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ค ำน ำ 
 
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน) 
เกณฑ์กำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ 
 
ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม เป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั พนกังานทุกท่านมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ที่อยา่งซ่ือสัตย์
และโปร่งใส 
 
บริษทัไดจ้ัดท าหลกัเกณฑว์่าดว้ยการด าเนินธุรกิจและจริยธรรมข้ึน เพื่อใหพ้นักงานทุกท่านเขา้ใจ และยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั 
หลกัเกณฑ์น้ีใชก้บั กรรมการ และพนักงานของ บริษทั วินท์คอม เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ซ่ึงต่อไปใน
หลกัเกณฑน้ี์จะรวมเรียกว่า “พนักงาน”  นอกจากน้ี บริษทัยงัคาดหวงัไวเ้ช่นกนัว่า ผูท้ี่ท  าธุรกิจร่วมกบับริษทั เช่น ซัพพลายเออร์ 
และลูกค้าของบริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น้ีด้วย ภายใต้หลักเกณฑ์น้ี  (ก) ค  าว่า “กรรมการ” หมายถึงสมาชิกของ
คณะกรรมการบริษัท หรือพนักงานที่มีต  าแหน่งงานก าหนดหน้าที่ว่าพนักงานนั้ นเป็นกรรมการ และ (ข) ความว่า “บริษทั” 
หมายถึง บริษทั วินทค์อม เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
 
การฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงหลกัเกณฑ์น้ี จะมีผลด าเนินการทางวินัย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความร้ายแรงของการฝ่าฝืนและขอ้เทจ็จริง ซ่ึง
อาจมีผลเป็นการว่ากล่าวตกัเตือน ลดต าแหน่ง  พกังาน เลิกจา้งหรือการด าเนินการทางวินัยอื่น และมีผลต่อผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงไม่
ก  ากบัดูแล พิจารณา หรือแกไ้ขการกระท าที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน นอกจากมีผลทางวินยั แลว้ บริษทัอาจน าขอ้ฝ่าฝืนนั้นสู่
การพิจารณาทางกฏหมาย  
 
บริษทัไดแ้ต่งตั้ง ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ของบริษทัให้เป็นผูดู้แลให้พนักงานปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์น้ี (“เจ้าหน้าที่
ควบคุม”) หากพนกังานมีขอ้สงสัยในเร่ืองใดเกี่ยวกบัหลกัเกณฑน้ี์ ใหป้รึกษาเจา้หนา้ท่ีควบคุม  
 
บริษทัขอใหพ้นกังานทุกท่านปฏิบติัตามขอ้แนะน าหลกัเกณฑข์องบริษทัว่าดว้ยการด าเนินธุรกิจและจริยธรรมน้ีโดยเคร่งครัด 
 
 
ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต 
กรรมการผูจ้ดัการ  
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1. ควำมประพฤติพ้ืนฐำน 
 
กำรเคำรพในศักดิ์ศรีของผู้อ่ืน ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และควำมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  
บริษัทเคารพในศกัดิ์ ศรีของผูอ้ื่น รวมถึงความเป็นส่วนตวัและสิทธิส่วนบุคคลของทุกคน พนักงานจะตอ้งท างานร่วมกนักบั
บุคคลหลาย ๆประเทศทีต่่างกนั ทั้งดา้นวฒันธรรม ศาสนา อาย ุเช้ือชาติ และเพศ อนัสอดคลอ้งกบัหลกัการและกฏระเบียบของ
องคก์รของแต่ละประเทศ  พนกังานจะตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
 
หลกัการเหล่าน้ีใชป้ฎิบติัทั้งภายในบริษทั และปฏิบติัต่อภายนอก รวมไปถึง ซัพพลายเออร์ ลูกคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ ตาม
ความเหมาะสม 
 
พนกังานจะด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ  อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง   
 
กำรจัดกำรงำน ควำมรับผิดชอบ และกำรก ำกับดูแล 
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตนให้เป็นที่เคารพนบัถือ พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งไม่กระท าการใดท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียงของบริษัท และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู ้ใต้บังคับบญัชา โดยปฏิบัติตาม
กฏหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆที่เกี่ยวกบัพนักงานอยา่งเคร่งครัด และเป็นหน้าที่ของผูบ้งัคบับญัชาที่จะก ากบัดูแลไม่ให้
เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของพนกังานภายใตดู้แลของตน  
 
