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หลกัการดาํเนินธุรกจิ  

 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมธรรมาภิบาลขององคก์ร โดยมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการ

ความรับผดิชอบต่อสังคม โดยครอบคลุม ความตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัวถีิแห่งการ

สร้าง ความสมดุลระหวา่งธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะนาํไปสู่ความเป็นองคก์รแห่งความย ัง่ยนื ทั้งน้ีคณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้คู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน” เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัท่ีดี ของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัในกลุ่มบริษทั สโตนเฮน้จ ์อินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) โดยดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานแห่ง

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร และกาํหนดใหมี้การทบทวน ติดตามผล

การปฏิบติังานตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน อยา่งต่อเน่ือง  

จริยธรรมธุรกิจฉบบัน้ี ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  2/2561 เม่ือวนัท่ี  27 มีนาคม  

2561 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  28 มีนาคม  2561 

 

 

 

(นายจุมพล สาํเภาพล)  

  ประธานกรรมการ  

                 บริษทั สโตนเฮน้จ ์อินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
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1. คาํนิยาม  

จริยธรรม    หมายถึง  การดาํเนินธุรกิจตามแนวปฏิบติัท่ีดี  

กลุ่มบริษทัฯ   หมายถึง  บริษทั สโตนเฮน้จ ์อินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (STI)  และบริษทัยอ่ย (STH) 

บริษทัฯ   หมายถึง  บริษทั สโตนเฮน้จ ์อินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย    หมายถึง  บริษทั สโตนเฮน้จ ์จาํกดั 

กรรมการและ   หมายถึง  กรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย  

กรรมการชุดยอ่ย  

พนกังาน    หมายถึง  ผูบ้ริหาร พนกังานประจาํ พนกังานชัว่คราว พนกังานสัญญา จา้งพิเศษ 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง   หมายถึง  บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงต่อไปน้ี 

(1) บุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการบริษทัและในกรณีท่ีเป็นนิติ  

บุคคลใหห้มายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นดว้ย  

(2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลตาม (1)  

(3) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอาํนาจควบคุมกิจการ (4) บุคคล

อ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ประกาศกาํหนด   

กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย                        หมายถึง  ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หน้ี ผูร่้วมทุนและ 

พนัธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและ ส่ิงแวดลอ้ม  

การเปิดเผยขอ้มูลการทุจริต  หมายถึง  การเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจ ของบริษทั 

      ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ พ.ศ. 2551  

      กฎระเบียบ ข ้อบงัคบั ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ สาํนกั 

งานคณะกรรมการ กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การติดสินบน 

ทุกรูปแบบ เช่น เสนอใหส้ัญญา มอบใหใ้ห้ คาํมัน่ เรียกร้ องหรือรับเงิน /  

ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึง ไม่เหมาะสมกบั หน่วยงานของรัฐ  
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หน่วยงานเอกชน คู่ค ้า ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก 

กลุ่ม ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือ ทางออ้ม  

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจมีความตอ้งการส่วนตวั หรือของ บุคคลท่ี 

เก่ียวขอ้งไม่วา่โดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เขา้มา มีอิทธิพลต่อการ 

ตดัสินใจ หรืออาจขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรค ต่อผลประโยชน์สูงสุด การ 

ใหส่ิ้งของหรือ ประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง การให ้สิทธิพิเศษ ในรูปของ  

เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือ ประโยชน์อ่ืนใด เพื่อเป็นสินนํ้ าใจ เป็นรางวลั  

หรือ เพื่อการ สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี  

การใหสิ้นบน    หมายถึง  การเสนอให้หรือรับของขวญั รางวลั หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ใหแ้ก่ 

ตนเอง หรือจากบุคคลซ่ึงตอ้งการโนม้นา้วใหก้ระทาํการ บางอยา่งท่ีไม่ 

สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผดิจริยธรรมทางธุรกิจ  

ประเพณีนิยม    หมายถึง  เทศกาล วนัสาํคญั หรือ กิจกรรมท่ีมีการปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมา เป็น 

      เอกลกัษณ์ และมีความสาํคญัต่อสังคม 
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2. จริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ  

2.1 แนวทางการดําเนินธุรกจิ  

วสัิยทศัน์ : กลุ่มบริษัทฯ กาํหนดวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นบริษทัท่ีปรึกษาและผูใ้ห้บริการงาน

วศิวกรรมท่ีดีท่ีสุด (BEST) ในประเทศไทยในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

B : Benefit          ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  

E : Efficiency     ประสิทธิผลของงาน  

S : Smart             ความรอบรู้ ทกัษะ และประสบการณ์  

T : Trustworthy   ความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ 

ภารกจิ : ภารกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีดงัน้ี 

 มุ่งมัน่ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ภายใตม้าตรฐานวชิาชีพระดบัสากล  โดยเขา้ใจและตระหนกั

ถึงความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงให้ความสําคญัต่อการควบคุมงบประมาณโครงการ 

เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นสาํคญั  

 บริหารจดัการโครงการโดยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญ เพื่อรับประกนัถึง

ผลสาํเร็จของโครงการตามแผนงานของลูกคา้  

 ดูแลให้มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (good corporate governance) ทั้งดา้นความเป็นธรรม 

ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ และศกัยภาพการแข่งขนั เพื่อเป็นหลกัประกนัถึงคุณภาพ

งานบริการในทุกโครงการ  

ทั้งน้ี ภายใตภ้ารกิจดงักล่าว นาํไปสู่การกาํหนดนโยบายในการทาํงานของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 

 คาํนึงถึงวตัถุประสงค์ของงานเป็นหลัก ได้แก่ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ เพื่อให้

เกิดผลสาํเร็จของงานสูงสุด (Project Satisfaction) 

 สร้างมาตรฐานการทาํงานในเชิงรุก (Pro – Active Management) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของงาน 

 ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือให้การทาํงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งกับผูว้่าจ้าง 

ผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน และผูรั้บเหมา (Team Work) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

โครงการ 

 ยดึมัน่ในความซ่ือสัตย ์ สุจริต  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ท่ี

โดยมิชอบ ไม่เรียกรับผลประโยชน์สินบน หรืออามิสสินจา้งจากการทาํงาน 

 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยั และผลกระทบต่อสุขอนามยัเป็นสาํคญั 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ไดน้าํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่ง ย ัง่ยนื มาใช ้เป็นแนวทางในการดาํเนิน

ธุรกิจภายใต ้ปรัชญาการดาํเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความย ัง่ยืนแก่ธุรกิจและรักษาประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม เปิด

โอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียแสดงความเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ เพื่อเป็นกลไก และกระบวนการท่ีจะดูแลใหมี้การ

ดาํเนินการอยา่งจริงจงั นาํไปสู่ การเป็นองคก์รธรรมาภิบาลท่ีแทจ้ริง ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเคร่งครัด  

2. ปฏิบติัตาม นโยบาย “การกาํกบัดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษทัฯ  

3. มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรม  

4. ยดึมัน่ในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีปลูกฝังใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกท่ีดี  

5. คาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาํเนินงานขององคก์ร ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม ทางสังคม 

 ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  

6. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม  

7. สร้างระบบงานท่ีเขม้แขง็ เพื่อป้องกนัการทุจจริต ผา่นระบบการตรวจสอบภายในท่ีรัดกุม และ เหมาะสม  

8. กาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทัว่ทั้งองคก์ร มีส่วนร่วมในการ ต่อตา้นการทุจริต รายงานความ 

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  

9. เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน 

หรือผูแ้จง้เบาะแส 
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2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti – corruption Policy) 

บริษทัฯมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ภายใตก้รอบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยดึหลกัธรรมา 

ภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ดาํเนินธุรกิจ ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัตอ้งปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมน้ีขณะท่ีกาํลงัติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้ ผูข้าย

สินคา้ หุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ บริษทัฯ จึงได้กาํหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชัน่ และแนวทางการปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

คํานิยามการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Corruption)  

หมายถึง การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัในตาํแหน่งหน้าท่ี หรือใช้อาํนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อแสวงหา

ประโยชน์อนัมิควรในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการให้หรือรับสินบน การนาํเสนอ การให้คาํมัน่วา่จะให้ การขอ หรือ

เรียกร้องซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

เอกชน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีดาํเนินธุรกิจกบับริษทัฯ เพื่อให้บุคคลดงักล่าวกระทาํหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการ

ให้ได้มาซ่ึงธุรกิจ หรือเพื่อเอ้ือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินหรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 “บริษทัฯ มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมุ่งดาํเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม  ภายใตร้ะบบ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ควบคู่กบัการคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี  ซ่ึงบริษทัฯ มุ่งท่ีจะส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัมีจิตสํานึกท่ีดีและยึด

มัน่ท่ีจะปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตระหนกัถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อให้

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดาํเนินธุรกิจและทุกกิจกรรมของกลุ่ม

บริษทัฯ โดยสมคัรใจ” 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกับดูแล ให้มีระบบการสนับสนุนการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ท่ีมี ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษทัฯ วฒันธรรมองคก์ร เพื่อให้

พนักงานทุกคนในบริษทัฯ ได้เขา้ใจและตระหนักถึงความสําคญัของการต่อตา้นคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็น

วฒันธรรมองค์กร รวมทั้ง พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการต่อตา้นทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ใหมี้ประสิทธิภาพเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มในแต่ละช่วงเวลา 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการกระทาํการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีให้คาํปรึกษาหรือขอ้แนะนาํในการพิจารณาบทลงโทษ และร่วมกนัหา

วธีิการแกไ้ขปัญหาใหก้บัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะกรรมการบริหาร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานการรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการ

ตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเร่ืองการแจง้เบาะแส

การทุจริตคอร์รัปชัน่ อนัเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเก่ียวขอ้ง พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริง และเสนอเร่ืองต่อ

คณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณา ลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ/หรือคณะทาํงานบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีในการจดัทาํการประเมินความเส่ียง

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนจดัทาํมาตรการและแนวทางป้องกนัความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 

4. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

 กาํหนดใหมี้ระบบและนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึงให้การส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบาย 

ดงักล่าว  

 ส่ือสารกบับุคลากรในองคก์รและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหไ้ดท้ราบถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่  

 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ รวมถึงนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ให้มี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

 ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการสืบหาขอ้เท็จจริงตามท่ีได้รับแจง้หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการสอบสวนเร่ืองการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดย

สามารถมอบหมายงานใหก้บัคณะผูบ้ริหารท่ีเห็นวา่สามารถช่วยสืบหาขอ้เทจ็จริงใด 

แนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ ต้องปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง

เคร่งครัด หา้มเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของกลุ่มบริษทัฯ  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนภายใตน้โยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด  

2. บริษทัฯ จะมีการส่ือสารนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปยงัหน่วยงานทุกระดบัผา่นช่องทางต่างๆ  เช่น 

การอบรมพนกังาน ระบบส่ือสารภายในของบริษทัฯ เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบและนาํนโยบายไปปฏิบติั 

3. กาํหนดระเบียบจดัซ้ือจดัจา้ง การเบิกจ่ายเงิน การวา่จา้ง และ/หรือการทาํสัญญาต่างๆ ทางธุรกิจ โดยกาํหนดให้ใน

แต่ละขั้นตอน ตอ้งมีหลกัฐานประกอบอยา่งชดัเจนและมีการกาํหนดอาํนาจอนุมติัในแต่ละระดบัอยา่งเหมาะสม 

4. กาํหนดห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของกลุ่มบริษทัฯ  ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติังานใน

ตาํแหน่งหนา้ท่ี หรือใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลกักฎหมาย หลกัจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อนัมิ
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ควรไดใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือใหท้รัพยสิ์น รวมถึงประโยชน์อ่ืนใดกบัเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐหรือบุคคลกลุ่มต่างๆ ท่ีทาํธุรกิจกบับริษทัฯ เป็นตน้ นอกจากน้ี การให้ความสนบัสนุนทั้งในรูปแบบตวัเงิน

และส่ิงของกลุ่มบริษทัฯ ต่อการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ  ตอ้งมีความโปร่งใส และมิได้

เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคใ์หเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐ เอกชน หรือผูท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุนนั้น ประพฤติปฏิบติัหรือดาํเนินการ

ต่างๆ ท่ีขดัต่อระเบียบขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย หรือคุณธรรมจริยธรรมอนัดีของสังคม  

5. ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัของกลุ่มบริษทัฯ  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายทุจริต

คอร์รัปชั่นซ่ึงเก่ียวข้องกับกับการดําเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้

ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ  ทั้งน้ี  บริษทัฯ 

จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองผูบ้ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีแจ้งข้อมูล

เก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษทัฯ 

6. กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีกระทาํการทุจริตคอร์รัปชัน่จะตอ้งไดรั้บการพิจารณา

ทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯ กาํหนด และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้นผดิกฎหมาย 

7. บริษทัฯ จดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกนัมิให้ผูบ้ริหารและ/

หรือพนกังานมีการปฏิบติังานท่ีไม่เหมาะสม 

8. บริษทัฯ จะใหก้ารสนบัสนุนแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือยินยอมให้หน่วยงานภายนอกสอบทานระบบและ/

หรือกลไกการรายงานสถานะทางการเงินและการบริหารจดัการธุรกิจ เพื่อให้มัน่ใจวา่ขอ้มูลดงักล่าวหรือการดาํเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง โปร่งใส  และมีประสิทธิภาพท่ีดี 

9. กาํหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีการประเมินความเส่ียงและทบทวนแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการ

ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บงัคบั 

และขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ เพื่อลดความเส่ียงของการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการ

ดาํเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ  

10. เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกบัการเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร

และ พนกังานทุกระดบัของกลุ่มบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

10.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) ซ่ึงหมายถึง การให้การสนบัสนุนทางการเงิน 

ส่ิงของ และ/การเขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนาม

บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

o กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนุนหรือกระทาํการอนัเป็น

การฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง  

o กลุ่มบริษทัไม่สนับสนุนทางการเงินหรือส่ิงของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือผูส้มคัรรับ

เลือกตั้งทางการเมืองใดๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเอ้ือประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บักลุ่มบริษทั  



 

- 11 - 
 

o พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังานหรือนาํทรัพยสิ์น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ ของ

กลุ่มบริษทัไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินการ ใดๆ ในทางการเมือง และการเขา้ร่วมจะตอ้งพึง

ระมดัระวงัไม่ให้การดาํเนินการใดๆ ทาํให้เกิดความเขา้ใจวา่กลุ่มบริษทัไดใ้ห้การสนบัสนุนหรือฝักใฝ่

ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง  

10.2 การบริจาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงินสนบัสนุน (Sponsorships) กลุ่มบริษทัมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

o การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การ

ใหค้วามรู้ หรือสละเวลา เป็นตน้ บริษทัฯ สามารถกระทาํไดโ้ดยอาจเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทน

สังคม ตลอดจนการ ประชาสัมพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่กลุ่มบริษทั โดยมิไดมุ้่งหวงั

ผลตอบแทนทางธุรกิจ  

o การให้เงินสนบัสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นแก่กิจกรรมหรือโครงการใด จะตอ้งดาํเนินการดว้ย

ความ โปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย ตอ้งระบุช่ือผูใ้ห้ในนามบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเท่านั้น โดยผา่น

ขั้นตอนการอนุมติัตามระเบียบของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไว ้และมัน่ใจวา่การให้เงินสนบัสนุนดงักล่าวจะไม่

ถูกนาํไปใชเ้ป็นวิธีการหลีกเล่ียงในการให้ สินบน ทั้งน้ีการให้เงินสนบัสนุนนั้นตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

เป็นการประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลกัษณ์ท่ีดีของกลุ่มบริษทั โดยอาจกระทาํไดห้ลายรูปแบบ 

เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและ

กีฬา เป็นตน้  

10.3 ของขวญั และค่าใชจ่้ายเล้ียงรับรอง (Gift and Entertainment) กลุ่มบริษทัตระหนกัดีวา่การสร้างความสัมพนัธ์

ท่ีดีกบัลูกคา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะนาํมาซ่ึงความสําเร็จอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั กลุ่ม

บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการเร่ืองดงักล่าวดงัน้ี 

o กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน สามารถให้ของขวญัและเล้ียงรับรองลูกคา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจได ้

หากเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ ดงัต่อไปน้ี  

(1) ไม่เป็นการกระทาํเพื่อครอบงาํ ชกันาํ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบ ผ่าน

การกระทาํท่ีไม่เหมาะสมหรือแอบแฝงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์  

(2) เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ และหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ ตามท่ีกาํหนดไว ้ 

(3) เป็นการใหใ้นนามบริษทั ไม่ใช่ในนามของพนกังาน และกระทาํอยา่งเปิดเผย ไม่ปกปิด  

(4) ประเภทและมูลค่าของของขวญัหรืองานเล้ียงมีความเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เช่น กรณีท่ีอยู่

ระหวา่งการประกวดราคา ควรงด การให้ของขวญั หรือเล้ียงรับรองกบัเจา้หน้าท่ีรัฐ พนกังานของ

บริษทัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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(5) เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกาลสําคญัซ่ึง

เป็นธรรมเนียมปฏิบติัโดยทัว่ไป 

o กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั สามารถรับของขวญั หรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล 

หรือ ธรรมเนียมปฏิบติัปกติโดยจะตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน [3,000] บาท ทั้งน้ีของขวญัท่ีรับไดจ้ะตอ้งไม่เป็น

เงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรกาํนลั บตัรของขวญั เป็นตน้ หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจ

ปฏิเสธการรับของขวญัหรือผลประโยชน์ดงักล่าวไดใ้นขณะนั้น ผูรั้บตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทนัที และ

จดัทาํรายงานการรับของขวญัและส่งของขวญัดงักล่าวให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพื่อนาํไปเป็นของ

รางวลัให้กบัพนกังานในเทศกาลสําคญั หรือขออนุมติันาํไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความ

เหมาะสม 

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษทัไดรั้บทราบนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ จะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 

1. กลุ่มบริษทัติดประกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่นในสถานท่ีเด่นชัดเพื่อให้ทุกคนในองค์กร

สามารถอ่านได ้ 

2. บริษทัฯ เผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทัฯ เช่น เว็บไซต ์

รายงานประจาํปี  

3. กลุ่มบริษทัจะจดัใหมี้การอบรมนโยบายต่อตา้นการทุจริตกบัพนกังานใหม่ทุกคน  

4. บริษทัฯ จะมีการทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอทุกปี 
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3. จริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ  

บริษทัฯ มุ่งหวงัใหก้รรมการ กรรมการชุดยอ่ย และกรรมการบริษทัยอ่ย ปฏิบติั หนา้ท่ีภายใตก้รอบจริยธรรม ดาํรง

ตน หรือ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง

และย ัง่ยนืของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

3.1 การปฏบัิติตามกฎหมาย และข้อบังคบับริษทัฯ  

บริษทัเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑต์่างๆ และขอ้บงัคบัของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการดาํ 

เนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั โดยไดก้าํหนดเป็นนโยบาย ดงัน้ี  

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และเคารพจารีต ประเพณีทอ้งถ่ิน

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํ เนินธุรกิจของบริษทั  

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํ 

นกังานคณะกรรมการกาํ กบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ ดาํ เนินธุรกิจของ

