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1. วัตถุประสงค 

  เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีขอพึงปฏิบัติท่ีดีงาม และประพฤติตนอยูในแนวทางท่ีเหมาะสม

ตอการประกอบธุรกิจอยางมืออาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ท้ังเปนการ

สงเสริมระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลักความซื่อสัตยยุติธรรม และความโปรงใส  เปนสําคัญ จึงกําหนดใหมี 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ข้ึนไวเปนมาตรฐาน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และ

เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และทุกฝายท่ีเก่ียวของไดรับทราบ และถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป  

2. คํานิยาม 

 กรรมการ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการ ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 ไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถือหุนใหเปนกรรมการ 

 ผูบริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอ

จากประธานเจาหนาท่ีบริหารลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร

รายท่ีสี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ

การเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา 

 พนักงาน พนักงานประจํา พนักงานช่ัวคราว พนักงานภายใตสัญญาพิเศษ และ ผูรวมสัญญาท่ีจะไดรับการ

วาจางจากบริษัทฯ บริษัทฯ ถือวาการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมิใชเกิดจากความรู ความสามารถ

ของพนักงานเทาน้ัน ความประพฤติ และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน ยอมมีผลกระทบตอตัว

พนักงาน ตอเพ่ือนรวมงาน และตอบริษัทฯ ดวย   

 ผูมีสวนไดเสีย บุคคล กลุมบุคคล นิติบุคคล ท่ีมีสวนเก่ียวของ หรือไดรับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ 

 ลูกคา คูคาท่ีมีอุปการะคุณตอบริษัทฯ ลูกคาพึงไดรับการบริการท่ีดีเพ่ือเปนการจูงใจใหลูกคาใชบริการ

ของบริษัทฯ ตอไป 

 คูคา  บุคคล กลุมบุคคล นิติบุคคล ท่ีทําธุรกิจรวมกับบริษัทฯ 

3. ขอพึงปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 3.1 ดําเนินธุรกิจใหถูกตองตามกฎหมาย   

  3.1.1 บริษัทฯ พึงดําเนินธุรกิจใหถูกตองตามกฎหมาย รวมท้ังมีนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ 

  3.1.2 บริษัทฯ พึงสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือ และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมท้ัง ปลูกฝงจิตสํานึก

เพ่ือรวมกันตอตานการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ  

  3.1.3 บริษัทฯ พึงดําเนินธุรกิจดวยการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือ ลิขสิทธ์ิของผูอ่ืน 

 3.2 ดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

  3.2.1 บริษัทฯ พึงดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม  

  3.2.2 บริษัทฯ พึงดําเนินธุรกิจท่ีไมขัดตอขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือไมเกิดความเสียหายตอสังคม  

3.2.3 พึงรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน รวมถึงสนับสนุนใหความชวยเหลือกิจกรรมท่ีมีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม 

และสิ่งแวดลอม  

 3.3 ปฏิบัติตอผูท่ีเก่ียวของอยางเปนธรรม โดยไมเอารัดเอาเปรียบทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

  3.3.1 บริษัทฯ พึงดําเนินธุรกิจ และแขงขันทางการตลาดอยางเปนธรรม 
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  3.3.2 บริษัทฯ พึงรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกรายดวยความเปนธรรม  

  3.3.3 บริษัทฯ พึงใหความมั่นใจวาสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย  

  3.3.4 บริษัทฯ พึงจริงใจ มีความเปนธรรมตอลูกคา และพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือลูกคาอยูเสมอ  

3.3.5 บริษัทฯ พึงยึดมั่นในการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และปราศจากการคุกคามใดๆ รูปแบบตางๆ ของการ

คุกคาม ไดแก  

    1) การคุกคามทางวาจา ไดแก การบิดเบือน ใสความ หรือทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง 

    2) การคุกคามทางกาย เชน การขมขู ทํารายรางกาย ขูจะทํารายรางกาย 

3) การคุกคามท่ีมองเห็นได เชน การสื่อขอความกาวราว การแสดงอากัปกิริยา การใชวาจา หรือการใช

รูปภาพท่ีกอใหเกิดความขุนเคือง  

4) การคุกคามทางเพศ เชน การรองขอผลประโยชนทางเพศ การขูเข็ญเอาเงิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด โดย

อางจะเผยความลับ (Blackmail) การลวงละเมิดทางเพศดวยกาย และวาจาในลักษณะอ่ืน  

 3.4 การเปดเผยขอมูลสารสนเทศ 

  3.4.1 บริษัทฯ พึงเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอ ทันเวลา ถูกตอง และโปรงใสโดยสม่ําเสมอ 

  3.4.2 บริษัทฯ พึงระมัดระวังไมใหผูมีสวนไดเสียเกิดความสับสน และสําคัญผิดในขอเท็จจริงของสารสนเทศ  

