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จรรยาบรรณธุรกจิ (Code of conduct) 

 
สารจากประธานคณะกรรมการ  
 
 บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน)  ให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ
การมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยการด าเนินธุรกิจจะตอ้งค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย ตลอดจนชุมชน สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณและแนวปฏิบติั
ในเร่ืองต่าง ๆ โดยจัดท าเป็น “จรรยาบรรณธุรกิจ” (Code of conduct) ขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนของบริษทัฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 คณะกรรมการเช่ือมัน่ว่าผลพวงจากการด าเนินการดงักล่าวอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ซ่ือสัตย ์เท่าเทียม
กนั มีความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และความสามารถในการแข่งขนั โดยปฏิบติัและประสานประโยชน์ต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม จะเสริมสร้างการเติบโตท่ีย ัง่ยนืของบริษทัฯ ในระยะยาว  

 

                                                                                         (นางสรณีย ์ ดีพนัธุ์พงษ)์ 
                                                                                                                   ประธานคณะกรรมการ 
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วิสัยทัศน์ (Vision)                      

• เป็นผูน้ าการผลิตอลูมิเนียมแผน่เรียบคุณภาพสูง โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อใหเ้กิดความพึง
พอใจสูงสุดต่อลูกคา้ 
 

พนัธกจิ (Mission)                     

• วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง        
• มุ่งเนน้กระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัและใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม             
• มุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรและส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร             
• พฒันาระบบบริหารท่ีชดัเจนและวิธีการท างานอยา่งคล่องตวั             
• มุ่งมัน่พฒันาการบริการท่ีเหนือกวา่เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้         
• สร้างความสัมพนัธ์กบัสังคม ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และคู่คา้ทางธุรกิจ โดยอาศยัความไวใ้จและความ
เคารพซ่ึงกนัและกนั  
 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)                   
       TO BE GREAT  
• มุ่งมัน่พฒันาอยา่งต่อเน่ือง (Improvement Continuity)             
• มุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Outcome Oriented) 
• ซ่ือสัตยแ์ละเป่ียมคุณธรรม (Morality and Ethical) 
• ยดืหยุน่ปรับตวั (Flexibility)  
• ตระหนกัถึงตน้ทุนและความคุม้ค่า (Awareness to Worthiness)  
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บทน า 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณและแนวปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ โดยไดจ้ดัท าเป็นจรรยาบรรณ

ธุรกิจและจรรยาบรรณดา้นการปฏิบติังาน (Code of conduct)  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีดีส าหรับ

คณะกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซ่ึงมุ่งเน้นหลักการส าคัญของการก ากับดูแลกิจการ 

ความส าคญักบัการปฏิบติัต่อ   ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม ตรวจสอบไดร้วมถึงการค านึงถึงและการ

เคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความสมดุลในสังคมโดยรวม บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการ

พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรมและด้านจริยธรรม โดยเสริมสร้าง

พื้นฐานพฤติกรรมท่ีมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ หมัน่พฒันาสินคา้และบริการ รวมถึงการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้นัและ

กนัและปลูกจิตส านึกให้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต พากเพียรอดทนและรับผิดชอบ บนพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย ์

• ตอ้งท าความเขา้ใจถึงหลกัการและน าไปปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

• ขอค าปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา เม่ือท่านไม่มัน่ใจว่าส่ิงท่ีจะกระท าถูกตอ้งตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ 

หรือไม่ 

• ให้ส่ือสารกับเพื่อนร่วมงานหรือผูท่ี้เก่ียวข้องให้เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติของพนักงานตามหลัก

จรรยาบรรณของบริษทัฯ 

• แจง้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ 
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หมวดท่ี 1 

จรรยาบรรณธุรกจิ 

1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัในการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

โดยรวม จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์การด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได ้

และให้ยืดถือเป็นหน้าท่ีของกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องและผู ้ท่ี มี

ความสัมพนัธ์จะตอ้งหลีกเล่ียงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ เสียผลประโยชน์ หรือท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ

ลดลง ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงรายการดงักล่าวไดห้น่วยงานผูรั้บผิดชอบจะเขา้ไปดูแลการท ารายการนั้น ๆ 

ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

แนวปฎิบติั 

1.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

• ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพื้นฐานและมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น โดย
ค านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ืองและเท่า
เทียมกนั รวมทั้งด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

• ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตรงไปตรงมา และด าเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น
ทุกราย โดยอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายและระเบียบของบริษทัฯ โดยยดึถือจรรยาบรรณน้ี ในการกระท า
ในทุกกิจกรรม การตดัสินใจ และการท าธุรกรรมต่างๆ ดว้ยความซ่ือสัตยเ์ป็นท่ีตั้ง ไม่แสวงหาประโยชน์
ใหต้นเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลภายในใดๆ ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณะ 

• มุ่งมั่นท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ สถานภาพ แนวโน้มในอนาคต อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ 
ทนัเวลา โดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง ดว้ยเหตุผลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ เพื่อใหส้ามารถ
เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และระมัดระวงัไม่ให้ผูถื้อหุ้นเกิดความส าคัญผิดหรือสับสนในขอ้มูล
สารสนเทศ 

• มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อขอ้มูลและสารสนเทศของผูถื้อหุ้นด้วยการปกป้องรักษาความลบั และรักษาความ
ไวว้างใจ เสมือนหน่ึงการปฏิบติัต่อขอ้มูลและสารสนเทศของตนเอง 

1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า 

• ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ตรงเวลา ตามความคาดหมายของลูกคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม  
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• ให้ขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้และบริการอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้มี

ขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณา หรือในการส่ือสาร

ช่องทางอ่ืน ๆ กบัลูกคา้ อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใด ๆ 

ของสินคา้หรือบริการ  

• รักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

เสมือนหน่ึงเป็นการปฏิบติัต่อขอ้มูลของตนเอง 

• จดัใหมี้ระบบและช่องทางใหลู้กคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว  

• มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจในสินคา้และบริการต่อลูกคา้ทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั 
1.3 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

• ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้และยึดถือ
กติกาของการแข่งขนัท่ีดี อยา่งเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบ 

• ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  

• ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง  หรือการ

โจมตีคู่แข่ง  

• ไม่ตกลงกบัคู่แข่งหรือบุคคลใดในลกัษณะลดหรือจ ากดัการแข่งขนัทางการคา้  

• ในการติดต่อกบัคู่แข่ง บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลบัของบริษทัฯ ตกอยู่ใน

มือคู่แข่ง  

1.4 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้และ/หรือคู่ค้า 

• ปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  

• ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม

เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจ้งให้คู่คา้ และ/หรือเจ้าหน้ีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

• ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเวน้การเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่

คา้ และ/หรือเจา้หน้ี หากมีขอ้มูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
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1.5 การปฏิบัติต่อพนักงาน 

• พนักงานเป็นปัจจยัหลกัและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ จึงให้ความส าคัญต่อ

พนักงานเป็นอย่างมาก โดยให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดบัโดยไม่เลือกปฏิบติั เคารพสิทธิของ

พนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมทั้งยงัให้ความส าคญักบัสุขภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นและสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังาน การแต่งตั้งโยกยา้นพนกังานรวมถึงการให้รางวลั

และการลงโทษ ต้องกระท าด้วยความสุจริตและตั้ งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความ

เหมาะสมของพนกังาน ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดย

ใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่าง

เคร่งครัด ตลอดจนการเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดีและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันความสามารถของพนกังาน รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังาน

ทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ จะไม่กระท าการหรือสนบัสนุนให้มีการใชแ้รงงานบงัคบัทุกรูปแบบ 

1.6 การปฏิบัติต่อภาครัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแล 

• ปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ ของหน่วยงานก ากับดูแลอย่าง
เคร่งครัด ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแลและรายงานขอ้มูลท่ีเป็นจริง 

1.7 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

• มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ด าเนิน
กิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู่มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน  

