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คาํอธิบายเบือ้งต้นเกี่ยวกับ “ประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรม” 

 

“บริษัท กรรมการ และพนักงานทุกคน จะกระทําการ (1) โดยสุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับบริษัท พนักงานของบริษัทและธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณข์อง

กฎหมาย (2) โดยยึดมั่นมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม (3) โดยสุจริตเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการ

กระทาํใดๆ ทีไ่ม่เหมาะสม” 

 

หลักปฏิบัติพื ้นฐานขา้งต้นเป็นสาระสาํคัญท่ีกาํกับการดาํเนินกิจกรรมของบริษัท การปฏิบัติตามหลัก

คณุธรรมจรยิธรรมกบัความสาํเรจ็ทางธุรกิจไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้และเปา้หมายท่ีสาํคญัทางธุรกิจ

จะสาํเร็จไม่ไดห้ากไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการนี ้ประมวลฉบบันีจ้ึงมุ่งส่งเสริมการใชห้ลกัปฏิบติัดงักล่าวและ

การตดัสินใจบนหลกัคณุธรรมจรยิธรรมใหดี้ขึน้ 

 

บรษัิท บริษัทย่อยของบรษัิท กรรมการ พนกังาน (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัที่บคุลากรในตาํแหน่งระดบัสงูหรือฝ่าย

จดัการ บุคลากรฝ่ายการเงิน และฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ)์ ของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “บริษัท” “พนักงาน

บริษัท” “เรา” และคาํอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกัน) จะตอ้งปฏิบัติตามและคอยสอดส่องดูแลเพื่อใหม้ีการปฏิบติัตาม

หลกัปฏิบติัดงักลา่วขา้งตน้ 

 

นอกจากนี ้บริษัทจะตอ้งดูแลและส่งเสริมใหต้ัวแทนและท่ีปรึกษาของบริษัท ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัและ

มาตรฐานต่างๆ ที่กาํหนดไวใ้นประมวลฉบบันีด้ว้ย 

 

ประมวลฉบบันีค้รอบคลมุกิจกรรมทางธุรกิจในหลายๆ ดา้นของบริษัท และเป็นส่วนเพิ่มเติมจากนโยบาย

และวิธีปฏิบติัของบริษัท (ซึ่งมีผลใชบ้งัคับและอาจมีการแกไ้ข) รวมถึงครอบคลมุหนา้ท่ีและกิจกรรมอย่าง

ใดอย่างหน่ึงซึ่งควรไดร้บัการตีความร่วมกบัประมวลนี ้ทัง้นี ้ประมวลฉบบันี ้นโยบายวิธีปฏิบติับรษัิทอาจไม่

ครอบคลุมการบังคับใชไ้ดก้ับทุกสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ประมวลฉบับนีจ้ะเป็นการวาง

หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั 

 

ในกรณีท่ีกฎหมาย (รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสั่งภายในประเทศหรือต่างประเทศ) ท่ีมี

ผลต่อบริษัทขดักับประมวลฉบบันีห้รือนโยบายใดๆ ของบริษัท ท่านจะตอ้งยึดถือปฏิบติัตามกฎหมายเป็น

สาํคญั นอกจากกฎหมายภายในประเทศแลว้ กฎหมายต่างประเทศอาจมีผลใชบ้งัคับกับการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษัทดว้ย ในกรณีท่ีประมวลฉบบันีห้รือนโยบายใดๆ ของบริษัทแตกต่างไปจากจารีต ประเพณี และ

ธรรมเนียมปฏิบติัใดๆ เราจะตอ้งยดึถือปฏิบติัตามประมวลฉบบันีแ้ละนโยบายของบริษัทเป็นสาํคญั และไม่
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ว่าสถานการณ์จะอยู่ภายใตก้ฎหมาย ประมวลฉบบันีห้รือนโยบายบริษัทหรือไม่ ท่านจะตอ้งยึดถือปฏิบติั

ตามหลกัปฏิบติัพืน้ฐานขา้งตน้เสมอ 

 

ในกรณีที่ท่านมีคาํถามหรือต้องการให้ตีความประมวลฉบับนี้หรือนโยบายอื่นใดของบริษัท หรือ

ท่านสงสัยว่าการกระทําใดจะเป็นการกระทาํที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณ์หน่ึงๆ หรือไม่ 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขอความช่วยเหลือได้ นอกจากนี ้หากพนกังานบริษัทเห็นว่าการกระทาํ

หรือที่จะกระทําของกรรมการ เจ้าหน้าท่ี พนักงาน นายหน้า ตัวแทนหรือที่ปรึกษาของบริษัทฝ่าฝืนต่อ

หลกัการดังกล่าว ต่อประมวลฉบบันี ้หรือต่อนโยบายของบริษัท หรือมีเหตุอนัสมควรเชื่อไดว่้าจะส่งผลให้

บริษัทหรือพนกังานของบรษัิทตอ้งเสี่ยงต่อการมีขอ้พิพาททางกฎหมาย ดงันี ้ท่านมีหนา้ท่ีแจง้ใหผู้ม้ีอาํนาจ

ที่เก่ียวขอ้งของบริษัททราบเก่ียวกบัการกระทาํดงักล่าว หรือปรกึษาผูจ้ดัการทั่วไป/ผูอ้าํนวยการและสมาชิก

ของ “คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ” ในกรณีที่มีคาํถามเก่ียวกบัการควบคมุบญัชีภายในของบรษัิท การ

ตรวจสอบภายในหรือการบญัชี ท่านสามารถปรึกษาสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ หรือผูจ้ัดการ

ทั่วไป/ผูอ้าํนวยการเก่ียวกับขอ้สงัสยัดังกล่าวตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี หรือท่านสามารถใชส้าย

ด่วนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แทนการพดูคยุกบับคุคลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ได ้

รายละเอียดข้อมูลการติดต่อบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถดูได้ใน “กฎเกณฑร์ะเบียบ

ปฏิบัติของบริษัท” 

 

การกลั่นแกลง้หรือเอาความต่อกนั เน่ืองจากการรายงานโดยสจุริตถึงการกระทาํหรือที่จะกระทาํท่ีเป็นการ

ฝ่าฝืนประมวลนีเ้ป็นสิ่งตอ้งหา้ม ประมวลนีป้้องกันการแกแ้คน้ต่อบุคคลผูใ้หข้อ้มูล (หรือช่วยประสานงาน

ในการใหข้อ้มูล) เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสวนขอ้เท็จจริง แก่ผู้มีอาํนาจหรือหน่วยงานของรฐัตาม

กฎหมายว่าดว้ยความมั่นคง การละเมิดหรือการหลอกลวง พนกังานบรษัิททกุคนจะตอ้งใหค้วามรว่มมือใน

การสอบสวนภายในอนัเก่ียวกบัการกระทาํท่ีฝ่าฝืนดว้ย 

 

หลกัคณุธรรมและจริยธรรมมกัจะเป็นสิ่งที่กลา่วกนัอยู่เสมอแต่ยากต่อการปฏิบติั ประมวลฉบบันีไ้ดอ้ธิบาย

ถึงรายละเอียดในส่วนสาํคญัเก่ียวกบัหลกัดงักล่าวไวม้ากกว่าท่ีกล่าวไวใ้นคาํอธิบายเบือ้งตน้ ดงันัน้ จึงเป็น

สิ่งสาํคัญท่ีพนักงานบริษัทจะต้องศึกษาประมวลฉบับนี ้เพื่อพัฒนาความรูใ้นการทํางาน ในเร่ืองของ

กฎหมายและนโยบายของบรษัิทท่ีมีผลโดยตรงและเก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่การงานของตน ทัง้นี ้ประมวลฉบบันี้

และนโยบายของบริษัท คงไม่สามารถกาํหนดใหค้รอบคลมุไดก้บัทุกสถานการณ ์แต่เป็นเพียงการกาํหนด

หลกัสาระสาํคญัและมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัเท่านัน้ 
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พนักงานบริษัทจะตอ้งนาํหลกัการตามประมวลฉบบันีไ้ปเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตน

เป็นประจาํ หลกัคุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่หลกัท่ีจะยึดถือปฏิบติัเป็นครัง้คราว หลกัการดงักล่าวจะไรค้ณุค่า

