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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
 

ค านิยาม 

 

จรรยาบรรณในการด าเนนิ
ธุรกจิ 

หมำยถึง แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีก ำหนดเป็นกรอบและแนวทำงให้พนักงำนของบริษทัฯ
ปฏิบติัตำมเพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งเหมำะสม 

บริษัทฯ / กลุ่มบริษัทฯ หมำยถึง บริษทั ลำกนู่ำ รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

เจ้าหน้าที/่พนักงาน/บุคลากร หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน ผูจ้ดักำร เจำ้หน้ำท่ีบริหำร ตวัแทน พนักงำน
ประจ ำ นอกเวลำ ชัว่ครำว และพนกังำนอ่ืนๆ ของบริษทัฯ 

ผู้บริหาร หมำยถึง กรรมกำร ผูจ้ ัดกำร หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำร 4 รำยแรกต่อจำก
ผูจ้ดักำรลงมำและผูมี้ต  ำแหน่งเทียบเท่ำรำยท่ี 4 ทุกรำย รวมถึงต ำแหน่งระดบั
บริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีมีต ำแหน่งไม่ต ่ำกวำ่ผูจ้ดักสนแผนก 

ฝ่ายจดัการ หมำยถึง บุคคลในระดบับริหำรทุกระดบัของบริษทั ไม่วำ่เป็นพนกังำนประจ ำ สญัญำ
จำ้ง หรือชัว่ครำว ในทุกหน่วยธุรกิจ 

ผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

หมำยถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้ม หรือผูอ้ำจไดรั้บผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ หรือผูท่ี้อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั เช่น กรรมกำร 
ผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ทำงธุรกิจ คู่แข่ง เจ้ำหน้ี พนักงำน ชุมชน สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

คู่ค้า หมำยถึง ลูกคำ้ ผูค้ำ้ ผูข้ำย ผูจ้ดัหำสินคำ้ เจำ้หน้ี หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทั 

คู่สัญญา หมำยถึง บุคคลท่ีท ำสัญญำ และมีสิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีแสดงไวใ้น
สญัญำกบับริษทั 

ธุรกรรม หมำยถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำนิติกรรมสัญญำ หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ กบั
ผูอ่ื้นในดำ้นกำรเงิน ธุรกิจ หรือทรัพยสิ์น เช่น กำรบริกำร กำรซ้ือ กำรขำย 
กำรว่ำจ้ำง ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและกำรสนับสนุนดำ้นเทคนิคหรือ
บุคลำกร 
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บริษทัฯ ไดก้ ำหนดหลกักำรและมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกิจ และคำดหวงัให้พนักงำนทุกคนของบริษทัฯ ท่ีกล่ำวถึงใน
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจน้ี (“หลกัจรรยำบรรณ”) ยึดถือใชป้ฏิบติัทำงธุรกิจดว้ยมำตรฐำนสูงสุด ยึดหลกัควำม
ซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม และปฏิบติัตำมกฎระเบียบ ด ำเนินธุรกิจทั้งหมดเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ เท่ำนั้น ป้องกนัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรักษำเจตนำรมณ์และหลกักำรของหลกัจรรยำบรรณ 
 
วตัถุประสงคข์องนโยบำยน้ีมีข้ึนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมตระหนกัรู้ของพนกังำนในกำรประพฤติปฏิบติัท่ีดี เพื่อรักษำช่ือเสียง
ของบริษทัฯ ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกัจริยธรรมทำงธุรกิจและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด และเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วำ่กำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรประพฤติปฏิบติัทำงธุรกิจของพนกังำนงเจำ้หนำ้ท่ีอยำ่งครบถว้น จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อ
บริษทัฯ 
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 

บริษทัฯ ยึดมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตย ์โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได ้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมเป็น "แนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น
กำรทุจริต" เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบท่ีก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำร
พฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย นอกเหนือจำกจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจแลว้ บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำย
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ีข้ึนเพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบติัในเร่ืองกำรต่อตำ้นกำรติดสินบนและกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีชดัเจนในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน
ทั้งหมดของบริษทั 
 

ค านิยาม 
 

การทุจริต หมำยถึง กำรกระท ำโดยเจตนำเพื ่อแสวงหำประโยชน์ที ่ม ิควรไดโ้ดยชอบดว้ย
กฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผูอื้่น กำรทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กำร
คอร์รัปชัน่ กำรยกัยอกทรัพยสิ์น และกำรทุจริตในกำรรำยงำนขอ้มูล เช่น 
กำรตกแต่งบญัชี 
 

การคอร์รัปช่ัน หมำยถึง กำรใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบกระท ำกำรใดๆ เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงประโยชน์อนั
มิควรไดท้ั้งต่อองคก์ร ตนเอง หรือผูอ่ื้น กำรคอร์รัปชัน่ ยงัครอบคลุมถึงกำร
ให้ และ/หรือรับสินบน ไม่วำ่จะเป็นรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำวำ่
จะให้ มอบให้ ให้ค  ำมัน่วำ่จะให้ กำรเรียกร้อง หรือกำรรับซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น 
หรือประโยชน์อื่นใด กบัเจำ้หนำ้ที่รัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของ
เอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ด ำเนินธุรกิจกบับริษทั ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม เพื่อให้บุคคลดงักล่ำวปฏิบตัิหรือละเวน้กำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีอนัเป็น
กำรให ้ไดม้ำหรือรักษำไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือเพื ่อให้ไดม้ำหรือรักษำไวซ่ึ้ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ ยกเวน้ในกรณีที่มีกฎหมำย 
ขอ้บงัคบั ประกำศ มำตรฐำน ประเพณี หรือธรรมเนียมปฏิบติัทำงธุรกิจระบุ
วำ่สำมำรถท ำเช่นนั้นได ้

 

การติดสินบน หมำยถึง กำรให้ กำรเสนอ กำรสัญญำว่ำจะให้ กำรรับ กำรขอ หรือกำรเรียกร้องส่ิงท่ี
เป็น ทรัพยสิ์น เงิน ส่ิงของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเป็นกำรขดัต่อ
ศีลธรรม จริยธรรม กฏระเบียบ นโยบำย หรือกฎหมำย กบัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ 
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใด ท่ีด ำเนินธุรกิจกบับริษทั 
ไม่ว่ำจะทำงตรงหรือทำงออ้ม เพ่ือให้บุคคลดงักล่ำวปฏิบติัหรือละเวน้กำร
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ปฏิบติัหนำ้ท่ี อนัเป็นกำรใหไ้ดม้ำหรือรักษำไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือเพ่ือใหไ้ดม้ำหรือ
รักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ 
 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง กำรสนับสนุนทั้ งท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงินแก่พรรคกำรเมือง ตวัแทน
พรรคกำรเมือง นกักำรเมือง หรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทำงกำรเมือง ทั้งน้ี กำร
สนับสนุนท่ีไม่ใช่ตัวเงินให้หมำยรวมถึงกำรให้ยืมหรือกำรบริจำควสัดุ
อุปกรณ์ใดๆ โดยไม่คิดค่ำบริกำร 
 

การบริจาคเพ่ือการกุศล หมำยถึง กำรให้เงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือสำธำรณประโยชน์ โดยกำร
บริจำคนั้นมิไดก้ระท ำเพ่ือผลประโยชน์ตอบแทน 
 

เงินสนับสนุน หมำยถึง เงินท่ีจ่ำยโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ตรำสินคำ้ หรือช่ือเสียงของบริษทั 
 

ค่าอ านวยความสะดวก หมำยถึง เงิน ส่ิงของ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีมอบให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีในองคก์รใดๆ 
ไม่วำ่จะเป็นภำครัฐหรือเอกชน เพ่ือลดขั้นตอน เร่งรัด หรือยืนยนัวำ่จะไดผ้ล
ตำมกระบวนกำรท ำงำนปกติจำกองคก์รนั้นๆ 
 

ของขวัญ / ของก านัล  
 

หมำยถึง ส่ิงของมีค่ำทั้ งท่ีเป็นวตัถุ สินค้ำ และบริกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้หรือรับ
โดยตรง หรือกำรเสนอให้มีกำรซ้ือหรือขำยในรำคำพิเศษ รวมทั้งกำรออก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับบริกำร เช่น กำรเดินทำง เป็นตน้ 

 
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 

บริษทัมีนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่อยำ่งส้ินเชิง (zero-tolerance policy) โดยห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนของบริษทัทุกคน ตลอดจนบุคคลท่ีกระท ำกำรในนำมของบริษทั กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้ม และใหมี้กำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่อยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งกำรปรับเปล่ียน
นโยบำยดังกล่ำวและกำรปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติเพ่ิมเติม เพ่ือปรับให้เขำ้กับกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ ระเบียบ
ขอ้บงัคบั และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

หน้าที่และความรับผดิชอบ 
 

1. คณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย และก ำกบัดูแล ใหมี้ระบบหรือแนวทำง 
กำรปฏิบติัท่ีสนบัสนุนกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ของบริษทั  
 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเส่ียง มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
และบัญชี ระบบกำรตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกระบวนกำรต่ำงๆ มีกำร
ก ำหนดกำรควบคุมภำยในอยำ่งเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
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3. ประธำนกรรมกำรบริหำร และผูบ้ริหำร มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดและดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนและกำรด ำเนินงำน (Standard Operating Procedures) เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบำย
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ ตลอดจนจดัใหมี้กำรส่ือสำร และฝึกอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบันโยบำย ระเบียบ และมำตรฐำน
กำรปฏิบติังำนและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้แก่พนกังำนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย รวมทั้งทบทวนควำม
เหมำะสมของแนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคบั และ
กฎหมำย 
 

4. พนกังำนของบริษทั มีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติังำนใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบติั เร่ืองกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ หรือปฏิบติั
ตำมประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสัยหรือพบกำรฝ่ำฝืน จะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรือรำยงำนผ่ำนช่อง
ทำงกำรแจง้เบำะแสท่ีบริษทัก ำหนดไว ้

 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งแนวทำงกำรปฏิบติั
ท่ีจะมีประกำศเพ่ิมเติมต่อไปอยำ่งเคร่งครัด 
 

2. ผูบ้ริหำร พนักงำนของบริษทั หรือบุคคลท่ีด ำเนินกำรในนำมของบริษทั ตอ้งไม่เรียกร้อง เสนอ จูงใจ ให้สัญญำ
หรือรับสินบน  หรือกำรจ่ำยเงินอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมำะสม รวมถึงกำรจ่ำยเงินเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
 

3. พนกังำนของบริษทัทุกคนตอ้งมีควำมระมดัระวงัอยูเ่สมอในเร่ืองท่ีเก่ียวพนักบักำรทุจริตท่ีจะส่งผลกระทบโดยตรง
กบับริษทั โดยพนกังำนตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และตอ้งให้ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และกำรสอบสวนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4. บริษทัจะใหค้วำมเป็นธรรม และใหค้วำมคุม้ครองแก่พนกังำน ผูร้้องเรียน พยำน หรือผูท่ี้แจง้เบำะแส หรือใหค้วำม
ร่วมมือในกรณีกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั   
 

5. พนักงำนท่ีถูกจบัไดว้่ำเป็นผูก้ระท ำกำรคอร์รัปชัน่จะตอ้งถูกลงโทษทำงวินัยตำมนโยบำยของบริษทั นอกจำกน้ี     
ยงัอำจจะถูกด ำเนินคดีทำงอำญำหำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำย 
 

6. บริษทัจะท ำกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกับนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่นของบริษัทกับ
บุคคลภำยนอกท่ีตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบกบับริษทั  
 

7. นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่น้ี ครอบคลุมถึงกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำรสรรหำ กำรคดัเลือก กำรเล่ือนต ำแหน่ง 
กำรฝึกอบรม กำรประเมินผล และกำรใหผ้ลตอบแทน โดยก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทุกระดบัส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจ 
กบัพนกังำนถึงวิธีน ำไปปฏิบติัในกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบติัให้
เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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8. กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล และกำรใหเ้งินสนบัสนุน แก่บุคคล และหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนตอ้งเป็นไป
อยำ่งโปร่งใส และมีเป้ำหมำยเพ่ือกำรกศุลเท่ำนั้น โดยไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือคำดหวงัผลประโยชน์หรือส่ิงอ่ืนใดเป็นกำร
ตอบแทน ท่ีอำจพิจำรณำไดว้ำ่เป็นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ี กำรขออนุมติัและหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำกำร
บริจำคเพื่อกำรกศุล และกำรใหเ้งินสนบัสนุน ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงของระเบียบปฏิบติัของบริษทั 
 

9. บริษทัถือวำ่กำรใหห้รือรับของขวญั / ของก ำนลัตำมขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้
โดยมีเง่ือนไขวำ่จะตอ้งรำยงำนเร่ืองกำรให้หรือรับของขวญั / ของก ำนลันั้นให้บริษทัทรำบ อยำ่งไรก็ตำม บริษทั
หำ้ม  มิใหพ้นกังำนของบริษทัให ้ / รับของขวญั / ของก ำนลัท่ีมีมูลค่ำเกินปกติวสิยัจำกพนัธมิตรทำงธุรกิจ ทั้งน้ี กำร
ให้หรือรับของขวญั  / ของก ำนลัดงักล่ำวจะตอ้งไม่เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรตดัสินใจอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีไม่
เป็นธรรม หรือเพื่อผลประโยชน์อ่ืนในขอ้ตกลงทำงธุรกิจท่ีไม่เหมำะสม 
 

10. พนกังำนตอ้งหลีกเล่ียงกำรใหห้รือรับของขวญั / ของก ำนลั  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรติดสินบน 
หรือก่อให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัควำมซ่ือสัตย ์หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อนซ่ึงส่งผลกระทบในทำงลบต่อช่ือเสียง
ของบริษทั 
 

11. กำรขออนุมติัเพื่อใหข้องขวญั / ของก ำนลัใหเ้ป็นไปตำมประกำศหรือแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีบริษทัก ำหนดไว ้
 

12. พนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมและร่วมกนัเผยแพร่วฒันธรรมกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของบริษทัในกำรด ำเนิน
ธุรกิจกบัภำครัฐและภำคเอกชน พนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม และโปร่งใส 
ปรำศจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
 

13. บริษทัจะวำงตวัเป็นกลำงโดยไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่หรือสนบัสนุนและช่วยเหลือทำงกำรเมืองกบัฝ่ำยใด
ฝ่ำยหน่ึง ไม่วำ่จะเป็นพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหน่ึง หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีมีอ ำนำจทำงกำรเมือง รวมถึงไม่เขำ้
ร่วมในกิจกรรมของพรรคกำรเมือง กลุ่มทำงกำรเมือง หรือนกักำรเมืองคนใด ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่
อนุญำตใหฝ่้ำยกำรเมืองเขำ้มำใชท้รัพยำกรและสถำนท่ีของบริษทัในกิจกรรมทำงกำรเมือง 

 
การก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำรมีอ ำนำจในกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัในเร่ืองกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่เพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น 
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การไม่เลือกข้างทางการเมือง 
 

บริษทัฯ มีกำรใชน้โยบำยท่ีเป็นกลำงทำงกำรเมืองและจะไม่เขำ้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองใดๆ ของ
พรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง หรือนกักำรเมือง ไม่วำ่โดยตรงหรือทำงออ้ม บริษทัฯ จะไม่อนุญำตให้กลุ่มผูส้นบัสนุนทำง
กำรเมืองใชท้รัพยำกรหรือสถำนท่ีของบริษทัฯ ส ำหรับกิจกรรมทำงกำรเมือง อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ ตระหนกัและเคำรพ
ในเสรีภำพของพนักงำนในกำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง เช่น กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกำรเป็นสมำชิกพรรค
กำรเมือง 
 

พนกังำนจะตอ้งไม่ดึงบริษทัฯ เขำ้ไปขอ้งเก่ียวกบักำรรณรงคห์รือกิจกำรทำงกำรเมือง ห้ำมมิให้น ำเงินทุนของบริษทัฯ มำ
ใชจ่้ำยเพื่อสนบัสนุนหรือคดัคำ้นผูส้มคัรทำงกำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือกิจกรรมทำงกำรเมืองใดๆ  
 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง และจะไม่มีส่วนร่วมในกำรกระท ำท่ีมีลกัษณะเป็นกำร
สนับสนุนทำงกำรเมือง หรือควำมช่วยเหลือแก่พรรคกำรเมืองใดพรรคหน่ึงหรือบุคคลท่ีมีอ ำนำจทำงกำรเมือง 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ จะไม่เขำ้ร่วมในกิจกรรมของพรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง หรือนกักำรเมืองไม่วำ่โดยทำงตรง
หรือทำงออ้ม 

 

2. บริษทัฯ มิไดใ้ห้เงินทุนหรือส่ิงของใดๆ แก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมือง หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทำงกำรเมือง เพ่ือ
รักษำผลประโยชน์ทำงธุรกิจจำกพรรคกำรเมืองเหล่ำนั้น และจะไม่อนุญำตให้พรรคกำรเมืองใชท้รัพยำกรของ
บริษทัฯ และสถำนท่ีในกิจกรรมทำงกำรเมือง 

 

3. พนกังำนมีสิทธิและเสรีภำพในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองตำมบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัร
ไทย อย่ำงไรก็ตำม พนักงำนตอ้งไม่ใชส้ถำนะในกำรเป็นพนักงำนของบริษทัฯ หรือน ำทรัพยสิ์น อุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองมือของบริษทัฯ กระท ำกำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทำงกำรเมือง กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง พนกังำนจะตอ้ง
ระมดัระวงัไม่ให้เกิดกำรกระท ำกำรใดๆ ท่ีสร้ำงควำมเขำ้ใจว่ำบริษทัฯ สนับสนุนหรือเขำ้ขำ้งพรรคกำรเมืองใด
พรรคหน่ึงโดยเฉพำะ 

 
ของขวัญและการเลีย้งรับรอง 
 

การรับของขวัญและการให้ของขวัญ 
 

บริษทัถือวำ่กำรรับ กำรใหข้องขวญั ของท่ีระลึก ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ตำมขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละ
ทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัไม่ประสงคใ์หบุ้คลำกรของบริษทัรับของขวญั ของท่ีระลึก ทรัพยสิ์น 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่ำเกินปกติวิสัยจำกคู่ค้ำ ทั้ งน้ีกำรให้หรือรับของขวญั ของท่ีระลึก ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดดงักล่ำวจะตอ้งไม่เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจอยำ่งไม่เป็นธรรม 
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พนกังำนและครอบครัวตอ้งไม่รับของขวญัหรือควำมช่วยเหลือส่วนตวัใดๆ จำกคู่แข่งทำงกำรคำ้ ลูกคำ้ หรือผูจ้ดัหำสินคำ้
ของบริษทัฯ หรือบุคคลผูซ่ึ้งพนกังำนติดต่อธุรกิจดว้ยในนำมบริษทัฯ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. หำ้มใหห้รือรับของขวญั ของท่ีระลึก ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้ตกลงในทำงธุรกิจ 
 

2. ตอ้งหลีกเล่ียงกำรให้หรือรับของขวญั ของท่ีระลึก ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นสินบน และ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีจะก่อให้เกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัควำมซ่ือสัตยข์องบุคลำกรและ /หรือบริษทั และส่งผลต่อ
ช่ือเสียงของบริษทั 

 

3. หำ้มเสนอ ใหเ้งิน บริกำร ของขวญั ของท่ีระลึก ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด กบัเจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ และเอกชน 
เพื่อประโยชน์หรือควำมไดเ้ปรียบในกำรท ำธุรกิจอยำ่งไม่เหมำะสม 

 

4. กำรขออนุมติัเพื่อให้หรือรับของขวญั ของท่ีระลึก ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด กบัเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ และ
บุคคลภำยนอกใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์แนวทำงกำรปฏิบติัท่ีบริษทัก ำหนดไว ้

 

การเลีย้งรับรอง 
 

กำรใชจ่้ำยส ำหรับเล้ียงรับรองทำงธุรกิจ อำทิเช่น กำรเล้ียงรับรองเป็นอำหำรและเคร่ืองด่ืม กำรเล้ียงรับรองในรูปแบบกำร
กีฬำ และกำรใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อกำรปฏิบติัทำงธุรกิจ และ/หรือเป็นจำรีตทำงกำรคำ้ รวมถึงกำรให้ควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจทำงธุรกิจ สำมำรถกระท ำไดแ้ต่ตอ้งเป็นกำรใชจ่้ำยอยำ่งสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตดัสินใจใน
กำรปฏิบติังำน หรือก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. กำรเล้ียงรับรองตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บงัคบักฎหมำย และเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณ
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอยำ่งเคร่งครัด 

 

2. กำรเล้ียงรับรองตอ้งเกิดข้ึนระหวำ่งพนกังำน / บุคคลำกรของบริษทักบัคู่คำ้ของบริษทัเพียงเท่ำนั้น โดยไม่รวมถึง
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกพนักงำนภำยในบริษทัดว้ยกนัเอง หรือค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนภำยในบริษทัโดยไม่มีคู่คำ้มำ
เก่ียวขอ้ง 

 

3. กำรเล้ียงรับรองทำงธุรกิจให้กระท ำไดต้ำมจ ำเป็น และพิจำรณำกำรใชจ่้ำยอยำ่งสมเหตุสมผล กล่ำวคือ ตอ้งไม่มำก
เกินควำมจ ำเป็น หรือฟุ่ มเฟือย หรือมีควำมถ่ีเป็นประจ ำ โดยกำรเล้ียงรับรองตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรจำกผูมี้อ ำนำจตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบวธีิปฏิบติัของบริษทั 
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4. กำรเบิกค่ำใชจ่้ำยส ำหรับกำรเล้ียงรับรองให้พนกังำนขอนุมติัตำมระเบียบขั้นตอนกำรเบิกค่ำใชจ่้ำยของบริษทั และ
อ ำนำจกำรอนุมติัค่ำใชจ่้ำย (Authority Level) ตำมท่ีระบุไวใ้นนโยบำยกำรเดินทำงท ำงำนนอกสถำนท่ี โดยใบขอ
เบิกเงินตอ้งระบุ ช่ือของบุคคลหรือหน่วยงำนของคู่คำ้ รำยช่ือพนักงำนของบริษทัท่ีเขำ้ร่วมกำรเล้ียงรับรอง และ
วตัถุประสงคใ์นกำรเล้ียงรับรองอยำ่งชดัเจน รวมทั้ง กำรเบิกจ่ำยตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนประกอบท่ีชดัเจน ครบถว้น 
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบไดใ้นภำยหลงัได้ ในกรณีท่ีค่ำใชจ่้ำยจริงสูงกวำ่ท่ีขออนุมติัไวเ้ดิม พนักงำนตอ้งเตรียม
แบบฟอร์มรำยงำนกำรเล้ียงรับรอง (ฟอร์ม GA103) หลังจบกำรเล้ียงรับรองเพื่อกระทบยอดท่ีเกิดข้ึนจริงใน
แบบฟอร์มขออนุมติัค่ำใชจ่้ำยและในกำรขออนุมติัอีกคร้ัง 

 

