
 
เกณฑ์การประกอบธุรกจิอย่างมจีรรยาบรรณ 

 

ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม เป็นส่ิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั พนกังานทุกท่านมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งซ่ือสตัย์

และโปร่งใส บริษทัไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑว์่าดว้ยการดาํเนินธุรกิจและจริยธรรมข้ึน เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก

ท่านเขา้ใจ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั ซ่ึงต่อไปในหลกัเกณฑน้ี์จะรวมเรียกวา่ “พนักงาน”  นอกจากน้ี บริษทัยงัคาดหวงัไว้

เช่นกนัว่า ผูท่ี้ทาํธุรกิจร่วมกบับริษทั เช่น ซัพพลายเออร์ และลูกคา้ของบริษทั จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ือง

ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

    

1. ความประพฤตพืิน้ฐาน 

 

การเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อ่ืน ความซ่ือสัตย์สุจริต และความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั  

บริษทัเคารพในศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น รวมถึงความเป็นส่วนตวัและสิทธิส่วนบุคคลของทุกคน พนักงานจะตอ้งทาํงานร่วมกนักบั

บุคคลหลาย ๆประเทศท่ีต่างกนั ทั้งดา้นวฒันธรรม ศาสนา อาย ุเช้ือชาติ และเพศ อนัสอดคลอ้งกบัหลกัการและกฏระเบียบของ

องคก์รของแต่ละประเทศ  พนกังานจะตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

 

หลกัการเหล่าน้ีใชป้ฏิบติัทั้งภายในบริษทั และปฏิบติัต่อภายนอก รวมไปถึง ซพัพลายเออร์ ลูกคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ ตาม

ความเหมาะสม 

 

พนกังานจะดาํเนินงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ  อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

 

การจดัการงาน ความรับผดิชอบ และการกาํกบัดูแล 

ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือ พึงรักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคม รวมทั้งไม่กระทาํการใดท่ี

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั และเป็นแบบอย่างท่ีดีของผูใ้ต้บังคบับัญชา โดยปฏิบัติตาม

กฏหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด และเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะกาํกบัดูแลไม่ให้

เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของพนกังานภายใตดู้แลของตน  

 

ผูบ้ังคับบัญชาควรปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเมตตาและความยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสําคญัต่อการพฒันา  การ

ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึง และสมํ่าเสมอ 

 

2. การปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคบัทีบ่ังคบัใช้   

 

บริษทัทาํงานอยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัหลายฉบบั ในบางกรณี กฎหมายทอ้งถ่ินอาจมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนั 

พนกังานตอ้งศึกษากฏหมายใหดี้ และปฏิบติัหนา้ท่ีของตนโดยปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั หากพนกังานฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน ไม่เพียงตวัพนกังานท่ีเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้อง

 



 
และมีความผิดทางกฏหมาย พนักงานยงัอาจทาํให้บริษทัตกอยู่ภายใตค้วามเส่ียงเดียวกนั พนักงานอาจถูกดาํเนินการทางวินัย

ทนัทีรวมถึงความเป็นไปไดใ้นการเลิกจา้ง  

 

พนกังานตอ้งมีความรู้เร่ืองขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีของตนอยา่งเพียงพอ ตระหนกัถึงผลเสีย และตอ้งทราบ

วา่เม่ือไรท่ีตอ้งมีการขอคาํแนะนาํจากผูบ้งัคบับญัชาหรือคนอ่ืนๆท่ีเหมาะสม  

 

3. รายงานสาธารณะ 

 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเคร่งครัด รายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้น เช่ือถือได้ และทันต่อเวลา มี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

 

รายงานสาธารณะและการเปิดเผยขอ้มูล เพ่ือส่งไปยงัตลาดหลกัทรัพยห์รือในการส่ือสารสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีทาํโดยบริษทั จะตอ้ง

