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ค านิยาม 
 
กรรมการบรหิาร   กรรมการที่ท างานเป็นผู้บรหิารในบรษิัทที่ตนท างาน มี

อ านาจในการบรหิารอยู่ 
 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร   กรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารใดๆ ในบรษิัทที่

ตนด ารงต าแหน่งกรรมการอยู่ กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร
อาจไดร้บัการสรรหาโดยกระบวนการสรรหาตามนโยบาย     
สรรหากรรมการของอมตะ และอาจเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ 

 
กรรมการอสิระ   กรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารใดๆ ในบรษิัทที่

ตนด ารงต าแหน่งกรรมการอยู่ และมคีุณสมบตัิ มคีวาม
เป็นอิสระ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 
การคอรร์ปัชัน่   การใช้อ านาจที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตนอันไม่สมควรจะได้ ซึ่งครอบคลุมการ
กระท าดงัต่อไปนี้ 

 
1) การทุจรติ     การตดิสนิบนทุกรปูแบบ เช่น เสนอให ้สญัญา มอบให ้ให้

ค ามัน่เรยีกรอ้งหรอืรบัเงนิ/ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด
ซึ่งไม่เหมาะสมกบัหน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน คู่
ค้า ลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม 

 
2) การใหส้นิบน     การเสนอใหห้รอืรบัของขวญั รางวลัหรอืผลประโยชน์อื่น

ใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการโน้มน้าวให้
กระท าการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิด
จรยิธรรมทางธุรกจิ 
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3) การใหส้ิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด   การให้สทิธพิเิศษ ในรูปของ เงนิ ทรพัย์สนิ สิง่ของ หรอื
ประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสนิน ้าใจเป็นรางวลั หรอืเพื่อการ
สรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี

 
4) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์        การด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว

หรอืของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่าโดยทางสายเลอืดหรอืทาง
อื่นใดเข้ามามอีิทธิพลต่อการตดัสินใจหรอือาจขดัขวาง
หรอืเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทั  

 
จรยิธรรม      สิง่ที่บุคคลหรอืสงัคมยดึตดิเป็นเครื่องมอืช่วยตดัสินและ

ก าหนดการกระท าของตน 
 
จรรยาบรรณ   แนวปฏบิตัทิีด่ ีประเพณีนิยม หมายถงึเทศกาลวนัส าคญั 

หรอืกจิกรรมที่มกีารปฏบิตัสิบืเนื่องกนัมาเป็นเอกลกัษณ์
และมคีวามส าคญัต่อสงัคม 
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1. สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) มอีุดมการณ์ในการด าเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม โดยยดึมัน่ใน
ความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ใหค้วามส าคญัและยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ซื่อสตัยส์ุจรติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครดั โดยมแีนวทางสอดคล้องกบัหลกัก ากับดูแล
กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ซึ่งก าหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤตแิละ
พฤตกิรรมทีพ่นักงานทุกคนของบรษิทั รวมถงึคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานพงึกระท าในการด าเนิน
ธุรกจิและการปฏบิตังิาน โดยปฏบิตัไิปในวถิทีางเดยีวกนัภายใตก้รอบคุณธรรมความซื่อสตัย์ บรษิทัตระหนัก
ดวี่าการทุจรติคอร์รปัชัน่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ชื่อเสยีง และภาพลกัษณ์ของบรษิัท
แลว้ ยงัเป็นอุปสรรคต่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั และการพฒันาของประเทศชาติเป็นอย่างมาก 

 

ในฐานะทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและมุ่งหวังใหป้ระเทศไทยปราศจากการทุจรติ
คอร์รปัชัน่ บรษิัทจึงเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รปัชัน่และได้ก าหนด “มาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่”  ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิ เพือ่เป็นแนวทางใหพ้นักงานทุกคนของบรษิทัยดึถอืในการปฏบิตังิาน ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีที่
เกีย่วขอ้งไดร้บัทราบเจตนารมณ์และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  

 

ในนามของคณะกรรมการบรษิทัและคณะผู้บรหิาร จงึขอให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ
บรษิทัทุกระดบั ศกึษาท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิฉบบันี้อย่างเคร่งครดั 
เพื่อร่วมกนัพฒันาบรษิทัให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ได้รบัความไว้วางใจจากผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย  อนัจะเป็น
รากฐานส าคญัในการด าเนินธุรกจิและการเตบิโตอย่างยัง่ยนืสบืไป 
 
 
 

   

ดร. อภชิาต ิชนิวรรโณ  นางสมหะทยั พานิชชวีะ 
ประธานกรรมการ  กรรมการและ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
15 กุมภาพนัธ ์2564  15 กุมภาพนัธ ์2564 
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2. จริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ 
 
       2.1 แนวทางการด าเนินธรุกิจ 

 
คณะกรรมการบรษิัท ส่งเสรมิการสร้างความยัง่ยนืแก่ธุรกจิและรกัษาประโยชน์

ของผู้มสี่วนได้เสียและสงัคมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสยีแสดงความเห็นเกี่ยวกบัการ
ด าเนินกิจการ เพื่อเป็นกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มกีารด าเนินการอย่างจรงิจงั 
น าไปสูก่ารเป็นองคก์รทีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีแ่ทจ้รงิ โดยมขีัน้ตอนดงันี้  

1)  ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคบัและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครดั ซึ่ง
รวมถงึกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่  

2)  ปฏิบัติตามนโยบาย “การก ากับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”          
ของบรษิทั  

3)  มุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัยส์ุจรติและเป็นธรรม 
4)  ยดึมัน่ในการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดปีลูกฝังใหพ้นกังานมจีติส านึกทีด่ ี 
5)  ค านึงถงึผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร ด้วยความ    

เสมอภาคและเป็นธรรมทางสงัคมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  
6)  ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย      

และสงัคม  
7)  สรา้งระบบงานทีเ่ขม้แขง็เพือ่ป้องกนัการทุจรติผ่านระบบการตรวจสอบภายใน  
8)  ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทัว่ทัง้องค์กรมีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านการทุจริต รายงาน ความขดัแย้งทางผลประโยชน์การสื่อสารอย่าง      
มปีระสทิธผิล สง่เสรมิคุณภาพชวีติในการท างาน  

9)  เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสยีมชี่องทางการรอ้งเรยีนและรบัฟังความคดิเหน็และ  
มมีาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแส 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



3. จริยธรรมของคณะกรรมการบริษทั 
 
เพื่อแสดงถงึเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั อย่างโปร่งใส มคีุณธรรม มคีวาม

รบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และมีความเป็นมืออาชีพ บรษิัท จึงก าหนด  
แนวปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ถอืเป็นจรรยาบรรณในการปฏบิตัหิน้าที ่ดงันี้ 

1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไ ม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลาง         
อย่างเคร่งครดั รวมทัง้มคีวามเป็นอสิระทัง้ในดา้นการตดัสนิใจและการกระท า 

3. ให้อ านาจผู้บรหิารในการด าเนินงานประจ าวนัของบรษิัท อย่างเต็มที่ โดยไม่เขา้ไปชี้น า
การด าเนินงานดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลสมควร 

4. ไม่มสี่วนไดส้ว่นเสยีในกจิการทีเ่ป็นธุรกจิเกีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอืในกจิการทีม่ลีกัษณะเป็น
การแขง่ขนักบับรษิทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

5. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การ
บรหิารงานเป็นไปอย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ 

6. บรหิารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขดัแย้งกับหน้าที่ของตน      
ในภายหลงั 

7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมชิอบจากการท างาน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

8. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั  

9. ไม่กระท าการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบัน่ทอนผลประโยชน์ของบรษิัท หรอืเป็นการ    
เอือ้ประโยชน์ใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลอื่น 

10. มุ่งมัน่ที่จะป้องกันและขจัดการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต  โดยถือเป็นเรื่องที่ต้อง
ด าเนินการอย่างรวดเรว็และเดด็ขาดเพือ่สรา้งค่านิยมและภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั  
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4. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 

4.1 นโยบายปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
 
บรษิัทเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมจึงมีภารกิจรบัผิดชอบการพัฒนาชุมชนและสังคม

โดยรวมบริษัท  จึงมีนโยบายในการให้ความส าคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย            
อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมของชุมชน และสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสังคม
ชุมชน สิง่แวดลอ้ม ท านุบ ารุงศาสนา สรา้งสรรค์ และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้
สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สงัคมดี  และมสีิ่งแวดล้อมที่สะอาด เพื่อให้บรษิัท เจรญิเติบโต
อย่างยัง่ยนืพรอ้มกบัการพฒันาของสงัคม 