และไรป้ระสิทธิภาพหากไม่ถูกนาํมาปฏิบติัและไมไ่ดน้าํมาใชบ้งัคบัอย่างต่อเน่ืองกบัทกุกรณี  ประมวลฉบบั

นีจ้ะใชบ้งัคับอย่างเคร่งครดักับพนักงานทุกระดับชัน้ของบริษัท หากพนักงานบริษัทคนใดฝ่าฝืนประมวล

ฉบบันีจ้ะตอ้งถกูพิจารณาดาํเนินการทางวินยัและอาจจากพน้สภาพการเป็นพนกังาน 

 

ประมวลฉบบันีแ้ละนโยบายท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลไมก่่อใหเ้กิดสญัญาจา้งหรือความสมัพนัธอ์ย่างนายจา้ง

ลูกจา้งระหว่างบริษัทกับบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงผูร้บัจา้งและบุคคลากรของผู้รบัจา้ง ประมวลฉบับนีแ้ละ

นโยบายที่กาํหนดไวข้องบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ ท่านจะไดร้บัแจง้ถึงการเปลี่ยนแปลงและท่าน

สามารถซกัถามถึงขอ้สงสยัไดต้ลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลระเบียบปฏิบตัิและจรยิธรรม 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พนักงานของบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ประมวลระเบียบปฏิบตัิและจรยิธรรม 

7 
 

1-1. สภาพแวดล้อมการทาํงาน 

 

บริษัทพยายามเป็นอย่างย่ิงที่จะจัดการให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีภายใต้การเคารพซึ่ง

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และบริษัทพยายามทีจ่ะทาํให้สถานที่ทาํงานปราศจากซึ่งการละเมิด

ใดๆ ซึ่งก็คือปราศจากการแบ่งแยกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของชาติพันธุ ์สีผิว ศาสนา เพศ 

การตั้งครรภ ์ชาติกาํเนิด อายุ การทุพพลภาพ สถานะทางสังคม และกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายให้

ความคุ้มครอง นอกจากนี ้บริษัทยังพยายามปรับปรุงบรรยากาศในการทาํงานให้มีการเปิดเผยต่อ

กันมากย่ิงขึน้ โดยเน้นการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้จัดการและระหว่างพนักงานด้วยกันเองซึ่ง

แต่ละบุคคลอาจมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานของตนได้ดีขึ้น ด้วย

ความเคารพและความไว้เนือ้เชื่อใจกันมากขึน้ บริษัทยังตระหนักถึงความสาํคัญของสมดุลในชีวิต

การทาํงานและชีวิตส่วนตัว ซึ่งบริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความสมดุลดังกล่าว 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• โอกาสการจ้างงานทีเ่ท่าเทยีมกัน 

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะใหโ้อกาสการจา้งงานที่เท่าเทียมกันแก่ทั้งพนักงานบริษัทเอง และผูส้มัครจากภายนอก 

ทัง้นีเ้ป็นไปตามบทบญััติกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 

• การใช้แรงงาน 

บริษัทจา้งงานและใชแ้รงงานอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริษัทปฏิเสธท่ีจะมีการบงัคับใชแ้รงงาน

เด็กในทกุกรณี 

 

• การเคารพซึ่งกันและกัน 

บริษัทสนับสนุนใหส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานเป็นไปในลักษณะท่ีพนักงานบริษัททุกคนไดร้บัการปฏิบัติ

อย่างเคารพ โดยไม่จาํตอ้งทนต่อการละเมิดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการ

ละเมิดดว้ยขอ้ความ อีเมล ์ท่วงท่าภาษากาย หรือการกระทาํใดๆ ท่ีถือเป็นการดถููกเหยียดหยาม เป็นการ

อนัไม่พึงประสงค ์ข่มขู่ กระทบต่อการทาํงาน หรือ สรา้งความอึดอดัไม่พอใจ หรือทาํใหไ้ดร้บัความอบัอาย 

หรืออนัตรายใดๆ  
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1-2. สุขภาพและความปลอดภัย 

 

การคุ้มครองและปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานบริษัททุกคนเป็นหน่ึงในคุณค่า

หลักของบริษัท  ทั้งนี้ โดยความร่วมมือของฝ่ายบริหารจัดการและพนักงานบริษัท เราจะ

เสริมสร้างให้สถานที่ทํางานมีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการทํางาน พวกเราทุกคนมีความ

รับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัย ระเบียบ มาตรการ 

ข้อควรระวังต่างๆ เพ่ือปกป้องคุ้มครองตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และลูกค้าของเรา บริษัทเชื่อว่าการ

เลิกงานในแต่ละวันโดยมีสุขภาพทีด่ีและปลอดภัยเป็นสิ่งทีส่าํคัญ 

 

แนวทางเบือ้งต้น  

 

• การกระทาํทีไ่ม่ปลอดภยั 

หากมีกรณีการกระทาํท่ีไม่ปลอดภัย ความประพฤติท่ีก่อใหเ้กิดความเสี่ยง สถานการณท่ี์ใกลจ้ะก่อใหเ้กิด

ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงใดๆ เกิดขึน้ต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนกังานบริษัท พนักงาน

บรษัิทจะตอ้งรีบแจง้ใหผู้จ้ดัการทั่วไป/ผูอ้าํนวยการทราบโดยเร็วท่ีสดุ 

 

• หากมีกรณบีาดเจ็บ 

หากมีการบาดเจ็บเกิดขึน้ใหรี้บรายงานพรอ้มขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทันที การรายงานท่ีถูกตอ้งและทันท่วงทีจะ

ช่วยใหเ้ราสามารถป้องกนัมิใหม้ีการบาดเจ็บเกิดซํา้ขึน้อีก ทัง้นี ้การเพิกเฉยไม่รายงานกรณีการบาดเจ็บจะ

เป็นการเพิ่มความเสี่ยงท่ีจะเกิดการบาดเจ็บซํา้ขึน้อีก หรือทาํใหผู้บ้าดเจ็บไดร้บัการรกัษาพยาบาลล่าชา้ 

และอาจทาํใหบ้รษัิทมีความรบัผิดหรือไดร้บัการลงโทษทางกฏหมาย  

 

• ความพร้อมสาํหรับการทาํงาน 

บริษัทไม่อนุญาตใหม้ีการครอบครอง ใช ้หรือจาํหน่าย ยาเสพติดท่ีผิดกฎหมายใดๆ ภายในสถานท่ีทาํงาน

และอาณาบรเิวณของบริษัท รวมถึงมีขอ้หา้มในการทาํงานภายใตก้ารออกฤทธิ์ของแอลกอฮอลแ์ละยาเสพ

ติดท่ีผิดกฎหมายดงักลา่วขา้งตน้ดว้ย 
 

• การใช้ความรุนแรงในสถานทีท่าํงาน 

บริษัทห้ามมิให้มีการข่มขู่ การกระทําโดยใช้ความรุนแรง การทําให้เสียขวัญ การครอบครองหรือการ

จาํหน่ายอาวธุใดๆ ภายในสถานท่ีทาํงานและอาณาบริเวณของบริษัท และหา้มกระทาํการดังกล่าวโดย

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจใดๆ ของบรษัิท 
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2. การดาํเนินธุรกิจของบริษัท 
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2-1. การควบคุมการค้า 

 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการค้าและกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องของประเทศที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงกฎระเบียบของประเทศที่อยู่ในภูมิภาค

เดียวกันด้วยโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยระหว่างประเทศ 

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการค้าน้ันมีผลกระทบต่อการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ และ

เทคโนโลยีข้ามเขตแดนของประเทศต่างๆ รวมถึงในส่วนอื่นๆ ของธรุกิจบริษัท ไม่เพียงแต่การ

ขนส่งสินค้าเท่าน้ัน 

 

การแลกเปล่ียนข้อมูลกันภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการส่งอีเมล ์การเข้าสู่เว็บไซตก์็

อยู่ภายใต้การควบคุมการค้าเช่นเดียวกัน 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• การจัดแบ่งประเภท 