ครบถว้น เช่ือถือได ้และทนัต่อเวลา ในกรณีท่ีพนกังานจาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูล และมีความกงัวลใด ๆเก่ียวกบัความถูกตอ้งของการ

เปิดเผยสาธารณะชน พนักงานควรรีบปรึกษากบัเจา้หน้าท่ีควบคุมเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์อย่างถูกตอ้ง และพนักงานตอ้ง

พยายามใหถึ้งท่ีสุดเพ่ือใหร้ายงานและการเปิดเผยขอ้มูลนั้นถูกตอ้งและทนักาํหนดเวลา ตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของท่าน  

 

การทาํธุรกรรมทั้งหมดจะถูกจดัและสรุปบนัทึกไวใ้นเอกสารรายงานทางการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานการ

บญัชี พนักงานท่ีมีความรับผิดชอบหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัทาํรายงานทางการเงินหรือบญัชีใด ๆ ควรมีความเขา้ใจและ

ปฏิบติัตามนโยบายการเงินและการบญัชีของบริษทัอยา่งสุจริต มัน่ใจวา่รายงานจะครบถว้น ถูกตอ้งและทันเวลา การบนัทึก

ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งเขา้ในระบบบญัชีของบริษทัถือเป็นความผิดและจะมีผลในการดาํเนินการทางวินัยรวมถึงการเลิกจา้งดว้ย 

กรณีท่ีพนกังานพบขอ้สงสยัในความไม่ถูกตอ้งทางการเงิน พนกังานตอ้งรายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมทราบในทนัที 

 

พนกังานอาจไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัทาํรายงานทางการเงินหรือการบญัชี  เช่น มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ การตลาด 

การบริหาร หรือการประเมินผล ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินท่ีได้รายงานไวข้องบริษทั ดังนั้นพนักงานท่ีไม่

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัทาํรายงานการเงินหรือบญัชีควรมัน่ใจวา่ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กส่งต่อใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งในการ

จดัทาํบญัชีและรายงานทางเงินโดยครบถว้นและถูกตอ้ง  

 

ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งสอบทานและอนุมติัเอกสารของบริษทัอยา่งเป็นธรรมและถูกตอ้ง พนกังานจะตอ้ง

ให้ความร่วมมือกบัผูส้อบบญัชีอิสระและผูต้รวจสอบบญัชีภายในของบริษทัอยา่งสุจริต นอกจากน้ี พนกังานตอ้งไม่ก่อให้เกิด

เร่ืองฉอ้ฉล หรือมีอิทธิพล ขู่เขญ็ จดัการ ทาํใหผู้ต้รวจสอบบญัชีขาดอิสระในการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการบนัทึกทางการเงิน การ

ดาํเนินการ การควบคุม หรือเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

            

 

 

 

 



 
4. การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) 

 

พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน พนกังานตอ้งไม่ซ้ือขายหุ้นหรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขาย

หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายหุ้นบริษทั ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าโดยใช้ประโยชน์จากขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนท่ีท่านทราบ  
 

5. การขัดแย้งทางผลประโยชน์และการจดัการกบัโอกาสในธุรกจิของบริษัท 

 

การพิจารณาการว่าจ้างต่างๆ ของพนักงาน ท่ีทําระหว่างบริษทั จะข้ึนอยู่กับประโยชน์สูงสุดของบริษทั ไม่ได้ข้ึนอยู่กับ

ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล หรือผลประโยชน์ส่วนตวั พนักงานควรหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั กบัพนกังานหรือ ครอบครัวของพนกังาน และพนกังานไม่ควรกระทาํการใดๆ อนัเป็นการแข่งขนั

กบับริษทัไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้มและไม่ควรฉวยโอกาสใดจากบริษทัมาเป็นของตน 

  

ธุรกรรมระหวา่งบริษทักบับุคคลท่ีถือไดว้า่มีความเก่ียวขอ้ง ตอ้งถูกส่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเพ่ือตรวจทาน   