การบริจาคและให้การสนับสนุน 
 

บริษทัมีนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัว่ำดว้ยกำรบริจำค ส ำหรับกำรกุศล และกำรให้เงินสนับสนุนแก่บุคคล หน่วยงำน
ภำครัฐ หรือภำคเอกชน รวมถึงองค์กรกำรกุศล โดยจะตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและมีเป้ำหมำยเพ่ือกำรกุศลท่ีไม่ได้
คำดหวงัผลประโยชน์ หรือส่ิงอ่ืนใดเป็นกำรตอบแทนท่ีอำจพิจำรณำไดว้ำ่เป็นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล ทั้งในรูปแบบของกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน หรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น กำรให้ควำมรู้ 
หรือกำรสละเวลำ เป็นตน้ บริษทัสำมำรถกระท ำไดโ้ดยอำจเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนกำร
ประชำสมัพนัธ์และเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่บริษทั โดยมิไดมุ่้งหวงัผลตอบแทนทำงธุรกิจ 

 

2. กำรให้เงินสนับสนุน ไม่ว่ำจะเป็นเงิน หรือทรัพยสิ์นแก่กิจกรรมหรือโครงกำรใดๆ จะตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำม
โปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และมัน่ใจวำ่กำรให้เงินสนบัสนุนดงักล่ำวจะไม่ถูกน ำไปใชเ้ป็นช่องทำงในกำรให้ 
สินบน ทั้งน้ีกำรใหเ้งินสนบัสนุนนั้นตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นกำรประชำสมัพนัธ์ ส่งเสริมธุรกิจและภำพลกัษณ์ท่ี
ดีของบริษทั โดยอำจกระท ำไดห้ลำยรูปแบบ เช่น กำรสนับสนุนกิจกรรมทำงวฒันธรรม กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพ่ือกำรศึกษำ และกีฬำ เป็นตน้ 

 

ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท าผดิ และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 

คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัตินโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดเพื่อเป็นกลไกให้พนักงำนของบริษัทและ
บุคคลภำยนอกสำมำรถรำยงำนหรือแจง้ปัญหำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำผิดท่ีร้ำยแรง ควำมผิดปกติหรือควำมไม่เหมำะสม
ภำยในบริษทัไดอ้ยำ่งเป็นควำมลบัและปรำศจำกกำรเลือกปฏิบติั กำรตอบโต ้หรือกำรล่วงละเมิดใดๆ 
 

ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท าผดิ 

หวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในกลุ่มบริษทั 

• โทรศพัท ์ : +66 76 372400 ต่อ 6155 

• อีเมลล ์     : ethics@lagunaresorts.com 

• เวบ็ไซต ์ : www.lagunaresorts.com 

mailto:ethics@lagunaresorts.com
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กระบวนการในการด าเนินการกับเร่ืองที่ถูกร้องเรียน 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนต่ำง ๆ หรือควำมผิดปกติใด ๆ จะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลบั และจะท ำทุกวิถีทำงเพ่ือใหม้ัน่ใจ
ไดว้ำ่มีกำรเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นควำมลบัตลอดกระบวนกำร 
 
กำรแจ้งเบำะแสต่ำง ๆ ควรจะกระท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร แจ้งรำยละเอียดของเหตุกำรณ์ ควำมเป็นมำ ระบุช่ือ วนัท่ี 
สถำนท่ีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ และเหตุผลประกอบอยำ่งชดัเจน 
 
ขอ้ร้องเรียนหรือรำยงำนทั้งหมดท่ีแจง้โดยผูแ้จง้เบำะแสจะถูกส่งตรงไปยงัหวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของกลุ่มบริษทัท่ี
เป็นเจำ้หน้ำท่ีรับเร่ืองร้องเรียน (Receiving Officer) ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก็บรักษำขอ้มูลส่วนกลำงของกรณีรำยงำนเร่ือง
ร้องเรียนทั้งหมด และเพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่ขอ้ร้องเรียนต่ำง ๆ ไดรั้บกำรจดักำร เขำ้ถึงขอ้มูล และตรวจสอบอยำ่งมืออำชีพ
และเป็นอิสระ และแกไ้ขไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 
 
เร่ืองท่ีไดรั้บกำรร้องเรียนจะไดรั้บกำรตรวจสอบภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสมภำยหลงัจำกท่ีไดมี้กำรพิจำรณำแลว้วำ่จะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบในรำยละเอียดต่อไป คณะท ำงำนในกำรพิจำรณำขอ้ร้องเรียน (Whistle Blowing Evaluation Team) 
ซ่ึงมีสมำชิกประกอบไปดว้ย กรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเส่ียงและก ำกบัดูแลกิจกำร และหัวหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในกลุ่มบริษทั เป็นผูใ้ห้ค  ำปรึกษำในกำรจัดกำรกับเร่ืองร้องเรียนดงักล่ำว และรำยงำนผลสรุปกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั 
 
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 

ผูแ้จง้เบำะแสโดยสุจริตใจจะไดรั้บกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสม หำกผูแ้จง้เบำะแสเกรงวำ่จะไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งไม่เป็นธรรม 
กำรตอบโต ้หรือข่มขู่จำกกำรแจง้เบำะแสภำยใตน้โยบำยน้ี ผูแ้จง้เบำะแสควรจะรำยงำนใหค้ณะท ำงำนในกำรพิจำรณำขอ้
ร้องเรียนไดรั้บทรำบทนัทีเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบและกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม 
 
ในช่วงกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง เม่ือถึงเวลำท่ีเหมำะสม ผูร้้องเรียนอำจจะตอ้งแสดงตวัในฐำนะพยำน หำกพนกังำนหรือ
บุคคลทัว่ไปแจง้ขอ้ร้องเรียนกล่ำวหำดว้ยเจตนำท่ีดี แต่จำกกำรสืบสวนแลว้ขอ้กล่ำวหำนั้นมิไดรั้บกำรยนืยนั ก็จะไม่มีกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ กบัผูร้้องเรียน 
 
อยำ่งไรก็ตำม หำกพนกังำนแจง้ขอ้ร้องเรียนกล่ำวหำในเร่ืองท่ีไม่ส ำคญั มีเจตนำประสงคร้์ำย หรือกระท ำไปเพื่อประโยชน์
ส่วนตน พนกังำนผูน้ั้นอำจถูกลงโทษตำมระเบียบของบริษทั เช่นเดียวกนั ในกรณีท่ีผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนเป็นบุคคลภำยนอก 
แจ้งเร่ืองร้องเรียนโดยมีเจตนำประสงค์ร้ำย หรือท ำไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตน บุคคลผูน้ั้ นอำจถูกด ำเนินกำรตำมท่ี
เห็นสมควร รวมไปถึงกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน 
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การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 
พนกังำนทุกคนควรตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนดว้ยควำมซ่ือสตัย ์ยติุธรรม สุจริต และดว้ยควำมเป็นมืออำชีพตำมเจตนำรมณ์
ของกฎหมำยและหลกักำรท่ีก ำหนดไว ้ดงัน้ี  
 
1.   การปฏิบัตกิารทางธุรกจิด้วยความระมดัระวงั 

ก)   พนกังำนจะตอ้งไม่: 
• ใชเ้งินหรือทรัพยสิ์น ท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั หรือ 

• ปฏิบติังำนใดๆ 

เพื่อวตัถุประสงค ์อนัมิชอบดว้ยกฎหมำย ภำยใตก้ฎหมำยท่ีบงัคบัใช ้ในเขตอ ำนำจ  

ข)   พนกังำนจะตอ้งไม่จดัตั้งกองทุน หรือสินทรัพยป์ระเภทท่ีไม่มีกำรเปิดเผย หรือท่ีไม่มีกำรบนัทึกขอ้มูลไวเ้พื่อ
วตัถุประสงคใ์ดๆ  

ค)   เอกสำร บนัทึก และบญัชีท่ีครบถว้นและถูกตอ้งทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บกำรจดัเก็บและรักษำไวเ้พ่ือใหม้ัน่ใจวำ่  

• ธุรกรรมต่ำงๆ ถูกด ำเนินกำรจดักำรสอดคลอ้งตำมอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรทัว่ไปและโดยเฉพำะเจำะจง  

• ธุรกรรมต่ำงๆ ถูกบนัทึกไวต้ำมควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรจดัเตรียมงบกำรเงินตำมหลกักำรปฏิบติักำรทำงบญัชี
ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  

• กำรเขำ้ถึงทรัพยสิ์นใดๆ ไดรั้บกำรอนุมติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งเหมำะสม   

•  มีกำรตรวจสอบทรัพยสิ์นท่ีบนัทึกไวก้บัทรัพยสิ์นท่ีมีอยูเ่ป็นระยะตำมสมควร และมีกำรด ำเนินกำรท่ี
เหมำะสมในกรณีท่ีพบขอ้แตกต่ำงใดๆ และ  

• ไม่มีกำรลงบนัทึกอนัเป็นเท็จ ท่ีท ำใหเ้ขำ้ใจผิด หรือปลอมแปลง ลงในเอกสำรหรือบนัทึกใดๆ ไม่วำ่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตำม  

ง)   ห้ำมมิให้มีกำรอนุมติั หรือกำรช ำระเงิน โดยมีเจตนำหรือควำมเขำ้ใจวำ่เป็นกำรน ำมำใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น
ใด นอกเหนือจำกตำมท่ีระบุไวใ้นเอกสำรประกอบกำรช ำระเงินนั้น 

จ)   ขอ้ห้ำมในขอ้ (ก) ถึง (ง) ขำ้งตน้ใชบ้งัคบักบักำรใชเ้งินทุนของบริษทั เงินทุนส่วนตวั ทรัพยสิ์น เงินสมทบ
โดยออ้ม หรือกำรช ำระเงินในรูปแบบใดๆ  

 
2.   ข้อควรระวงัเพ่ือป้องกนัการทุจริต 

ก)   พนกังำนจะตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรฉอ้ฉลหรือทุจริต หรือกระท ำกำรใดๆ ท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อควำมซ่ือสตัยสุ์จริตและควำมเป็นมืออำชีพของบริษทัอยำ่งร้ำยแรง  

ข)   พนักงำนจะตอ้งให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มท่ีในกำรตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบจำกภำยนอกองคก์ร 
และกำรตรวจสอบตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ   

ค)   พนกังำนจะตอ้งไม่ใหข้อ้มูล ใหถ้อ้ยค ำ หรือใหค้  ำรับรองอนัท ำใหเ้ขำ้ใจผิด เป็นเท็จ หรือหลีกเล่ียวขอ้เท็จจริง  
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3.   การรายงานกระบวนพจิารณาคดอีาญาและคดแีพ่ง  
 

ก) พนักงำนจะตอ้งรำยงำนให้หัวหน้ำงำนและแผนกทรัพยำกรบุคคลทรำบทนัทีหำกพนักงำนอยู่ภำยใต้กำร
สอบสวนหรือกระบวนพิจำรณำทำงอำญำหรือทำงปกครอง ท่ีด ำเนินกำรโดยเจำ้พนักงำน  หรือหน่วยงำน
รำชกำร หรือบุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุม ในเขตอ ำนำจศำลใดๆ 

ข) พนกังำนจะตอ้งรำยงำนให้หัวหนำ้งำนและแผนกทรัพยำกรบุคคลทรำบทนัทีหำกพนกังำนถูกพิพำกษำว่ำมี
ควำมผิดทำงอำญำในเขตอ ำนำจศำลใดๆ 

ค) พนกังำนจะตอ้งรำยงำนใหห้วัหนำ้งำนและแผนกทรัพยำกรบุคคลทรำบทนัทีเม่ือพนกังำนเคยหรือยงัคง 

