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สารจากประธานกรรมการ 

บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินกิจกรรมทางดา้นธุรกิจโดยยึดถือนโยบาย และหลกัการตลอดจนการ

ปฏิบตัิในแนวทางของการก ากบักิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม

ตลอดจนผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกบับรษิัทฯ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม บรษิัทฯ ไดย้ึดถือหลกัในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ดี โดย

บริษัทเชื่อว่าส่ิงเหล่านีจ้ะส่งผลใหบ้รษิัทฯมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บั

ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุคนโดยสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันพ์นัธกิจ และค่านิยมขององคก์รดงันี ้

 
วสิัยทัศน ์

คิดคน้สรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑก์่อสรา้งคณุภาพสงูเพื่อชีวติที่ดีขึน้ 
 

พันธกิจ 

1. คิดคน้ผลิตภณัฑ ์และการบรกิารที่มีคณุภาพ และนวตักรรม 

2. สรา้งธุรกิจที่เติบโตอยา่งยั่งยืน 

3. ส่งมอบสินคา้ และบรกิารท่ีมีคณุภาพรวดเรว็ และคุม้ราคา 
 

ค่านิยมองคก์ร 

1. ท างานเป็นทีม 

2. มุ่งมั่นบรกิารลกูคา้ 

3. มุ่งเนน้คณุภาพ 

4. มีความคดิสรา้งสรรค ์

5. พฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

6. ยึดมั่นความซื่อตรง 
 

บรษิัทฯ ด าเนินการจดัท าคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนีข้ึน้ เพื่อใหย้ึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิในทิศทางเดียวกนั โดยมีความ

ซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ทั้งนีร้ายละเอียดของเนือ้หาใน “จรรยาบรรณธุรกิจ” นีจ้ะเป็นไป

เพื่อใหเ้หมาะสมกับแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่รบัผิดชอบของกรรมการผูบ้ริหาร และ

พนกังานทุกคนที่จะตอ้งปฏิบตัิตาม“จรรยาบรรณธุรกิจ” นีเ้พื่อน าไปสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี อนัจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ เติบโต

อย่างยั่งยืนตามพนัธกิจต่อไป 

 

                                                                                                                                    

                                                                                 (นายเอนก พิเชฐพงศา)  

                                                                    ประธานกรรมการบรษิัท 



จรรยาบรรณธุรกิจ 
 

1. จรรยาบรรณวา่ดว้ยการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

บริษัทยึดหลักปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต เสมอภาค และเท่าเทียมกัน ดังนัน้

บริษัทจึงไดก้ าหนดใหก้รรมการผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสียต่างๆ ของบรษิัทฯดงันี ้

1.1 การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้  

บรษิัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั รกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และไม่กระท าการ

ใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้โดยมีแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

1.1.1 ด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และ

เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 

1.1.2 บรหิารกิจการของบรษิัทใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้ สามารถแข่งขนัได ้มีผลประกอบการท่ีดี และยึด

มั่นการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อสรา้งความเจริญเติบโต มลูค่าเพิ่ม ให้

ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนแก่ผูถื้อหุน้ 

1.1.3 ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั เปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุของผูถื้อ

หุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดแูล

รวมทัง้จดัใหม้ีช่องทางในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างหลากหลาย 

1.1.4 ก ากับดูแลการใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดัเพื่อป้องกนัการหาประโยชนจ์ากขอ้มลูภายในใหแ้ก่

ตนเอง หรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ ( Abusive self – dealing ) หรือการด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่

อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท เพื่อใหเ้กิดความยตุิธรรมต่อผูถื้อหุน้ 

1.2 การปฏิบตัิต่อพนกังาน 

บริษัทตระหนักดีว่า พนกังานเป็นทรพัยากรที่มีค่าของบริษัท ซึ่งจะน าพาใหบ้ริษัทไปสู่ความส าเร็จ และ

บรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้บริษัทจึงไดป้ฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ปราศจากการ

เลือกปฏิบตัิหรือการล่วงละเมิดทกุรูปแบบ รวมทัง้ไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิไว ้ดงัต่อไปนี ้

1.2.1 ปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั 

1.2.2 จัดให้มีการสรรหา คัดเลือก และจ้างงานที่เป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู  ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์และความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน โดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

1.2.3 ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ตามความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ต าแหน่งงาน 

ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสอดคลอ้งกับผลการ

ด าเนินงานของบรษิัท และเทียบเคียงไดก้บับรษิัทอืน่ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 



1.2.4 จดัใหม้ีสวสัดิการ และสิทธิประโยชนต์่างๆ ใหก้บัพนกังาน โดยไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ การประกนัสขุภาพ ประกนัอบุตัิเหต ุประกนัชีวิต การตรวจสขุภาพประจ าปี 

เงินช่วยเหลือพนกังานในกรณีต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.2.5 จดัใหม้ีการแต่งตั้งการโยกยา้ย การใหร้างวัล และการลงโทษพนักงาน อย่างโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติดว้ยความสุจริต เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และตั้งอยู่บนพืน้ฐานของ

ความรู ้ความสามารถ ความเหมาะสม และขอ้เท็จจรงิ 

1.2.6 สนบัสนนุ และใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างทั่วถึง และสม ่าเสมอ โดย

ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู ้ความสามารถอย่างเหมาะสมกับภาระหนา้ที่  เพื่อ

ความกา้วหนา้ในการท างาน 

1.2.7 ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยเมตตาธรรม เคารพสิทธิมนษุยชน และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจก

ชน และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย ์

1.2.8 เสริมสรา้งวัฒนธรรม และบรรยากาศการท างานที่ดี รวมทั้งเสริมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่าง

พนักงาน เพื่อให้พนักงานท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคี ท างานเป็นทีม และ

เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั รวมถึงวฒันธรรมที่มีจรยิธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจิตส านึกของ

การอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการเป็นพลเมืองที่ดี 

1.2.9 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสุขภาพอนามัยในสถานที่ท  างานเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อ

สุขภาพอนามัย ชีวิต และทรพัยสิ์นของพนักงานอยู่เสมอ รวมทั้งจดัใหม้ีการรณรงค ์และสรา้ง

จิตส านึกในเรื่องดงักล่าวใหแ้ก่พนกังาน 

1.2.10 รบัฟังขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรียน และการแจง้เบาะแสการกระท าผิดต่างๆ จากพนกังาน

ทุกระดบัอย่างเท่าเทียม และเสมอภาคกนั ผ่านทางช่องทางที่บรษิัทก าหนดไว ้โดยมีกระบวนการ

ในการด าเนินการการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้รอ้งเรียน และผู้แจ้งเบาะแส อย่าง

เหมาะสม และเป็นธรรม 

1.2.11 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการก าหนดทิศทางการท างาน และแก้ไขปัญหาของ