จดัประเภทและลงหมายเลขพิกัดอัตราภาษีใหถู้กตอ้ง เพื่อคิดคาํนวณภาษีและอากรในอัตราท่ีเหมาะสม 

ทั้งนี ้การประเมินมูลค่าสินคา้ตํ่ากว่าความเป็นจริงในเอกสารทางการคา้และการพยายามเพื่อใหไ้ดร้บั

ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจโดยใชม้าตรการสิทธิทางภาษีท่ีไม่เหมาะสม เช่นเพื่อลดจาํนวนภาษีหรืออากรลง

เป็นสิ่งตอ้งหา้มอย่างเด็ดขาด 

 

• การส่งออก 

ตรวจสอบการจัดประเภทการส่งออกสินค้า ซอฟท์แวร ์หรือ สินค้าเทคโนโลยีใดๆ ก่อนการส่งออกเพื่อ

ตรวจสอบว่าตอ้งไดร้บัการอนญุาตเป็นพิเศษ เช่นตอ้งมีใบอนญุาตสง่ออกหรือไม่ เป็นตน้ 

 

• การตรวจสอบธุรกรรม 

พิจารณาตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ว่าขัดกับกฎเกณฑใ์ดๆ เช่นจาํกัดการทาํธุรกรรมกับบางประเทศ บุคคล

ตอ้งหา้ม หรือมีขอ้หา้มการใชส้ินคา้หรือไม่  

 

• การพิจารณาเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ 

พิจารณาตรวจสอบคู่คา้ ผูจ้ดัหาและคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมตามรายชื่อท่ีถูกจบัตามองซึ่งกาํหนด

โดยรฐับาล และทาํ Due Diligence ผูใ้ช ้รวมถึงผลิตภณัฑ ์นอกจากนี ้ตรวจสอบว่าธุรกรรมไม่มีลกัษณะท่ี

จดัทาํขึน้เพื่อจดุประสงคใ์นการหลีกเลี่ยงกฎหมายเก่ียวกบัการควบคมุการคา้ 
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• การใช้บริการนายหน้าด้านพิธีศุลกากร 

ไม่ควรพึ่งพานายหน้าหรือผู้ให้บริการเก่ียวกับพิธีศุลกากรมากเกินไปและจัดใหม้ีมาตรการท่ีเหมาะสม

เพื่อใหแ้น่ใจว่า นายหนา้หรือผูใ้หบ้ริการไดแ้จง้ขอ้มลูท่ีถูกตอ้งและสมบูรณต่์อหน่วยงานของรฐัท่ีมีอาํนาจ 

ไม่ว่าจะเป็น มูลค่าสินคา้ ประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ และรายละเอียดท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

กรณีท่ีบรษัิทมีความเสี่ยงในฐานะเป็นผูน้าํเขา้หรือผูส้ง่ออก 
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2-2. ข้อปฏิบัติของ Supply Chain 
 
บริษัทเชื่อมั่นในเครือข่ายของผู้จัดหาและตัวแทนจําหน่าย Supply Chain ว่าสามารถนําส่งสินค้า

และให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของบริษัทได้ จึงเป็นส่ิงสําคัญที่ผู้จัดหาและตัวแทนจําหน่าย 

Supply Chain ของบริษัทต้องมีพันธสัญญาร่วมกันที่จะดาํเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตยแ์ละอยู่บน

พืน้ฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย ความมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน การ

ยึดมั่นตามพันธสัญญานีจ้ะทาํให้เกิดความมั่นใจว่าผู้จัดหาและตัวแทนจาํหน่าย Supply Chain จะ

ไม่ทาํให้ชื่อเสียงและภาพลักษณข์องบริษัทเสียหาย 
 
แนวทางเบือ้งต้น 
 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประสานงานร่วมกับผู้จัดหาและตัวแทนจาํหน่าย Supply Chain เพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าดว้ยแรงงาน สิ่งแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมทาง

การคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นี ้มาตรการความปลอดภัยตามระดบัความเสี่ยงท่ีเหมาะสมควร

จะถกูจดัใหม้ีขึน้ตลอด Supply Chain ตัง้แต่การผลติสินคา้ การขนสง่สินคา้ไปจนถึงจดุหมายปลายทาง 
 
• การพิจารณาตรวจสอบ 
ตรวจสอบผู้จัดหาและตัวแทนจําหน่าย Supply Chain เพื่ อให้แน่ใจว่ามีชื่อเสียง คุณ สมบัติและ

ความสามารถในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัได ้โดยตอ้งมีการประเมินและอนมุติัก่อนจะ

มีการจัดซือ้วัตถุดิบ ส่วนประกอบ สินค้าหรือบริการจากผู้จัดหาและตัวแทนจําหน่าย Supply Chain 

ดังกล่าว เมื่อคัดเลือกไดแ้ลว้ตอ้งระบุขอบเขตของการจัดซือ้ใหช้ัดเจนและจัดทาํสญัญาตัวแทนจาํหน่าย

ตามความเหมาะสม 
 
• การขัดกันของผลประโยชน ์
ควรจะแน่ใจว่าการเข้าทาํสัญญาหรือเข้ารบับริการใดจากผู้จัดหาหรือตัวแทนจาํหน่าย Supply Chain 

จะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดการขดักนัของผลประโยชน ์
 
• การป้องกันการเผยแพร่ข้อมูล 
ดแูลป้องกนัขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูความลบัอ่ืนๆ โดยทาํสญัญาการไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบั รวมถึง

ปอ้งกนัขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูความลบัอ่ืนๆ ของผูจ้ดัหาตามสญัญาเช่นกนั 
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2-3. ความรับผิดในคุณภาพของสินค้า 

 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะทาํให้แน่ใจว่าสินค้าที่จัดส่งให้กับลูกค้ามีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูง โดย

ปกติบริษัททําการผลิตสินค้าและจัดจําหน่ายให้ลูกค้าด้วย จึงเป็นส่ิงสําคัญที่บริษัทจะต้อง

พิจารณาว่าจะทาํการตรวจสอบให้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยได้อย่างไร และสามารถบริหาร

จัดการความรับผิดต่อสินค้าระหว่างผู้จัดหา ผู้ผลิต ลูกค้าและบริษัทเองในแต่ละขั้นตอนของ 

Supply Chain ด้วย 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับ สินคา้ ฉลาก การรบัประกนัสินคา้ ความปลอดภัยและการควบคมุคณุภาพ

สินคา้ กระบวนการการรอ้งเรียนในความรบัผิดชอบต่อสินคา้ การคุม้ครองผูบ้ริโภค สาํหรบัสินคา้ท่ีบริษัท

จดัหาจากผูจ้ดัหา/ผูผ้ลิตเพื่อจดัจาํหน่ายแก่ลกูคา้ 

 

• การบริหารจัดการความรับผิดในสินค้า 

แน่ใจว่าสินคา้ทุกชนิดท่ีจดัจาํหน่ายหรือจดัส่งใหล้กูคา้มีการรบัประกนัสินคา้ตามมาตรฐานของผูผ้ลิต การ

ที่บรษัิทไดท้าํประกนัภยัไวน้ัน้ไม่ถือว่าเป็นการรบัประกนัคณุภาพของสินคา้ 

 

• การเรียกร้องให้รับผิดต่อสินค้า 

เมื่อไดร้บัขอ้เรียกรอ้งเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสินคา้ ใหแ้จง้กรณีดงักลา่วพรอ้มขอ้มลูไปยงับุคคลภายใน

บริษัทที่ เก่ียวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทันทีโดยเฉพาะข้อรอ้งเรียนท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย

สาธารณะ และพยายามดาํเนินการตามสมควรตามแนวทางท่ีไดเ้ห็นชอบร่วมกันระหว่างบุคคลภายใน

บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง เพื่อปอ้งกนัมิใหม้ีความเสียหายเพิ่มขึน้หรือมีขอ้เรียกรอ้งเพิ่มเติมอีก 

 

• การใช้ชื่อบริษัทกับสินค้า 

ทาํความเขา้ใจในแง่ของกฎหมายถึงการใชช้ื่อบริษัทกบัสินคา้ในฐานะของ “ผูข้าย” “ตวัแทนขาย” “ผูผ้ลิต” 

