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คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ        SST 
 
ส่วนที่ 1 
 

สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนิน
ธุรกิจ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินธุรกิจจะเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทประสบความสําเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะนําไปสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน บริษัทจึงได้กําหนด “กฎระเบียบ” เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินธุรกิจขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามหลักจริยธรรม และสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัท 
 

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เป็นฉบับที่ 3 นับแต่ให้มีการประกาศใช้และถือ
ปฏิบัติคร้ังแรกเมื่อปี 2550 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
สาระสําคัญในคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัยและมีความเป็นสากลมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะพัฒนาระบบการจัดการให้
มีความเหมาะสม เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนคํานึ งถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้ศึกษาและทําความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระในคู่มือ
จรรยาบรรณฉบับนี้ และถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่
ต้องรับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทํางานโดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 

(นายแก้วขวัญ วัชโรทัย) 
     ประธานกรรมการ 
วันที ่13 ธันวาคม 2556 
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ส่วนที่ 2 

บทน า 
 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) เติบโตอย่างมั่นคงมายาวนานถึง 37 ปี  เป็นผู้นําในธุรกิจ
คลังสินค้า คลังเอกสาร  มุ่งมั่นพัฒนาระบบ Automation และกระจายการลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพื่อกระจายความ
เสี่ยง และสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน (Diversification and Sustainable Growth)  สร้างความเชื่อถือ  และความ
ไว้วางใจให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการดํารงไว้ซึ่งมาตรฐานสู งสุดของ
วิชาชีพและประพฤติปฏิบัติอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพต่อกฎหมาย  และดําเนินกิจการในฐานะพลเมืองที่ดีของ
สังคมและประเทศชาติ  โดยกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคนของบริษัท  มีหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างและ
ปกป้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติภูมิของบริษัท 

ชื่อเสียงที่ดีของบริษัทย่อมเป็นที่มาของความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ  ซึ่งกรรมการ  ผู้บริหาร  
และพนักงานทุกคนมีฐานะเป็นผู้ปกป้องชื่อเสียงดังกล่าว  จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอและเขียน
จรรยาบรรณในตําแหน่งหน้าที่การงานของตนเอง เพื่อให้บริษัททําการรวบรวมข้อกําหนดจรรยา บรรณเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อกําหนดเป็นมาตรฐาน และเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบ และถือปฏิบัติโดยมุ่งมั่นให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ 

กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะทําความเข้าใจ และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณที่ได้กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรนี้  ตลอดจนนโยบายอ่ืนๆ ของบริษัทที่กําหนดเพิ่มเติม รวมทั้ง
มุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดต่อจรรยาบรรณ 

 

ขอบเขตใช้บังคับ 
 

จรรยาบรรณฉบับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย 
จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการอ่ืนๆ ที่บริษัทมีอํานาจควบคุม 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นําในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร มุ่งมั่นพัฒนาระบบคลังสินค้า Automation และ
มุ่งสู่ธุรกิจอาหาร และเคร่ืองดื่ม  โดยดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 



บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน)      3 
 

 
พันธกิจ : 

1) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยี

นําสมัย 
3) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน สังคมและ

สิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นคุณค่าของธุรกิจ 

 

ค่านิยมขององค์กร 
 

SST 

 

Strong & Safety 

ความปลอดภัยมั่นคงของสถานที่และ
ความปลอดภัยในการทํางานและการ
ให้บริการ 

ความปลอดภัยเป็นหัวใจสําคัญของการให้บริการในธุรกิจคลัง

เอกสารและคลังสินค้า ทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้ต้อง

ปลอดภัย รวมถึงสถานที่จัดเก็บต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และ

ความปลอดภัยทั้งในการจัดเก็บและการทํางาน 

Service 
บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง 
สุภาพ มีน้ําใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

พนักงานมีความรักในการให้บริการ ให้บริการตามนโยบายที่

บริษัทกําหนดไว้ คือ บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง 

สุภาพ มีน้ําใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ลูกค้าพึง

พอใจสูงสุด 

Trust 
สร้างความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการ
ดําเนินธุรกิจ 

ปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

อย่างเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่น และสร้าง

ความไว้วางใจ เคารพ และสนับสนุนเพื่อนร่วมงานและ

พันธมิตร ตลอดจนดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ

เช่นเดียวกัน 

Teamwork 
สร้างทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 

การทํางานเป็นทีมมีความสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การทํางานจะไปสู่

ความสําเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมของพนักงานทุกคน 
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ค านิยาม 

1. จรรยาบรรณ หมายถึง แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินธุรกิจ 

2. บริษัท หมายถึง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน)  

3. บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้อย
ละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม 

4. ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้นที่แสดงความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งในบริษัท ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงตามผล
ประกอบการของบริษัทและภาวะตลาด 

6. ค่านิยม หมายถึง คุณลักษณะร่วมทางความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร           
ที่แสดงออกและส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป เกิดความ
นิยมหรือเห็นคุณค่าขององค์กร 

7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการดํา เนินธุรกิจของบริษัท เช่น 
กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐตลอดจนองค์กรอ่ืนๆ ในสังคม 

8. พนักงาน หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานทดลองงาน พนักงานชั่วคราว พนักงานที่มีสัญญาจ้าง
หรือได้รับการว่าจ้างจากบริษัททุกระดับ ทุกคน 

9. ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการฝ่าย รอง
ผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย 

10. ทรัพย์สินของบริษัท  หมายถึง  ท รัพย์สินที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น  สั งหา ริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เอกสาร
สิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผน
ธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

11. ทรัพย์สินทางปัญญา หมายความรวมถึง ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เคร่ื องหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการ ความลับทางการค้า 

12. สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัย
ไมตรี ที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ําใจ การให้สิทธิพิเศษ
ซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สําหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาสินค้า หรือการให้สิทธิพิเศษใน
การได้รับบริการ การรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่
พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋วหรือหลักฐานอ่ืนใด การ
ชําระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
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13. ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้รวมถึงโอกาสใน
การแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความ
ช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

14. ข้อมูลภายใน หมายถึง  

 ข้อมูลที่ “มีสาระสําคัญ” กล่าวคือ หากมีความเป็นไปได้อย่างมากว่านักลงทุนมีเหตุผลจะถือ
ว่าข้อมูลนี้เป็นสิ่งสําคัญในการตัดสินใจทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

 ข้อมูลที่ “ไม่เป็นข้อมูลสาธารณะ” กล่าวคือ จนกว่าข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ
และรายงานโดยสื่อ โดยให้ถือวันถัดไปหลังจากให้ข่าวอย่างเป็นทางการแล้ว จึงจะถือว่าเป็น
ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว  
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ส่วนที่ 3 
 

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี 
บริษัทจึงได้กําหนดข้อพึงปฏิบัติในเร่ืองจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
 

1. การปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทมีนโยบายให้ความสําคัญในเร่ืองความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ
ด้านธุรกิจของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และกําหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความ
คาดหมายของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม   พร้อมทั้งให้คําแนะนําเกี่ยวกับการ
ใช้สินค้าและบริการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า 

1.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า 
เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลที่ให้ต้องไม่เกินความเป็นจริงจนเป็น
เหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 

1.3 ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมาย
อันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท  และไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิด
สัญญากับลูกค้า 

1.4 มีระบบการจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า 
ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นําข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ 
หรือใช้เพื่อประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน 

1.5 จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และดําเนินการ
อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

1.6 จัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจด้านการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อทราบความ
ต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และนํามาปรับปรุงเพื่อการให้บริการที่ดียิ่ง 
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1.7 ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า ด้วยยึดมั่นใน
คติพจน์ของบริษัท คือ “บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ําใจ และมุ่งมั่น
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”  ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

1.8 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า 
 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทจะดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และถูกต้อง ภายใต้กรอบของกฎหมาย
และจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความพยายามและความระมัดระวังอย่างถึงที่สุด เพื่อการพัฒนากิจการให้
เจริญเติบโตและเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้ถือเป็น
นโยบายของบริษัทจึงมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดําเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย 