 3.5 การปฏิบัติตอพนักงาน 

  3.5.1 บริษัทฯ พึงใหการดูแลแกพนักงาน และจัดใหมีสวัสดิการพนักงาน  

  3.5.2 บริษัทฯ พึงมีความเปนธรรมตอพนักงานทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ  

3.5.3 บริษัทฯ พึงสนับสนุนหรือสงเสริมกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธระหวางพนักงานกับพนักงาน และระหวางพนักงาน

กับองคกร  

  3.5.4 บริษัทฯ พึงสงเสริมพัฒนาความรู และความกาวหนาใหพนักงาน  

  3.5.5 บริษัทฯ พึงใหผลตอบแทนแกพนักงานดวยความเปนธรรม 

  3.5.6 บริษัทฯ พึงปฏิบัติและใหความเคารพการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเปนรากฐานของการพัฒนาบุคลากร 

 3.6  การสรางคานิยมท่ีคํานึงถึงผลประโยชนขององคกรมากกวาบุคคล บริษัทฯ พึงสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกคน

คํานึงถึงผลประโยชนขององคกร มากกวาสวนตน 

 4.  จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และ พนักงาน 

 4.1 จรรยาบรรณหลักซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พึงยึดถือปฏิบัติ   

  กรรมการบริษัท พึงมีแนวทางในการปฏิบัติตน เพ่ือใหเปนไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการพึง

รําลึกเสมอวา การปฏิบัติหนาท่ีของตนมิใชพันธะและความรับผิดชอบท่ีตองมีตอบริษัทฯ และผูถือหุนเทาน้ัน หากยังมี

หนาท่ีรับผิดชอบตอลูกคา และผูมีสวนไดเสียอ่ืนดวย การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของบุคคลทุกกลุมดังกลาว จึงเปน

แนวปฏิบัติท้ังปวง โดยตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตน ดังน้ี  

 4.1.1 ความซื่อสัตย ยุติธรรม และมีคุณธรรม ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ กรรมการจะกระทําการดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต และมีคุณธรรม  

  4.1.1.1 กรรมการพึงปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน  
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  4.1.1.2 กรรมการพึงปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทฯ อยางเปนอิสระจากฝาย

จัดการและกลุมท่ีมีผลประโยชน และตองไมมีผลประโยชนสวนตัวเก่ียวของในการตัดสินใจทางธุรกิจ  

     4.1.1.3 กรรมการพึงปฏิบัติหนาท่ีโดยใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี  

     4.1.1.4 กรรมการพึงรักษาผลประโยชนของผูถือหุน และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียดวยความเปนธรรม  

  4.1.1.5 การกระทําใด ๆ ของกรรมการพึงเปนไปโดยซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และยึดถือผลประโยชนของ

องคกรเปนหลักสําคัญในการตัดสินใจ  

     4.1.1.6 กรรมการพึงยดึมั่นตอความจริง และไมทําใหเกิดความเขาใจผิดท้ังทางตรง และทางออม ไม 

  พึงพูดหรือกระทําการอันเปนเท็จ และไมพึงทําใหเกิดความเขาใจผิดโดยละเวน การพูด หรือการปฏิบัติ 

     4.1.1.7 กรรมการพึงปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันของบริษัทฯ อยางเครงครัด 

  4.1.2 การดําเนินธุรกรรมสวนตัว  ในฐานะกรรมการบริษัทฯ การดําเนินธุรกรรมสวนตัว หรือธุรกิจอ่ืนๆ ของกรรมการ 

พึงตองแยกออกจากการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  

  4.1.3 การรักษาความลับ 

  4.1.3.1 กรรมการไมพึงเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับของลูกคา พนักงาน และการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ท้ังโดยเจตนาและไมเจตนาตอบุคคลภายนอก เวนแตจะไดรับความยินยอม 

  4.1.3.2 กรรมการจะไมพึงใชขอมูลท่ีไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทฯ เพ่ือประโยชนทางการเงินสวนตน

และผูอ่ืน ท่ีมิไดกระทําไปเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ  

  4.1.4 การเปดเผยเรื่องผลประโยชน กรรมการพึงเปดเผยผลประโยชนจากธุรกิจสวนตัว หรือธุรกิจอ่ืนๆ รวมท้ังเรื่องใด 

ๆ ท่ีเปนความขัดแยงทางผลประโยชน  

  4.1.5 การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กรรมการพึงยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินธุรกิจ  

  4.1.6 การรับเงิน ของขวัญ และผลประโยชนอ่ืนๆ กรรมการไมพึงใชตําแหนงหนาท่ีการเปนกรรมการเพ่ือหา

ผลประโยชนสวนตนจากผูประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ รวมท้ังผูท่ีกําลังติดตอเพ่ือดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ  

 4.2 จรรยาบรรณหลักซึ่งผูบริหาร พึงยึดถือปฏิบัติ 

  4.2.1 ผูบริหารพึงปฏิบัติตนอยูภายใตกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเวนพฤติกรรมเสื่อมเสียและตัดสินใจ