หน่วยงาน และบรษิัท 

1.2.12 บริหารงานโดยระมัดระวัง และหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

ความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังาน 

1.3 การปฏิบตัิต่อลกูคา้บรษิัท 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งประสบการณท์ี่ดีใหก้ับลกูคา้ของบริษัทฯ โดยได้

ก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิไว ้ดงันี ้

1.3.1 ผลิตสินคา้ และบริการที่มีคุณภาพไดม้าตรฐาน มีความปลอดภัยต่อสขุภาพอนามัย เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 



1.3.2 คิดคน้ และพฒันาสินคา้ ที่มีนวตักรรม รูปแบบทนัสมยั โดดเด่น และตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลกูคา้ 

1.3.3 ก าหนดราคาสินคา้ และบริการ ภายใตร้าคาที่เหมาะสม ยตุิธรรม คุม้ค่า คุม้ราคา และมีบริการ

ก่อน และหลงัการขายที่ดี เพื่อสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ 

1.3.4 จดัใหม้ีช่องทางการจดัจ าหน่ายที่หลากหลาย มีคลังสินคา้ขนาดใหญ่เพื่อรองรบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ ตลอดจนมีระบบ Membership Program ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกคา้ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทัง้มีเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย และบริการ ท่ีท าหนา้ที่ในการใหข้อ้มลู ตอบ

ขอ้ซกัถาม ที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบรกิารของบรษิัทฯ เพื่อคงไวซ้ึ่งความสมัพนัธอ์นัดีต่อลกูคา้ 

1.3.5 มีระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตรวจสอบได ้โดยใช้เทคโนโลยี และระบบ GPS ใน

การติดตาม และควบคุมการจัดส่งสินคา้ใหก้ับลูกคา้ ไดอ้ย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงเวลา ไม่มี

สินคา้เสียหายจากการจดัส่ง 

1.3.6 มีการส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ที่ใชสิ้นคา้ และบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า

ทกุปี เพื่อน าไปปรบัปรุงสินคา้และบรกิาร ใหต้รงต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

1.3.7 บริษัทฯ จัดให้มีศูนยฝึ์กอบรม ให้กับลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้  และผู้สนใจไดม้ีความรูค้วามเข้าใจ 

เก่ียวกบัตวัสินคา้ บรกิาร และการติดตัง้ ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ 

1.3.8 มีระบบ และช่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะจากลกูคา้ที่รวดเร็ว และหลากหลาย 

เพื่อที่จะไดด้  าเนินการป้องกัน และแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว รวมทัง้มีการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูดงักล่าวไปปรบัปรุง พฒันาสินคา้ และบรกิารต่อไป 

1.3.9 ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ใหผ้ลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุรติกบัลกูคา้ 

1.3.10 ปฏิบตัิต่อลกูคา้ทกุรายดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ จรงิใจ เท่าเทียม เสมอภาค เป็นไปตามมาตรฐาน

ของบรษิัท 

1.3.11 ปฏิบตัิตามสญัญา หรือขอ้ตกลงต่างๆ ที่มีต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรม ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได ้

ตอ้งรีบเจรจากบัลกูคา้ล่วงหนา้เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

1.3.12 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินคา้ และบริการอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อ

เหตกุารณ ์โดยไม่ปกปิดบิด เบือนเนือ้หา ใหข้อ้มลูเท็จ หรือท าใหเ้ขา้ใจผิดเก่ียวกบัขอ้มลูที่ส่ือสาร

ออกไป 

1.3.13 รกัษาขอ้มลูที่เป็นความลับของลูกคา้อย่างเคร่งครดั ไม่เปิดเผยขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัความยินยอม

จากลกูคา้ เวน้แต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงไม่น าขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง 

และผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 

 



1.4 การปฏิบตัิต่อคู่คา้ 

บริษัทตระหนกัถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรียบ และมีความซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ 

รกัษาผลประโยชนร์ว่มกันกบัคู่คา้ โดยไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบตัิไว ้ดงัต่อไปนี ้

1.4.1 ดูแลให้มีระบบการจัดซือ้จัดจ้างสินคา้ และบริการที่มีความโป่รงใส โดยปฏิบัติต่อคู่คา้ทุกราย

อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทางการปฏิบตัิในการคดัเลือกคู่

คา้ไวอ้ย่างชดัเจน เหมาะสม และยตุิธรรม 

1.4.2 ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ และจดัท าหนงัสือแจง้ในเรือ่ง

ดงักล่าวใหคู้่คา้ทกุรายรบัทราบ และขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตาม 

1.4.3 จดัท าสญัญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครดั 

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ้ตอ้งรีบแจ้งให้คู่คา้ทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

1.4.4 รกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่คา้อยา่งสม ่าเสมอ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง และผู้

ที่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากคู่คา้ 

1.4.5 รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดี และยั่งยืนกบัคู่คา้ ตลอดจนสรา้งความรว่มมือกนัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1.5 การปฏิบตัิต่อเจา้หนี ้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจา้หนีทุ้กรายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยไดก้ าหนดแนวทางใน

การปฏิบตัิไว ้ดงัต่อไปนี ้

1.5.1 ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด และเงื่อนไขต่างๆ ในสญัญาการคา้ และเงินกูอ้ย่างเคร่งครดัทั้งในเรื่องการ

ช าระคืนเงินกู ้การดูแลหลกัทรพัยค์  า้ประกัน และไม่ใชเ้งินที่ไดร้บัจากการกูย้ืมไปในทางที่ขดักับ

วตัถปุระสงคแ์ละขอ้ตกลงที่ท  าไวก้บัเจา้หนี ้กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

เจา้หนีท้ราบล่วงหนา้เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

1.5.2 ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูล หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง อันจะท าให้เจ้าหนี ้ได้รับความ

เสียหาย 

1.5.3 ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ใหผ้ลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สจุรติกบัเจา้หนี ้

1.5.4 เปิดเผยขอ้มลูทางการเงินท่ีถกูตอ้งครบถว้น และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หนี ้อย่างสม ่าเสมอ 

1.5.5 บริหารงานเพื่อใหเ้จา้หนีม้ั่นใจ ในสถานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนีท้ี่ดีของ

บรษิัท 

 

 

 



1.6 การปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ 

บรษิัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยยึดหลกัปฏิบตัิดงันี ้

1.6.1 ปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม โดยไม่กีดกันผูอ้ื่นส าหรบัการเขา้รว่ม

การแข่งขนัทางธุรกิจ 

1.6.2 ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุรติ หรือไม่เหมาะสม 

1.6.3 ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยแก่คู่แข่งทางการคา้  โดย

ปราศจากขอ้เท็จจรงิ หรือกระท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ 

1.6.4 ไม่คดัลอก เลียนแบบ ตราสินคา้ รูปแบบลิขสิทธ์ิ  และทรพัยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่ง 

