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2. จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการประมวลแบบแผน ก าหนดขอบเขต มาตรฐานความ
ประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคนของบริษัทพึงกระท าในการด าเนินธุรกิจและการปฏิบตัิงาน โดยปฏิบตัิไปในวิถีทาง
เดียวกนัภายใตก้รอบคณุธรรม ความซื่อสตัยใ์นวิถีทางที่สรา้งสรรค ์เป็นระเบียบเรียบรอ้ย เสมอภาคเทา่เทียม เพื่อสรา้งรากฐาน 
และรกัษาภาพพจนข์องบรษิัทใหเ้ป็นองคก์รที่มีการเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน ดงันี ้

1. กำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชนสำกล 
สงัคมโลกเป็นสงัคมที่ปกครองโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายหรือนิติรฐั แต่ละประเทศที่บริษัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจ หรือ

ขอ้งเก่ียวมีระบบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกัน แต่ก็ยึดถือหลกัสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลกัปฏิบตัิร่วมกนั 
บุคลากรทุกคนจึงตอ้งเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมทั้งยืนหยัดท าในส่ิงที่ถูกตอ้งเป็น
ธรรม และถกูกฎหมาย 

แนวปฏิบตัิที่ดี 
1.1 บุคลากรของบริษัทตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนโดยตรงใหถ่ี้ถว้น 

และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั หากไม่แน่ใจ ใหข้อค าปรึกษาจากที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท หา้มปฏิบัติไปตามความ
เขา้ใจของตนเอง โดยไม่มีค  าแนะน า 

1.2 บคุลากรของบรษิัทที่ตอ้งไปปฏิบตัิงานในต่างประเทศ ควรศกึษากฎหมายขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม
ของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อใหแ้น่ใจว่าเครื่องมือหรืออุปกรณท์ี่น าไปดว้ย เอกสารในการเดินทาง วตัถุประสงค์
ของการเดินทาง และการปฏิบตัิงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของ
ประเทศปลายทาง 

1.3 บริษัทตอ้งปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครดัใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชน
สากลแก่พนกังาน เพื่อน าไปปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน และไม่สนบัสนนุกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากล  

2. กำรสนับสนุนภำคกำรเมือง 
บริษัทเป็นองคก์รที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองกลุ่มการเมือง หรือนกัการเมืองคนใด ไม่ว่าในระดบั

ทอ้งถิ่น ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาคหรือระดับโลก บริษัทสนบัสนุนการด าเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองใน
ประเทศนัน้ ๆ ทัง้นี ้บริษัทสนบัสนุนใหบุ้คลากรของบริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ  
และใชสิ้ทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย 

แนวปฏิบตัิที่ดี 
2.1 บริษัทตอ้งเป็นกลางทางการเมือง ไม่น าทรพัยากรของ บริษัทไปสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง 

กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่อนุญาตใหฝ่้ายการเมืองเขา้มาใชท้รัพยากร  และ
สถานท่ีของ บรษิัทในกิจกรรมทางการเมือง 

2.2 บริษัทสนบัสนุนใหพ้นกังานของบริษัทแสดงออก เขา้ร่วมสนบัสนุน และใชสิ้ทธิทางการเมืองนอกเวลาท างานโดย
ทรัพยากรของบุคลากรเอง ห้ามบุคลากรของบริษัทใช้อ านาจ  ทรัพยากร เงินทุน และชื่อบริษัท ไปใช้ในการเรี่ยไร หรือใช้
ประกอบกิจกรรมทางการเมือง 
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3. กำรมีส่วนได้เสีย และผลประโยชนข์ัดกัน 
บุคลากรของบริษัทตอ้งปฏิบัติงานโดยไม่มีผลประโยชนท์ับซอ้น  และตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทเป็นที่ตัง้  โดย