1) บริษัท มุ่ งมัน่ ที่ จ ะมีส่ วนร่วม ในการรับผิดชอ บต่ อสังคม เรื่ อ งคุณ ภาพ            
ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง รวมทัง้การ
ใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถงึความส าคญัของ
สิง่แวดล้อมและความปลอดภยัของผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนส่งเสรมิ
กิจกรรมทางสงัคมในการรกัษาสิง่แวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวติของคนใน
ชุมชน ตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

2) บริษัทปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม        
แก่พนกังานของบรษิทัทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง  

3) บรษิัทต้องการมสี่วนสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ โดยต้อง
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อมได้
จรงิ หากเลอืกใช้วธิกีารบรจิาคจะต้องตรวจสอบขอ้มูลผู้รบับรจิาค เพื่อให้แน่ใจ
ว่าน าไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ก่อประโยชน์อย่าง
แทจ้รงิ 

 
การปฏิบติัด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

 
บรษิัทตระหนักดีว่า “สังคม” เป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการ   

ของบรษิทัคงอยู่และเตบิโตอย่างมัน่คงโดยเริม่จากสงัคมเลก็ๆ ในบรษิทั ไดแ้ก่ พนักงาน     
ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขนัไปสู่ส ังคมระดับ
ชุมชนและระดบัประเทศโดยมกีจิกรรมที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินการในระดบัสงัคม
ต่างๆ ดงันี้ 
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4.1.1 ระดบัองคก์ร 
-   พฒันาทกัษะของพนักงานทุกระดบัและสรา้งองคค์วามรูภ้ายในบรษิทัสู่การ

บรหิารความสามารถ  
-   สง่เสรมิใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม 
- สง่เสรมิพนกังานใหม้สีว่นร่วมในการแสดงออกถงึความคดิเหน็ต่อบรษิทั 
-  สง่เสรมิพนกังานใหม้สี่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

4.1.2 ระดบัชุมชน 
-  อนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
-  สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ 
-   สง่เสรมิการศกึษาและพฒันาการเรยีนรูข้องเยาวชนในชุมชน 
-   สง่เสรมิการเรยีนรูก้ารใสใ่จในวฒันธรรม คุณธรรม และธรรมะเพือ่เป็น

รากฐานของการพฒันาคุณภาพชวีติของเยาวชน 
4.1.3 ระดบัประเทศ 

-   สนบัสนุนกจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
-   สนบัสนุนพฒันาการเรยีนรูแ้ละการสรา้งจติส านึกและความรบัผดิชอบ     

ต่อสงัคมของเยาวชน 

4.2 นโยบายการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น 
 
บรษิัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ บรษิัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาวจงึก าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องปฏบิตัติาม
แนวทางต่อไปนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ระมัดระวงั และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้การ
ตดัสนิใจอย่าง สมเหตุสมผลบนพื้นฐานขอ้มูลที่เชื่อว่าเพยีงพอถูกต้องไม่มสี่วน
ได้เสียทัง้ทางตรงทางอ้อมและท าโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทมี
จุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระท าการโดยมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั  

2) ปฏบิตัติามกฎหมายวตัถุประสงค์ข้อบงัคบัของบรษิทั มตกิรรมการ มตทิีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้น ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิเพือ่ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 

3) จดัการดูแลมิให้สินทรพัย์ของบรษิัท เสื่อมค่าหรอืสูญหายโดยมิชอบ จดัให้ม ี           
ระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล 
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4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขา้มามสี่วนในการดูแลกจิการและให้ความเห็นเกี่ยวกบั
การด าเนินกจิการ 

5) รายงานสถานภาพของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจรงิและ           
ทนัต่อสถานการณ์ 

6) แจ้งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของบริษัท ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและ
เพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและในเวลา         
ทีเ่หมาะสม 

7) ดูแลไม่ให้กรรมการผู้บรหิารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ                
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลใดๆของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกและ / หรือด าเนินการใดๆ          
ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั  

8) จดัให้มีช่องทางส าหรบัการแจ้งเบาะแสการกระท าที่ไม่สุจริต หรอืข้อร้องเรยีน
ต่างๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์และโทรคมนาคม และมีกระบวนการ
ตอบสนองข้อร้องเรยีนการคุ้มครองผู้ร้องเรยีน รวมถึงแจ้งผลการด าเนินการ    
ต่อผูร้อ้งเรยีนอย่างเป็นระบบและยุตธิรรม 

 
4.3 นโยบายการปฏิบติัต่อพนักงาน  

 
พนักงานของบรษิัท ทุกคนเป็นส่วนส าคญัที่สุดในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท     

ต้องให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ บรษิัทส่งเสริม         
ให้พนักงานมีความสามัคคี ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพและเคารพในศักดิศ์รคีวามเป็น
มนุษย์ สรา้งสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดแีละปลอดภยั จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม   
มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานและจัดหาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการท างาน เพื่อให้
พนกังานสามารถด าเนินงานเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบรษิทั  

1) บรษิทัปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกถิน่
ก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ  สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล 
สถานศกึษาหรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิดเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

2) บริษัทให้โอกาสพนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่  โดยจัด 
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการท างาน ทัง้ในรูปของ
เงนิเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบของ
บรษิทั การอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
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3) พนักงานต้องปฏิบัติห น้ าที่ ในความรับผิดชอบอย่ างสุดความสามารถ                 
มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสตัย์สุจรติ เที่ยงธรรม ยึดมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรมและ                          
มคีวามรบัผดิชอบ 

4) พนักงานต้องปฏบิตังิานตามสายบงัคบับญัชา รบัค าสัง่ และรบัผดิชอบโดยตรง
ต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา พนักงานสามารถใช้
ทรพัยากร แรงงาน สถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวกของบรษิทัในหน้าทีอ่ย่าง
เต็มที่ในการท างาน ห้ามใช้ทรพัยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิ        
โดยชอบ 

5) พนักงานของบรษิทั ต้องมกีริยิามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ
และประพฤติตนเหมาะสมกับห น้าที่ ก ารงาน ไม่สร้างความ เสื่ อม เสีย                
ต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั  

6) พนักงานควรให้ความร่วมมอืในกิจกรรมที่บรษิัทจดัขึ้น เพื่อสร้างความสามคัค ี
รวมทัง้กจิกรรมเพือ่สงัคมทีบ่รษิทัจดัขึน้ 

7) บริษัทส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน นอกจาก     
จะเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎหมาย  

 
4.4 นโยบายการปฏิบติัต่อลูกค้า 
 

บริษัทมีมาตรฐานสู งสุ ดของผลิตภัณ ฑ์  ความปลอดภัย ในคุณ ภาพและ             
ความซื่อสตัย์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า บรษิัทมีการด าเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม มกีารให้บรกิารที่เข้าถึงได้สะดวก เคารพต่อเกียรติ และความเป็นส่วน
บุคคลของลูกคา้แต่ละราย  

1) จะปฏิบัติต่ อลูกค้าทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่ าเทียมกันบนพื้ นฐาน             
ของผลตอบแทนทียุ่ตธิรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

2) ให้ข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า 
เพือ่ใหท้ราบเกีย่วกบัสนิคา้การบรกิาร  

3) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มตี่อลูกค้าอย่างเคร่งครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อ ใดได้  ต้องรีบแจ้งให้ ลูกค้าทราบ เพื่ อร่วมกันพิจารณ า               
หาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4) ปฏบิตักิบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพและเป็นทีว่างใจของลูกคา้  
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5) บริษัทเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า โดยจะรักษาข้อมูลของลูกค้า        
และไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแก่บุคคลภายนอก 

6) ให้มรีะบบ/ กระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรยีนเกี่ยวกบัคุณภาพและการให้บรกิาร             
ในการตอบสนองการส่งมอบและการด าเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ลูกค้า  
ไดร้บัการตอบสนองอย่างรวดเรว็ 

7) ให้การสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดี   
ระหว่างลูกคา้และบรษิทั  

