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1. สารจากประธานกรรมการบริษทัและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
 
เรยีน     กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัทุกท่าน 
 

ดว้ยคณะกรรมการ บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ไดพ้จิารณาปรบัปรุงและอนุมตัิ
ประมวลจรยิธรรมธุรกจิฉบบันี้ เพื่อส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ปฏบิตังิานและด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม หลกีเลีย่งกจิกรรมทีอ่าจ
น าไปสูก่ารขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้ผูบ้รหิารควรเป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนอกีดว้ย  

 

 จงึขอให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนได้ศกึษาโดยยึดหลกัจริยธรรมธุรกิจฉบบันี้เป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัิงานและประพฤตติน ซึง่ท้ายสุดจะเป็นการส่งเสรมิและน าไปสู่การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีกบัทัง้พฒันาการ
ด าเนินงานของบรษิทัใหด้ยีิง่ขึน้อย่างยัง่ยนื สรา้งความเชื่อมัน่รวมทัง้เป็นทีย่อมรบัของทุกฝา่ยและสงัคมโดยรวม 

 

ส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน หากมคีวามประสงคจ์ะขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถสอบถามได้
ทีค่ณะกรรมการจรยิธรรมธุรกจิ ส านกัเลขานุการบรษิทั บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
    
 
 ____________________________ ____________________________ 
 (นายกานต์   ตระกลูฮนุ) (นายสมชยั เลศิสทุธิวงค์) 
 ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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2. บทน า 
 

ในการปฏบิตังิานใหก้บับรษิทัไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทั เราจะพบ
และเผชญิกบัค าถาม หรอืขอ้สงสยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม หรอืเรื่องกฎหมายอยู่เสมอ ว่าสิง่ทีบ่รษิทั หรอืทีเ่รา
ก าลงัด าเนินการอยู่นัน้  เป็นเรื่องที่สมควรกระท า ขดักบัจริยธรรม ขดักบักฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัหรอืไม่      
ซึง่ในทางปฏบิตัแิลว้ไม่มคี าตอบทีช่ดัเจน หรอืค าตอบทีต่ายตวั หรอืสามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นทุกสถานการณ์   

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทั และการปฏบิตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมจีรยิธรรม   จงึไดจ้ดัท าประมวลจรยิธรรมธุรกจิเพื่อใหทุ้กคนใชเ้ป็นแนวทาง หรอืเป็น
กรอบใน   การปฏบิตังิาน หรอืเพื่อใชต้อบค าถามของแต่ละคนว่า  สิง่ทีก่ าลงัท าอยู่นัน้ถูกตอ้ง  และสมควรกระท า
หรอืไม่ จรยิธรรมทีจ่ดัท าขึน้อยู่บนพืน้ฐาน  และสอดคลอ้งกบัปรชัญา   และแนวคดิในการท าธุรกจิของบรษิทัดงันี้   

 

 มุ่งเป็นผูน้ ำในธรุกิจ 
 

 มุ่งเน้นควำมคิดสรำ้งสรรคย์ึดมัน่ในควำมเป็นเลิศ 
 

 บริกำรเพือ่สรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 
 

 เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ และสรำ้งควำมคล่องตวัให้องคก์ร 
 

 ยึดมัน่ในคณุธรรม และควำมสุจริตใจ 
 

 เชือ่มัน่ในกำรท ำงำนเป็นทีม และสำนประโยชน์ในบริษทั และบริษทัคู่ค้ำ 
 

 อทิุศตนเพือ่รบัใช้สงัคม     
 

 ประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้ เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่ทุกคนพึงปฏิบัติตาม และจัดท าขึ้นใน
สถานการณ์ทางธุรกจิที่เปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทุกกรณี ทุกท่านควร
ศกึษา และท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในกรณีที่มีข้อสงสยัควรปรึกษาผู้บงัคบับญัชาของตน หรือติดต่อผู้ที่
รบัผดิชอบในหมวด 4 เรื่อง การจดัการและรกัษาจรยิธรรมธุรกจิ ของประมวลจรยิธรรมธุรกจิฉบบันี้ และให้
ยกเลกิจรรยาบรรณ (หรอืทีใ่ชช้ื่อเรยีกอย่างอื่น) และใหใ้ชป้ระมวลจรยิธรรมธุรกจิฉบบันี้แทน 

