
 

 

 

 
ประมวลจริยธรรมธุรกจิ                     
(Code of Business Ethics) 

 

              บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)    
              และบริษัทย่อย 

       
                 

 
 
 
 

 

           

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 



  

1 

สารบัญ 
 
หมวด                                                                                                                                                       หน้า 
1. สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ................................................................. 2 
2. บทน า ............................................................................................................................................................ 3 
3. จริยธรรมธุรกิจ ............................................................................................................................................. 4 

3.1   การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี.................................................................................................................... 4 
 3.1.1 ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น........................................................................................................... 4 
 3.1.2 ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า.......................................................................................................... 4 
 3.1.3 ความรับผิดชอบตอ่คูค้่าและเจ้าหนี.้............................................................................................... 4 
 3.1.4 ความรับผิดชอบตอ่พนกังาน......................................................................................................... 4 
 3.1.5 การแขง่ขนัทางการค้ากบัคูแ่ขง่ขนั................................................................................................ 4 
 3.1.6 ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม...................................................................................... 5 
3.2   ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)............................................................................. 5 

  3.2.1   การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน.............................................................................................. 5 

  3.2.2   การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท................................................................................................. 5 
  3.2.3   การท าธุรกิจใดๆ กบับริษัท......................................................................................................... 5 

  3.2.4   การด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทภายนอกบริษัท....................................................................... 6 
  3.2.5   การรับของขวญัและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกิจ......................................................................... 6 
  3.2.6   การเดินทางไปสมัมนา ดงูาน ทศันศกึษา.................................................................................... 6  

3.3 การเสนอเงิน สิง่จงูใจหรือรางวลั............................................................................................................ 6 
3.4 สทิธิมนษุยชน....................................................................................................................................... 6 
3.5 กิจกรรมทางการเมือง............................................................................................................................ 7 
3.6 การปกป้อง ดแูลรักษาทรัพย์สนิของบริษัท............................................................................................. 7 
3.7  การใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท....................................................................... 7 
3.8  การให้ข้อมลูขา่วสาร หรือให้สมัภาษณ์ตอ่สือ่มวลชน หรือตอ่สาธารณชน................................................ 7 
3.9  รายการระหวา่งกนัในบริษัท.................................................................................................................. 8 
3.10 การป้องกนัการฟอกเงิน........................................................................................................................ 8 
3.11 ทรัพย์สนิทางปัญญา............................................................................................................................. 8 
3.12 การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั..................................................................................... 8 

4.  การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ ..................................................................................................... 9 
5.  การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ............................. .............................................................. 10 



  

2 

1. สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
เรียน     กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททกุทา่น 
 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ได้พิจารณาปรับปรุงและอนมุตัิประมวลจริยธรรม
ธุรกิจฉบับนี ้เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบัติงานและด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา 
เป็นไปตามกฎหมาย ยดึมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม หลกีเลีย่งกิจกรรมที่อาจน าไปสูก่ารขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ผู้บริหาร
ควรเป็นแบบอยา่งที่ดีตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนอีกด้วย  

 

 จึงขอให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนได้ศกึษาโดยยดึหลกัจริยธรรมธุรกิจฉบบันีเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานและประพฤติ
ตน ซึง่ท้ายสดุจะเป็นการสง่เสริมและน าไปสูก่ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี กบัทัง้พฒันาการด าเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึน้อย่างยัง่ยืน 
สร้างความเช่ือมัน่รวมทัง้เป็นท่ียอมรับของทกุฝ่ายและสงัคมโดยรวม 

 

ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน หากมีความประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมธุรกิจ สว่นงานเลขานกุารบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
    
 

       
           (นายกานต์   ตระกลูฮนุ)               (นายสมชยั เลศิสทุธิวงค์) 
         ประธานกรรมการบริษัท             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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2. บทน า 
 

ในการปฏิบตัิงานให้กับบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท เราจะพบและเผชิญกับ
ค าถาม หรือข้อสงสยัที่เก่ียวข้องกบัจริยธรรม หรือเร่ืองกฎหมายอยู่เสมอ ว่าสิ่งที่บริษัท หรือที่เราก าลงัด าเนินการอยู่นัน้  เป็นเร่ืองที่
สมควรกระท า ขดักับจริยธรรม ขดักับกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบตัิแล้วไม่มีค าตอบที่ชัดเจน  หรือค าตอบที่
ตายตวั หรือสามารถประยกุต์ใช้ได้ในทกุสถานการณ์   

เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีจริยธรรม   จึงได้จดัท าประมวลจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้ทกุคนใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบใน   การปฏิบตัิงาน หรือ
เพื่อใช้ตอบค าถามของแตล่ะคนวา่  สิง่ที่ก าลงัท าอยู่นัน้ถกูต้อง  และสมควรกระท าหรือไม่ จริยธรรมที่จดัท าขึน้อยู่บนพืน้ฐาน  และ
สอดคล้องกบัปรัชญา   และแนวคิดในการท าธุรกิจของบริษัทดงันี ้  

 

 มุ่งเป็นผู้น ำในธุรกิจ 
 

 มุ่งเน้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ยดึม่ันในควำมเป็นเลิศ 
 

 บริกำรเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 
 

 เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ และสร้ำงควำมคล่องตัวให้องค์กร 
 

 ยดึม่ันในคุณธรรม และควำมสุจริตใจ 
 

 เชื่อม่ันในกำรท ำงำนเป็นทีม และสำนประโยชน์ในบริษัท และบริษัทคู่ ค้ำ 
 

 อุทิศตนเพ่ือรับใช้สังคม     
 

 ประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบบันีเ้ป็นแนวปฏิบตัิเบือ้งต้นที่ทุกคนพึงปฏิบตัิตาม และจัดท าขึน้ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทกุกรณี ทกุท่านควรศึกษา และท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ใน
กรณีที่มีข้อสงสยัควรปรึกษาผู้บงัคบับญัชาของตน หรือติดต่อผู้ที่รับผิดชอบในหมวด 4 เร่ือง การจดัการและรักษาจริยธรรมธุรกิจ 
ของประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบบันี ้และให้ยกเลิกจรรยาบรรณ (หรือที่ใช้ช่ือเรียกอย่างอื่น) และให้ใช้ประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบบันี ้
แทน 

 เพื่อประโยชน์ของประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบบันี ้

“ประมวลจริยธรรมธุรกิจ” หรือ “ประมวล” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมธุรกิจ แก้ไขเพิ่มเติมฉบบันี ้และที่จะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไปในอนาคต 

 “จริยธรรมธุรกิจ” หมายความว่า มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนดขึน้เพื่อพิจารณาว่าการกระท าหรือความประพฤติของ
องค์กร หรือบคุคลในองค์กรเป็นการกระท าหรือความประพฤติที่ดี ถกูต้องหรือเหมาะสม หรือไม่ 

“บริษัท” หมายความถึง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
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3. จริยธรรมธุรกิจ 
 

บริษัท คาดหวงัให้บริษัทร่วมปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมธุรกิจในการด าเนินธุรกิจทกุประการเช่นเดียวกบับริษัทยอ่ย 
3.1 การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบตัิต่อผู้

มีสว่นได้เสียตามสิทธิแห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน ดงันี  ้

3.1.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 
บริษัทมุง่มัน่เป็นตวัแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงการ

เจริญเติบโตของมลูคา่บริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและตอ่เนื่อง รวมทัง้การด าเนินการเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและ
เช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น   

3.1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า    
บริษัทมีความมุง่มัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าที่จะได้รับผลิตภณัฑ์และบริการที่ดีมีคณุภาพ 

ในระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดี จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี  ้
 ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เปิดเผย

ขา่วสารข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลกูค้า โดยไม่ได้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือจากผู้มี

อ านาจของกลุม่บริษัทก่อน เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย  

3.1.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้าและเจ้าหนี ้ 
การด าเนินธุรกิจกบัคูค้่าใดๆ ต้องไมน่ ามาซึง่ความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขดัต่อกฎหมายใดๆ มีการค านึงถึง

ความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่า การคดัเลอืกคูค้่าต้องท าอยา่งยตุิธรรม ทัง้นี ้บริษัทถือว่าคู่ค้า
เป็นปัจจยัส าคญัในการร่วมสร้างมลูคา่ให้กบัลกูค้า 

บริษัทยึดมัน่ในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนีเ้ป็นส าคญั ในการช าระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และการดแูล
หลกัประกนัตา่งๆ      

3.1.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของบริษัท บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้าง

วฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทัง้สง่เสริมการท างานเป็นทีม ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความสภุาพและให้ความเคารพ
ตอ่ความเป็นปัจเจกชน การวา่จ้าง แต่งตัง้ และโยกย้ายพนกังาน จะพิจารณาบนพืน้ฐานของคณุธรรม และการใช้ทรัพยากรบคุคล
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท   

บริษัทมีความรับผิดชอบในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน
อยูเ่สมอ และยดึมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด  

บริษัทเคารพในความเป็นสว่นตวัของพนกังาน ไม่น าข้อมลูสว่นตวั เช่น เงินเดือน ประวตัิการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไป
เปิดเผยให้กบับคุคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบงัคบัของ
กฎหมาย 
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3.1.5 การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งขัน 
บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขนั

ทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึง่ข้อมลูของคูแ่ขง่ขนัอยา่งผิดกฎหมาย และขดัตอ่จริยธรรม  

3.1.6 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนกัและมีจิตส านึกในบุญคณุของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึง่ต้อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทมีการด าเนินธุรกิจ   

บริษัทมีนโยบายผลติสนิค้าและให้บริการใดๆ ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและปฏิบตัิตามกฎหมายสิง่แวดล้อม  
บริษัทส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลงังาน และมีนโยบายที่จะคดัเลือกและส่งเสริมการใช้

ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 
ในการท างานให้กบับริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานอาจขดัแย้งกบั

ผลประโยชน์ของบริษัท ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้อาจเกิดขึน้ได้ในหลายรูปแบบ ดงันัน้ บริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางที่ทกุ
คนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

3.2.1 การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

จากลกูค้า คูค้่าของบริษัท หรือจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบริษัท 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะต้องไมใ่ห้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเร่ียไรเงิน สิ่งของจากลกูค้าหรือผู้ท าธุรกิจกบับริษัท เว้น

แตเ่ป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลกูค้าของธนาคารหรือสถาบนัการเงินดงักลา่ว 

3.2.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท  
การท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และเวลาท างานของบริษัท 

และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน
ดงักลา่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม 

3.2.3 การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัท 
การท าธุรกิจใดๆ กบับริษัททัง้ในนามสว่นตวั ครอบครัว อนัได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกนัฉนัสามีภรรยา พี่น้อง 

บตุรและคู่สมรสของบุตร รวมถึงบตุรบญุธรรมด้วย หรือในนามนิติบคุคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน นัน้มีสว่นได้สว่น
เสยี จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสยีตอ่บริษัทก่อนเข้าท ารายการ 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่มีสว่นได้เสยีเป็นผู้อนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท าการใดๆ ในนามบริษัท 
ก่อนที่จะมีการท ารายการใดๆ ผู้ท ารายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสมัพันธ์ของคู่ค้าว่าเก่ียวข้องกับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานหรือไม่ เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้  ทัง้นี ้ตามแนวทางหลกัเกณฑ์
เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สนันิษฐานไว้ก่อน
วา่คูค้่าดงัตอ่ไปนีม้ีความเก่ียวข้องกบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

(ก)   กรณีที่คูค้่าเป็นบคุคลธรรมดา  คูค้่าเป็นบคุคลที่เคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานซึง่ได้พ้นสภาพแล้วแต่ไม่เกิน 1 
ปีของบริษัทหรือเป็นบิดามารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา พี่น้อง บตุรและคู่สมรสของบุตร รวมถึงบุตรบุญธรรมของ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน (รวมถึงของบุคคลที่เคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานซึ่งได้พ้นสภาพแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปี) 
ด้วย 
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(ข)    กรณีที่คู่ค้าเป็นนิติบคุคล   คู่ค้าเป็นนิติบุคคลซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน (รวมถึงบุคคลที่เคยเป็นกรรมการ 
ผู้บริหารหรือพนกังานซึง่ได้พ้นสภาพแล้วแตไ่ม่เกิน 1 ปี) ของบริษัท หรือซึ่งบิดามารดา คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกนัฉนัสามีภรรยา พี่น้อง 
บตุรและคูส่มรสของบตุร หรือบตุรบญุธรรมของบคุคลตามข้อ (ข) นี ้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา หรือถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึง่เมื่อนบัรวมกนัแล้วมีสทิธิออกเสยีงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้  

ในกรณีที่คูค้่ามีการตัง้ตวัแทน ผู้ รับเหมาช่วง หรือบคุคลอื่นใด ให้ร่วมปฏิบตัิงานซึ่งได้รับจากบริษัท หากบคุคลนัน้มีลกัษณะ
เดียวกนักบับคุคลที่กลา่วไว้ในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้น ให้สนันิษฐานว่าบคุคลนัน้รวมถึงคู่ค้าเป็นผู้ที่มีความเก่ียวข้องกบักรรมการ  
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

3.2.4 การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหรือองค์กรที่แสวงหาก าไรอื่นภายนอกบริษัท   
 บริษัทไมม่ีนโยบายที่จะสง่ผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรที่แสวงหาก าไรอื่นนอกบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหาร
ของบริษัทระดบัตัง้แต่ PG13 ขึน้ไป จะเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทหรือองค์กรที่แสวงหาก าไรอื่น ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้
มีอ านาจของบริษัท ทัง้นี ้การด ารงต าแหนง่กรรมการในองค์กรที่ไมแ่สวงหาผลก าไร  ต้องแจ้งให้ผู้มีอ านาจของบริษัททราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรด้วย 

