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 ส่วนที ่1 สำรจำกประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรำ 

 
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทด าเนินธุรกิจ และการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรมปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการ
ก ากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใสเป็นส าคัญและ
มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม บริษัทจึงได้ก าหนดจริยธรรมธุรกิจ 
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติ อันส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัท ให้กับนัก
ลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้อง และได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความมั่งค่ัง
และมั่นคงทางการเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 
 
 

นายนรวัฒน์ สุวรรณ       นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 
 (ประธานกรรมการ)             (ประธานกรรมการบริหาร) 
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 ส่วนที ่2 ข้อพึงปฏิบัติ 

 

2.1  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับบริษัท 

2.1.1  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนดของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2.1.2  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับบริษัทและ 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.1.3  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานข้อมูล

เก่ียวกับการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2  

 

2.2  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับ 

2.2.1  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทยึดถือนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตน จึงได้ก าหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  ดังนี้ 

2.2.1.1    หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกันกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนั้นเพื่อประโยชน์ของ

บริษัท โดยให้ท ารายการนั้นเสมือนกับท ารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 

2.2.1.2    ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นผู้ถือหุ้น

ในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นและ

คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

2.2.1.3    ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือที่ปรึกษาในองค์กร

อื่นนั้น จะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ลูกจ้างจะไม่ประกอบกิจการ หรือก่อ

พันธะผูกพันในธุรกิจ หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 

2.2.1.4    ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามข้อก าหนดของหน่วยงานทางการที่

ก ากับดูแลกิจการ เช่น ส านักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ 

จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด 

2.2.1.5    รายการที่เก่ียวโยงกันต้องผ่านการสอบทานหรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทตามล าดับ กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัท

ท่านใดมีส่วนได้เสียในรายการที่เก่ียวโยงกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทท่าน

นั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเก่ียวโยงนั้น 
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2.2.2 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

บริษัทถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของ

บริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีผลกระทบต่อกิจการ 

หรือราคาหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร (รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ของกรรมการและผู้บริหาร) และพนักงานจะไม่ใช้โอกาสที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใน

การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและในการท าธุรกิจที่แข่งขัน หรือเก่ียวเนื่องกับบริษัท รวมถึงจะไม่ใช้ข้อมูล

ภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของ

บริษัทต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจแม้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว โดย

บริษัทมีวิธีการดูแลป้องกันในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้ 

2.2.2.1    ก าหนดแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์บริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 

275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 1 ปี 

2.2.2.2    จ ากัดการรับรู้ข้อมูลภายในเฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายในที่มี

ส่วนเก่ียวข้องตามความจ าเป็นและก าหนดอ านาจหน้าที่แก่บุคลากรผู้มีอ านาจเปิดเผย

สารสนเทศของบริษัทให้ชัดเจน 

2.2.2.3    ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่

มีนัยส าคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการ

ด าเนินงาน 

2.2.2.4    ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะของกรรมการและผู้บริหาร) แจ้งเก่ียวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทล่วงหน้าอย่าง

น้อย 1 วันก่อนท าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.3  กำรให้และรับของก ำนัล 

2.3.1 ผู้บริหาร  และพนักงาน  พึงหลีกเลี่ยงการรับของก านัลทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท   เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

2.3.2 กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตัวจาก
ลูกค้า    คู่ค้า   ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการท างานในนามบริษัท 

2.3.3 กรรมการ    ผู้บริหาร  และพนักงาน   จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้า
หรือผู้ท าธุรกิจกับบริษัท   เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้า
ของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกล่าว 
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2.3.4 การให้หรือการรับ เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้หรือการรับ
สินบน 

2.3.5 บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า
ของบริษัท หน่วยงานภายนอกทั้งของรัฐและเอกชน หรือบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ  ยกเว้น
การให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม  ส่วนลดการค้าและโครงการส่งเสริมการขายของ
บริษัท 
 