ปราศจากความตอ้งการส่วนตวั และอิทธิพลจากผูใ้กลช้ิด บคุลากรของบรษิัทตอ้งตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนไดเ้สีย หรือ
ผลประโยชนข์ัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชนข์ัดกันแลว้บุคลากรผูน้ั้นพึงงดการ
ปฏิบตัิงานนัน้ ใหผู้อ้ื่นเขา้มารบัผิดชอบแทนตน เพื่อก าจดัขอ้ครหาว่าดว้ยผลประโยชนท์ับซอ้น ใชอ้  านาจของตนในทางที่ผิด
เพื่อสรา้งผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเอง และท าใหบ้ริษัทเสียหาย ดงันัน้บุคลากรทุกคนพึงปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัการมีส่วนได้
เสียและการเปิดเผยส่วนไดเ้สียที่บรษิัทก าหนดอย่างเครง่ครดั 

 แนวปฏิบตัิที่ดี 
3.1 หา้มบคุลากรของบรษิัทใชอ้ิทธิพล หรืออ านาจของตนท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทกบับคุคลนัน้เอง หา้งหุน้ส่วนหรือนิติ

บุคคลที่บุคคลนัน้ถือหุน้อยู่ หรือผูท้ี่เก่ียวดองในครอบครวัทุกคน นอกเหนือจากสวสัดิการที่บุคลากรบริษัทควรได้ เวน้แต่จะมี
การเปิดเผยส่วนไดเ้สียแลว้ และไดร้บัอนญุาตเป็นการเฉพาะ หรือไดร้บัอนมุตัิในหลกัการใหท้ าได ้

3.2 บคุลากรของบรษิัท หรือบคุคลที่มีความเก่ียวดองในครอบครวั สามารถท าธุรกรรมที่มีขอ้ตกลงทางการคา้ทั่วไปโดย
ปราศจากการใชอ้ิทธิพลของบุคลากรของบริษัท และมีขอ้ตกลงทางการคา้ที่พึงกระท ากับคู่คา้ทั่วไปกับบริษัท หรือบริษัทใน
เครือ 

3.3 การออกค าสั่งเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บคุลากรผูอ้อกค าสั่งเองย่อมท าไม่ได้ 
3.4 การเขา้ประชุมพิจารณาวาระใดที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีส่วนไดเ้สีย  บุคลากรผูม้ีส่วนไดเ้สียตอ้งออกจากที่ประชุมเป็น

การชั่วคราว เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห ์วิจารณโ์ดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผูม้ีส่วนได้
เสียคนนัน้ 

3.5 คณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ของผลประโยชนเ์ก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่ง
บริษัทกับบริษัทในเครืออย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใตก้รอบจริยธรรมที่ดี โดย
ค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 

3.6 กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชีของบรษิัท ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการ
ของบริษัท และบริษัทในเครือและการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทของตน  หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งตามหลักเกณฑท์ี่
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

3.7 การรบัท างานจากบริษัทในเครือย่อมท าไดโ้ดยไดร้บัอนุมตัิจากผูบ้ังคับบัญชา  ฝ่ายบริหาร และกรรมการแลว้แต่
กรณี บคุลากรของบรษิัทตอ้งไม่รบังานภายนอกบรษิัทท่ีเป็นการแข่งขนักบัการด าเนินธุรกิจกบับรษิัทหรือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์
ขดัแยง้กบับรษิัท ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบตัิงานชั่วคราวหรือถาวร เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผูบ้งัคบับญัชา 

3.8 การรบับุคลากรใหม่ที่เป็นผูเ้ก่ียวดองกับบุคลากรของบริษัท ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมต่อผูท้ี่มีคุณสมบตัิ
อย่างเดียวกนั บคุลากรของบรษิัทตอ้งไม่แทรกแซงหรือใชอ้ิทธิพลของตนเขา้ช่วยเหลือใหร้บัผูเ้ก่ียวดองของตนเขา้ท างาน 

4. กำรรักษำควำมลับ กำรเก็บรักษำข้อมูลและกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
ขอ้มลูที่เป็นความลบัเป็นขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มลูสาธารณะ เป็นขอ้มลูที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่ในมือคู่แข่ง