 
4.5 นโยบายการปฏิบติัต่อการจดัหาพสัดแุละการปฏิบติัต่อคู่ค้า 

 
บรษิัท ให้ความส าคญักบัการจดัหาพสัดุ ซึ่งเป็นกระบวนการส าคญัที่สนับสนุน        

การด าเนินกิจการและธุรกิจ ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการตรวจสอบ
อย่างรดักุม บริษัทยังให้ความส าคัญกับผู้ค้า โดยปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค     
บนพื้นฐานของการแข่งขนัที่เป็นธรรม โปร่งใสและเท่าเทยีม เพื่อการเป็นพนัธมติร  
ทีส่นับสนุนการด าเนินธุรกจิระหว่างกนัในระยะยาว บรษิทัจงึมแีนวทางปฏบิตัอิย่าง
ยัง่ยนืกบัผู้ค้า ควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ผู้ค้าของบรษิัท   
มกีารด าเนินงานอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธิมนุษยชน มกีารดูแลอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ
สิง่แวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งยัง่ยนื 

1) จัดหาพัสดุให้มีผลดีต่อบริษัทมากที่สุด โดยควรก าหนดว่าต้องได้รับพัสดุ                
ตรงตามความต้องการ ทัง้คุณภาพ ราคา จ านวน เวลาการให้บริการ ความ
รวดเร็วและค านึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สิง่แวดลอ้มของบรษิทัดว้ย 

2) พนักงานผู้ด าเนินการจัดหา จะต้องมีการวางแผนจัดหาพัสดุล่วงหน้าที่ด ี     
เพือ่หลกีเลีย่งการจดัหาพสัดุอย่างเร่งด่วน โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

3) บริษัทจะไม่เอาเปรียบผู้ค้า โดยจะต้องค านึงถึงประโยชน์และความเสียหาย               
ที่ อ าจเกิดขึ้น ในด้านชื่ อ เสียงและภาพพจน์ของบริษั ทต่ อสายตาของ         
บุคคลภายนอกดว้ย 

4) พนกังานจะตอ้งใหข้อ้มลูที่ถูกต้อง ชดัเจน ครบถว้น แก่ผูค้า้ดว้ยวธิกีารทีเ่ปิดเผย 
และใหโ้อกาสแก่ผูค้า้อย่างเท่าเทยีมกนั 

5) พนักงานควรรบัฟังความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะใดๆ ที่ผู้ค้ารอ้งเรยีนหรอืแนะน า           
เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิาน 
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6) พนักงานต้องรกัษาขอ้มูลต่างๆ ที่ได้รบัจากผู้เสนอราคา หรอืผู้เขา้ร่วมประกวด
ราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลบัไม่เปิดเผยใหร้ายอื่นทราบ 

7) การเชญิผูค้า้เพือ่เสนอราคาจะตอ้งใหเ้กดิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมกบัผูค้า้ทุกราย 

8) เจรจาต่อรองบนพืน้ฐานของความสมัพนัธเ์ชงิธุรกจิเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย เปิดเผย
และมหีลกัฐาน 

9) รักษาความสัมพันธ์กับผู้ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง        
รบัทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื่นใด ทัง้โดยตรงและโดยออ้มจากผูค้า้ 

10) ผูบ้รหิารตามอ านาจการจดัหาต้องใชดุ้ลพนิิจในการให้ค าปรกึษา ค าแนะน าและ
รบัฟังความคดิเหน็ของผูป้ฏบิตังิาน 

11) ผู้บรหิารตามอ านาจการจดัหาจะควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ อย่ างเคร่งครัด  ห ากพบว่ ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ            
ตอ้งด าเนินการสอบสวนและพจิารณาโทษทางวนิยัตามขัน้ตอน 

12) หากเป็นไปได้ควรสนับสนุนให้มีการจดัหาพสัดุและบรกิารจากผู้ประกอบการ    
ทีเ่ป็นคนไทย  

13) จดัหาพสัดุอย่างมรีะบบถูกต้องตามหลกัวชิาการ โดยมกีารควบคุมที่รดักุมและ
ปรบัเปลีย่นวธิกีารใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิการคา้ตลอดเวลา 

 
4.6 นโยบายปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

 

บรษิัทปฏบิตัติ่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้ พ.ร.บ. แข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542     
กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัปฏิบัติการแข่งขนัทางการค้า ไม่ละเมดิความลบัหรอื
ล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิฉ้ีอฉล 

1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัที่ด ีส่งเสรมิการค้าเสรแีละไม่
ใชว้ธิทีุ่มตลาด  

2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 
หรอืไม่เหมาะสม เช่น การใหส้นิบน หรอืว่าจา้งพนักงานของบรษิทัคู่แข่ง เพื่อให้
ไดม้าซึง่ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัคู่แขง่  

3) ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

4) ไม่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติร่วมกัน เพื่ อกระท าการหรือสมยอมในการ        
เสนอราคาทีไ่ม่เป็นธรรมต่อลูกคา้  

5) ไม่ละเมดิและปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างเคร่งครดั 
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4.7  นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน 

บรษิัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงาน
เป็นส าคญัเพราะพนกังานคอืทรพัยากรทีม่คี่ายิง่ ตลอดจนเป็นกลไกส าคญัในการท า
ใหบ้รษิทัสามารถเตบิโตและมคีวามสามารถในการแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

        แนวทางการปฏิบติั 

ในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานที่ท างาน     
บรษิทัไดก้ าหนดเป็นนโยบายไวด้งัต่อไปนี้ 

1)   ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องด าเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ     
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของงาน เพื่อช่วย 
ในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพประสทิธผิล และเกดิคุณค่าสงูสุดแก่งาน 

2)   บรษิัทด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสยีในรูปแบบ
ต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการ
ท างาน ทรพัย์สนิสูญหายหรอืเสยีหาย การละเมดิระบบรกัษาความปลอดภยั 
การปฏิบัติงานไม่ถูกวธิี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรกัษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัต่อพนักงาน และพนกังานของผูร้บัจา้ง 
ทัง้นี้ ถอืเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนักงานในการรายงานอุบตัเิหตุ
อุบตักิารณ์โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว้ 

3)   บริษัทมีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผน
จดัการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวกิฤตขององคก์ร เพื่อเตรยีมพรอ้มต่อการจดัการ
เหตุฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหก ล้น หรอืรัว่ไหลของ
น ้ามนั ก๊าซ สารเคม ีหรอืของเสีย และมีการเตรยีมพร้อมต่อเหตุวกิฤตอื่นๆ     
ที่อาจท าให้การด าเนินธุรกิจหยุดชะงัก  เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์     
ขององคก์ร 

4)   บริษัทมีการประชาสัมพันธ์และสื่อความ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
เผยแพร่ขอ้มลูแก่พนกังาน พนกังานของผูร้บัจา้ง ตลอดจนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อใหท้ราบและเขา้ใจในนโยบาย กฎระเบยีบ ขัน้ตอนวธิปีฏบิตัแิละ
ข้อควรระวังต่างๆ  ทางด้านคุณภาพ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม 

5)   บริษัทส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกทางด้านคุณภาพ  ความปลอดภัย              
อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็นวถิดี าเนินชวีติประจ าวนัของพนกังาน 
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6)   บรษิัทมสี่วนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสงัคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย     
อ าชีวอน ามัย  และสิ่ งแ วดล้ อมอย่ างจริงจังแล ะต่ อ เนื่ อ ง  ในก ารใช้
ทรพัยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส าคญัของ
สิง่แวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ส่งเสรมิกิจกรรมทางสงัคมในการรกัษาสิ่งแวดล้อม และพฒันาคุณภาพชีวิต 
ของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 
                   การรายงาน 

เปิดเผยรายงานเรื่องผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยัใน
สถานที่ท างานโดยเก็บเป็นสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการ
เจบ็ป่วยจากการท างานในรายงานประจ าปีเป็นประจ าทุกปี 

 
                  การทบทวน 

นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานทีท่ างาน จะไดร้บัการพจิารณา
ทบทวนจากคณะกรรมการ เพือ่ใหน้โยบายมคีวามทนัต่อปัจจุบนัทุกปี 

 
              4.8 นโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการส าหรบัพนักงาน 
 

พนักงานที่มีคุณภาพถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัที่จะส่งเสริมให้กลยุทธ์ประสบ
ความส าเรจ็ การสรรหา รกัษา สรา้งแรงจูงใจ พฒันาพนักงาน ถอืว่าเป็น การลงทุน
ระยะยาวทีม่คีุณค่า ทีจ่ะสง่ผลน าพาใหอ้งคก์รสู่ความส าเรจ็ในระยะยาว 

 
บรษิัท อมตะ วเีอ็น จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถงึความส าคญัในการบรหิาร