2.4 กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสำธำรณชน 

2.4.1 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศ

และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

2.4.2 บริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร และ

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้มีอ านาจในการสัมภาษณ์หรือตอบค าถามผู้ถือหุ้น  นัก

ลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น และนักลงทุนสัมพันธ์ 
 

2.5 สิทธิทำงกำรเมืองและกิจกรรมทำงกำรเมือง 

2.5.1 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมายและตาม 

รัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้แต่ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักการเมือง หรือพรรค

การเมืองใดทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

2.5.2 ห้ามผู้บังคับบัญชากระท าการสั่งการ บังคับหรือโน้มน้าวผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรม

ทางการเมืองทุกประเภท การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่ใช่สิทธิใน

นามของบริษัท แต่การเข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท  

 

2.6 กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ  

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางใน
การด าเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว โดยพนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระท าผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
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ส่วนที ่3 กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 

 

บริษัทยึดหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทจึงได้ก าหนด

จริยธรรมธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนี้ 

3.1  จริยธรรมธุรกิจของกรรมกำรและผู้บริหำร 

3.1.1  กรรมการและผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น 

3.1.1.1    ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ด้วยความ

บริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้

ถือหุ้นโดยรวม 

3.1.1.2    บริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้

ถือหุ้น 

3.1.1.3    ปฏิบัติหน้ าที่ โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุด

ความสามารถในทุกกรณี 

3.1.1.4    จัดให้มีการรายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้าน

บวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมูลสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ 

3.1.1.5    มีความเป็นอิสระทั้งการตัดสินใจและการกระท าไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ

ผู้เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนและไม่อ้างสิทธิ

ความเป็นกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือ

ผู้เก่ียวข้อง 

3.1.1.6    ไม่ด าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร  

 

3.1.2  กรรมการและผู้บริหารต่อพนักงาน 

3.1.2.1    จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน 

3.1.2.2    ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

พนักงานอยู่เสมอ 

3.1.2.3    จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงระบบการให้รางวัล

และการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบัติจากความ

แตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทาง

ร่างกาย 

3.1.2.4    ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงาน

อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
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3.1.2.5    รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 

3.1.2.6    ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

3.1.2.7    บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ

มั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรืออาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพ

จิตใจของพนักงาน 

3.1.2.8    ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ

ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

3.1.2.9    สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถ

ปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้ง

องค์กร 

3.1.2.10    เปิดโอกาสและช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการท าผิดกฎหมายขององค์กร 

ร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตาม

ระบบและกระบวนการที่ก าหนด 

 

3.1.3  กรรมการและผู้บริหารต่อลูกค้า 

3.1.3.1    ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและ

ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า 

3.1.3.2    ผลิตสินค้าและ/หรือบริการที่มีคุณภาพโดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

3.1.3.3    ก าหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของสินค้าและ/หรือบริการ 

3.1.3.4    เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและ/หรือบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงประโยชน์ส าหรับลูกค้า 

3.1.3.5    ให้การรับประกันสินค้าและ/หรือบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม 

3.1.3.6    ไม่ส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ลูกค้าทั้ง ๆ ที่รู้ว่าสินค้าและ/หรือบริการนั้น ๆ มี

ขอ้บกพร่องและไม่ปล่อยให้สินค้าและ/หรือบริการที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับที่ก าหนดตก

ถึงมือลูกค้า 

3.1.3.7    การน าเสนอบริการจะต้องไม่ท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เก่ียวกับคุณภาพราคา

ปริมาณหรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าและ/หรือบริการนั้น ๆ 

3.1.3.8    จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับสินค้าและบริการ และด าเนินการอย่างดี

ที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
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3.1.3.9    รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอ านาจของบริษัทก่อน เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย รวมถึงไม่น าข้อมูลมาใช้เพื่อ

ประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

3.1.3.10    หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและ /หรือบริการ เพื่อ

สามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

3.1.3.11    รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหา

แนวทางแก้ไข 

3.1.3.12    ไม่ค้าก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการและไม่ก าหนด

เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกค้า 

3.1.3.13    ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ลูกค้าเพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้

วิธีการที่ไม่สุจริต 

 

3.1.4  กรรมการและผู้บริหารต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 

3.1.4.1    ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือ

เจ้าหนี้ 

3.1.4.2    ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์

ของการใช้เงินการช าระคืนการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกันและเรื่องอื่นใดที่ได้ให้

ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ 

3.1.4.3    ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

3.1.4.4    กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบ

ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

3.1.4.5    แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 

3.1.5  กรรมการและผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า 

3.1.5.1    ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม 

3.1.5.2    ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่

เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง 

3.1.5.3    ไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดย

ปราศจากซึ่งมูลความจริง 

 

3.1.6  กรรมการและผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม 

3.1.6.1    ไม่กระท าการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
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3.1.6.2    ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

3.1.6.3    สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับในองค์กรอย่าง

ต่อเนื่องและจริงจัง 

3.1.6.4    ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมย์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่

ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแล 

3.1.6.5    ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ต่าง ๆ 

3.1.6.6    ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลและรายงานข้อมูลที่เก่ียวกับการฝ่าฝืน หรือการ

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อหน่วยงานนั้น 

3.1.6.7    ไม่กระท าหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการให้สินบนหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือใช้

อ านาจหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

 

3.2  จริยธรรมธุรกิจของพนักงำนทุกคน 

3.2.1  พนักงานต่อบริษัท 

3.2.1.1    ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตส านึกที่ดีต่อ

ส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อ

ประโยชน์ของบุคคลที่เก่ียวข้อง 

3.2.1.2    รักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่น าข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม และห้ามกระท าการอันเป็นการสนับสนุน

บุคคลอื่นใดให้ท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัท 

3.2.1.3    ห้ามท าธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่มีผลเก่ียวข้องกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากคณะกรรมการบริหาร 

3.2.1.4    ห้ามรับเงินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัท หรือจาก

บุคคลภายนอกอันเก่ียวเนื่องกับการท างานให้แก่บริษัท 

3.2.1.5    ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เก่ียวข้องกับลูกค้า หรือผู้ท าธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการ

กู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

3.2.1.6    การรับของขวัญตามประเพณีนิยม หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าจากผู้ท าธุรกิจ

กับบริษัทให้พนักงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

3.2.1.7    พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้อง

อย่างเคร่งครัด 

3.2.1.8    พนักงานต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจมี

ผลกระทบต่อชื่อเสียงและผลการด าเนินงานของบริษัท 
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3.2.1.9    จริยธรรมธุรกิจที่ก าหนดไว้อาจไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ดังนั้นในกรณีที่มีปัญหาให้

พนักงานปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือค าวินิจฉัย

ของผู้จัดการใหญ่/คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด 

 

3.2.2  พนักงานต่อผู้บังคับบัญชา 

3.2.2.1    รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งควรมีความสุภาพอ่อน

น้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่มีต าแหน่งเหนือตน 

3.2.2.2    ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารโดยปราศจากซึ่งข้อเท็จจริง 

 

3.2.3  พนักงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.2.3.1    ปฏิบัติต่อผู้ ใต้ บัง คับบัญชาด้วยความเมตตาธรรม ดูแลเอาใจใส่  และพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

3.2.3.2    รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และพิจารณาน าไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์

ต่องานและต่อบริษัท 

 

3.2.4  พนักงานต่อเพื่อนร่วมงาน 

3.2.4.1    รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  ให้ความร่วมมือและการ

ประสานงานซึ่งกันและกัน 

3.2.4.2    ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้านการท างานอย่างมีน้ าใจ  ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับปรุงตนเอง ให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

3.2.4.3    เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่

ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

3.2.5  พนักงานต่อตนเอง 

3.2.5.1    พนักงานต้องยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง  ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงทั้งของตนเองและบริษัท 

