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ไป
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1. วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ านิยม
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“ที.เค.เอส. จะเป็ นผู้นาด้ านเทคโนโลยีเอกสารการพิมพ์ และบริการคลังสินค้ าจัดส่งครบ
วงจร”
1.2 พันธกิจ (Mission)
สร้ างงานคุณภาพ ตรงต่ อเวลา สร้ างเสริมนวัตกรรม เพิ่มผลกาไร พัฒนาบุคลากร ช่ วยเหลือสังคม

1.3 ค่ านิยม (TKS Group Values)
TKS SMART

T
K

= Team work

= ทางานเป็ นทีม

= Knowledge

= เรี ยนรู้สงิ่ ใหม่

S
S

= Service Minded = บริ การด้ วยหัวใจ
= Spirit

= จิตสานึกต่อองค์กร

M

= Moral

= คุณธรรมนาใจ

A
R
T

= Apply

= พร้ อมจะเปลีย่ นแปลง

= Respect & Responsibility
= เคารพซึง่ กันและกัน ยอมรับในกฎกติกา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
= Target

= มีเป้าหมายเดียวกัน

2.

แนวทางจรรยาบรรณ
2.1 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรั บผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น

บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของ
บริ ษัทฯ อย่างยัง่ ยืนและให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ ยึดหลักการดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอกัน โดยกาหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม รวมถึงดาเนินการใดๆ ด้ วยความระมัดระวังรอบคอบ
เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. เคารพสิทธิและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
3. บริ หารกิจการของบริ ษัท ฯ ให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า มัน่ คง และก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่
ผู้ถือหุ้น
4. มุ่งมั่นที่ จะเปิ ด เผยข้ อ มูลสารสนเทศอย่างถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ตรงประเด็ น ทัน เวลา โดยให้ ผ้ ูถื อหุ้น
สามารถเข้ าถึงอย่างเท่าเทียมกัน
5. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.tks.co.th
6. รายงานสถานภาพและแนวโน้ มในอนาคตของบริ ษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอและ
ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
7. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ กบั ตนเองและผู้เกี่ยวข้ องโดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับอันจะนามาซึง่ ผลเสียของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
8. เสนอรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และข้ อมูลเพิ่มเติมที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอและ
ทันเวลาต่อการตัดสินใจ

2.2 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัท ฯ มุ่งมั่น ที่จะจัดหาสินค้ าและบริ การที่ มีคุณ ภาพและได้ มาตรฐาน ให้ ลูกค้ าของบริ ษัท ได้ รั บ
ประโยชน์สงู สุด ทังในด้
้ านราคา คุณภาพ และความมัน่ ใจที่บริ ษัท ฯ จะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าซึ่งเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่ง
ทังนี
้ ้จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้ า การจัดส่งที่ถกู ต้ องและทันเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
ต่อลูกค้ าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้ อมกับการเอาใจใส่กบั ความต้ องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้ าทังรายใหญ่
้
และ
รายย่อย โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้ า พร้ อมให้ คาแนะนา และรับฟั งข้ อเสนอแนะหรื อข้ อคิดเห็นของลูกค้ า รวมถึงใน
เรื่ องการรักษาความลับของลูกค้ า โดยกาหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ิดงั นี ้
1. จัดให้ มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองข้ อมูลหรื อทรัพย์สนิ ใดๆ ที่ลกู ค้ ามอบหมายให้ อยู่
ในความดูแลของบริ ษัทฯ อย่างรัดกุมและเหมาะสม
2. ริ เริ่ มสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า และดาเนิน ธุรกิจที่ดแู ลรักษาสิ่งแวดล้ อม
ตลอดจนทุม่ เทกาลังความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
3. ใช้ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพแก่
ลูกค้ าเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

4. ทาการสารวจความพึงพอใจ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ แสดงความคิดเห็นในด้ านคุณภาพ การบริ การ และความ
คิดเห็นอื่นๆ ที่มีตอ่ บริ ษัทฯ เพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ นาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ต่อลูกค้ าของบริ ษัท
5. จัดเก็บรักษา และดูแลข้ อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้ าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
อันเป็ นความลับนันแก่
้ บคุ คลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าหรื อเป็ นการดาเนินการตาม
กฎหมาย
6. จัดตังที
้ มงานเพื่อเป็ นผู้รับผิดชอบในการรับข้ อร้ องเรี ยน ข้ อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้ า ในการนามา
ปรับปรุงให้ เกิดประสิทธิผลในการทางานดียิ่งขึ ้น
7. ไม่เรี ยก ร้ องขอ หรื อรับเงิน ของขวัญ หรื อรางวัล หรื อสิง่ ตอบแทนอื่นใดจากลูกค้ าหรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่
เป็ นการรับอันเนื่องจากการให้ ตามประเพณีนิยม
8. ยึดถือและดารงความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ
9. ปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
10. ดาเนินธุรกิจโดยถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อกาหนดของทางการ และจะไม่ให้ ความช่วยเหลือ ส่งเสริ ม
หรื อสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมาย
11. สือ่ สารข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัทให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง

2.3 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความสัมพันธ์ กับคู่ค้า คู่แข่ งทางการค้ า และเจ้ าหนีท้ างการค้ า
บริ ษัทฯ คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า
โดยคูค่ ้ าของบริ ษัทฯ พึงปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดาเนินธุรกิจ ใน
ส่วนของธุรกิจที่เป็ นการแข่งขัน บริ ษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี รวมถึงการมีแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีและเป็ น
ธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้ าหนี ้และการชาระคืน ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
1.

ความสัมพันธ์ กับคู่ค้า
•

รักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคูค่ ้ า ตลอดจนสร้ างความร่วมมือกันด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม

•

ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ า



มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ ้ าอย่างเสมอภาคบนพื ้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคูค่ ้ าของบริ ษัทฯ มีดงั นี ้
o

คุณภาพของสินค้ าและการให้ บริการ

o

คุณสมบัติของสินค้ าที่ต้องตรงตามความต้ องการ และสามารถให้ นามาทดลองตรวจสอบ
ก่อนได้

o

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

o

สถานภาพทางการเงิน

o

ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ

o

ดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมและมีหลักกากับกิจการที่ดี

o

ดาเนินกิจการอย่างเป็ นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

o

ความเสีย่ งจากการให้ บริ การลูกค้ าหลายราย



การจัดซื ้อ จัดหา ต้ องมีขนตอนที
ั้
่ตรวจสอบได้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สงู สุด



ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งและถูกต้ อง



ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน



สนับสนุนและร่วมมือกับคูค่ ้ า ในการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน



ให้ คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารั ดเอาเปรี ยบ และมีความซื่อสัตย์ ในการดาเนินธุรกิ จ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคูค่ ้ า โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกติกาที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด



กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้ งให้ ค่คู ้ าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ ไขปั ญหา โดยใช้ หลักของความสมเหตุสมผล



ห้ า มคณะกรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนัก งาน รั บ หรื อ เรี ย กร้ องผลประโยชน์ หรื อ เสนอ หรื อ จ่ า ย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในทางการค้ ากับคูค่ ้ า


2.

รักษาความลับของคูค่ ้ า ไม่นาข้ อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ

ความสัมพันธ์ กับคู่แข่ งทางการค้ า


ปฏิ บัติต่อ คู่แ ข่งทางการค้ า โดยสอดคล้ องกับหลักสากลภายใต้ ก รอบแห่ง กฎหมายเกี่ ย วกับ หลัก
ปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้ า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่บิดเบือนข้ อมูล
หลอกลวง หรื อใช้ วิธีอื่นใดที่ไม่ถกู ต้ องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี



ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหา ให้ ร้ายป้ายสี กล่าวหาโดยปราศจาก
ความจริ ง หรื อมีการกระทาการใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน

3.



ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม



ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้ าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ

ความสัมพันธ์ กับเจ้ าหนีท้ างการค้ า
•

รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้โดยเคร่งครัด ทังในแง่
้
การชาระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค ้า
ประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทังไม่
้ ใช้ เงินทุนที่ได้ จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขดั กับวัตถุประสงค์ใน
ข้ อตกลงที่ทากับผู้ให้ ก้ ยู ืมเงิน

•

รายงานฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ด้ วยความซื่อสัตย์ ถูกต้ องและตรงเวลาให้ แก่เจ้ าหนี ้อย่าง
สม่าเสมอ



ปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้การค้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย



รายงานเจ้ าหนี ้ล่วงหน้ า หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันในสัญญาและร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าว

