ  
 ไมม่ี 
 

6.0  เอกสารแนบ   
 ไมม่ี 