ค่าตอบแทนส าหรบัพนักงานที่เป็นธรรมแล้วยังเป็นการสร้างความได้เปรยีบทาง
ธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัอกีดว้ย 

 
                  ค่าตอบแทน 

1. ให้มกีารประเมนิค่างานอย่างเป็นระบบเพื่อจดักลุ่มงานและระดบัต าแหน่งงาน
ตามขอบเขตหน้าที่ความรบัผดิชอบและความส าคญัที่มตี่อองค์กร เพื่อให้เกิด
การจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขัน  ได้กับตลาดแรงงานภายนอกใน
ขณะเดยีวกนัสามารถสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังาน 

2. มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานปีละ 2 ครัง้ 
3. การพจิารณาผลตอบแทนระยะสัน้ตามความส าเรจ็ของงานโดยมตีวัชี้วดัระบุถงึ 
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• เป้าหมายการท างานและการก าหนดตวัชี้วดัประจ าปี ระดบัความส าเรจ็ของ
ผลงาน ทัง้ระดบัองคก์ร ทมีงานและบุคคล 

• ความสามารถหรอืทกัษะความช านาญเฉพาะตวั 
• ภาวะผูน้ า 

4. การพิจารณาให้ผลตอบแทนระยะยาว ตามความส าเร็จของงานโดยมีตัวชี้วดั 
ระบุถงึ  
• การเลื่อนต าแหน่งงานกบัการเพิ่มขึน้ของเปอรเ์ซ็นต์ของกองทุนส ารองเลี้ยง

ตามจ านวนปีที่ท างานเพิม่ และ/หรอื ให้สวสัดิการพนักงานเป็นจ านวนเงนิ 
ค่ารกัษาพยาบาลเพิ่ม เพื่อเป็นการรกัษาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน      
มกีารพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

• การวดัผลส าเรจ็ของการการท างานระยะยาวโดยเชื่อมโยงกบัความส าเร็จ
ของกลยุทธโ์ดยใช ้Balanced Scorecard เป็นตวัชีว้ดั 

 
             สวสัดิการ 

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 

การรายงาน 
มเีปิดเผยการปฏบิตัติลอดจนการเกบ็เป็นสถติริายงานในรายงานประจ าปีและใน

รายงานความยัง่ยนื 
 
 

4.9  นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษัท  อมตะ วีเอ็น  จ ากัด  (มหาชน) ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยส าคัญ                
และมีคุณค่ายิ่ง น ามาซึ่งความส าเร็จ ความก้าวหน้าและความเจรญิเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนของบริษัท ด้วยการคัดสรรคนดี สร้างคนเก่งและท างานอย่างมืออาชีพ      
โดยได้วางแผนกลยุทธ์การ บรหิารทรพัยากรบุคคล เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน    
กลยุทธ์องค์กรเพื่อสร้างเป็น High Performance Organization เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัทที่ก าลงัเติบโตทัง้ใน ระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค มีการ
ด าเนินการทบทวนการจดัสร้างองค์กรและปรบัปรุง ระบบบรหิารจดัการ การวาง
ระบบวตันธรรมองค์กร รวมทัง้การปลูกฝังค่านิยมให้แก่พนักงาน ทัง้ระบบอย่าง
ต่อเนื่อง โดยก าหนดแนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

1) การบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์และ 
เป้าหมายทางธุรกจิของบรษิทั 
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2) จะจดัวางระบบและกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหเ้ทยีบเคยีงไดก้บัธุรกจิ
ชัน้น า โดยมคีวามชดัเจน โปร่งใส ยุตธิรรม เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้องคก์ร 

3) บริษัทจะคัดสรรและสร้างคนดี  คน เก่ ง  ที่ มีพ ฤติก รรม ในการท างาน             
อย่างมอือาชพี 

4) ผู้บงัคบับญัชาทุกคนมหีน้าที่ในการบรหิาร และพฒันาทรพัยากรบุคคลภายใน
หน่วยงานของตนตามระบบและแนวทางการบรหิารทรพัยากรบุคคลของบรษิทั 

5) พนักงานทุกคนมีหน้าที่  ที่จะต้องปฏิบัติงานด้วยความสามารถ มีความ
รบัผิดชอบ มุ่งมัน่ ทุ่มเทให้เกิดผลส าเร็จของงาน โดยยึดหลักจริยธรรมและ
วฒันธรรมขององคก์ร 

6) การพฒันาทรพัยากรบุคคลเป็นเรื่องขององค์กร ผู้บังคบับญัชา และพนักงาน  
ทุกคน โดยบรษิัทจะพฒันาพนักงานให้มคีวามรู้ความสามารถ มปีระสทิธภิาพ  
ในการท างานในหน้าที่รบัผดิชอบอย่างต่อเนื่อง ผู้บงัคบับญัชามหีน้าที่วางแผน
ตดิตาม ประเมนิผล และให้ขอ้มูลป้อนกลบั พนักงานต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้โดยมุ่งมัน่ 
ทีจ่ะพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

7) ความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ 
ผลส าเรจ็ของงาน ทศันคต ิและศกัยภาพของพนกังาน 

8) บรษิัทจะบรหิารค่าตอบแทนพนักงานให้เทียบเคียงกับธุรกิจชัน้น าที่ประกอบ
ธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 

9) ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ พนักงานต้องมีทัง้ความรู้และทกัษะด้าน
ต่างๆ ทัง้ในด้านสายงานหลกั ความรู้เกี่ยวกบัธุรกิจของบรษิัทและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านคน ซึ่งในแต่ละปีบริษัทจะมีหลักสูตรต่างๆ เวียนไปให้กับ
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ หลงัจากการประเมนิผล ผูบ้งัคบับญัชา จะพจิารณาถงึความ
เหมาะสมซึง่พนกังานแต่ละคนควรไดร้บัการพฒันาอย่างน้อย 20 ชัว่โมง/ ปี 

การรายงาน 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลมีหน้าที่เก็บสถิติการพัฒนา เป็นประเภทหลักสูตรเป็น
จ านวนพนกังานเป็นจ านวนชัว่โมง เปิดเผยในรายงานประจ าปีและรายงานความยัง่ยนื 

 
4.10 นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

บรษิัท อมตะ วเีอ็น จ ากดั (มหาชน) เชื่อในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชนที่
กล่าวว่า พนักงานทุกคนมคีุณค่าความเป็นมนุษย ์ไม่ว่าจะท างานในหน้าทีใ่ด ต าแหน่งใด
ก็ล้วนแล้วแต่มเีกียรติเท่าเทียมกนั ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการท าหน้าที่ของคนในการ
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พฒันาองค์กร ให้มคีวามเติบโตร่วมกนั บรษิัท อมตะ วเีอ็น จ ากดั (มหาชน) ให้ความ
เคารพในสทิธมินุษยชนอย่างเคร่งครดั 

1) พนักงานทุกคนมีอิสระและเสมอภาคกัน  ในโอกาสที่จะแสดงศักยภาพ         
การท างานโดยเท่าเทียมกนั โดยไม่เกี่ยวกบั เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ชาตกิ าเนิด 
ความทุพพลภาพ 

2) พนักงานทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสทิธิที่จะได้รบัความคุ้มครองของ
กฎหมายเท่าเทยีมกนั โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิดๆ 

3) พนักงานทุกคนมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่ อนไข            
อนัยุตธิรรมและเป็นประโยชน์แห่งการงาน 

4) พนักงานทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิค่าจา้งเท่าเทยีมกนั ส าหรบังานเท่าเทยีมกนั 
โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิดๆ 

5) พนักงานทุกคนที่ท างานมีสิทธิที่จะได้รบัค่าจ้างที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์     
ที่จะให้ประกันแก่ตนเองละครอบครัวแห่งตน ซึ่งความเป็นอยู่อันคู่ควร          
แก่เกยีรตศิกัดิข์องมนุษย ์และถ้าจ าเป็นกจ็ะต้องได้รบัวถิทีางคุม้ครองทางสงัคม 
อื่นๆ เพิม่เตมิดว้ย 

6) พนักงานทุกคนมสีทิธใินการพกัผ่อนและเวลาว่าง รวมทัง้จ ากดัเวลาการท างาน
ตามสมควร และวนัหยุดงานเป็นครัง้คราวโดยไดร้บัสนิจา้ง 

7) พนักงานทุกคนมสีทิธใินมาตรฐานการครองชพีอนัเพยีงพอ ส าหรบัสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ดขีองตนและครอบครวั รวมทัง้อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยัและ
การดแูลรกัษาทางการแพทยแ์ละบรกิารสงัคมทีจ่ าเป็น 

