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9.3         จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยำบรรณของบริษัท ใช้ส ำหรับผู้ บริหำรของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่ำบุคคล

ดงักลำ่วจะได้ลงนำมรับทรำบหรือไม่ 

ในหลกักำรของกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นัน้ กำรมีชื่อเสยีงในด้ำนควำมซ่ือสตัย์สจุริต เป็นสิง่ที่มีค่ำอย่ำงย่ิงต่อ

ควำมส ำเร็จของบริษัท ทัง้ยังมีผลต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำและผลก ำไรทำงธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและควำมดี

งำมของพนักงำนระดับผู้บริหำรตัง้แต่ระดับหัวหน้าหน่วยขึน้ไป มำตรฐำนกำรปฏิบัติเหล่ำนีเ้ป็นผลโดยตรงต่อ

ควำมเชื่อมัน่ของบริษัท โดยรวมอีกด้วย  

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของบริษัท คือ กำรท ำธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมำยและต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ และเคำรพใน

สทิธิของผู้ ค้ำ และลกูค้ำของบริษัท 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยำบรรณนีเ้ป็นส่วนที่เพิ่มขึน้จำกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสัง่อื่น ๆ ของบริษัท  หำกข้อควำมในระเบียบข้อบงัคับ 

ประกำศ หรือค ำสัง่ใด  ๆขดัแย้งกบัข้อควำมในจรรยำบรรณ ให้ใช้ข้อควำมในจรรยำบรรณนีแ้ทน 

พนกังำนระดบัผู้บริหำรทกุคน ต้องปฏิบติัตนตำมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ และค ำสัง่ต่ำง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บงัคบับญัชำในระดบัเหนือขึน้ไป กลำ่วคือ 

(1) ต้องสนับสนุนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสัง่ ข้อตกลง ประกำศ หรือหนังสอืเวียน
ของบริษัท ซึง่ประกำศให้พนกังำนทกุคนทรำบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ชื่อเสยีง และทรัพย์สนิของบริษัท โดยเร็ว 

(3) ต้องสภุำพ ให้เกียรติ และให้ควำมนบัถือต่อผู้ ร่วมงำน 
(4) ต้องปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมตัง้ใจ วิริยะอุตสำหะ รักษำระเบียบแบบแผนและธรรมำภิบำลของบริษัท เพื่อ

เป็นแบบอย่ำงอันดีให้แก่พนกังำนโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัท มีควำมก้ำวหน้ำ และเป็นไปอย่ำงถกูต้องตำม
ครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์และควำมลับของบริษัท ของลูกค้ ำ หรือที่ เก่ียวกับกิจกำรใด ๆ ที่ 
บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด กำรเผยแพร่ข่ำวสำรต่ำง ๆ อันเก่ียวกับธุรกิจกำรเงินและตวับคุคลของ
บริษัท จะต้องกระท ำตำมแนวทำงที่ถูกต้องเหมำะสมที่ได้รับอนุญำตเท่ำนัน้ และต้องกระท ำด้วยควำม
รอบคอบและมีประสิทธิภำพ ดังนัน้ ตลอดระยะเวลำที่เป็นพนักงำนของบริษัท และภำยหลังจำกพ้น
สภำพของพนกังำนของบริษัท พนกังำนทุกคนตกลงจะรักษำข้อมลูอนัเป็นควำมลบัดงักลำ่วข้ำงต้นไว้เป็น
ควำมลบั หำกมีกำรเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมลูดงักลำ่วในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้กับบริษัท พนกังำนตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ควำมเสยีหำยให้แก่บริษัท ตำมที่เกิดขึน้จริงทุก
ประกำร 
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(6) ต้องช่วยกนัระมัดระวงัและป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัท โดยมิให้เสยีหำยหรือสญูหำยไม่ว่ำจำกบคุคลหรือ
จำกภัยพิบัติใด ๆ เท่ำที่สำมำรถจะท ำได้อย่ำงเต็มที่ รวมทัง้ไม่น ำสิ่งของใด ๆ ไม่ว่ำอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ อื่นที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท 

(7) บริหำรงำนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ใน
บริษัท 

(8) ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชำอย่ำงใกล้ชิด มีควำมยติุธรรม ไม่มีอคติ 
(9) ต้องพร้อมที่จะท ำงำนเป็นทีม และสำมำรถรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
(10) ต้องปฏิบัติตำม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมก ำกับพนักงำนในบังคับบัญชำให้ปฏิบั ติตำม

ระเบียบ วินัย และข้อก ำหนดของบริษัท ในกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจรำจร
ทำงคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้กำรใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตำม
กฎหมำยคอมพิวเตอร์ กฎหมำยลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดควำม
เสยีหำยต่อชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์ของบริษัท 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนักงำนระดับผู้บริหำรทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบติัหรือประพฤติตนไปในทำงที่จะน ำไปสู่ควำมเสื่อมเสียของบริษัท 

และของตนเอง กลำ่วคือ 

(1) ใช้เวลำท ำงำนของบริษัท ไปท ำอย่ำงอื่น หรือใช้ประโยชน์สว่นตัว 
(2) ประกอบกิจกำรอันมีสภำพเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์

ส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีอ ำนำจครอบง ำกำรจัดกำร ซึ่งอำจเป็นผลเสียหำยต่อบริษัท ไม่ว่ำ
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทำงที่อำจท ำให้เสือ่มเสยีต่อต ำแหน่งหน้ำที่และเกียรติคุณของบริษัท 
(4) แจ้งหรือใช้ข้อควำมที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท 
(5) ท ำงำนด้วยควำมประมำทเลินเล่อ กระท ำกำรใด ๆ อันไม่เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรที่ดี 