ผูบ้ ังคับบัญชาควรปฏิบัติต่อพนักงานดว้ยความเมตตาและความยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่  ให้ความส าคญัต่อการพฒันา  การ
ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ 
 
หนา้ที่ของผูบ้งัคบับญัชา 
 ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งใส่ใจคดัเลือกพนักงานตามคุณสมบติั ทั้งคุณสมบติัส่วนตวัและคุณสมบติัตามต าแหน่ง ใหเ้หมาะสม

ตามหนา้ที่และงานที่รับผิดชอบ (หนา้ที่ของการคดัเลือก) 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งให้ค  าแนะน าที่ถูกตอ้ง และชดัเจนกบัพนักงาน โดยให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบและกฏหมาย 

(หนา้ที่ใหค้  าแนะน า) 
 ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งแน่ใจว่าปฏิบติัตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง (หนา้ที่ของการตรวจสอบ) 
 ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าที่ส่ือสารกบัพนักงานถึงความส าคญัของความซ่ือสัตย ์และปฏิบติัใหเ้ป็นกิจวตัรประจ าวนั รวมถึง

การฝ่าฝืนกฎระเบียบและกฏหมาย เป็นส่ิงไม่ถูกตอ้งและจะมีผลต่อการจา้งงาน (หนา้ที่ของการส่ือสาร) 
  

2. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคบัที่บังคบัใช้   
 
บริษทัท างานอยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัหลายฉบบั ในบางกรณี กฎหมายทอ้งถิ่นอาจมีขอ้ก  าหนดทีแ่ตกต่างกนั 
พนกังานตอ้งศึกษากฏหมายใหดี้ และปฏิบติัหนา้ที่ของตนโดยปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถิ่นให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั หากพนักงานฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน ไม่เพียงตวัพนกังานที่เส่ียงต่อการถูกฟ้องร้อง
และมีความผิดทางกฏหมาย พนักงานยงัอาจท าให้บริษทัตกอยู่ภายใตค้วามเส่ียงเดียวกนั พนักงานอาจถูกด าเนินการทางวินัย
ทนัทีรวมถึงความเป็นไปไดใ้นการเลิกจา้ง  
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พนกังานตอ้งมีความรู้เร่ืองขอ้ก  าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัหนา้ที่ของตนอยา่งเพียงพอ ตระหนักถึงผลเสีย และตอ้งทราบ
ว่าเม่ือไรที่ตอ้งมีการขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาหรือคนอื่นๆที่เหมาะสม  
 
3. รำยงำนสำธำรณะ 
 
บริษทัตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเคร่งครัด รายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถว้น เช่ือถือได้ และทนัต่อเวลา มี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั  
 
รายงานสาธารณะและการเปิดเผยขอ้มูล เพื่อส่งไปยงัตลาดหลกัทรัพยห์รือในการส่ือสารสาธารณะอื่น ๆ ที่ท  าโดยบริษทั จะตอ้ง
ครบถว้น เช่ือถือได ้และทนัต่อเวลา ในกรณีที่พนักงานจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูล และมีความกงัวลใด ๆเกี่ยวกบัความถูกตอ้งของการ
เปิดเผยสาธารณะชน พนักงานควรรีบปรึกษากบัเจ้าหน้าที่ควบคุมเพื่อปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์อย่างถูกตอ้ง และพนักงานตอ้ง
พยายามใหถ้ึงที่สุดเพื่อใหร้ายงานและการเปิดเผยขอ้มูลนั้นถูกตอ้งและทนัก าหนดเวลา ตามหนา้ที่ความรับผิดชอบของท่าน  
 
การท าธุรกรรมทั้งหมดจะถูกจัดและสรุปบนัทึกไวใ้นเอกสารรายงานทางการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานการ
บญัชี พนักงานที่มีความรับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวขอ้งในการจัดท ารายงานทางการเงินหรือบญัชีใด ๆ ควรมีความเขา้ใจและ
ปฏิบติัตามนโยบายการเงินและการบัญชีของบริษทัอย่างสุจริต มัน่ใจว่ารายงานจะครบถว้น ถูกตอ้งและทนัเวลา การบนัทึก
ขอ้มูลที่ไม่ถูกตอ้งเขา้ในระบบบญัชีของบริษทัถือเป็นความผิดและจะมีผลในการด าเนินการทางวินัยรวมถึงการเลิกจ้างด้วย 
กรณีที่พนกังานพบขอ้สงสัยในความไม่ถูกตอ้งทางการเงิน พนกังานตอ้งรายงานใหเ้จา้หนา้ที่ควบคุมทราบในทนัท ี
 