8) พนักงานมสีทิธิในความมัน่คงในยามว่างงาน เจบ็ป่วยพิการ เป็นม่าย วยัชรา
หรอืขาดอาชพีอื่นในพฤตกิารณ์ทีน่อกเหนืออ านาจของตน 

9) บรษิัทจะไม่ยอมให้มกีารล่วงละเมดิทางเพศ หรอืการกดขี่คุกคามทางเพศกับ
พนกังานไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

การรายงาน 
 

มกีารเปิดเผยการปฏบิตัใินรายงานประจ าปี 
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4.11  นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเจ้าหน้ี 
 

  บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายในการปฏบิตัติ่อเจา้หนี้ด้วยความ
เป็นธรรม โดยมแีนวปฏบิตัแิละการด าเนินงาน ดงันี้  

1) บรษิัทดูแลให้มกีารช าระคนืเงนิกู้และดอกเบี้ยให้กบัเจ้าหนี้เงนิกู้ยมืทุกประเภท
อย่างครบถว้น ตามก าหนดเวลาและปฏบิตัติามเงือ่นไขการกู้ยมืเงนิตามขอ้ตกลง  

2) บรษิทัไม่ใชเ้งนิกู้ยมืไปในทางที่ขดัต่อวตัถุประสงคใ์นการกู้ยมืเงนิ ทัง้นี้บรษิทัจะ
พจิารณาเหตุผลความจ าเป็น ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจกูเ้งนิหรอืค ้าประกนัอย่างดทีีสุ่ด  

3) บริษัทไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันท าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้      
แต่จะเปิดเผยขอ้มลูทีจ่ าเป็นแก่เจา้หนี้อย่างครบถว้น  

4) บริษัทมุ่งมัน่บริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการผิดนัดช าระหนี้
เกดิขึน้ และคงความสามารถในการช าระหนี้ไวใ้หด้ทีีสุ่ด 

5) บรษิทัมุ่งมัน่รกัษาและปฏบิตัติามเงือ่นไขทีม่ตี่อเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั ในกรณีทีม่ี
เหตุตอ้งเปลีย่นแปลงเงือ่นไข บรษิทัจะหารอืร่วมกบัเจา้หนี้โดยเรว็ดงัต่อไปนี้ 
• บรษิทัมุ่งมัน่ปฎิบตัติามเงื่อนไขการกู้เงนิเงื่อนไขการค ้าประกนัที่ได้ตกลง

กบัเจ้าหนี้อย่างเคร่งครดั โดยการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ จะค านึงถึงความ
เหมาะสมความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั  

• บรษิัทได้จดัท านิติกรรมสญัญาการกู้เงนิหรอืการค ้าประกันอย่างรดักุม
รอบคอบและเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกครัง้  

• กรณีที่มเีหตุอนัควรต้องเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการกู้เงนิหรอืการค ้าประกนั
บรษิทัจะหารอืร่วมกบัเจา้หนี้โดยเรว็และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ จะ
ค านึงถงึความเหมาะสมความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

6) บรษิทัมุ่งมัน่รกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัเจา้หนี้ และใหค้วามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั 

            
             การรายงาน 
 

        มกีารรายงานการปฏบิตัใินรายงานประจ าปี 
 
4.12 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 

บรษิัท อมตะ วเีอ็น จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายให้พนักงานทุกคนมหีน้าที่และ
ความรบัผดิชอบ ในการใช้ทรพัย์สนิของบรษิัทให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และดูแลมใิห้
เสื่อม สูญหาย หรอืน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืบุคคลอื่นรวมทัง้มหีน้าที่ปกป้อง
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และดแูลรกัษาใหพ้น้จากการถูกล่วงละเมดิหรอืน าไปเผยแพร่โดยมไิดร้บัอนุญาต รวมทัง้
ไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

 
                   แนวปฏิบติั 

1)   ห้ามพนักงานใช้ข้อมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ หนังสือ 
บทความ วดิโีอเทป เทปบนัทกึเสยีง และงานของบุคคลอื่นในทางทีจ่ะเป็นการ
ละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาของบุคคลนัน้ ไม่ว่างานดังกล่าว บุคคลผู้เป็น
เจ้าของหรอืมสีทิธอินัชอบด้วยกฎหมายในงานนัน้ จะได้แสดงการสงวนสทิธ ิ 
ไวห้รอืไม่กต็าม 

2)   พนักงานทุกคนมหีน้าที่ช่วยกนัดูแลรกัษางานอนัเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของ
บรษิัทและไม่น าทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัท ไปใช้หรอืให้บุคคลอื่นใช้โดย
มไิดร้บัอนุญาต 

3)  การคน้พบการประดษิฐ์เพื่อการปรบัปรุงใดๆ ในขณะที่เป็นพนักงานของบรษิทั 
หรอืมผีลถงึหรอืต่อเนื่องกบัธุรกจิบรษิทั ในทางใดๆ ถอืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทั  

4)  พนักงานมหีน้าทีร่ายงานต่อผู้บังคบับญัชา เมื่อพบการกระท าที่เหน็ว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิ หรอืการกระท าที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกบัทรพัย์สินทาง
ปัญญาของบรษิทั 

5)   เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรพัย์สนิทางปัญญาต่างๆ 
ซึ่ งรวมถึงผลงาน สิ่งประดิษ ฐ์  ข้อมูล  รายงาน  สถิติ  สูต ร โ ปรแกรม 
กระบวนการ คนืใหแ้ก่บรษิทัทัง้หมด 

 
                 การรายงาน 

 
ใหม้กีารรายงานเปิดเผยการล่วงละเมดิดงักล่าว โดยเกบ็เป็นสถติไิวแ้ละเปิดเผย

ในรายงานประจ าปีและรายงานความยัง่ยนื 
    
 4.13 นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 
บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายในการพฒันาสงัคมทีบ่รษิทัมทีีต่ ัง้

ด าเนินธุรกิจอยู่  ให้มีความเจริญเติบโตคู่กันไปกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทมี
เจตนารมณ์ที่จะท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งสร้างความสมัพันธ์ที่เป็นการ
ยอมรบัและไวว้างใจซึ่งกนัและกนั เรามุ่งทีจ่ะเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติให้แก่พนักงานและ

36



ครอบครวัตลอดจนชุมชนโดยรอบสถานที่ประกอบการ ของเราคณะกรรมการบรษิัท 
ตระหนกัดถีงึความส าคญัของการเตบิโตขององคก์รจะเกดิขึน้ไดอ้ย่างยัง่ยนืได้ ต้องมกีาร
ขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนักบัสงัคม  

 
บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความสุจรติ เป็นธรรมและโปร่งใส ค านึง         

ถงึผลประโยชน์ และผลกระทบจากการด าเนินงานขององคก์ร ต่อผูม้สี ่วนไดส้่วนเสยี
ของบรษิทัช่วยพฒันาศกัยภาพของคนในสงัคม เน้นทัง้ทางสรา้งคนดา้นความรู้ ความคดิ 
จรรยาบรรณ ศลีธรรมบรษิทั จดัท าเรื่องจดัท าโครงการและกจิกรรมต่างๆ เพื่อยกระดบั
ของสงัคม ท าใหเ้ป็นสงัคมที่ดีประกอบด้วยคนเก่งและคนที่มีความส านึกรบัผิดชอบ     
ซึง่จะสง่ผลท าใหส้งัคมนัน้อยู่คู่ไปกบับรษิทัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

 
การรายงาน 

 
เปิดเผยโครงการ กจิกรรม ประจ าปี /หรอืในปีทีผ่่านมาในรายงานความยัง่ยนื 

 
         4.14 นโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากัด  (มหาชน ) ด าเนินธุรกิจพัฒนาที่ดิน เพื่ อการ
อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและให้บรกิาร แก่นักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ 
ที่มาลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ตระหนัก          
ถึงความส าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม       
และการรกัษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนอย่างจรงิจัง โดยบรษิทัในกลุ่มอมตะมเีจตจ านงค์
ทีจ่ะด าเนินการต่างๆ ภายใตค้วามมุ่งมัน่ดงันี้ 

1)   สิง่แวดล้อม บรษิทัในกลุ่มอมตะด าเนินธุรกจิพฒันาที่ดนิเพื่อการอุตสาหกรรม 
สาธารณูปโภคและให้บรกิาร แก่นักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศที่มา
ลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมคีุณภาพ ขณะเดียวกนัก็ตระหนักถึง
ความส าคญัของการใช้ทรพัยากรธรรมชาตติลอดจนผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
และการรกัษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนอย่างจรงิจงั 