บริษทั  

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยคาํ นึงถึง ประโยชน์อนั

ชอบธรรมของบริษทั รวมทั้งไม่กระทาํ การช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือส่งเสริมการหลีกเล่ียงการปฏิบติั ตามกฎหมาย  

5. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานกาํ กบัดูแล และรายงานขอ้มูล เก่ียวกบัการ

ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น  

3.2 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

บริษทัคาํ นึงถึงความสาํคญัของนโยบายในขอ้น้ีเป็นอยา่งยิง่ เพราะหากมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เกิดข้ึน อาจ

ทาํใหบ้ริษทัประสบปัญหาในการดาํเนินธุรกิจได ้จึงไดก้าํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ

บริษทั ดงัน้ี   

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งหลีกเล่ียงความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตวัและ ผลประโยชน์ของ

บริษทัในการติดต่อกบัคู่คา้และบุคคลใดๆ ทั้งน้ี หากจาํ เป็นตอ้งมีการดาํ เนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งคาํ นึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั  



 

- 14 - 
 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมภายนอกองคก์ร หรือดาํรง

ตาํแหน่งนอกบริษทั เช่น เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษา ตวัแทน หรือพนกังานในองคก์รอ่ืน กิจกรรมนั้นๆ จะตอ้งไม่

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

3. ในกรณีท่ี ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุน้ส่วน หรือท่ีปรึกษาในบริษทั องคก์ร หรือ สมาคมทาง

ธุรกิจอ่ืน จะตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทั และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารก่อน สาํหรับ

กรรมการท่ีไปกระทาํ การดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการก่อน  

4. หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบัตนเอง และในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง กนัตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจะตอ้ง

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ บริษทัจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  

5. ในกรณีท่ี ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลในครอบครัว เขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการ ใดๆ ซ่ึงอาจมี

ผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษทั จะตอ้งแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษร สาํหรับกรณีท่ีกรรมการหรือบุคคลในครอบครัวไปกระทาํ การดงักล่าวจะตอ้งแจง้ให ้ประธานกรรมการทราบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

3.3.การใช้ข้อมูลของบริษัท  

บริษทัถือวา่เป็นความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีจะตอ้งใชข้อ้มูลของบริษทั และเก็บรักษา

ความลบัของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง จึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี  

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือถือวา่เป็นความลบัของ บริษทั อนัจะ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน นโยบายของบริษทั และขอ้มูลอ่ืนๆ แมว้า่

จะพน้สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัแลว้ก็ตาม  

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้นของบริษทั หรือ ใหข้อ้มูล

ภายในแก่บุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหุน้ของบริษทั นอกจากน้ี หากมีกรรมการ ผูบ้ริหาร ถือครองหลกัทรัพยข์อง

บริษทั จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงการถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าว และรายงาน การถือครองหลกัทรัพยใ์หบ้ริษทัทราบอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3. ตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการทาํ ธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบับริษทั หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง  

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งรับผิดชอบและรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ 

เจา้หน้ี และพนกังาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าวหากไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูเ้ป็นเจา้ของสารสนเทศ เวน้แต่การ
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เปิดเผยนั้นจะเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด หรือเง่ือนไขผกูพนัท่ีบริษทัตอ้ง ปฏิบติัตาม รวมถึง

ไม่เขา้ถึงสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของบุคคลดงักล่าวดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

3.4. ความรับผดิชอบต่อบริษทัและทรัพย์สินของบริษทั  

บริษทัถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีจะส่งเสริมและรักษาช่ือเสียงของ บริษทัอยา่ง

ถึงท่ีสุด และใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั โดยกาํหนดเป็นแนวนโยบายในการปฏิบติั ดงัน้ี  

3.4.1 ความรับผดิชอบต่อบริษัท  

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั เพื่อป้องกนัความเสียหาย ต่อผูมี้ส่วนได้

เสียและช่ือเสียงของบริษทั  

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งรักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสังคม วางตวัให้ เหมาะสมกบั

ตาํแหน่ง หนา้ท่ี และกาลเทศะ  

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน พึงละเวน้การเสนอ หรือใหป้ระโยชน์หรือทรัพยสิ์นใดแก่บุคคล ภายนอก เพื่อ

จูงใจใหผู้น้ั้นกระทาํ หรือละเวน้การกระทาํ ใดท่ีผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาํ แหน่งหนา้ท่ีของตน  

4. หา้มมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เรียก หรือรับประโยชน์หรือทรัพยสิ์นใดท่ีส่อไปในทาง จูงใจให้

ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจทาํ ใหบ้ริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม  

5. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ควรหลีกเล่ียงการใหห้รือรับของขวญัหรือของกาํนลัใดๆ จากคู่คา้ หรือผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เวน้แต่เป็นการใหใ้นเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสม และไม่เก่ียวขอ้งกบัการ

ผกูมดัทางธุรกิจ  

6. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ควรหลีกเล่ียงการใหห้รือรับการเล้ียงรับรอง ในลกัษณะท่ีเกินกวา่ เหตุ