 เพื่อประโยชน์ของประมวลจรยิธรรมธุรกจิฉบบันี้ 

“ประมวลจริยธรรมธุรกิจ” หรอื “ประมวล” หมายความว่า ประมวลจรยิธรรมธุรกจิ แกไ้ขเพิม่เติม 
2559 ฉบบันี้ และทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไปในอนาคต 

 “จริยธรรมธุรกิจ” หมายความว่า มาตรฐานหรอืเกณฑ์ที่ก าหนดขึน้เพื่อพจิารณาว่าการกระท าหรือ
ความประพฤติขององค์กร หรอืบุคคลในองค์กรเป็นการกระท าหรือความประพฤติที่ดี ถูกต้องหรือเหมาะสม 
หรอืไม่ 

“บริษทั” หมายความถงึ บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
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3. จริยธรรมธรุกิจ 
 

3.1 การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
บรษิทัตระหนักถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม จงึไดก้ าหนดนโยบายใหม้แีนวทางปฏบิตัิ

ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีตามสทิธแิห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื ดงันี้ 

3.1.1 ความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 
บรษิทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการด าเนินธุรกจิเพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสุดใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถึง

การเจรญิเติบโตของมูลค่าบรษิัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง  รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใสและเชื่อถอืไดต่้อผูถ้อืหุน้   

3.1.2 ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า    
บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการสรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ทีจ่ะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่มีคีุณภาพ 

ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพทีด่ ีจงึไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งัต่อไปนี้ 
 ผลติสนิค้าและบรกิารที่มคีุณภาพ โดยมุ่งมัน่ที่จะยกระดบัมาตรฐานให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่องและจรงิจงั  เปิดเผย

ขา่วสารขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัจะไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากลกูคา้หรอืจากผูม้ี

อ านาจของกลุ่มบรษิทัก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย  

3.1.3 ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ี  
การด าเนินธุรกจิกบัคู่ค้าใดๆ ต้องไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีงของบริษัทหรอืขดัต่อกฎหมายใดๆ มกีาร

ค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่ค้า  การคดัเลือกคู่ค้าต้องท าอย่างยุติธรรม ทัง้นี้ 
บรษิทัถอืว่าคู่คา้เป็นปจัจยัส าคญัในการร่วมสรา้งมลูค่าใหก้บัลกูคา้ 

บรษิทัยดึมัน่ในสญัญาและถอืปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่ต่ีอเจา้หนี้เป็นส าคญั ในการช าระคนืเงนิต้น ดอกเบีย้ และการดูแล
หลกัประกนัต่างๆ      

3.1.4 ความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 
พนักงานเป็นทรพัยากรอนัมีค่าสูงสุดและเป็นปจัจยัส าคญัสู่ความส าเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพฒันาเสริมสร้าง

วฒันธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดี รวมทัง้ส่งเสรมิการท างานเป็นทมี ปฏบิตัิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความ
เคารพต่อความเป็นปจัเจกชน การว่าจ้าง แต่งตัง้ และโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้
ทรพัยากรบุคคลใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั   

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สนิของ
พนกังานอยู่เสมอ และยดึมัน่ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครดั  

บรษิทัเคารพในความเป็นส่วนตวัของพนักงาน ไม่น าขอ้มูลส่วนตวั เช่น เงนิเดอืน ประวตักิารรกัษาพยาบาล ครอบครวั 
ไปเปิดเผยใหก้บับุคคลภายนอกหรอืผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลทีต่้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งตามบทบงัคบั
ของกฎหมาย 