2)  บรษิทัในกลุ่มอมตะจะปฏบิตัติามขอ้กฎหมายและกฎระเบียบด้านสิง่แวดล้อม
อย่างเคร่งครดั 

3)   บรษิทัในกลุ่มอมตะมุ่งเน้นทีจ่ะป้องกนัปัญหาก่อนการเกดิเหตุหรอื ณ ทีจุ่ดเกดิ
เหตุมใิหก้ระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 
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4)   ลดของเสยีให้น้อยที่สุด พรอ้มทัง้น าน ้าที่ผ่านการบ าบดัแลว้มาใช้ประโยชน์ให้
มากทีสุ่ด 

5)   บรษิัทในกลุ่มอมตะ มุ่งเน้นการใช้พลงังานและทรพัยากรในกระบวนการผลติ
อย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ 

6)   บรษิัทในกลุ่มอมตะจะพฒันาประสิทธภิาพของระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบผลิต
น ้าประปา ระบบการจดัการขยะมูลฝอย ขยะทัว่ไปและระบบการน าน ้ากลบัมา
ใชใ้หม่ใหด้ขีึน้อยู่เสมอ 

7)   ปลุกจติส านึกของพนักงานทุกๆ คน ให้ช่วยกนัอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมโดยใช้
ค าขวญัว่า “Save Earth, Safe Us” 

8)   ประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่พนัก งานทุกคนหรือบุคคลอื่นๆ             
ทีป่ฏบิตังิานใหก้บับรษิทัในกลุ่มอมตะและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 
          การรายงาน 
               มกีารเปิดเผยการปฏบิตัใินการรายงานความยัง่ยนื 
 
          4.15 นโยบายส่งเสริมการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.   บรษิทัในกลุ่มอมตะ จะปฏบิตัติามขอ้กฎหมายและกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้ม
อย่างเคร่งครดั 

2.   บรษิทัในกลุ่มอมตะมุ่งเน้นทีจ่ะป้องกนัปัญหาก่อนการเกดิเหตุหรอื ณ ทีจุ่ดเกดิ
เหตุมใิหก้ระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

3.   ลดของเสียให้น้อยที่สุด พร้อมทัง้น าน ้าที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์    
ใหม้ากทีสุ่ด 

4.   บรษิัทในกลุ่มอมตะมุ่งเน้นการใช้พลงังาน และทรพัยากรในกระบวนการผลติ
อย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ 

5. บรษิัทในกลุ่มอมตะ จะพฒันาประสทิธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบผลิต
น ้าประปา ระบบการจดัการขยะมูลฝอย ขยะทัว่ไป และระบบการน าน ้ากลบัมาใช้
ใหม่ใหด้ขีึน้อยู่เสมอ 

6. ปลุกจติส านึกของพนักงานทุกๆ คน ให้ช่วยกนัอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มโดยใชค้ า
ขวญัว่า “Save Earth, Safe Us” 

7. ประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อม สู่พนักงานทุกคน หรือบุคคลอื่นๆ             
ทีป่ฏบิตังิานใหก้บับรษิทัในกลุ่มอมตะ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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8. บรษิัทได้จดัท าคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนักงานทุกคน ได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่ งครัด รวมทั ัง้            
ไดก้ าหนดโทษในการทีไ่ม่ปฏบิตัติามไวใ้น คู่มอืพนักงานและมมีาตรการชดเชย
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รบัความเสียหายจากการที่บรษิัท ละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของผูม้สีว่นไดเ้สยีไวใ้นคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทั 

 
    การรายงาน 

 
เกบ็ขอ้มลูการปฏบิตัแิละใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

 
5. จริยธรรมพนักงาน 

บริษัท ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องธ ารงไว้ซึ่ งความเป็นมืออาชีพ ความคล่องตัว                   
และความเป็นอิสระ ดังนั ้น เพื่อให้บริษัทมีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมัน่คงสืบต่อไป           
จงึก าหนดแนวปฏบิตัทิี่ดขีองผู้บรหิารและของพนักงาน ซึ่งถอืเป็นจรรยาบรรณในการปฏบิตัิ
หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

       
5.1 การปฏิบติัต่อตนเอง 

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบ และนโยบายของบรษิทั และวฒันธรรมองค์กร โดยถอืประโยชน์ของ
บรษิทั เป็นส าคญั 

2) เคารพและปฏบิตัติามกฎหมายกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั อย่างเคร่งครดั 
3) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที ่        

หาผลประโยชน์ในทางมชิอบ 
4) มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นคนดีคนเก่งโดยการพฒันาตนเองไปในทางทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อตนเองและบรษิทัอยู่เสมอ 
5) ศกึษาหาความรูแ้ละประสบการณ์เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการปฏบิตังิาน  

 
5.2     การปฏิบติัต่อลูกค้า ผู้เก่ียวข้องและสงัคม 

1) รกัษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบรษิทั อย่างเคร่งครดั โดยดแูลและระมดัระวงั 
มใิห้เอกสารหรอืข่าวสารอนัเป็นความลบัของบรษิัท รัว่ไหลหรอื ตกไปถึงผู้ที ่   
ไม่เกีย่วขอ้ง 
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2) ปฏิบัติต ามกฎ ระเบียบด้านความปลอดภัย  ตลอดจนดูแลและรักษ า
สภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั 

3) ผลติงานทีม่คีุณภาพและสง่มอบใหต้รงเวลาตามทีลู่กคา้ตอ้งการ 
4) ใช้ช่องทางการรบัฟังความคดิเห็น และข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อประโยชน์      

ในการปรบัปรุงการด าเนินงานของบรษิทั  
5) หลกีเลีย่งการใหห้รอืรบัสิง่ของ การเลีย้งรบัรอง หรอืประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้หรอื

ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบรษิัท เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ
ปกต ิหรอืในเทศกาลหรอืประเพณีนิยมในมลูค่าทีเ่หมาะสม หากของขวญัทีไ่ดร้บั
อยู่ในรูปของเงนิหรือสิง่ของที่มมีูลค่าสูง ให้รบีแจ้งผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้
ทราบและสง่คนืโดยเรว็ 

 
5.3  การปฏิบติัระหว่างพนักงาน 

1) เคารพในสทิธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลกีเลี่ยงการน าเอาขอ้มูลหรอืเรื่องราว
ของพนักงานอื่น ทัง้เรื่องที่เกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานและเรื่องส่วนตวั ไปเปิดเผย
หรือวิพากษ์วิจารณ์  ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน       
หรอืภาพพจน์โดยรวมของบรษิทั  

2) ไม่กล่าวรา้ยหรอืกระท าการใดๆ อนัจะน าไปสู่ความแตกแยก หรอืความเสยีหาย
ภายในบรษิทัหรอืต่อบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั  

3) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้ เกิดความสามัค คี เป็นน ้ าหนึ่ งใจเดียวกัน              
ในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์     
ต่อบรษิทัโดยรวม 

4) พงึปฏิบตัติ่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มนี ้าใจ มมีนุษย์สมัพนัธ์อนัด ีไม่ปิดบงั
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรบัตนให้สามารถท างาน
ร่วมกบับุคคลอื่นได้ รวมทัง้ให้เกยีรตผิู้อื่นโดยไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง
เป็นผลงานของตน 

5) ยดึมัน่ในคุณธรรม มจีรยิธรรม ละเว้นจากอบายมุขทัง้ปวง โดยไม่ประพฤติตน
ในทางทีอ่าจท าใหเ้สือ่มเสยีชื่อเสยีงของตนเองและบรษิทั  

6) แจ้งผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ หรอืแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเหน็
การกระท าใดๆ ทีส่อ่ว่าเป็นการทุจรติ หรอืประพฤตมิชิอบภายในบรษิทั  

7) ช่วยด าเนินการใดๆ ที่จะรกัษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
รวมทัง้การพฒันาองคก์รไปสูค่วามเป็นเลศิ 

 
5.4  การปฏิบติัต่อองคก์ร 

 

40



5.4.1   แนวปฏิบติัต่อรายการทางการบญัชีและการเงิน 
 

1.  ความถูกตอ้งของการบนัทกึรายการ  
 

• การบนัทกึรายการทางธุรกจิทุกอย่างของบรษิัทจะต้องถูกต้อง ครบถ้วนและ
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดัหรอืขอ้ยกเวน้ในลกัษณะใด  

