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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทไดป้รับปรุง “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct)” ของ
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ  ากัด  (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (“บริษัทฯ”) ขึน้ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและบคุคลที่เก่ียวขอ้งยึดถือ
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ ควบคู่ไปกับขอ้บงัคบัและ
ระเบียบของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม  มี
ประสิทธิภาพ ผดงุเกียรติและศกัด์ิศรี ควรแก่ความเชื่อมั่น และความไวว้างใจของคู่คา้ ลกูคา้ และประชาชน 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยั่งยืน โดยก าหนดให้
บรษิัทฯ จดัใหมี้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุในเรื่อง ดงันี ้ 

1.  ข้อพึงปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และทีป่รึกษา 

 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และมีความรบัผิดชอบต่อ     
ผูม้ีสว่นไดเ้สีย จึงก าหนดแนวปฏิบตัิไว ้ดงันี ้
 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ เ ก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ                            
มติคณะกรรมการบรษิัทและมติของผูถื้อหุน้ รวมทัง้นโยบายของบรษิัทและหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท  
 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต มีความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบไดเ้พื่อประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง 
 1.3 อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มก าลังความรู ้ความสามารถ รวมถึงการ                   
เขา้รว่มประชมุทกุครัง้ เวน้แต่มีเหตจุ าเป็น 
 1.4 รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทมิใหร้ั่วไหล และไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เป็น

ความลบัของบริษัทไปยงับุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัทหรือผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

ยกเวน้กรณีที่เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 1.5 ปฏิบตัิหนา้ที่โดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึง 

  (1)  ไม่แสวงหาผลประโยชนอ์นัมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

  (2)  ไม่น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ อันมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในบริษัทอื่นที่มี   

ผลบั่นทอนผลประโยชนข์องบรษิัท 
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  (4)  ไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

  (5)  ไม่มีผลประโยชน ์หรือสว่นไดเ้สียจากการท าสญัญาของบรษิัท 

  (6)  ไม่รบัสิ่งของ หรือประโยชนอ์ื่นใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชนข์องบรษิัท 

2. ข้อพึงปฏิบัติส าหรับพนักงาน 

 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน ควบคู่ไปกับขอ้บงัคบัการท างาน กฎระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง 

และประกาศของบรษิัท โดยมุ่งหวงัใหพ้นกังานยึดถือปฏิบตัิไปในวิถีทางเดียวกนัจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร

รว่มกนั ภายใตก้รอบคณุธรรมความซื่อสตัยแ์ละมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย จึงก าหนดแนวปฏิบตัิไว ้ดงันี ้

 2.1 การปฏิบัติตน 

  (1)  เรียนรูแ้ละปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท หลกัการ

ก ากบั ดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

  (2)  ศึกษา หาความรูแ้ละประสบการณ ์เพื่อเสริมสรา้งตนเองใหเ้ป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

เพื่อพฒันาการปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้  

  (3)  ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มานะ อดทน ยึดมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม  

  (4)  ไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชนอ์ื่นใดโดยมิชอบจากผูบ้งัคบับญัชา 

หรือจากบคุคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  

  (5)  ละเวน้จากอบายมขุและสิ่งเสพติด ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าใหเ้สื่อมเสียเกียรติและ

ชื่อเสียงทัง้ของตนเองและบรษิัท  

  (6)  ใหค้วามรว่มมือและใหก้ารสนบัสนนุการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ  

  (7)  รกัษาและรว่มสรา้งสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ  

 2.2 การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน  
  (1)  เรียนรูก้ารเสรมิสรา้งการท างานเป็นทีม โดยใหค้วามรว่มมือช่วยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกัน

เพื่อประโยชนต์่องานของบรษิัทโดยรวม 

  (2)  ปฏิบตัิต่อเพื่อนรว่มงานดว้ยความสภุาพ มีน า้ใจ มีมนษุยสมัพนัธอ์นัดี ปรบัตนใหส้ามารถ

ท างานรว่มกบับคุคลอื่นได ้และไม่ปิดบงัขอ้มลูที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิงานต่อเพื่อนรว่มงาน 

  (3)  เคารพในสิทธิของบคุคลอื่น ไม่กลา่วรา้ยต่อผูอ้ื่นโดยปราศจากขอ้มลูความจรงิ 

  (4)  ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่ เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ ดีของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมทัง้มีความสภุาพต่อบคุลากรใตบ้งัคบับญัชา และผูร้ว่มงานทกุระดบั 

  (5)  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบตัิต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนบัถือ และรบัฟังค าแนะน า