2.2 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันเวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน โดยใช้ช่องทางในการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ พร้อมด้วยเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ 

2.3 รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งปัจจัยความ
เสี่ยงซึ่งเป็นนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

2.4 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง 
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้าพอสมควร รวมทั้งให้สิทธิในการเสนอและออกเสียงในแต่ละ
วาระการประชุม 

2.5 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับองค์กร 

2.6 จัดให้มีช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสการกระทําที่ไม่สุจริตหรือข้อเรียกร้องต่างๆ 
ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์  และโทรคมนาคม และมีกระบวนการตอบสนองข้อ
ร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดําเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
และยุติธรรม 
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3. การปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จในการประกอบ
กิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงได้กําหนด
นโยบายที่จะให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้ 

3.1 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

3.2 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

3.3 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน  โดยมีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการดําเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจการว่าจ้าง 

3.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทํางานให้พนักงานมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน 

3.5 จัดสถานที่ทํางานให้มีความสะดวกสบายเหมาะสมกับสภาพของงานที่ทํา พร้อมสร้าง
บรรยากาศในสถานที่ทํางานให้พนักงานรู้สึกอยากที่จะทํางานร่วมกับบริษัทอย่างเต็มที่
ตลอดไป 

3.6 การแต่งตั้ง และการโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ กระทําด้วยความ
สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ  และความเหมาะสมของพนักงาน 

3.7 ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาส
อย่างทั่วถึงและอย่างสม่ําเสมอ  

3.8 ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาบนพื้นฐานตาม
ความสามารถและความรู้ทางวิชาชีพ 

3.9 บริษัทให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานและสถานภาพของบริษัท ให้พนักงานทราบ
อย่างสม่ําเสมอ 

3.10 หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน
ของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

3.11 จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับเร่ืองที่อาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึง
มาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้องเรียน ที่เป็นระบบและยุติธรรม 

3.12 บริษัทจัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสมสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
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3.13 บริษัทและตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้วยความเป็น
กลาง โดยไม่เข้าไปชักจูง ครอบงํา 

3.14 สร้างจิตสํานึกที่ดีให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 

4. การปฏิบัติต่อคู่ค้า  และเจ้าหนี ้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียม เสมอภาค 
และเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้เกียรติและถือว่าคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้เป็นแหล่งทรัพยากรภายนอกที่เอ้ืออํานวยให้
ธุรกิจของบริษัทดํารงอยู่ได้ ไม่คิดเป็นปรปักษ์หรือลูกไล่ในทางการค้า แต่ให้คํานึงถึงการพัฒนาธุรกิจของ
บริษัทร่วมกันเป็นหลัก  รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมาบนพื้นฐานตามจริง  
โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

4.1 ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

4.2 ละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ
เจ้าหนี้เป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะ 

4.3 ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง  ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาทางแก้ไข 

4.4 เจรจาต่อรองโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ฉันท์ธุรกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาการดําเนิน
กิจการของบริษัท และหาทางออกหรือข้อสรุปอันพอใจและยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย  ไม่เจรจา
ด้วยวิธีหลอกลวง หรือขู่เข็ญบังคับ หรือโดยไม่มีหลักการและเหตุผล 

4.5 ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า ไม่มีอคติ สร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างคู่ค้า 

4.6 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

4.7 เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ําเสมอ 
 

5. การปฏิบัติต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่ดีตาม
หลักสากลที่ถือปฏิบัติในทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  

5.1 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
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5.2 ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

5.3 มุ่งมั่นแข่งขันทางการค้าโดยเสนอบริการที่ดีต่อลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจเกินความ
คาดหมายมากกว่าการมุ่งเพื่อตัดราคากับคู่แข่งทางการค้า 

5.4 ร่วมมือกันในการประกอบธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 
6. การปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน  และการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดําเนิน
กิจกรรมที่ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้ 

6.1 ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน 
ลูกค้าและบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ 