ความสัมพนัธ์ปกติจากบุคคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทั  

3.4.2 ความรับผดิชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท  

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งใชท้รัพยากรของบริษทัอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และตอ้งช่วยกนั

ดูแลมิใหท้รัพยสิ์นของบริษทัสูญหายหรือถูกทาํ ลาย และเม่ือพบเห็นวา่ทรัพยสิ์นของบริษทัไดรั้บ ความเสียหาย จะตอ้ง

รายงานใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบเพื่อดาํ เนินการแกไ้ขต่อไป ตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัอยา่งผดิวธีิ หรือใชท้รัพยสิ์นเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการภายนอกซ่ึง ไม่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้น ตอ้ง

ไม่นาํทรัพยสิ์นไปใช ้ขาย ให ้ขอยมื ใหย้มื หรือจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นของทางบริษทั โดยไม่ได ้รับอนุญาต ไม่วา่
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ทรัพยสิ์นนั้นจะมีมูลค่าหรืออยูใ่นสภาพใดก็ตาม ขอ้มูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของ

บริษทั หน่วยงานแต่ละหน่วยงานตอ้งกาํหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชั้นความลบัของเอกสาร และเก็บรักษาเอกสาร

ดงักล่าวใหถู้กตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้

4.จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

4.1 การปฏบัิติด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ส่วนรวม และส่ิงแวดล้อม  

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อสังคม ส่วนรวม และส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํ เนินธุรกิจท่ีเป็น ประโยชน์

ต่อสังคม ส่วนรวม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนในบริษทัเป็นพลเมืองท่ีดี ทาํตน ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ

สังคม ส่วนรวม และส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดเป็นขอ้พึงปฏิบติัไว ้ดงัน้ี  

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน พึงประพฤติปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองท่ีดี โดยปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือ

กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกาํ กบัดูแลอยา่งเคร่งครัด และใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐอยา่งสมํ่าเสมอ  

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งร่วมกนัส่งเสริมและสร้างสรรคส์ังคม ทั้งในส่วนของการ พฒันาคุณภาพ

ชีวติ ประหยดัพลงังาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อความเจริญกา้วหนา้ต่อสังคมโดยรวม  

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งดูแลป้องกนัมิให้การดาํเนินงานของบริษทัก่อใหเ้กิดความ เสียหายต่อ

คุณภาพชีวติของชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งสร้างจิตสาํ นึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนกังาน ทุกระดบัอยา่ง

ต่อเน่ืองและจริงจงั 

4.2   นโยบายและการปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้น  

บริษทัตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกคน และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอยา่งมี ประสิทธิภาพ

และเตม็ความสามารถ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและย ัง่ยนื โดยบริษทัไดก้าํหนด เป็นขอ้พึงปฏิบติั ดงัน้ี  

1. บริษทัเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของบริษทั ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นการเปิดเผยผลประกอบการ งบการเงิน และขอ้มูลอ่ืนๆ ตามท่ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํ กบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

2. บริษทัจะเสนอรายงานสถานภาพและแนวโนม้ของบริษทัในอนาคตต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั สมํ่าเสมอ และ

ครบถว้น ถูกตอ้งตามความเป็นจริง  

3. บริษทัตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกรายในการประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัได ้ปฏิบติัตาม

ประกาศ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํ นกังานคณะกรรมการ กาํ กบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

4. บริษทัจะปฏิบติัหนา้ท่ี และดาํ เนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตดัสินใจในการดาํ เนินการใดๆ ดว้ย ความ

ระมดัระวงัและละเอียดรอบคอบ โดยคาํ นึงถึงความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย  
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5. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จะไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทั ท่ียงัไม ่

เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ อนัอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัได ้ 

4.3. นโยบายและการปฏบัิติต่อพนักงาน  

บริษทัตระหนกัในความสาํคญัของพนกังานทุกคน เพราะพนกังานมีส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งในการบรรลุ เป้าหมายของ

บริษทั บริษทัจึงส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการ ทาํ งานท่ีดีในองคก์ร โดย

กาํหนดเป็นขอ้พึงปฏิบติั ดงัน้ี  

1. บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานโดยเคร่งครัด  

2. ผูบ้ริหารพึงปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองจริยธรรม ศีลธรรม และบทบาทหนา้ท่ีอนัดีงาม  

3. ผูบ้ริหารและพนกังาน พึงปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความสุภาพ และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ทั้งต่อหนา้และลบั

หลงั 6 คู่มือจริยธรรมธุรกิจ  

4. ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนกังานทุกคน โดยสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของ บริษทั และ

พิจารณาจากผลการปฏิบติังานของพนกังาน  

5. การแต่งตั้งและโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระทาํ ดว้ย ความเสมอภาค

และชดัเจน โดยปฏิบติัดว้ยความสุจริตใจและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และ ความเหมาะสมของพนกังาน  