 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อาจไม่ชดัเจนเสมอไป หากพนักงานมีขอ้สงสัย ควรปรึกษากับผูบ้ังคบับัญชาหรือเจา้หน้าท่ี

ควบคุม และ/หรือ ปฏิบติัตามวธีิดาํเนินการในหลกัเกณฑข์อ้ 9 และขอ้ 10  

 

6. การรักษาความลบั 

 

ขอ้มูลความลบั รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัทั้งหมดซ่ึงไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ พนกังานตอ้งรักษาความลบัของขอ้มูลท่ีไดรั้บ

จากบริษทั ลูกคา้บริษทั และซพัพลายเออร์ พนกังานอาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเม่ือไดรั้บอนุมติัโดยบริษทั  หรือตามขอ้กาํหนด

ทางกฎหมาย 

 

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั ไม่จาํกดัเฉพาะความลบัทางการคา้ของบริษทั แต่ยงัรวมถึงแนวโนม้และแผนงานทางธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกบั

ธุรกรรมการเงิน ผลิตภณัฑใ์หม่และแผนการตลาด การวิจยัและพฒันาแนวคิดหรือขอ้มูล กระบวนการผลิต ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

เขา้ซ้ือกิจการ การลงทุน และการขายเงินลงทุน การเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีสําคญั และสัญญาท่ีมีแลว้และท่ีจะมีมา คาํสั่งซ้ือ  

ซพัพลายเออร์ ลูกคา้และแหล่งเงิน หรือเร่ืองขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง                       

 

พนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งรักษาความลบัทั้งในและนอกสถานท่ีทาํงาน และตอ้งรักษาความลบัต่อไปแมจ้ะเป็นภายหลงัการจา้งงาน

หรือการเป็นกรรมการบริษทัส้ินสุดแลว้     

               

 

 

 

 



 
7. การทาํงานกบัลูกค้า ซัพพลายเออร์  

 

พนกังานจะตอ้งปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตยต์่อลูกคา้ ซพัพลายเออร์ และพนกังานอ่ืน ๆ ของบริษทั บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฏหมาย

หลายประเภทซ่ึงห้ามบริษทัทาํการคา้โดยวิธีท่ีไม่เป็นธรรม หรือการหลอกลวง ตวัอยา่งของการตอ้งห้ามรวมถึง การติดสินบน 

หรือให้ผลตอบแทนให้เกิดธุรกิจ หรือให้ผิดสัญญาโดยบุคคลอ่ืน หรือการซ้ือความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ผ่านการ

ติดสินบนหรือการโจรกรรม                                                                       

 

บางกรณี พนกังานอาจให้หรือรับส่ิงอาํนวยความสะดวกทางธุรกิจเพ่ือช่วยในการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีถูกกฎหมายได ้

ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางธุรกิจอาจรวมถึงของขวญั อาหาร บริการ บนัเทิง สิทธิพิเศษ หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจ จารีตประเพณี และมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมกบัสถานการณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางธุรกิจไม่ควรฟุ่ มเฟือย

หรือมากเกินไป พนกังานควรหลีกเล่ียงการมอบหรือรับเงินสด หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกทางธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีสามารถถูกตีความ

วา่เป็นสินบนหรือผลตอบแทน ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของบริษทัท่ีใชจ่้ายสาํหรับส่ิงอาํนวยความสะดวกทางธุรกิจจะตอ้งบนัทึกบญัชี

อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น  

 

ในการดาํเนินธุรกิจกบัภาครัฐ พนักงานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง พนกังานควรทาํความเขา้ใจกฎหมาย

พิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง                     

 

พนกังานตอ้งจดัการขอ้มูลของผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะตามสัญญาระหวา่งบริษทักบัเจา้ของขอ้มูลนั้น ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูล

สาธารณะรวมถึงการบนัทึก รายงาน ขอ้สรุปและสาระสาํคญัอ่ืนๆ พนักงานควรปรึกษาผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินเพ่ือ