พนักงานอาจไม่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจัดท ารายงานทางการเงินหรือการบญัชี  เช่น มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ การตลาด 
การบริหาร หรือการประเมินผล ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินที่ไดร้ายงานไว้ของบริษัท ดังนั้นพนักงานท่ีไม่
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัท ารายงานการเงินหรือบญัชีควรมัน่ใจว่า ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งไดถู้กส่งต่อใหพ้นกังานที่เกี่ยวขอ้งในการ
จดัท าบญัชีและรายงานทางเงินโดยครบถว้นและถูกตอ้ง  
 
ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั มีหนา้ที่ท่ีจะตอ้งสอบทานและอนุมติัเอกสารของบริษทัอยา่งเป็นธรรมและถูกตอ้ง พนักงานจะตอ้ง
ให้ความร่วมมือกบัผูส้อบบญัชีอิสระและผูต้รวจสอบบญัชีภายในของบริษทัอย่างสุจริต นอกจากน้ี พนักงานตอ้งไม่ก่อให้เกิด
เร่ืองฉ้อฉล หรือมีอิทธิพล ขู่เขญ็ จดัการ ท าใหผู้ต้รวจสอบบญัชีขาดอิสระในการใหค้วามเห็นเกี่ยวกบัการบนัทึกทางการเงิน การ
ด าเนินการ การควบคุม หรือเร่ืองอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
            
4. กำรใช้ข้อมูลภำยใน (Insider Trading) 
 
พนักงานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเกี่ยวกบัการใชข้อ้มูลภายใน พนักงานตอ้งไม่ซ้ือขายหุน้หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซ้ือหรือขาย
หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะดว้ยตนเองหรือผ่านนายหน้าโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนที่ท่านทราบ  
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5. กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรจัดกำรกับโอกำสในธุรกิจของบริษัท 
 
การพิจารณาการว่าจ้างต่างๆ ของพนักงาน ที่ท  าระหว่างบริษัท จะข้ึนอยู่กับประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่ได้ข้ึนอยู่กับ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หรือผลประโยชน์ส่วนตัว พนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กบัพนกังานหรือ ครอบครัวของพนกังาน และพนกังานไม่ควรกระท าการใดๆ อนัเป็นการแข่งขนั
กบับริษทัไม่ว่าทางตรง หรือทางออ้มและไม่ควรฉวยโอกาสใดจากบริษทัมาเป็นของตน 
  
ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจริงหรืออาจเกิดข้ึนได ้ 
 พนกังานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนกังานไดรั้บผลประโยชน์ส่วนตวัที่ไม่เหมาะสมสืบเน่ืองมาจากต าแหน่งงาน

ของพนกังานในบริษทั  
 พนกังานมีส่วนเกี่ยวขอ้งในกิจกรรมที่ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
 ในขณะที่พนักงานท างานให้กบับริษทั พนักงานไดท้  างานให้กบัคู่แข่ง ลูกคา้หรือซัพพลายเออร์ (ไม่ว่าจะไปท าเป็น

พนกังานหรือเป็นที่ปรึกษา) 
 พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานมีส่วนไดเ้สียทางการเงินที่มีนัยส าคญักบัลูกคา้ ซัพพลายเออร์หรือ

คู่แข่งทางการคา้ 
 พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานไดรั้บสินเช่ือหรือการประกนัการกูย้ืมเงินจากลูกคา้   ซัพพลายเออร์

หรือคู่แข่งทางการคา้ (นอกเหนือจากที่ควรไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามวิธีปกติ) 
 พนักงานเปิดเผยหรือใช้ขอ้มูลลบัของบริษัท เช่น ขอ้มูลทางการเงิน ข้อมูลลูกคา้ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ

ตนเองหรือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ  
 พนักงานไดรั้บสิทธิในการซ้ือหุ้นในบริษทัอื่น ๆ หรือพนักงานรับเงินสดหรือผลตอบแทนอื่นใดเพื่อแลกกับการ