แลว้ย่อมก่อใหเ้กิดผลกระทบรา้ยแรงต่อบริษัท รวมทัง้ขอ้มลูทุกประเภทที่คู่คา้และลกูคา้ไดม้อบใหแ้ก่บริษัทดว้ยความเชื่อใจ  
บริษัท ย่อมมีหนา้ที่ปกปิดขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัโดยใหร้บัรูเ้ฉพาะผูท้ี่จ  าเป็น  จึงเป็นหนา้ที่ของผูท้ี่ดแูลหรือครอบครอง
ขอ้มลู ในการดแูลรกัษาความปลอดภยัโดยเครง่ครดั 
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แนวปฏิบตัิที่ดี 
4.1 บริษัทตอ้งรกัษา และปกปิดขอ้มลูลกูคา้ และขอ้มลูทางการคา้ไวเ้ป็นความลับบุคลากรของบริษัทตอ้งไม่เปิดเผย

ความลบัของลกูคา้ต่อบุคลากรของบริษัท และบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผย การ
เปิดเผยเพื่อวตัถปุระสงคท์างการฟ้องรอ้งคดี หรือคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิใหม้ีการเปิดเผย 

4.2 ขอ้มลูภายในเป็นขอ้มลูในการด าเนินการและบริหารกิจการอนัเป็นขอ้มลูลบัของบริษัทที่ยงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ  
หากเปิดเผยแลว้ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทในเครือ บุคลากรของบริษัทจึงตอ้งรกัษาขอ้มลูภายในไวเ้ป็นความลับ 
และตอ้งไม่น าขอ้มลูภายในท่ีตนล่วงรูม้าจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของตนไปบอกผูอ้ื่น หรือน าขอ้มลูภายในไปใชแ้สวงหาประโยชน์
ในทางมิชอบเสียเอง หรือท าใหป้ระโยชนข์องบรษิัทลดลง 

4.3 ในการว่าจา้งบคุคลที่เคยท างานกบัคู่แข่งทางการคา้หรือรฐับาลมาก่อน บริษัทตอ้งคน้หาและศกึษาขอ้ตกลงรกัษา
ความลบัที่บุคคลนัน้เคยท าไวก้ับคู่แข่งทางการคา้หรือรฐับาลมาก่อน และตอ้งไม่กระท าการใดเพื่อใหบุ้คคลนัน้กระท าการใด  
อนัเป็นการผิดขอ้ตกลงกบัคู่แข่งทางการคา้หรือรฐับาลอนัจะก่อใหเ้กิดการฟ้องรอ้งด าเนินคดีตามมา 

4.4 การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอ  านาจหนา้ที่บุคลากรทั่วไปไม่มีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลู  เมื่อ
ถูกถามใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที่ตนไม่มีหนา้ที่เปิดเผย ใหแ้นะน าผูถ้ามสอบถามผูท้ี่มีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มูลนั้น  เพื่อใหก้ารใหข้อ้มลู
ถกูตอ้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5. กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ 
 บริษัทค านึงถึงความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ ซึ่งเป็นผูท้ี่ซือ้บริการจากบริษัท ซึ่งเป็นผูท้ี่ใชบ้ริการที่บริษัท ส่งมอบให้

ดว้ยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพและมีความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยตอ้งใหบ้ริการลกูคา้ดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่
เลือกปฏิบตัิ 

แนวปฏิบตัิที่ดี 
5.1 บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบริการใหค้รบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ อย่าง

ต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างเต็มที่ดว้ยราคาที่สมเหตุสมผล  ทันต่อ
สถานการณ ์มีคณุภาพ ไม่จ ากดัสิทธิและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมส าหรบัลกูคา้ 

5.2 ตอ้งไม่ท าการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือท าใหห้ลงเชื่อในคณุภาพบริการของบริษัท บริษัทตอ้งใหร้ายละเอียดที่
ชดัเจนเก่ียวกบับรกิาร เพื่อสนบัสนนุการโฆษณาและส่งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้และบรกิารแก่ผูบ้รโิภคทั่วไป 

6. กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ 
คู่แข่งทางการคา้เป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทตอ้งแข่งขนัตามวิถีทุนนิยมเสรีในการท าธุรกิจ  การแข่งขนัย่อมตอ้งด าเนิน

ไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนขอ้มลูหลอกลวง หรือใชว้ิธีอื่นใดที่ไม่ถกูตอ้งตามครรลองของการแข่งขนัท่ีดี 
แนวปฏิบตัิที่ดี 
6.1 บรษิัทด าเนินธุรกิจบนการแข่งขนัเสรี การด าเนินธุรกิจจะตอ้งค านึงถึงการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่รา้ยป้ายสี ไม่

โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากขอ้มลูอย่างสมเหตสุมผล 
6.2 บริษัทควรใหก้ารสนบัสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการคา้ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของลกูคา้ ความร่วมมือระหว่าง 

บริษัทกับบริษัทคู่แข่งจะตอ้งมิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจดัสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของบริการ 
และการก าหนดราคางานบรกิาร อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อลกูคา้ในภาพรวม บคุลากรของบรษิทัตอ้งระมดัระวงัในการติดตอ่กบั
คู่แข่ง และบคุลากรของคู่แข่งทกุกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยใหค้วามลบัของบรษิัทตกอยู่ในมือของคู่แข่ง 

 



                          บริษัท เด็กซซ์อน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 
                                                                     DEXON Technology Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2.3.6 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หนา้ 14 
 

7. กำรจัดซือ้ จัดหำ และกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ 
บริษัทใหค้วามส าคญักบัการจดัซือ้ จดัหา ซึ่งเป็นกระบวนการส าคญัที่สนบัสนุนการด าเนินกิจการและธุรกิจของบรษิัท 

ภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อีกทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัผูค้า้ โดยปฏิบตัิต่อผูค้า้อย่างเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแข่งขนัที่
เป็นธรรม โปรง่ใส และเท่าเทียม เพื่อกา้วไปสู่การเป็นพนัธมิตรที่สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจระหว่างกนัในระยะยาว  

แนวปฏิบตัิที่ดี 
7.1 ขัน้ตอนการเลือกคู่คา้ จะตอ้งไม่มีการเลือกปฏิบตัิต่อคู่คา้ โดยตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของ คณุภาพ การบรกิารและราคา  
7.2 ปฏิบตัิตามสญัญา หรือ เงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ตกลงไวอ้ย่างเหมาะสมและเครง่ครดั 
7.3 ไม่เรียกหรือไม่รบัผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สจุรติในการคา้ 
7.4 สรา้งสมัพนัธภาพ และรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัคู่คา้อย่างยั่งยืนบนพืน้ฐานความถกูตอ้งและเท่าเทียมกนั 

8. ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
บริษัทถือเป็นหนา้ที่ในการใหค้วามส าคญักับกิจกรรมของชุมชน และสงัคม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาสงัคมชุมชน 

ส่ิงแวดลอ้ม ท านบุ ารุงศาสนา สรา้งสรรคแ์ละอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ รวมทัง้สนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชน และสนบัสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่ชมุชน 

แนวปฏิบตัิที่ดี 
8.1 ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และ ส่ิงแวดลอ้ม 
8.2 ปลกูฝังจิตส านึกความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานทกุระดบั 
8.3 ด าเนินธุรกิจ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช ้โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
8.4 แบ่งปันผลก าไรส่วนหน่ึงเพื่อตอบแทนชุมชนและสงัคม ผ่านโครงการ/กิจกรรมตามความเหมาะสมและโอกาส เช่น 

สนบัสนนุการศกึษา ชมุชนสมัพนัธ ์โครงการจิตอาสา เป็นตน้ 

9. กำรปฏิบัติต่อพนักงำนและ/หรือ เพื่อนร่วมงำน 
บุคลากรของบริษัททุกคนเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคน โดย

ปราศจากการเลือกปฏิบตัิโดยส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษัทมีความสามคัคี ไวเ้นือ้เชื่อใจกันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบตัิต่อกัน
อย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บริษัทต้องสรา้งสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีและปลอดภัย จ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวสัดิการที่ดีใหแ้ก่พนกังานตามความเหมาะสม และจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกตามสมควรมา
สนบัสนุนการท างาน ใหบุ้คลากรไดป้ฏิบตัิงานอย่างสดุความสามารถ ดว้ยความรวดเร็ว รอบคอบ ขยนั กระตือรือรน้ มีสติ มี
เหตผุล มีความรู ้และหมั่นศกึษาหาความรูแ้ละพฒันาตนเองอยู่เสมอ 