6. ใหค้วามสาํ คญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคน อยา่งทัว่ถึงและ

เท่าเทียมกนั  

7. รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั  

8. หลีกเล่ียงการกระทาํ ใดๆ ซ่ึงไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของ พนกังาน หรือ

สร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน  

9. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํ งาน ใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ  

10. มีช่องทางใหพ้นกังานไดร้้องเรียน ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามท่ีบริษทักาํหนด  

4.4 นโยบายและการปฏบัิติต่อลูกค้า  

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ เพราะลูกคา้เป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญั ท่ีจะทาํ 

ใหบ้ริษทับรรลุถึงเป้าหมาย จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัน้ี  

1. บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้และมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจสูงสุดให ้ลูกคา้ โดย

ใหลู้กคา้ไดรั้บบริการและผลงานท่ีดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และย ัง่ยนืต่อลูกคา้  

2. บริษทัตอ้งจดัใหมี้ระบบการบริการท่ีสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ โดยปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียม และเสมอ

ภาค โดยไม่เลือกปฏิบติั  

3. ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งจดัระบบรับเร่ืองร้องเรียน เพื่อใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการ บริการหรือการ

ดาํ เนินธุรกิจของบริษทั โดยดาํ เนินการอยา่งรวดเร็วและตอบสนองต่อลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด  
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4.5 นโยบายและการปฏบัิติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้ 

บริษทัคาํนึงถึงความซ่ือสัตย ์ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการดาํ เนินธุรกิจและผลประโยชน์ ร่วมกนักบัคู่

คา้ และจะยดึถือแนวทางในการปฏิบติัท่ีดีและเป็นธรรมในการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี บริษทัจึงไดก้าํหนด แนวทางปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คา้ และสร้างความเช่ือถือ ซ่ึงกนัและกนั  

2. ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งจดัระบบขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ หรือการดาํ เนินธุรกิจของบริษทั และดาํ เนิน

การอยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหคู้่คา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว  

3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี  

4. ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งไม่กระทาํ การโฆษณาท่ีเป็นเทจ็ หรือเจตนาหลอกลวงใหคู้่คา้เขา้ใจผดิ  

5. รักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชาํ ระหน้ีคืน การดูแลรักษา หลกัทรัพย ์

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ  

6. ผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานเพื่อใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชาํ ระหน้ี ท่ีดีของบริษทั 

7. หากมีเหตุท่ีทาํ ใหบ้ริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีได ้บริษทัจะรีบแจง้ ใหคู้่คา้และ/

หรือเจา้หน้ีทราบโดยเร็ว เพื่อหาหนทางในการแกไ้ขต่อไป  

8. บริษทัตอ้งดาํ เนินการในการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้งและครบถว้นต่อเจา้หน้ี  

4.6. นโยบายและการปฏบัิติต่อคู่แข่งทางการค้า  

บริษทัมีนโยบายในการแข่งขนัทางการคา้และปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้งต่างๆ อยา่งเคร่งครัด และไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัน้ี  

1. ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี  

2. ไม่ทาํลายช่ือเสียงในทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ หรือแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้ เพื่อผลประ 

โยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  

3. ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งไม่กระทาํ ใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น หรือคู่แข่งทาง

การคา้  

4. บริษทัตอ้งให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง เก่ียวกบัคุณภาพ ลกัษณะของสินคา้และบริการในการ แถลงข่าว หรือ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่อสาธารณะ  

5. ไม่ร่วมในการทาํ สัญญาหรือขอ้ตกลงอนัอาจจะมีผลเป็นการลดหรือขจดัการแข่งขนัทางการคา้ อยา่งไม่

สมเหตุสมผล  
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4.7. นโยบายและการปฏบัิติต่อจริยธรรมในวชิาชีพ  

 จรรยาบรรณคือ “ศีลของวศิวกร”  

              จรรยาบรรณคือ “กติกา” ร่วมกนัของสังคมวศิวกรรม ท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนว ทางปฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงอยูบ่น

หลกัการของจริยธรรมและความถูกตอ้ง และ 

              “คุณค่าของวศิวกรอยูท่ี่..การยอมรับทางสังคมม อยูท่ี่ความสามารถในการสร้างการยอมรับ และระดบัของการ

ยอมรับ”  

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัดา้นบริการควบคุมงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และวศิวกรรมโครงสร้าง ลว้นเป็นวชิาชีพ

ท่ีตอ้งถูกควบคุม มีพระราชบญัญติั และมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพของตนเอง บริษทัจึงตระหนกัถึง

ความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมในวชิาชีพ จึงไดก้าํหนดใหผู้บ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบติั

ตามขอ้บงัคบัของสภาวชิาชีพของตน อยา่งเคร่งครัด  

จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวศิวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ

วศิวกรรมและการปรพพฤติผดิจรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกยีงติศักดิ์แห่งวชิาชีพ พ.ศ. 2543 ออกตามความ