• ด าเนินธุรกิจท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตลอดจนกระบวนการ
ผลิตและการจดัการของเสียท่ีเหมาะสมให้ความส าคญัต่อการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การจดัการดา้นความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางในการปฏิบติัท่ีดีเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

• ปลูกจิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นกบัพนกังานทุกระดบั รับผิดชอบ
และยดึมัน่ในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งอยู ่ 

• ป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ากวา่ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้  
• ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนั
เน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั โดยใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  
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2. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน โดยปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเท่า

เทียมกนัปราศจากการเลือกปฏิบติั หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้ความส าคญัดา้น

แรงงาน โดยปฏิบติัต่อพนักงานของบริษทัฯ ทุกคนดว้ยความเสมอภาพ ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด 

เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา หรือความพิการใดๆ โดยให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและ

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานอยา่งเป็นธรรม มีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะมีสถานท่ีท างานท่ีสะอาด ปลอดภยั 

ถูกสุขลกัษณะ ปราศจากการล่วงละเมิด หรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้พนักงานได้

แสดงศกัยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์รใหมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง

และยัง่ยนืร่วมกนั ดงัน้ี 

แนวปฎิบัติ 

1. บริษทัฯ จะใช้หลกัความยุติธรรมและความจริงใจในการบริหารจดัการเก่ียวกบัค่าจา้ง สวสัดิการ และ

ผลประโยชน์ และเง่ือนไขการจา้งต่างๆ รวมทั้งตระหนกัถึงสิทธิเสรีภาพของพนกังานในการรวมกลุ่ม

อยา่งสร้างสรรค ์การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีพนกังานมีสิทธิโดยชอบธรรมในการรับรู้ การแสดงความคิดเห็นเพื่อ

ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาการท างานภายในองคก์ร การร้องเรียนเม่ือตนเองรู้สึกว่าไม่ไดรั้บความเป็น

ธรรม ทั้งน้ี สิทธิเสรีภาพดงักล่าวน้ีจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย และกฎระเบียบของบริษทัฯ และจะตอ้งไม่

กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของพนกังานท่านอ่ืน ๆ ดว้ย 

2. บริษทัฯ จะไม่ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่บงัคบัใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย 

รวมทั้งจะตอ้งจดัสรรเวลาท างาน ลกัษณะงานอุปกรณ์และสถานท่ีท างานโดยค านึงถึงสวสัดิภาพ และ

ความปลอดภยัของพนกังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

3. บริษทัฯ จะไม่ยอมใหมี้การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการกดขี่คุกคามทางเพศภายในบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ จะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบติั และจะด าเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้พนกังานทุก ๆ เช้ือชาติ สี

ผิว ศาสนา เพศ ชาติก าเนิด รสนิยมทางเพศหรือความทุพพลภาพ ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ฐานะชาติตระกูลหรือสถานะอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ไดรั้บโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการ

ไดรั้บการดูแลดา้นสวสัดิการจากบริษทัฯ ตลอดจนมีความเท่าเทียมกนัในการมีส่วนร่วม และการแสดง

ศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ีในการพฒันาบริษทัฯ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

5. บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายอนัเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานการคุม้ครองแรงงาน และการดูแล

สวสัดิภาพแรงงานอยา่งเคร่งครัด เพื่อใหก้ารจา้งงานนั้นมีความเป็นธรรม ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ 

6. บริษทัฯ จะด าเนินมาตรการตามสมควรในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ด าเนิน

ธุรกิจท่ีเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ถูกตอ้งตามกฎหมาย และกฎระเบียบอนัเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน การ
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คุม้ครองแรงงาน และการดูแลสวสัดิภาพแรงงาน และไม่สนบัสนุนกิจการและ/หรือกิจกรรมท่ีละเมิด

หลกัสิทธิมนุษยชน 

3. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพและปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และการเคารพ

วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน โดยก าหนดขอ้พึงปฏิบติัของ

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน บนพื้นฐานหลกั 5 ประการ ไดแ้ก่ 

• มีความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการประพฤติปฏิบติั 

• มีความโปร่งใสและเปิดเผย 

• ปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม 

• มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

• ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

แนวปฎิบัติ 

3.1 บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมในแต่ละ
พื้นท่ีหรือประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง รวมถึงระเบียบ ขอ้บงัคบั ขั้นตอนการปฏิบติังานและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถ่ีถว้นและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้
แน่ใจว่าสินคา้ตวัอยา่ง สินคา้และอุปกรณ์ท่ีน าไปดว้ย เอกสารในการเดินทาง วตัถุประสงคข์องการเดินทางและ
การปฏิบติังานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของ
ประเทศปลายทาง ทั้งน้ี หากไม่แน่ใจให้ขอค าปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชาและห้ามปฏิบติัไปตามความเขา้ใจของ
ตนเอง โดยไม่มีค  าแนะน า 
3.2 บริษทัฯ เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินในทุกประเทศท่ีบริษทัฯ เขา้ไป
ลงทุน โดยด าเนินธุรกิจและปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศหรือทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยตระหนกัเสมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑห์รือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละทอ้งถ่ินอาจมีเง่ือนไข ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบติัท่ี
แตกต่างกนั 
3.3 บุคลากรของบริษทัฯ จะไม่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการกระท าท่ีเป็นการหลีกเล่ียงหรือฝ่าฝืนการปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขั้นตอนการปฏิบติังานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ เม่ือพบว่าระเบียบขอ้ก าหนด ขั้นตอนการปฏิบติังานหรือหนังสือสั่งการของบริษทัฯ แตกต่างจากท่ี
บงัคบัใชใ้นพื้นท่ีหรือประเทศนั้นๆ ใหป้รึกษาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนด าเนินการใดๆ 
3.4 เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้รายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนตาม “มาตรการการร้องเรียนและการแจ้ง 
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เบาะแส” และในกรณีท่ีเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่างมีนยัส าคญัให้รายงานผูบ้ังคบับญัชา
โดยทนัที 
 
4. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการขอ้มูลภายในองคก์ร โดยการบนัทึกหรือรายงานขอ้มูล
ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดและถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย มีการเก็บรักษาขอ้มูลให้อยู่ใน
สภาพท่ีปลอดภยัเหมาะสม ทั้งขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และขอ้มูลของผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจและพนักงานตอ้ง
เก็บรักษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั ไม่น าขอ้มูลภายในไปใช้แสวงหาก าไรหรือผลประโยชน์ นอกจากน้ี
ขอ้มูลภายในจะตอ้งสามารถน ามาใช้อา้งอิงหรือใช้ประโยชน์ได้  และเม่ือพน้ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งเก็บรักษา
ขอ้มูล พนกังานผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งจดัใหมี้การท าลายดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลหรือเอกสารแต่ละประเภท  
 