3.1.5 การแข่งขนัทางการค้ากบัคู่แข่งขนั 
บรษิทัมนีโยบายสนับสนุนและส่งเสรมิการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรม บรษิัทไม่มนีโยบายในการ

แขง่ขนัทางการคา้โดยใชว้ธิกีารใดๆ ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูของคู่แขง่ขนัอย่างผดิกฎหมาย และขดัต่อจรยิธรรม  
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3.1.6 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัในฐานะเป็นบรษิทัไทย ตระหนักและมจีติส านึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม  ซึ่ง

ตอ้งรบัผดิชอบชว่ยเหลอืสงัคม สนบัสนุนกจิกรรมของทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัมกีารด าเนินธุรกจิ   
บรษิทัมนีโยบายผลติสนิคา้และใหบ้รกิารใดๆ ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและปฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้ม  
บรษิัทส่งเสรมิกจิกรรมการดูแลรกัษาธรรมชาติและอนุรกัษ์พลงังาน และมนีโยบายที่จะคดัเลอืกและส่งเสรมิการใช้

ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

3.2 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 
ในการท างานใหก้บับรษิทัอาจเกดิสถานการณ์ทีผ่ลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานอาจขดัแยง้

กบัผลประโยชน์ของบริษัท ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดงันัน้ บริษัทจึงได้ก าหนด
แนวทางทีทุ่กคนพงึถอืปฏบิตั ิดงันี้ 

3.2.1 การรบัเงินหรอืประโยชน์ตอบแทน 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รบัเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มจากลกูคา้ คู่คา้ของบรษิทั หรอืจากบุคคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบรษิทั 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะตอ้งไม่ใหกู้ห้รอืกูย้มืเงนิ หรอืเรีย่ไรเงนิ สิง่ของจากลูกคา้หรอืผูท้ าธุรกจิกบับรษิทั 

เวน้แต่เป็นการกูย้มืเงนิจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิในฐานะของลกูคา้ของธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิดงักล่าว 

3.2.2 การประกอบธรุกิจอ่ืนนอกบริษทั  
การท าธุรกจิส่วนตวัใดๆ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏบิตัิหน้าทีแ่ละเวลาท างานของ

บรษิทั และห้ามประกอบธุรกจิหรอืมสี่วนร่วมในธุรกจิใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกจิของบรษิัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บรหิาร หรอื
พนกังานดงักล่าวจะไดร้บัประโยชน์โดยตรงหรอืโดยทางออ้มกต็าม 

3.2.3 การท าธรุกิจใดๆ กบับริษทั 
การท าธุรกจิใดๆ กบับรษิัททัง้ในนามส่วนตวั ครอบครวั หรอืในนามนิตบิุคคลใดๆ ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน 

นัน้มสีว่นไดส้ว่นเสยี จะตอ้งเปิดเผยสว่นไดส้ว่นเสยีต่อบรษิทัก่อนเขา้ท ารายการ 
หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นผูอ้นุมตัใินการตกลงเขา้ท ารายการหรอืกระท าการใดๆ ในนามบรษิทั 
ผูท้ ารายการในนามบรษิทัมหีน้าทีต่้องตรวจสอบความสมัพนัธข์องคู่คา้ว่าเกีย่วขอ้งกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน

หรอืไม่ ก่อนท ารายการเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นี้ นิยามของความสมัพนัธใ์หเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ของคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3.2.4 การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัภายนอกบริษทั   
บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะส่งผูบ้รหิารเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษิทัอื่นนอกบรษิทั ในกรณีทีผู่บ้รหิารของบรษิทัระดบัตัง้แต่ 

PG 13 ขึน้ไป จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจของบรษิทั ยกเวน้การด ารงต าแหน่ง
กรรมการในองคก์รการกุศลทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร     