• ต้องค ำพิพำกษำในกระบวนพิจำรณำคดีในเขตอ ำนำจศำลใดท่ีเก่ียวกับกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือ
กฎระเบียบใดๆ   

• อยูภ่ำยใตก้ำรด ำเนินคดีฟ้องร้องทำงอำญำในศำล  

• ถูกตดัสิทธิจำกกำรเป็นกรรมกำรในบริษทัใดๆ หรือจำกกำรเป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรจัดกำรทั้ ง
โดยตรงและโดยออ้มของบริษทัใดๆ หรือ 

• อยูภ่ำยใตค้  ำสั่ง ค  ำพิพำกษำ หรือค ำช้ีขำดในศำล คณะตุลำกำร หน่วยงำนรำชกำรแห่งใด โดยถำวรหรือ
โดยชัว่ครำว ซ่ึงไม่อนุญำตใหเ้ขำ้ร่วมด ำเนินกิจกำรหรือกิจกรรมใดๆ  

ง) พนกังำนจะตอ้งรำยงำนกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีแพง่ท่ีพนกังำนหรือกิจกำรท่ีพนกังำนมีอ ำนำจควบคุม
ถูกกล่ำวหำวำ่เป็นจ ำเลย หำกกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีนั้นเก่ียวกบักิจกำรหรือธุรกรรมทำงกำรเงินอนัมี
นัยส ำคญั หรือหำกกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำนั้นอำจมีแนวโนม้ว่ำจะส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อกลุ่ม
บริษทัหรืออำจมีแนวโนม้วำ่จะส่งผลกระทบอยำ่งร้ำยแรงต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของพนกังำนในกลุ่มบริษทั 

 
4. การแจ้งการมส่ีวนร่วมโดยสมคัรใจในองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร  

ก) พนักงำนทุกคนจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบถึงกำรเป็นสมำชิกของตนในองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร รวมถึง
องค์กรกำรกุศล กลุ่มท่ีมีส่วนไดเ้สีย กลุ่มท่ีสนับสนุน องค์กรวิชำชีพ และองค์กรทำงศำสนำ ในแบบแจง้
ขอ้มูลของพนกังำน (Associate Declaration Form) 

ข) กำรแถลงกำรณ์ตำมขอ้ (ก) ควรตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

• ช่ือขององคก์ร 

• สถำนภำพควำมเป็นสมำชิก (สมำชิกกรรมกำร สมำชิกคณะกรรมกำร ผูอ้  ำนวยกำร ประธำน เป็นตน้) 

• วนัท่ีเขำ้ร่วม 

• ควำมถ่ีในกำรมีส่วนร่วม และ 

• ค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บในกำรเขำ้ร่วม 
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ค) พนักงำนตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส (Senior Vice President) /กรรมกำรผูจ้ดักำร (Managing 
Director) เป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนท่ีจะด ำเนินกำร และ/หรือ ยอมรับต ำแหน่งระดับบริหำรจัดกำร เช่น 
ผูอ้  ำนวยกำร หรือ ประธำน 

 

5. ความซ่ือสัตย์ต่อความสัมพนัธ์ 

ก) พนกังำนจะตอ้งกระท ำกำรดว้ยควำมซ่ือสตัยแ์ละสุจริตในกำรติดต่อธุรกิจกบัองคก์รภำครัฐ องคก์รธุรกิจ และ
องคก์รอ่ืนๆ และรักษำควำมสมัพนัธ์ในกำรท ำงำนท่ีดีไวเ้สมอ 

ข) พนกังำนจะตอ้งไม่เสนอของขวญั เงินรำงวลั หรือกำรเล้ียงรับรองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอนัเป็น  กำรจูงใจ
โน้มน้ำวให้พนักงำนขององคก์รธุรกิจ หน่วยงำนภำครัฐ หรือองค์กรอ่ืนใด (“หุ้นส่วนทำงธุรกิจ”) ท่ีติดต่อ
ธุรกิจกบักลุ่มบริษทั ท ำกำรตกลงทำงธุรกิจซ่ึงอ ำนวยประโยชน์ใหก้บักลุ่มบริษทั 

ค) ห้ำมมิให้จ่ำย ให้ยืม ให้ หรือ ถ่ำยโอนเงินทุนหรือทรัพยสิ์นใดๆ ทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้มให้แก่พนกังำน
ของหุ้นส่วนทำงธุรกิจ หรือองคก์รใด ๆ ซ่ึงเป็นท่ีทรำบกนัวำ่พนกังำนผูน้ั้นมีส่วนไดเ้สียอยำ่งมีนยัส ำคญั เวน้
แต่เป็นกำรท ำธุรกรรมทำงธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมำยซ่ึงยติุธรรมและสมเหตุสมผลตำมพฤติกำรณ์ต่ำงๆ  

ง) พนกังำนจะตอ้งไม่ด ำเนินกำรหรืออนุญำตใหมี้ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับของขวญั กำรเดินทำง อำหำร และท่ีพกัอำศยั
ส ำหรับพนกังำนคนใดของหุน้ส่วนทำงธุรกิจ เวน้แต่หุน้ส่วนทำงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งนั้นไดรั้บทรำบและอนุญำต
ใหมี้กำรด ำเนินกำรเช่นนั้น 

จ) ขอ้ตกลง/สญัญำทั้งหมดท่ีท ำกบัหุน้ส่วนทำงธุรกิจตอ้งมีกำรจดัท ำอยำ่งเป็นธรรมและชดัเจนโดยฝ่ำยกฎหมำย
ตำมควำมเหมำะสมและจดัท ำเอกสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ี จะตอ้งจดัท ำข้ึนโดยปรำศจำกขอ้ตกลงซ่อน
เร้นหรือขอ้ตกลงท่ีมิไดมี้กำรเจรจำกนั  

ฉ) ขอ้มูลเก่ียวกบัหุ้นส่วนทำงธุรกิจตอ้งถูกเก็บรักษำไวเ้ป็นควำมลบัและควรจะให้มีกำรเขำ้ถึงขอ้มูลโดยผูท่ี้
ไดรั้บอนุญำตเท่ำนั้น 

 

6. การใช้ตวัแทน 
 
ก) ควรตอ้งมีกำรตรวจสอบช่ือเสียงของตวัแทนและบุคคลภำยนอกทั้งหมดก่อนท่ีจะเขำ้ท ำขอ้ตกลงอย่ำงเป็น

ทำงกำรกบัตวัแทนเหล่ำนั้น (หรือในภำยหลงั หำกมีพฤติกำรณ์ท่ีจ ำตอ้งด ำเนินกำรเช่นนั้น) กำรตรวจสอบ
ดงักล่ำวควรตอ้งท ำอยำ่งละเอียดถ่ีถว้นและมีเอกสำรประกอบ  

ข) พนกังำนตอ้งท ำให้แน่ใจวำ่ ทุกขอ้ตกลงท่ีท ำกบัตวัแทนหรือผูแ้ทนตอ้งท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและลงนำม
โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย ประกอบดว้ยขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทั้งหมดท่ีไดมี้กำรตกลงกนัและสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก ำหนดในเร่ืองกระบวนกำรทำงบญัชีของกลุ่มบริษทั ตวัแทนหรือผูแ้ทน รวมถึงพนักงำน และเจำ้ของ
กิจกำรตอ้งให้บริกำรธุรกิจโดยชอบดว้ยกฎหมำยและคิดค่ำบริกำรไม่เกินกว่ำอตัรำค่ำบริกำรโดยทัว่ไปตำม
ทอ้งถ่ิน และไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบัลูกคำ้ท่ีมีอยูเ่ดิมหรือท่ีมีแนวโนม้วำ่จะเป็นลูกคำ้ของกลุ่มบริษทั  กำรช ำระ
เงินใดๆ ใหแ้ก่ตวัแทนขำย หรือผูแ้ทนตอ้งมีเอกสำรประกอบอยำ่งครบถว้น 
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7. ข้อมูลความลบั 

ก) พนกังำนทุกคนจะตอ้งเก็บและรักษำขอ้มูลทั้งหมดท่ีตนไดรั้บรู้ไวเ้ป็นควำมลบัอนัเน่ืองมำจำกกำรจำ้งงำนกบั
กลุ่มบริษทั รวมถึงขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวกบักิจกำร กำรด ำเนินงำน กระบวนกำร แผนกำร เจตจ ำนง ส่ิงประดิษฐ์ 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ สิทธิในกำรออกแบบ  แบบแปลน พิมพ์เขียว แผนผงั เทคนิค 
แหล่งท่ีมำในกำรจดัหำ สูตร กำรวเิครำะห์ รำยงำน วธีิกำรท ำงำน ขอ้มูลและคุณสมบติัเฉพำะ ควำมลบัทำงกำร
คำ้ บญัชีรำคำ ขอ้มูลค่ำใชจ่้ำย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โอกำสทำงกำรตลำด ขอ้มูลลูกคำ้ ขอ้มูลพนกังำน ขอ้มูล
ทำงกำรเงิน ขอ้มูลทำงทรัพยสิ์น แผนทำงธุรกิจและกำรวิจยั และขอ้มูลท่ีมีมูลค่ำทำงกำรคำ้อ่ืนๆ ทุกประเภท
ของกลุ่มบริษัทซ่ึงพนักงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลนั้ นได้ในขณะท่ีเป็นลูกจ้ำงของกลุ่มบริษัท (“ข้อมูล
ความลบั”) 

ข) พนกังำนคนใดท่ีครอบครองขอ้มูลควำมลบัไม่ควรกระท ำกำรดงัต่อไปน้ีตลอดระยะเวลำระหวำ่งกำรจำ้งงำน 
หรือภำยหลงัจำกท่ีส้ินสุดกำรจำ้งงำน  

• ใชข้อ้มูลดงักล่ำวเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลภำยนอก 

• ใชข้อ้มูลดงักล่ำวในกำรจูงใจลูกคำ้หรือบุคคลภำยนอกในกำรท ำธุรกรรมใดๆ หรือ 

• เปิดเผย ประกำศ ท ำให้ปรำกฏ เผยแพร่ หรือส่ือสำรให้บุคคลอ่ืน องค์กรหรือบริษทัอ่ืน ทรำบขอ้มูลท่ี
เป็นควำมลบัโดยไม่ไดรั้บควำมยนิยอมก่อน 

ค) พนกังำนไม่ไดรั้บอนุญำตใหเ้คล่ือนยำ้ยคู่มือ ต ำรำคู่มือ และคู่มือกำรปฏิบติังำนออกจำกสถำนท่ีประกอบกำร
หรือท ำส ำเนำเอกสำรเหล่ำนั้นเพ่ือกำรใชง้ำนภำยนอก 

 
8. การปลอดจากการคุกคามทางเพศ  
 

ก) พนักงำนตอ้งแน่ใจว่ำ ไม่มีกำรคุกคำมทำงเพศในลกัษณะของกำรขู่เข็ญ ดูหม่ิน หรือข่มเหงท่ีก่อให้เกิดกำร
ล่วงละเมิด ควำมกลวั หรือควำมกงัวลใจ  

ข) ห้ำมมิให้พนักงำนประทุษร้ำยหรือใชก้ ำลงักบับุคคลใด โดยมีเจตนำประสงค์ร้ำยหรือกระท ำกำรใดๆ โดย
หมำยท่ีจะประสงคร้์ำยแก่บุคคลผูน้ั้น  

ค) พนกังำนจะตอ้งไม่สบประมำท ดูหม่ินบุคคลใดดว้ยถอ้ยค ำ ท ำเสียงหรือท่ำทำง หรือแสดงส่ิงใดโดยมีเจตนำ
ใหบุ้คคลผูน้ั้นไดย้นิถอ้ยค ำหรือเสียงนั้น หรือเห็นท่ำทำงหรือส่ิงท่ีแสดงออกมำ หรือกำ้วก่ำยควำมเป็นส่วนตวั
ของบุคคลผูน้ั้น 