ประสานงานในการทาํสญัญาไม่เปิดเผยความลบักบัเจา้ของขอ้มูล 

 

8. ความปลอดภัยและสุขภาพ 

 

เพ่ือส่งเสริมการดาํเนินงานในมาตรการความปลอดภยัท่ีดีท่ีสุด พนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามนโยบายบริหารคุณภาพ

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน และมีผลบงัคบัใชต้่อ 

• การวางแผนทางเทคนิคของสถานท่ีทาํงาน อุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ 

• การจดัการความปลอดภยั และ 

• พฤติกรรมในการทาํงานส่วนบุคคล 

 

9. การปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัทโดยความเหมาะสม     

 

ทรัพยสิ์นของบริษทั ทั้ งท่ีมีตวัตนและท่ีไม่มีตวัตน มีไวใ้ชเ้พ่ือวตัถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษทั และโดยพนักงานท่ีไดรั้บ

อนุญาตเท่านั้น ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนรวมถึงทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น ความลบัทางการคา้ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้และ

ลิขสิทธ์ิ ธุรกิจ แผนการตลาด และบริการ ฐานขอ้มูล บนัทึกของบริษทั ขอ้มูลเงินเดือน ขอ้มูลและรายงานทางการเงินใด ๆ ท่ี

 



 
ไม่ไดเ้ผยแพร่ พนกังานตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต และตอ้งไม่ทาํลาย หรือทาํให้สูญเสียซ่ึงทรัพยสิ์นของ

บริษทั  

 

บริษทัไดจ้ดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)์ และการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตแก่พนกังานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์

ในทางธุรกิจของบริษทั บริษทัจึงมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึง  เผยแพร่หรือเก็บขอ้มูลใดๆ ท่ีถูกสร้างข้ึน  หรือมีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของ

บริษทั  หรือระบบอีเมลข์องบริษทั พนกังานตอ้งไม่ใชอี้เมล ์อินเทอร์เน็ตหรือขอ้ความเสียงสาํหรับวตัถุประสงคใ์นลกัษณะท่ีขดั

กบันโยบายของบริษทั หรือมาตรฐานท่ีรวบรวมไวใ้นหลกัเกณฑน้ี์ หรือท่ีผิดกฎหมายใด ๆ พนกังานตอ้งไม่ทาํสาํเนาหรือขาย

หรือโอน (ภายนอกหรือภายใน) ส่ิงพิมพท่ี์มีลิขสิทธ์ิ รวมทั้งซอฟตแ์วร์ คู่มือ บทความ หนงัสือและฐานขอ้มูลท่ีถูกใชใ้นบริษทั 

หรือท่ีถูกสร้างข้ึนโดยองค์กรอ่ืนและไดอ้นุญาตให้กบับริษทัได ้เวน้แต่พนักงานไดรั้บอนุญาตให้ดาํเนินการดงักล่าวภายใต้

ขอ้ตกลงสิทธ์ิการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

10. การรายงานการฝ่าฝืนนโยบายบริษัทและการได้รับการร้องเรียนเกีย่วกบัการรายงานทางการเงนิหรือเร่ืองการบัญชี 

 

พนกังานควรรายงานการฝ่าฝืนหรือท่ีตอ้งสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนใดตามหลกัเกณฑน้ี์ไปยงัเจา้หนา้ท่ีควบคุมทนัที หากพนกังานไม่

ตอ้งการเปิดเผยตวัตน ช่ือของพนกังานจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั หรือหากพนกังานไม่ตอ้งการระบุช่ือ ให้ส่งจดหมายจ่า

หนา้ซองไปยงั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั  วินทค์อม  เทคโนโลย ี จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 159/21 อาคารเสริมมิตร

ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110  และโปรดให้รายละเอียด

มากท่ีสุดเท่าท่ีทาํได ้รวมทั้งสาํเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา หากรายงานของพนกังานเก่ียวกบัการควบคุมบญัชีภายในหรือ

