
 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) 

1. จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จาํกดั (มหาชน) จะปฏิบติัและดูแลให้เจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

โดยถือปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ ดงัต่อไปนี 

1.1. ประกอบธุรกิจดว้ยความซือสัตย ์สุจริต และดาํเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทงัทางกฎหมาย 

จรรยาบรรณ และมุ่งมนัทาํความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิงแวดลอ้ม 

1.2. ปฏิบตัิต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมในเรืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบติั 

1.3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาํเนินงานทีมีมาตรฐานและมีการควบคุมทีดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่าง

เต็มทีด้วยความระมัดระวงั ด้วยข้อมูลทีเพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทงัถือปฏิบัติตามข้อ

กฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

1.4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ทีตนไดล่้วงรู้มาเนืองจากการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลทีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้

ไม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหนา้ทีตามกฎหมาย 

1.5. เปิดให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนไดเ้กียวกบัความไม่สมบรูณ์ของสินคา้และบริการ 

1.6. เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของสินคา้และบริการอยา่งถูกตอ้งครบถว้นปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเงือนไขต่างๆ กบัลูกคา้

อยา่งเป็นธรรม หากปฏิบตัิตามขอ้ตกลงหรือเงือนไขไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบ เพือหาทางออกร่วมกนั 

2.  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีนโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกฎหมายและหน่วยงานที

เกียวขอ้งกาํหนด กระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นดาํเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิและ

ความเท่าเทียมกนั ดงันี 

2.1 สิทธิในการเป็นเจา้ของโดยควบคมุบริษทัผา่นการแต่งตงัคณะกรรมการให้ทาํหนา้ทีแทน 

2.2 สิทธิการซือขายหรือโอนหุ้น 

2.3 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณา

ตดัสินใจในการเปลียนแปลงทีสาํคญัต่างๆ 

2.4 สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอนืเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

2.5 สิทธิในการแต่งตงัและถอดถอนคณะกรรมการ 

2.6 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตงัและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

2.7 สิทธิในการรับทราบขอ้มูล ผลการดาํเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อยา่งสมาํเสมอและทนัเวลา 

2.8 สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไรอยา่งเท่าเทียมกนั 

2.9 สิทธิในการรับทราบขอ้มูลการทาํรายการทีเกียวโยงกนั 

 

 

 



 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

1. การกาํหนดวนั เวลา สถานที นดัประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทั จะกาํหนดประชุมผูถื้อหุ้นในวนัเวลาและสถานทีทีผูถื้อหุ้นจะมาร่วมประชุมไดโ้ดยสะดวก 

2. หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม 

บริษทัจะจดัส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั พร้อมทงั

เอกสารข้อมูลครบถ้วน เพียงพอทีประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบ

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ทงันี โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกฎหมายและหน่วยงานทีเกียวขอ้งกาํหนดไวอ้ย่าง

ถูกตอ้งครบถว้น 

3. การให้เสนอเพมิวาระล่วงหนา้ไดก่้อนการประชุม 

ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถเสนอเพิมวาระล่วงหน้าไดก่้อนการประชุม โดยการส่งวาระและรายละเอียดเป็นหนังสือ

ให้แก่บริษทั ก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 3 วนั เพือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาว่าจะเพมิเป็นวาระหนึงในการ

ประชุมหรือไม่ 

4. การเขา้ร่วมประชุมและลงทะเบียน 

ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผูอ้ืนเขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนก็ได ้บริษทัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล้่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และได้

จดัระบบเพืออาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนไดค้รบถว้น ทกุรายดว้ยความรวดเร็ว 

5. การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบนัทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนั ในการตรวจสอบการดาํเนินงานของ

บริษทั ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกครัง ผูถื้อหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ ได้

อยา่งเต็มที การพิจารณาและลงมติในทุกเรืองเป็นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่าเทียม

กนัทุกราย บริษทัไดจ้ดบนัทึกรายงานการประชุมพร้อมทงัขอ้ซักถาม ขอ้เสนอแนะ มติของทีประชุมและจาํนวน

คะแนนเสียงทีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือให้ผูถื้อหุ้นและผู ้

ทีเกียวขอ้งตรวจสอบดว้ย รวมทงัมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไวใ้น Web site ของบริษทั ภายหลงัทีประชุม

แลว้เสร็จ 

6. การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญัต่อการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นหน้าทีว่าคณะกรรมการ

บริษทัทุกคนตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกครัง นาํเสนอขอ้มูลต่างๆให้ผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น รับฟังความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้น เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามและตอบขอ้ซกัถามนนัดว้ยขอ้มูลทีถูกตอ้ง 

 

 



 

3. จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัติสําหรับผู้บริหารและพนักงาน 

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จาํกดั (มหาชน) ได้กาํหนดจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ริหารและพนักงานเพือถือ

ปฏิบตัิดงันี 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริต ระมัดระวงั รอบคอบ เอาใจใส่ และมี

วิสัยทศัน์กวา้งไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้ง จากขอ้มูลขององคก์รซึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ

และไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอก รวมทงัไม่ดาํเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะทีอาจก่อให้เกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

การปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กร 

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัต่อกนัอย่างยตุิธรรม บริหารงานโดยความไม่ลาํเอียง สนบัสนุนในการสร้าง

ศกัยภาพในความกา้วหน้าและเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากรในองคก์รรวมทงัส่งเสริมให้ทุกคนมีความ

เขา้ใจในเรืองจรรยาบรรณทีพนกังานตอ้งพึงปฏิบตัิ จดัสวสัดิการให้พนกังานอย่างเหมาะสมและปฏิบติัต่อพนกังานใต้

บงัคบับญัชาและพนกังานในระดบัเดียวกนัดว้ยความสุจริตใจ รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล 

การปฏิบัติต่อลูกค้า 

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ตามขอ้ปฏิบติัจริยธรรมธุรกิจ ทีบริษทักาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

การปฏิบัติต่อคู่ค้า 

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่ชอบธรรม

จากคู่คา้ และหากปฏิบติัตามเงือนไขขอ้ใดไม่ได ้ให้รีบแจง้คู่คา้ให้ทราบลว่งหนา้เพือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัทีดี และไม่แสวงหา

ขอ้มูลทีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีทีไม่สุจริต 

การปฏิบัติต่อสังคมและสิงแวดล้อม 

ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตัิหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง และ

รับผิดชอบต่อสังคม  รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอาสาทาํกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ

สังคม 

 

 

 



 

ทงันี บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดขอ้พึงปฏิบตัิสําหรับผูบ้ริหารและพนกังานเพือ

ถือปฏิบติัดงันี 

1. ขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับผูบ้ริหาร 

พนกังานระดบัผูบ้ริหารทุกคนตอ้งปฏิบตัิตนตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสังต่างๆ ของบริษทัและของ

ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือขึนไป กล่าวคือ 

1.1. ตอ้งสนับสนุนนโยบายและการปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง ขอ้ตกลง ประกาศ หรือหนังสือเวียน

ของบริษทั ซึงประกาศให้พนกังานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด 

1.2. ต้องปฏิบัติงานในหน้าทีด้วยความซือสัตยสุ์จริตและเทียงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ทีอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชือเสียง และทรัพยสิ์นของบริษทั โดยเร็ว 

1.3. ตอ้งสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความนบัถือต่อผูร่้วมงาน 

1.4. ตอ้งปฏิบติัหน้าทีดว้ยความตงัใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษทั เพือ

เป็นแบบอย่างอนัดีให้แก่พนกังานโดยทวัไป เพือให้บริษทั มีความกา้วหน้า และเป็นไปอย่างถูกตอ้งตาม

ครรลองธรรม 

1.5. ตอ้งรักษาไวซึ้งผลประโยชน์และความลบัของบริษทั ของลูกคา้ หรือทีเกียวกบักิจการใด ๆ ทีบริษทั ไม่พึง

เปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อนัเกียวกบัธุรกิจการเงินและตวับุคคลของบริษทั จะตอ้ง

กระทาํตามแนวทางทีถูกตอ้งเหมาะสมทีไดรั้บอนุญาตเท่านัน และตอ้งกระทาํดว้ยความรอบคอบและมี

ประสิทธิภาพ ดงันัน ตลอดระยะเวลาทีเป็นพนักงานของบริษทั และภายหลงัจากพน้สภาพของพนกังาน

ของบริษทั พนกังานทุกคนตกลงจะรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัดงักล่าวขา้งตน้ไวเ้ป็นความลบั หากมีการ

เปิดเผยหรือส่งให้แก่ผูอ้ืนหรือใชข้อ้มูลดงักล่าวในเรืองอืนใดนอกเหนือจากการปฏิบติัหน้าทีให้กบับริษทั  

พนกังานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใชค้วามเสียหายให้แก่บริษทั ตามทีเกิดขนึจริงทุกประการ 

1.6. ตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั โดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือ

จากภยัพิบติัใด ๆ เท่าทีสามารถจะทาํไดอ้ย่างเต็มที  รวมทงัไม่นาํสิงของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพยสิ์น

ของบริษทั ไปใช้ประโยชน์ส่วนตวัหรือเพือประโยชน์ของผูอื้นทีไม่ไดเ้กียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั 

1.7. บริหารงานโดยยึดมนัในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทงัส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ

ของบริษทั ตลอดจนสอดส่องดูแลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทอีาจเกิดขนึในบริษทั 

1.8. ตอ้งปกครองดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด  มีความยตุิธรรม  ไม่มีอคติ 

1.9. ตอ้งพร้อมทีจะทาํงานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

1.10. ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมกํากับพนักงานในบงัคบับญัชาให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ วินยั และขอ้กาํหนดของบริษทั ในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์  ขอ้มูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ของบริษทั อย่างเคร่งครัด เพือให้การใช้เครืองคอมพิวเตอร์ของบริษทั เป็นไปตามกฎหมาย

คอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ หรือกฎหมายอนื ๆ ทีเกียวขอ้ง และป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายต่อชือเสียง

และภาพลกัษณ์ของบริษทั 



 

 

2. ขอ้ไม่พึงปฏิบติัสําหรับผูบ้ริหาร 

พนักงานระดับผูบ้ริหารทุกคนพึงงดเวน้ไม่ปฏิบตัิหรือประพฤติตนไปในทางทีจะนาํไปสู่ความเสือมเสียของ

บริษทั และของตนเอง  กล่าวคือ 

2.1 ใชเ้วลาทาํงานของบริษทั ไปทาํอยา่งอืน  หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตวั 

2.2 ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาํเพือประโยชน์

ส่วนตวัหรือผูอื้น หรือเป็นผูถื้อหุ้นทีมีอาํนาจครอบงาํการจดัการ  ซึงอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษทั ไม่ว่า

โดยตรงหรือออ้ม 

2.3 ประพฤติตนไปในทางทีอาจทาํให้เสือมเสียต่อตาํแหน่งหน้าทีและเกียรติคุณของบริษทั  

2.4 แจง้หรือใชข้อ้ความทีเป็นเทจ็ หรือปกปิดขอ้ความจริงทีควรแจง้ต่อบริษทั 

2.5 ทาํงานดว้ยความประมาทเลินเล่อ กระทาํการใด ๆ อนัไม่เหมาะสมแก่การปฏิบติัหน้าทีของผูบ้ริหารทีดี 

เพือให้งานลุล่วงไปโดยถูกตอ้งและสุจริต 

2.6 ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพือให้ไดม้าซึงผลประโยชน์ของตนเองหรือผูอื้น ซึงอาจจะเป็นผลเสียหาย

ต่อบริษทั  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

2.7 ขดัขวาง หรือกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบตัิงานโดยชอบของผูมี้อาํนาจหน้าทีในบริษทั  

หรือออกคาํสังใด ๆ ให้พนกังานปฏิบตัิในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 