 
9. การปฏิบัตอิย่างเท่าเทยีมกนั  

 
พนกังำนทุกคนจะตอ้งท ำให้มัน่ใจวำ่ พนกังำนทุกคนและผูส้มคัรเขำ้ท ำงำนกบักลุ่มบริษทัทุกคนไดรั้บกำรปฏิบติั
อยำ่งเป็นธรรม ผูส้มคัรหรือพนกังำนปัจจุบนัจะตอ้งไม่ถูกเลือกปฏิบติัเพรำะเหตุจำกอำย ุเพศ  เช้ือชำติ ศำสนำ หรือ
สญัชำติ  
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10. การปฏิสัมพนัธ์กบัพนักงานอ่ืน 
 
ก) พนกังำนจะตอ้งไม่ประพฤติตนในลกัษณะท่ีจะแทรกแซงหรือขดัขวำงพนกังำนคนอ่ืนๆ จำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี

อยำ่งถูกตอ้ง  

ข) พนกังำนทุกคนมีหนำ้ท่ีปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงำนดว้ยควำมเคำรพและนบัถืออยูเ่สมอ  

ค) พนกังำนตอ้งแน่ใจวำ่ ไม่มีกำรเลือกปฏิบติั กำรกลัน่แกลง้ กำรล่วงละเมิด กำรข่มขู่ กำรขู่เขญ็ กำรลอ้เลียน กำร
ข่มเหง กำรสบประมำท กำรแสดงท่ำทำง กำรขัดค ำสั่งโดยจงใจหรือร้ำยแรง กำรท ำร้ำยร่ำงกำย หรือ
พฤติกรรมอ่ืนใดท่ีเป็นกำรดูหม่ินไม่เคำรพผูอ่ื้น 

 
11. การจดัการกบัส่ือ 

 
ก) พนกังำนตอ้งไม่ตอบรับค ำขอของส่ือในกำรใหข้อ้มูลและกำรให้สมัภำษณ์หรือใหถ้อ้ยค ำใดๆ ในกำรแจง้ข่ำว

ไม่วำ่เป็นทำงออนไลน์หรือในเครือข่ำยสงัคมออนไลน์โดยไม่ไดรั้บอนุญำตอยำ่งเหมำะสม 

ข) พนกังำนจะไม่แสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักลุ่มบริษทั ธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์กำรให้บริกำร กลยทุธ์หรือแนวปฏิบติั
ของกลุ่มบริษทัโดยไม่ไดรั้บอนุญำตอยำ่งเหมำะสม 

ค) พนกังำนท่ีไดรั้บมอบหมำยตำมขอ้ (ก) และ (ข) จะตอ้งกระท ำกำรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั 
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การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
 
กรณีพนกังำนพบเห็นกำรละเมิดหลกัจรรยำบรรณ ควำมผิดปกติ ควำมไม่เหมำะสม กำรทุจริต หรือกิจกรรมท่ีไม่เหมำะสม
ใดๆ ของเพ่ือนร่วมงำน พนกังำนคนอ่ืน ขอใหร้ำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำหรือแผนกทรัพยำกรบุคคลทรำบโดยทนัที 
 
กำรไม่ปฏิบติัตำมหลกัจรรยำบรรณอำจส่งผลใหมี้กำรลงโทษทำงวินยั รวมถึงกำรเลิกจำ้งและกำรคืนค่ำตอบแทนจูงใจท่ี
ไดรั้บในรอบ 12 เดือนก่อนหน้ำอนัเป็นผลจำกกำรกระท ำผิด และอำจมีกำรบงัคบัใชบ้ทลงโทษทำงกฎหมำยหำกกำร
กระท ำดงักล่ำวละเมิดกฎหมำย 
 
แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย   
 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ  มีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยส่งเสริมใหเ้กิดควำมร่วมมือและดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำย ทั้งน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคำ้  คู่คำ้ คู่แข่งขนั เจำ้หน้ี พนกังำน ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 
ผู้ถือหุ้น 
 
แนวทางการปฏิบัต ิ
 
1. ผูถื้อหุน้ทุกรำยมีสิทธิอยูบ่นพ้ืนฐำนเดียวกนั ในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม และในกำรรับเงินปันผลตำมท่ี

บริษทัฯ ไดป้ระกำศ โดยจ ำนวนเงินปันผลดงักล่ำวค ำนวณจำกสดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีมีในบริษทัฯ 
 
2. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง  ผูถื้อหุน้มีสิทธิในกำรอนุมติัประเด็นท่ีส ำคญัในวำระต่ำงๆ เช่น กำรเลือกตั้งกรรมกำร 

(ผูถื้อหุ้นสำมำรถเลือกกรรมกำรไดเ้ป็นรำยบุคคล)  ค่ำตอบแทนกรรมกำร  กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกำรจ่ำยเงิน
ปันผล เป็นตน้ 

 
นอกจำกน้ี  ผูถื้อหุ้นท่ีมำร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภำยหลงัเร่ิมกำรประชุมไปแลว้  ยงัคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วำระท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำและยงัมิไดล้งมต 

 
3. บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้ง ผูถื้อหุ้นประเภทสถำบนัใหเ้ขำ้

ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถมำร่วมประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะให้
ผูอ่ื้นมำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 
4. บริษทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้ 
 
5. บริษทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถติดต่อส่ือสำรระหวำ่งกนัไดอ้ยำ่งเสรีโดยมิไดส้ร้ำงอุปสรรคหรือกีดกนัใดๆ

และยงัจดัหำช่องทำงท่ีเขำ้ถึงไดง่้ำยให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของบริษทัฯ อยำ่งเพียงพอทำงผ่ำนกำรเผยแพร่
ขอ้มูลทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และขอ้มูลส ำคญัต่ำงๆ ท่ีอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
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6. ด ำเนินกำรกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งรอบคอบ มีเหตุผล และเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งครบถว้นเพียงพอ 
 
7. กำรเผยแพร่หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

ยกเวน้กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย และโฆษณำในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบและศึกษำขอ้มูล
ก่อนกำรประชุม 

 
ลูกค้า 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 
1. ด ำเนินธุรกิจทั้งในดำ้นกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์กำรขำยผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
2. ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำสินคำ้ และบริกำร คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำให้แก่สินคำ้ และ

เพื่อเป็นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง 
 
3. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของลูกคำ้ รักษำ

ควำมลบัและ/หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ ไม่น ำขอ้มูลของลูกคำ้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
โดยมิชอบ รวมทั้งไม่เรียกรับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่สุจริตจำกลูกคำ้ทั้งทำงตรง 
และทำงออ้ม 

 
4. ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัได ้ให้รีบแจง้ลูกคำ้เป็นกำรล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัหำแนว

ทำงแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 
 
5. จดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำร เพ่ือให้ลูกคำ้สำมำรถร้องเรียนต่อบริษทัฯ รวมทั้งติดตำม ตรวจสอบ แกไ้ขค ำร้องเรียน

ของลูกคำ้อยำ่งเป็นธรรม 
 
คู่ค้า 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 
1. ด ำเนินธุรกิจทั้งในดำ้นกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์กำรขำยผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
2. รักษำควำมลบั หรือขอ้มูลของคู่คำ้ ไม่น ำขอ้มูลดงักล่ำวไปใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเอง หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
3. ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัได ้ให้รีบแจง้คู่คำ้เป็นกำรล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัหำแนว

ทำงแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 
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4. หลีกเล่ียงกำรรับหรือเรียกร้องของขวญั/ ของก ำนลั หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอำจเป็นกำรติดสินบนหรือก่อใหเ้กิดขอ้
สงสยัเก่ียวกบัประเด็นดำ้นควำมซ่ือสตัยห์รือส่งผลใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

 
5. ไม่สนบัสนุนคู่คำ้ท่ีด ำเนินธุรกิจหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
 
6. ไม่ท ำธุรกิจกบัคู่คำ้ท่ีมีพฤติกรรมผิดกฎหมำยหรือขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี  
 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค ้ำด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนด้วยควำมรับผิดชอบต่อ สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม  
 

นโยบายการคดัเลือกคู่ค้า 
 

บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักระบวนกำรจดัซ้ือสินคำ้และบริกำรเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ ในกำรบริหำรตน้ทุนและ
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน และก ำหนดแนวทำงในกำรคดัเลือกคู่คำ้ดงัน้ี 

 
แนวทางการปฏิบัติ 

 
บริษทัฯ ใชน้โยบำยในกำรคดัเลือกคู่คำ้อยำ่งยติุธรรมและโปร่งใส มีกำรเปรียบเทียบใบเสนอรำคำจำกคู่คำ้อยำ่งนอ้ย 
3 รำย รำยตำมเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ 

 
• หลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกซพัพลำยเออร์ 

-    รำคำท่ีแข่งขนัได ้

-   ควำมพร้อมของผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริกำร 

-   ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน (เช่น ฐำนะกำรเงิน ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเพียงพอ ควำมพร้อมของ
ของอุปกรณ์และพนกังำน)  และ 

-   กำรตรวจสอบกำรอำ้งอิง 
 

• ขั้นตอน 

-   ท ำกำรประเมินคู่คำ้ก่อนก่อนเสนออนุมติั 

-   เก็บรักษำคู่คำ้ท่ีผำ่นกำรรับรองไวใ้นรำยช่ือคู่คำ้ท่ีไดรั้บอนุมติั 

-   ท ำกำรประเมินคู่คำ้ท่ีมีอยูใ่นรำยช่ือเป็นประจ ำทุกปี และลบคู่คำ้ท่ีไม่มีประสิทธิภำพออกจำกรำยช่ือคู่คำ้
ท่ีไดรั้บอนุมติั 
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คู่แข่งขัน 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. หลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรป้องกนั ขดัขวำง ไม่ให้ผูป้ระกอบกำรซ่ึงอำจเป็นคู่แข่งเขำ้มำด ำเนินกำรใน
ตลำดซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจอยู ่ 

 
2. บริษทัฯ มีแนวควำมคิดวำ่กำรแข่งขนัท่ีเขม้ขน้จะเป็นกำรกระตุน้นวตักรรมใหม่ๆ ทั้งดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใน

ทอ้งตลำด ซ่ึงจะช่วยยกระดบัมำตรฐำนของตลำดและยงัประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและสงัคมโดยรวม  
 
3. ไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่แข่งขนัดว้ยวิธีฉ้อฉล ตลอดจนไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำง

ปัญญำหรือลิขสิทธ์ิและต่อตำ้นกำรทุจริต และไม่สนบัสนุนกำรจ่ำยสินบน  
 
4. ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบัคู่แข่งอยำ่งเคร่งครัด 

 
เจ้าหนี ้
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 
1. ปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีทุกกลุ่มอยำ่งเสมอภำค และเป็นธรรม 
 
2. ปฏิบติัตำมสญัญำหรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงกนัอยำ่งเคร่งครัด โดยเฉพำะเร่ืองเง่ือนไขกำรค ้ำประกนั และกำรบริหำร

เงินทุน 
 
3. เปิดเผยฐำนะกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งตรงตำมก ำหนด 
 
4. ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือเกิดกรณีกำรผิดนดัช ำระหน้ี ให้รีบแจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบ

โดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 
 
พนักงาน 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 
1. ปฏิบติัต่อพนกังำนทั้งหมดอยำ่งยติุธรรม และเป็นไปตำมกฏหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทัฯ 
 
2. ปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนัในกำรจำ้งงำน ไม่เลือกปฏิบติั ไม่กีดกนัทำงเพศ สีผิว เช้ือชำติ ศำสนำ อำย ุควำมพิกำร หรือ