แนวปฏิบตัิที่ดี 
9.1 บรษิัทจะตอ้งท าให ้สภาพแวดลอ้มการท างาน มีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และช่วยใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่ง

เต็มประสิทธิภาพ รวมทัง้จดัหาเครื่องมือและอุปกรณก์ารท างาน ที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพที่ปลอดภยัใหก้ับพนกังานทกุคน
ในการด าเนินงาน ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาทกุคนจะตอ้งก ากบัดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบตัิตามนโยบาย 

9.2 นโยบายการจา้งงานของ บริษัทควรจะอยู่บนพืน้ฐานของศีลธรรม โดยวัดที่ความสามารถ กับคุณสมบัติ /ความ
ตอ้งการของแต่ละต าแหน่งงาน ระเบียบขอ้บงัคบัการจา้งงานของบรษิัทจะตอ้งใหโ้อกาสทกุคนเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิ 

9.3 บรษิัทจะตอ้งหา้มไม่ใหม้ีการเลือกปฏิบตัิ การล่วงละเมิดหรือคกุคาม ไม่มีการเหยียดของเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา การ
แสดงออกทางเพศ อาย ุสญัชาติ เพศ อตัลกัษณ ์และความพิการ 

9.4 ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนกังานทกุคน 
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9.5 ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู ้จัดให้มีการ
ฝึกอบรมและเปิดโอกาสใหม้ีความกา้วหนา้ในสายอาชีพงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

9.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน/เพื่อนร่วมงาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และให้ความ
ยตุิธรรม โดยจดัใหม้ีช่องทางการรอ้งเรียนถึงผูบ้รหิารโดยตรง 

10. กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี ้
แนวปฏิบตัิที่ดี 
10.1 ปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาที่มีต่อเจา้หนีอ้ย่าง เครง่ครดั โปรง่ใส และเท่าเทียมกนัทัง้ในแง่การช าระเงินและเงื่อนไข

อื่นใดที่ไดท้  าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี ้
10.2 เปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงินแก่เจา้หนี ้ตามขอ้ก าหนดในสญัญาอย่างถกูตอ้งครบถว้น ตรงตามก าหนดเวลา 
10.3 แจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขในสญัญา และรว่มกันหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

11. กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 
การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งและเชื่อถือไดเ้ป็นส่ิงจ าเป็นในการเป็นบรษิัทจด

ทะเบียน บริษัทตอ้งก าหนดนโยบายก ากับดูแลใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเส่ียงในระดบัที่เหมาะสม 
และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ บริษัทมีการตรวจสอบภายในท่ีมั่นใจได ้มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่อง
ดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีฝ่ายบริหารและพนักงานที่ให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

แนวปฏิบตัิที่ดี 
11.1 บริษัทตอ้งจดัระบบการควบคมุภายในใหม้ีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมที่ดีใหบุ้คลากรของบริษัทมีทศันคติที่ดี

ต่อการควบคมุภายใน ใหม้ีการประเมินความเส่ียงที่เหมาะสมเพื่อประเมินความเส่ียงที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อวตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย หรือความส าเร็จของงาน ใหม้ีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหนา้ที่และระดบัอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารที่ดีเพียงพอ เชื่อถือได ้ส าหรบัทัง้ภายในและภายนอกบริษัท และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี เพื่อใหม้ั่นใจว่า
ระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบตัิจรงิ เกิดผลส าเรจ็ของงาน มีการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

11.2 บริษัทตอ้งก าหนดใหม้ีหน่วยงานที่รบัผิดชอบโดยตรงเรื่องการประเมินและการบรหิารความเส่ียง การประเมินผล
การควบคมุภายใน และการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบ และน าผลไปปรบัปรุงมาตรการควบคมุใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์
ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป โดยผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิารระดบักลางตอ้งใหค้วามรว่มมือ 