แนวปฎิบัติ 

4.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานพึงหลีกเล่ียงการใชข้อ้มูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน เช่น ใน
การซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทั หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทั 
4.2 กรรมการ ผูบ้ริหารตามนิยามของ สานกังาน ก.ล.ต. และพนกังานท่ีอยู่ในข่ายท่ีสามารถล่วงรู้ขอ้มูลภายใน 
เช่น เลขานุการบริษทั นกัลงทุนสัมพนัธ์ พนกังานฝ่ายบญัชีการเงิน มีหนา้ท่ีรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัภายใน 3 วนัท าการ เพื่อป้องกนัการซ้ือหรือขายหุ้นโดยใช้ขอ้มูลภายใน และเพื่อเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของการซ้ือหรือขายหุน้ของบุคคลภายใน 
4.3 บุคคลภายในควรละเวน้การซ้ือหรือขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลา 30 วนัก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน หรือ
เผยแพร่สถานะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลสาคญัอ่ืนๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผย
ขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทั  
4.4 บุคลากรของบริษทัฯ ควรรักษาขอ้มูลภายใน ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก อนัน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัวหรือพวกพอ้งหรือบุคคลอ่ืน
ในทางมิชอบ เช่น ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลบัทางการคา้ สูตร การประดิษฐคิดคน้ต่างๆ ซ่ึงถือเป็น
สิทธิของบริษทัฯ 
4.5 บุคลากรของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บหรือท างานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งเก็บรักษาหรือใชข้อ้มูลดงักล่าว
อยา่งระมดัระวงั 
4.6 บริษทัฯ ก าหนดให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สัญญาและขอ้ตกลงท่ีมีไวก้บัคู่สัญญา ถือเป็นความลบัท่ีไม่อาจ
เปิดเผยใหบุ้คคลอ่ืนเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ และคู่สัญญาเท่านั้น 
4.7 บริษทัฯ พึงจดัให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอ้มูลบริษทัฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม
เพื่อป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลภายในท่ีส าคญัของบริษทัฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ 
โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ 
ดว้ย 
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4.8 บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ังคับบัญชาในล าดับขั้นต่างๆ ท่ีจะต้อง
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการร่ัวไหลของขอ้มูลและข่าวสารท่ีส าคญัของบริษทัฯ ออกสู่ภายนอก โดยบุคลากรในสาย
บงัคบับญัชาของตนก่อนการเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งเป็นทางการของบริษทัฯ 
4.9 การใช้ขอ้มูลภายในร่วมกนัของบุคลากรจะตอ้งอยู่ในกรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบเท่าท่ีบุคลากรพึง
ไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 
4.10 บุคลากรของบริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติั
หนา้ท่ีไปแลว้ 
4.11 กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบให้ปฏิเสธการแสดงความเห็น
ต่างๆ ดว้ยความสุภาพและแนะน าให้สอบถามจากหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผย
ขอ้มูลนั้นโดยตรงเพื่อใหก้ารใหข้อ้มูลถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 
5. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการท างาน พนกังานตอ้งไม่กระท าการ
อนัเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผูอ่ื้นในบริษทัฯ และพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และหลีกเล่ียง
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและ
จารีตประเพณี กฎหมายหรือการกระท าอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของ
ประเทศชาติ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ท่ีชดัเจนท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาอยา่งเคร่งครัดและจะไม่กระท าการใด ๆ อนัจงใจท่ีจะละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่วา่จะเป็นดา้นลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร หรือเคร่ืองหมายการคา้ โดยไดว้างแนวทางในการปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
 
แนวปฎิบัติ 
5.1 พนักงานมีหน้าท่ีในการปกป้องดูแล เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ และทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
บริษทัฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทัอย่างเป็นธรรม และป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิจากบุคคลอ่ืน  รวมถึง
การไม่ไปละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น โดยไม่น าเอาผลงานอนัมีทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปใชง้านโดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 
5.2 ผลงานหรือลิขสิทธ์ิอันเกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ผลงานหรือ
ส่วนประกอบของผลงาน หรือขอ้มูลหรือองคป์ระกอบใด ๆ ในการสร้างสรรคผ์ลงานเหล่านั้น ถือเป็นลิขสิทธ์ิ
ของบริษทัฯ พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งส่งมอบใหก้บับริษทัฯ 
5.3 พนักงานจะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง โดย
โปรแกรมท่ีพนักงานสามารถท่ีจะลงไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของบริษทัฯ จะตอ้งอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลจากฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) อยา่งเคร่งครัด 
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5.4 พนกังานตอ้งเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลบัไม่บอกบุคคลอ่ืน เพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลอ่ืนเขา้ถึง
รหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือเขา้ไปยงัเวบ็ไซตท่ี์ไม่คุน้เคยอนัอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลภายใน หรือความลบัทางการคา้ให้กบับุคคลอ่ืนโดยมิไดรั้บ
อนุญาต ตลอดจนหา้มมิใหพ้นกังานใชข้อ้มูล และความลบัทางการคา้ของบริษทัฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัใด ๆ 
5.5 พนักงานตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอร์ท าร้าย ละเมิดหรือรบกวนการท างานผูอ่ื้น รวมถึงการสอดแนมหรือแกไ้ข 
เปิดดูในแฟ้มของผูอ่ื้น หรือสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จอนัอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ี บริษทัฯ 
จดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล ซ่ึงบุคลากร
ของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภยัของระบบดงักล่าว 
5.6 พนกังานควรใชอี้เมลแ์ละอินเตอร์เน็ตท่ีจดัให้เพื่อธุรกิจของบริษทัฯ อย่างระมดัระวงั และไม่น ามาซ่ึงความ
เส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทัฯ และไม่ใช้ช่ือหรือตราของบริษทัฯ ในส่ืออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ ใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อกิจกรรมส่วนตวัไดต้ามสมควร แต่ไม่น าไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตวั 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งไม่รบกวนประสิทธิภาพการท างานและสร้างความร าคาญ
แก่ผูอ่ื้น 
5.7 พนกังานมีหนา้ท่ีดูแลบุคคลภายนอกในการเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมเท่าท่ีจ าเป็นต่อการท างาน และ
ปฏิบติัตามกฎหมายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่งเคร่งครัด 
5.8 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ มีหนา้ท่ีในการตรวจตราการใชง้านโปรแกรมและซอฟทแ์วร์ต่าง ๆ ภายในบริษทั
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าในภาพรวมของบริษทัไม่มีการใชง้านโปรแกรมหรือซอฟทแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 
และฝ่ายพฒันาและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ มีอ านาจในการระงบัการใช้งานโปรแกรมและซอฟท์แวร์ท่ี
ละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีตรวจพบได้โดยทันที พร้อมทั้งด าเนินการป้องกัน เพื่อไม่ให้มีการใช้งานโปรแกรมหรือ
ซอฟทแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิเหล่านั้นภายในบริษทัฯ ไดอี้ก 
5.9 พนักงานท่ีมีหน้าท่ีในการท างานประสานงานร่วมกับคู่คา้ มีหน้าท่ีแจ้งให้กับคู่คา้รับทราบและเข้าใจว่า 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่สนบัสนุนการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญหา และลิขสิทธ์ิ เพื่อให้คู่คา้ ด าเนินงานร่วมกนั
กบับริษทั โดยสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว 
5.10 ในกรณีท่ีบริษทัฯ ได้รับแจ้งหรือรับทราบถึงข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
เคร่ืองหมายการคา้ หรือลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าบริษทัฯ จะเป็นคู่พิพาทโดยตรงหรือเป็นเพียงตวักลางก็ตาม บริษทัฯ จะ
พิจารณาจะยึดเอาค าสั่งจากหน่วยงานราชการ และกรอบของกฎหมายเป็นหลกัในการปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ใน
กรณีท่ีไม่มีค  าสั่งท่ีชัดแจ้งจากหน่วยงานราชการ และความถูกตอ้งของกฎหมายยงัอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทาง
กระบวนการยุติธรรม บริษทัฯ จะตดัสินใจด าเนินการภายใตก้รอบท่ีประเมินแลว้ว่าเกิดความเสียหายต่อผูท่ี้มี
ส่วนไดเ้สียใหน้อ้ยท่ีสุด 
5.11 หากบริษทัฯ พบว่าบุคลากรของบริษทัฯ มีการละเมิดและผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นจริง จะไดรั้บการ
พิจารณาลงโทษทางวินยัและ/หรือกฎหมายตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 
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6. จรรยาบรรณว่าด้วยสิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง 

บริษทัฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอนัเป็นฝักใฝ่หรือสนบัสนุนทางการเงินหรือ

รูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมาทางการเมือง ผูอ้  านาจทางการเองหรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทางการ

เอง ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศ โดยบริษทัฯ จะส่งเสริม

ให้พนักงานพึงใช้สิทธิคนตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง

ส่งเสริมใหพ้นกังานไดไ้ปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 

แนวปฎิบัติ 

6.1 บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนบัสนุน ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงหรือผูมี้อ านาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง 
6.2 บริษทัฯ ไม่มีนโยบายน าเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษทัฯ ไปใช้ในการช่วยเหลือทางการเมือง และการ
สนบัสนุนแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อผลประโยชน์ของนกัการเมือง
หรือพรรคการเมืองนั้นๆ 
6.3 บริษทัฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นท่ีของ
บริษทัฯ รวมถึงไม่ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ในการนั้น 
6.4 บริษทัฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ งตาม
รัฐธรรมนูญ 
6.5 บุคลากรของบริษทัฯ สามารถใชสิ้ทธิทางการเมืองท่ีพึงมี ผ่านการกระท าในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้
ต าแหน่งในบริษทัฯ หรือช่ือหรือตราบริษทัฯ ชกัจูงผูอ่ื้นใหจ่้ายเงินอุดหนุนหรือใหก้ารสนบัสนุนแก่นกัการเมือง
หรือพรรคการเมืองใดๆ ทั้งน้ีบุคลากรตอ้งพึงระมดัระวงัการกระท าใดๆ ท่ีอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดวา่บริษทัฯ 
ไดใ้หก้ารสนบัสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงและตอ้งไม่รบกวนการท างานใหก้บับริษทัฯ 
หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 
7. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การกระท าใดๆ ของบริษทัฯ จะยึดถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคัญและหลีกเล่ียงการเข้าไป

เก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ ทางผลประโยชน์ ทั้งในลกัษณะการเขา้ไปเป็นหุ้นส่วน ด ารง

ต าแหน่งมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงินหรือมีความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีบุคลากรของบริษทัฯ พึงปฏิบติั

ตามระเบียบของบริษทัฯ และจดัท ารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นประจ าทุกปีและ/หรือทุกคร้ังเม่ือ

เกิดเหตุการณ์ในระหวา่งปี 

แนวปฎิบัติ 
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7.1 พนกังานพึงหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อ
กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษทั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็น
กรรมการ หรือพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัหรือการท างาน
อ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษทั ซ่ึงส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ี  
7.2 การกระท าและการตดัสินใจใด ๆ ของบุคลากรของบริษทัฯ จะตอ้งปราศจากอิทธิพลของความตอ้งการ

ส่วนตวั หรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรนั้นๆ ไม่ว่าโดยสายเลือดหรือของบุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัส่วนตวัเป็นการ

เฉพาะและใช้ราคาท่ียุติธรรม เหมาะสม เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก เม่ือต้องตัดสินใจหรืออนุมติั

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือผูมี้ส่วนร่วมในการอนุมติัและให้

ถอนตวัจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้น ๆ ทั้งน้ี การตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้ง

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

7.3 บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบวิธีของบริษทัฯ ตามมาตรฐานเดียวกนั โดยปฏิบติังานให้เต็ม
เวลาให้แก่บริษทัฯ อย่างสุดก าลงัความสามารถ โดยไม่เบียดบงัเวลาในงานไปท าธุรกิจอ่ืนใดภายนอกท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
7.4 บุคลากรของบริษทัฯ พึงละเวน้การเขา้ไปเป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจตดัสินใจหรือผูบ้ริหารท่ีเป็น
การแข่งขนัหรือประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขนัหรือมีลกัษณะเดียวกนักบัธุรกิจของบริษทัฯ ในกรณีท่ีไดหุ้้น
นั้นมาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนท่ีบริษทัจะเขา้ไปท าธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานตอ้ง
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นทราบ  
7.5 บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงินและ/หรือความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก
อ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง ผลประโยชน์หรือขดัขวางการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.6 การปฏิบัติหน้าท่ีและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องไม่ขัดกับ
ผลประโยชน์หลกัของบริษทัฯ 
7.7 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องจัดท ารายงานความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest 
Disclosure Report) เป็นประจ าทุกปี และ/หรือ ทุกคร้ังเม่ือสงสัยว่าอาจมี หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
เกิดขึ้นในระหวา่งปี โดยรายงานของพนกังานให้น าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น และผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล
เป็นผูเ้ก็บรักษารายงานดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 
 
8. จรรยาบรรณว่าด้วยรายการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ ยึดถือแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีหากมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ให้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของ
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บริษทัฯ เป็นหลกัและท ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณา

อนุมติั 

แนวปฎิบัติ 

8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัฯ 
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
8.2 ในการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกันภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรัพยแห่งประเทศไทยจะตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งเคร่งครัด 
8.3 ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ให้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั และให้
ท ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายการนั้นๆ ตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
 
9. จรรยาบรรณว่าด้วยระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน  
 

แนวปฎิบัติ 

• ฝ่ายจดัการของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อการจดัการท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 
และทนัต่อเวลาทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซ่ึงจดัท าตามมาตรฐานบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ 

• จดัให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติั
ตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและการสอบ
ทานของกรรมการตรวจสอบ 

 
10. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท  
 
แนวปฎิบัติ 
10.1 พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษทัมิให้เส่ือมเสีย สูญหาย และใช้
ทรัพยสิ์นอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัอย่างเต็มท่ี และไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น  
10.2 ทรัพยสิ์นดังกล่าวหมายถึงทรัพยสิ์นทั้งท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน เช่น สังหาริมทรัพย ์อสังหาริมทรัพย์ 
เทคโนโลย ีความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคล  
10.3 พนกังานทุกคนพึงหลีกเล่ียงการเปิดเผย หรือการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีเป็นความลบัอยา่งเด็ดขาด  
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11. จรรยาบรรณว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีท างาน 

บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความปลอดภยั และสุขอนามยัของพนักงานเป็นส าคัญ เพราะ
พนกังานทุกๆ คน คือ ทรัพยากรท่ีมีค่ายิง่ ตลอดจนเป็นกลไกส าคญัในการท่ีจะท าใหบ้ริษทัฯ สามารถเติบโตและ
มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างย ัง่ยืน ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงเห็นสมควรให้มีการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัในสถานท่ีท างาน โดยก าหนดเป็นนโยบายไวด้งัต่อไปน้ี 
 

แนวปฎิบัติ 

1. บริษทัฯ จะถือว่าความปลอดภยัในการท างาน เป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกๆ คน ทุกระดบัท่ีจะตอ้งร่วมมือกนั
ปฏิบติั เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทั้งแก่ตนเอง และผูอ่ื้นทัว่ทั้งองคก์ร 
2. บริษทัฯ จะสนบัสนุน และส่งเสริมใหมี้การจดั และการปรับปรุงสถานท่ีท างาน และก าหนดวิธีการปฏิบติังาน
ท่ีเหมาะสม เพื่อใหพ้นกังานทุกคนมีความปลอดภยัในการท างาน และมีสุขอนามยัท่ีดี 
3. บริษทัฯ จะจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย ท่ีเหมาะสม อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนมี
จ านวนเพียงพอต่อการใชง้านของพนกังานทุกคน 
4. บริษทัฯ จะสนบัสนุน และส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมเพื่อความปลอดภยัของทุกฝ่าย ในอนัท่ีจะเสริมสร้างให้
พนกังานมีความรู้ และความเขา้ใจตลอดจนมีทศันคติท่ีดีในเร่ืองของความปลอดภยั 
5. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นจะตอ้งปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผูน้ าในการสร้างความปลอดภยัในการ
ท างานอยา่งเคร่งครัด 
6. พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งให้ความร่วมมือกบับริษทัฯ ในโครงการความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมทั้ง
เป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกๆ คนท่ีจะร่วมเสนอความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงให้สถานท่ี
ท างานและวิธีการปฏิบติังานมีความปลอดภยั 
7. บริษทัฯ จะจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลความปลอดภัยในการท างานอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
นโยบายความปลอดภยั และสุขอนามยัในท่ีท างานถูกน าไปปฏิบติัอย่างเคร่งครัด มาตรการในการปรับปรุง 
มาตรการแกไ้ขและมาตรการป้องกนั ต่างๆ เพื่อใหก้ารท างานมีความปลอดภยั จะตอ้งมีการติดตามผล มีก าหนด
เสร็จอยา่งชดัเจน เป็นรูปธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
8. บริษทัฯ จะไม่เพิกเฉยในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ และอุบติัการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั หรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามยั
ของพนกังาน โดยบริษทัฯ จะเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือแก่พนกังานท่ีไดรั้บอนัตราย หรือผลกระทบต่อสุขอนามยั
อยา่งเตม็ความสามารถ โดยไม่ชกัชา้ และจะด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุ และด าเนินการแกไ้ขอยา่งจริงจงั เพื่อ
ไม่ใหปั้ญหาดงักล่าวเกิดขึ้นซ ้าอีก 
 
12. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทจริตคอร์รัปช่ัน การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 

บริษทัฯ ให้บุคลากรทุกคนในองคก์รปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั การต่อตา้น
การทุจริตและคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจะด าเนินธุรกิจดว้ยควาซ่ือสัตย ์
สุจริต และโปร่งใส รวมทั้งสนบัสนุนในก ารด าเนินกิจกรรมต่อตา้นการทุจริตและการคอร์รัปชัน่ 
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แนวปฏิบัติ 
 

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
1. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
1.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ตลอดจนผูใ้หบ้ริการภายนอกท่ีกระท าการในนามบริษทัฯ ตอ้ง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั รวมทั้งตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด  
1.2 ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งทางตรงหรือทางออ้มทุก
รูปแบบไม่ว่าจะโดยการน าเสนอ การให้ค  ามัน่สัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การจ่ายค่า
อ านวยความสะดวก หรือการกระท าพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานและ
กิจกรรมการทางธุรกิจทุกประเภทของบริษทัฯ  
1.3 การติดต่องานกบัภาครัฐจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งห้ามให้
หรือรับสินบน หรือจ่ายค่าอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของบริษทัฯ  
1.4 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ท่ีเขา้ข่ายทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยตอ้งแจง้
ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบโดยเร็ว และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ตาม
นโยบายการแจง้เบาะแสและการร้องเรียน  
1.5 ปฏิบติัตามขั้นตอนและอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้เพื่อลดการใชดุ้ลยพินิจหรือการตดัสินใจ 
ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
1.6 นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร 
การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฎิบติัของพนักงาน และการให้ผลตอบแทน รวมถึงการ
สับเปล่ียนตวับุคคล หรือโยกยา้ยต าแหน่งงาน และพิจารณาอยา่งรอบคอบในการคดัเลือกผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองการเงินหรือต าแหน่งงานท่ีเอ้ืออ านวยกบัการไดผ้ลประโยชน์  
1.7 บริษทัไดป้ระเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในการปฏิบติังาน เพื่อก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
และมีการสอบทานการปฏิบตัามนโยบาย  
1.8 บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนให้ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ รับทราบนโยบายและ
ปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั  
 
2. หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  
2.1 คณะกรรมการบริษทัฯ  
- ก าหนดมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และทบทวนเป็นประจ า เพื่อให้เหมาะสมกบักลยุทธ์และความ
เส่ียงของบริษทัฯ  
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- ก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหาร
ไดต้ระหนักและให้ความส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 2.2 
คณะกรรมก ารตรวจสอบ  
- สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบบญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความ
เส่ียงให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ
ทนัสมยั เหมาะสม และมีความรัดกุม  
- รับทราบรายงานเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งท่ีเป็นรายงานตามรอบระยะเวลาทัว่ไปและท่ีเป็นเร่ืองร้ายแรง
เร่งด่วน  
2.3 คณะกรรมการบริหาร  
- พิจารณามาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับความเส่ียงและกลยุทธ์ของบริษทัฯ รวมทั้ง
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั  
- พิจารณาแนวทางการปฏิบติัตามมาตรการท่ีคณะท างานดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น าเสนอ  
- รับทราบรายงานการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
2.4 กรรมการผูอ้  านวยการ  
- ก าหนดใหมี้ระบบและแนวปฏิบิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  
- ส่ือสารมาตรการในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไปยงัพนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกหน่วยงาน  
- มอบหมายหน้าท่ีดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่คณะท างาน จดัสรรให้เจา้หน้าท่ีเหล่านั้นมีเวลา
เพียงพอในการด าเนินการท่ีไดรั้บมอบหมาย  
- ตดัสินใจในกระบวนการต่างๆ เม่ือเกิดเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน่  
- รับทราบการรายงานการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
2.5 ผูบ้ริหาร  
- สนบัสนุนและส่งเสริมค่านิยมในการต่อตา้นทุจริคคอร์รัปชัน่ทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ  
- ก ากบัดูแลใหห้น่วยงานในความรับผิดชอบปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
- ประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงในส่วนงานท่ีรับผิดชอบเพื่อลด
ความเส่ียง  
2.6 คณะท างานดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
- พิจารณาและทบทวนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร  
- ประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่ือสารมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งภายในภายนอกบริษทัฯ  
- รายงานการปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กรรมการผูอ้  านวยการและคณะกรรมการ
บริหารรับทราบ  
- พิจารณาเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงในการทุจริตคอร์รัปชัน่ และน าเสนอต่อกรรมการผูอ้  านวยการ  
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2.7 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
- ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการปฏิบติังานให้เป็นอย่างถูกตอ้งตามนโยบาย แนวปฏิบติั 
อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั กฎหมาย และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบ
ควบคุมท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่  
- บนัทึกผลการสอบสวนกรณีท่ีมีการกระท าทุจริตคอร์รัปชัน่ในระบบร้องเรียนการฉอ้ฉลของบริษทัฯ  
- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
2.8 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  
- จดัใหมี้การอบรมเก่ียวมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหพ้นกังานไดเ้ขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
- เก็บรวบรวมของขวญั ของก านลั ท่ีฝ่ายต่างๆ ส่งมอบให้ และน าไปจดัสรรให้เป็นรางวลัแก่พนกังานในโอกาส
ต่างๆ หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม  
- เก็บรวบรวมแบบรายงานการรับของขวญัเพื่อบนัทึกเร่ืองการจดัการของขวญัของก านลัดงักล่าว เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการตรวจสอบ  
- สรุปรายงานการรับของขวญัเป็นรายไตรมาส ส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
2.9 พนกังานทุกระดบั  
- ปฏิบติัตามมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด  
- ส่ือสารใหบุ้คลภายนอกรับทราบถึงมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ  
- แจง้เบาะแสไปยงัช่องทางท่ีก าหนดเม่ือพบหรือสงสัยว่าเกิดเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน่ รายงานการกระท าใดๆ 
ท่ีพบเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้ริหารท่ีไวว้างใจเพื่อพิจารณาตามกระบวนการบริษทัฯ  
- ทบทวนกระบวนการปฏิบติังานเพื่อให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหาร
ความเส่ียง เพื่อความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 
3. แนวทางปฏิบติัส าหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
บริษทัฯ ก าหนดให้การท ากิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องไม่อยู่ใน
ช่วงเวลาท่ีมีการต่อรองหรือเสนอราคาโครงการต่างๆ และไม่กระท ากบัผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจในการท าธุรกิจกบั
บริษทัฯ การกระท าดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
3.1 การช่วยเหลือทางการเมือง  
การช่วยเหลือทางการเมืองอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน่ได ้หากเป็นเพื่อประโยชน์ในการไดส้ัญญา
หรือเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 
- บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจโดยไม่ฝักใฝ่และสนบัสนุนทางการเมืองเพื่อเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจ  
- บริษัทฯ ไม่ให้เงินทุนหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนใดเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมือง โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจ  
- การส่งเสริมทางการเมือง เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตรของบริษทัฯ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่หวงั
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  
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- พนกังานมีสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ โดย
ไม่เขา้ร่วมในนามบริษทัฯ ไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ในการร่วมกิจกรรมทางการเมือง  
3.2 การบริจาคเพื่อการกุศล  
การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด อาจท าให้เกิดความเส่ียงหรือเป็นช่องทาในการทุจริตคอร์รัปชัน่ได ้
เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการใชจ่้ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน หรืออาจมีจุดประสงคแ์อบแฝงเพื่อก่อให้เกิด
ความไดเ้ปรียบ เช่น การบริจาคใหก้บัลูกคา้ ฯลฯ  
- บริษทัฯ มีนโยบายบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อสร้างสาธารณประโชยน์ และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่
มุ่งหวงั ผลตอบแทนทางธุรกิจ  
- พิสูจน์ไดว้่ามีการบริจาคเพื่อการกุศลจริง และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคล 
หรือ หน่วยงานใด  
3.3 การสนบัสนุน  
การสนับสนุนเงิน ส่ิงของ ท่ีพัก อาหาร หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการหรือ
ผลประโยชน์ ท่ียากต่อการวดัผลและติดตาม และอาจถูกเช่ือมโยงไปเก่ียวขอ้งกบัการให้สินบน รวมทั้งอาจเป็น
ส่ิงท่ีไม่เหมาะสมหากผลตอบแทนมีมูลค ่าสูง  
- เป็นเพียงช่องท างหน่ึงเพื่อประช าสัมพนัธ์ธุรกิจของบริษทั  
- พิสูจน์ได้ว่าการสนับสนุนดังกล่าวไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคล หรือ
หน่วยงานใด  
3.4 การให ้หรือ รับของขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรองและผลประโยชน์อ่ืนใด  
- หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั เรียกร้องของขวญั ของก านลัและผลประโยชน์อ่ืนใด  
- ของขวญั ของก านลั ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
ผูรั้บของขวญัหรือของก านลั  
1. กรอกรายละเอียดของขวญัหรือของก านลัท่ีไดรั้บแบบรายงานการรับของขวญั  
2. แจง้ผูบ้งัคบับญัช ารับทราบ และลงนามในแบบรายงานการรับของขวญั  
3. น าส่งของขวญัหรือของก านลั พร้อมแบบบรายงานแก่ฝ่ายพฒันาองคก์ร / ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  
4. กรอกขอ้มูลการรับของขวญัหรือของก านลัในระบบรายงานเหตุการณ์  
ฝ่ายพฒันาองคก์ร / ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  
1. พิจารณาน าของขวญัหรือของก านลัดงักล่าวไปจดัสรรใหพ้นกังานในโอกาศต่างๆ หรือบริจาคเพื่อการกุศล  
2. บนัทึกการด าเนินการกบัของขวญัหรือของก านลัดงักล่าวในแบบรายงานการรับของขวญัและเก็บไวเ้ป็นขอ้มูล
เพื่อการตรวจสอบ  
3. จดัท ารายงานสรุปการรับของขวญัเป็นรายไตรมาส ส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรรวจสอบ  
 