สนบัสนุนใหบ้ริษทัแต่งตั้งท่ีปรึกษาการเงินรายหน่ึงรายใด      
ธุรกรรมระหว่างบริษทักบับุคคลที่ถือไดว้่ามีความเกี่ยวขอ้ง ตอ้งถูกส่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเพื่อตรวจทาน   
 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อาจไม่ชดัเจนเสมอไป หากพนักงานมีข้อสงสัย ควรปรึกษากับผู ้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุม และ/หรือ ปฏิบติัตามวิธีด  าเนินการในหลกัเกณฑข์อ้ 9 และขอ้ 10  
 
6. กำรรักษำควำมลับ 
 
ขอ้มูลความลบั รวมถึงขอ้มูลที่เกี่ยวกบับริษทัทั้งหมดซ่ึงไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ พนกังานตอ้งรักษาความลบัของขอ้มูลที่ไดรั้บ
จากบริษทั ลูกคา้บริษทั และซัพพลายเออร์ พนักงานอาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเม่ือไดรั้บอนุมติัโดยบริษทั  หรือตามขอ้ก าหนด
ทางกฎหมาย 
 
ตวัอยา่งของขอ้มูลที่เป็นความลบั ไม่จ ากดัเฉพาะความลบัทางการคา้ของบริษทั แต่ยงัรวมถึงแนวโน้มและแผนงานทางธุรกิจ 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกรรมการเงิน ผลิตภณัฑใ์หม่และแผนการตลาด การวิจยัและพฒันาแนวคิดหรือขอ้มูล กระบวนการผลิต ขอ้มูล
เกี่ยวกบัการเขา้ซ้ือกิจการ การลงทุน และการขายเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ส าคญั และสัญญาที่มีแลว้และที่จะมีมา 
ค  าสั่งซ้ือ ซัพพลายเออร์ ลูกคา้และแหล่งเงิน หรือเร่ืองขาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง                       
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พนักงานมีหน้าท่ีตอ้งรักษาความลบัทั้งในและนอกสถานที่ท  างาน และตอ้งรักษาความลบัต่อไปแมจ้ะเป็นภายหลงัการจา้งงาน
หรือการเป็นกรรมการบริษทัส้ินสุดแลว้     
               
7. กำรท ำงำนกับลูกค้ำ ซัพพลำยเออร์  
 
พนักงานจะตอ้งปฎิบติังานอยา่งซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ ซัพพลายเออร์ และพนกังานอื่น ๆ ของบริษทั บริษทัตอ้งปฎิบติัตามกฏหมาย
หลายประเภทซ่ึงหา้มบริษทัท าการคา้โดยวิธีที่ไม่เป็นธรรม หรือการหลอกลวง ตวัอย่างของการตอ้งห้ามรวมถึง การติดสินบน 
หรือใหผ้ลตอบแทนให้เกิดธุรกิจ หรือใหผ้ิดสัญญาโดยบุคคลอื่น หรือการซ้ือความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ผ่านการ
ติดสินบนหรือการโจรกรรม                                                                       
 
บางกรณี พนักงานอาจใหห้รือรับส่ิงอ  านวยความสะดวกทางธุรกิจเพื่อช่วยในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายได ้
ส่ิงอ  านวยความสะดวกทางธุรกิจอาจรวมถึงของขวญั อาหาร บริการ บนัเทิง สิทธิพิเศษ หรืออื่น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจ จารีตประเพณี และมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมกบัสถานการณ์ ส่ิงอ  านวยความสะดวกทางธุรกิจไม่ควรฟุ่ มเฟือย
หรือมากเกินไป พนกังานควรหลีกเลี่ยงการมอบหรือรับเงินสด หรือส่ิงอ  านวยความสะดวกทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถถูกตีความ
ว่าเป็นสินบนหรือผลตอบแทน ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของบริษทัที่ใชจ่้ายส าหรับส่ิงอ  านวยความสะดวกทางธุรกิจจะตอ้งบนัทึกบญัชี
อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น  
 
ในการด าเนินธุรกิจกบัภาครัฐ พนักงานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง พนกังานควรท าความเขา้ใจกฎหมาย
พิเศษที่เกี่ยวขอ้ง                     

 
พนักงานตอ้งจัดการขอ้มูลของผูอ้ื่นที่ไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะตามสัญญาระหว่างบริษทักบัเจา้ของขอ้มูลนั้น ขอ้มูลที่ไม่ใช่ขอ้มูล
สาธารณะรวมถึงการบนัทึก รายงาน ขอ้สรุปและสาระส าคญัอื่นๆ พนักงานควรปรึกษาผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินเพื่อ
ประสานงานในการท าสัญญาไม่เปิดเผยความลบักบัเจา้ของขอ้มูล 
 