เพื่อให้งำนลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 
(6) ปกปิด หรือบิดเบือนควำมจริงเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึง่อำจจะเป็นผลเสียหำย

ต่อบริษัท ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม 
(7) ขดัขวำง หรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขดัขวำงกำรปฏิบัติงำนโดยชอบของผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในบริษัท 

หรือออกค ำสัง่ใด ๆ ให้พนกังำนปฏิบติัในทำงมิชอบหรือผิดจริยธรรม 
(8) ท ำผิดกฎหมำยแพ่งและกฎหมำยอำญำ อันส่งผลเสียหำยให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็

ตำม 
(9) เปิดเผยค่ำจ้ำงหรือเงินเดือน อตัรำกำรขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็ตำม 
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกลกูค้ำ ผู้ ค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง หรือบคุคลอื่นใด ที่ท ำ

ธุรกิจกบับริษัท หรือกำรเลีย้งรับรอง ซึง่พิสจูน์ได้ว่ำเกินกว่ำควำมเหมำะสม ยกเว้นของขวญัตำมประเพณี
นิยม หรือกำรเลีย้งรับรองทำงธุรกิจตำมปกติ หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมธุรกิจอันน ำมำซึ่งชื่อเสียง
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ทำงกำรค้ำ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนตำมธรรมเนียมนิยม แต่หำกสิง่เหล่ำนัน้มีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท 
ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำระดบัตัง้แต่ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรำบทนัที 

(11) ให้สนิบนไม่ว่ำโดยตรงหรือผ่ำนบุคคลที่สำม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่ำงไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ ลกูค้ำ
หรือคู่ค้ำ ซึง่นบัว่ำเป็นกำรขดัแย้งต่อนโยบำยของบริษัท 

(12)  กระท ำกำรเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแก้ไขด้วยประกำรใด ๆ ในบนัทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลกำรด ำเนินงำน และกำรบันทึกบัญชีให้ผิดไปจำกควำมเป็นจริงโดยเจตนำ ไม่ว่ำเพื่อ
จดุประสงค์ใดๆ ก็ตำม 

(13) ช ำระเงิน หรือจัดกำรทำงธุรกิจโดยมีเจตนำ หรือท ำให้เข้ำใจได้ว่ำส่วนหนึ่งของกำรช ำระเงิน หรือกำร
จดักำรทำงธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสำรเพื่อกำรช ำระเงิน
หรือกำรจดักำรทำงธุรกิจ 

(14) เป็นบุคคลที่มีหนีส้ินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำยให้สนันิษฐำนได้ว่ำมีหนีส้ิน
ล้นพ้นตวั 

(15) ไม่รักษำข้อมลูทำงทรัพย์สนิทำงปัญญำของบริษัท หรือที่บริษัทได้มำจำกกำรปฏิบติัหน้ำที่ของพนกังำน 
(16) ลอกเลยีนแบบผลงำนและทรัพย์สนิทำงปัญญำของผู้อื่น 
(17) กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(18) ให้หน่วยงำนที่ไม่ใช่สำยจัดซือ้ขอกำรสนับสนุนจำกผู้ ค้ำหรือคู่ค้ำ (หำกมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องขอกำร

สนับสนุนดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ หำรือกับสำยจัดซือ้เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร ยกเว้น กำรจดักิจกรรมร่วมทำงกำรตลำด ให้กำรตลำดของสำยกำรตลำดและพฒันำธุรกิจเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) 

(19) กระท ำกำรอนัเป็นกำรละเลย หรือเอือ้อ ำนวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ำมำแสวงหำประโยชน์ หรือเข้ำถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รับอนุญำตจำกบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งก ำรกระท ำผิดของผู้
ให้บริกำร ตำมกฎหมำยคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมำยลขิสทิธ์ิ หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) ขัน้ตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) กำรฝ่ำฝืนที่ไม่ร้ำยแรง: ผู้บริหำรจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลำยลกัษณ์อักษร  ซึ่งจะระบุลกัษณะของ
กำรฝ่ำฝืนรวมทัง้มูลเหตุที่อำศัยเป็นหลักของกำรฝ่ำฝืนนัน้ โดยให้โอกำสผู้ บริหำรดังกล่ำวโต้แย้งข้อ
กล่ำวหำดังกล่ำวต่อผู้ บังคับบัญชำ หำกไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ ให้น ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรวินัยซึ่งแต่งตัง้โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อพิจำรณำ และให้ถือค ำตัดสินของ
คณะกรรมกำรวินัยเป็นที่สิน้สดุ หำกมีกำรฝ่ำฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือผู้บริหำรไม่แก้ไขควำมผิดจำกกำรฝ่ำ
ฝืนในครัง้แรกตำมที่ได้รับหนงัสือเตือนนัน้ ผู้บริหำรดงักล่ำวจะถกูลงโทษทำงวินยัอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งอำจ
รวมถงึกำรเลกิจ้ำงได้ 

(2) กำรฝ่ำฝืนร้ำยแรงซึ่งรวมถึงกำรฝ่ำฝืนดังต่อไปนี ้เช่น กำรให้หรือกำรรับสินบน กำรฉ้อโกง กำร
เปิดเผยข้อมูลควำมลบั หรือทรัพย์สนิทำงปัญญำของบริษัท ต่อบคุคลที่สำม และกำรกระท ำใด ๆ ที่ เสือ่ม
เสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รำยงำนข้อมูล กำรหำรือ หรือเอกสำรส ำคัญใด ๆ  ต่อ
ผู้บงัคบับญัชำ: บริษัท อำจพิจำรณำเลกิจ้ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย และโดยไม่จ ำเป็นต้องออกหนงัสือเตือน
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อน 




