


จรรยาบรรณธุรกิจ 

ความหมาย “จรรยาบรรณ” 

 จรรยาบรรณ หมายถงึ ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤตหิรือประมวลมารยาทของผู้ประกอบอาชีพ

นัน้ๆ ต้องเป็นเอกลกัษณ์ทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กรหรือสมาคมควบคมุ 

1. ประมวลความประพฤตท่ีิผู้ประกอบอาชีพการงานแตล่ะอยา่งกําหนดขึน้ เพ่ือรักษาและสง่เสริม

เกียรตคิณุ ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ได้ 

2. หลกัความประพฤตท่ีิเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจให้มีคณุธรรมและจริยธรรมของบคุคลในแตล่ะกลุม่

วิชาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 จรรยาบรรณเกิดขึน้เพ่ือ  

 มุง่ให้คนในวิชาชีพมีประสทิธิภาพ 

 ให้เป็นคนดีในการบริการวชิาชีพ 

 ให้คนในวิชาชีพมีเกียรตศิกัดิศ์รีท่ีมีกฎเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณ 

        จรรยาบรรณ มีความสําคญัและจําเป็นตอ่ทกุอาชีพ ทกุสถาบนั และหนว่ยงาน เพราะเป็นท่ียดึเหน่ียว

ควบคมุการประพฤตปิฏิบตัด้ิวยความดีงาม 

แนวทางจรรยาบรรณและแนวปฏบัิต ิ

1. แนวทางจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

1.1 เพ่ือให้ได้รับความผกูพนัสงูสดุจากผู้บริโภค พนกังานS&P และผู้ เก่ียวข้องอ่ืนๆ จะยดึมัน่ใน

การเป็นสว่นหนึง่ของการดําเนินชีวิตโดยนําเสนออาหารและผลติภณัฑ์เบเกอร่ีท่ีอร่อย และ



บริการท่ียอดเย่ียม เป่ียมไปด้วยนวตักรรม ความสะดวกและความทนัสมยั เพ่ือให้ผู้บริโภค

ได้รับประสบการณ์ท่ีดีในทกุวนั 

1.2 เพ่ือให้มีการปฏิบตัติามจรรยาบรรณโดยสมคัรใจ 

2. แนวปฏบัิต ิ

  เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจอยา่งเหมาะสม จงึพิจารณาให้มีแนวปฏิบตั ิ

ดงันี ้

 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคน เป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีปฏิบตัติามจรรยาบรรณ และให้ความ

สนบัสนนุให้มีการปฏิบตัติามจรรยาบรรณ ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการไมป่ฏิบตัติาม

จรรยาบรรณ 

 ควรรายงานการกระทําท่ีเป็นความผิดตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายตรวจสอบของบริษัททนัที บริษัท

จะรับเร่ืองราวนัน้ไว้สอบสวนข้อเท็จจริงอยา่งเป็นธรรมและเป็นความลบั 

 พนกังานพงึทําความเข้าใจในเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน มีการ

ทบทวนความรู้ ความเข้าใจอยา่งสม่ําเสมอ 

 เม่ือมีข้อสงสยัควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีบริษัทกําหนดให้มีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการตดิตามการปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 

 พนกังานพงึให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแก่บคุคลท่ีได้รับมอบหมาย เม่ือมีการ

กลา่วหาวา่มีการไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณ  และต้องดําเนินการอยา่งเป็นธรรมตอ่ผู้ถกูกลา่วหา ผู้

กลา่วหาและผู้ เก่ียวข้องอ่ืนๆ 



 ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัควรประพฤตตินเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตัติามจรรณยาบรรณ และ

เสริมสร้างบรรยากาศการกํากบัดแูลท่ีดีในการปฏิบตังิาน 

 เม่ือได้รับข้อร้องเรียน ผู้ มีหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยตนเองหรือมอบหมาย

ให้ผู้ ท่ีเหมาะสมดําเนินการ และรายงานให้ผู้ ท่ีมีอํานาจเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ๆดําเนินการ

ประมวลผล กลัน่กรองข้อมลูและดําเนินการเพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณท่ี

กลา่ว ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญัผู้ รับข้อร้องเรียนจะต้องสําเนาให้สํานกังานตรวจสอบเพ่ือรายงาน

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป เช่น เร่ืองท่ีกระทบตอ่ฐานะทางการเงิน ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ 

หรือขดัแย้งกบันโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

 คูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็นสว่นหนึง่ของคูมื่อปฏิบตังิานของบริษัท 