8. ควำมปลอดภัยและสุขภำพ 
 
เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานในมาตรการความปลอดภยัที่ดีที่สุด พนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายบริหารคุณภาพ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และมีผลบงัคบัใชต่้อ 

 การวางแผนทางเทคนิคของสถานที่ท  างาน อุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ 
 การจดัการความปลอดภยั และ 
 พฤติกรรมในการท างานส่วนบุคคล 

 
9. กำรปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัทโดยควำมเหมำะสม     
 
ทรัพยสิ์นของบริษัท ทั้งท่ีมีตัวตนและที่ไม่มีตวัตน มีไวใ้ชเ้พื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท และโดยพนักงานที่ไดรั้บ
อนุญาตเท่านั้น ทรัพยสิ์นที่ไม่มีตวัตนรวมถึงทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น ความลบัทางการคา้ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้และ
ลิขสิทธ์ิ ธุรกิจ แผนการตลาด และบริการ ฐานขอ้มูล บนัทึกของบริษทั ขอ้มูลเงินเดือน ขอ้มูลและรายงานทางการเงินใด ๆ ที่
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ไม่ไดเ้ผยแพร่ พนักงานตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต และตอ้งไม่ท าลาย หรือท าใหสู้ญเสียซ่ึงทรัพยสิ์นของ
บริษทั  
 
บริษทัไดจ้ดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) และการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตแก่พนกังานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ในทางธุรกิจของบริษทั บริษทัจึงมีสิทธิที่จะเขา้ถึง  เผยแพร่หรือเก็บขอ้มูลใดๆ ที่ถูกสร้างข้ึน  หรือมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของ
บริษทั  หรือระบบอีเมล์ของบริษทั พนกังานตอ้งไม่ใชอ้ีเมล ์อินเทอร์เน็ตหรือขอ้ความเสียงส าหรับวตัถุประสงคใ์นลกัษณะที่ขดั
กบันโยบายของบริษทั หรือมาตรฐานที่รวบรวมไวใ้นหลกัเกณฑ์น้ี หรือที่ผิดกฎหมายใด ๆ พนักงานตอ้งไม่ท าส าเนาหรือขาย
หรือโอน (ภายนอกหรือภายใน) ส่ิงพิมพท่ี์มีลิขสิทธ์ิ รวมทั้งซอฟต์แวร์ คู่มือ บทความ หนังสือและฐานขอ้มูลที่ถูกใชใ้นบริษทั 
หรือท่ีถูกสร้างข้ึนโดยองค์กรอื่นและไดอ้นุญาตให้กบับริษทัได้ เวน้แต่พนักงานไดรั้บอนุญาตให้ด  าเนินการดังกล่าวภายใต้
ขอ้ตกลงสิทธ์ิการใชง้านที่เกี่ยวขอ้ง 
 
10. กำรรำยงำนกำรฝ่ำฝืนนโยบำยบริษัทและกำรได้รับกำรร้องเรียนเก่ียวกับกำรรำยงำนทำงกำรเงินหรือเร่ืองกำรบัญชี 
 
พนกังานควรรายงานการฝ่าฝืนหรือที่ตอ้งสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนใดตามหลกัเกณฑน้ี์ไปยงัเจา้หนา้ที่ควบคุมทนัที หากพนกังานไม่
ตอ้งการเปิดเผยตวัตน ช่ือของพนกังานจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั หรือหากพนักงานไม่ตอ้งการระบุช่ือ ใหส่้งจดหมายจ่า
หนา้ซองไปยงั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั  วินท์คอม  เทคโนโลย ี จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 159/21 อาคารเสริมมิตร
ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110  และโปรดให้รายละเอียด
มากที่สุดเท่าที่ท  าได ้รวมทั้งส าเนาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหา หากรายงานของพนกังานเกี่ยวกบัการควบคุมบญัชีภายในหรือ
สาระทางการตรวจสอบ  หรือถ้าผู ้อ  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนใด ๆ ท่านอาจติดต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยส่งจดหมายไปที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ตามที่อยูข่า้งตน้ 