“ผูน้าํเขา้” และในฐานะอ่ืนๆ ทัง้นี ้คาํขอของคู่คา้ทางธุรกิจท่ีจะนาํชื่อบรษัิทไปใชจ้ะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบ

จากสาํนกักฎหมาย และ/หรือ คณะกรรมการการปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบับรษัิทก่อน 
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2-4. การแข่งขันทางธุรกิจ 

 

บริษัทเชื่อมั่นในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ในประเทศที่บริษัทดาํเนินธุรกิจอยู่

น้ันส่วนใหญ่ได้มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจซึ่งช่วยสนับสนุนและส่งเสริม

ให้มีการแข่งขนัทางธุรกิจอย่างเสรีและเปิดตลาดการค้าอย่างเป็นธรรม และ 

• ห้ามมิให้มีการทําสัญญาหรือข้อตกลงใดระหว่างคู่ค้าด้วยกันที่เป็นการขัดขวางการ

แข่งขันทางธุรกิจ เช่น การผูกขาดและการฮ้ัวกัน 

• กําหนดการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงาํตลาด เช่น การทุ่มตลาด หรือการทํา

ความตกลงร่วมกันกาํหนดราคา และ  

• กาํหนดให้ต้องมีการส่งรายงาน ตรวจสอบขั้นต้นให้ชัดเจนหรือการให้ความชัดเจนใน

การควบรมกิจการ การซือ้กิจการ และธุรกรรมอื่นๆ เพ่ือป้องกันธุรกรรมใดๆ ที่จาํกัด

หรือลดการแข่งขันทางการค้าอย่างมีนัยสาํคัญ 

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าน้ันเป็นกฎหมายที่ซับซ้อนและค่อนข้างแตกต่างกันในแต่

ละประเทศ ในสถานการณ์หน่ึงๆ อาจมีการบังคับใช้กฎหมายแตกต่างกัน ดังน้ัน จึงเป็นเร่ือง

จําเป็นที่ท่านจะต้องปรึกษาสํานักกฎหมายหรือสมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติก่อนเร่ิม

ดาํเนินการทางธุรกิจ การฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าอาจส่งผลเสียหายอย่าง

ร้ายแรงต่อบริษัทและพนักงานบริษัท โดยบทลงโทษน้ันมีตั้งแต่การปรับจนถึงขั้นจําคุกในบาง

ประเทศ 

 

แนวทางเบือ้งต้น 
 
• เมื่อติดต่อกับคู่แข่งทางการค้า 
ไม่ทาํการเสนอหรือตกลงเขา้ทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรือโดยนยั ทัง้อย่างเป็นทางการ

หรือไม่เป็นทางการ ทัง้ดว้ยลายลกัษณอ์กัษรหรือวาจา หรือการสื่อสารดว้ยวิธีใดๆ กับคู่แข่งทางการคา้ใน

เรื่องที่เก่ียวขอ้งกบั 
• ราคาสินคา้ วิธีการกาํหนดราคาสินคา้ ราคาขัน้ตํ่า – สงูของสินคา้ การคงราคาสินคา้ 
• ปริมาณการเก็บสินค้า การผลิตสินค้า ยอดขายสินค้า รวมถึงการเลิกผลิตสินค้า ทั้งในอดีต 

ปัจจบุนั หรือ อนาคต 
• สว่นแบ่งทางตลาด 
• เงื่อนไขการขายสินคา้ และการใหเ้ครดิตการชาํระสินคา้ 
• ตน้ทนุ กาํไร หรือ สดัสว่นกาํไร 
• วิธีการจาํหน่ายสินคา้หรือการบริการ 
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• เมื่อติดต่อกับบุคคลอื่นๆ 
ไม่ทาํการเสนอหรือตกลงเขา้ทาํสัญญาหรือความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจง้หรือโดยนัย ทั้งอย่างเป็น

ทางการหรือไม่เป็นทางการ ทัง้ดว้ยลายลกัษณอ์กัษรหรือวาจา หรือการสื่อสารดว้ยวิธีใดๆ กบับุคคลอ่ืน ไม่

ว่าจะเป็นคู่แข่ง ตวัแทน นายหนา้ ลกูคา้ และบคุคลอ่ืนใดในเรื่องดงัต่อไปนี ้
• ย่ืนประมลูหรือจดัทาํเงื่อนไขการประมลูโดยมีวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือไปจากการชนะการประมลู 
• จาํกัดหรือตกลงราคา แบ่งกลุ่มลูกค้าหรือประเภทสินค้า แบ่งเขตตลาดหรือพื ้นที่การค้า หรือ

กาํหนดเงื่อนไขในลกัษณะท่ีบริษัทหรือลกูคา้สามารถจาํหน่ายหรือเช่าสินคา้หรือบริการใหบุ้คคลที่

สามไดอี้กทอดหนึ่ง 
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2-5. การขัดกันทางผลประโยชน ์

 

การขัดกันทางผลประโยชนอ์าจเกิดขึน้เมื่อผลประโยชนส์่วนบุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจ

มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ดังน้ัน การตัดสินใจทางธุรกิจใดๆจะต้องอยู่บน

พื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ผลประโยชน์ของผู้ใด ท่าน

จะต้องปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพเพ่ือบริษัทเป็นสาํคัญ 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• ผลประโยชนส่์วนตัวทางการเงนิ 

การขดักันทางผลประโยชนอ์าจเกิดขึน้เมื่อท่านหรือเครือญาติของท่านมีผลประโยชนส์่วนตัวทางการเงิน 

งาน หรือดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคู่แข่งทางการคา้ ผูจ้ัดหา ผูจ้ัดจาํหน่าย หรือตัวแทน นอกจากนี ้การ

ขดักนัทางผลประโยชนอ์าจเกิดขึน้เมื่อท่านหรือเครือญาติของท่านมีการลงทุนทางการเงินอย่างมีนยัสาํคญั

ในบริษัทท่ีทาํการคา้แข่งหรือทาํธุรกิจกับบริษัท เราทุกคนจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของตนเองหรือของเครือ

ญาติเก่ียวกบัผลประโยชนท์างการเงิน หนา้ท่ีการงาน หรือตาํแหน่งท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคู่แข่งทางธุรกิจ ผู้

จดัหา ผูจ้ดัจาํหน่ายและตวัแทนของบรษัิทใหผู้จ้ดัการทั่วไป/ผูอ้าํนวยการทราบ 

 

• เมื่อติดต่อกับผู้เกี่ยวข้อง 

การขดักนัทางผลประโยชนอ์าจเกิดขึน้เมื่อสมาชิกในครอบครวัหรือบุคคลผูม้ีความใกลช้ิดสนิมสนมกบัท่าน

ทํางานอยู่ในแผนกเดียวกันหรือทํางานในทีมบริหารของท่าน กรณีนี้จะต้องบริหารจัดการด้วยความ

ระมดัระวงั 

 

• การทาํกิจการภายนอก 

การขดักันทางผลประโยชนอ์าจเกิดขึน้เมื่อท่านไปรบัทาํงานท่ีอ่ืนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งอาจขัดกับ

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของท่านในบริษัท ท่านไม่ควรท่ีจะรบัทาํงานอ่ืนท่ีอาจมีผลประโยชนข์ัดกับหน้าที่

รบัผิดชอบของท่านกบับรษัิท และท่านอาจจะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากทางบริษัทก่อนที่จะทาํงานอ่ืนๆ นัน้ 

 

กรณีรวมไปถึงการทาํงานหรือธุรกิจอ่ืนใดระหว่างเวลาทาํงานโดยใชท้รพัยากรเคร่ืองมือหรือขอ้มูลของ

บริษัท และการรบัทาํงานใหก้ับผูจ้ดัหา คู่แข่งธุรกิจหรือตวัแทนจาํหน่ายของบริษัทดว้ย หากมีขอ้สงสยัให้

ท่านติดต่อฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
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• การฉวยโอกาส 

การขดักันทางผลประโยชนอ์าจเกิดขึน้เมื่อท่านฉวยเอาผลประโยชนจ์ากการท่ีท่านไดร้บัทราบขอ้มูลของ

บริษัท ลูกคา้ ผูจ้ัดหา คู่สญัญา ท่ีปรึกษา หรือคู่คา้ทางธุรกิจของบริษัท ในการท่ีท่านปฏิบัติงานใหบ้ริษัท

และนาํไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตวั ท่านจะตอ้งไม่แข่งขนักบับรษัิทหรือฉวยโอกาสเพื่อประโยชนส์่วนตวัจาก

การที่ท่านไดร้บัทราบขอ้มลูโดยการใชท้รพัยส์ิน ขอ้มลู และตาํแหน่งหนา้ท่ีในบรษัิท 
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2-6. การให้ของขวญัและการเลีย้งรับรอง 

 

ในหลายๆ วัฒนธรรม การแสดงไมตรีต่อกัน เช่น การให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองตาม

สมควรน้ันเป็นส่วนสาํคัญในการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในอีกหลายๆ วัฒนธรรมการกระทาํ

ดังกล่าวกลับเป็นส่ิงต้องห้าม ทั้งนี้ ของขวัญและการเลีย้งรับรอง มีความหมายรวมถึง สิ่งใดๆ ที่

สามารถตีค่าราคาได้ เช่น เงินสด ส่วนลด การให้กู้ยืม การให้บริการ รางวัล การขนส่งหรือการให้

ใช้ยานพาหนะของบริษัท การใช้สิ่งอาํนวยความสะดวกเพ่ือการพักผ่อน หรือหลักทรัพยอ์ื่นๆ มือ้

อาหาร งานกีฬา การออกรอบตีกอลฟ์ ตั๋วหรือบัตรของขวัญ 

 

กรณีนี้ ก็เป็นอีกกรณีที่การขัดกันทางผลประโยชน์อาจเกิดขึน้ การให้หรือการรับของขวัญหรือ

การเลีย้งรับรองที่ไม่เหมาะสม อาจทาํให้ธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทเสียหาย และอาจเป็นการ

กระทาํที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้การให้หรือการรับของขวัญหรือการเลีย้งรับรองน้ัน จะถือเป็น

การไม่เหมาะสม หากก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อกันทาํให้ฝ่ายผู้ให้หรือฝ่ายผู้รับต้องกระทาํการใด

อันเป็นการลําเอียงเข้าข้าง หรือเป็นการให้และการรับที่มีเจตนาเพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ทางธุรกิจ 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของวงการธุรกิจ 

ท่านจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคับ มาตรฐานและจารีตของวงการธุรกิจ และนโยบายฝ่าย

หรือนโยบายภมูิภาคที่ตนทาํงานอยู ่

 

• ขอบเขตของการให้ของขวัญและการเลีย้งรับรอง 

นโยบายการใหข้องขวญัและการเลีย้งรบัรองนัน้ ใชบ้งัคบัตลอดปีรวมถึงในวนัหยุดดว้ย และยงัใชบ้งัคบัไม่

เฉพาะแต่ท่าน แต่รวมไปถึงคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครวัดว้ย 

 

• เมื่อได้รับของขวัญทีไ่ม่เหมาะสม 

เมื่อไดร้บัของขวัญหรือการเลีย้งรบัรองท่ีไม่เหมาะสม ท่านควรท่ีจะปฏิเสธ แต่หากเห็นว่าในสถานการณ์

เช่นนัน้การปฏิเสธอาจทาํใหผู้ใ้หข้องขวญัอับอายหรือเสียหนา้ ท่านอาจรบัของขวญันัน้ไวใ้นนามบริษัทได ้

และตอ้งรายงานใหก้บัผูจ้ดัการทั่วไป/ผูอ้าํนวยการทราบ 
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• หลีกเลี่ยงการต่อรองทีไ่ม่เหมาะสม 

หลีกเลี่ยงการให้หรือรบัสินบน เงินใต้โต๊ะหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทาํนองเดียวกัน ท่ีจะกระทบหรือมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจและการดาํเนินการใดๆ เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิท  
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2.7. สินบนและคอรัปชั่น 

 

บริษัทห้ามการติดสินบนและคอรัปชั่น การให้สินบนรวมถึง การให้ การให้คํามั่นว่าจะให้ การ

เสนอที่จะให้เงินหรือส่ิงใดๆ ที่มีมูลค่า ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลใดๆ โดยมี

วัตถุประสงคเ์พ่ือจะแทรกแซงการตัดสินใจหรือเพ่ือจะรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือ

เพ่ือจะจัดการใดๆ หรือเพ่ือจะช่วยให้บริษัทได้รับหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่

สุจริต 

 

ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมายห้ามการให้สินบนและคอรัปชั่นซึ่งอาจใช้บังคับรวมไปถึงการให้

สินบนและการทุจริตที่ได้กระทาํในต่างประเทศด้วย การฝ่าฝืนกฏหมายดังกล่าวถือเป็นความผิด

ร้ายแรง อันจะส่งผลให้บริษัทและพนักงานบริษัทอาจต้องโทษปรับหรือจําคุกสําหรับพนักงาน

บริษัท ย่ิงไปกว่าน้ันการฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้จะส่งผลให้ชื่อเสียงและภาพลักษณข์องบริษัทเสีย

หายไปด้วย 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• การมีปฏิสัมพันธก์ับเจ้าหน้าทีรั่ฐ 

ท่านจะตอ้งไม่ให ้สญัญาว่าจะให ้เงิน ผลประโยชน ์หรือสิ่งของท่ีมีมลูค่าใดๆ โดยมิชอบดว้ยกฎหมายแก่

เจา้หนา้ที่รฐัหรือบคุคลใดๆ ท่ีใชอ้าํนาจรฐั เช่นเดียวกนั การจ่ายเงินใหบ้คุคลท่ีสามเป็นสิ่งตอ้งหา้มหากเงิน

ทัง้หมดหรือบางส่วนหรือสิ่งของท่ีมีมูลค่านัน้จะถูกนาํไปเสนอให ้ให ้หรือใหค้าํมั่นว่าจะให ้ไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้ม แก่เจา้หนา้ที่รฐัโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 
• ค่าอาํนวยความสะดวก 
ค่าอาํนวยความสะดวกคือเงินท่ีจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรฐัเพื่อใหไ้ดร้บับริการตามปกติท่ีบริษัทมีสิทธิจะไดร้บั 

ซึ่งถือว่าเป็นการใหส้ินบนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีตอ้งหา้มมิใหก้ระทาํ หากท่านถูกรอ้งขอใหจ้่ายค่าอาํนวยความ

สะดวก ให้ท่านปรึกษาสาํนักกฎหมาย และ/หรือ คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติสาํหรบัแนวทางในการ

ปฏิบติัต่อกรณีดงักลา่ว 

 
• การใช้ตัวแทนนายหน้า 
ในหลายๆ กรณีท่ีบริษัทจาํเป็นจะต้องกระทาํการผ่านบุคคลท่ีสาม เช่น ตัวแทน นายหน้า ผู้รบัเหมา ท่ี

ปรึกษา ผู้จัดจาํหน่าย และผูจ้ัดหา ในการเลือกและควบคุมการดาํเนินงานของบุคคลเหล่านี ้ท่านควร

จะตอ้ง 
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• ตรวจสอบใหแ้น่ชดัว่าบคุคลที่สามนัน้มีชื่อเสียง ภาพลกัษณ ์และคณุสมบติัครบถว้น 
• ระบุเงื่อนไขความสัมพันธร์ะหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีสามใหเ้ป็นเป็นลายลกัษณ์อักษร และควบคุมให้

ธุรกรรมเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส 
• รอ้งขอใหบุ้คคลหรือสาํนักงานท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทปฏิบติัตามระเบียบฉบบันี ้กฎหมายไทยว่าดว้ย

การต่อตา้นการทจุรติและคอรปัชั่น และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบริษัทได้จ่ายเงินเพื่อซือ้สินคา้หรือรบับริการในอัตราท่ีไม่สูงกว่าราคาปกติของ

ตลาด 
 

• การจัดระบบเอกสารหลักฐาน 
พนักงานบริษัทและตัวแทนของบริษัท จะตอ้งจดัเก็บเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับธุรกรรมและการเงินของ

บริษัทใหเ้ป็นระบบถูกตอ้งและโปร่งใส และเป็นไปตามระบบควบคุมการบญัชีภายในของบริษัท รายงาน