ในการขออนุมตัใิหเ้ป็นไปตามอ านาจอนุมตั ิดงันี้ 
 

ต ำแหน่ง อนุมติัโดย 
ผูบ้รหิารระดบัตัง้แต่ 13 - 15 ประธานกรรมการบรหิาร 
ผูบ้รหิารระดบั UC  level คณะกรรมการบรหิาร 
ผูบ้รหิารทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั 
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ทัง้นี้ การด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั และตอ้งไม่ใชต้ าแหน่งงานในบรษิทัไปใชอ้า้งองิเพื่อสง่เสรมิธุรกจิภายนอก  

3.2.5 การรบัของขวญัและการรบัเลี้ยงรบัรองทางธรุกิจ  
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พงึหลกีเลีย่งการรบัของขวญั ไม่ว่าจะเป็นสิง่ของ บรกิาร หรอือื่นใด ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงินและมใิช่ตวั
เงนิจากคู่คา้หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั เพื่อประโยชน์ส่วนตวัทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม ยกเว้น กรณีทีบ่รษิัทประกาศ
ก าหนดเป็นระเบยีบโดยเฉพาะ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน สามารถรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกจิ
ของบรษิทั แต่พงึหลกีเลีย่งการรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะทีเ่กนิกว่าเหตุ หรอืไม่เหมาะสมส าหรบัความสมัพนัธป์กตกิบับุคคล
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัหรอืจะเป็นคู่คา้ในอนาคต 

 
3.2.6 การเดินทางไปสมัมนา ดงูาน ทศันศึกษา  

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ไม่อาจรบัค าเชญิไปดูงาน สมัมนา และทศันศกึษา ซึง่คู่คา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย
เดนิทางและคา่ทีพ่กัใหไ้ด ้ยกเวน้กรณีทีบ่รษิทัประกาศก าหนดเป็นระเบยีบโดยเฉพาะ และในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานไปดงูาน สมัมนาและทศันศกึษา โดยบรษิทัออกค่าใชจ้่าย หา้มรบัเงนิ หรอืประโยชน์อื่นใดจากคู่คา้ ลูกคา้ 
เจา้หนี้ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

3.3 การเสนอเงิน ส่ิงจงูใจ หรือรางวลั  
บรษิทัไม่มนีโยบายเสนอเงนิ สิง่จงูใจของก านลั สทิธปิระโยชน์พเิศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกคา้ คู่คา้ของบรษิทั หน่วยงาน

ภายนอก หรอืบุคคลใดๆ เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งธุรกจิ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรบัรองทางธุรกจิตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และ
โครงการสง่เสรมิการขายของบรษิทั  

3.4 สิทธิมนุษยชน  
การละเมดิสทิธมินุษยชนถอืเป็นเรื่องรา้ยแรงทีส่ง่ผลกระทบต่อสงัคมไทยโดยรวม บรษิทัในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงของสงัคม 

จงึยดึมัน่ในหลกัสทิธิมนุษยชนตามหลกัสากล โดยได้ปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ยดึหลกัการ
เคารพในสทิธิแรงงานและสทิธิมนุษยชน สอดคล้องตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal 
Declaration of Human Rights) 

3.5 กิจกรรมทางการเมือง  
บรษิัทมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยไม่บรจิาคเงนิสนับสนุน หรอืกระท าการอนัเป็นการฝกัใฝ่พรรคการเมอืงใด

พรรคการเมอืงหน่ึงและหลกีเลีย่งกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความเขา้ใจว่าบรษิทัมสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืฝกัใฝ่พรรคการเมอืงใด
พรรคการเมอืงหนึ่ง 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัสามารถมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงภายใต้ บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 
แต่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนักงาน หรอืน าทรพัยส์นิ อุปกรณ์ เครื่องมอืใดๆ ของบรษิทั ไป
ใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมอืงและพงึหลกีเลีย่งกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความเขา้ใจว่าบรษิทัไดใ้ห้
การสนบัสนุนหรอืฝกัใฝใ่นพรรคการเมอืงใดพรรคหน่ึง    