4. การประชาสัมพนัธ์  
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจดัอบรมปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ เร่ืองมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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2. เผยแพร่มาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ผา่นทาง Website บริษทัฯ  
3. ประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง Wallpaper ท่ีแทนการส่ือสารเร่ืองมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ให้เขา้ใจตรงกนั 
ผา่นบอร์ดบริษทัฯ  
4. ระบุไวใ้นสัญญาทางการคา้เป็นเอกสารแนบทา้ย  
 
5. นโยบายวา่ดว้ยการแจง้เบาะแส และการร้องเรียน  
วตัถุประสงค ์ 
- เพื่อส่งเสริมใหก้ารด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามจรรยาบรรณ กฎเกณฑ ์กฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
- เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีส่วนร่วมในการแจง้เบาะแส เม่ือพบพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึง
การทุจริต  
- เพื่อใหค้วามคุม้ครองและความเช่ือมัน่แก่ผูแ้จง้เบาะแส  
ขอบเขตการแจง้เบาะแส  
- การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทัฯ  
- การผา่ฝืนกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทัฯ  
- การฝ่าฝืนหรือการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของบริษทัฯ  
- การกระท าทุจริต หรือ คอร์รัปชัน่  
- รายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสม  
- การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียต่อบริษทัฯ 
- การไดรั้บความไม่เป็นธรรมในการปฏิบติังาน  
ช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ  
- กรรมการผูจ้ดัก าร : sahasee@varo.thai.com  
- คณะกรรมการตรวจสอบ คุณถนอมศกัด์ิ โชติกประกาย ประธานกรรมการตรวจสอบ : tchotikap@gmail.com 
(ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ) : suchada@varo.thai.com  
- ฝ่ายบริหารคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั : nichanach@varo.thai.com  
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล: laphatrada@varo.thai.com  
- สร้าง QR Code Line (เพื่อสะดวกในการแจง้)  
การพิจารณาและการด าเนินการ  
- รายละเอียดของเบาะแสและการร้องเรียนตอ้งเป็นความจริง มีความชดัเจน  
- ขอ้มูลและกระบวนการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงจะถือเป็นความลบั  
- กรรมการผูจ้ดัการจะแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีเป็นอิสระจากกิจกรรมท่ีไดรั้บการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน อย่าง
นอ้ย 3 คน ใหเ้ป็นคณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงโดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการสืบหาขอ้เทจ็จริง  
- การตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงจะตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นธรรมต่อผูถู้กร้องเรียน  
- ระยะเวลาในการตรวจสอบขึ้นอยูก่บัความซบัซอ้นของขอ้เทจ็จริง  
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- หากการแจง้เบาะแสเป็นไปโดยไม่สุจริต ท าให้บริษทัฯ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บความเสียหาย ผูแ้จง้เบาะแสจะ
ถูกลงโทษทางวินยั  
 
6. มาตรการคุม้ครอง  
- ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสผูร้้องเรียนผูถู้กร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบั  
- ผูแ้จง้เบาะแสและผูใ้หค้วามืร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงจะไดรั้บความคุม้ครองสิทธิและปลอดภยั  
- ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบจะไดรั้บความเป็นธรรม  
- ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
 
13. จรรยาบรรณว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY) 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data) ของพนกังาน ลูกคา้ 

คู่ค้าธุรกิจ และบุคคลอ่ืนท่ีสามารถระบุตัวตนได้ ดังนั้น บริษทัฯ จึงได้จัดท านโยบายและระเบียบด้านการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีขึ้น เพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงมีการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล

จากการถูกน าไปใชใ้นทางท่ีผิดและรักษาขอ้มูลดงักล่าวใหป้ลอดภยัตามมาตรฐานสากล 

ค านิยาม 

 “บริษัท” หมายถึง บริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล ซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้น

ได ้เช่น ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตวัประชาชน ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ วนัเดือนปีเกิด อีเมล ประวติัการศึกษา 

เพศ อาชีพ รูปถ่าย ขอ้มูลทางการเงิน เลขหมายรหัส และให้หมายความรวมถึงขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกับบุคคลใด

บุคคลหน่ึงซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ียงัรวมถึง ข้อมูลส่วน

บุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ดว้ย เช่น ขอ้มูลทางการแพทยห์รือสุขภาพ ขอ้มูลทาง

พนัธุกรรมและไบโอเมทริกซ์ เช้ือชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรม

ทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสหภาพแรงงาน เป็นตน้ 

 “เจ้าของข้อมูล” (Data Subject) หมายถึง บุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (บุคคลท่ีขอ้มูลระบุไป

ถึง) เช่น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เป็นตน้  

 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายถึง ผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงก็คือพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล เช่น พนักงาน HR พนักงาน

จดัซ้ือจดัจา้ง พนกังานขาย เป็นตน้ 
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 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายถึง ผูท่ี้มีอ านาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคล ตามค าสั่งหรือในนามผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการ

ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น พนกังาน IT เป็นตน้ 

 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเป็นเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีเขา้มาติดต่อยงัระบบ

สารสนเทศของบริษทัฯ 

 “ระบบข้อมูลสารสนเทศ” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อส่ือสาร ระบบเครือข่าย

เช่ือมต่อเขา้ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเก็บขอ้มูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบส่ือสารขอ้มูลทุก

ประเภท ขอ้มูลอุปกรณ์ส่ือสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็น

กรรมสิทธ์ิของบริษทั และ/หรือท่ีบริษทัไดรั้บอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามกฎหมาย 