ดําเนินการใดๆ ดวยความบริสุทธ์ิใจ เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ลูกคา ผูถือหุน และพนักงาน 

  4.2.2 ผูบริหารพึงบริหารงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ เอาใจใส มีวิสัยทัศนกวางไกลเปนตัวอยางในการเสริมสราง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยางมีจริยธรรม เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัทฯ  

  4.2.3 ผูบริหารพึงปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม และไมใชอํานาจ

ในทางท่ีมิชอบ  

  4.2.4 ผูบริหารตองแสดงความยึดมัน่ตอจรยิธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับพนักงาน

อ่ืน เสริมสรางบรรยากาศในการทํางานใหเอ้ือตอการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมท้ังมุงมั่นท่ีจะปองปราม 

และปองกันไมใหเกิดความละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  4.2.5 ผูบริหาร พึงสนับสนุนการสรางศักยภาพในความกาวหนา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน จัด

สวัสดิการใหพนักงานอยางเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพในสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 

  4.2.6 ผูบริหารพึงปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันของบริษัทฯ อยางเครงครัด 
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 4.3 จรรยาบรรณหลักซึ่งพนักงาน พึงยึดถือปฏิบัติ   

  เพ่ือเปนการเสริมสรางการทํางานท่ีดี มีประสิทธิภาพ และเปนการเสริมสรางความสุขในการทํางาน พนักงานควรมี

แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี  

  4.3.1 ขอพึงประพฤติปฏิบัติตอตนเอง  

  4.3.1.1 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับในการทํางานของบริษัทฯและนโยบายตอตาน

คอรรัปช่ันของบริษัทฯ โดยเครงครัด  

  4.3.1.2 พนักงานพึงปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และดวยความอุตสาหะขยันหมั่นเพียร และ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของพนักงาน และบริษัทฯ  

  4.3.1.3 พนักงานพึงมีทัศนคติท่ีดีตอบริษัทฯ ใหความเคารพ เช่ือฟง และปฏิบัติตามคําสัง่ของผูบังคับบัญชา

ท่ีสั่งการโดยชอบดวยนโยบาย และระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  

  4.3.1.4 พนักงานพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามตําแหนง  

     4.3.1.5 พนักงานพึงปฏิบัติตนภายใตกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเวนพฤติกรรมท่ีเสื่อมเสีย  

  4.3.2 ขอพึงประพฤติปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงาน  

  4.3.2.1 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีตอกัน และเอ้ือเฟอชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมกอใหเกิด

ความขัดแยง ซึ่งจะนําไปสูความเสียหายตอบุคคลอ่ืน และบริษัทฯ  

  4.3.2.2 พนักงานพึงปฏิบัติตอเพ่ือนพนักงานดวยความมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี มีความจริงใจ เคารพสิทธิและให

เกียรติซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการนําขอมูลหรือเรื่องราวของผูอ่ืน ท้ังในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และ

เรื่องสวนตัวไปเปดเผย หรือวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหาย ท้ังตอเพ่ือนพนักงาน

และตอบริษัทฯ  

  4.3.2.3 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการให และการรับของขวัญของกํานัลอันมีมูลคามาก หรือเพ่ือหวัง

ผลตอบแทน หรือทําใหเกิดอคติ ท้ังตอตัวพนักงาน ตอเพ่ือนพนักงานดวยกัน และผูใตบังคับบัญชากับ

ผูบังคับบัญชา  

  4.3.3 ขอพึงประพฤติปฏิบัติตอบริษัทฯ  

  4.3.3.1 พนักงานพึงมีความศรัทธา มีความผูกพัน ซื่อสัตยสุจริต อุตสาหะพากเพียร และมีความจงรักภักดี 

ตอบริษัทฯ รักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ  

  4.3.3.2 พนักงานไมพึงใชอํานาจหนาท่ีของตนเองเพ่ือประโยชนของตนเองและตอผูอ่ืน ท้ังทางตรงและ

ทางออม อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ  

  4.3.3.3 พนักงานพึงรายงานเรื่องท่ีเปนผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ ให

ผูบังคับบัญชาทราบโดยมิชักชา  

  4.3.3.4 พนักงานพึงรักษาความลับของบริษัทฯ ไมควรเผยแพรขอมูล ขาวสาร นวัตกรรม ท้ังทางวัตถุและ

ทางความคิด อันจะมีผลกระทบใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ และไมควรนําขอมูลท่ีไดจากหนาท่ีการงาน

ไปหาประโยชนสวนตน  

     4.3.3.5 พนักงานพึงดูแลรักษาสิทธิประโยชน และทรัพยสินของบริษัทฯ ใหคงสภาพดี ใชประโยชน 

     ไดอยางเต็มท่ี ประหยัด มิใหสิ้นเปลือง สูญเปลา เสียหาย หรือเสื่อมสลายกอนเวลาอันสมควร  