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องลาออกจากการเป็นพนักงาน หากจะด ารงต าแหน่งทางการเมอืง หรอืลงสมคัรรบั
เลอืกตัง้ในระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัประเทศ 

3.6 การปกป้อง ดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบริษทั 
กรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดูแลรกัษาการใชท้รพัยส์นิของบรษิทั เพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั โดยไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูอ้ื่น บรษิทัมนีโยบายจะจดัท าเอกสารทางธุรกจิ บนัทกึ
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ขอ้มูลทางการเงนิและบญัชี และจดัท ารายงานทางการเงนิ ดว้ยความสุจรติ ทนัเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมขอ้มูลความลบัอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารขอ้มูลอนัมสีาระส าคญั 
และยงัมไิดเ้ปิดเผยสูส่าธารณชน ซึง่ไดร้บัรูม้าจากหน้าทีง่าน ไปยงัหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอกทีไ่ม่สมควรต้องรบัรูข้อ้มูล
นัน้ และมหีน้าทีต่้องใชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ด เพื่อป้องกนัไวซ้ึง่ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัดงักล่าว ทัง้นี้ รวมไปถงึการจดัเกบ็
เอกสารขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั    

3.7 การใช้ข้อมลูภายในและการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทั  
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายใน (Inside Information) ของบรษิทัทีม่สีาระส าคญั และยงั

ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น  
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัมสีทิธเิสรภีาพในการลงทุนซือ้ขายหลักทรพัยข์องบรษิทั แต่เพื่อป้องกนัมใิห้

เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานควรหลกีเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั 
ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิใหแ้ก่สาธารณชน 

3.8 การให้ข้อมลูข่าวสาร หรือให้สมัภาษณ์ต่อส่ือมวลชน หรือต่อสาธารณชน 
การให้ขอ้มูลใดๆ เกี่ยวกบับริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานขอ้มูลที่เป็นจรงิ ถูกต้อง และปฏบิตัิด้วยความระมดัระวงั ผู้ที่ไม่มี

หน้าที่เกี่ยวขอ้งหรือไม่ได้รบัมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรอืต่อสาธารณชนใดๆ  
เกีย่วกบัหรอืพาดพงิบรษิทั ไม่ว่าในดา้นใด อนัอาจสง่ผลกระทบต่อชื่อเสยีง และการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

3.9 รายการระหว่างกนัในบริษทั 
ในกรณีทีม่กีารท ารายการระหว่างกนัภายในกลุ่มบรษิทั บรษิทัจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการพจิารณาอนุมตั ิ

โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็นส าคัญ โดยถอืเสมอืนหนึ่งเป็นรายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก (on arms' length 
basis) 

3.10 การป้องกนัการฟอกเงิน 
บรษิัทจะไม่รบัโอน หรอืเปลี่ยนสภาพทรพัย์สนิ หรือสนับสนุนให้มีการรบัโอน หรอืเปลี่ยนสภาพทรพัย์สนิต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการกระท าผิด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดใช้ช่องทางธุรกิจของบริษัทเพื่อการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพราง
แหล่งที่มาของทรพัย์สนิที่มิชอบด้วยกฎหมาย อนัจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิัท และ/หรอืผู้มสี่วนได้เสยีต่างๆ ของ
บรษิทัหรอืไม่กต็าม  

 

3.11 ทร้พยสิ์นทางปัญญา 
ทรพัยส์นิทางปญัญา ไดแ้ก่ ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการค้า ความลบัทางการคา้ เป็นสิง่ส าคญัในการรกัษาความ

ได้เปรยีบทางการแข่งขนัทางธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็นทรพัย์สนิทางปญัญาของบรษิัท หรอืทรพัย์สนิทางปญัญาของบุคคลอื่นกต็าม 
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนมหีน้าทีป่กป้อง รกัษา และพทิกัษ์สทิธทิี่บรษิทัมต่ีอทรพัยส์นิทางปญัญาทัง้หมดและใช้
สทิธเิหล่านัน้อย่างรบัผดิชอบ รวมถงึการเคารพในทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลอื่นดว้ย 