หลกัการ 

 บริษทัฯ ก าหนดใหมี้นโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจน

ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบติัอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และหาแนวทางพฒันา

ปรับปรุงเพื่อให้การน าไปปฏิบติัมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการรายงานผลการปฏิบติังาน

ตามนโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบัติ 

1. การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระท าเท่าท่ีจ าเป็น โดยมีวตัถุประสงค์ ขอบเขต 

และใช้วิธีการท่ีชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ตามวตัถุประสงค์ในการด าเ นินงานของบริษทัฯ และตามท่ี

กฎหมายก าหนดเท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแจง้วตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและขอความยินยอม

จากเจา้ของขอ้มูลก่อนท าการเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด และ/

หรือในกรณีอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี 

2. วตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 บริษทัฯ มีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด โดยจะมี

การบนัทึกวตัถุประสงคข์องการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไวอ้ยา่งชดัเจน และก าหนดใหมี้การบนัทึกการ

แกไ้ขเพิ่มเติมหากมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 

3. คุณภาพของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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 บริษทัฯ มีการรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ภายในอ านาจหน้าท่ีและ

วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานตามของบริษทัฯ โดยค านึงถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 

4. ขอ้จ ากดัในการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช ้

 บริษทัฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการ

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล หรือเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ระท าได ้

5. การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 บริษทัฯ มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนั

การสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย ดดัแปลง แกไ้ข หรือเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่ไดรั้บ

อนุญาต หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ในกรณีท่ีข้อมูลส่วนบุคคลมีการร่ัวไหลสู่สาธารณะ บริษัทฯ จะ

ด าเนินการแจง้เจา้ของขอ้มูลใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้ 

6. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงท าหนา้ท่ีเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 บริษทัฯ ก าหนดให้พนักงานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งให้ความส าคญัและ

รับผิดชอบในการจดัเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามนโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบติั

ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

7. แนวปฏิบติัวา่ดว้ยเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 บริษทัฯ จะก าหนดแนวปฏิบติัเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใชบ้งัคบัต่อไป 

8. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

 บริษทัฯ ก าหนดให้เจ้าของขอ้มูลมีสิทธิขอส าเนาเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองได้ ในกรณีท่ี

ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ถูกตอ้ง เจา้ของขอ้มูลสามารถแจง้เพื่อให้มีการแกไ้ข เปล่ียนแปลง ขอเพิกถอนความยินยอม 

ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นได ้โดยบริษทัฯ จะจดัท าบนัทึกค าคดัคา้นการจดัเก็บ การแกไ้ขความถูกตอ้ง

ของขอ้มูล หรือการกระท าใดๆ ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นหลกัฐาน 

9. บทลงโทษ 

 ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามหนา้ท่ีของตน หากละเลยหรือละเวน้ไม่สั่ง

การ หรือไม่ด าเนินการ หรือสั่งการ หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามหน้าท่ีของตน อันเป็นการฝ่าฝืน

นโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบัติในการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จนเป็นเหตุให้เกิดความผิดตาม

กฎหมาย และ/หรือความเสียหายขึ้น ผูน้ั้นตอ้งรับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษทัฯ และตอ้งรับโทษทาง
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กฎหมายตามความผิดท่ีเกิดขึ้น ทั้งน้ีหากความผิดดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ และ/หรือบุคคลอ่ืน

ใด บริษทัฯ อาจพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป 

10. การทบทวน 

 บริษทัฯ สามารถแกไ้ข ยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือ ปรับปรุงนโยบายและระเบียบน้ีได ้เพื่อความเหมาะสม

ตามควรแก่กรณี 
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หมวดท่ี 2 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 
1. การปฎิบัติตน 
1.1 พึงเป็นผูมี้วินยั ประพฤติและปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งเคร่งครัด รวมถึงประเพณีอนัดีงาม ไม่วา่จะระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม 
1.2 ศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างตนเองให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึ้น 
1.3 ยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ตลอดจนต าแหน่ง
หนา้ท่ี ความดีความชอบหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบจากผูบ้งัคบับญัชาหรือจากบุคคลอ่ืนใด 
1.4 ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระท าการใดอนัจะกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีหรือช่ือเสียงของตนเอง
และบริษทัฯ 
1.5 ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติยศของตนเองและบริษทัฯ ตลอดจนละเวน้จาก
อบายมุขและส่ิงเสพติดทั้งปวง  
1.6 หลีกเล่ียงการมีภาระผูกพนัทางการเงินกับบุคคลท่ีท าธุรกิจกับบริษทัฯ หรือระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง 
รวมถึงการใหกู้ย้มืเงินหรือกูย้มืเงิน การเร่ียไร การเล่นแชร์ เป็นตน้ เวน้แต่เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล/สาธารณะ 
1.7 ไม่กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารจัดการใด ๆ ในกิจการ/บริษทัอ่ืนเป็นการบั่นทอน
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือเอ้ือประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น 
1.8 ร่วมสร้างสรรค์ รักษาบรรยากาศให้เกิดความสามคัคีและความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันในหมู่พนักงาน มี
จุดมุ่งหมายเดียวกนัท่ีจะร่วมกนัผลกัดนัให้บริษทัฯ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และจะร่วมกนัดูแล
ทรัพยากรต่างๆ ของบริษทัฯเสมือนเป็นของตนเอง 
 

2. การปฎิบัติต่อผู้ร่วมงาน 
2.1 ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความสุภาพต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงานทุกระดบัชั้น 
2.2 ผูใ้ต้บังคับบัญชาให้ความเคารพนับถือต่อผูบ้ ังคับบัญชา  รับฟังค าแนะน าของผู ้บังคับบัญชา และไม่
ปฏิบัติงานข้ามผูบ้ ังคับบัญชาเหนือตน เวน้แต่ผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผูส้ั่งรวมทั้งมีความสุภาพต่อ
บุคลากรและเพื่อนร่วมงานทุกระดบัชั้น 
2.3 เสริมสร้างการท างานเป็นทีม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของ 
บริษทัฯ โดยส่วนรวม 
2.4 ปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยการเคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืน ความสุภาพ มีน ้ าใจ มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี 
ปรับตนใหส้ามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนไดแ้ละไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของเพื่อนร่วมงาน 
2.5 ใหเ้กียรติผูอ่ื้น โดยไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
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2.6 หลีกเล่ียงการน าเอาข้อมูลหรือเ ร่ืองราวทั้ งในเ ร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัวของผู ้อ่ืนไปเปิดเผยหรือ
วิพากษวิ์จารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือภาพพจน์โดยรวมของบริษทัฯ 
2.7 ไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการผิดศีลธรรม ลวนลาม อนาจาร ล่วงเกิน คุกคามทางเพศต่อผูอ่ื้น ในลกัษณะท่ี
จะก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน ร าคาญ เป็นการบัน่ทอนก าลงัใจ/สภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นปฏิปักษ ์กา้วร้าว 
รบกวนการปฏิบติังานของผูอ่ื้น ไม่วา่จะดว้ยวาจา กริยา หรือร่างกายก็ตาม 
 