2.4 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกระดับซึง่ เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าและสาคัญยิ่ง บริ ษัท
ฯ จึงกาหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับด้ วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงผลตอบแทน การ
เลือ่ นตาแหน่ง สวัสดิการ ความปลอดภัยและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
1. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ และ
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2. คัดเลือกบุคคล เพื่อทางานในตาแหน่งต่างๆ ด้ วยความยุติธรรม โดยคานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม
สาหรับตาแหน่งงาน เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ และข้ อกาหนดอื่นที่จาเป็ น โดยไม่มีข้อจากัดเรื่ อง เพศ
อายุ เชื ้อชาติ ศาสนา ผู้พิการ หรื อกลุม่ ด้ อยโอกาสอื่นๆ
3. ให้ ผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
4. การแต่งตัง้ การโยกย้ าย รวมทังการให้
้
รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องกระทาด้ วยความยุติธรรม
เสมอภาค สุจริ ตใจ และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทังการ
้
กระทาหรื อการปฏิบตั ิของพนักงานนันๆ
้
5. ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยจัดให้ มีการ
ฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ ถึง ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. ดูแลรั กษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภั ย ต่อชี วิ ต สุขภาพอนามัย ร่ างกายและ
ทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
8. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานซักถาม ร้ องเรี ยน แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะให้ ข้อสงสัยและปั ญหาต่างๆ
ซึง่ ควรจะได้ รับการพิจารณาอย่างจริ งจัง และหาวิธีแก้ ไขที่ดีที่สดุ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และ
สร้ างสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน

2.5 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม มุง่ เน้ นการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนไปกับสังคม พร้ อมกับการสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการกาหนดเป้าหมายและนโยบายที่
ชัดเจนในการบริ หารจัดการภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมุง่ มัน่ ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้ เจริ ญเติบโต
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยกาหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
1. ดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส สุจริ ต สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
มุง่ เน้ นการดาเนินธุรกิจให้ มีความยัง่ ยืน มีความรับ ผิดชอบต่อชุมชน สังคมสิ่งแวดล้ อม ทังในด้
้ านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้ านความปลอดภัย และการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังการดู
้
แลผลประโยชน์
ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

2. ส่งเสริ มการปลูกจิตสานึกให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงานในเรื่ องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริ มให้ มีโครงการหรื อกิ จกรรมเพื่อสัง คมและสิ่งแวดล้ อมอย่า งสม่ าเสมอ เป็ นกิ จกรรมที่ สร้ าง
ประโยชน์ให้ กบั ชุมชนและสังคมอย่างแท้ จริ ง โดยใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทฯได้ อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
4. มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โครงการหรื อกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียให้ รับทราบ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จัดทานโยบายนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ .................................(เผยแพร่ ใน www.tks.co.th หัวข้ อ.........................) และนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ประกาศใช้ เมื่อวันที่.......................................... (เผยแพร่ ใน www.tks.co.th หัวข้ อ
..................................................) โดยนโยบายทัง้ 2 ฉบับถือเป็ นแนวปฏิบตั สิ าหรับพนักงานทุกระดับ

2.6 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อภาครัฐ
ได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ให้ ความสาคัญกับความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใสและปฏิบตั ิสอดคล้ องตามกฎหมาย ในการติดต่อทา
ธุรกรรมกับเจ้ าหน้ าที่ หรื อหน่วยงานภาครัฐ เสมือนหนึ่งลูกค้ าทัว่ ไป โดยหลีกเลี่ยงการดาเนินการที่
อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้ งต่อหลักการบริ หารจัดการที่ดี รวมทังต่
้ อต้ านการให้
สินบนต่างๆ ต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเพื่ออานวยความสะดวกหรื อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
2. ให้ ความร่วมมือในฐานะพลเมืองที่ดี โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3. เสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่ วม และความร่ วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ รวมถึงแก้ ไข
ปั ญหาทังต่
้ อเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้ อม

2.7 จรรยาบรรณว่ าด้ วยทรัพย์ สินทางปั ญญา และลิขสิทธิ์
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาถือเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีคา่ มากที่สดุ อย่างหนึ่งของบริ ษัทฯ และสาคัญต่อการรักษาความ
ได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขัน ในเชิ ง ธุ ร กิ จ เอกลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ประกอบด้ ว ยชื่ อ ของบริ ษั ท ฯ โลโก้ ลิข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บัต ร
เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายการบริ การ ความลับทางการค้ า ขันตอนท
้
างาน นวัตกรรม เนื ้อหา และสิทธิโดยชอบ
ธรรมต่างๆ เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างมากที่บริ ษัทฯ จะต้ องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี ้และให้ เกียรติต่อทรัพย์สินเช่นนี ้ของบุคคล
อื่นด้ วย จึงได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อบังคับและข้ อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถกู ต้ อง รวมถึงสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ าและข้ อมูลกรรมสิทธิ์
อื่นๆ
2. บริ ษัทฯ จะไม่ละเมิดหรื อนาสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถกู ต้ องไปใช้ ในทางที่ผิด

3. พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ที่มีหน้ าที่รักษาความลับทางการค้ า ข้ อมูลของลูกค้ า กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ หรื อวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็ นความลับ จะต้ องรักษาความลับนันๆ
้ ให้ ปลอดภัยที่สดุ และ
ป้องกันมิให้ ข้อมูลเหล่านันรั
้ ่วไหล
4. พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องเคารพ และไม่ล่วงละเมิด ทรั พย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น ไม่นา
ผลงานของผู้อื่นแม้ เพียงบางส่วนไปใช้ เป็ นประโยชน์สว่ นตน โดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อให้ ค่าตอบแทน
แก่เจ้ าของงานเสียก่อน หากพบการกระทาที่เป็ นหรื ออาจเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาให้ แจ้ ง
ข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบ เพื่อป้องกันการกระทาที่อาจก่อให้ เกิดข้ อพิพาทเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
5. ตรวจสอบข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้ รับมาหรื อจะนามาใช้ ภายในบริ ษัทฯ เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดกรณีละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
6. ในการทางาน พนักงานต้ องดูแลรักษางาน ข้ อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และ
ข้ อเท็จจริ งต่างๆ ที่เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัทฯ ไม่ให้ ถกู ล่วงละเมิด และไม่เปิ ดเผยให้ กบั ผู้ใด
เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากทางบริ ษัทฯ
7. นวัตกรรม โปรแกรมหรื อ สิ่งประดิ ษ ฐ์ ใดๆ ที่พ นักงานคิดค้ น หรื อร่ วมกัน คิดค้ นระหว่างที่พนักงาน
ทางานกับบริ ษั ทฯ ถื อ ว่าเป็ นสิทธิ แ ละทรั พ ย์ สินของบริ ษั ทฯ พนักงานจะนาไปเปิ ดเผยหรื อ ใช้ เป็ น
ผลประโยชน์ไม่ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดทานโยบายด้ านความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศ ภายใต้ การดาเนินงานตาม
มาตรฐาน ISO 27001 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 โดยนโยบายมีรายละเอียดที่ครอบคลุมถึงจรรยาบรรณว่า
ด้ วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและลิขสิทธิ์ (เป็ นเอกสารควบคุม ไม่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณชน)

2.8 จรรยาบรรณว่ าด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบริ ษัทฯ ในการสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวัง บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริ มและใช้ อปุ กรณ์เครื่ องมือ โปรแกรมที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ องตามกฎหมาย
เท่านัน้ หากปฏิบตั ิหน้ าที่บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายนอกสานักงานให้ ตรวจสอบลิขสิทธิ์และปรึ กษา
ผู้บัง คับ บัญ ชาก่ อ นทุก ครั ง้ ห้ า มติ ด ตัง้ และใช้ งานโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ลิข สิท ธิ์ ไ ม่ถูก ต้ อ ง ใน
สานักงานโดยเด็ดขาด
2. พนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องไม่กระทาการอันเป็ นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตของ
ผู้อื่นในสานักงาน ไม่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท ฯ เผยแพร่ ข้อมูลที่ ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม
ในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารี ตประเพณี หรื อละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้ างความเสียหาย
แก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งอีเมล์ที่เป็ นการรบกวน หรื อสร้ างความ
ราคาญ เป็ นต้ น

3. พนักงานบริ ษัทฯ ต้ องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้ เป็ นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นเข้ าถึงรหัสผ่านของตน รวมทังไม่
้ ใช้ อินเตอร์ เน็ตเข้ าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ค้ นุ เคย และอาจจะเป็ น
อันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ
4. กรณีที่พนักงานบริ ษัท ฯ ขออนุญาตผู้บงั คับบัญชาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานภายนอกใช้ ระบบสารสนเทศของ
บริ ษัทฯนัน้ พนักงานของบริ ษัทฯ ที่เป็ นผู้ขอต้ องควบคุมการใช้ งานของผู้ปฏิบตั ิงานภายนอก และต้ อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ จากการใช้ ระบบสารสนเทศนัน้
5. บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ เข้ าตรวจสอบ ค้ นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ ระบบสารสนเทศของ
พนักงานบริ ษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ
6. พนักงานบริ ษัทฯ ที่นาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เสริ มจากภายนอกมาปฏิบตั ิงานในบริ ษัทต้ อง
ได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชา

7. บริษัทฯ จะเข้ าตรวจสอบ ค้ นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ ระบบ สารสนเทศของบุคลากร
ของบริ ษัทฯ เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดทานโยบายด้ านความปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศ ภายใต้ การดาเนินงานตาม
มาตรฐาน ISO 27001 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 โดยนโยบายมีรายละเอียดที่ครอบคลุมถึงจรรยาบรรณว่า
ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (เป็ นเอกสารควบคุม ไม่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณชน)
2.9

จรรยาบรรณว่ าด้ วยการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น

คอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ อาทิ การชักชวน การเสนอให้
สัญญา การให้ การเรี ยกร้ องหรื อการรั บ สิน บน การให้ คามั่นสัญญา ทัง้ ที่ เป็ นเงิ น สิ่ง ของ สิทธิ ประโยชน์ อื่น การมี
ประโยชน์ทบั ซ้ อน การปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี ซึ่งไม่เหมาะสมกับ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้ มีหน้ าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังนี
้ ้ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อแนะนาธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ
โดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ข้ อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่นหรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทาได้
บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัททุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ โดย
การไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ พนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาดและจัดซื ้อ
3. บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ตามที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้
4. ผู้ที่กระทาการคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทาผิดต่อนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ ซึ่งจะต้ องได้ รับ
การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมายหาก
การกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย

5. บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ ด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงานเพื่อส่งเสริ มความซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสือ่ ให้ เห็นความมุง่ มัน่ ของบริ ษัทO
6. บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่า การคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทัง้
การทาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
7. บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ มีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ พนักงานและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องสามารถแจ้ ง
เบาะแสอันควรสงสัย โดยมัน่ ใจได้ วา่ ผู้แจ้ งเบาะแสจะได้ รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ ถกู ลงโทษ โยกย้ ายที่
ไม่เป็ นธรรมหรื อกลัน่ แกล้ งด้ วยประการใด และรวมถึงการแต่งตัง้ บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุก
เบาะแสที่มีการแจ้ งเข้ ามา
8. บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ บริ ษัทร่วม และบริ ษัทย่อย รับทราบนโยบายและนาไปปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันและต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากการมีความเกี่ยวข้ องร่วมกันทางธุรกิจ
ทัง้ นีบ้ ริ ษัท ฯ ได้ จัดท านโยบายต่อต้ านทุจ ริ ตคอร์ รัป ชั่น เพื่อเป็ นแนวปฏิ บัติ อย่างเคร่ งครั ดสาหรั บ
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน โดยผ่านมติที่ประชุมเมื่อวันที่ .....................................และมีการประกาศใช้ เมื่อวันที่
........................................เป็ นต้ นไป

2.10 จรรยาบรรณว่ าด้ วยความขัดแข้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ มีการกาหนดนโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการดูแลรายการที่อาจจะเกิ ดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์จากการปฏิบตั ิหน้ าที่และการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ ไปทา
การแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยกาหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ต้ องหลีกเลี่ยงการ
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท ฯ หรื อทาให้
ยากต่อการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
2. บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงานบริ ษัท ทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่นาไปสู่ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีที่เข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ต้ องได้ รับการพิจารณาอย่าง
เหมาะสม

2.11 จรรยาบรรณว่ าด้ วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริ ษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน โดยคานึงถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนทุก
ด้ าน ทังศั
้ กดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของบุคคล มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศ รวมถึง
การหลีกเลีย่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลีกเลีย่ งการมีสว่ นร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทาโดยบุคคลอื่น บริ ษัทฯ
ได้ กาหนดนโยบายว่าด้ วยหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็ นหลักสาหรับการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ให้ ความเคารพและพึงปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเสริ มการให้ ความรู้ ความเข้ าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนาไปปฏิบตั ิเป็ นส่วน
หนึง่ ในการดาเนินงาน
3. ไม่สนับสนุนกิจการและกิจกรรมที่ละเมิดกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
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