การชาํระเงินเพื่อเป็นค่าอาํนวยความสะดวกจะตอ้งกล่าวถึงเหตผุลที่ทาํใหไ้ม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้จาํนวน

เงิน วนัท่ี วตัถปุระสงคแ์ละผูร้บัชาํระเงินดงักลา่วไวด้ว้ย 
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2-8. การฟอกเงนิและการประกอบธุรกิจเพ่ือแสวงหาเงนิโดยมิชอบ 

 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การ

ประกอบธุรกิจเพ่ือแสวงหาเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และการก่อการร้ายใดๆ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ การฟอกเงินเกิดขึ้นเมื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมที่เป็นความผิดทางอาญา เช่นการก่อการร้าย ยาเสพติด สินบน และฉ้อโกง ต้องการที่จะ

ปกปิดส่ิงเหล่าน้ัน โดยการฟอกหรือเปล่ียนแปลงส่ิงดังกล่าวให้กลายเป็นส่ิงที่ชอบและถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• การดาํเนินธุรกิจตามกฎหมาย 

บริษัทจะดาํเนินธุรกิจแต่เฉพาะกับลูกคา้และผูจ้ัดหาท่ีประกอบธุรกิจโดยสุจริตและถูกตอ้งตามกฎหมาย

และมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะไม่ทาํธุรกิจกับองค์กรใดๆ ท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกับอาชญากรรมหรือการก่อการรา้ย การท่ีไม่สามารถตรวจพบธุรกรรมหรือความสมัพนัธท่ี์ทาํให้

บรษัิทมีความเสี่ยง อาจสรา้งความเสียหายอย่างรา้ยแรงต่อชื่อเสียงและภาพลกัษณข์องบรษัิท 

 

• กระบวนการ Due Diligence ทีเ่หมาะสม 
ธุรกิจแต่ละแขนงของบริษัทจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการการทาํ Due Diligence เพื่อสอบทานความเสี่ยง ซึ่ง

รวมถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ใหม่ดว้ย นอกจากนัน้ ยงัตอ้งใชม้าตรการท่ีเหมาะสมตามขัน้ตอนเพื่อ

ปอ้งกนัและตรวจสอบการจ่ายเงินที่น่าสงสยัและไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

 
• การรายงานธุรกรรมต้องสงสัย 
หากท่านตรวจสอบพบธุรกรรมต้องสงสัยใดๆ ให้รายงานไปยังสํานักกฎหมาย และ/หรือ สมาชิก

คณะกรรมการระเบียบปฏิบติั และใหค้วามรว่มมือกบัเจา้หนา้ท่ีรฐัตามความเหมาะสมหากมีการรอ้งขอ 
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2-9. ชุมชนสัมพันธแ์ละกิจกรรมทางการเมือง 

 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาความเชื่อมั่น

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ิน โดยการพบปะพูดคุยและเข้าไปมีส่วนร่วมทางกิจกรรมที่มีผลต่อ

ท้องถ่ินน้ันๆ บริษัทเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมและการพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวและบริษัทสนับสนุน

ให้พนักงานบริษัทปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ์

บริษัทสนบัสนุนท่านเป็นสมาชิกของชุมชนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสมัพนัธต์ามความประสงคข์อง

ท่าน อย่างไรก็ตาม การเขา้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นเร่ืองส่วนบุคคล ไม่ใช่ในนามบริษัท และท่านจะตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรบัการทาํกิจกรรมชมุชนสมัพนัธน์ัน้ๆ ดว้ย 

 

• กิจกรรมและการสนับสนุนทางการเมือง 

แนวทางในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองนั้นมีข้อแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นเร่ือง

ละเอียดอ่อน รวมถึงในบางกรณีก็มีบทลงโทษท่ีรุนแรงหากมีการละเมิด ปรกึษาสาํนกักฎหมาย และ/หรือ

สมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบติั ก่อนที่ท่านจะเขา้ร่วมในกิจกรรมทางการเมือง หรือสนบัสนนุกิจกรรม

ทางการเมือง 
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3. ทรัพยสิ์นและข้อมลูของบริษัท 
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3-1. ข้อมูลของบริษัทและข้อมูลความลับ 

 

ข้อมูลของบริษัทและข้อมูลความลับถือเป็นทรัพยส์ินที่มีค่าของบริษัท ข้อมูลของบริษัทหมาย

รวมถึง ทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น ความลับทางการค้า สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า และลิขสิทธิ์ 

รวมถึงแผนงานธุรกิจ แนวคิดทางวิศวกรรมและการผลิต งานออกแบบ ฐานข้อมูลและบันทึก

ข้อมูลต่างๆ ข้อมูลความลับหมายรวมถึง ข้อมูลต่างๆ เช่น กลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ ธุรกรรม

ปัจจุบันและธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้น สัญญาที่กําลังดําเนินการอยู่ ผลประกอบการที่ยังไม่ได้

ประกาศ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน ข้อมูลด้านการเงิน และผลวิจัยซึ่งยังไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งคู่แข่งอาจนําไปใช้

หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบริษัทหรือลูกค้าของบริษัทหากมีการเปิดเผยข้อมูลน้ัน ข้อมูล

ความลับยังรวมถึงข้อมูลของผู้อื่น เช่น ข้อมูลของผู้จัดหาซึ่งบริษัทได้ตกลงที่จะเก็บข้อมูลน้ันไว้

เป็นความลับด้วย 

 

ท่านมีหน้าทีต่้องดาํเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการใช ้และ/หรือ รักษาความลับของข้อมูล

เหล่านี ้

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• สิทธิของบุคคลทีส่าม 

ดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อทําความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของของบุคคลท่ีสาม

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเขา้ทาํธุรกรรมใหม่ 

 

• การเปิดเผยข้อมูล 

หากท่านไดร้บัทราบหรือเขา้ถึงขอ้มูลของบริษัทและขอ้มูลความลบั ท่านตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่

ผู้อ่ืน เว้นแต่บุคคลท่ีจาํเป็นจะต้องทราบข้อมูลดังกล่าว และต้องแจ้งให้บุคคลนั้นทราบด้วยว่าขอ้มูล

ดงักล่าวเป็นขอ้มูลของบริษัทและขอ้มลูความ ซึ่งจะตอ้งไม่ถูกเปิดเผยภายนอกบริษัทหากไม่ไดร้บัอนุญาต

และไม่ไดท้าํสญัญาว่าดว้ยการเก็บขอ้มลูเป็นความลบักบับคุคลท่ีจะไดร้บัทราบขอ้มลูนัน้ 

 

• การใช้ข้อมูล 

ท่านจะตอ้งไม่ใชข้อ้มูลของบริษัทและขอ้มูลความลบัเพื่อประโยชนส์่วนตัว หรือเพื่อประโยชนข์องบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น เพื่อน หรือเครือญาติของท่าน 
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• กรณีสิน้สุดการเป็นพนักงาน 

แมส้ถานะในการเป็นพนกังานจะสิน้สดุลง แต่พนกังานบริษัทยงัคงมีภาระผูกพันในการเก็บรกัษาขอ้มูลท่ี

ตนทราบในระหว่างการทาํงานใหก้บับรษัิทไวเ้ป็นความลบัต่อไป 
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3-2. ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ในหลายๆ ประเทศมีการควบคุมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในด้านการรักษาพยาบาล การเงิน และด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน นอกจากนี้ ในอีก

หลายๆ ประเทศยังมีกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจด้วย  

ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันเป็นข้อมูลทีใ่ช้เพ่ือระบุตัวบุคคล (และนิติบุคคลในบางประเทศ) ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จํากัดเพียง ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิลําเนา หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประจําตัวประชาชน 

หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลสําคัญของแผนกทรัพยากรมนุษย์ วันเดือนปีเกิดหรืออายุ 

หมายเลขโทรศัทพ์หรืออีเมล์ ดังน้ัน บริษัทจึงจําเป็นต้องจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายทีเ่กี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• ทาํความเข้าใจขอบเขตการใช้ข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคล 

ใชค้วามระมัดระวงัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในหนา้ท่ีความดูแลของตน และทาํความเขา้ใจขอบเขต

การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วทัง้ในแง่กฎหมายและแง่สญัญา 

 

• ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวัง 
ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลใหป้ลอดภัยสอดคลอ้งกับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(เช่น การเขา้รหสั การตัง้รหสัผ่าน และการจาํกดัการเขา้ถึง เป็นตน้) 

 

• ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว 
เก็บรกัษาและใชข้อ้มูลส่วนตวัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลกาํหนดเพื่อการท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น เปิดเผยขอ้มูลใหพ้นักงานคนอ่ืนทราบไดแ้ต่ในเฉพาะ

กรณีที่ต้องใช้ขอ้มูลนั้นเพื่อการทาํงาน หรืออาจเปิดเผยแก่ผู้จัดหาหรือตัวแทนได้แต่เฉพาะในกรณีท่ีมี

มาตรการปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสมแลว้ 
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3-3. ความปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ทรัพยากรทางด้านเทคโนลีของบริษัทมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อธุรกิจ และควรได้รับการปกป้อง

ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีหมายรวมถึง คอมพิวเตอรแ์บบพกพา

และแบบตั้งโต๊ะ อุปกรณส่ื์อสารและโทรศัพท ์โดยพนักงานบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแล

รักษาอุปกรณด์ังกล่าวซึ่งถือเป็นการปกป้องและดูแลทรัพยส์ินของบริษัทด้วย 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• นโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันทรัพยาการทางด้านเทคโนโลยี 

สรา้งความคุน้เคยและปฏิบติัตามนโยบายและวิธีปฏิบติัของบรษัิท และปรกึษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากท่านมีคาํถามหรือขอ้สงสยั 

 

• ความเป็นเจ้าของและการใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี 

การใชท้รพัยากรทางดา้นเทคโนโลยีของบริษัทนัน้ จะตอ้งใชดุ้ลพินิจและวิจารณญาณท่ีเหมาะสม โดยใช้

เพื่อวตัถปุระสงคท์างดา้นธุรกิจของบรษัิทเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม การใชเ้พื่อการสว่นตวัก็สามารถทาํไดเ้ป็น

ครัง้คราวตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ทรพัยากรทางดา้นเทคโนโลยีถือเป็นทรพัยส์ินของบริษัทแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

• การคุ้มครองทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีและการรายงานการสูญหายหรือโจรกรรม 

ตอ้งเก็บรกัษาทรพัยากรทางดา้นเทคโนโลยีของบรษัิทใหป้ลอดภยัจากการใชง้านโดยไม่ไดร้บัอนุญาต และ

ไม่ควรละทิง้ไวโ้ดยไม่ดแูลในขณะเดินทาง หากเกิดการสญูหายหรือโจรกรรม ใหแ้จง้ผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ที่

ตาํรวจทนัทีตามความเหมาะสม 

 

• รหัสผ่านและการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล 

ปกปอ้งขอ้มลูลบัและทรพัยากรทางดา้นเทคโนโลยีของบรษัิท โดยเขา้รหสัหรือใสร่หสัผ่านปอ้งกนัขอ้มลูและ

หา้มเปิดเผยรหสัผ่านแก่ผูอ่ื้น 

 

• การตรวจสอบและการเข้าถึงทรัพยากรทางดา้นเทคโนโลยีของบริษัท 

ภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเขา้ถึงและตรวจสอบการใชอิ้นเตอรเ์น็ตและจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสท์ัง้หมด รวมถึงการตรวจสอบติดตามเว็ปไซตอิ์นเตอรเ์น็ตทัง้หมดท่ีพนักงานบริษัทเย่ียมชม

และฟังขอ้ความเสียงท่ีจดัเก็บไว ้

  



ประมวลระเบียบปฏิบตัิและจรยิธรรม 

29 
 

3-4. การสร้างและการบริหารจัดการข้อมูลทางธุรกิจ 

 

ข้อมูลทัง้หมดที่พนักงานบริษัทสร้างขึน้จะต้องแสดงถึงธุรกรรมและเหตุการณต์่างๆ อย่างถูกต้อง

ตามความเป็นจริง และจะต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและข้อ

ผูกพันต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียจาํเป็นต้องพ่ึงพาความ

ครบถ้วนสมบูรณแ์ละความพร้อมใช้งานของบันทกึข้อมูลที่สร้างขึน้ ดังน้ันหากเราบันทกึข้อมูลไม่

ถูกต้องและไม่ได้จัดการอย่างเหมาะสม เราจะเสี่ยงต่อการที่ชื่อเสียงของเราอาจถูกทาํลายและ

อาจเกิดโอกาสการสูญเสียทางธุรกิจ รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียก็จะลดลง 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• การสร้างและรายงานบันทกึข้อมูลทางธุรกิจ  

ท่านจะตอ้งใชค้วามระมัดระวังในการจัดเตรียม นาํส่ง รายงานหรือเปิดเผยในรูปแบบใดๆ ซึ่งขอ้มูลทาง

ธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส ์โดยเฉพาะอย่างย่ิง งบการเงิน 

รายงานทางการเงินและบญัชี จะตอ้งสะทอ้นธุรกรรมและเหตุการณต่์างๆ และรายละเอียดอย่างเท่ียงตรง 

ครบถว้น และเป็นธรรม นอกจากนัน้บนัทึกขอ้มลูเหลา่นีจ้ะตอ้งเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ียอมรบัโดยทั่วไป 

รวมถึงระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

 

• การจัดการบันทกึข้อมูลทีเ่หมาะสม 

ท่านจะตอ้งดแูลบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกับธุรกิจและกิจการงานหนา้ท่ีของท่านตามนโยบายบริษัท และจะตอ้ง

ทาํการตรวจสอบบนัทึกขอ้มูลท่ีอยู่ในความดูแลเป็นประจาํ เพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการทาํลายบนัทึกขอ้มลูตาม

ระยะเวลาการเก็บรกัษาท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากนี ้หากท่านไดร้บัแจง้เก่ียวกบัการฟ้องรอ้งดาํเนินคดี 

การสอบสวน หรือการตรวจสอบท่ีกาํลังดาํเนินการอยู่ ท่านจะตอ้งเก็บรกัษาเอกสารทั้งหมดท่ีเก่ียวกับ

กิจกรรมดงักลา่วไว ้
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3-5. นักลงทุนสัมพันธแ์ละสื่อ 

 

ในการดาํเนินธุรกิจ พนักงานบริษัทอาจต้องติดต่อส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน เจ้าหน้าที่

รัฐ นักวิเคราะหด์้านการเงิน ตลาดหลักทรัพย ์ส่ือมวลชนและบุคคลภายนอกอื่นๆ ชื่อเสียงของ

บริษัทจึงขึน้อยู่กับการจัดหาข้อมูลและการสื่อสารทีเ่หมาะสม รอบคอบ เทีย่งตรง และทันท่วงท ี

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• การเปิดเผยข้อมูลโดยผู้ทีไ่ด้รับอนุญาต 

บริษัทอนุญาตใหบุ้คคลเป็นการเฉพาะรายท่ีสามารถสื่อสารกบัสื่อมวลชนและบุคคลในแวดวงทางการเงิน

เท่านัน้ หากท่านไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้าํเช่นนัน้ แต่ไดร้บัการติดต่อจากสื่อมวลชนหรือบุคคลอ่ืนในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบักิจกรรมของบรษัิท ผลประกอบการแผนงาน หรือจดุยืนของบรษัิทในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ใหส้่งต่อเรื่อง

ดงักลา่วไปยงัผูจ้ดัการทั่วไป / ผูอ้าํนวยการ และคณะกรรมการระเบียบปฏิบติัแทน 

 

• ช่วงเวลาและความถูกต้องในการเปิดเผยข้อมูล 

หากท่านมีหน้าที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัท ท่านจะตอ้งทาํการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

ทนัเวลา ถูกตอ้ง และสมํ่าเสมอ ในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายการบริหารจัดการ กิจกรรมทางธุรกิจ สถานะทาง

การเงิน และกิจกรรมอ่ืนๆ ของบริษัท โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีผลใช้บังคับ 