3. การปฎิบัติต่อบริษัทฯ 
3.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎระเบียบ หลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณ นโยบาย ค่านิยมองคก์ร และประเพณี
อนัดีงามของบริษทัฯ โดยถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส 
มุ่งมัน่ ทุ่มเท ก าลงักายและก าลงัความคิดในการท างาน  
3.2  ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามยัความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
3.3  ดูแล รักษา ระมดัระวงัมิให้เอกสาร ขอ้มูล ข่าวสารอนัเป็นความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัฯ มิใหร่ั้วไหล
หรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง อนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
3.4  ไม่กล่าวร้ายหรือกระท าการใด ๆ อนัจะน าไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในของบริษทัฯ หรือ
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
3.5  พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม ทั้งหน่วยงานราชการ และองคก์รอ่ืน ๆ รวมทั้งไม่กระท า
การใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทัฯ 
3.6  สร้างความสัมพนัธ์อนัดีโดยให้ความร่วมมือกบัสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการ และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
การให้ขอ้มูลบุคลากรของบริษทัฯ ควรปฏิบติัหน้าท่ีอย่างระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์ ของบริษทัฯ 
ประเทศและส่วนรวม 
3.7  ให้ความเอาใจใส่และช่วยด าเนินการใด ๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน รวมทั้ง
การพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
3.8  หลีกเล่ียงการให้และ/หรือรับส่ิงของการใหแ้ละ/หรือรับการเล้ียงรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ หรือผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ เวน้แต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในทางท่ีเป็นธรรมของบริษทัฯ 
หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูรั้บพึงพิจารณาหากของขวญัท่ีไดรั้บในรูปของเงิน
หรือส่ิงของมีมูลค่าสูงเกินกวา่สามพนับาทใหป้ฏิเสธท่ีจะรับและส่งคืน 
3.9  ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปิดการกระท าใดๆ ท่ีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ การ
คอร์รัปชัน่หรือการกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
3.10 ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ โดยแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบหรือผ่านช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไวแ้ละให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของบริษทัฯ 
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หมวดท่ี 3 

จรรยาบรรณของพนักงาน 
 

บริษทัฯ ตระหนักว่าพนักงานทุกท่านเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าส าหรับบริษทัฯ เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีจะพา
บริษทัฯ ไปสู่ความส าเร็จและบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมาย บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน 
และพฒันาพนักงานให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างดีท่ีสุด เพื่อเป็นการรณรงค์และ เสริมสร้างจิตส านึกของ
พนกังานใหป้ระพฤติปฏิบติัตามแนวทางและเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษทัฯ ท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้มีส่วนไดเ้สีย จึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณของพนกังานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน
การประพฤติปฏิบติัของพนกังาน ดงัน้ี 
 

1. จรรยาบรรณต่อบริษัท 
พนักงานตอ้งประพฤติปฏิบติัตามระเบียบ ค าสั่งและประกาศของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต อุทิศตน ปรับปรุงและพฒันางานให้มีประสิทธิภาพ มีความภกัดี มีทศันคติท่ีดี ไม่พึง
ประกอบการใด ๆ อนัมีลกัษณะเป็นการแข่งขนัหรือขดัผลประโยชน์กบักิจการของบริษทัฯ พึงใชท้รัพยสิ์นของ
บริษทัฯ อย่างประหยดัและรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีดี พึงรักษาความลบัของขอ้มูลและข่าวสารในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ และพึงสร้างภาพพจน์ ช่ือเสียง เกียรติยศอนัดีงามใหเ้กิดแก่บริษทัฯ 
 

2. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
พนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและพึงรักษาความสามคัคี มีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน ตอ้งละ
เวน้อบายมุข การทะเลาะวิวาทและการกระท าท่ีผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสีย
ช่ือเสียงต่อตนเองและบริษทัฯ ตอ้งเคารพสิทธิของพนกังานดว้ยกนัและเคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตอ้งรักษา
ความลบัของลูกคา้ คู่แข่งของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
 

3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 
พนักงานต้องเช่ือฟังและปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
ขยนัหมัน่เพียรเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ตอ้งเคารพในวิจารณญาณของผูบ้งัคบับญัชา ไม่แสดงอาการกา้วร้าว ดู
หม่ินและเหยียดหยาม ตอ้งให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ไม่รายงานอนัเป็นเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งต็มในท่ีจะปฏิบติังาน
ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายและพึงให้ความเคารพนบัถือ ให้เกียรติ รู้จกักาลเทศะและไม่กระท าตนกระดา้ง
กระเด่ืองต่อผูบ้งัคบับญัชา 
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4. จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตอ้งเป็นผูน้ าท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม มีความยุติธรรมในการมอบหมายงานและการพิจารณาความดี
ความชอบ ต้องสอนงาน แนะน างาน ช่วยแก้ไขปัญหาตลอดจนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตอ้งส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติั
ตนดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความคิดสรรค์และวิริยะอุตสาหะ ตอ้งรับฟังปัญหา ขอ้คิดเห็นและให้ค  าปรึกษา
ดว้ยความจริงใจ ใหค้วามเอาใจใส่ ดูแลทุกขสุ์ขและมีเมตตาธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

5. จรรยาบรรณต่อเพ่ือนร่วมงาน 
พนักงานตอ้งปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนดว้ยความสุภาพให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั พร้อมรับฟังความคิดเห็น
จากเพื่อนร่วมงาน ตอ้งปรับตวัใหส้ามารถท างานเป็นทีม ตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อนร่วมงานโดยใหค้วามรู้ 
ถ่ายทอดประสบการณ์ เสียสละเพื่อส่วนรวมดว้ยความจริงใจและเตม็ความสามารถ ละเวน้การกระท าในลกัษณะ
ของการแข่งขนักนัเองและไม่น าเร่ืองส่วนตวัหรือขอ้มูลของเพื่อนร่วมงานไปวิพากษว์ิจารณ์ในทางเส่ือมเสีย 
 

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ  
1) ก าหนดเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนท่ีตอ้งรับทราบและท า
ความเขา้ใจ รวมถึงปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยเคร่งครัด  
2) ก าหนดแนวทางยกย่องและลงโทษ เช่น การให้รางวลัแก่ผูป้ฏิบัติดี การลงโทษตามวินัยแก่ผูก้ระท าผิด
จรรยาบรรณ เพื่อใหมี้การปฏิบติัอยา่งจริงจงั  
3) ก าหนดให้มีวิธีการถามขอ้สงสัยและการรายงานในกรณีท่ีสงสัยวา่จะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือการรับขอ้
ร้องเรียนอาจมีทางเลือกไดห้ลายช่องทาง เช่น ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น กรรมการตรวจสอบ อีเมล หรือผ่าน
ช่องทางเวบ็ไซตภ์ายในบริษทั เป็นตน้  
4) ก าหนดสายการรายงานการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ เช่น ฝ่ายก ากับกิจกรรมองค์กร รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการวินยัและจรรยาบรรณ (ประกอบดว้ย คณะผูบ้ริหารระดบัสูง น าโดย
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีดูแลดา้นกฎหมาย) ซ่ึงจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอีกชั้นหน่ึง  
5) ก าหนดรอบระยะเวลาท่ีจะใหมี้การทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ เช่น ทุกปี หรือทุก 2 ปี เพื่อใหมี้ความเหมาะสม
กบัภาวการณ์ หรือสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีอาจเปลี่ยนไป  
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การสอบถามหรือแจ้งข้อมูลต่างๆ 
กรณีท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการดูแลส่ิงแวดลอ้มหรือพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่าขดัต่อหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ท่านสามารถสอบถามหรือรายงานผูรั้บผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

• ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น 
• เลขานุการบริษทัฯ 
• หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้น ๆ โดยตรง 

 

บริษทัฯ ได้ก าหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย/์ฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการบริษทัฯ ท าหน้าท่ีเป็น
หน่วยงานรับขอ้ร้องเรียน ในกรณีท่ีพบเห็นพฤติกรรม หรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจเป็นการขดัต่อหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี หรือจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถแจง้เร่ืองไดโ้ดยตรง หรือท่านแจง้เร่ืองผา่นช่องทางต่างๆโดยตรง
ไปยงักรรมการไดด้งัน้ี 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ e-mail : tchotikap@gmail.com 
• เลขานุการบริษทัฯ e-mail : pramot@varo.thai.com 
• ฝ่ายทรัพยากรมนุษย/์ฝ่ายตรวจสอบภายใน e-mail : laphatrada@varo.thai.com , 
โทรศพัท ์สนญ. : 022132514,  โรงงาน : 023231684 
โทรสาร  สนญ. : 022872031,   โรงงาน : 023239635 
e-mail : admin@varo.thai.com 
Internet : https://www.varopakorn.com 

โดยบริษทัฯ จะด าเนินการพิจารณารับเร่ืองร้องเรียนท่ีก าหนดไวแ้ละถือปฏิบติัเป็นความลบั 
 
 