ของผูบ้งัคบับญัชา 
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  (6)  หลีกเลี่ยงการน าเอาขอ้มลูหรือเรื่องราวของบุคคลอื่น ทัง้ในเรื่องที่เก่ียวกับการปฏิบตัิงาน

และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือ

ภาพลกัษณข์องบรษิัท 

  (7)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่ผิดศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศ ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้น 

หรือก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการท างานที่บั่นทอนก าลงัใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือกา้วรา้ว รวมถึงการรบกวน

การปฏิบตัิงานของพนกังานอื่น  

 2.3 การปฏิบัติต่อบริษัท 
  (1)  ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยส์ุจริต มุ่งมั่นทุ่มเทในการท างาน ตลอดจน
ปฏิบตัติามกฎระเบียบ หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย และค่านิยมขององคก์ร 
โดยถือประโยชนข์องบรษิัท เป็นส าคญั 
  (2)  รกัษาความลบัของลกูคา้ คู่คา้ และบรษิัท อย่างเครง่ครดั โดยดแูลระมดัระวงัมิใหเ้อกสาร 
หรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของลกูคา้ คู่คา้และบรษิัท รั่วไหล หรือตกไปถึงผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตใุห้
เกิดความเสียหายแก่บรษิัทได ้
  (3)  ไม่กล่าวรา้ยหรือกระท าการใด ๆ อนัน าไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของ
บรษิัท หรือของบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท 
  (4)  พึงรกัษาเกียรติของตนใหเ้ป็นที่ยอมรบั รวมทัง้ไม่กระท าการใดที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อภาพลกัษณ ์และชื่อเสียงของบรษิัท 
  (5)    สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีโดยใหค้วามรว่มมือกบัสงัคม ชมุชน หน่วยงานราชการและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 
  (6)  ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปิดการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดความขัดแยง้      
ทางผลประโยชนก์บับรษิัท การทจุรติและคอรร์ปัชนั หรือการกระท าใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย  
  (7)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกับการกระท าที่เขา้ข่ายการทุจริต
และคอรร์ปัชนั โดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่บรษิัท
ก าหนดไว ้และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของบรษิัท 
  (8)  พึงดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท ให้คงสภาพดี ใช้ประโยชน์ได้      
อย่างเต็มที่ และตอ้งไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน 

3.  สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน 

 3.1 เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบตัิดว้ยสาเหตอุนัเนื่องมาจากความเหมือนหรือความ
แตกต่าง ทัง้ทางดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคล 
และคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 3.2 มีระบบการประเมินผล การใหผ้ลตอบแทนการปฏิบตัิงาน การใหร้างวลัและบทลงโทษ ซึ่งอยู่
บนพืน้ฐานของความยตุิธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ และสามารถอธิบายได ้



 

4 
 

 3.3 เปิดโอกาสและใหค้วามส าคญัต่อการพัฒนาทกัษะ ความรู ้และความสามารถของพนักงาน
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง พรอ้มทัง้จดัใหม้ีแผนการสืบทอดงานในทกุต าแหน่งที่ส  าคญั 
 3.4 ใช้เกณฑค์วามรู ้ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็น
ตวัชีว้ดั ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย โดยท าการประเมินดว้ยความยตุิธรรม เสมอภาค และสามารถอธิบายได ้
 3.5 ส่งเสริมใหม้ีการสรา้งความสมดุลในชีวิตของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนใหม้ี
กิจกรรมที่สรา้งสรรค ์และเป็นประโยชนต์่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของทัง้พนักงาน 
ครอบครวั ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ 
 3.6 มีขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาในการด าเนินการแก้ปัญหาจากการเรียกรอ้งความ                  
เป็นธรรมของพนกังาน โดยก าหนดใหม้ีขัน้ตอน กระบวนการและกลไกที่ชดัเจน 