3.2.5.2    ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงศึกษาหาความรู้และพัฒนา

ตนเองอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

3.2.6  พนักงานต่อลูกค้า 

3.2.6.1    พนักงานต้องรักษาความลับของลูกค้า ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้ผู้อื่นทราบ 

3.2.6.2    พนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อบุคคล

อื่น อันจะน าไปสู่การกระท าหรือการตัดสินใจใด ๆ ที่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และ

ผู้ถือหุ้น  
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 ส่วนที ่4 กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจ 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายที่

ก าหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรมและ

คุณธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ถือหุ้นบริษัท และสังคม ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแล

รับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ ท าความเข้าใจและถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องปฏิบัติ

ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นนี้ไม่สามารถก าหนดได้ครอบคลุมในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาปฏิบัติตนในแต่ละสถานการณ์ ท าในสิ่งที่

ถูกต้องที่สุดด้วย โดยหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติงานเรื่องใด ๆ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น หรือ

ฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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ส่วนที ่5 กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกิจ 

 
5.1  กำรแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน การ
แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฏระเบียบและจริยธรรม โดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าที่เป็นผู้รับเรื่องข้อร้องเรียนด้านการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมี
ช่องทางในการร้องเรียน ดังนี้ 

1. จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปรษณีย์มาที่: 

นายอนันต์ ตังทัตสวัสด์ิ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)   
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน)   
900/8-10 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

 
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  

BOLwhistleblowing@bol.co.th 

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อ ที่อยู่  
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

รายละเอียดในการร้องเรียนทั้ง 2 ช่องทางดังกล่าว จะส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง  
 

5.2  กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ  เพื่อเป็น

แนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรดังนี้ 
1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม 
2. การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองใน

กรณีที่เป็นเรื่องส าคัญให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททราบ 
3. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน

เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น 

 

5.3  มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้อง จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท เช่น ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง  หรือการ
อื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษา
เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่ที่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย  ผู้รับข้อ
ร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลับและค านึงถึงความปลอดภัย  

mailto:BOLwhistleblowing@bol.co.th


คู่มือจริยธรรมธุรกิจ บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ และบริษัทย่อย  หน้า 14 จาก 15 
 

 ส่วนที ่6 บทลงโทษ 

 

บริษัทได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจไว้  บริษัทจะพิจารณาโทษตามความหนัก
เบาของความผิดที่ได้กระท าขึ้น ประกอบกับประวัติความประพฤติและเจตนาของผู้กระท าผิดนั้น  ทั้งนี้บริษัทสามารถ
พิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท โดยไม่จ าเป็นต้องลงโทษตามล าดับขั้น 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาการด าเนินการต่าง ๆ รวมถึงผู้มีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายในการปกป้องพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิด แยกเอาไว้
โดยละเอียดแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือจริยธรรมธุรกิจ บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ และบริษัทย่อย  หน้า 15 จาก 15 
 

แบบฟอร์มตกลงกำรถือปฏิบัติตำม “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ”  
ฉบับลงวันท่ี ____________________ 
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   
 
1. ข้าพเจ้าได้รับและอ่าน “คู่มือจริยธรรมธุรกจิ” แล้ว 
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงยึดถือ “คู่มือจริยธรรมธรุกิจ” ของบริษัทเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
ลงชื่อ ..................................................................  
(                )  
หมายเลขพนักงาน............................................... 
วันที่ .................................................................... 
 
 
 
หมายเหต:ุ หากท่านต้องการค าชี้แจงและค าขยายความเพิ่มเติมใด ๆ ในเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเล่มนี ้
โปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลโทร. 02-6573999 ต่อ 1200 
 
 

 

กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มตกลงนีใ้ห้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายใน 30 วัน หลงัจากวันที่ท่านได้รับเอกสารฉบับนี ้