6.3 จัดให้มีป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ํากว่ามาตรฐานที่
ยอมรับได้ 

6.4 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างยิ่งต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะส่งเสริมถึงความ
ปลอดภัย คุณภาพอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

6.5 ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อ
สนับสนุนและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องจากการ
ดําเนนิงานของบริษัท 

6.6 ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในลักษณะการสร้างจิตสํานึก
ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น น้ํา ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ และให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่พนักงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6.7 เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดําเนินงานต่อความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

6.8 ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นที่องค์กรต้ังอยู่ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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6.9 สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

6.10 ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนที่
องค์กรตั้งอยู่ทั้งที่ดําเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน อย่างสม่ําเสมอ 

 
7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลของบริษัท 

บริษัทได้กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ 
อันเป็นการ  ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม จึงกําหนดเป็นข้อปฏิบัติ
สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้ 

7.1 บริษัทจัดให้มีการควบคุมดูแล และป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกําหนด
นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณา และอนุมัติรายการ พร้อมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่กํากับ
ดูแลบริษัท 

7.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร   ต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์  ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย / 
บริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบ
จริยธรรมที่ดีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักสําคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
มีหน้าที่พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่ อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักสําคัญ 

ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

7.3 สําหรับกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกําหนด พรบ. บริษัทมหาชน และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ให้บริษัททราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการ
บริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับ
รายงานนั้น และเพื่อทําการเก็บรักษาต่อไป 
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8. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

8.1 บริษัทมุ่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง และทันกาล รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ                
ที่เกี่ยวข้อง  

8.2 บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทํางานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและ
ได้ดําเนินการจํากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง
และที่จําเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกําชับผู้ที่ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความ
ปลอดภัยโดย เคร่งครัด ทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ 
กฎหมายแล้วแต่กรณี 

 
9. การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

9.1 ด้านสิทธิมนุษยชน 

- เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์
ด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่กระทําการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือ
ล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

9.2 ด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน 

- ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรง หรือ
ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ 
ศาสนา การแสดงความเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอ่ืนใด 

- จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับ เช่น วันหยุดพักผ่อน 
การจ่ายค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

- จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณายุติข้อร้องทุกข์ที่
เหมาะสมและเป็นธรรม 

- กรณีมีการทําผิดระเบียบหรือวินัยและต้องดําเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อ
ลงโทษอย่างเป็นธรรมแล้วแต่กรณี  
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9.3 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน 

- สนับสนุนด้านสุขอนามัย และความปลอดภัย ของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่
ดี และสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายต่างๆ และดําเนินการ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทํางานต่างๆ 

10. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

10.1 พนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นําทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบริษัทไปใช้หรือให้บุคคลอ่ืนใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

10.2 งานใดๆ ที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่ บริษัท ได้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว 
พนักงานมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งรวมถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ไม่ว่าจะเก็บไว้ใน
รูปแบบใดๆ 

 
11. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

11.1 ห้ามมิให้พักงานให้ หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนําให้บุคคลนั้นกระทําหรือละเว้น
การกระทําใดอันเป็นการผิดต่อกฎหมาย 

11.2 ห้ามมิให้รับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนที่ส่อไปในทางจูงใจให้
ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ 

11.3 ดําเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดําเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย 

 
12.  การใช้สิทธิทางการเมือง 

12.1 บริษัทให้ความสําคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง 

12.2 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
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13. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

บริษัทกําหนดเป็นนโยบายอย่างเคร่งครัด ให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้มีการจัดจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในภายใต้การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบและติดตามระบบ การ
ควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะทุกไตรมาส เพื่อปรับปรุงมาตรการการควบคุมต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป ดังนั้นเพื่อให้ระบบการควบคุมบรรลุเป้าหมายจึงกําหนดแนว
ปฏิบัติไว้ดังนี้   

1. ผู้บริหารควรตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน และควรสร้างให้มีการควบคุม
ภายในขึ้นในงานทุกระดับชั้นของบริษัท 

2. กําหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกด้านตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ของงาน 
ระดับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

3. กําหนดให้ “คณะทํางานบริหารความเสี่ยง” รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนํา
ผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความ
เสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้นทราบ 

5. การรายงานทางการเงิน  ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานที่มีความ
ถูกต้องครบถ้วน  เชื่อถือได้  ทันเวลา  ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

6. พนักงานทุกระดับจะต้องให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุก
มาตรการที่บริษัทกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง  

7. พนักงานทุกมีหน้าที่สนับสนุนการทํางาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก  

 



บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน)      15 
 

จรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด ยึดถือปฏิบัติเป็น
พิเศษโดยเคร่งครัดนอกเหนือจากจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจัดให้มีจรรยาบรรณของกรรมการ เพื่อใช้ยึดถือและปฏิบัติ ดังนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ด้วยความ
ระมัดระวัง และศึกษาทําความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การตัดสินใจในกรณีใดๆ ต้องอยู่บน
พื้นฐานของการมีข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ รวมถึงการบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจ
นั้นๆไว้เป็นหลักฐาน รวมถึงการเข้าประชุมทุกคร้ัง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจําเป็น  

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และยุติธรรม มีความเป็นกลาง โดยในการ
ประชุม หากกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองที่พิจารณา กรรมการท่านนั้นต้องออกจาก
ห้องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใดๆ ในเร่ืองที่พิจารณาดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน  

4. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษัท  

- คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์  ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย / บริษัทร่วม
อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระโดยใช้แนวทางดําเนิน
ธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้เป็นเกณฑ์ และคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัท
เป็นหลักสําคัญ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล  และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็น
หลักสําคัญ 

- ไม่นําข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนโดย
มิชอบ 

- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 

- ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว 
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5. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรไม่ให้ ร่ัวไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย 

6. การเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ อันได้แก่ การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการเกี่ยวกับการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ เมื่อรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามแบบ 59-2 
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วให้สําเนาส่งประธาน
กรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไปโดยผ่านเลขานุการบริษัท และการรายงาน
การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ 

 

จรรยาบรรณธุรกิจของผู้บริหาร 

เพื่อเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในการประพฤติและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนดูแล
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค บริษัทจึงคัดเลือกจรรยาบรรณหลักขึ้นมาเพื่อให้
หัวหน้าแผนก ผู้จัดการฝ่าย และผู้บริหารระดับสูงทุกคน ยึดถือปฏิบัติเป็นพิเศษโดยเคร่งครัดนอกเหนือจาก
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญที่จะส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร อันจะส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน 

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท โดยถือประโยชน์ของบริษัท 
เป็นสําคัญ 

2. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัท อย่างเคร่งครัด 

3. เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานอื่น 

4. ไม่กล่าวร้าย หรือกระทําการใดๆ อันนําไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในบริษัท 

5. รักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในองค์กร 

6. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักษาคํามั่นสัญญา 

7. ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและบริษัท 

8. เอาใจใส่และดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน รวมทั้ง
การพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

9. หลีกเลี่ยงการให้ และ/หรือรับสิ่งของ การให้และ/หรือรับการเลี้ยงรับรองหรือประโยชน์ใดๆ 
จากลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

10. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทางเพศ 
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จรรยาบรรณของพนักงาน 

จรรยาบรรณพนักงานนี้ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นสําหรับพนักงานในการประพฤติตนอย่างมี
จรรยาบรรณ มีความระมัดระวังในการกระทําใดๆ ที่จะไม่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อันเป็นการทํา
ให้บริษัทเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 

1. การปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น 

1.1 พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส 

1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
งานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

1.3 พนักงานที่มีตําแหน่งหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของ
พนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา และพนักงานไม่พึงกระทําการใด ๆ อันเป็นการไม่
เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา 

1.4 พนักงานทุกคนพึงเป็นผู้มีวินัยและประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และ
ประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม พึงหลีกเลี่ยงการกระทํา
ใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทใน
ภายหลัง 