หวัข้อเร่ืองที่สาํคัญ 

1. การปฏิบัตต่ิอกัน   บริษัทจะปฏิบตัติอ่พนกังานและบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอยา่งเป็นธรรม ดงันี ้

1.1 การปฏิบัตต่ิอกันระหว่างพนักงาน 

 “เช่ือฟังและปฏิบตัติามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง”  ในการดําเนินธุรกิจอยา่งถกูต้องและ

สม่ําเสมอ 

 ปฏิบตัติอ่กนัด้วย “ความเคารพ และ ยตุธิรรม” 

 พนกังานทกุคนมี "สทิธิและเสรีภาพสว่นบคุคล"  ท่ีจะต้องได้รับความคุ้มครองไมใ่ห้ถกูลว่ง

ละเมิดจากการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมลูสว่นบคุคล 

 พนกังานทกุคนให้คํานงึถึง “ความผกูพนัท่ีดีระหวา่งกนั” โดยมีแนวปฏิบตัติอ่ผู้ เก่ียวข้องด้วย

ความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบตัติอ่บคุคลหนึง่ บคุคลใดเน่ืองจากความเหมือนหรือแตกตา่ง 

 



1.2 การปฏิบัตต่ิอลูกค้า ผู้ประกอบการ หุ้นส่วนฯและผู้เก่ียวข้อง 

 ยดึมัน่และปฏิบตัติอ่ลกูค้า คูค้่า ผู้ประกอบการและหุ้นสว่นในการดําเนินธุรกิจอยา่ง 

"ซื่อสตัย์และยตุธิรรม" 

 "ปฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อกําหนด" ตา่งๆท่ีระบไุว้ในสญัญา และข้อตกลงตา่งๆท่ีบริษัทได้

กระทําการไว้กบัคูส่ญัญา 

 พนกังานมีหน้าท่ี “อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ” กบัฝ่ายตรวจสอบของบริษัท

และจากผู้สอบบญัชีภายนอกในการปฏิบตังิานตรวจสอบ  

2. การให้หรือรับทรัพย์สิน การให้หรือรับทรัพย์สนิ หรือสิง่ของ/ของขวญั/ของท่ีระลกึ หรือประโยชน์อ่ืน

ใด มีข้อปฏิบตัดิงันี ้  

 ไมเ่สนอหรือให้ ไมเ่รียกหรือรับ ทรัพย์สนิหรือสิง่ของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกเปล่ียนกบั

สิง่ของและการบริการ หรือเพ่ือเป็นการกระทําหรือละเว้นการกระทําท่ีไมถ่กูต้อง 

 ก่อนการให้หรือรับของขวญั/ของท่ีระลกึ ควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ทําถกูต้องตามระเบียบ ข้อบงัคบั

ของบริษัท 

 สิง่ของหรือของขวญัท่ีให้แก่กนัในหน้าท่ีการงานควรเหมาะสมตามโอกาสและควรมีราคาไมม่าก 

 หากจําเป็นต้องรับของขวญั/ของท่ีระลกึท่ีมีมลูคา่เกินปกตวิิสยัจากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้อง

รายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ 

 ควรแจ้งให้ผู้มาตดิตอ่ค้าขายหรือธุรกิจอ่ืนทราบวา่ บริษัทไมมี่นโยบายในการให้หรือรับทรัพย์สนิ 

เน่ืองจากการปฏิบตัหิน้าท่ีของพนกังาน 



 พนกังานไมค่วรตดิตอ่กบับริษัท ห้างร้านเพ่ือขอผลติภณัฑ์หรือบริการมาใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวั

โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่ายนอกจากได้รับอนญุาตเป็นทางการ 

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 พนกังานและผู้ เก่ียวข้องกบับริษัท  ควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีขดัผลประโยชน์กบับริษัท ทัง้นี ้การ

ปฏิบตัหิน้าท่ีจะต้องยดึประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั ภายใต้ความถกูต้องตามกฎหมายและ

จริยธรรม 

 ไมค่วรประกอบกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรือลกัษณะเดียวกนักบับริษัท 

 ไมค่วรเป็นหุ้นสว่น หรือถือหุ้น หรือเป็นผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนัหรือมีลกัษณะเดียวกนั

กบั บริษัทแตห่ากเล่ียงไมไ่ด้ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบทนัที 

 กรณีท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกบัธุรกิจ หรือเหตกุารณ์ใดๆท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