สถำนะอ่ืนใดท่ีไม่ไดมี้ผลเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรปฏิบติังำน 
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3. สนบัสนุนและส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรม เพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรอยำ่งทัว่ถึง รวมทั้งเป็น      
กำรสร้ำงโอกำสในกำรเจริญกำ้วหนำ้ตำมศกัยภำพของพนกังำนแต่ละคน 

 
4. ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ผลกำรปฏิบติังำน และหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
 
5. จดัใหมี้สวสัดิกำร และสิทธิประโยชน์ท่ีเหมำะสมแก่พนกังำน ไดแ้ก่ กำรรักษำพยำบำล กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
 
6. จดัหำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี รวมทั้งจดัสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงหลกั

ควำมปลอดภยั และถูกสุขอนำมยั 
 
สังคมและชุมชน 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 
1. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีอยูร่่วมในชุมชนและสังคม 
 
2. สนบัสนุนควำมเจริญรุ่งเรืองทำงสังคมในระยะยำวเพื่อสร้ำงคุณค่ำใหก้บัชุมชนโดยกำรส่งเสริมควำมเป็นอยูท่ี่ดี

ผ่ำนควำมหลำกหลำย ควำมพึงพอใจ สุขภำพ ควำมปลอดภยั และกำรศึกษำ  
 
3. เสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนระหวำ่งบริษทัฯ กบัชุมชน และสังคมบนพื้นฐำนของควำมถูกตอ้ง 

โปร่งใส และเป็นธรรม 
 
ส่ิงแวดล้อม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 
1. ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนอ่ืนๆ โดยค ำนึงถึงกำร

จดักำรประสิทธิภำพและกำรใชท้รัพยำกร ส่งเสริมกำรเดินทำงและกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ กำร
รักษำส่ิงแวดลอ้มและกำรฟ้ืนฟู และสนบัสนุนกำรพฒันำควำมสำมำรถในทอ้งถิ่นและกำรปรับตวักบักำร
เปล่ียนแปลง 

 
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติ เช่น วตัถุดิบ น ้ ำ และพลงังำนดว้ยแนวทำง 3R (Reuse, Reduce & 

Recycle) คือ กำรใชซ้ ้ ำ กำรลด  และกำรรีไซเคิล รวมถึงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
 
3. จดักำรของเสียอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ เช่น กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก น ้ ำทิ้ง น ้ ำเสีย กำรก ำจดัของเสีย และกำ

จดักำรมลพิษทำงอำกำศโดยแนวทำง 3R 
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4. น ำแนวปฏิบตัิใหม่หรือโปรแกรมเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และโปรแกรมกำรตระหนกัรู้มำปรับใช ้
เพ่ือส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและกำรสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มและแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

 
5.  กำรประสำนกระบวนกำรกำรจดักำรดำ้นกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศตลอดกำรด ำเนินงำนและควำมพยำยำม

ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมำภิบำลอยำ่งย ัง่ยืน 
 
6. จดักำรอบรมเร่ืองกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและกำรปฏิบติัให้แก่พนกังำนทุกระดบั 
 
7. ใชแ้นวทำงป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจำกกำรด ำเนินงำนของเรำ และมีบทบำทในกำรปกป้องและแกไ้ข

ระบบนิเวศทัว่โลก 
 
นวตักรรม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 
1. ส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รท่ีเปิดรับนวตักรรม รวมทั้งกำรรวมนวตักรรมเป็นส่วนหน่ึงในกำรทบทวนกลยทุธ์ กำร

วำงแผนกำรพฒันำ กำรปฏิบติังำน และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 
2. ส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรม เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กิจกำรตำมสภำพปัจจยัแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ ซ่ึงอำจ

ครอบคลุมกำรก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มุมมองในกำรออกแบบ และพฒันำสินคำ้ และ
บริกำร กำรวิจยักำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต และกระบวนกำรท ำงำน รวมทั้งกำรร่วมมือกบัคู่คำ้ 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

พนกังำนจะตอ้งรำยงำนถึงควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนให้หัวหนำ้งำนและแผนกทรัพยำกรบุคคลทรำบ
โดยทนัที 
 
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เกิดข้ึนเม่ือพนกังำนมีส่วนไดเ้สียทำงวิชำชีพหรือโดยส่วนตวัอนัเป็นกำรแข่งขนักบัส่วน
ไดเ้สียของกลุ่มบริษทั ซ่ึงน่ำจะท ำให้เป็นกำรยำกท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนไดอ้ย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม หรืออำจก่อให้เกิด
ควำมไม่เหมำะสมอันเป็นกำรบ่อนท ำลำยควำมมั่นใจของลูกค้ำหรือควำมมั่นใจของสำธำรณะ ควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์อำจเกิดข้ึนไดท่้ำมกลำงกำรจดักำรของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 

ก) ในระหวำ่งพนกังำนคนใดคนหน่ึงและลูกคำ้ของกลุ่มบริษทั 

ข) ในระหวำ่งพนกังำนคนใดคนหน่ึงและผูใ้หบ้ริกำรของกลุ่มบริษทั หรือ 

ค) ในระหวำ่งพนกังำน 

 

หำกมีกำรขดัแยง้อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้เกิดข้ึน ให้พนกังำนแจง้ถึงกำรขดัแยง้นั้นในแบบฟอร์มแจง้ขอ้มูล
ของพนกังำน (Associate Declaration Form) 
 

พฤติกำรณ์ท่ีมีแนวโนม้วำ่จะเป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มีดงัต่อไปน้ี 
 
1. ความเป็นเจ้าของ 
 

ก) ควำมเป็นเจำ้ของ (ไม่วำ่อยูใ่นรูปแบบใดทำงกฎหมำย) ของพนกังำนท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัคู่คำ้ ผูรั้บเหมำ ลูกคำ้
อุตสำหกรรม หรือองคก์รอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ่ึงท ำธุรกิจดว้ย หรือคู่แข่งทำงกำรคำ้ของกลุ่มบริษทั (“องค์กรที่
เกีย่วข้อง”) ท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

 
ข) ควำมเป็นเจำ้ของโดยคู่สมรส บุตรธิดำ บุตรบุญธรรม บิดำมำรดำ บิดำมำรดำบุญธรรม พี่ชำยนอ้งชำย พี่สำว

นอ้งสำว ปู่ยำ่ตำยำย ญำติท่ีเกิดจำกกำรสมรส และบุคคลอ่ืนใดท่ีอำศยัอยูใ่นบำ้นหลงัเดียวกนักบัพนักงำน 
(“สมาชิกครอบครัว”) ใหถื้อวำ่พนกังำนนั้นมีควำมเป็นเจำ้ของดว้ย  

 
2. การด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการ 
 

ก) กำรแต่งตั้งพนกังำนระดบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบริหำรใหเ้ป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร (หรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ) 
ขององคก์รภำยนอกกลุ่มบริษทั (“กรรมกำรภำยนอก”) โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกกลุ่มบริษทัก่อนเป็นควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งหน่ึง 
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ข) ประธำนบริหำรของกลุ่มบริษทัจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ของกลุ่มบริษทัก่อนจึงจะสำมำรถเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรภำยนอกบริษทัได ้

 
ค) เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบริหำรทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกหัวหน้ำงำนท่ีด ำรงต ำแหน่งในระดบัผูอ้  ำนวยกำร

อำวโุส (Senior Vice President) หรือต ำแหน่งสูงกวำ่ในหน่วยงำนนั้นๆ ของพนกังำนก่อนจึงจะสำมำรถเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรภำยนอกบริษทัได ้

 
ง) เม่ือได้รับอนุญำตตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ (ข) และ (ค) ขำ้งตน้ แต่สถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี

นยัส ำคญัซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมไม่เหมำะสมท่ีพนกังำนระดบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบริหำรจะยงัคงด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรภำยนอกต่อไป กรณีน้ีเป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงหน่ึง เวน้แต่จะไดรั้บกำรอนุญำต
ใหม่ตำมขอ้ก ำหนดท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ 

 
3. การจ้างงานภายนอกกลุ่มบริษัท 
 

ก) เจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยบริหำรท่ีปฏิบติังำนในส่วนงำนใดก็ตำมให้แก่บริษทัภำยนอกกลุ่มถือเป็นควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 

 
ข) สมำชิกครอบครัวของเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบริหำรท่ีปฏิบติังำนในส่วนงำนใดก็ตำมให้แก่องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งถือเป็น

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
 

ค) เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบริหำรท่ีไดรั้บกำรวำ่จำ้งงำนจำกภำยนอกหรือด ำรงต ำแหน่งใดๆ (รวมถึงกำรเป็นเจำ้ของธุรกิจ
หรือด ำรงต ำแหน่งในองคก์รกำรกุศล) โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกกลุ่มบริษทัก่อนนั้น เป็นควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์อยำ่งหน่ึง เวน้แต่กำรจำ้งงำนดงักล่ำวนั้นไดท้ ำข้ึนหรือเกิดข้ึน  อนัเน่ืองมำจำกกำรปฏิบติังำน
ตำมควำมรับผิดชอบและหนำ้ท่ีในฐำนะส่วนหน่ึงของกลุ่มบริษทั 

 เม่ือไดรั้บอนุญำตก่อนแลว้ แต่ภำยหลงัสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนัยส ำคญัซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ควำมไม่เหมำะสมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบริหำรจะยงัคงด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวภำยนอกกลุ่มบริษทัต่อไป เป็นควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งหน่ึง 

 
4. เงนิค่าตอบแทน การกู้ยืมเงนิ การให้บริการ และของขวญั 
 
 กำรเรียกร้องหรือกำรรับเงินค่ำตอบแทน กำรให้บริกำร กำรกูย้ืมเงิน ของขวญั หรือค่ำตอบแทนพิเศษไม่ว่ำโดย

ทำงตรงหรือทำงออ้มจำกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ถือเป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เวน้แต่เป็นส่ิงเลก็ๆ นอ้ยๆ มี
มูลค่ำไม่มำก และไม่ก่อใหเ้กิดควำมล ำเอียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
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 ของขวญัท่ีมีมูลค่ำเล็กน้อยรวมถึงของท่ีมีลกัษณะกำรโฆษณำโดยทัว่ไปท่ีไม่ก่อให้เกิดควำมล ำเอียงหรือควำม
ขดัแยง้อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเกิดข้ึน  ห้ำมมิให้รับเงินสด และ/หรือบตัรก ำนลั  ของขวญัท่ีมีมูลค่ำมำกควรถูกส่งกลบั
คืนไปยงัผูใ้ห้ หำกผูรั้บของขวญัพิจำรณำแลว้ว่ำเป็นกำรไม่สมควรท่ีจะคืนของขวญันั้น ควรแจ้งให้ผูบ้ริหำร 
ผูอ้  ำนวยกำร ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส หรือรองประธำรบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรกลุ่มบริษทัไดรั้บทรำบเพื่อหำวิธี
จดักำรกบัของขวญันั้นตำมควำมเหมำะสม 

 
5. ทรัพย์สินทีไ่ด้รับผลกระทบจากการด าเนินการของบริษัทและข้อมูลบริษัท 
 

ก) ควำมเป็นเจำ้ของ (โดยไม่พิจำรณำถึงรูปแบบทำงกฎหมำยหรือสัดส่วน) หรือกำรไดม้ำโดยพนักงำนท่ีมี
ผลประโยชน์ทำงกำรเงินในอสงัหำริมทพัยห์รือทรัพยสิ์นส่วนบุคคล (ทั้งท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน) ซ่ึง 

• มูลค่ำของส่ิงนั้นเป็นหรือมีแนวโนม้วำ่จะไดรั้บผลกระทบจำกกำรด ำเนิกำรของกลุ่มบริษทัและ  