  ในการขออนมุตัิหรือแจ้งให้ทราบให้เป็นไปตามอ านาจดงันี ้
 

ต าแหน่ง อนุมัติโดย/รายงานต่อ 

ผู้บริหารระดบัตัง้แต ่13 - 15 ประธานกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารระดบั UC-level คณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารที่ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 

 ทัง้นี ้การด ารงต าแหน่งดงักลา่วจะต้องไมข่ดัตอ่บทบญัญตัิของกฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท และต้องไมใ่ช้ต าแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพ่ือสง่เสริมธุรกิจภายนอก  

3.2.5 การรับของขวัญและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พงึหลกีเลีย่งการรับของขวญั ไมว่า่จะเป็นสิง่ของ บริการ หรืออื่นใด ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่

ตวัเงินจากคู่ค้า หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตวัทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้น กรณีที่บริษัทประกาศ
ก าหนดเป็นระเบียบโดยเฉพาะ  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน สามารถรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท แต่พึงหลีกเลี่ยง
การรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกวา่เหต ุหรือไมเ่หมาะสมส าหรับความสมัพนัธ์ปกติกบับคุคลอื่นที่เก่ียวข้องกบับริษัทหรือจะ
เป็นคูค้่าในอนาคต 

3.2.6 การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่อาจรับค าเชิญไปดูงาน สมัมนา และทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

เดินทางและคา่ท่ีพกัให้ได้ ยกเว้นกรณีท่ีบริษัทประกาศก าหนดเป็นระเบียบโดยเฉพาะ และในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานไปดงูาน สมัมนาและทศันศกึษา โดยบริษัทออกค่าใช้จ่าย ห้ามรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ลกูค้า เจ้าหนี ้
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

3.3 การเสนอเงนิ ส่ิงจูงใจ หรือรางวัล  
บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก านลั สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงาน

ภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และ
โครงการสง่เสริมการขายของบริษัท  



  

7 

3.4 สิทธิมนุษยชน  
การละเมิดสทิธิมนษุยชนถือเป็นเร่ืองร้ายแรงที่สง่ผลกระทบตอ่สงัคมไทยโดยรวม บริษัทในฐานะที่เป็นพลเมืองของสงัคม จึง

ยดึมัน่ในหลกัสทิธิมนษุยชนตามหลกัสากล โดยได้ปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ยึดหลกัการเคารพใน
สิทธิแรงงานและสิทธิมนษุยชน สอดคล้องตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of 
Human Rights) 

3.5 กิจกรรมทางการเมือง  
บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไมบ่ริจาคเงินสนบัสนนุ หรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหนึ่งและหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเก่ียวข้องหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึง่ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัสามารถมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้ บทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู แต่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพย์สิน อปุกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมืองและพึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การ
สนบัสนนุหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึง่    

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องลาออกจากการเป็นพนกังาน หากจะด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือลงสมคัรรับ
เลอืกตัง้ในระดบัท้องถ่ินหรือระดบัประเทศ 

3.6 การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 
กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น บริษัทมีนโยบายจะจัดท าเอกสารทางธุรกิจ บนัทึก
ข้อมลูทางการเงินและบญัชี และจดัท ารายงานทางการเงิน ด้วยความสจุริต ทนัเวลา ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป 

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลบัอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอนัมีสาระส าคญั 
และยงัมิได้เปิดเผยสูส่าธารณชน ซึง่ได้รับรู้มาจากหน้าที่งาน ไปยงัหนว่ยงานอื่นๆ และบคุคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมลูนัน้ 
และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อป้องกนัไว้ซึ่งข้อมลูที่เป็นความลบัดงักลา่ว ทัง้นี ้ รวมไปถึงการจดัเก็บเอกสาร
ข้อมลูที่เป็นความลบัด้วย    

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการข้อมลูความลบัที่มีลกัษณะเป็นข้อมลูสว่นบคุล ให้เป็นไป
ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

3.7 การใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท  
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัต้องไม่ใช้ข้อมลูภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระส าคญัและยงั

ไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทมีสทิธิเสรีภาพในการลงทนุ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและบริษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จ ากัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท”) แต่เพื่อ
ป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในช่วงเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจ าไตรมาส และ/หรืองบการเงิน
ประจ าปีของให้แก่สาธารณชน 

(ก) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่บริษัทก าหนด ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท และ 
(ข) พนกังานอื่นนอกจากที่กลา่วในข้อ 3.7 (ก) ควรหลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท  
ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิตา่งๆ เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการซือ้ 

ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
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3.8 การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน 

การให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัท ต้องอยูบ่นพืน้ฐานข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั ผู้ที่ไมม่ีหน้าที่
เก่ียวข้องหรือไมไ่ด้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมลูข่าวสารหรือให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ  เก่ียวกบัหรือ
พาดพิงบริษัท ไมว่า่ในด้านใด อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีง และการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3.9 รายการระหว่างกันในบริษัท 

ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท บริษัทจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการพิจารณา
อนุมตัิ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท ากบับุคคลภายนอก (on arms' 
length basis) 

3.10 การป้องกันการฟอกเงนิ 

บริษัทจะไมรั่บโอน หรือเปลีย่นสภาพทรัพย์สนิ หรือสนบัสนนุให้มีการรับโอน หรือเปลีย่นสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการกระท าผิด เพื่อป้องกนัไมใ่ห้บคุคลใดใช้ช่องทางธุรกิจของบริษัทเพื่อการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหลง่ที่มาของทรัพย์สินที่
มิชอบด้วยกฎหมาย อนัจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท และ/หรือผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ของบริษัทหรือไมก็่ตาม 

3.11  ทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สนิทางปัญญา ได้แก่ ลขิสทิธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า ความลบัทางการค้า เป็นสิ่งส าคญัในการรักษาความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นก็ตาม 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทกัษ์สิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทัง้หมดและใช้สิทธิ
เหลา่นัน้อยา่งรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพในทรัพย์สนิทางปัญญาของบคุคลอื่นด้วย 

3.12 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องปฏิบตัิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีสว่นรู้เห็น 
ช่วยเหลอื หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
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4 การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ 
 

4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด หากพบวา่มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆที่ขดัตอ่จริยธรรมธุรกิจ บริษัทจะพิจารณาและด าเนินการโดยตกัเตือนด้วยวาจา
หรือลายลกัษณ์อกัษร และในกรณีที่การกระท าดงักลา่วขดัต่อระเบียบ และข้อบงัคบัการท างานด้วยแล้ว บริษัทจะพิจารณาลงโทษ
ตามลกัษณะแหง่ความผิดตามควรแก่กรณี  

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน จะต้องสือ่สารท าความเข้าใจให้บคุคลในครอบครัวของตน (ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส ผู้ที่
อยูด้่วยกนัฉนัสามีภรรยา พี่น้อง บตุรและคูส่มรสของบตุร รวมถึงบตุรบญุธรรม) ได้รับทราบเจตนารมณ์ แนวคิด และหลกัส าคญัของ
ประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบบันี ้ 

4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี ้เมื่อเข้าเป็นพนกังาน และมีหน้าที่
รับทราบ ท าความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะด าเนินการประชาสมัพนัธ์ให้ทราบและน าไปปฎิบตัิ
ตอ่ไป 

4.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องไมด่ าเนินการใดๆ อนัมีลกัษณะที่เป็นการหลกีเลีย่งการรักษาจริยธรรมธุรกิจ 
หรือมีสว่นรู้เห็นให้สมาชิกในครอบครัว เครือญาติ บคุคลใกล้ชิด ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อประโยชน์สว่นตวัโดยทางอ้อมด้วย 

4.4 ผู้บริหารและผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลและ
สง่เสริมผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจที่ก าหนด 

4.5 ก าหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นประธาน หวัหน้า
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หวัหน้าหนว่ยงานกฎหมาย หวัหน้าหนว่ยงานทรัพยากรบคุคล หวัหน้าหน่วยงานเลขานกุารบริษัท และ
หวัหน้าหนว่ยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

 ดแูลปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจให้มีความเหมาะสมและทนัสมยั 

 รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

 ตอบชีแ้จงข้อซกัถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสยั 

 จดัท ารายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นประจ าทกุปี 

 ดแูลการสร้างจิตส านกึ และการอบรมพนกังานให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจและเสริมสร้างให้พนกังานทกุคน
ยดึถือและปฏิบตัิ  

 แตง่ตัง้คณะท างานเพื่อด าเนินการตามที่คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจมอบหมาย 

4.6 ในการขอยกเว้นการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจนีใ้ห้แก่ผู้บริหาร และกรรมการ จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัท 
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5 การรายงานการไม่ปฏบิัตติามจริยธรรมธุรกิจ 
 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบตัิที่อาจขดัตอ่จริยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็น หรือถกูกดดนั/
บงัคบัให้กระท าใดๆ ที่เป็นการขดัตอ่จริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจ โดยทนัที  

 
บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาข้อมลูความลบั และคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอยา่งดี  