นอกจากนี ้บริษัทเชื่อมั่นว่าการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้งและสมํ่าเสมอถือว่าเป็นสิ่งจาํเป็น เพื่อใหผู้ม้ีสว่น

ไดเ้สียต่างๆ มีความเขา้ใจบรษัิทดีขึน้แมว่้าจะไม่มีขอ้บงัคบัใหต้อ้งเปิดเผยขอ้มลู 

 

  



ประมวลระเบียบปฏิบตัิและจรยิธรรม 

31 
 

3-6. การร้องขอขอ้มูลโดยหน่วยงานรัฐ 

 

ธุรกิจของบริษัทได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในหลายด้าน และในหลายโอกาสหน่วยงาน

ของรัฐอาจร้องขอให้บริษัทแสดงข้อมูลได้ บริษัทพร้อมที่จะให้ความร่วมมือหากการร้องขอน้ัน

สมเหตุสมผลและเป็นไปตามกฎหมาย ในขณะเดียวกัน พนักงานบริษัทก็จําเป็นต้องปฏิบัติตน

อย่างเหมาะสมเพ่ือรักษาสิทธิ์ของบริษัทที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย รวมถึงการใช้ที่

ปรึกษาทางกฎหมายในกรณีจาํเป็น 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• การเก็บรักษาบันทกึข้อมูล 

ตรวจสอบว่าบนัทึกและขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวกบัการสอบถามจากหน่วยงานของรฐั หน่วยงานกาํกบัดแูลหรือ

การฟ้องรอ้งดาํเนินคดีใดๆ ไดร้บัการเก็บรกัษา ทัง้นีจ้ะตอ้งมีการป้องกนัการลบขอ้มลูในระบบอตัโนมติัใดๆ 

ซึ่งรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อหลีกเลี่ยงการทาํลายบนัทกึและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีนัน้ๆ 

 

• วิธีการตอบคาํร้องขอของหน่วยงานของรัฐ 

การรอ้งขอขอ้มูลตามปกติจากหน่วยงานของรฐั รวมถึงหมายศาล คาํสั่งศาล และคาํสั่งอายัด คาํใหก้าร 

การสมัภาษณ์ หรือเอกสารต่างๆ จะตอ้งถูกรายงานใหส้าํนักกฎหมาย และ/หรือ สมาชิกคณะกรรมการ

ระเบียบปฏิบติัทราบ 

 

• การตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ 

หากมีคาํรอ้งขอใดๆ สาํหรบัการตรวจสอบอาคารสถานท่ีของบริษัท หรือการดาํเนินการตามหมายค้น 

จะต้องแจ้งสาํนักกฎหมาย และ/หรือ สมาชิกคณะกรรมการระเบียบปฏิบัติทันที ทั้งนี ้ให้ปฏิบัติตามที่

กฎหมายกาํหนด 
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3-7. การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยอาศัยข่าววงใน 

 

ในการปฏิบัติงานท่านอาจได้รับทราบข้อมูลสําคัญของบริษัทหรือบริษัทอื่นที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน การใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือหาประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ส่วนตัวโดยการซือ้

ขายหลักทรัพยใ์ดๆ โดยอาศัยข่าววงในซึ่งหมายถึงการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทหรือบริษัท

ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้อื่นเพ่ือให้ผู้อื่นซื้อหรือขาย

หลักทรัพยข์องบริษัท ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท และอาจเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย

ด้วย บริษัทมุ่งมั่นที่จะยึดถือปฏิบัติตามหลักการของตลาดที่เปิดกว้างและเป็นธรรม สําหรับ

หลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ท่ัวโลกซึ่ งเป็นตลาดที่ ทุกคนมีโอกาสจะประสบ

ความสาํเร็จอย่างเท่าเทยีมกัน 

 

แนวทางเบือ้งต้น 

 

• การปฏิบัติตามกฎหมายทีม่ีผลบังคับใช ้

บรษัิทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยอาศยัข่าววงในของประเทศท่ีบรษัิท

ดาํเนินธุรกิจอยู่ ท่านจะตอ้งไม่มีสว่นรว่มในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยอาศยัข่าววงในหรือการเปิดเผยขอ้มลู

วงใน ซึ่งหมายรวมถึง ขอ้มลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุ เช่น 

• การควบรวมกิจการ การเขา้ซือ้กิจการ หรือการขายกิจการท่ียงัไม่ไดม้ีการประกาศ กลุม่ผลิตภณัฑ์

หรือเทคโนโลยีที่ยงัไม่ไดเ้ปิดตวั 

• ผลประกอบการและแนวโนม้ขอ้มูลประมาณการเก่ียวกบัผลกาํไร หรือขาดทุน หรือการเพิ่มทุนซึ่ง

ยงัไม่ไดม้ีการเผยแพร ่

• กฎระเบียบการฟ้องรอ้งดาํเนินคดีหรือการดาํเนินการเก่ียวกบัสญัญาที่มีความสาํคญั 

• การสรา้งหรือยกเลิกความรว่มมือทางธุรกิจที่สาํคญั และ 

• ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีหากเปิดเผยอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยห์รืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ของผูล้งทนุในการซือ้ขายหรือถือครองหลกัทรพัยเ์อาไว ้

 

• การรักษาความลับ 

เก็บรกัษาขอ้มูลของบริษัทไวเ้ป็นความลับ และหา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก ยกเวน้กรณีจาํเป็น

ทางธุรกิจ 
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คาํรับรองการปฏิบัติตามประมวลระเบยีบปฏิบัติและจริยธรรม 
 

ขา้พเจา้ทราบและเขา้ใจว่าบริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นท่ีจะ

ดาํเนินธุรกิจและบรรลวุตัถปุระสงคท์างธุรกิจบนมาตรฐานจรยิธรรมอนัสงูและใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 

ขา้พเจา้ได้รบัสาํเนาหรือสามารถเขา้ถึงประมวลระเบียบปฏิบัติและจริยธรรมฉบับปัจจุบันแล้ว 

(“ประมวล”) ทัง้นีป้ระมวลระเบียบปฏิบติัและจรยิธรรมสามารถมีการแกไ้ขได ้ 

 

ขา้พเจา้ไดอ่้านและทาํความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติัตามประมวลฉบบันีเ้ป็นอย่างดีแลว้ 

 

ดว้ยความสัตยจ์ริง ในขณะนีข้า้พเจา้ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ อันเป็นการขัดหรือฝ่าฝืนต่อประมวล 

ฉบบันีแ้ต่อย่างใด และขา้พเจา้จะไม่กระทาํการเช่นว่านัน้ในอนาคตดว้ยเช่นกัน และขอยืนยันว่าขา้พเจา้

ทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การกระทาํท่ีขัดหรือฝ่าฝืนต่อประมวลฉบับนี ้จะมีบทลงโทษตามความ

เหมาะสม 

 

ขา้พเจา้ไดศ้ึกษาและทาํความเขา้ใจประมวลฉบบันีเ้ป็นอย่างดีแลว้ และตระหนกัพรอ้มทัง้ยินยอม

ต่อการดาํเนินการและการถ่ายโอนข้อมูลการจ้างงานของข้าพเจ้าภายใต้วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไวใ้น

ประมวลฉบบันี ้ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดร้บัแจง้และทราบถึงสิทธิว่า ขา้พเจา้สามารถเขา้ถึงและแกไ้ขขอ้มลูส่วนตัว

ของขา้พเจา้ได ้และสามารถเพิกถอนการยินยอมนีไ้ดไ้ม่ว่าเวลาใดๆ โดยการบอกกลา่วเป็นหนงัสือ 

 

ขา้พเจา้เข้าใจเป็นอย่างดีว่า หากขา้พเจ้ามีขอ้สงสัยเก่ียวกับความหมายหรือการบังคับใช้ของ

ประมวลฉบบันี ้ของนโยบายบริษัท หรือของระเบียบขอ้บงัคับและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับตาํแหน่งหนา้ท่ี

ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้สามารถปรกึษาผูจ้ดัการทั่วไป/ผูอ้าํนวยการ หรือสาํนกักฎหมายของบรษัิทได ้

 

ลายมือชื่อพนกังาน ______________________________________ วนัที่ __________________________ 
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