• พนักงำนผูน้ั้นเป็นหรือมีแนวโน้มว่ำมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรตดัสินใจในระดบัใดๆ เป็นควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์อยำ่งหน่ึง 

 
ข) ควำมเป็นเจ้ำของ โดยไม่พิจำรณำถึงรูปแบบทำงกฎหมำยหรือสัดส่วน หรือกำรได้มำโดยพนักงำนท่ีมี

ผลประโยชน์ทำงกำรเงินในอสังหำริมทพัยห์รือทรัพยสิ์นส่วนตวั (ทั้งท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน)  อนัเป็นผล
มำจำกกำรได้มำซ่ึงขอ้มูลควำมลับหรือขอ้มูลท่ีไม่มีกำรเผยแพร่ผ่ำนกลุ่มบริษทั เป็นควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์อยำ่งหน่ึง 

 
6. โอกาสทางธุรกจิ 

 
 พนักงำนคนใดท่ีเบ่ียงเบนโอกำสทำงธุรกิจท่ีคำดว่ำกลุ่มบริษทัให้ควำมสนใจไปเป็นของตนเองหรือให้ผูอ่ื้นทั้ง

โดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งหน่ึง 
 

7. การใช้ข้อมูลหรือส่ิงอ านวยความสะดวกในทางทีไ่ม่ถูกต้อง 
 
กำรใชข้อ้มูลหรือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกซ่ึงพนกังำนไดรั้บอนัเน่ืองมำจำกกำรจำ้งงำนกบักลุ่มบริษทัในลกัษณะท่ี
มิใช่เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั เป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งหน่ึง 

 

8. การเปิดเผยข้อมูลความลบัโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
กำรเปิดเผยและกำรใชข้อ้มูลควำมลบัหรือขอ้มูลท่ีไม่มีกำรเผยแพร่ท่ีพนกังำนไดรั้บอนัเน่ืองมำจำกกำรจำ้งงำนของ
พนกังำนกบักลุ่มบริษทัโดยไม่ไดรั้บอนุญำต เป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งหน่ึง 
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การใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวำ่ กำรบริหำรจดักำรกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีจะเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลำย ดงันั้น เพ่ือเสริมสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดให้มีนโยบำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรใชข้อ้มูลภำยในท่ีอำจมีผลกระทบต่อหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัฯ ส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนของบริษทัฯ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
นโยบำยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติและเป็นกำรป้องกันกำรใช้ขอ้มูลภำยใน (“Insider Trading”) ท่ีเป็น
ควำมลบัและมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไม่วำ่จะเป็นกำรเปิดเผยขอ้มูลภำยในเพ่ือประโยชน์
ของตนเองหรือดว้ยเหตุผลอ่ืนใดอนัไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ 

 
การใช้ข้อมูลภายในทีอ่าจมผีลกระทบต่อหลกัทรัพย์ 

 
• กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบัติตำมจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภำยในท่ีเป็นควำมลบั และมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรัพย ์

• ข้อมูลภำยในท่ีเป็นควำมลับ และมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรัพย์จะเป็นขอ้มูลท่ีจ ำกัดอยู่เฉพำะ
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ซ่ึงมีควำมรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวเท่ำนั้น 

• ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัฯ ซ้ือขำยหลักทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัฯ ในระหว่ำงท่ี
ครอบครองขอ้มูลภำยในท่ีเป็นควำมลบั และมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผย
ต่อสำธำรณชน ในระหวำ่ง "ระยะเวลำปลอดกำรใชข้อ้มูลภำยในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชน (“Embargo Period”)" 

• ระยะเวลำปลอดกำรใชข้อ้มูลภำยในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชน (Embargo Period) หมำยถึง ระยะเวลำหน่ึง
เดือนก่อนและจนถึงวนัประกำศผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ 

• แผนก Corporate Affairs จะแจง้เตือนกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ให้ทรำบเป็นกำรภำยในทุกรำย
ไตรมำสถึงระยะเวลำปลอดกำรใชข้อ้มูลภำยในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชน “Embargo Period”) ก่อนท่ีตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะประกำศผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ ซ่ึงในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ท ำกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

• นอกเหนือจำกนโยบำยน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ยงัคงตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวกบักำร
ซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภำยในซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัอยู่ตลอดเวลำ มิใช่แต่เพียงระยะเวลำปลอดกำรใช้ขอ้มูล
ภำยในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชนท่ีไดก้ล่ำวไปแลว้ขำ้งตน้  สำระส ำคญัของกฎหมำยน้ีคือ เม่ือใดก็ตำมหำก
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ครอบครองขอ้มูลภำยในท่ีเป็นควำมลบั และมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลง
รำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ บุคคลดงักล่ำวจะตอ้งไม่ใช้ขอ้มูลภำยในนั้นในกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีตนถือครองอยู่ หรือให้ขอ้มูลภำยในดงักล่ำวแก่บุคคลอ่ืนใด  กำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบติัตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวกบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภำยในเป็นควำมผิดทำงอำญำ ทั้งน้ี กฎหมำยท่ีเก่ียวกบักำรซ้ือ
ขำยหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภำยในไดบ้ญัญติัไวใ้นพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2559 ซ่ึง
สำมำรถดูไดจ้ำก www.sec.or.th  
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การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ อยำ่งมีประสิทธิภำพ ใหเ้กิดประโยชน์อยำ่งเตม็ท่ี และเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ 

2. ไม่น ำทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์หรือใชใ้นทำงท่ีผิดกฏหมำย หรือน ำไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั
หรือเพื่อบุคคลอ่ืน 

3. ดูแลรักษำทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไม่ใหสู้ญหำยหรือเสียหำย 
 
การไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 

 
แนวทางการปฏิบัติ 

 
1. ด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฏหมำย ขอ้บงัคบั และขอ้ผกูพนัตำมสญัญำท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

2. ดูแลรักษำทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบริษทัฯ ไม่ใหถู้กละเมิด ท ำซ ้ ำ ดดัแปลง น ำไปใช ้หรือน ำไปใหบุ้คคลอ่ืนใชโ้ดย
มิไดรั้บอนุญำตจำกบริษทั 

3. เคำรพในทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น ไม่ละเมิดหรือน ำผลงำนของผูอ่ื้นไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน เวน้แต่ไดรั้บ
อนุญำต หรือใหค้่ำตอบแทนแก่เจำ้ของผลงำน 

4. รำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำเม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ หรือกำรกระท ำท่ีอำจก่อใหเ้กิด
ขอ้พิพำทเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบริษทัฯ 

 
การไม่ละเมดิสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

 
แนวทางการปฏิบัติ 

 
1. ปฏิบติัต่อกนัดว้ยกำรเคำรพหลกักำรดำ้นสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฏหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัต่อ

กนัดว้ยควำมเท่ำเทียม โดยไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำงดำ้นร่ำงกำร จิตใจ เช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำย ุภำษำ สี
ผิว กำรศึกษำ สถำนะทำงสงัคม 

2. ใชค้วำมระมดัระวงัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีจะเกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน สอดส่องดูแลเร่ือง
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน และรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเพ่ือป้องกนักำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. ปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนัในทุกกระบวนกำรของกำรจำ้งงำน ตั้งแต่กำรสรรหำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เวลำท ำงำน และ
วนัหยดุ กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กำรฝึกอบรมและพฒันำ กำรวำงแผนควำมกำ้วหนำ้ โดย
ไม่เลือกปฏิบติั 

4. ไม่ใชแ้รงงำนบงัคบั แรงงำนท่ีมำจำกกำรคำ้มนุษย ์หรือแรงงำนเด็กอนัมิชอบดว้ยกฎหมำย 
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สุขภาพและความปลอดภัย 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. ด ำเนินงำนตำมกฏหมำย มำตรฐำน และระเบียบปฏิบติัต่ำงๆ ดำ้นสุขภำพ และควำมปลอดภยั รวมทั้งสภำพแวดลอ้ม
กำรท ำงำน เพ่ือช่วยป้องกนัหรือลดผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน 

2. รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำทนัที เม่ือพบเห็นส่ิงผิดปกติทั้งจำกเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และสถำนท่ีในบริเวณท่ีท ำงำนท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อสุขภำพ และควำมปลอดภยั 

3. ผูบ้งัคบับญัชำมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบโดยตรงเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ควรก ำหนด ประชำสัมพนัธ์หรือ
ประกำศแนวทำงในกำรป้องกนัและควบคุมไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ รวมถึงควรสอดส่อง ดูแลสุขภำพพนกังำนตำมควำม
เส่ียงของงำน 

4. มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน โดยจดัท ำ ฝึกซอ้ม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอยำ่งต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัหรือลดควำมสูญเสียต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ พนกังำน คู่คำ้และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน 

5. ส่งเสริมกำรปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองของกำรดูแลรักษำสุขภำพ และควำมปลอดภยัให้กบัผูร่้วมงำนทัว่ทั้ งองคก์ร 
เพ่ือใหเ้กิดควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 

 

การจดัสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. จดัสรรทรัพยำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีกำรก ำหนดแผนงำนดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ไดแ้ก่ งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล ควำมเร่งด่วน  

2. จดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของ
ระบบสำรสนเทศ 

3. ส่งเสริมใหพ้นกังำนใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน หลีกเล่ียงกำรกำรใชร้ะบบ 
ท่ีอำจเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิของผูอ่ื้น  และไม่ใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรเผยแพร่ขอ้มูลท่ีมีเน้ือหำขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดี ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือละเมิดกฏหมำย  

4. พนกังำนตอ้งใชง้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ถูกตอ้งตำมสิทธิท่ีไดรั้บอนุญำต เก็บรักษำ และไม่ยินยอมให้
ผูอ่ื้นใชร้หสัผำ่นของตนส ำหรับเขำ้ใชง้ำนระบบ 

5. พนักงำนตอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัฯ อนุญำตให้ใช้ โดยปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนด และค ำแนะน ำกำรใชง้ำนอยำ่งปลอดภยั และใชเ้พื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เท่ำนั้น หำก
พบเห็นเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือควำมเสียหำย สูญหำย ให้แจง้
ต่อหน่วยงำนท่ีดูแลระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทนัที 
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นโยบายการจ้างบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ (Revolving Door) 
 

วตัถุประสงค์ 
 

บริษทั ลำกนู่ำ รีสอร์ท แอนด ์โฮเท็ล จ ำกดั (มหำชน) ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรจำ้งบุคคลท่ีเป็นหรือเคยเป็น เจำ้พนกังำนของ
รัฐน้ีข้ึน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  

 
ขอบเขต 

 
นโยบำยกำรจำ้งบุคคลท่ีเป็นหรือเคยเป็นเจำ้พนกังำนของรัฐน้ี ให้ใชบ้งัคบักบักำรจำ้งพนกังำนของบริษทั ลำกูน่ำ รีสอร์ท 
แอนด ์โฮเท็ล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

 
ค านิยาม  
 
“บริษทัฯ” หมำยถึง บริษทั ลำกนู่ำ รีสอร์ท แอนด ์โฮเท็ล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย  
“พระรำชบญัญตัิ ป.ป.ช.” หมำยถึง พระรำชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
พ.ศ. 2561 
“ป.ป.ช.” หมำยถึง คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
“เจำ้พนกังำนของรัฐ” รวมทั้งค  ำเฉพำะอ่ืนๆ ใหมี้ควำมหมำยตำมท่ีบญัญติัไวใ้นพระรำชบญัญติั ป.ป.ช. 