• การลงรายการบญัช ีและการบนัทกึทางธุรกจิจะต้องเป็นไปตามความเป็นจรงิ 
ไม่มกีารบดิเบอืน หรอืสรา้งรายการเทจ็ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ กต็าม  

• พนักงานทุกระดบั ต้องด าเนินรายการทางธุรกจิให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ของบริษัท  รวมทั ้งมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายการ ทางธุรกิจที่ครบถ้วนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก      
การจดัท าและการประเมนิรายงานทางการบญัชีและการเงนิ สามารถบนัทึก
และจดัท ารายการทางการบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของบรษิทั ลงในระบบ
บญัชขีองบรษิทัโดยมรีายละเอยีดทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

 
2. รายงานทางการบญัชแีละการเงนิ 

 

• พนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการบดิเบอืนขอ้มูล หรอืสรา้งรายการเทจ็ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลรายการทางธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงินหรือข้อมูล
รายการทางดา้นปฏบิตักิาร  

• พนักงานทุกคนควรตระหนักว่า ความถูกต้องของรายงานทางการบัญชีและ
การเงินเป็นความรบัผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
พนกังานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ  

• พนักงานทุกคนมีหน้าที่รบัผิดชอบในการด าเนินการ จัดเตรียม และ / หรือ        
ใหข้อ้มลูรายการทางธุรกจิ 

• การปฏบิตัติามกฎหมาย  
▪ บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อก าหนดตาม

กฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศ และ/ หรอืในต่างประเทศ เพือ่ใหก้าร
จัดท าบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง     
และสมบูรณ์ 

▪ พนักงานทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื่ อสัตย์ปราศจากอคต ิ          
และความซื่อตรงในการจดัเก็บบนัทึกข้อมูล โดยความซื่อตรงดงักล่าว
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หมายรวมถึงการไม่ยุ่ ง เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิด     
จรยิธรรมดว้ย 

5.4.2 แนวปฏิบติัต่อแนวการควบคมุภายใน 
 

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มปีระสทิธภิาพ ถูกต้อง และเชื่อถอื
ไดเ้ป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายก ากบัดูแลให้มี
ระบบการควบคุมภายในทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่ง ในระดบัที่เหมาะสม และมกีารตดิตาม
ประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ บริษัทมุ่งมัน่เป็นบริษัทที่มีการตรวจสอบภายในที่ดีเยี่ยม         
มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ        
มฝ่ีายบรหิารและพนกังานทีใ่หค้วามส าคญักบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1) คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ด ีมกีารบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัและมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างสม ่าเสมอ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในและรายงาน         
ผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทราบ 
 
 องคป์ระกอบของระบบการควบคมุภายในท่ีส าคญัทัง้ 5 ประการ มีดงัน้ี  

• มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี (Control Environment) เพื่อให้
พนกังานมทีศันคตทิีด่ตี่อการควบคุมภายใน 

• มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่ เหมาะสม (Risk Assessment)        
เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญในการด าเนินงานขององค์ กรที่อาจ         
มผีลกระทบต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรอืผลส าเรจ็ของงาน 

• มกีิจกรรมการควบคุมที่ดี (Control Activities) ในทุกหน้าที่และทุกระดบั      
อย่างเหมาะสม ตามระดบัความเสีย่งทีส่ามารถยอมรบัได ้ 

• มีระบบสารสน เทศ มีแ ละก ารสื่ อ ส ารข้อมู ลที่ ดี  (Information and 
Communication ) อย่ าง เพีย งพ อ  เชื่ อ ถือ ได้  ทัน เวลาและสื่ อ สาร         
อย่างเหมาะสมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  
 

3) มีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี ( Monitoring and Evaluation ) 
เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมคีวามเหมาะสมมกีารปฏบิตัจิรงิ รวมทัง้
ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขและทัน เวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป 
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4) ผู้บรหิารน านโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั ไปปฏบิตัิให้สมัฤทธิผ์ล
ผลโดย 
• ผู้บริหารระดับสูงจัดระบบควบคุมภายในของบริษัท และปลูกฝังให้

พนกังานมวีนิยั มทีศันคตทิีด่ใีนเรื่องการควบคุมภายใน  
• ผู้บริหารระดับกลาง จัดระบบการควบคุมภายในในงานที่ร ับผิดชอบ                   

มีการประเมินผล ปรบัปรุง สอบทานการปฏิบัติ  ว่าเป็นไปตามระบบ         
ทีว่างไว ้

5) พนักงานทุกระดบั ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ มาตรการ และระบบ
การควบคุมภายในต่างๆ 

6) ฝ่ายตรวจสอบภายใน รบัผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินผลการควบคุม
ภายในและตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการควบคุม
ต่อหน่วยงานต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์สิง่แวดลอ้ม และปัจจยัความเสีย่ง
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

5.4.3 แนวปฏิบติัต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
บรษิทั สนับสนุนใหพ้นักงานของ บรษิทั ใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ในการเสรมิสร้างความเขา้ใจต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบรษิทั โดยต้องมคีวาม
รอบคอบ ระมดัระวงัในการใชง้าน ตอ้งเคารพลขิสทิธิข์องเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา 

1) บรษิทัก าหนดใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เป็นปัจจยัส าคญัทีช่่วย
ส่งเสรมิการด าเนินธุรกจิและเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน ฉะนัน้จงึเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษัท  ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ขอ้บงัคบัของกฎหมาย ค าสัง่บรษิทัและตาม
มาตรฐานทีบ่รษิทัก าหนด  

2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารบรหิารความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถงึ
ระบบคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ตามมาตรฐานสากล  

3) พนกังานบรษิทั ทุกคนมหีน้าทีแ่ละขอ้ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
 

• มีห น้าที่ ร ับผิดชอบ  ในการป้องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศ           
ของบรษิัท ที่อยู่ในความครอบครองหรอืหน้าที่รบัผดิชอบของตน ไม่ให้
ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบและไม่เปิดเผยข้อมูล        
ทีม่คีวามส าคญัทางธุรกจิต่อผูไ้ม่เกีย่วขอ้ง  

• มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของบริษัท ไม่ให้
สง่ผลกระทบในแงล่บต่อบรษิทัและผูอ้ื่น อาทเิช่น ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและ
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ท รัพ ย์ สิ น รบ ก วน ห รือ ก่ อ ค ว าม ร า ค าญ ต่ อ ก ารท า ง าน ข อ ง              
ระบบสารสนเทศ  ดักข้อมูล  ลักลอบถอดรหัสผ่ าน  ปลอมแปลง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม 
รวมทัง้ไม่ใชใ้นเชงิธุรกจิสว่นตวัหรอืการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย  

• ตอ้งไม่ละเมดิลขิสทิธิซ์อฟตแ์วรห์รอืทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น  
• ต้องเขา้รหสัขอ้มูลในกรณีทีต่้องการส่งขอ้มูลทีส่ าคญัต่อธุรกจิ ทางธุรกจิ        

ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต รวมทัง้ไม่แลกเปลีย่นขอ้มูลที่ส าคญัต่อธุรกจิ         
ทางธุรกจิกบั Website ทีไ่ม่มกีารป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มลู  

• กรณีที่พนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏบิตังิานสมทบ พนักงานของผู้รบัจ้าง
บรษิัท ใช้ระบบสารสนเทศบรษิัท นัน้พนักงานผู้ขอต้องควบคุมการใช้
งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผู้ร ับจ้างบริษัทและต้อง
รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิกบับรษิทั  

4) บรษิัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบ
สารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทาง              
ที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุอันควร เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศบรษิทั  

5) หากบรษิัทพบว่าพนักงานมกีารละเมดิ และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม 
ปรากฏว่าเป็นจรงิจะได้รบัการพจิารณาลงโทษทางวนิัย และ/ หรอืกฎหมาย 
ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

 
5.4.4 แนวการปฏิบติัต่อการรกัษาความลบั 

ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ รวมทัง้ข้อมูลทุกประเภท      
ที่คู่ค้าและลูกค้าได้มอบให้แก่ บรษิัท ด้วยความเชื่อใจ บรษิัท ย่อมมหีน้าที่ปกปิดข้อมูล
ดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จ าเป็น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลหรือ
ครอบครองขอ้มลูในการดแูลรกัษาความปลอดภยัโดยเคร่งครดั 

   