สาระทางการตรวจสอบ   หรือถ้าผู ้อ ํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  มีส่วนเก่ียวข้องในการฝ่าฝืนใด ๆ ท่านอาจติดต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยส่งจดหมายไปท่ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ตามท่ีอยูข่า้งตน้ 

 

หา้มไม่ให ้แกแ้คน้ ข่มขู่ คุกคาม ตอบโตต้่อผูมี้เจตนาดี ท่ีรายงานการฝ่าฝืนหรือสงสยัวา่มีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์หรือนโยบายอ่ืน 

หรือต่อบุคคลใดท่ีช่วยในกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืนดงักล่าว หากพนกังานรู้สึกสงสยัวา่จะเกิดการฝ่าฝืน อยา่พยายามท่ีจะ

ตรวจสอบหรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ควรแจง้ไปยงับุคคลท่ีรับผิดชอบทนัที เพ่ือให้มัน่ใจวา่การสอบสวนเป็นไปอยา่งละเอียด 

ทนัเวลาและเป็นขอ้สรุปท่ีพิจารณาโดยบุคลากรท่ีเหมาะสม ความล่าชา้อาจส่งผลกระทบต่อผลลพัธ์ของการสอบสวน การฝ่าฝืน

หลกัเกณฑ์หรือกฎหมายท่ีบงัคบัใชแ้ละ/หรือกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัเป็นเร่ืองท่ีร้ายแรงและอาจมีผลทางกฎหมาย ดงันั้น การ

กระทาํรายงานขอ้กล่าวหาฝ่าฝืนใดๆ  ตอ้งมีมูลความเป็นจริง และถูกตอ้ง 

 

11.      ขั้นตอนการปฏบิตัติามกฎระเบียบ 

 

หลกัเกณฑ์การดาํเนินธุรกิจและจริยธรรมและกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัน้ีอยู่บนพ้ืนฐานค่านิยมหลกัของบริษทั พนักงานตอ้งเขา้ใจ

หลกัเกณฑแ์ละแนะนาํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจดว้ย  

 

 

 

 



 
การปฏบิัตติาม 

บริษทัมุ่งหวงัใหท่้านเขา้ใจเป็นอยา่งดี และปฏิบติัตามหลกัเกณฑน้ี์อยา่งเคร่งครัด  

          

การจดัการให้มกีารปฏบิัตติามหลกัเกณฑ์นี ้

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทัทาํหนา้ท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีควบคุม กาํกบัดูแลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์โดยจะกาํกบั

ดูแล ใหมี้การส่ือสาร การฝึกอบรม การตรวจสอบและการปฏิบติัตามโดยความช่วยเหลือของกรรมการและผูบ้งัคบับญัชา  และ

ส่งเสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหพ้นกังานส่ือสารและรายงานใหท้ราบถึงการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์ 

 

การเข้าถึงหลกัเกณฑ์ 

พนกังานทุกคนรวมถึงตวัแทน และคู่สญัญาของบริษทัจะตอ้ง สามารถเขา้ถึงประกาศเก่ียวกบัหลกัเกณฑน้ี์ท่ีเป็นปัจจุบนั 

  

การตดิตาม 

ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีตอบขอ้สงสยัให้กบัพนกังานเด่ียวกบัหลกัเกณฑ ์รวมถึงอธิบายเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีเกิดการ

ฝ่าฝืน ผูบ้งัคบับญัชาจะรายงานต่อเจา้หนา้ท่ีควบคุมทนัที โดยผูบ้งัคบับญัชาจะทาํงานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีควบคุมประเมินประเด็น

ท่ีเก่ียวขอ้ง และแกไ้ขดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การอนุมตัแิละการยกเว้น 

คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการชุดอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีสอบทานและอนุมติัเร่ืองท่ี

ตอ้งไดผ้่านการอนุมติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสมาชิกของคณะกรรมการหรือผูบ้ริหาร ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินมีหนา้ท่ีสอบ