2.8 ทาํผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผูอื้น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็

ตาม 

2.9 เปิดเผยค่าจา้งหรือเงินเดือน  อตัราการขนึเงินเดือนของตนเองหรือของผูอื้น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

2.10 เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อนืใดจากลูกคา้ ผูค้า้ คู่คา้ คู่แข่ง หรือบุคคลอืนใด ทีทาํ

ธุรกิจกบับริษทั  หรือการเลียงรับรอง ซึงพิสูจน์ไดว่้าเกินกว่าความเหมาะสม  ยกเวน้ของขวญัตามประเพณี

นิยม หรือการเลียงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอนันาํมาซึงชือเสียงทาง

การคา้ เพือเป็นการแลกเปลียนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิงเหล่านนัมีมูลค่าเกินกว่า  3,000 บาท  ตอ้งแจง้

ให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตงัแต่ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

2.11 ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผา่นบุคคลทีสาม และ/หรือใชอ้ิทธิพลอย่างไม่ถูกตอ้งต่อตวัแทนของรัฐ  ลูกคา้

หรือคู่คา้ ซึงนบัว่าเป็นการขดัแยง้ต่อนโยบายของบริษทั 

2.12 กระทาํการเพิมเติม ตดัทอนหรือแกไ้ขดว้ยประการใด ๆ ในบนัทึกหรือขอ้มูลใด ๆ เพือเปลียนแปลง หรือ

บิดเบือนผลการดาํเนินงาน และการบนัทึกบญัชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพือจุดประสงค์

ใดๆ ก็ตาม 

2.13 ชาํระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทาํให้เขา้ใจไดว้่าส่วนหนึงของการชาํระเงิน  หรือการ

จดัการทางธุรกิจนนั ๆ มีจุดประสงคอื์นนอกเหนือจากวตัถุประสงคที์ไดร้ะบุในเอกสารเพือการชาํระเงิน

หรือการจดัการทางธุรกิจ 

2.14 เป็นบุคคลทีมีหนีสินลน้พน้ตวั หรือมีเหตุผลอยา่งหนึงอย่างใดตามกฎหมายให้สันนิษฐานไดว่้ามีหนีสินลน้

พน้ตวั 



 

2.15 ไม่รักษาขอ้มูลทางทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั หรือทีบริษทัไดม้าจากการปฏิบติัหนา้ทีของพนกังาน  

2.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้น 

2.17 กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอื้นโดยมิชอบ 

2.18 ให้หน่วยงานทีไม่ใช่สายจัดซือขอการสนับสนุนจากผูค้ ้าหรือคู่ค้า (หากมีความจําเป็นทีจะต้องขอการ

สนบัสนุนดงักล่าวเพือประโยชน์ของบริษทั ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกบัสายจดัซือเพือเป็นผูรั้บผิดชอบ

ดาํเนินการ ยกเวน้ การจดักิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้ฝ่ายการตลาดและพฒันาธุรกิจเป็นผูรั้บผิดชอบ 

2.19 กระทาํการอนัเป็นการละเลย หรือเอืออาํนวยแก่บุคคลใด ๆ  ทีจะเขา้มาแสวงหาประโยชน์ หรือเขา้ถึง หรือ

รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษทั โดยมิชอบ หรือโดย

ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึนหรือมีอยู่ซึงการกระทาํผิดของผู ้

ให้บริการ  ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์  หรือกฎหมายลิขสิทธิ  หรือกฎหมายอนื ๆ ทีเกียวขอ้ง 

3. การกาํหนดโทษผูบ้ริหาร 

3.1 การฝ่าฝืนทีไม่ร้ายแรง:  ผูบ้ริหารจะไดรั้บหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซึงจะระบุลกัษณะของการฝ่า

ฝืนรวมทังมูลเหตุทีอาศยัเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน โดยให้โอกาสผูบ้ริหารดงักล่าวโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหา

ดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชา หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ให้นาํเสนอเรืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ

พิจารณา และให้ถือคาํตดัสินของคณะกรรมการบริษทัเป็นทีสินสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครังทีสอง หรือ