11.3 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งสอบทานใหม้ีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ทราบ 

11.4 บริษัทตอ้งจัดใหม้ีหน่วยงานอิสระที่รบัผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่ตรวจสอบภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีบคุลากรท่ีเพียงพอมีความรูค้วามสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน 

11.5 บุคลากรของบริษัททุกคนมีหนา้ที่สนับสนุนการท างาน และใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอกบคุลากรของบรษิัทมีหนา้ที่ตรวจสอบความถกูตอ้งทางการเงิน และรายงานในทนัที
เมื่อพบขอ้ผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล 

12. กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่น 
เพื่อป้องกันการปฏิบตัิอนัมิชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทในการใชห้รือไดป้ระโยชนต์่าง  ๆ 

ต่อตนเอง ไม่ว่าการด าเนินการนัน้จะก่อใหเ้กิดประโยชนห์รือความสญูเสียหรือความเสียหายต่อบรษิัท บรษิัทจึงไดร้วบรวมและ
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ก าหนดข้อพึงปฏิบัติในการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานท่ีสอดคลอ้งกบัความตัง้ใจ เจตนารมณ ์และหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทนีข้ึน้ 

แนวปฏิบตัิที่ดี 
12.1 บรษิัทไดก้ าหนดมาตรการการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถงึ 

หลักปฏิบัติดา้นศีลธรรม โดยใหม้ีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมที่สุ่มเส่ียงหรือมีโอกาสเกิดการทุจริตคอรร์ปัชั่นได ้และ
จดัท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบตัิแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

12.2 มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจและเป็นหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการของบรษิัท ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนทกุระดบัท่ีตอ้งมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิเพื่อใหก้าร
ด าเนินการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นบรรลตุามนโยบายที่ก าหนด  

12.3 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท ด าเนินการหรือยอมรบัหรือใหก้ารสนบัสนุนการทุจริตคอรร์ปัชั่น
ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้ม รวมถึงเรื่องการใหแ้ละรบัของขวญั ของก านลั ของตอบแทน และการบริจาค โดย
ครอบคลมุถึงผูร้บัจา้งหรือผูร้บัจา้งช่วงอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และก าหนดใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติ
คอรร์ปัชั่นนีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน มีการทบทวนแนวทางการปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ขอ้ก าหนด ประกาศ กฎหมาย 
และขอ้บงัคบัต่าง ๆ  

12.4 บรษิัทจดัใหม้ีการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นแก่คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและพนกังาน 
ตลอดจน การส่งเสริมใหเ้กิดความซื่อสตัย ์สจุริต มีคุณธรรม ศีลธรรมจรรยา และมีส่วนร่วมรบัผิดชอบในการปฏิบตัิตามหนา้ที่
ความรบัผิดชอบ 

12.5 บรษิัทจดัใหม้ีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปรง่ใสและถกูตอ้งแม่นย า 
12.6 บริษัทส่งเสริมใหม้ีการส่ือสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนั

ควรสงสัยโดยมั่นใจไดว้่าผู้แจ้งเบาะแสไดร้ับการคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกลง้ดว้ย
ประการใด รวมถึง การแต่งตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตามเรื่องที่ไดม้ีการแจง้เขา้มา 

13. กำรให้และรับของขวัญ ของก ำนัล และของตอบแทน 
บริษัทมีแนวทางในเรื่องการใหแ้ละรบัผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม ซึ่งไดก้ าหนดไวว้่าตอ้ง

ด าเนินการในวิถีทางที่ถกูตอ้ง ซื่อสตัย ์และไม่ก่อใหเ้กิดการถกูประณาม หรือท าใหเ้ส่ือมเสียชื่อเสียง ของขวญัหรือของก านลัที่
ผูบ้ริหารไดร้บัแลว้ตอ้งเก็บไวท้ี่บริษัท หรือแจกจ่ายออกไปใหแ้ก่กลุ่มพนกังานส านกังาน แนวทางปฏิบตัิของบริษัทดงัต่อไปนี ้
เก่ียวขอ้งกบัการใหแ้ละการรบัของขวญั ของก านลั และของตอบแทนซึ่งพนกังานตอ้งปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั 