1.7 การปฏิบตัิต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองคก์รที่มีความรบัผิดชอบต่อชุมชนสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดแนวปฏิบัติ

ดงัต่อไปนี ้ 

1.7.1 ดูแล ป้องกัน และหลีกเล่ียงการด าเนินงานของบริษัทอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 

ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม 

1.7.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบค าสั่ง และข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความ

ร่วมมือกบัภาครฐั และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งต่อเหตกุารณใ์ดๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดลอ้ม อนัเนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

1.7.3 สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาชมุชนสงัคม และส่ิงแวดลอ้มตามก าลังความสามารถ รวมทัง้

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการใชผ้ลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

1.7.4 ฝึกอบรมใหค้วามรู ้และจดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนรว่มใหแ้ก่บุคลากรทกุระดับของบรษิัทอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อปลกูฝังจิตส านึกใหต้ระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม 

1.7.5 ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่า และส่งเสริมการน า

ทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ 

1.7.6 ก าหนดใหก้ารจดัการพลงังานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน มีการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการ

ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี โดยถือว่าการ

อนรุกัษ์พลงังานเป็นหนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน 
 

2. จรรยาบรรณว่าดว้ยการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั 

บริษัท ใหค้วามส าคัญกับการด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับ และกฎเกณฑต์่างๆ       

ที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้จารีต ประเพณี และศีลธรรมอนัดีอย่างเครง่ครดั จึงไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบตัิไวด้งันี ้

2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอ้บังคับ กฎเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวข้อง และเคารพจารีตประเพณีทอ้งถิ่นที่

บริษัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจ และศีลธรรมอันดี เช่นกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวกับตลาดหลักทรพัย์



แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์ส่ิงแวดลอ้ม สิทธิมนษุยชน ภาษีอากร สารเสพ

ติด ความมั่นคงปลอดภยัของประเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 ไม่ช่วยเหลือ สนบัสนุน ร่วมมือ หรือส่งเสริมการหลีกเล่ียง หรือฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขอ้บงัคบั 

ระเบียบกฎเกณฑ ์จารีตประเพณี และศีลธรรมอนัดี 

2.3 เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑจ์ารีตประเพณี และ

ศีลธรรมอันดี ใหร้ายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หรือแจง้ผ่านทางช่องทางการรบัเรื่อง

รอ้งเรียนท่ีบรษิัทก าหนดไว ้รวมทัง้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ และเปิดเผยขอ้มลูกับ

หน่วยงานก ากบัดแูลทัง้ภายใน และภายนอก 
 

3. จรรยาบรรณว่าดว้ยการเคารพสิทธิมนษุยชน 

บริษัทเคารพต่อคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคน โดยไม่กระท าการใดๆ และไม่ส่งเสริมการล่วง

ละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่างเครง่ครดั โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

3.1 ปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียม และเสมอภาคกนับนพืน้ฐานของศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์และใหค้วาม

เคารพต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคล 

3.2 มีกระบวนการในการสรรหาและว่าจา้ง ฝึกอบรม และใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานอย่างเสมอภาค ยตุิธรรม 

โปร่งใส โดยให้ความส าคัญในเรื่องความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในการท างานเป็นหลัก มิได้

ค  านึงถึงเชือ้ชาติ  สญัชาติ ภาษาศาสนา ชนชัน้ เพศ อาย ุและการศกึษา 

3.3 เคารพในความเป็นส่วนตวัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลไวเ้ป็นความลบั 

และไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไปยงับคุคลอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากเจา้ของขอ้มลู 

หรือไดก้ระท าไปตามระเบียบบรษิัท หรือกฎหมาย 

3.4 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และไม่สนับสนุนกิจการที่ ล่วงละเมิดหลักสิทธิ

มนษุยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก การเลือกปฏิบตัิเป็นตน้ 
 

4. จรรยาบรรณว่าดว้ยการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

4.1 ปกป้องทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัท โดยไม่น าทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทไปท าซ า้ ดดัแปลง หรือ

กระท าใดๆ เพื่อประโยชนส่์วนตวั หรือผูอ้ื่นโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากบรษิัท 

4.2 ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผู้อื่นและหากพบเห็นการกระท าที่

อาจจะเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง หรือผ่านทาง

ช่องทางที่บรษิัทก าหนดไว ้

4.3 ปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายขอ้บังคบั และขอ้ผูกพนัตามสญัญาทัง้หมดเก่ียวกับสิทธิในทรพัยสิ์นทาง

ปัญญาของบคุคลอื่น รวมถึงสิทธิบตัรลิขสิทธิ ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูกรรมสิทธิอื่นๆ 



4.4 ในกรณีที่มีงานอันมีลิขสิทธิ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอื่นใด เกิดขึน้จากการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ลิขสิทธิหรือทรพัยสิ์นทางปัญญาเหล่านัน้ย่อมตกเป็นของบรษิัท 

4.5 การน าซอฟตแ์วรใ์ดๆ มาใชใ้นระบบสารสนเทศของบริษัทจะตอ้งไดร้บัอนุญาต และมีลิขสิทธิ ที่ถูกตอ้ง

ตามกฎหมายเท่านัน้ และหา้มคดัลอกซอฟตแ์วรลิ์ขสิทธิ หรือน ามาใชด้ว้ยเหตผุลใดๆ โดยมิไดร้บัอนญุาต

จากบรษิัทผูผ้ลิตซอฟตแ์วรน์ัน้ ๆ 
 

5. จรรยาบรรณว่าดว้ยการต่อตา้นการทจุรติ และคอรร์ปัชั่น 

5.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นคอรรัปชั่น และ

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ระเบียบขอ้บงัคบั และคู่มือการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัท โดยตอ้งไม่เขา้ไป

เก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

5.2 ในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงสงูกบัการเกิดคอรร์ปัชั่น บริษัทก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ในเรื่องต่อไปนีด้ว้ยความระมดัระวงั 

5.2.1 การให ้และรบัสินบน  

หา้มให ้หรือรบัสินบนในรูปแบบใดๆ เพื่อตอบแทนการใหผ้ลประโยชนท์างธุรกิจทัง้สิน้ และหา้ม

มอบหมายใหผู้อ้ื่นให ้หรือรบัสินบนแทนตนเอง 

5.2.2 ของขวญั การเลีย้งรบัรอง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  

การให ้หรือรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง และค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นส่วนส าคญัในการสรา้ง หรือคงไว้

ซึ่งความสมัพนัธท์างธุรกิจ อย่างไรก็ตามการให ้หรือรบัของขวญั และการเลีย้งรบัรอง ตอ้งเป็นไป

ตามการกระท าในวิสยัที่สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ และตามปกติธุรกิจ รวมทัง้

จะต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง แต่ตอ้งมีมูลค่าพอสมควรตามสถานการณ์ และไม่เป็นการกระท าเพื่อจูงใจใหป้ฏิบัติ 