 
หา้มไม่ให ้แกแ้คน้ ข่มขู่ คุกคาม ตอบโตต่้อผูมี้เจตนาดี ทีร่ายงานการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์หรือนโยบายอืน่ 
หรือต่อบุคคลใดที่ช่วยในกระบวนการที่เกี่ยวกบัการฝ่าฝืนดงักล่าว หากพนกังานรู้สึกสงสัยว่าจะเกิดการฝ่าฝืน อยา่พยายามที่จะ
ตรวจสอบหรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ควรแจง้ไปยงับุคคลที่รับผิดชอบทนัที เพื่อให้มัน่ใจว่าการสอบสวนเป็นไปอย่างละเอียด 
ทนัเวลาและเป็นขอ้สรุปท่ีพิจารณาโดยบุคลากรที่เหมาะสม ความล่าชา้อาจส่งผลกระทบต่อผลลพัธ์ของการสอบสวน การฝ่าฝืน
หลกัเกณฑ์หรือกฎหมายที่บงัคบัใช้และ/หรือกฎระเบียบที่ใชบ้ังคบัเป็นเร่ืองที่ร้ายแรงและอาจมีผลทางกฎหมาย ดังนั้ น การ
กระท ารายงานขอ้กล่าวหาฝ่าฝืนใดๆ  ตอ้งมีมูลความเป็นจริง และถูกตอ้ง 
 
11.     ขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
 
หลกัเกณฑ์การด าเนินธุรกิจและจริยธรรมและกฎหมายที่ใชบ้งัคบัน้ีอยู่บนพื้นฐานค่านิยมหลกัของบริษทั พนักงานตอ้งเขา้ใจ
หลกัเกณฑแ์ละแนะน าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจดว้ย  
 
กำรปฏิบัติตำม 
บริษทัมุ่งหวงัให้ท่านเขา้ใจเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น้ีอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานจะตอ้งลงนามในค ามัน่ดา้น
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ (ภาคผนวก 1) และส่งมอบใหเ้จา้หนา้ที่ควบคุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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กำรจัดกำรให้มีกำรปฎิบัติตำมหลักเกณฑ์น้ี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทัท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุม ก  ากบัดูแลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์โดยจะก ากบั
ดูแล ใหมี้การส่ือสาร การฝึกอบรม การตรวจสอบและการปฏิบติัตามโดยความช่วยเหลือของกรรมการและผูบ้งัคบับญัชา  และ
ส่งเสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อใหพ้นกังานส่ือสารและรายงานใหท้ราบถึงการปฎิบติัที่ฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์น้ี 
 
กำรเข้ำถึงหลักเกณฑ์ 
พนกังานทุกคนรวมถึงตวัแทน และคู่สัญญาของบริษทัจะตอ้ง สามารถเขา้ถึงประกาศเกี่ยวกบัหลกัเกณฑน้ี์ท่ีเป็นปัจจุบนั 
  
 กำรติดตำม 
ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าที่ตอบขอ้สงสัยใหก้บัพนักงานเด่ียวกบัหลกัเกณฑ ์รวมถึงอธิบายเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีเกิดการ
ฝ่าฝืน ผูบ้งัคบับญัชาจะรายงานต่อเจ้าหนา้ที่ควบคุมทนัที โดยผูบ้งัคบับญัชาจะท างานร่วมกบัเจา้หนา้ที่ควบคุมประเมินประเด็น
ที่เกี่ยวขอ้ง และแกไ้ขด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และนโยบายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
 
กำรอนุมัติและกำรยกเว้น 
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการชุดอื่นทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่สอบทานและอนุมติัเร่ืองที่
ตอ้งไดผ้่านการอนุมติัในส่วนที่เกี่ยวกบัสมาชิกของคณะกรรมการหรือผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินมีหนา้ที่สอบ
ทานและอนุมติัเร่ืองที่ตอ้งไดผ้่านการอนุมติัในส่วนที่เกี่ยวกบัพนกังาน ตวัแทนหรือคู่สัญญา การยกเวน้กรณีใดของหลกัเกณฑ์น้ี
ให้กับสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู ้บริหาร ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการชุดอื่นที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั การยกเวน้กรณีใดของหลกัเกณฑ์น้ีให้กบัพนักงาน ตวัแทน
หรือคู่สัญญา ตอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
กำรตรวจสอบภำยใน 
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการชุดอื่นที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบการ
หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการทางวินยัที่เหมาะสมส าหรับการฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์โดย
สมาชิกของคณะกรรมการของบริษทั  
  