กบับริษัท ควรรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาทนัที 

 ไมค่วรแสวงหาประโยชน์จากข้อมลู หรือสิง่ใดๆท่ีตนรู้เน่ืองมาจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 ขณะท่ีเป็นพนกังานของบริษัท พนกังานไมค่วรทํางานหรือสญัญาวา่จ้างทํางานกบับริษัทอ่ืน 

4. การทาํธุรกรรมกับภายในและภายนอก 

4.1 การทาํธุรกรรมกับรัฐ   

- ควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีอาจจงูใจให้รัฐ หรือพนกังานของรัฐดําเนินการไมถ่กูต้อง

เหมาะสม แตก่ารทําความรู้จกัหรือการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัในขอบเขตท่ี

เหมาะสมสามารถทําได้ 

- ควรดําเนินการอยา่งถกูต้อง ตรงไปตรงมา เม่ือต้องตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานรัฐ 



- ควรปฏิบตัติามกฎหมายในแตล่ะประเทศหรือท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกบัการวา่จ้างพนกังาน

ของรัฐ ทัง้ในกรณีวา่จ้างมาเป็นท่ีปรึกษา หรือเป็นพนกังานบริษัท โดยเง่ือนไขการวา่จ้าง

ต้องเหมาะสมและโปร่งใส 

4.2 การทาํธุรกรรมกับบุคคลหรือบริษัทภายนอก 

- ควรดําเนินการด้วยวธีิการอนัชอบธรรมและปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้อยา่ง

ตรงไปตรงมา 

- ควรหลีกเล่ียงธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือทําให้เกิดความไมพ่อใจท่ีเป็น

สาระสําคญักบับคุคลภายนอก 

- ควรหลีกเล่ียงธุรกรรมท่ีอาจทําให้บริษัทเส่ือมเสียช่ือเสียง แม้ธุรกรรมนัน้จะทําให้ได้รับ

ประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม 

- การทําธุรกรรมต้องคํานงึถงึมลูคา่ ราคา ท่ีเป็นไปตามกลไกตลาด ไมเ่ลือกปฏิบตั ิหรือกีด

กนัการทําธุรกิจด้วยวธีิการท่ีไมช่อบธรรมหรือไมช่อบด้วยกฎหมาย 

- ห้ามแอบอ้างใช้ช่ือของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ หรือพนกังาน ในการทํา

ธุรกรรมท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบับริษัท แม้วา่จะไมมี่ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมกบับริษัท 

4.3 การทาํธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทใน S&P 

การท่ี S&P ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ บริษัทเหลา่นัน้ดําเนินธุรกิจท่ีต้องทํา

ธุรกรรมระหวา่งกนั เช่น การบริการ การซือ้ขาย การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนบัสนนุทาง

เทคนิคหรือบคุลากร ฯลฯ ดงันัน้พนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคนต้องคํานงึถึง กฎระเบียบท่ีออกโดย

หนว่ยงานรัฐ กฎระเบียบของบริษัท หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตา่งๆในแตล่ะท้องถ่ินท่ีได้กําหนดไว้ 



 ศกึษาหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน ระเบียบและอํานาจดําเนินการตามกระบวนการท่ีบริษัทกําหนด 

ก่อนดําเนินการ 

 เม่ือต้องทําธุรกรรมระหวา่งกนัต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข หรือ

ลกัษณะของธุรกรรมโดยละเอียด 

 การดําเนินธุรกรรมตา่งๆ ต้องปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และกระบวนการท่ีกําหนดไว้

ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

 หากมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้บงัคบับญัชาหรือท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท 

5. สุขภาพ ความปลอดภยั สังคมและส่ิงแวดล้อม 

5.1 สุขภาพและความปลอดภยั  บริษัทให้ความสําคญัในการทํางานด้วยความปลอดภยั โดยมี

แนวปฏิบตั ิดงันี ้

- มีการตรวจสอบความพร้อมของสขุภาพและร่างกายของตนเองก่อนปฏิบตังิานและไม่

ปฏิบตังิานหากสขุภาพและร่างกายไมพ่ร้อม เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดอนัตรายจากการ

ทํางาน 

- ควรรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยดว่นเม่ือพบเห็นสิง่ท่ีผิดปกตบิริเวณสถานท่ีทํางาน

ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพและความปลอดภยั 

- ผู้บงัคบับญัชาในสายงานตา่งๆมีหน้าท่ีกําหนด หรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกนัและ

ควบคมุไมใ่ห้เกิดอบุตัเิหตจุากการทํางานให้กบัพนกังานและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

- ให้ความร่วมมือในการตรวจสขุภาพพนกังานตามความเส่ียงของพนกังาน 



5.2 สังคมและส่ิงแวดล้อม  S&P มีกิจกรรมเพ่ือสง่เสริม ชว่ยเหลือสงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่ง

ตอ่เน่ือง และมุง่มัน่ปลกูจิตสํานกึให้กบัพนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุคนให้มีจิตสํานกึท่ีดี ดงันี ้

- มีการจดักิจกรรมสนบัสนนุ ให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกบัสงัคมชมุชน 

- ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดบัสากลในเร่ืองตา่งๆท่ี

จดัทําขึน้เพ่ือชว่ยป้องกนั หรือลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

- ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการผลติ  ควบคมุเคร่ืองจกัร  อปุกรณ์  ต้อง

ควบคมุดแูลไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเกินกวา่มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

- ให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียทัง้จากกระบวนการผลติและการใช้งาน

ทัว่ไปด้วยวิธีท่ีถกูต้อง 

- ใช้ทรัพยากรวสัด ุอปุกรณ์ หรือวตัถดุบิตา่งๆ อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากท่ีสดุ 

- ให้ความร่วมมือกบัมาตรการด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

6.  การจัดหา 

 ให้ดําเนินตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ตามระเบียบการจดัหาของบริษัทและเป็นธรรมแก่ผู้ เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ในการตดัสนิต้องคํานงึถึง ความสมเหตสุมผลทางด้านราคา คณุภาพ และการบริการท่ีได้รับ 

 มีการผา่นขัน้ตอนตามระเบียบวิธีการจดัหา และกระบวนการสรรหาจากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ

อยา่งเคร่งครัด  หากไมไ่ด้ดําเนินการตามระเบียบ วิธีการฯ หรือไมผ่า่นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ือง

จดัหา ต้องทําหนงัสือชีแ้จงเหตผุลของการจดัหานัน้ไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ไมค่วรเข้าไปเก่ียวข้องในการจดัหากบัคูส่ญัญาท่ีมีความเก่ียวพนักบัตวัเอง เช่น เป็นครอบครัว 

ญาตสินิท หรือท่ีตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นสว่น 



 ไมใ่ช้ข้อมลูท่ีได้ทราบอนัเน่ืองมาจากการจดัหาเพ่ือประโยชน์สว่นตวัหรือผู้ อ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

 ควรแจ้งผู้ขายให้ปฏิบตัติามข้อกําหนดในการจดัหาของบริษัทอยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีผู้ขาย

ปฏิบตัไิมไ่ด้ให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชาพิจารณา 

7.  การประชาสัมพันธ์ / การตลาด 

 การใช้เคร่ืองมือการส่ือสารทางการประชาสมัพนัธ์การตลาด เชน่ การโฆษณา การแสดงสนิค้า 

(Road Show) ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง เหมาะกบัสภาพแวดล้อมและเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

 ควรหลีกเล่ียงการเปรียบเทียบโดยตรงกบัสนิค้าหรือบริการของคูแ่ขง่ 

 ไมนํ่าเสนอสิง่ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางสงัคม การเมือง ความเช่ือ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศ ความแตกตา่งระหวา่งเพศ ศีลธรรมและวฒันธรรมอนัดีงาม 

 สง่เสริมการนําเสนอเชิงบวก โดยเฉพาะเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่ความรู้สกึของสงัคม 

 มีการทบทวน ตรวจสอบแนวทางการส่ือสารทางการตลาดให้เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจอยา่ง

สม่ําเสมอ 

8.  การแข่งขันทางการค้า 

ในการแขง่ขนัในตลาด จะดําเนินการอยา่งถกูต้องตามกฎหมายและคงไว้ซึง่จริยธรรม ดงันี ้

 ให้ปฏิบตัติามกฎหมาย ห้ามไมใ่ห้มีพฤตกิรรมตอ่ต้านการแขง่ขนั 

 พนกังานต้องไมมี่สว่นร่วมในสญัญาใดๆ ท่ีทําขึน้กบัคูแ่ขง่ซึง่มีการระบถุึง ราคา ตลาด หรือลกูค้า

ในทางสมยอมกนั 

 การประชมุใดๆท่ีมีขึน้ร่วมกบัคูแ่ขง่นัน้ พงึปฏิบตัใิห้เป็นไปตามจดุประสงค์ทางกฎหมาย เช่น การ