หรือละเวน้การปฏิบตัิ ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการคอรร์ปัชั่น 

5.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง 

บรษิัทฯ มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายใหค้วามช่วยเหลือ หรือสนบัสนนุทางการเงิน 

หรือทรพัยสิ์นใดๆ แก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม บริษัทฯ เคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ

พนกังาน อย่างไรก็ตามจะตอ้งไม่กระท าในนามของบรษิัท 

5.2.4 การบรจิาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน ์และเงินสนบัสนนุ 

การใหเ้งิน หรือทรพัยสิ์นของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลตอ้งกระท าในนามบริษัทเท่านัน้ โดยการ

บรจิาคเพื่อการกศุลตอ้งเป็นมลูนิธิ องคก์รสาธารณะกศุล โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองคก์ร

เพื่อประโยชนส์งัคมที่มีใบรบัรอง หรือเชื่อถือได ้สามารถตรวจสอบไดโ้ดยจะตอ้งจดัท าบนัทึก ระบุ



ชื่อผู้รับการบริจาค วัตถุประสงคใ์นการบริจาค พรอ้มเอกสารประกอบเพื่อเสนอต่อผูม้ีอ  านาจ

อนุมัติการใชเ้งิน หรือทรพัยสิ์นเพื่อสนับสนุนโครงการ ตอ้งระบุชื่อในนามบริษัทเท่านัน้ โดยเงิน

สนบัสนุนตอ้งมีวัตถุประสงคเ์พื่อธุรกิจภาพลกัษณท์ี่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทัง้นีต้อ้งมีการระบุ

วตัถปุระสงคท์ี่ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้โดยจะตอ้งจดัท าบนัทึกระบชุื่อผูร้บัสนบัสนุน 

วตัถุประสงคใ์นการใหเ้งินสนับสนุน พรอ้มเอกสารประกอบเพื่อเสนอต่อผูม้ีอ  านาจอนุมตัิการให ้

หรือรบัเงินบริจาค เพื่อการกุศล สาธารณประโยชน ์หรือเงินสนบัสนุนจะตอ้งไม่ถูกน าไปใชเ้พื่อ

เป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

5.3 ในการจัดซือ้ จดัจา้ง ตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด ระเบียบของบริษัท โดยมีความโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้รวมถึงด าเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผูข้าย ผูใ้หบ้ริการ ตามระเบียบการจัดซือ้

อย่างเคร่งครัดและท าหนังส่ือแจ้งให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ ทราบถึงนโยบาย และมาตรการต่อตา้นทุจริต

คอรร์ปัชั่นของบริษัท รวมทัง้ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน นอกจากนั้นบริษัทสงวนสิทธิ ที่

จะยกเลิกการจดัซือ้จดัจา้งหากพบว่าผูข้าย ผูใ้หบ้รกิาร กระท าการคอรรปัชั่น ใหสิ้นบน 

5.4 เมื่อพบเห็นการกระท าที่ เข้าข่ายคอร์รัปชั่น พนักงานจะต้องไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย ต้องแจ้งให้

ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ หรือแจง้ผ่านช่องทางการรบัแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียนรวมทัง้

ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ และหากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ

ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลที่รบัผิดชอบผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว ้

5.5 จดัใหม้ีช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน มีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนหรือ

ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอรร์ัปชั่ น และเก็บข้อมูลการแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียนไว้เป็น

ความลบัรวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างรวดเรว็ และเป็นธรรม 

5.6 ผูท้ี่กระท าการคอรร์ปัชั่น จะไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งอาจจะถึง

ขัน้เลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย รวมทัง้อาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย หากการกระท าการนัน้ผิดกฎหมาย 

5.7 จดัใหม้ีการบริหารความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่น โดยมีการประเมินความเส่ียงจากการท าธุรกรรมต่างๆ ของ

บริษัท ที่อาจมีขัน้ตอน หรือกระบวนการที่เขา้ข่ายการคอรร์ปัชั่น และก าหนดมาตรการจัดการความเส่ียง

รวมทัง้ติดตาม และทบทวนมาตรการจดัการความเส่ียงที่ใชอ้ยู่ใหม้ีความเหมาะสมเพื่อที่จะควบคมุความ

เส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

5.8 จดัใหม้ีกระบวนการบริหารงานบคุคลใหส้อดคลอ้งกับนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั่นเริ่มตัง้แต่การสรรหาหรือ

การคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนต าแหน่ง การใหผ้ลตอบแทน 

กระบวนการจา้งงาน การจดัโครงสรา้งองคก์ร ใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่อย่างเหมาะสมใหเ้กิดการตรวจสอบ 

ถ่วงดลุ 

 



5.9 จดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกัน และปราบปรามการ

ทุจริต และประพฤติมิชอบโดยกระบวนการตรวจสอบภายใน ครอบคลมุกิจกรรมที่ส  าคญัของบริษัท เช่น

การจัดซือ้ จัดจา้ง การตลาดเป็นตน้ และระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมถึงดา้นการเงิน การบญัชี 

และการจดัเก็บ และบนัทึกขอ้มลู 

5.10 มีการส่ือสารนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น รวมถึงแจง้ช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนใหท้กุคน

ในองคก์รเขา้ใจยอมรบัและน าไปสู่การปฏิบัติผ่านทางช่องทางส่ือสารต่างๆ ของบริษัท เช่น อีเมลล ์ติด

ประกาศบนบอรด์ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ รวมทัง้จดัใหม้ีการปฐมนิเทศแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ใหม่ทุกคนของบริษัท และจัดให้มีการฝึกอบรมนโยบายนี ้อย่างสม ่าเสมอแก่พนักงานทุกคน เพื่อสรา้ง

ความเขา้ใจในการน านโยบายไปปฏิบตัิ 

5.11 มีการส่ือสารนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น รวมถึงแจง้ช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนใหแ้ก่ 

สาธารณชน และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ ของบรษิัท เช่น รายงานประจ าปี เป็นตน้ 

5.12  จดัใหม้ีการสอบทาน การปฏิบตัิงานตามนโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นเป็นประจ า ตลอดจนทบทวน

แนวปฏิบัติเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบปฏิบัติ และขอ้ก าหนดทางกฎหมาย

อย่างสม ่าเสมอ 
 

6. จรรยาบรรณว่าดว้ยการรบัการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น ประโยชนอ์ื่นใด 

6.1 ไม่เรียกรอ้งของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด จากลกูคา้ คู่คา้ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษิัท 

6.2 ไม่รบัเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชนใ์ดๆ จากลกูคา้ คู่คา้ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษัท โดยมีเจตนา

เพื่อจงูใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้ปฏิบตัิในทางที่มิชอบ หรือกระท าผิดกฎหมาย 

6.3 หลีกเล่ียงการให ้หรือรบัของขวญั หรือของก านลัใดๆ จากลกูคา้ คู่คา้ หรือผูท้ี่เก่ียวของทางธุรกิจกบับริษัท

เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลตามประเพณีนิยม และตอ้งไม่มีขอ้ผูกมดัทางธุรกิจมาเก่ียวขอ้ง หรือไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ 

6.4 หลีกเล่ียงการให ้หรือรบั เล่ียงรบัรองในลกัษณะที่เกินกว่าเหตุ หรือไม่เหมาะสมกบัความสมัพันธป์กติกบั

ลกูคา้ คู่คา้ หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษิัท 

6.5 สามารถรบัเชิญไปดูงานสัมมนา และทัศนะศึกษา ซึ่งคู่คา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเดินทางใหไ้ด้ ทั้งนีเ้ฉพาะ

เพื่อประโยชนใ์นทางธุรกิจ และตอ้งผ่านการอนมุัติจากผูบ้งัคบับญัชาเท่านัน้ แต่หา้มรบัเงินหรือประโยชน์

อืน่ใดจากคู่คา้ 
 

7. จรรยาบรรณว่าดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

การกระท าใดๆ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะตอ้งยึดถือประโยชนข์องบรษิัทเป็นส าคญั และหลีกเล่ียง

การเขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยบริษัทไดก้ าหนดแนวทางใน

การปฏิบตัิดงันี ้



7.1 ก าหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหา

ผลประโยชนส่์วนตัวที่ขดัแยง้กับผลประโยชนข์องบรษิัท โดยหลีกเล่ียงการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชนไ์ม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผูท้ี่ เก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษัท เช่น คู่คา้ ลกูคา้ คู่แข่ง 

หรือการใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากต าแหน่งหนา้ที่ในบรษิัท ในการหาประโยชนส่์วนตวั และการท าธุรกิจ 

หรือการกระท าใดๆ อนัเป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือมีลกัษณะเดียว หรือใกลเ้คียงกับบริษัท หรือท างาน

อื่นนอกเหนือจากงานบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเล่ียงการกระท าที่

ก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ได้ ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง หรือเก่ียวโยงกับรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ้งแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการ

ดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้รว่มการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอ  านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 

7.2 กรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกับบริษัท บริษัทจะจัดใหม้ีกระบวนการ และการจดัการที่ชดัเจน และ

โปร่งใสเก่ียวกับการท ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดความขัดแยง้

ทางผลประโยชน์ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็น และความ

เหมาะสมของรายการนัน้อย่างรอบคอบเพื่อน าไปใชป้ระกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบรษิัท และ/

หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี โดยกรรมการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์จะตอ้งไม่อยู่ในท่ีประชมุเพื่อ

ร่วมพิจารณา และไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติในรายการนั้น นอกจากนัน้จะตอ้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์

ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการ

ก าหนดราคา และเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ดา้นผลประโยชนใ์หเ้สมือนท ารายการกับ

บุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่กระท ากับคู่สัญญาทั่ วไป โดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องบริษัทเป็นส าคัญ และจะตอ้งเปิดเผยการท ารายการไวใ้นงบการเงิน รายงานประจ าปี 

และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี โดยจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง และเพียงพอ 

7.3 ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไปเป็นกรรมการหุน้ส่วน หรือที่ปรึกษาในองคก์รอื่นการด ารง

ต าแหน่งนัน้ตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องบรษิัท และการปฏิบตัิหนา้ที่โดยตรงในบรษิัท 

7.4 ในกรณีที่กรรมการผูบ้ริหาร และพนักงาน หรือบุคคลในครอบครวัเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุน้ใน

ธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกับบริษัท หรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทจะตอ้งแจ้งใหผู้้บังคับบัญชาและประธานกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์

อกัษร 
 

8. จรรยาบรรณว่าดว้ยการรกัษาความลบั การใชข้อ้มลูภายใน และการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท 

เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชนส่์วนตนจากการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทที่ยงั

ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกับความเหมาะสมของการซือ้ขายหลักทรพัย์

ของบคุคลภายใน บรษิัทจึงไดอ้อกระเบียบปฏิบตัิเพื่อใหก้รรมการผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทถือปฏิบตัิดงันี ้



8.1 กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทตอ้งรกัษาความลับ และ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทไม่น าไป

เปิดเผย รวมทัง้ดูแลระมดัระวงัมิใหเ้อกสาร หรือขอ้มลูอนัเป็นความลบัของบริษัทรั่วไหล หรือตกไปถึงผูท้ี่

ไม่เก่ียวขอ้งอนัเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท หรือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์

แก่ผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แมห้ลงัพน้สภาพหรือสิน้สดุการปฏิบตัิหนา้ที่แลว้ รวมทัง้ตอ้งไม่ท าการ

ซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัท และ/หรือ

เขา้ท านิติกรรมอนัใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มลูภายในของบรษิัทอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

บรษิัทไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

8.2 กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานที่ไดร้บัขอ้มลูภายในของบริษัทตอ้งไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวก่อน

เปิดเผยสู่สาธารณชน และจะตอ้งไม่ท าการซือ้ขายโอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงระยะเวลา 

1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการ

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวอย่างนอ้ย 1 วนัท าการ 

8.3 กรรมการ และผูบ้ริหารทุกคนตอ้งลงนามรบัทราบภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือหลกัทรพัยท์ี่ออกโดย

บริษัทของตนรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัยภ์ายใน 30 วัน นับแต่วันที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งตลอดจนรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน  

3 วนัท าการ นบัจากวนัที่ซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอน และตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบ รวมทัง้รายงานใหท้ี่ประชมุ

คณะกรรมการบรษิัททราบทกุไตรมาส 
 

ทั้งนีข้้อก าหนดดังกล่าว ไดร้วมความถึง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดดังกล่าว จะตอ้งถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือตามกฎหมาย

แลว้แต่กรณี 
 

 

 

9. จรรยาบรรณว่าดว้ยการปกป้องดแูลทรพัยสิ์นของบรษิัท  

บริษัทส่งเสริมใหก้รรมการผูบ้ริหาร และพนักงานใชท้รพัยสิ์นของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยได้

ก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิไวด้งันี ้

9.1 การปกป้อง ดแูลทรพัยสิ์นของบรษิัท 

9.1.1 ดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบรษิัทใหอ้ยใูนสภาพดี มิใหส้ญูหาย หรือเส่ือมค่า 

9.1.2 ใชท้รพัยสิ์นของบริษัทอย่างประหยดั และใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท รวมทัง้ไม่น าไปใชเ้พื่อ

ประโยชนส่์วนตวั หรือนอกเหนือจากงานเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากผูม้ีอ  านาจ และ/หรือไดช้ าระ

มลูค่าตามราคาอนัสมควร 

9.2 การจดัท าเอกสาร  



9.2.1 จดัท าเอกสารและรายงานต่างๆ รวมทัง้รายงานทางบญัชี และการเงินอย่างรอบคอบดว้ยความ