4.  ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 

 4.1 ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับ คณุภาพ ความมั่นคง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สิ่งแวดลอ้ม (Quality, Safety, Health and Environment หรือ QSHE) อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น รวมทัง้ผลกัดนั
ใหม้ีการน าระบบการจดัการตามมาตรฐานสากลมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการบรหิารงาน 
 4.2 ออกแบบกระบวนการใหบ้รกิารดว้ยความปลอดภยั 
 4.3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม            
อาชีวอนามยั ความปลอดภยั ต่อชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม 
 4.4 สื่อสารท าความเข้าใจและใหค้วามร่วมมือในการใหข้้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน         
ผูถื้อหุน้ และผูส้นใจทั่วไปอย่างทนัสถานการณเ์ก่ียวกับสถานะและขอ้เท็จจรงิในการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
โดยไม่ปิดบงัขอ้เท็จจรงิ 
 4.5 ใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดดลุยภาพต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 
 4.6 มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพฒันาและส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคม การรกัษาสิ่งแวดลอ้มและ
พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน ตามหลกัการพฒันาที่ยั่งยืนเพื่อใหอ้ยู่รว่มกนัอย่างมีความสขุ 
 4.7 ปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในบุคลากร          
ทกุระดบัอย่างต่อเนื่อง 
 4.8 ส่งเสริม รักษา และธ ารงไวซ้ึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ โดยใหค้วาม
รว่มมือ สนบัสนนุนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อประโยชนข์องชมุชนและสงัคมโดยรวม 
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5.  การรับหรือให้ทรัพยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดทีอ่าจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหน่ึงอย่างใด 

 5.1   ปฏิบตัิหนา้ที่ของตนดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติขยนัหมั่นเพียร และมีส  านึกรบัผิดชอบ 
 5.2 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจท าให้รายงานผลการ
ตรวจสอบบิดเบือนไป 
 5.3 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์ใดจากผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ โดยมีเจตนา
เพื่อที่จะใหม้ีการกระท าหรือละเวน้การกระท าใดที่ไม่ถกูตอ้ง หรือแลกเปลี่ยนกบัสิทธิพิเศษจากบรษิัทฯ 
 5.4 ไม่ใชอ้ านาจในต าแหน่ง / หนา้ที่ที่มีอยู่ในบรษิัทฯ เพื่อเอือ้ประโยชนส์ว่นตวั 
 5.5 รบัของขวญั ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม ตามประเพณีนิยม และหรือประเพณีทางธุรกิจ
เท่านั้น และมูลค่าของที่รับมาไม่เกิน 3,000 บาท หากมีความจ าเป็นต้องรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า         
ที่ก าหนด ควรรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และหรือฝ่ายกฎหมายและก ากบัดแูลกิจการทราบ และ
ด าเนินการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการรับ-ให้ 
ของขวญั การเลีย้งรบัรอง หรือประโยชนอ์ื่นใด และเป็นไปอย่างเปิดเผยดว้ยความโปรง่ใส 
 5.6 ไม่มีสว่นรว่มในกิจกรรมหรือความสมัพนัธอ์นัอาจก่อใหเ้กิดความบั่นทอนต่อการปฏิบตัิหนา้ที่
อย่างเป็นกลาง ทัง้นี ้รวมถึงการกระท าหรือความสมัพนัธท์ี่ขดัต่อผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

6.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ในการท าธุรกรรมของบริษัทฯ 

 6.1 หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ อันก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับขององคก์ร หรือ       
ที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 6.2 ระมัดระวังเรื่องความสมัพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ       
ที่เป็นคู่แข่งทางการคา้กับบริษัทฯ รวมทัง้ ความสมัพันธ์หรือธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานดว้ยกันที่อาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ หรือมีผลกระทบต่อบรรยากาศในการท างาน/การปฏิบตัิหนา้ที่ 
 6.3 ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการแสวงหา
ผลประโยชนส์่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชนใ์นกิจการส่วนตัว หรือ ท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ   
ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ 
 6.4 ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการขดัต่อผลประโยชนท์างธุรกิจของบรษิัทฯ หรือเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบรษิัทฯ อนัมีผลใหบ้รษิัทฯ เสียผลประโยชน ์หรือไดร้บัประโยชนน์อ้ยกว่าที่ควรจะเป็น 
 6.5 ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการที่เก่ียวโยงกนัตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) อย่างเครง่ครดั 