1) การรกัษาความลบัของบรษิทั  
 

• คณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รบัจ้างของบรษิัท 
จะต้องรกัษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ / 
หรอืเป็นความลับทางการค้า สูตร การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ซึ่งถือเป็น
สทิธขิองบรษิทั  
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• ผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
พนักงานของ ผู้รบัจ้างของบรษิัท จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่
เป็นความลบั หรอืความลบัทางการคา้นัน้ๆ  

• ผู้บรหิารและพนักงานบรษิัท ต้องทราบถึงขัน้ตอน วิธีการรกัษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลและปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็น
ความลบัถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 
 

2) การก าหนดชัน้ความลบัของขอ้มลู  
 

• ข้อมูลลับทางการค้าของบริษัท  ต้องได้รับการปกปิดมิให้รัว่ ไหล          
โดยก าหนดตามความส าคัญของข้อมู ล  เช่น  ข้อมูลที่ เปิด เผยได ้        
ขอ้มลูปกปิด ขอ้มลูลบั ขอ้มลูลบัมาก เป็นตน้ 

• ก าร ใช้ ข้ อ มู ล ภ าย ใน ร่ ว ม กัน  ต้ อ งอ ยู่ ใน ก รอบ ขอ งห น้ าที่ แ ล ะ                   
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 

 
3) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่บุคคลภายนอก  

 

• ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ให้ความ
เหน็ชอบเปิดเผยขอ้มลูทีอ่อกสูส่าธารณชน  

• การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัผูร้่วมทุนอื่นๆ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูร้่วมทุนดว้ย 

• หน่วยงานที่ก าหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ ส่วนงาน
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หน่วยงานสื่อสารองคก์รและหน่วยงานนกัลงทุน
สมัพนัธ ์โดยใหห้น่วยงานเจา้ของขอ้มลูเป็นผูจ้ดัท ารายละเอียดให ้

 
4) การแสดงความเหน็แก่บุคคลภายนอก  

 
• ตอ้งไม่เปิดเผยหรอืแสดงความเหน็แก่บุคคลอื่นใดภายนอกบรษิทั  
• ขอให้ท่านถามตนเองก่อน ว่ามหีน้าที่ในการตอบค าถามเหล่านัน้หรอืไม่ 

หากไม่มี ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ        
และแนะน าใหส้อบถามจากหน่วยงานทีก่ าหนดขา้งตน้โดยตรงต่อไป             

5.4.5 แนวปฏิบติัต่อการรบั การให้ของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 
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การรบัและการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เป็นเรื่องปกติที่พนักงานของ
บรษิทัพงึปฏบิตัเิพื่อแสดงออกถงึความกตญัญูกตเวท ีหรอืแสดงความคดิถงึห่วงใย อย่างไร
ก็ดีการให้และการรบัของขวญัทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อาจน ามาซึ่ง
ความล าบากใจในภายหลงั อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที ่และอาจท า
ใหบ้รษิทัเสยีประโยชนในทีสุ่ด บรษิทั ไม่สนับสนุนการใหส้นิบนอย่างเดด็ขาด ทัง้นี้ โดยให้
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ต่อไปนี้ 

 

1.  พนกังานของบรษิทั รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดๆ ไดด้งันี้  
 

• ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนัควรไดต้ามกฎหมาย หรอืกฎขอ้บงัคบัทีอ่อก
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

• ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ไดแ้ก่  
- รบัจากญาตทิีใ่หโ้ดยเสน่หา 
- รบัจากการใหใ้นลกัษณะใหก้บับุคคลทัว่ไป 
 

2.  บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องของขวัญ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด ดงันี้ 

 
• ห้ามพนักงานทุกระดบั และ/ หรอืครอบครวั เรยีกร้องหรอืรบัของขวญั

ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดจากผูร้บัเหมา ผู้รบัเหมาช่วง ลูกค้า ผูค้า้/
ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรอืผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัท ไม่ว่าใน
กรณีใด ซึ่งอาจมผีลต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัิงานด้วยความล าเอยีง 
หรอืล าบากใจหรอืเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนัได ้

• บรษิัทจะใช้ดุลยพนิิจในการให้ของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด
แก่บุคคลอื่นในลกัษณะทีไ่ม่เกนิสมควร หรอืฟุ่มเฟือย หรอืผิดธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม หรือกฎหมายของประเทศไทยหรือของท้องถิ่นที่
บรษิทัไปลงทุนดว้ย 

• บรษิทั จะไดแ้จง้เตอืนใหม้กีารรายงานเกีย่วกบัการรบัของขวญัทรพัยส์นิ 
หรอืประโยชน์อื่นใดอย่างสม ่าเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รบัเหมา ผู้รบัเหมา
ช่วง ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ      
ของบรษิทัทราบเกีย่วกบันโยบายนี้ดว้ย 

  
5.4.6 แนวปฏิบติัต่อการมีผลประโยชน์ได้เสีย 
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พนักงานของบรษิทัต้องปฏบิตังิานโดยค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทั เหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน โดยปราศจากความต้องการส่วนตวัและ
อทิธพิลจากผู้ใกล้ชดิ ดงันัน้พนักงานทุกคนพงึปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการมสี่วนได้
เสยีและการเปิดเผยสว่นไดเ้สยีที ่บรษิทั ก าหนดอยา่งเครง่ครดั 

1) ไม่เขา้เป็นหุ้นส่วน หรอืผู้ถอืหุ้นที่มอี านาจตดัสนิใจ หรอืผู้บรหิารในธุรกจิที่เป็น
การแขง่ขนัหรอืมลีกัษณะเดยีวกนักบับรษิทั  

2) ในกรณีที่มีพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรอืเหตุการณ์ที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่ตนรับทราบมาเนื่ องจาก
ต าแหน่งหน้าที ่

4) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้อง กับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดกับ
ผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทั  

5) หลีกเลี่ยงการท างานอื่นนอกเหนือจากการท างานให้กับ บริษัท ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่องานในความรบัผดิชอบของตน 

6) ตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม ในการรกัษาสิง่แวดล้อมและพฒันาคุณภาพ
ชวีติ ของคนในชุมชน ตามหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

7) บริษัทปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม      
แก่พนกังานของบรษิทัทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง  

8) บรษิัทต้องการมสี่วนสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ โดยต้อง
เป็นกจิกรรมที่เหมาะสม และสรา้งประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมได้
จรงิหากเลอืกใช้วธิกีารบรจิาค จะต้องตรวจสอบขอ้มูลผูร้บับรจิาค เพื่อให้แน่ใจ
ว่าน าไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ก่อประโยชน์    
อย่างแทจ้รงิ 

 
6. การดแูลให้มีการปฏิบติัตามและการทบทวน 
 

บรษิัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน  
ทุกคนทีจ่ะต้องรบัทราบ ท าความเขา้ใจ ปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ
และแนวปฏบิตัิในการท างานนี้อย่างเคร่งครดั มใิช่การปฏบิตัติามสมคัรใจและไม่สามารถอ้างองิ
ว่าไม่ทราบแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดขึน้ ผูบ้รหิารทุกระดบัในองคก์รจะต้องดูแลรบัผดิชอบและถอืเป็น
เรื่องส าคญัทีจ่ะด าเนินการใหพ้นักงานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบเขา้ใจและปฏิบตัติาม
คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิและแนวปฏบิตัใินการท างานอย่างจรงิจงั  
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บรษิทัไม่พงึปรารถนาทีจ่ะใหก้ารกระท าใดๆ ที่ผดิกฎหมายขดักบัหลกัจรยิธรรมที่ดหีาก
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานผูใ้ดกระท าผดิจรยิธรรมทีก่ าหนดไวจ้ะได้รบัโทษทางวนิัยอย่าง
เคร่งครดัและหากมีการกระท าที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของ
ภาครฐั  

บรษิทัจะส่งเรื่องให้เจา้หน้าทีภ่าครฐัด าเนินการคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการจะท าการ
ทบทวนจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิและแนวปฏบิตัเิป็นประจ าทุกปี เพือ่ใหท้นัต่อสถานการณ์
และสภาวะแวดลอ้มปัจจุบนัในการด าเนินธุรกจิ 
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ลงชื่อ .................................................................. 

  (                                                        ) 

ฝ่าย................................................. 
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โปรดตดิต่อเลขานุการบรษิทั  
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โทรศพัท:์ (66) 0-2792-0000 ต่อ 157 
แฟกซ:์ (66) 0-2318-1096 
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แฟกซ:์ (66) 0-2318-1096 
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