สจุริต ทนัเวลา ถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีขอ้มลูประกอบที่สามารถอา้งอิง

ได ้มีการปรบัปรุงใหท้นัสมยั รวมทัง้มีการจดัเก็บ และรวบรวมใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ  

9.2.2 หา้มปลอมแปลงจดหมาย รายงาน หรือเอกสารของบรษิัท 

9.3 การใชค้อมพิวเตอรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

9.3.1 คอมพิวเตอรเ์ทคโนโลยี และสารสนเทศต่างๆ ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานถือเป็นทรพัยสิ์นของบริษัท  

จึงไม่ควรใชค้อมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชนส่์วนตวั หรือบคุคลอื่น 

9.3.2 รกัษารหสัประจ าตวั (Password) ที่ใชใ้นการเขา้ถงึระบบขอ้มลูของบรษิัทเป็นความลบั ไม่เปิดเผย

ใหแ้ก่บคุคลอื่น 

9.3.3 หา้มเปิดเผยขอ้มลูที่อยู่ในระบบขอ้มลูของบรษิัทแก่ผูอ้ื่นโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

9.3.4 หา้มเปล่ียนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายขอ้มลูของบรษิัทโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

9.3.5 หา้มน าซอฟแวรท์ี่ผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอกซอฟทแ์วรลิ์ขสิทธิดว้ยเหตุผลใดๆ โดยมิได้

รบัอนญุาตจากบรษิัทผูผ้ลิตซอฟทแ์วรน์ัน้ๆ 

9.3.6 หา้มปรบัแต่งอปุกรณฮ์ารด์แวร ์หรือติดตัง้อปุกรณใ์ดๆ ที่นอกเหนือจากอปุกรณม์าตรฐานที่บริษัท

ติดตัง้ให ้

9.3.7 หา้มใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) ของบริษัทในการส่งต่อขอ้ความที่กล่าวรา้ยท าใหเ้ส่ือม

เสียหรือขอ้ความที่ไม่เหมาะสม หรือสรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

9.3.8 ควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล และความรูท้ี่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และ

หลีกเล่ียงเว็บไซต์ที่ ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม รวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูล                

หรือข่าวสารของเว็บไซตด์งักล่าวต่อบคุคลอื่น 

9.3.9 ใช้อุปกรณ์ส่ือสารอื่นๆ ที่บริษัทจัดให้ เช่น โทรศัพท์โทรสาร โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น อย่างมี

จิตส านึกและรบัผิดชอบโดยค านึงถึงประโยชนข์องบรษิัทเป็นหลกั 

10. จรรยาบรรณว่าดว้ยการควบคมุภายใน 

10.1 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมในกิจกรรมทุกดา้นของบริษัทมีการประเมินความเส่ียงที่

เหมาะสมเพื่อใหม้ีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหนา้ที่มีการก าหนดระเบียบมาตรฐานของการปฏิบตัิงาน

เพื่อการท างานที่โปรง่ใสและสามารถตรวจสอบไดโ้ดยมีการก าหนดอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

ผูบ้ริหารและพนกังานไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจนมีการแบ่งแยกหนา้ที่ของผูป้ฏิบตัิงานผูค้วบคมุ

และประเมินผลออกจากกันเพื่อใหม้ีการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพมีการจัดสรรทรัพยากร

อย่างเหมาะสมรวมทัง้มีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสมปฏิบตัิไดจ้รงิ

และมีการแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มการท างานและปัจจยัความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป

อีกดว้ย 



10.2 จดัใหม้ีหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ในการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน

ของหน่วยงานต่างๆเพื่อใหเ้ป็นตามระเบียบที่วางไว ้

10.3 พนักงานมีหน้าที่สนับสนุนการท างานและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกตอ้งและครบถ้วนเพื่อ

วัตถุประสงคก์ารตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบัญชีภายนอกในการปฏิบัติงานตรวจสอบรวมทั้งมี

หนา้ที่ตรวจสอบความถกูตอ้งทางการเงินและรายงานในทนัทีเมื่อพบขอ้ผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพา

กล 
 

11. จรรยาบรรณว่าดว้ยการใหข้อ้มูลข่าวสาร และการใหส้ัมภาษณต์่อส่ือมวลชนหรือสาธารณชน และนักลงทุน

สมัพนัธ ์

11.1 การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทตอ้งอยู่บนพืน้ฐานขอ้มลูที่เป็นจริง ถูกตอ้ง และระมดัระวงั ทนัเวลา เท่าเทียม

และเป็นธรรม ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ตลอดจนหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวิธีการปฏิบตัิใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน และส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยร์วมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

11.2 ผูท้ี่มีหนา้ที่ใหข้่าวแก่บคุคลภายนอก ตอบค าถามสื่อมวลชน และใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุสมัพนัธ ์จะตอ้งเป็น

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯเท่านัน้ 

11.3 บริษัทจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่นกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อท าหนา้ที่ในการใหข้อ้มลูข่าวสารที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้

นักลงทุน นักวิเคราะห ์ผูจ้ัดการกองทุน และสถาบันการเงิน โดยหน่วยงานที่เป็นเจา้ของขอ้มูลมีหนา้ที่

สนบัสนนุขอ้มลูใหแ้ก่นกัลงทนุสมัพนัธ ์

11.4 นกัลงทนุสมัพนัธจ์ะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติในวิชาชีพบนพืน้ฐานของหลกัการของความ

เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยยึดผลประโยชนขอ์งบริษัท และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวขอ้ง

เป็นส าคญั รกัษาความลบัของบรษิัท และไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนส่์วนตน 

11.5 บริษัทฯ ไม่ยินยอมใหผู้ท้ี่ไม่มีหนา้ที่หรือผูท้ี่ไม่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทฯ ในการใหข้อ้มูลข่าวสารหรือ

สมัภาษณต์่อส่ือมวลชน หรือต่อสาธารณชนใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท และที่อาจกระทบต่อชื่อเสียง

ภาพลกัษณ ์และการด าเนินงานของบรษิัท 
 

จรรยาบรรณของกรรมการ และผู้บริหาร 

1. ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมการบรษิัท และ

มติของผูถื้อหุน้ รวมทัง้นโยบายของบรษิัท และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย ์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้            

เพื่อประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง 

3. อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของตนอย่างเต็มก าลงั ความรู ้ความสามารถ รวมถึงการเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้

เวน้แต่มีเหตจุ าเป็น 



4. รกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัของบริษัทไม่ใหร้ั่วไหล และไม่เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที่เป็นความลบัของบริษัทไป

ยังบุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียยกเวน้กรณีที่เป็นการ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

5. ปฏิบตัิหนา้ที่โดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม รวมถึงการกระท าดงัต่อไปนี ้