7.  การซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

 7.1 หลีกเลี่ยงการใชข้อ้มูลภายใน หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกอื่น หรือใชส้ารสนเทศ     
ที่ส  าคญัที่ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชนใ์นการซือ้ หรือขายหุน้ของบรษิัทฯ และส าหรบัผูบ้รหิาร
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ระดับสูงพึงละเวน้การซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ภายหลังจากที่สารสนเทศที่ส  าคัญได้
เปิดเผยแลว้ก็ตาม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนไดม้ีการประเมินสารสนเทศนัน้ตามสมควร ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ 
 7.2 ไม่ใหข้อ้มลูทางการเงิน แนวโนม้ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
แสดงความคิดเห็นในนามของบริษัทฯ ต่อสื่อ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาภายนอก ไม่ว่าจะผ่าน          
ทางอินเตอรเ์น็ต หรือเวทีสาธารณะใด โดยไม่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทฯ 
 7.3 พึงละเวน้ หรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่
เก่ียวขอ้งกับงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มีนโยบาย หรือแนวทางในการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน 
หรือเรื่องอ่ืนใดที่อาจจะสง่ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิัทฯ 
 7.4 จัดเก็บสารสนเทศที่ส  าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดให้รับรูไ้ด้เฉพาะ
เจา้หนา้ที่ผูเ้ก่ียวขอ้งเท่าที่จ  าเป็น และตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบว่า เป็นสารสนเทศที่เป็นความลบั
และมีการก าหนดขอ้จ ากดัในการน าไปใช ้รวมทัง้ขอ้หา้มในการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทฯ โดยใชส้ารสนเทศดงักล่าว 
 7.5 ปกป้องขอ้มูลที่ไดม้าระหว่างการปฏิบัติหนา้ที่ และไม่น าขอ้มูลที่ไดม้าใช้เพื่อผลประโยชน์   
สว่นตน หรือเพื่อการใดที่ขดัต่อกฎหมาย 
 7.6 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องรายงานการซื ้อ-ขายหุ้น  / การถือครอง
หลกัทรพัยข์องบรษิัทใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ที่มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท  

8.  การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับนโยบาย และแนวปฎิบัติของบริษัท 

 8.1 ปฏิบัติงานภายใตก้ฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคับที่บริษัทฯ เป็นผูก้  าหนดขึน้อย่างเคร่งครดั 
และมีความรับผิดชอบในการค้นหาแนวทาง/ค าแนะน าเก่ียวกับข้อกฎหมายต่าง  ๆ ที่มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง แกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
 8.2 ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกับระเบียบขอ้บังคับบริษัทฯ และขอ้กฎหมายที่ เก่ียวขอ้งกับ
การปฏิบตัิงาน ตลอดจนการด าเนินการทางวินยัและบทลงโทษอย่างชดัเจน และสามารถอธิบายแก่พนกังาน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้
 8.3 รกัษาความมีระเบียบวินัยในการประพฤติ และปฏิบัติงานของตนเองและผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 
ภายใตข้อบเขตอนัสมควร โดยค านึงถึงสถานการณแ์ละขอ้เท็จจรงิที่เหมาะสม และน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 
 8.4 เคารพและสนบัสนนุกิจกรรม / ธุรกรรมที่มีวตัถปุระสงคท์ี่ถกูตอ้งตามกฎหมาย และหลกัจรยิธรรมของ
องคก์ร 
 8.5 ยึดถือและปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก าหนดขึน้ อาทิเช่น นโยบาย
การก ากับดแูลกิจการที่ดี นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั นโยบายและแนวปฏิบตัิ เรื่องการรบั -ให ้
ของขวญั การเลีย้งรบัรอง หรือประโยชนอ์ื่นใด คู่มือมาตรการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั เป็นตน้ 
 

9.  การใช้ทรัพยส์ิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทัง้ 
การดูแลรักษา 
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 9.1 ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทฯ 
 9.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา้ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายกบับรษิัทฯ 
 9.3 ใช ้Hardware และ Software ที่บรษิัทฯ จดัใหเ้พื่อธุรกิจของบรษิัทฯ 
 9.4 ควบคมุบคุคลภายนอกในการเขา้ถึงแฟ้มขอ้มลูและโปรแกรมเท่าที่จ  าเป็นต่อการท างานใหก้ับ
บริษัทฯ และดูแลใหบุ้คคลดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั 
 9.5 รกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มลูสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใช้
ในการเขา้ถึงระบบขอ้มลูของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
 9.6 ใชท้รพัยส์ินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ และเพื่อ
พฒันาศกัยภาพในการท างาน รวมถึงไม่น าทรพัยส์ินของบรษิัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตวั 
 9.7 ปกปอ้งดแูลทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ มิใหเ้สียหาย สญูหาย เสื่อมค่า และใชท้รพัยส์ิน
ทางปัญญาใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ รวมถึงการดแูลรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัอย่างเหมาะสม 

10.  การปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ/์สื่อสารทางการตลาด 

 10.1 โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้าง                           
ความเขา้ใจผิด ไม่ขดัต่อศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม และไม่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในสงัคม 
 10.2 มุ่งมั่นในการสง่มอบสินคา้และบรกิารใหต้รงตามขอ้ตกลงที่มีกบัลกูคา้ 
 10.3 รกัษามาตรฐานและคณุภาพสินคา้และบรกิาร เพื่อสรา้งความมั่นใจและความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 
 10.4 ยินดีรบัขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ และปรบัปรุงแก้ไขอย่างทนัท่วงที กรณีมีขอ้จ ากัดหรือตอ้งใช้
เวลาในการแกปั้ญหา ตอ้งรีบแจง้ขอ้มลูและสถานะใหล้กูคา้ทราบในเวลาอนัควรและแจง้ความก้าวหนา้ใน
การแกไ้ขเป็นระยะ ๆ 
 10.5 ไม่เรียกรบัเงิน สิ่งของ ผลประโยชนใ์ด ๆ อนัสอ่ถึงการกระท าที่เป็นการไม่สจุรติจากลกูคา้ 