ประชมุของสมาคมการค้าเพ่ือหารือประเดน็ท่ีถกูต้องตามกฎหมาย ฯ 



 พนกังานควรได้รับอนญุาตจากกรรมการผู้จดัการก่อนท่ีจะเข้าร่วมการประชมุใดๆ ก็ตามกบัคูแ่ขง่

ควรเข้าใจวา่ประเดน็ใดท่ีสามารถและไมส่ามารถหารือร่วมกนัได้ 

 ให้ทําความเข้าใจในคําแนะนําด้านกฎหมาย และควรมีการหารือกบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท

ในเร่ืองการกีดกนัทางการค้า 

9.  การประกอบธุรกจิในต่างประเทศ 

     การประกอบธรุกิจ หรือการทําธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตา่งประเทศจะต้องปฏิบตัติามกฎหมาย 

ข้อบงัคบัในแตล่ะประเทศ นอกจากนีย้งัต้องคํานงึถงึสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม

ในแตล่ะท้องถ่ินประกอบด้วย 

 ควรศกึษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายการควบคมุการค้า กฎหมายวา่ด้วยการเข้าเมือง เป็นต้น 

 ปฏิบตัติามกฎหมาย และเป็นพลเมืองท่ีดีในแตล่ะท้องถ่ิน แตต้่องไมข่ดักบัจรรยาบรรณของบริษัท 

 การจ้างแรงงานท้องถ่ิน ต้องปฏิบตัติามท่ีกฎหมายแรงงานในแตล่ะท้องถ่ินกําหนดไว้ 

 ปรึกษาผู้บงัคบับญัชาหรือท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท เม่ือเห็นวา่ธุรกรรมอาจขดัแย้งกบั

วฒันธรรม กฎหมายท้องถ่ิน หรือกฎหมายควบคมุการค้าระหวา่งประเทศ  

 รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา ถงึผลการดําเนินธุรกิจท่ีอาจเป็นปัญหากบักฎหมายตา่งประเทศนัน้

อยา่งตอ่เน่ือง 

10.  การปฏิบัตต่ิอข้อมูลและทรัพย์สิน 

พนกังานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดแูลรักษาทรัพย์สนิตา่งๆ ของบริษัท ดงันี ้

 ห้ามพนกังานใช้ผลติภณัฑ์ อปุกรณ์และสิง่ของบริษัทเพ่ือประโยชน์สว่นตวันอกจากได้รับอนญุาต

จากผู้ มีอํานาจ และได้จ่ายตามราคาท่ีสมควร 



 พนกังานสามารถใช้ทรัพย์สนิและข้อมลูของบริษัทให้ได้ประโยชน์กบับริษัทอยา่งเตม็ท่ี และดแูล 

มิให้สญูหายหรือนําไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวั 

 ต้องไมใ่ช้ข้อมลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทในลกัษณะท่ีไมเ่หมาะสม ไมว่า่จะเพ่ือผลประโยชน์ 

สว่นตวัหรือเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบท่ีไมเ่ป็นธรรมให้กบับคุคลท่ีสาม 

10.1 การบันทกึ การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล 

พนกังานทกุคนมีหน้าท่ี นทกึและรายงานข้อมลูตา่งๆ อยา่งถกูต้องตามข้อเท็จจริง 

- รายงานสถานภาพด้านการเงินและผลประกอบการด้วยความถกูต้องและซ่ือสตัย์ 

- จดัเก็บรักษาข้อมลูอยา่งระมดัระวงั และง่ายตอ่การเรียกใช้ โดยข้อมลูท่ีเป็นความลบั

จะต้องได้รับการดแูลด้วยวิธีการเฉพาะตามท่ีกําหนดไว้แตล่ะระดบั ตามชนิดหรือประเภท

ของข้อมลู 

- เม่ือถึงเวลาต้องทําลาย พนกังานท่ีเก่ียวข้องดแูล ควรจดัการให้มีการทําลายท่ีเหมาะสม 

ถกูกฎหมายกบัข้อมลูแตล่ะประเภท 

10.2 การใช้ และการดแูลรักษาข้อมูลอเิลคทรอนิคส์ 

- บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการจดัหา ตดิตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทัง้หมดตามความเหมาะสม