1.5 ไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานขององค์กรไปทํางานอื่น หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ที่ส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานในเวลาทํางานขององค์กรได้อย่างเต็มที่ 

1.6 ร่วมสร้างการทํางานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รักษาบรรยากาศแห่งความ
สามัคคี และความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันในหมู่พนักงาน 

1.7 พนักงานทุกคนต้องเคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืน 

1.8 ไม่นําผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 
 

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง และสังคม 

2.1 อํานวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจและเต็ม
ความสามารถโดยไม่ชักช้า 

2.2 ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่
ถูกต้อง 
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2.3 เห็นคุณค่าของบุคคลอ่ืน ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผู้อ่ืนอยู่เสมอ 

2.4 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่องานและภาพพจน์ของบริษัท 

 
3. การปฏิบัติต่อองค์กร 

3.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์กร รวมทั้งกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ คําสั่ง และมติคณะกรรมการ 

- ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําหรือปกปิดการกระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมาย 

3.2 การแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอก 

- ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชนในเร่ืองที่
อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดําเนินงานของบริษัทโดยตนเองไม่มีอํานาจ
หน้าที่ 

- ผู้ที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวใดๆ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการ
เผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนและสาธารณชน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการดําเนินงาน 
และภาพลักษณ์ของบริษัท 

3.3 การจัดทําเอกสาร และการบันทึกรายการข้อมูล 

- ต้องจัดทําเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

- ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท 

- บันทึกรายการข้อมูลทางธุรกิจทุกประเภทของบริษัทจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และ
สามารถ ตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจํากัดหรือข้อยกเว้นใด ๆ 

- พนักงานทุกระดับต้องจัดทํารายการข้อมูลทางธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
ระเบียบ และข้อกําหนดต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลง
รายการทางธุรกิจที่ครบถ้วน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ และทันเวลา 
เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดทํา และการประเมินรายงานทางการ
บัญชีและการเงิน สามารถบันทึกและจัดทํารายการทางการบัญชีและการเงินทุกประเภท
ของบริษัทลงในระบบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน 
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- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทําการบิดเบือน ปกปิดข้อมูลหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน หรือข้อมูลรายการ
ทางด้านปฏิบัติการต่อผู้บังคับบัญชา 

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการ จัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูล 
รายการทางธุรกิจ  

3.4 การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร 

เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของตนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสามารถนํามาใช้
ประโยชน์กับองค์กรได้เมื่อต้องการ เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสาร 
พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทําลายด้วยวิธีที่เหมาะสมถูกต้องกับข้อมูลหรือเอกสารแต่
ละประเภท 

3.5 การใช้คอมพิวเตอร์และข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

- ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสประจําตัว 
(Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อ่ืน  ห้ามการเผยแพร่ แจกจ่าย 
หรือทําให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ เว้นแต่เป็นงานให้บริการในธุรกิจเฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุญาต
แล้วเท่านั้น  

- ห้ามผู้บริหาร และพนักงานเข้าถึงระบบหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้มีไว้
สําหรับตนโดยมิชอบ 

- ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่
บริษัทซื้อมาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- ห้ามผู้บริหารและพนักงานนําซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ 

- ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ  ที่
นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทติดตั้งให้ 

- ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัทในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย ทําให้
เสื่อมเสีย หรือข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรําคาญให้กับ
ผู้อ่ืน 
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- ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิด
ศีลธรรมอันดีงาม หรือละเมิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์       
พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอ่ืนๆ 

- ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ ที่บริษัทจัดให้ อาทิเช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
บริษัทเป็นหลัก 

- ห้ามผู้บริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ทําซ้ํา ลบทิ้ง หรือทําลายข้อมูล
ของบริษัทที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ 

- พนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายระบบสารสนเทศของบริษัท อย่างเคร่งครัด 

3.6 การรักษาข้อมูลความลับ 

- ต้องดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลความลับของลูกค้า และของบริษัท  อย่างระมัดระวังและ
รอบคอบ มิให้เอกสาร หรือข้อมูลอันเป็นความลับ ร่ัวไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และลูกค้าของบริษัท 

- ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้า และของบริษัท ต่อผู้ที่ไม่มีสิทธิรับรู้ เว้นแต่
ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวลูกค้าเอง หรือจากผู้มีอํานาจอนุมัติที่
บริษัทกําหนด 

- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต้องทราบและปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

- ต้องไม่นําข้อมูลความลับของลูกค้าและข้อมูลของบริษัทที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อนําไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

- ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเร่ืองที่
เกี่ ย ว ข้อ ง กั บ บ ริ ษั ท โ ดย ตน เ อง ไ ม่ มี อํ า นา จห น้ า ที่  ห รือ เ ร่ือ ง อั นใ ด ที่ อ าจ จ ะ
กระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดําเนินงานของบริษัท 

3.7 การรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท 

บริษัท ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัท อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 

- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล
ทรัพย์สินของบริษัท  มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัด มี
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ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่  และไม่นําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน 

- การรักษาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทให้รวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความ
ปลอดภัย และการตื่นตัวต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และทําให้
ทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหาย ถูกลักขโมย หรือถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด 

4. การใช้ข้อมูลภายในและการได้มาหรือจ าหน่ายไปึึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท 

4.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลที่ยังไม่ประกาศต่อสาธารณะ 
(ข้อมูลภายใน) หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท  

4.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของบริษัท ควรละเว้นการ
ซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของ
บริษัท รวมถึงข้อมูลสําคัญอ่ืนๆ ควรรอให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนก่อน แล้วจึง
ทําการซื้อขายในวันถัดไปจึงจะเหมาะสม    เพื่อเป็นการป้องกันการซื้อขายหุ้นโดยใช้
ข้อมูลภายในและเพื่อเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหุ้นของบุคคล
ภายใน 

4.3 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พึงต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทถึง
กรรมการผู้จัดการภายใน 3 วันนับแต่วันที่ทําการซื้อขายหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลใน
การติดตามและประเมินระบบการป้องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ซึ่ง
บริษัทจะได้มีการสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบและพิจารณา
ต่อไป 

5. การรับหรือการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนกบัลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้ทําธุรกิจ
ร่วมกับบริษัท คุณธรรมและชื่อเสียงที่ดีของบริษัทย่อมเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์
ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงกําหนดแนวปฏิบัติไว้ดังน้ี   

5.1 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจในนามของบริษัท 

5.2 การแลกเปลี่ยนของกํานัล หรือการเลี้ยงตอบแทนตามธรรมเนียม เช่น รับประทานอาหาร 
หรือ การเลี้ยงรับรองระหว่างผู้บริหาร/พนักงานบริษัทกับบุคคลอ่ืน  สามารถทําได้ตาม
ความเหมาะสมและต้องกระทําด้วยความโปร่งใสหรือทําในที่เปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์
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ทางธุรกิจ และเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ หรือในโอกาสตามประเพณี
นิยม ทั้งนี้การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องแน่ใจ
ว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย 

หากไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมในการรับของกํานัล การบริการ ผลประโยชน์ หรือ
การแสดงน้ําใจใดๆ ควรขอคําปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานของท่าน 

5.3 ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง หรือการแลกเปลี่ยนของกํานัลที่มี
มูลค่าสูง หรือมีความถี่เกินสมควร  หรือเป็นกรณีที่อาจทําให้เกิดภาพลักษณ์ของการ
เกื้อหนุน หรือการมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความลําเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้ หรือส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ 
ของผู้รับหรือผู้ให้ 

5.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน สิ่งล่อใจ เงินให้กู้ยืม การให้ตอบ
แทนหรือการได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ รวมถึงการได้รับสินค้าหรือการบริการในราคา
พิเศษ ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ได้ใช้กับสาธารณชนทั่วไป หรือไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ 
 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลของบริษัท 

บริษัทได้กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการ
กระทําใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม จึง
กําหนดเป็นข้อปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้ 