11.  การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้าและเจ้าหนี)้ 

 11.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครดั กรณีไม่สามารถปฏิบัติได ้ใหร้ีบ    
แจง้เจรจากบัคู่สญัญาเพื่อหาทางแกไ้ขและเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม 
 11.2 ด าเนินการจดัซือ้จดัหาอย่างโปร่งใส ปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกตอ้ง 
ชดัเจน ครบถว้น เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
 11.3 จดัซือ้จดัหาจากผูป้ระกอบการที่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ไม่เขา้ข่ายหรือมีประโยชนจ์ากการใช้
แรงงาน หรือกระบวนการผลิตที่ขดัต่อกฎหมาย และศีลธรรมอนัดีงามของสงัคม 
 11.4 ค านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื ้อจัดหา อันอาจจะมี                           
ผลต่อสขุภาพอนามยัของผูใ้ช ้พนกังาน ชมุชน สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
 11.5 ไม่ใชข้อ้มลูที่ไดจ้ากงานการจดัซือ้จดัหาเพื่อประโยชนส์ว่นตวัหรือผูอ้ื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง 
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 11. 6   เจรจาและท าสญัญาดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สญัญา ค านึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์
ของบรษิัทฯ 

12.  การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า   

 12.1  ไมโ่จมตีคู่แข่งโดยปราศจากขอ้มลูอย่างสมเหตสุมผล 
 12.2  ไม่แสวงหาขอ้มลู ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีการที่ไม่สจุรติ 
 12.3  สง่เสรมิการแข่งขนัที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขนัอย่างเครง่ครดั 
 12.4  ไม่ท าความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคลลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจ ากัดการ
แข่งขนัทางการคา้ 
 12.5  ค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชนร์ว่มกับคู่คา้ 
ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 

13.  บทลงโทษ 

 13.1  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามและส่งเสริมใหผู้อ้ื่นปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ โดยการกระท าต่อไปนีถื้อเป็นการผิดจรรยาบรรณ 
  (1)  ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
  (2)  แนะน า สง่เสรมิ สนบัสนนุใหผู้อ้ื่นไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
  (3)  ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบ
หรือควรทราบ เนื่องจากเก่ียวขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผิดชอบของตน 
  (4) ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการสอบสวนข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือ          
การไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
  (5) การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรียนจากการรายงานการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
  

 13.2 บริษัทถือว่าจรรยาบรรณเป็นวินัยอย่างหนึ่งซึ่งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้ง
ปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั การฝ่าฝืน หรือการกระท าผิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ก าหนดไว ้จะไดร้บั
โทษทางวินยัอย่างเครง่ครดั รวมทัง้อาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย หากการกระท าการนัน้ผิดกฎหมาย 
 13.3  ผู้ที่กระท าความผิดจะไดร้ับการพิจารณาโทษตามความรา้ยแรงแห่งความผิดตามควร       
แก่กรณีเป็นราย ๆ ไป กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจึงต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย           
ในทกุขัน้ตอนอย่างเครง่ครดั โดยโทษที่ก าหนดไวแ้บ่งเป็น 
  (1)  การว่ากลา่วตกัเตือนดว้ยวาจา 
  (2)  การตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
  (3)  การพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง 
  (4)  ใหอ้อกจากงาน หรือเลิกจา้ง 
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  การพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินยักับผูก้ระท าผิดใหผู้ม้ีอ  านาจอนุมตัิตามตารางอ านาจ
อนมุตัิของบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินลงโทษในกรณีที่ผูก้ระท าผิดเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ MD/ED ขึน้ไป
ใหค้ณะกรรมการจดัการเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินลงโทษโดยตอ้งปรกึษาหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรือคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทก่อนและใหป้ฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ       
แจง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุรติและคอรร์ปัชนั ที่บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีขึน้ไวแ้ลว้  
 

 นโยบายฉบับนีม้ีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่  9 พฤศจิกายน 2564 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ
บรษิัทในการประชมุ ครัง้ที่ 9/2564 

 