กบัลกัษณะงานของพนกังาน พนกังานจะต้องไมต่ดิตัง้ ปรับแตง่ เปล่ียนแปลงคา่ตา่งๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอร์โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ มีอํานาจ 

- พนกังานต้องปฏิบตัติามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้กําหนดไว้ 

เพ่ือประโยชน์ของบริษัทเท่านัน้ ไมใ่ช้เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนหรือเพ่ือประโยชน์ทาง

การเมือง 



- ไมใ่ช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมลูอิเลคทรอนิคส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ ไปในทางท่ี

ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ตอ่ผู้ อ่ืน หรือตอ่ศีลธรรมอนัดีของสงัคม ไมว่า่จะ

โดยตรงหรือโดยอ้อม 

- ปกป้อง  ดแูลรักษาอปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์และเทคโนโลยีตา่งๆ จากการใช้งานโดยไมไ่ด้

อนญุาต 

- เก็บรักษา และไมย่ินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้รหสัผา่นสําหรับเข้าระบบสารสนเทศของบริษัท 

- ใช้ข้อมลูอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

- การทําซํา้ซอฟแวร์ต้องได้รับอนมุตัจิากบริษัทเท่านัน้ 

- บริษัทมีสทิธิตรวจสอบการใช้งานอปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ข้อมลูอิเลคทรอนิคส์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ เช่น การรับสง่ข้อมลู การเก็บข้อมลู โดยไมจํ่าเป็นต้องได้รับ

อนญุาต   

10.3 การใช้ และการดแูลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา 

- บริษัทถือวา่ทรัพย์สนิทางปัญญา ซึง่รวมถึง สทิธิบตัร อนสุทิธิบตัร  ลขิสทิธ์ิ  เคร่ืองหมาย

ทางการค้า ความลบั องค์ความรู้ หรือข้อมลูอ่ืนใด เป็นทรัพย์สนิท่ีมีคา่ของบริษัท โดยต้อง

ปกป้องดแูลรักษา 

- บริษัทไมอ่นญุาตให้พนกังานใช้งานลขิสทิธ์ิหรือสทิธิบตัรซอฟแวร์ท่ีไมถ่กูกฎหมาย 

10.4 การซือ้ขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน 

ข้อมลูตา่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท หรือข้อมลูท่ีหากมีการเปิดเผย

ออกไปแล้วจะทําให้บริษัทเสียหาย หรือเสียเปรียบ ถือเป็นข้อมลูท่ีเป็นความลบัและมีความสําคญั  



- พนกังานไมส่มควรเปิดเผยข้อมคูวามลบัของบริษัท ขา่วสารของบริษัท ให้ตอ่บคุคลท่ีไม่

เก่ียวข้อง เว้นแต ่เป็นไปตามข้อกําหนดหรือกฎหมายระบ ุ

- การเปิดเผยข้อมลูต้องทําโดยผู้ ท่ีมีอํานาจตดัสนิใจ เว้นแตไ่ด้รับมอบหมายจากผู้ มีอํานาจ

ในการเปิดเผยข้อมลู 

- ข้อมลูท่ีไมไ่ด้เผยแพร่ตอ่สาธารณะถือเป็นความลบัของบริษัท ต้องไมซ่ือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัท หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เม่ือทราบข้อมลูท่ียงัไมเ่ปิดเผย 

- ไมใ่ห้คําแนะนําในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท เว้นแตเ่ป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ี 

การงานท่ีได้รับมอบหมาย 

11. การดาํเนินการด้านการเมือง 

 บริษัทวางตวัเป็นกลางทางการเมือง ไมก่ระทําการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนนุพรรคการเมือง  

พรรคหนึง่พรรคใด หรือผู้หนึง่ผู้ ใดท่ีมีอํานาจทางการเมือง 

 พนกังานต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางการเมืองท่ีเป็นความสนใจสว่นตวัในระหวา่งชัว่โมง

การทํางานของบริษัท หรือโดยใช้ทรัพยากรของบริษัท (เช่น อีเมล โทรศพัท์) โดยไมไ่ด้รับอนญุาต

จากผู้ มีอํานาจ 

 ไมใ่ช้งบประมาณของบริษัทในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง หรือหน้าท่ีทางสงัคม โดยไมไ่ด้รับ

อนญุาตจากผู้ มีอํานาจ 

 บริษัทตระหนกัและให้ความเคารพในสทิธิเสรีภาพในการใช้สทิธิทางการเมือง เชน่การลงคะแนน

เสียงเลือกตัง้หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 

 