แนวปฏิบตัิที่ดี 
13.1 ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนหา้มมิใหเ้รียกหรือรบัผลประโยชนใ์ด ๆ จากคู่คา้หรือบคุคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งท าธุรกิจ

รว่มกบับรษิัท 
13.2 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนหา้มมิใหเ้สนอผลประโยชนใ์ด ๆ ใหแ้ก่คู่คา้หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ เพื่อพยายาม

ชกัชวนใหก้ระท าการใด ๆ ในทางฉอ้ฉลหรือฉอ้โกงโดยเด็ดขาด 
13.3 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องงดเว้นจากการให้/รับของก านัล หรือของตอบแทนใด  ๆ จากคู่ค้าหรือ

บุคคลภายนอกอื่น ๆ ผูซ้ึ่งท าธุรกิจร่วมกบับริษัทไม่รวมถึงการใหห้รือรบัของก านลัในช่วงเทศกาลตามประเพณีนิยม ซึ่งการให/้
รบัของขวญั ของก านลันัน้ตอ้งมีมลูค่าเหมาะสม (โดยมีมลูค่ารวมไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน) และตอ้งไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือ
ผกูมดัทางธุรกิจแต่อย่างใด 
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14. ควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทใส่ใจในความปลอดภยั และสขุอนามยัของบุคลากรของบริษัทและชมุชนโดยรอบ บริษัทมุ่งส่งเสริม และปลกูฝัง

จิตส านึกดา้นคณุภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นวิถีด าเนินชีวิตประจ าวนัของบคุลากรของบรษิัทเพื่อ
ประโยชนข์องทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคมโดยรวม บริษัทสนับสนุนใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม ลดการใชอ้ย่าง
สิน้เปลือง 

แนวปฏิบตัิที่ดี 
14.1 บริษัทส่งเสริมใหค้วามปลอดภยัเป็นวาระส าคญั โดยจดัท านโยบายและมาตรฐานดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ที่มีมาตรการไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายก าหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของตอ้งศึกษา และ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้ก าหนด มาตรฐาน และคู่มือดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มที่
เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั โดยตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมดา้นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ตามที่บรษิัท
ก าหนด 

14.2 บริษัทจะด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง  ๆ อันเนื่องมาจากอุบตัิเหตุ 
อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างานทรพัยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรกัษาความปลอดภัย การ
ปฏิบตัิงานไม่ถกูวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัต่อบคุลากรของ 
บริษัท และมีการซกัซอ้มแผนการรกัษาความปลอดภยัเป็นประจ า ทัง้นี ้ถือเป็นหนา้ที่รบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานใน
การรายงานอบุตัิเหต ุอบุตัิการณโ์ดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ 

14.3 บรษิัทจดัใหม้ีแผนควบคมุและป้องกนัเหตฉุกุเฉินในทกุพืน้ท่ีปฏิบตัิการ มีแผนจดัการเหตฉุกุเฉิน และสภาวะวิกฤต
ขององคก์ร เพื่อเตรียมพรอ้มต่อการจดัการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น เพลิงไหม ้การหกลน้หรือรั่วไหลของน า้มนัหรือ
สารเคมี และมีการเตรียมพรอ้มต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อาจท าใหก้ารด าเนินธุรกิจหยดุชะงกั เส่ือมเสียชื่อเสียง และภาพลกัษณข์อง
องคก์ร 

14.4 บริษัทตอ้งจดัใหม้ีการประชาสมัพนัธแ์ละส่ือความเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มลูใหก้ับบุคลากร
ของบริษัท พนักงานของผูร้บัจา้ง ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหท้ราบและเขา้ใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธี
ปฏิบตัิ และขอ้ควรระวงัต่าง ๆ ดา้นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนน าไปยึดถือปฏิบตัิไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสขุภาพ ทรพัยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม 

14.5 บริษัทตอ้งมีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้มอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง การใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด โดยตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคมในการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวิต
ของคนในชมุชนตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืน 