ทานและอนุมติัเร่ืองท่ีตอ้งไดผ้า่นการอนุมติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัพนกังาน ตวัแทนหรือคู่สญัญา การยกเวน้กรณีใดของหลกัเกณฑน้ี์

ให้กับสมาชิกของคณะกรรมการหรือผูบ้ริหาร ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคณะกรรมการบริษัทหรือ

คณะกรรมการชุดอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั การยกเวน้กรณีใดของหลกัเกณฑ์น้ีใหก้บัพนกังาน ตวัแทน

หรือคู่สญัญา ตอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการชุดอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบการ

หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนดาํเนินการตรวจสอบและพิจารณาดาํเนินการทางวนิยัท่ีเหมาะสมสาํหรับการฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์โดย

สมาชิกของคณะกรรมการของบริษทั  

  

คณะกรรมการบริษทัอาจกาํหนดใหผู้อ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินรับผิดชอบในการตรวจสอบ หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน

ดาํเนินการตรวจสอบและพิจารณาดาํเนินการทางวินัยท่ีเหมาะสมสําหรับการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์น้ี โดยพนักงาน ตวัแทนและ

คู่สญัญา เจา้หนา้ท่ีควบคุมจะตอ้งรายงานการฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์และการดาํเนินการแกไ้ขเป็นระยะ ต่อคณะกรรมการบริษทัหรือ

คณะกรรมการชุดอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัอาจสอบสวนการฝ่าฝืนและกาํหนด

มาตรการทางวินัยท่ีเหมาะสมดว้ยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือไปจากผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินเป็น

ผูด้าํเนินการแทน 

 



 
 

บริษทัจะตรวจสอบการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์น้ีทนัทีท่ีสงสัย หากมีหลกัฐาน ผูท่ี้ถูกสอบสวนจะไดรั้บการแจง้ถึงประเด็นท่ีมีการ

สอบสวน และมีสิทธ์ิโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหา บุคคลท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑอ์าจถูกพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งในระหวา่งท่ีกระบวนการ

สอบสวนยงัไม่แลว้เสร็จ ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขั้นตอนตามกฏหมาย 

  

การดาํเนินการทางวนิัย 

หากพบวา่พนกังาน ตวัแทน หรือคู่สัญญาฝ่าฝืนฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์ บริษทัจะดาํเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือลงโทษทางวนิยั

แก่พนกังาน ตวัแทนหรือคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัอาจลงโทษทางวนิยัต่อหวัหนา้งานซ่ึงมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลบุคคลเหล่านั้น หาก

หวัหนา้งานไดอ้นุมติัการฝ่าฝืนนั้นหรือไดท้ราบการฝ่าฝืนนั้นแต่มิไดด้าํเนินการท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัอาจดาํเนินคดีตาม

กฎหมายกบับุคคลขา้งตน้อีกดว้ย  

 

การดาํเนินการแก้ไข 

ในกรณีของการฝ่าฝืนฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์ ผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ท่ีควบคุม จะประเมินสถานการณ์เพ่ือตรวจสอบวา่ควรแกไ้ข

นโยบายและวิธีการดาํเนินงานของบริษทั หากฝ่าฝืนไดร้ายงานการฝ่าฝืนไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืน 

คณะกรรมการนั้นจะตอ้งรับผิดชอบในการพิจารณามาตรการแกไ้ขตามความเหมาะสม มาตรการดงักล่าวอาจรวมถึงการเปิดเผย

ต่อขอ้มูลสาธารณะชน การฝึกอบรมพนกังานของบริษทั การปรับเปล่ียนนโยบายและวธีิการดาํเนินงานของบริษทั การปรับปรุง

วิธีการตรวจสอบ เพ่ือคน้หาและป้องกนัมิให้เกิดกรณีดงักล่าวข้ึนอีกในอนาคต มาตรการแกไ้ขจะตอ้งจดัทาํเป็นเอกสารตาม

ความเหมาะสม 
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