6.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป็นการ ไม่หา
ผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือพวกพ้อง โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ในการ
ติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง อันเป็นเหตุให้บริษัทต้อง
เสียหาย 

6.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป็นการไม่ใช้โอกาส
หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว และในเร่ืองการทําธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทําธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง 

6.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จําเป็นต้องทํารายการเช่นนั้น
เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ 



บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน)      23 
 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นต้องไม่มีส่วนในการ
พิจารณาอนุมัต ิ

6.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ซึ่งหากมี
การถือหุ้นอันอาจมีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน หรือในกรณีได้หุ้นนั้นก่อนการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท  หรือได้รับทางมรดก ต้องรายงานให้บริษัท
รับทราบโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานถึงกรรมการผู้จัดการในฐานะเลขานุการ
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม 

6.5 กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่
ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอ่ืนๆ การไปดํารงตําแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อ
ประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท 

6.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอ่ืนใด อัน
อาจมีผลกระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์ของบริษัทหรือเป็นการแข่งขันกับบริษัท 

6.7 พนักงานต้องไม่ทํางานอ่ืนหรือทํางานให้กับบุคคลอ่ืน ซึ่งไม่ว่าจะมีการให้ประโยชน์ตอบ
แทนหรือไม่ก็ตามในระหว่างเวลาทํางานของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการ
ผู้จัดการหรือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ส่วนที่ 4 
 
การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

บริษัทกําหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่
จะต้องศึกษา ทําความเข้าใจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยละเอียด         
ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน 

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดละเว้น หรือกระทําผิดจรรยาบรรณที่กําหนดไว้ จะถูก
สอบสวนและลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
และข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองสําคัญที่จะดําเนินการให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนเองทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
อย่างจริงจัง 

บริษัทจะมีการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจทุกๆ 2 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวการณ์และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง มีช่องทางในการร้องเรียน การแสดง
ความเห็นหรือซักถามข้อสงสัย  และรายงานในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือร้องเรียน
การกระทําผิดจรรยาบรรณได้โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับสําหรับพนักงานบริษัท หรือ โดยจัดส่งคํา
ร้องเรียนถึงเลขานุการบริษัท เพื่อนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแจ้งโดยตรงต่อกรรมการ
อิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้

 
1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

1.1 กรรมการอิสระที่อีเมล์ 
1)  นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  อีเมล์ที่ sompoch@subsrithai.co.th  หรือ 
2)  นางจิตรา  ถาวระ   อีเมล์ที่ chitra_t@irpc.co.th  

1.2 เลขานุการบริษัท 
1)  นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล  อีเมล์ที่ sumrit@subsrithai.co.th 
 

mailto:sumrit@subsrithai.co.th
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1.3 ส่งผ่านไปรษณีย์ถึง 

1)  นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมและการอิสระ 

2)  นางจิตรา  ถาวระ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3)  นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล   เลขานุการบริษัท 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

 
2. กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อ
เป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้ 

2.1 ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม
จริยธรรม 

2.2 ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีหน้าที่
สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียนและกําหนดมาตรการดําเนินการเพื่อ
ระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

3.1 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่
ปลอดภัย 

3.2 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คํานึงถึงความปลอดภัย โดยผู้
ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตําแหน่ง
งาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อัน
เน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
........................................................................ 
 
ใบลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ 
 

1. ข้าพเจ้าได้รับและอ่านนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัท ทรัพย์
ศรีไทย จํากัด (มหาชน) แล้ว 

2. ข้าพเจ้าจะศึกษาและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงานอย่างเคร่งครัด 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................... 
 
          (..................................................) 
 
           วันที่........./................../............... 

 
 
 
หากท่านต้องการคําชี้แจง และ/หรือ คําขยายความเพิ่มเติมใดๆ ในเนื้อหาที่ปรากฏในคู่มือ เล่มนี้ กรุณาติดต่อ
ฝ่ายปฏิบัติการ โทร. 02-318-5514-5 
 
 
 