14.6 หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานดา้นคุณภาพ ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม หรือพบว่าการปฏิบตัิงานมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใหบุ้คลากรของบริษัทยุติก าร
ปฏิบตัิงานเท่าที่ท  าไดช้ั่วคราว เพื่อแจง้ผูร้่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และหน่วยงานที่รบัผิดชอบเพื่อด าเนินการแกไ้ข หรือวางแผน
แกไ้ขต่อไป หา้มปฏิบตัิงานต่อไปโดยเด็ดขาด 
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15. ทรัพยส์ินทำงปัญญำ และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
แนวปฏิบตัิที่ดี 
15.1 บริษัทส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษัทท าการศึกษาวิจัย โดยผลตอบแทนจากงานเหล่านั้นย่อมเป็นลิขสิทธ์ิของ

บุคลากรนัน้เอง แต่งานศึกษาวิจยัใดเป็นงานท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทใหจ้ดัท าขึน้ หรือเป็นงานที่ใชข้อ้มลูหรืออปุกรณข์อง
บริษัท หรือเป็นงานที่เรียนรูจ้ากบริษัท ใหบ้ริษัทเป็นเจา้ของสิทธิในงานวิจัย การขอสิทธิบัตร การเป็นเจา้ของสิทธิบัตร และ
ผลตอบแทนที่ไดจ้ากงานเช่นว่านัน้ 

15.2 บคุลากรของบรษิัทท่ีมีหนา้ที่รกัษาความลบัทางการคา้ สตูรลบัทางการคา้หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลบั 
ตอ้งรกัษาความลบัใหป้ลอดภยัที่สดุไม่ใหร้ั่วไหล 

15.3 บริษัทส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษัทใชส่ื้ออินเตอรเ์น็ตเพื่อประโยชนใ์นการท างาน บุคลากรของบริษัทตอ้งไม่
กระท าการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร ์และอินเตอรเ์น็ตของผูอ้ื่นในส านักงาน ไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอรข์องบริษัท
เผยแพร่ขอ้มูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสรา้งความ
เสียหายแก่ชื่อเสียงและทรพัยสิ์น การมีไวซ้ึ่งส่ือลามกอนาจาร การส่งต่อเมลท์ี่เป็นการรบกวน สรา้งความร าคาญ หรือที่เป็นการ
โฆษณาสินคา้ ธุรกิจและบรกิารนอกเหนือจากสินคา้และบรกิารของบรษิัท และการส่งสแปมเมล ์เป็นตน้ 

15.4 บุคลากรของบริษัทตอ้งปฏิบัติงานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หากปฏิบัติหนา้ท่ีบนเคร่ือง
คอมพิวเตอรภ์ายนอกส านกังาน ใหต้รวจสอบลิขสิทธ์ิ และปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาก่อนทุกครัง้ หา้มติดตัง้ และใชง้านโปรแกรม
คอมพิวเตอรท์ี่ลิขสิทธ์ิไม่ถกูตอ้งในบรษิัทโดยเด็ดขาด 

15.5 บุคลากรของบริษัทตอ้งเก็บรกัษารหัสผ่านของตนใหเ้ป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ใหบุ้คคลอื่น
เขา้ถึงรหสัผ่านของตน รวมทัง้ไม่ใชอ้ินเตอรเ์น็ตเขา้ไปยงัเว็บไซตท์ี่ไม่คุน้เคย และอาจจะเป็นอนัตรายต่อระบบคอมพิวเตอรข์อง
บรษิัท 

15.6 กรณีที่บุคลากรของบริษัทขออนุญาตใหผู้้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผูร้บัจา้งใชร้ะบบสารสนเทศของ
บริษัท บุคลากรของบริษัทผูข้อตอ้งควบคุมการใชง้านของผูป้ฏิบตัิงานสมทบหรือพนกังานของผูร้บัจา้ง และตอ้งรบัผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้กบับรษิัทจากการใชร้ะบบสารสนเทศนัน้ 

15.7 บริษัทจะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากรของบรษิัทเพื่อ
ป้องกนัความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบรษิัทตามแผนท่ีก าหนดไว ้

 