5.1 ไม่แสวงหาผลประโยชนอ์นัมิชอบจากการท างาน ไม่ว่าทางตรง หรือทางออ้ม 

5.2 ไม่น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการปฏิบตัิหนา้ที่ เพื่อแสวงหาประโยชนแ์ก่ตน หรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ 

5.3 ไม่กระท าการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหาร หรือจัดการใดๆ ในบริษัทอื่น ที่มีผลบั่นทอน

ผลประโยชนข์องบรษิัท 

5.4 ไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางออ้ม 

5.5 ไม่มีผลประโยชน ์หรือส่วนไดเ้สียจากการท าสญัญาของบรษิัท 

5.6 ไม่รบัส่ิงของ หรือประโยชนอ์ื่นใด อนัเป็นการขดัต่อประโยชนข์องบรษิัท 
 

จรรยาบรรณพนักงาน 

1. การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัท 

1.1 ผูถื้อหุน้ 

เปิดเผย หรือใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา แก่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบ

ภายในทัง้จากภายใน และภายนอก รวมทั้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณว่าดว้ยการใหข้อ้มลูข่าวสาร การให้

สมัภาษณต์่อส่ือมวลชน หรือสาธารณชน และนกัลงทนุสมัพนัธ ์

1.2 ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนรว่มงาน 

ปฏิบัติต่อผูบ้ังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานดว้ยความยตุิธรรม เสมอภาค จริงใจ ใหเ้กียรติ สมัครสมาน

สามัคคี ไม่กลั่นแกล้ง หรือกล่าวรา้ยผู้อื่นโดยปราศจากข้อเท็จจริง ตลอดจนแจ้งปัญหาที่พบเห็นต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาทนัที และไม่ใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ หรือบิดเบือนขอ้เท็จจรงิต่อหวัหนา้งานและเพื่อนรว่มงาน 

1.3 ลกูคา้คู่คา้ และเจา้หนี ้

ปฏิบตัิต่อลกูคา้คู่คา้ และเจา้หนี ้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง เพียงพอ รวมทัง้ปฏิบตัิ

ตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดและขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญา 

1.4 คู่แข่งทางการคา้ 

ปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกา กฎหมาย ไม่กีดกัน แสวงหาความลบัโดยมิชอบ หรือท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

การคา้ โดยปราศจากขอ้เท็จจรงิ 

1.5 สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม 



ประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคับของชุมชนและสังคม รวมทั้งประพฤติตนอยู่ใน

ศีลธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม ยึดมั่นในคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนใชท้รพัยากรอย่างรู ้

คณุค่า ไม่ท าลายสิ่งแวดลอ้ม 

 

2. การปฏิบตัิต่อบรษิัท 

2.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ ค่านิยมองคก์ร ค าสั่ง 

ประกาศนโยบายของบริษัท และไม่มีส่วนรูเ้ห็น หรือช่วยเหลือ หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือ

ฝ่าฝืน รวมทัง้กรณีพบเห็นพนกังานคนอื่นที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนเรื่องดงักล่าว ตอ้งรีบแจง้แจง้ใหบ้ริษัททราบ

ทนัที 

2.2 เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อผูอ้ื่นดว้ยความสุภาพ มีไมตรีจิต เสมอภาค จริงใจ ใหเ้กียรติ เคารพสิทธิ

ส่วนบคุคล และไม่สนบัสนนุการละเมิดสิทธิมนษุยชน ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

2.3 ไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา ไม่ใชท้รพัยสิ์นทางปัญญาที่ไม่ไดร้บัอนุญาต เช่น ซอฟทแ์วร ์ลิขสิทธิ หรือ

สิทธิบัตร ไม่ติดตัง้ปรบัแต่งเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ ของคอมพิวเตอร ์ไม่ท าซ า้ซอฟทแ์วร ์เวน้แต่จะไดร้บั

อนญุาตจากบรษิัทเท่านัน้ 

2.4 ต่อตา้นการทจุรติ และคอรร์ปัชั่น ไม่สนบัสนนุการทจุรติ และคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 

2.5 การรบัการใหข้องขวญัทรพัยสิ์นประโยชนอ์นัใด 

หลีกเล่ียงการให ้และการรบัของขวญัสินบนผลประโยชนห์รือส่ิงตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดกับหน่วยงาน

ของรฐัและเอกชนลกูคา้คู่คา้ โดยหากปฏิเสธไม่ไดใ้หแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

2.6 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยจะตอ้งแจง้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เช่น 

ตนเองบุคคลในครอบครวั และ/หรือญาติมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือเป็นคู่คา้กับ

บรษิัททัง้ทางตรง และทางออ้ม 

2.7 รกัษาความลบัการใชข้อ้มลูภายใน และการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท 

ไม่เปิดเผยขอ้มลูของบริษัท ลูกคา้ คู่คา้ ยกเวน้ตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงไม่หาประโยชนจ์ากขอ้มลู

ดังกล่าวหากพนักงานออกจากงาน จะตอ้งมอบรายงานขอ้มลูทั้งหมดคืนใหก้ับบริษัทใหค้รบถว้น ไม่ใช้

ขอ้มลูภายในของบรษิัทในการซือ้ขายหลกัทรพัยขอ์งบรษิัท 

2.8 การปกป้อง และดูแลทรพัยสิ์นของบริษัทพนกังานทุกคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของ

บริษัทใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีปราศจากการสญูเสีย และสูญหาย และไม่ใชท้รพัยสิ์นของบริษัทเพื่อประโยชน์

ส่วนตวัเวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากผูม้ีอ  านาจ และ/หรือไดช้ าระค่าใชจ้่ายตามราคาอนัสมควร 



2.9 ตัง้ใจปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ รบัผิดชอบขยนัหมั่นเพียร

พฒันาตนเองอยู่เสมอ ไม่ใชเ้วลาปฏิบตัิงานของบริษัทไปท างานอื่น หรือเพื่อประโยชนส่์วนตวัขณะที่เป็น

พนกังานของบรษิัทหา้มมิใหท้ างาน หรือท าสญัญาว่าจา้งกบับรษิัทอื่น 

2.10 รกัษาชื่อเสียง และภาพพจนข์องบรษิัท 

2.10.1 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัจะน าไปสู่ความเส่ือมเสียชื่อเสียง และภาพลกัษณข์องบรษิัท 

2.10.2 ไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อผู้อื่น หรือผิดต่อ

ศีลธรรมอนัดีของสงัคม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางออ้ม ตวัอย่างเช่น การเก็บการส่งผ่าน หรือ

การเขา้ถึงขอ้มลูที่ละเมิดสิทธิส่วนบคุคล หรือส่ือที่ผิดต่อศีลธรรมอนัดีของสงัคมเป็นตน้ 