  4.3.4 ขอพึงหลีกเลี่ยงในการประพฤติปฏิบัติท่ีขัดตอผลประโยชนของบริษัทฯ  
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  4.3.4.1 พนักงานไมพึงใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนสวนตน หรือพรรคพวก หรือทําธุรกิจแขงขันกับ

บริษัท 

  4.3.4.2 พนักงานไมพึงประกอบการ ดําเนินการ ท้ังโดยทางตรงและทางออมในธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัทฯ 

หรือขัดผลประโยชนกับบริษัทฯ  

  4.3.4.3 พนักงานไมพึงมีสวนไดสวนเสียทางการเงินกับลูกคา หรือคูคาไมวาจะอยูในฐานะท่ีเปนเจาของ

กิจการ หุนสวน ผูถือหุน กรรมการ เจาหน้ี ลูกหน้ี หรือท่ีปรึกษา ซึ่งถามีสวนไดสวนเสียดังกลาว ตอง

เปดเผย ใหผูบังคับบัญชาทราบ  

  4.3.4.4 พนักงานไมพึงเรียกเก็บหรือรับทรัพยสินใดๆจากลูกคา และ ผูท่ีทําธุรกิจกับบริษัทฯ นอกเหนือจาก

คาใชจาย และคาธรรมเนียมท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บ  

  4.3.5 ขอพึงประพฤติปฏิบัติตอลูกคา  

  4.3.5.1 พนักงานพึงใหบริการท่ีดีตอลูกคาอยางสม่ําเสมอ มีความซื่อสัตย สุจริต และช้ีแจงใหลูกคาทราบ

ถึงสิทธิพึงมีพึงได รวมท้ังมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของลูกคา  

     4.3.5.2 พนักงานพึงใหบริการแกลูกคาดวยความถูกตอง รวดเร็ว เต็มใจ จริงใจ และสุภาพ  

  4.3.6 ขอพึงปฏิบัติตอคูคา  

   4.3.6.1 พนักงานพึงปฏิบัติตอคูคาดวยความเปนธรรม ซื่อสัตย สุจริต และดวยความเสมอภาค 

  4.3.6.2 พนักงานไมพึงนําความลับ หรือขอมูลทางการคาของคูคาไปเปดเผยตอบุคคลอ่ืนและไมกลาวราย

ทับถมคูคา  

  4.3.6.3 พนักงานไมพึงเก่ียวของทางการเงิน หรือผลประโยชนใด ๆ กับคูคา อาทิเชน รวมทุน รวมทํา

การคา ใหยืมหรือกูยืมเงิน เปนตน  

  4.3.6.4 พนักงานไมพึงเรียกรองเอาผลประโยชนจากคูคา เพ่ือการตอบแทนการทํางานในหนาท่ีของตน  

 4.3.6.5 พนักงานไมพึงรับ หรือใหการเลี้ยงรับรอง สิทธิประโยชน หรือของขวัญอันมีราคาแพง หรือการรับ

น้ันทําใหพนักงานตองยอมปฏิบัติตามความประสงคของคูคาในสิ่งท่ีไมถูกตองตอหลักปฏิบัติโดยปกติของ

บริษัทฯ 

  4.3.7 ขอพึงประพฤติปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

  4.3.7.1 รับฟงคําแนะนําของผู บังคับบัญชา และไมปฏิบัติงานขามผูบังคับบัญชาเหนือตนเวนแต

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูสั่ง รวมท้ังควรมีความสุภาพตอพนักงานท่ีมีตําแหนงเหนือตน 

  4.3.7.2 ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส และพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

เพ่ือใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ถายทอดความรู และสนับสนุน   ดานการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูและประสบการณอยูเสมอรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับงาน 

และพิจารณานําไปใชในทางท่ีเปนประโยชนตองาน 

 5.  จรรยาบรรณตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

 5.1 การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูลงทุน   

  บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามท่ีจะพัฒนากิจการให

เจริญเติบโตกาวหนา มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใหกับการลงทุนของผูถือหุน และผูลงทุน



8 

 

เอกสารฉบบัน้ี เปนสมบตัิของ บมจ. อาร เอส เอส 2016 หามมิใหคัดลอก ทาํสําเนา ทําซํ้า หรือ แจกจาย  

เวนแตจะไดรบัอนุญาตจาก บมจ. อาร เอส เอส 2016 เปนลายลักษณอักษร 

 

อยางตอเน่ืองและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน จึงกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

5.1.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความโปรงใส ระมัดระวัง รอบคอบ 

และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 

  5.1.2 บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนามั่นคงและกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกผูถือหุน 

5.1.3 นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะขอมูลทางการเงินการบัญชี และรายงานอ่ืนๆ โดย

สม่ําเสมอ และครบถวนตามความจริง 

5.1.4 แจงใหผูถือหุนทุกรายทราบถึงแนวโนมในอนาคตขององคกรท้ังในดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ

ความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอยางเพียงพอ 

5.1.5 ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืนโดยใชขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน หรือ

ดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร 

 5.2 การปฏิบัติตอพนักงาน  

บริษัทฯ น้ันใหความสําคัญกับพนักงาน ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริม    และผลักดันให

องคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี

สวัสดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมี

แนวทางปฏิบัติดังน้ี 

  5.2.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

  5.2.2 จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 

5.2.3 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

5.2.4 ใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละ

คน 

5.2.5 การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล และการลงโทษ กระทําดวยความเปนธรรม โดย

คํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานน้ันเปนเกณฑ 

  5.2.6 ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ 

5.2.7 หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือ

คุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

  5.2.8 พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด 

  5.2.9 สนับสนุนการมีสวนรวมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางานและการแกไขปญหาของบริษัทฯ 

  5.2.10 รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

 5.3 การปฏิบัติตอลูกคา  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังน้ีไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติไว ดังน้ี 

5.3.1 ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีตอลูกคา กรณีท่ีจะไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบแจงกับลูกคา

เปนการลวงหนา เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

5.3.2 จัดใหมีระบบรับขอรองเรียนจากลูกคาเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ รวมท้ัง ความรวดเร็วในการตอบ 
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สนองหรือสงมอบ และดําเนินการใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 

5.3.3 ใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพ่ือใหทราบขอมูลท่ีเก่ียวกับการใหบริการ 

5.3.4 มุงมั่นในการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจใหกับลูกคา ใหไดรับการบริการอยางมีคุณภาพท่ีดี ภายใตความ

ปลอดภัยและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมท้ังยกระดับมาตรฐานใหสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 

  5.3.5 ใหความสําคัญในการรักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูท่ีเก่ียวของ 

  5.3.6 ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตกับลูกคา 

 5.4 การปฏิบัติตอคูคา  

  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีทางธุรกิจกับคูคา ดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเก้ือหนุนท่ีเปนธรรม

ตอท้ังสองฝาย ใหการปฏิบัติตอคูคา อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณท่ี

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชนรวมกัน 

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

5.4.1 ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีตอคูคา กรณีท่ีจะไมสามารถปฏิบัติไดตองรับแจงกับคูคาเปน

การลวงหนา เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

  5.4.2 ไมเลือกปฏิบัติตอคูคา ไมมีอคติ สรางการแขงขันอยางเปนธรรมระหวางคูคา 

5.4.3 ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ี เปนธรรมตอท้ัง

สองฝาย 

5.4.4 จัดใหมีระบบการจัดการและติดตามเพ่ือใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอยางครบถวนและปองกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดหา 

5.4.5 การจัดซื้อจัดหาตองดําเนินการอยางโปรงใสโดยใหขอมูลแกคูคาอยางเทาเทียมกัน ถูกตอง และใหระยะเวลา

อยางพอเพียงในการเตรียมตัว และ/หรือ เสนอราคาตอบริษัทฯ 

5.4.6 ไมทําการคากับคูคาท่ีไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ไดแก หมวด 3 การใชแรงงานหญิง และ 

หมวด 4 การใชแรงงานเด็ก เปนตน 

5.4.7 การจัดซื้อ จัดหา ตองกําหนดเกณฑในการประเมินท่ีครอบคลุมดานตางๆ ไดแก QA / QC, Safety Health and 

Environmental Capabilities เพ่ือใหไดคูคาท่ีมีคุณภาพ  

 5.5 การปฏิบัติตอเจาหน้ี  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีทางธุรกิจกับเจาหน้ี ดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเก้ือหนุนท่ีเปนธรรม

ตอท้ังสองฝาย ใหการปฏิบัติตอเจาหน้ีอยางเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณท่ี

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

5.5.1 ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลงหรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีตอเจาหน้ี กรณีท่ีจะไมสามารถปฏิบัติไดตองรับแจงกับเจาหน้ี

เปนการลวงหนา เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

  5.5.2 รายงานขอมูลทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวน และตรงตอเวลาใหแกเจาหน้ีอยางสม่ําเสมอ 

  5.5.3 บริหารงานเพ่ือใหเจาหน้ีมั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถใหการชําระหน้ีท่ีดี 

 5.6 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกติกาการแขงขันท่ียุติธรรม ไมแสวงหา

ขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไมเหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
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5.6.1 ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี และเปนธรรม รวมมือกับหนวยงานท่ีดูแลทางดานการแขงขันทาง

การคา 

5.6.2 ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปน

ธรรมตอท้ังสองฝาย 

  5.6.3 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีเปนธรรม 

  5.6.4 ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

  5.6.5 ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในการราย โดยปราศจากความจริง 

 5.7 การปฏิบัติตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม  

  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ท่ี

เก่ียวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสมและคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