ผูบ้ริหารไม่แกไ้ขความผิดจากการฝ่าฝืนในครังแรกตามทีไดรั้บหนงัสือเตือนนนั ผูบ้ริหารดงักล่าวจะถูก

ลงโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด ซึงอาจรวมถึงการเลิกจา้งได ้

3.2 การฝ่าฝืนร้ายแรงซึงรวมถึงการฝ่าฝืนดงัต่อไปนี  เช่น การให้หรือการรับสินบน  การฉ้อโกง  การเปิดเผย

ขอ้มูลความลบั หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัต่อบุคคลทีสาม และการกระทาํใดๆ ทีเสือมเสียต่อ

เกียรติคุณของบริษทั หรือปกปิดหรือไม่รายงานขอ้มูล การหารือ หรือเอกสารสําคญัใดๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา 

บริษทัอาจพิจารณาเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  และโดยไม่จาํเป็นตอ้งออกหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์

อกัษรก่อน 

4. ขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับพนกังาน 

เพือเป็นการเสริมสร้างการทาํงานทีดี มีประสิทธิภาพ พนกังานควรมีแนวทางปฏิบติั ดงันี 

4.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซือสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยนัหมันเพียร และปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทาํงานให้ดียิงขึน ทงันีเพือประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั 

4.2 พนกังานพึงประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการทาํงานของบริษทัโดยเคร่งครัด 

4.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชือฟังผูบ้งัคบับญัชาทีสังการโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบั

ของบริษทั 

4.4 พนกังานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกนั และเออืเฟือช่วยเหลือซึงกนัและกนั ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ 

ซึงจะนาํไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอืน และบริษทั 

4.5 พนกังานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึงกนัและกนัหลีกเลียงการนาํขอ้มูลหรือเรืองราวของผูอื้นทงัในเรือง

เกียวกบัการปฏิบตัิงาน และเรืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษวิ์จารณ์ในลกัษณะทีจะก่อให้เกิดความเสียหาย

ทงัต่อพนกังาน และต่อบริษทั 



 

4.6 พนกังานพึงหลีกเลียงการรับของขวญัใด ๆ  ทีอาจทาํให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในการปฏิบตัิหนา้ทีในภายหนา้ หาก

หลีกเลียงไม่ไดใ้ห้แจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

4.7 พนกังานไม่ใชต้าํแหน่งหน้าที หรือประโยชน์จากหน้าทีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรค

พวก หรือทาํธุรกิจแข่งขนักบับริษทั 

4.8 พนกังานพึงปฏิบตัิ ต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซือสัตยสุ์จริต และดว้ยความเสมอภาค 

4.9 พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 

4.10 พนกังานพึงรายงานเรืองทีไดรั้บทราบให้ผูบ้งัคบับญัชาโดยมิชกัช้า เมือเรืองทีรับทราบอาจมีผลกระทบต่อ

การดาํเนินงาน หรือชือเสียงของบริษทั 

4.11 พนกังานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษทัให้มีสภาพดี ให้ไดใ้ชป้ระโยชน์อย่างเต็มที 

ประหยดั มิให้สินเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสือมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

5. บทกาํหนดโทษพนกังาน 

กรณีทีพนักงานปฏิบติัตนในลกัษณะทีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทั ให้พิจารณาไปตาม

โครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทั และระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน ทงันีให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผูพิ้จารณา

เองในเบืองตน้และสรุปเรืองส่งต่อให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานทีเกียวขอ้งต่อไป เพือตัดสินความผิด

พร้อมทงัระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเกิดขนึรุนแรงและก่อให้เกิด

ความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของตน้สังกดัได้ ก็ให้นาํเรืองเขา้สู่ฝ่ายบริหารของบริษทั เพือ

พิจารณาหาขอ้สรุปและกาํหนดโทษต่อไป 

การกําหนดโทษ 

1 ตกัเตือนดว้ยวาจา 

2 ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 

3 ตดัค่าจา้ง 

4 พกังาน 

5 เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

6 ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

 