3.12 การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานต้องปฏบิตัิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มสี่วนรู้เหน็ 

ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ ฝา่ฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
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4. การจดัการและการรกัษาจริยธรรมธรุกิจ 
 

4.1 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนมหีน้าทีต่้องรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏบิตัิตามจรยิธรรมธุรกจิอย่าง
เคร่งครดั หากพบว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืกระท าการใดๆทีข่ดัต่อจรยิธรรมธุรกจิ บรษิทัจะพจิารณาและด าเนินการโดยตกัเตอืนดว้ย
วาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร และในกรณีทีก่ารกระท าดงักล่าวขดัต่อระเบยีบ และขอ้บงัคบัการท างานดว้ยแลว้ บรษิทัจะพจิารณา
ลงโทษตามลกัษณะแห่งความผดิตามควรแก่กรณี  

4.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมหีน้าทีล่งนามรบัทราบจรยิธรรมธุรกจินี้ เมื่อเขา้เป็นพนักงาน และมหีน้าที่
รบัทราบ ท าความเขา้ใจในจรยิธรรมธุรกจิเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลง โดยบรษิัทจะด าเนินการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบและน าไป
ปฏบิตัต่ิอไป 

4.3 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน ต้องไม่ด าเนินการใดๆ อนัมีลกัษณะทีเ่ป็นการหลกีเลีย่งการรกัษาจรยิธรรม
ธุรกจิ หรอืมสี่วนรู้เห็นให้สมาชกิในครอบครวั เครอืญาติ บุคคลใกล้ชิด ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตาม
จรยิธรรมธุรกจิของบรษิทั เพื่อประโยชน์สว่นตวัโดยทางออ้มดว้ย 

4.4 ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏิบตัติามจรยิธรรมธุรกจิ และมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดูแล
และสง่เสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิทีก่ าหนด 

4.5 ก าหนดใหม้คีณะกรรมการจรยิธรรมธุรกจิ ประกอบด้วย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัเป็นประธาน หวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หวัหน้าหน่วยงานกฎหมาย หวัหน้าหน่วยงานทรพัยากรบุคคล หวัหน้าหน่วยงานเลขานุการบรษิทั 
และหวัหน้าหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นกรรมการ โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

 ดแูลปรบัปรุงจรยิธรรมธุรกจิใหม้คีวามเหมาะสมและทนัสมยั 
 รบัเรื่องรอ้งเรยีนการกระท าทีอ่าจจะฝา่ฝืนจรยิธรรมธุรกจิ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
 ตอบชีแ้จงขอ้ซกัถามและตคีวามในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั 
 จดัท ารายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ าทุกปี 
 ดแูลการสรา้งจติส านึก และการอบรมพนกังานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจรยิธรรมธุรกจิและเสรมิสรา้งให้พนกังานทุกคน

ยดึถอืและปฏบิตั ิ 
 แต่งตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินการตามทีค่ณะกรรมการจรยิธรรมธุรกจิมอบหมาย 

4.6 ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจนี้ให้แก่ผู้บริหาร และกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทั 
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5. การรายงานการไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมธรุกิจ 
 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มหีน้าที่ต้องรายงานการปฏบิตัิทีอ่าจขดัต่อจรยิธรรมธุรกจิ ในกรณีทีพ่บเหน็ หรอืถูก
กดดนั/บงัคบัใหก้ระท าใดๆ ทีเ่ป็นการขดัต่อจรยิธรรมธุรกจิ ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืคณะกรรมการจรยิธรรมธุรกจิ โดย
ทนัท ี 

 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะรกัษาขอ้มลูความลบั และคุม้ครองผูท้ีร่ายงานเป็นอย่างด ี 