  5.7.1 ใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม มุง

สรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาแกเยาวชน และสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชนแกชุมชนท่ีดอยโอกาส ใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได 

  5.7.2 คืนกําไรสวนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีสวนสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

5.7.3 สรางจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ือง 

5.7.4 ปฏิบัติและใหความรวมมือหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และ

กฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานกํากับดูแล 

5.7.5 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย 

ตลอดจนถึงกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

5.7.6 จัดใหมีระบบรองทุกขในเรื่องท่ีอาจมีผลกระทบตอชุมชน ดําเนินการตรวจสอบสาเหตุ ปรับปรุงแกไข และแจงผล

การดําเนินงานใหผูรองทุกขทราบในเวลาอันควร 

5.7.7 ใหการตอบสนองอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตอเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอชุมชน และสิ่งแวดลอมอัน

เน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยใหความรวมมืออยางเต็มท่ีกับเจาหนาท่ีภาครัฐ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  5.7.8 ไมกระทําการใดๆ ท่ีสงผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม เกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด 

  5.7.9 ไมสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีเปนภัยตอสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือเปนการสงเสริมอบายมุข 

 6. การไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 6.1 ดานสิทธิมนุษยชน  

  เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของแตละบุคคล ความมีอิสระ ความเปนสวนตัว การมีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายและ

สิทธิมนุษยชน และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกันโดยไมแบงแยกเพศ ชนช้ันหรือ

เช้ือชาติ  บริษัทฯ กําหนดให กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

อยางเครงครัดโดยถือเปนสวนหน่ึงในการดําเนินงานและไมสนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
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 6.2 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

6.2.1 สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติท้ังทางตรง หรือทางออม ไมวาจะเปน

เช้ือชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดานการเมืองท่ีไมผิด

กฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอ่ืนใด 

6.2.2 จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานพึงจะไดรับจากบริษัทเชน วันหยุดพักผอน การจายคา

ลวงเวลา คารักษาพยาบาล เงินกูยืมประเภทตางๆ เปนตน  

6.2.3 จัดใหมีข้ันตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอรองทุกข และพิจารณายุติ ขอรองทุกขท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

6.2.4 กรณีมีการกระทําผิดระเบียบหรือวินัยและตองดําเนินการเพ่ือใหมีการพิจารณาการสอบสวนเพ่ือลงโทษแลวแต

กรณี ตลาดหลักทรัพยจะทําการสอบสวนผูกระทําผิดทางวินัยโดยคณะกรรมการสอบสวนเทาน้ัน เพ่ือใหเกิดความเปน

ธรรม 

 6.3 ดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน  

  สนับสนุนดานสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงาน  เพ่ือสงเสริมใหเกิดสุขอนามัยท่ีดี และ

สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย มีการควบคุมภยันตรายตางๆ และดําเนินการปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุและโรค

จากการทํางานตางๆ 

 7. การดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานส่ิงแวดลอม 

 7.1 ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมาตรฐานการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัย รวมท้ังการปฏิบัติ

ตามขอกําหนดของกฎหมายหรือขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 

 7.2  สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมีการพิจารณาความปลอดภัยการอนุรักษสิ่งแวดลอม และพลังงาน 

 7.3 พึงอนุรักษปรับปรุงรักษาซึ่งอาคาร สถานท่ี เครื่องจักร และสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน ใหอยูในสภาพท่ีเรียบรอยงดงามและถูก

สุขลักษณะ 

 7.4 พึงรักษา และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือขจัดอันตรายท่ีอาจเกิดตอสถานท่ี และสภาวะแวดลอมใหเปน

มาตรฐานสากล 

7.5 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลักษณะการสรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยาง

คุมคา เชน นํ้า ไฟฟา กระดาษ ฯลฯ และใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกพนักงานเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมท้ัง

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือนํามาใชพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานและการจัดการสิ่งแวดลอม

ภายในองคกร 

 8. รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน 

 8.1 จัดทํารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ทันตอเวลา และเช่ือถือได โดยจัดทําข้ึนตามาตรฐานการบัญชีซึ่ง

เปนท่ีรับรองโดยท่ัวไป   

 8.2 จัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบของบริษัทฯ 

และกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
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 9. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 9.1 หามพนักงานใหขอมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร ซอฟแวร วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลอ่ืน

ในทางท่ีจะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลน้ัน ไมวางานดังกลาว บุคคลผูเปนเจาของหรือมีสิทธ์ิอันชอบดวย

กฎหมายในงานน้ันจะแสดงการสงวนสิทธ์ิไวหรือไมก็ตาม 

 9.2 งานใดๆ ท่ีพนักงานไดสรางสรรคหรือท่ีเกิดข้ึนจาการปฏิบัติงานใหแกบริษัทฯ และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงาน

แลว พนักงานมีหนาท่ีสงมอบทรัพยสินทางปญญา ซึ่งรวมถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ ฯลฯ คืนใหบริษัทฯ ไมวาจะเก็บไวในรูปแบบ

ใดๆ 

 10. การตอตานการทุจริตและการคอรรัปช่ัน 

 10.1 หามมิใหพนักงานให หรือเสนอท่ีจะใหสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคลภายนอก อาทิ เจาหนาท่ีของรัฐ นายหนา 

ตัวแทน คูคา ฯลฯ ท่ีมีเจตนาชักนําใหบุคคลน้ันกระทําหรือละเวนการกระทําอันใดเปนการผิดตอกฎหมายหรือโดยมิชอบตอ

ตําแหนงหนาท่ีของบุคคลน้ัน หรือเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษท่ีไมควรได 

 10.2 หามมิใหพนักงานเรียก หรือรับสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนท่ีสืบไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละ

เวนการปฏิบัติหนาท่ีในทางมิชอบ 

 10.3 การดําเนินธุรกิจรวมกับหนวยงานตางๆไมวาจะเปนกับหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ ท้ัง

ภายในประเทศหรือตางประเทศ ตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม และถูกตองตามกฎหมายท้ังกฎหมายของประเทศไทย

และกฎหมายตางประเทศท่ีกลุมตลาดหลักทรัพยติดตอธุรกิจดวย 

 11. การใชสิทธิทางสังคมและการเมือง 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีสิทธิ และเสรีภาพท่ีจะเขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคมได โดยหลีกเลี่ยงการกระทํา

ใดๆ อันเปนการไมถูกตอง ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม ทําใหสังคมไมสงบสุข และรักษาไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงตน ใหเปน

ท่ียอมรับตามควรแกสถานะในสังคมและชุมชนท่ีบริษัทฯ ตั้งอยู ท้ังน้ีไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 11.1 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย สงเสริมใหใชสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 11.2 ไมกระทําการใดๆ อันอาจจะทําใหเขาใจไดวาบริษัทฯ มีสวนเก่ียวของ หรือใหการสนับสนุนพรรคการเมืองหน่ึงพรรค

การเมืองใด 

 12. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาผลประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทฯ เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 12.1 ไมกระทําการใดๆ อันเปนการขัดตอผลประโยชนทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไดแก การทําใหบริษัทฯ เสียผลประโยชน หรือ

ไดรับประโยชนนอยกวาท่ีควร หรือเปนการแบงผลประโยชนจากบริษัทฯ 

 12.2 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 12.3 ไมกระทําการใดๆ อันเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ 

 12.4 ไมแสวงหาผลประโยชนในกิจการสวนตัวกับบริษัทฯ เชน กระทําการใดๆ เพ่ือขายสินคาและบริการใหกับบริษัท 
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 13. การรักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก ไมวาเพ่ือ

ประโยชนใดๆ ก็ตาม ซึ่งอาจสงผลกระทบใหบริษัทฯ ท้ังน้ีไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

 13.1 ไมแสวงหาประโยชนใหตนเอง หรือผูอ่ืน โดยใชขอมูลของบริษัทฯ พึงใชขอมูลเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ เทาน้ัน  

 13.2 ไมเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ท่ียังไมควรเปดเผย เวนแตเปนขอมูลท่ีผูมีอํานาจอนุมัติใหเปดเผยได หรือเปนขอมูลท่ี

เผยแพรตอสาธารณชนแลว 

 13.3 ไมเปดเผยขอมูลเชิงธุรกิจตอคูแขงขัน แมหลังพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

 14. การรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบในการใชทรัพยากร และทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด ท้ังน้ีไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 14.1 ใชทรัพยสินของบริษัทฯ อยางประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด 

 14.2 ดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ ใหอยูในสภาพดี มิใหชํารุด สูญหาย เพ่ือประโยชนในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน 

 14.3 ไมนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน หรือเอ้ือประโยชนตอบุคคลอ่ืน 

 15. การรับของขวัญ ของกํานัล และการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ 

 เพ่ือใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม บริษัทฯ ไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 15.1 หลีกเลี่ยงการรับของขวัญและ/หรือของกํานัล ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยจากผูท่ีเก่ียวของทางธุรกิจกับ  บริษัทฯ หรือจาก

ผูอ่ืน ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ 

 15.2 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผูท่ีเก่ียวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอ่ืน ซึ่งอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงานของ

พนักงานของบริษัทฯ 

 16. การเผยแพรจรรยาบรรณธุรกิจ 

  เพ่ือใหทุกคนในองคกรไดรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จะดําเนินการดังตอไปน้ี 

 16.1 บริษัทมีการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจใหแกพนักงานทุกคนในองคกรรับทราบ โดยใหมีการลงนามรับทราบเปนลาย

ลักษณอักษร 

 16.2 บริษัทฯ ติดประกาศจรรยาบรรณธุรกิจในสถานท่ีเดนชัดทุกคนในองคกรสามารถอานได และจัดใหมีการอบรม