 
หลกัเกณฑ์การจ้างบุคคลทีเ่ป็นหรือเคยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ 
 
ในกำรจำ้งพนกังำน บริษทัฯ พึงด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบัเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญติั ป.ป.ช. เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิด
กำรขดักนัระหวำ่งประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวมของเจำ้พนกังำนของรัฐ อนัจะเป็นกำรท ำลำยภำพลกัษณ์
และควำมน่ำเช่ือถือของบริษทัฯ 
 
กำรท่ีบริษทัฯ จะท ำกำรจำ้งหรือเชิญบุคคลท่ีเป็นหรือเคยเป็นเจำ้พนกังำนของรัฐ เพ่ือด ำรงต ำแหน่งหรือท ำหนำ้ท่ีกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร พนักงำน ลูกจำ้ง ตวัแทน หรือท่ีปรึกษำของบริษทัฯ บริษทัฯ ตอ้งพิจำรณำถึงควำมตอ้งกำรของบริษทัฯ ตำม
ควำมเหมำะสม โดยจะไม่ท ำกำรจำ้งบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมมำตรำ 126 (4) และมำตรำ 127 แห่งพระรำชบญัญติั 
ป.ป.ช. ดงัน้ี 
 
ก. เป็นบุคคลท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ป.ป.ช. ผูด้  ำรงต ำแหน่งในองคก์รอิสระ และเจำ้พนกังำนของรัฐท่ีคณะกรรมกำร 

ป.ป.ช. ประกำศก ำหนด ซ่ึงธุรกิจของบริษทัฯ อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบั ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของ
รัฐท่ีเจำ้พนกังำนของรัฐผูน้ั้นสังกดัหรือปฏิบติัหนำ้ท่ีอยู ่ซ่ึงโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของบริษทัฯ อำจ
ขดัหรือแยง้ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของ
เจำ้พนักงำนของรัฐผูน้ั้น ทั้ งน้ี ให้ใชบ้งัคบั รวมถึงคู่สมรสของเจำ้พนักงำนของรัฐดงักล่ำวดว้ย โดยให้ถือว่ำกำร
ด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสเป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจำ้พนกังำนของรัฐ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีคู่สมรสนั้นด ำเนินกำรอยู่
ก่อนท่ีเจำ้พนกังำนของรัฐผูน้ั้นจะเขำ้ด ำรงตำแหน่ง หรือ  
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ข. เป็นบุคคลท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ป.ป.ช. ผูด้  ำรงต ำแหน่งในองคก์รอิสระ ผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบัสูง และผูด้  ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด ซ่ึงธุรกิจของบริษทัฯ อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบั ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐท่ีบุคคลนั้นเคยสงักดัหรือปฏิบติัหนำ้ท่ีอยู ่ ซ่ึงโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจ
ของบริษทัฯ อำจขดัหรือแยง้ต่อ   ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระใน
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของบุคคลนั้น และบุคคลนั้นพน้จำกต ำแหน่งดงักล่ำวยงัไม่ครบสองปี 

 
ภำยใตน้โยบำยท่ีก ำหนดในวรรคสอง บริษทัฯ อำจเชิญหรือจำ้งเจำ้พนักงำนของรัฐเป็นกรรมกำรหรือท่ีปรึกษำได ้เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทัฯ และบุคคลดงักล่ำวมิไดมี้ลกัษณะตอ้งห้ำมตำมวรรคสอง ก. และกำรเชิญหรือ
จำ้งนั้นมิไดเ้ป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบญัญติั ป.ป.ช. หรือบทบญัญติัของกฎหมำยอ่ืนใด ตลอดจนกฎหรือระเบียบอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง บริษทัฯ อำจเชิญหรือจำ้งเจำ้พนกังำนของรัฐดงักล่ำวเป็นกรรมกำรหรือท่ีปรึกษำท่ีปฏิบติังำนบำงเวลำโดยไม่
กระทบต่องำนประจ ำของบุคคลดังกล่ำวได้ บริษัทฯ ต้องมีกระบวนกำรคัดเลือก กำรอนุมัติกำรจ้ำง กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก ำหนด และไดรั้บกำรอนุมติัผลกำรคดัเลือกและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจำก
คณะกรรมกำรสรรหำตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนด ก่อนกำรจำ้ง 

 
การส่ือสารและการอบรม 
 
บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัจำ้งพนกังำนรัฐใหส้ำธำรณชนรับทรำบ ผ่ำนทำงรำยงำนประจ ำปี และ/หรือ ทำง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และจดัให้มีกำรส่ือสำรนโยบำยกำรจำ้งบุคคลท่ีเป็นหรือเคยเป็นเจำ้พนกังำนของรัฐไปยงัหน่วยงำน
ทุกระดบัในบริษทัฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรอบรมบุคลำกรของบริษทัฯ รวมถึงกำรอบรมพนกังำนเขำ้ใหม่ โดยถือ
เป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบและน ำนโยบำยไปปฏิบติั 

 
การสอบทานและการอนุมตั ิ
 
หวัหนำ้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหนำ้ท่ีสอบทำนกำรจำ้งบุคคลท่ีเป็นหรือเคยเป็นเจำ้พนกังำนของรัฐใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยน้ี 
กรณีจะมีกำรวำ่จำ้งบุคคลท่ีเป็นหรือเคยเป็นเจำ้พนกังำนของรัฐเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ระดบัหวัหนำ้ฝ่ำยข้ึนไป จะตอ้ง
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนด ก่อนกำรวำ่จำ้ง 

 
บทลงโทษการฝ่าฝืนนโยบาย 
 
กำรฝ่ำฝืน ละเลย หรือมีเจตนำท่ีจะไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยกำรจำ้งบุคคลท่ีเป็นหรือเคยเป็นเจำ้พนกังำนของรัฐ หรือกำร
กระท ำกำรในท ำนองกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ ถือเป็นกำรกระท ำผิดวินัย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำโทษตำมท่ี
บริษทัฯ ก ำหนด  
 
นอกจำกน้ี อำจจะไดรั้บโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนั้นเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย ทั้งน้ี ผูก้ระท ำกำร
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย ไม่อำจกล่ำวอำ้งวำ่ตนไม่ไดรั้บรู้ถึงนโยบำยฉบบัน้ีหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปฏิเสธ
ควำมรับผิดได ้ 

 
การทบทวนปรับปรุงนโยบาย 
 
ให้ทบทวนปรับปรุงนโยบำยกำรจำ้งบุคคลท่ีเป็นหรือเคยเป็นเจำ้พนกังำนของรัฐฉบบัน้ีเป็นประจ ำหรืออยำ่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง หรือ หำกมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีสำระส ำคญั ให้สำมำรถปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัที โดยให้หัวหนำ้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจำรณำอนุมติั  
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การดูแลให้มกีารปฏิบัตติามและการทบทวน 
 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดให้เป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนท่ีจะตอ้ง
รับทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ ปฏิบติัตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจน้ีอยำ่งเคร่งครัด มิใช่กำร
ปฏิบติัตำมสมคัรใจ และไม่สำมำรถอำ้งอิงวำ่ไม่ทรำบแนวปฏิบติัท่ีก ำหนดข้ึน 
 
ผูบ้ริหำรทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีจะด ำเนินกำรให้พนกังำนภำยใตส้ำยบงัคบั
บญัชำของตนทรำบ เขำ้ใจ และปฏิบติัตำมคู่มือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยำ่งจริงจงั 
 
บริษทัฯ ไม่พึงปรำรถนำท่ีจะให้กำรกระท ำใดๆ ท่ีผิดกฎหมำย ขดักบัหลกัจรรยำบรรณท่ีดี หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนผูใ้ดกระท ำผิดจรรยำบรรณท่ีก ำหนดไว ้จะไดรั้บโทษทำงวนิยัอยำ่งเคร่งครัด และหำกมีกำรกระท ำท่ีเช่ือไดว้ำ่ผิด
กฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภำครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จำ้หนำ้ท่ีภำครัฐด ำเนินกำรต่อไป  
 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ  ก ำหนดใหมี้กำรทบทวนคู่มือ “จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ” เป็นประจ ำทุกปี 
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วนัิย 
 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ถือวำ่ จริยธรรมธุรกิจ เป็นวินยัอยำ่งหน่ึง ซ่ึงกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติั
ตำมอยำ่งเคร่งครัด กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมถือเป็นกำรท ำผิดวนิยั ตำมระเบียบวำ่ดว้ยกำรบริหำรงำนบุคคล 
 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน มีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมและส่งเสริมใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตำมจริยธรรมและขอ้พึงปฏิบติั
ในกำรท ำงำน โดยกำรกระท ำต่อไปน้ีถือเป็นกำรผิดจริยธรรม 
 

1. กำรไม่ปฏิบติัตำมจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำน 
 

2. แนะน ำ ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตำมจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำน 
 
3. ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบติัตำมจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ในกรณีท่ีตนทรำบ 

 
4. ไม่ใหค้วำมร่วมมือ ขดัขวำง กำรสืบสวน/สอบสวน ขอ้เท็จจริง 

 
5. กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรียน จำกกำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบติัตำมจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
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การลงโทษทางวนัิย 
 
 

1. การฝ่าฝืนทีไ่ม่ร้ายแรง ผูบ้ริหำรจะไดรั้บหนงัสือเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซ่ึงจะระบุลกัษณะของกำรฝ่ำฝืนรวมทั้ง
ข้อมูลเหตุท่ีอำศัยเป็นหลักของกำรฝ่ำฝืนนั้ น โดยให้โอกำสผูบ้ริหำรดังกล่ำวโต้แยง้ข้อกล่ำวหำดังกล่ำวต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ หำกไม่สำมำรถแกปั้ญหำได ้ให้น ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรวินยัซ่ึงแต่งตั้งโดยประธำน
เจำ้หน้ำท่ีบริหำรเพ่ือพิจำรณำ และให้ถือค ำตดัสินของคณะกรรมกำรวินยัเป็นท่ีส้ินสุด หำกมีกำรฝ่ำฝืนเป็นคร้ังท่ี
สอง หรือผูบ้ริหำรไม่แกไ้ขควำมผิดจำกกำรฝ่ำฝืนในคร้ังแรกตำมท่ีไดรั้บหนงัสือเตือนนั้น ผูบ้ริหำรดงักล่ำวจะถูก
ลงโทษทำงวนิยัอยำ่งเคร่งครัด ซ่ึงอำจรวมถึงกำรเลิกจำ้งไดโ้ดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย 

 
2. การฝ่าฝืนร้ายแรง ซ่ึงรวมถึงกำรฝ่ำฝืนดังต่อไปน้ี เช่น กำรให้หรือกำรรับสินบน กำรฉ้อโกง กำรเปิดเผยขอ้มูล

ควำมลบั หรือทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบริษทัฯ ต่อบุคคลท่ีสำม และกำรกระท ำใดๆ ท่ีเส่ือมเสียต่อเกียรติคุณของ
บริษทัฯ หรือปกปิดไม่รำยงำนขอ้มูล กำรหำรือ หรือเอกสำรส ำคญัใดๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชำ บริษทัฯ อำจพิจำรณำเลิก
จำ้งโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย และโดยไม่จ ำเป็นตอ้งออกหนงัสือเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อน  

 
3. นโยบายและแนวปฏิบัต ิของมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่   ถือเป็นส่วนหน่ึงของวนิยัในกำรปฏิบติังำนของ

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ หำกผูใ้ดละเลย  ละเวน้  และเจตนำท่ีจะไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยและ
แนวปฏิบติัของบริษทัฯ บริษทัฯ ถือวำ่ผิดวินยั และจะพิจำรณำโทษตำมระเบียบบริษทัฯ และหำกควำมผิดนั้น เป็น
กำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย  บริษทัฯ จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง    

 
 

 