2.10.3 ใชส่ื้อสงัคมออนไลนอ์ย่างมีความรบัผิดชอบ 

2.10.3.1 ไม่ใชแ้บรนด ์หรือชื่อบริษัทแทนการระบุตวัตนในประวตัิส่วนตวัออนไลน ์ตวัอย่างเช่น 

การใชช้ื่อแบรนด ์หรือชื่อบรษิัทเป็นส่วนหนึ่งของชื่อบล๊อค หรือเฟสบุ๊คเป็นตน้ 

2.10.3.2 ไม่โพสตข์อ้ความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจเชื่อมโยงกับชื่อแบรนด ์หรือบริษัท 

เช่น การถ่ายภาพในสถานที่ท  างาน หรือภาพเอกสารต่างๆ ของบริษัทลงบนส่ือ

ออนไลนท์กุประเภท เช่นการโพสตรู์ปภาพไม่เหมาะสม ขณะใส่ชดุเครื่องแบบพนกังาน 

การแสดงความคิดเห็นเชิงหมิ่ นประมาทล่วงละเมิดต่อบุคคลในบริษัท หรือ

บุคคลภายนอก การโพสตข์อ้ความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม เป็นความลบั โดยไม่ได้

รบัการอนมุตัิ หรือการละเมิดลิขสิทธิเป็นตน้ 
 

การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และการทบทวน 

1. ก าหนดใหม้ีการส่ือสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนเพื่อใหร้บัทราบและเขา้ใจ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนมีหนา้ที่ตอ้งรบัทราบท าความเขา้ใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ

ธุรกิจอย่างเคร่งครัดหากมีขอ้สงสัยไม่แน่ใจเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา

ตามล าดบัชัน้หรือฝ่ายงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายทรพัยากรบคุคลเป็นตน้ 

3. ผูบ้ริหารทุกระดับในองคก์รจะตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีหนา้ที่

ดูแลรบัผิดชอบในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริม ใหพ้นักงานภายใตส้ายบงัคับบัญชาของตนรบัทราบ เขา้ใจ

และปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจรงิจงั 

4. เมื่อมีการพบเห็นการกระท าใดๆ ที่เป็นการละเวน้ หรือละเมิดจรรยาบรรณนี ้กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานมี

หนา้ที่ตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตน หรือบุคคล/หน่วยงานที่รบัผิดชอบทราบ หรือแจง้ผ่านช่อง

ทางการรับแจ้งเบาะแส หรือรอ้งเรียนรวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ ทั้งนีบ้ริษัทมี

มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือรอ้งเรียนไวเ้ป็นความลบัรวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและ

เป็นธรรม 



5. ก าหนดใหม้ีการทบทวน และปรบัปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหท้ันสมยั และเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
 

การแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดเ้สนอขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรียน และการแจง้

เบาะแสการทุจริตคอรร์ปัชั่นการฉอ้ฉล รวมถึงการกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลกัการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผูแ้จง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองสิทธิไม่ว่าจะเป็นพนกังาน หรือบุคคลภายนอก 

โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งดงันี ้

1. ช่องทางการรบัแจง้เบาะแสขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะ 

1.1 อีเมลขอ์งเลขานกุารบรษิัทฯ ที่ whistleblow@buildersmart.com 

1.2 ทางไปรษณียจ์่าหนา้ซองถึง เลขานกุารบรษิัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน)  

2. บรษิัทจะใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชั่น หรือแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือ

ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอรร์ปัชั่น โดยบริษัทจะไม่เปล่ียนต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่

ท  างาน สั่งพกังาน ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานดงักล่าว 

3. บรษิัทจะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอน และบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยไม่เปิดเผยขอ้มลู

ของผูแ้จง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน รวมทั้งด าเนินการจัดเก็บเอกสารการรอ้งเรียนเป็นความลับหา้มเปิดเผย

ขอ้มลูแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด โดยมีขัน้ตอนการ

ด าเนินการสืบสวนขอ้เท็จจรงิดงันี ้

3.1 เมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนผู้รบัเรื่องจะด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงแลว้ส่งเรื่องต่อให้

เลขานกุารบรษิัท 

3.2 เลขานุการบริษัทจะเชิญตวัแทนจากฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมพิจารณากลั่นกรองสืบสวนขอ้เท็จจริงโดยตวัแทน

จากฝ่ายบรหิารประกอบดว้ย 

3.2.1 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3.2.2 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

3.2.3 ผู้จัดการฝ่ายของต้นสังกัดผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน (กรณีเป็นพนักงานบริษัท) โดยมี

เลขานกุารบรษิัทเขา้รว่มเพื่อสงัเกตการณ ์

3.3 ระหว่างการสืบสวนขอ้เท็จจริงอาจจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้้

แจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียนไดท้ราบ 

3.4 หากการสืบสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบว่า ขอ้มลู หรือหลกัฐานที่มีเหตอุนัควรเชื่อไดว้่าผูท้ี่ถกูกล่าวหาไดก้ระท า

ความผิดจริงบริษัทจะใหสิ้ทธิแก่ผูถ้กูกล่าวหาไดท้ราบขอ้กล่าวหา และใหสิ้ทธิผูถ้กูกล่าวหาพิสจูนต์นเอง

mailto:whistleblow@buildersmart.com


โดยการหาข้อมูล หรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท า

ความผิดตามที่ไดถ้กูกล่าวหา 
 

บทลงโทษ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตาม และส่งเสริมปฏิบตัิตามจรรยาบรรณโดยการกระท า

ต่อไปนีถื้อเป็นการผิดจรรยาบรรณ 

1. ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

2. แนะน า ส่งเสรมิ สนบัสนนุใหผู้อ้ื่นไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

3. ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบ หรือควรทราบเนื่องจาก

เก่ียวขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผิดชอบของตน 

4. ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการสอบสวนข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 

5. การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรียนจากการรายงานการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ บรษิัทถือว่าจรรยาบรรณ

เป็นวินยัอย่างหนึ่งซึ่งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั การฝ่าฝืนหรือการ

กระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจที่ก าหนดไว้ จะไดร้ับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งอาจถูกด าเนินคดีตาม

กฎหมายหากการกระท าการนัน้ผิดกฎหมาย 
 

แบบฟอรม์ยืนยนัการรับทราบ และตกลงว่าจะปฏิบัติตาม 

ขา้พเจา้ไดอ้่านและท าความเขา้ใจคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากัด(มหาชน) แลว้ ขา้พเจา้ให้

ค ามั่นว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนีอ้ย่างเคร่งครดั หากขา้พเจา้ไดก้ระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการ

ขัดแยง้ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว ขา้พเจา้ยินยอมรบัโทษตามกฎระเบียบ ขอ้บังคับของบริษัททุก

ประการ 
 

และเพื่อเป็นหลกัฐานการรบัทราบ และยินยอมปฏิบตัิตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” นี ้ขา้พเจา้จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
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