จรรยาบรรณธุรกิจ พรอมทําแบบทดสอบความรูความเขาใจหลังฝกอบรมใหกับพนักงานใหมทุกคน 

 16.3 บริษัทฯเผยแพรจรรยาบรรณธุรกิจ ผานชองทางการสื่อสารของบริษัทฯ อาทิ เว็บไซดบริษัทฯ รายงานการเปดเผย

ขอมูลประจําป ฯลฯ 

 16.4 บริษัทฯ จะมีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ อยางสม่ําเสมอ       

 17. วินัย 

 จรรยาบรรณของบริษัทฯ ถือเปนวินัยอยางหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองดํารงตน

และปฏิบัติตามอยางเครงครัด พนักงานท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบ ขอบังคับวาดวยการ

บริหารงานบุคคล 
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 18. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  

 พนักงานมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสกระทําผิดกฎหมาย    หรือ

จรรยาบรรณ รวมถึงการรายงานทางการเงินท่ีไมถูกตองหรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง 

 18.1 ผูท่ีพบเห็นการฝาฝนกฎหมายหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสอบถามขอสงสัยผานชองทางอีเมลล

ของกรรมการตรวจสอบ audit_committee@rss2016.co.th, secretary@rss2016.co.th หรือ  สงขอรองเรียนไปยังบุคคล 

ดังน้ี 

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  - ฝายตรวจสอบภายใน 

  - ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

  - เลขานุการบริษัทฯ 

 18.2 ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงจะไดรับความคุมครองตาม “นโยบายตอตาน

การทุจริตคอรรัปช่ันและการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน”  

 19. บทสงทาย 

 จรรยาบรรณฉบับน้ีไมสามารถใหแนวทางท่ีครอบคลุมทุกสถานการณ หรือใหคําตอบทุกคําถามท่ีอาจเกิดข้ึน จึงจําเปน

อยางยิ่งท่ีบริษัทฯ จะตองพ่ึงดุลยพินิจของพนักงานท่ีจะพิจารณาวาอะไรคือความถูกตองรวมถึงรูวาเมื่อใดควรปรึกษาหารือกับ

ผูอ่ืน เพ่ือใหเกิดแนวทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

 เมื่อเกิดความไมแนใจวาสิ่งใด “เปนสิ่งท่ีถูกตองและควรปฏิบัติ” ใหคําถาม 5 ขอ ตอไปน้ี 

1. การกระทําหรือไมกระทําดังกลาวจะสงผลใหเกิดความเสียหายแกชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของผูอ่ืนหรือไม 

2. การกระทําหรือไมกระทําดังกลาว ฝาฝนกฎหมายของประเทศ กฎหมายทองถ่ิน หรือกฎระเบียบใดๆหรือไม 

3. การกระทําหรือไมกระทําดังกลาว ขัดตอนโยบาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ท่ีอนุมัติไวหรือไม 

4. ถาการกระทําหรือไมกระทําดังกลาว เปนลวงรูถึงผูบังคับบัญชา หรือในหมูเพ่ือนพนักงานขาพเจาจะเกิดความละอาย

หรือไม 

5. การกระทําหรือไมกระทําดังกลาวเปนการไมเหมาะสม ไมซื่อสัตย หรือสงผลใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณของ

บริษัทฯ หรือไม หากคําตอบใดคําตอบหน่ึงของคําถามขางตน  คือ “ใช” เปนไปไดวาสิ่งท่ีทานปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ

น้ัน อาจเปนการฝาฝนหรือขัดตอจรรยาบรรณ หรือกรณีท่ีมีขอสงสัย หรือไมแนใจควรหารือผูบังคับบัญชาของทาน 

หรือหนวยงานท่ีดูแลดานทรัพยากรบุคคลของทาน 

  ทายท่ีสุด โปรดระลึกวา การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเปนสิ่งท่ีตองดําเนินการตอเน่ือง และบริษัทฯ จะตองใชความ

พยายามอยางท่ีสุดท่ีจะรักษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยสุจริตใจและไมหลีกเลี่ยง 

  ขาพเจาไดรับและอาน จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท อาร เอส เอส 2016 จํากัด เรียบรอยแลว ซึ่งขาพเจาเขาใจ ยอมรับ 

และพรอมจะนําจรรยาบรรณฉบับน้ี เปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงานอยางเครงครัด 

20. บันทึกการแกไข 
 

คร้ังท่ี รายละเอียด วันท่ีมีผล 

1 จัดทําใหม 17 มิถุนายน 2564 

2 ทบทวนและแกไข 23 กรกฎาคม 2564 

mailto:audit_committee@rss2016.co.th
mailto:secretary@rss2016.co.th
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21. เอกสารแนบทาย 

 

 

 

 

 

หนังสือรับทราบและถือปฏิบัติ 

(แบบฟอรมภายใน) 

 