คณะกรรมการบริษทัอาจก าหนดใหผู้อ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินรับผิดชอบในการตรวจสอบ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น
ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการทางวินัยท่ีเหมาะสมส าหรับการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์น้ี โดยพนักงาน ตวัแทนและ
คู่สัญญา เจา้หนา้ที่ควบคุมจะตอ้งรายงานการฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์และการด าเนินการแกไ้ขเป็นระยะ ต่อคณะกรรมการบริษทัหรือ
คณะกรรมการชุดอื่นที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริษัทอาจสอบสวนการฝ่าฝืนและก าหนด
มาตรการทางวินัยที่เหมาะสมดว้ยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นนอกเหนือไปจากผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินเป็น
ผูด้  าเนินการแทน 
 
บริษทัจะตรวจสอบการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์น้ีทนัทีที่สงสัย หากมีหลกัฐาน ผูท้ี่ถูกสอบสวนจะไดรั้บการแจ้งถึงประเด็นที่มีการ
สอบสวน และมีสิทธ์ิโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหา บุคคลที่ฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์อาจถูกพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งในระหว่างที่กระบวนการ
สอบสวนยงัไม่แลว้เสร็จ ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขั้นตอนตามกฏหมาย 
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กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
หากพบว่าพนกังาน ตวัแทน หรือคู่สัญญาฝ่าฝืนฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์น้ี บริษทัจะด าเนินการตามความเหมาะสม เพื่อลงโทษทางวินัย
แก่พนกังาน ตวัแทนหรือคู่สัญญาที่เกี่ยวขอ้ง บริษทัอาจลงโทษทางวินยัต่อหวัหนา้งานซ่ึงมีหนา้ที่ก  ากบัดูแลบุคคลเหล่านั้น หาก
หวัหนา้งานไดอ้นุมติัการฝ่าฝืนนั้นหรือไดท้ราบการฝ่าฝืนนั้นแต่มิไดด้  าเนินการท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัอาจด าเนินคดีตาม
กฎหมายกบับุคคลขา้งตน้อีกดว้ย  
 
 กำรด ำเนินกำรแก้ไข 
ในกรณีของการฝ่าฝืนฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์ ผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ที่ควบคุม จะประเมินสถานการณ์เพื่อตรวจสอบว่าควรแกไ้ข
นโยบายและวิธีการด าเนินงานของบริษทั หากฝ่าฝืนไดร้ายงานการฝ่าฝืนไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่น 
คณะกรรมการนั้นจะตอ้งรับผิดชอบในการพิจารณามาตรการแกไ้ขตามความเหมาะสม มาตรการดงักล่าวอาจรวมถึงการเปิดเผย
ต่อขอ้มูลสาธารณะชน การฝึกอบรมพนกังานของบริษทั การปรับเปลี่ยนนโยบายและวิธีการด าเนินงานของบริษทั การปรับปรุง
วิธีการตรวจสอบ เพื่อคน้หาและป้องกนัมิให้เกิดกรณีดงักล่าวข้ึนอีกในอนาคต มาตรการแกไ้ขจะตอ้งจัดท าเป็นเอกสารตาม
ความเหมาะสม 
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ค ามัน่ดา้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 
 
 
ขา้พเจา้ ______________________       _____________________     วนัที่ _____________________ 
          (ช่ือ)                 (แผนก) 
 

ขา้พเจ้าขอยืนยนัว่า ขา้พเจ้าจะปฏิบติัหน้าที่ของตนตามที่ไดรั้บมอบหมายเพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบที่บริษทัก าหนดไว้
อยา่งเคร่งครัด  
 
ขา้พเจ้ารับทราบว่าบริษทัไม่ยินยอมให้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับใด ๆ รวมถึงได้ค  านึงถึงบทลงโทษทางกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง และขา้พเจา้ทราบว่า การฝ่าฝืนหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบใด ๆ ที่บริษทัก าหนดไว ้จะมีผลทางวินยัเกี่ยวกบัการว่าจา้งงาน
ของบริษทัท่ีมีต่อขา้พเจา้ดว้ย 
 
ขา้พเจ้ายินดีปฏิบติัตามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นคู่มือ  "หลกัเกณฑ์ของบริษทัว่าดว้ยการด าเนินธุรกิจและจริยธรรม" ทุกประการ 
และยนิดีปฏิบติัตามกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีจะมีเพิ่มเติมข้ึนในภายหลงั 
 
                                                                       
                                                                                                                          ลายมือช่ือ_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