ในพระราชบัญญตัิวศิวกร พ.ศ. 2542  

1. ไม่กระทาํการใดๆ อนัอาจนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 

2. ตอ้งปฎิบติังานท่ีไดรั้บทาํอยา่งถูกตอ้งตามหลดัปฎิบติัและวชิาการ 

3. ตอ้งประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

4. ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยไม่ชอบธรรม หรืออิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใด เพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้น 

ไดรั้บหรือไม่ไดรั้บงาน 

5. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อยา่งใดสาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น โดยมิชอบจากผูรั้บเหมา

หรือบุคคลใด ซ่ึงเก่ียวขอ้งในงาน ท่ีทาํอยูก่บัผูว้า่จา้ง 

6. ไม่โฆษณาหรือยอมใหผู้อ่ื้นโฆษณา ซ่ึงการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมเกินความจริง 

7. ไม่ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมเกินความสามารถท่ีตนเองจะกระทาํได ้

8. ไม่ละทิ้งงานท่ีไดรั้บทาํโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

9. ไม่ลงรายมือช่ือเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมในงานท่ีตนไม่ไดรั้บทาํ ตรวจสอบหรือควบคุมดว้ยตนเอง 

10. ไม่เปิดเผยความลบัของตนท่ีไดรั้บทาํเวน้แตไดรั้บอนุญาติจากผูว้า่จา้ง 

11. ไม่แยง่งานจากผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืน 

12. ไม่รับงานหรือตรวจสอบงานช้ินเดียวกนักบัท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืนทาํอยู ่เวน้แต่เป็นการ

ทาํงานหรือตรวจสอบตามหนา้ท่ี หรือไดแ้จง้ใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืนนั้นทราบล่วงหนา้ 



 

- 20 - 
 

13.   ไม่รับดาํเนินงานช้ินเดียวกนัใหแ้ก่ผูว้า่จา้งรายอ่ืน เพื่อการแข่งขนัราคาเวน้ แต่ไดแ้จง้ใหผู้ว้า่จา้ง

รายแรกทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือไดรั้บ ความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูว้า่จา้งรายแรก 

และไดแ้จง้ใหผู้ว้า่จา้ง รายอ่ืนนั้นทราบล่วงหนา้แลว้ 

14. ไม่ใชห้รือคดัลอกแบบ รูป แผนผงั หรือเอกสาร ท่ีเก่ียวกบังานของผูป้ระกอบ วชิาชีพวิศวกรรมควบคมอ่ืน 

เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น 

15. ไม่กระทาํการใดๆ โดยจงใจใหเ้ป็นท่ีเส่ือมเสียแก่ช่ือเสียง หรืองานของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืน 

จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพสถาปนิกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2511)  

         1. ตอ้งทาํงานโดยซ่ือสัตย ์ไม่ทิ้งงานหากไม่มีเหตุอนัควร และตอ้งตั้งใจทาํงานของตนให้เป็นผลดีต่อ “สังคม” 

         2. หา้มทาํอะไรท่ีเส่ือมแก่ “เกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ” 

         3. หา้มโฆษณาใด ๆ “ซ่ึงการประกอบวชิาชีพสถาปนิก” 

         4. หา้มใชแ้บบท่ีออกแบบใหค้นอ่ืนแลว้ ยกเวน้แต่เจา้ของแบบเดิมอนุญาต 

         5. ไม่ตรวจเช็คงานสถาปนิกอ่ืน เวน้แต่ทาํตามหนา้ท่ีและสถาปนิกอ่ืนนั้นทราบก่อน 

         6. ไม่แยง่งานสถาปนิกอ่ืน (ไม่ทาํงานท่ีสถาปนิกอ่ืนกาํลงัทาํอยู)่ 

         7. ไม่หางานโดยการลดหรือประกวดค่าแบบ 

         8. ไม่ใชต้าํแหน่งหรืออิทธิพล หรือใหค้อมมิชชัน่ เพื่อไดง้านออกแบบ 

         9. ปกปิดความลบัของแบบลูกคา้ตน และไม่ลอกแบบผูอ่ื้น 

        10. ไม่ทาํลายช่ือเสียงสถาปนิกอ่ืน 

        11. หา้มกินค่าคอมมิชชัน่ ซองขาว หรือค่าสเปค 

        12. ไม่รับเหมาก่อสร้าง 

 

จรรยาบรรณวิศวกรของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.วศิวกรตอ้งรับผดิชอบและใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรกต่อสวสัดิภาพ สุขภาพ และความปลอดภยัของสาธารณชน 

และ ส่ิงแวดลอ้ม 

2.วศิวกรตอ้งใหข้อ้มูล และ แสดงความคิดเห็นตามหลกัวชิาการตามท่ีตนทราบอยา่งถ่องแทแ้ก่สาธารณชนดว้ยความ

สัตยจ์ริง 

3.วศิวกรตอ้งดาํรงและส่งเสริมความซ่ือสัตยสุ์จริต เกียรติยศ และ ศกัด์ิศรีของวชิาชีพวศิวกรรม 

4.วศิวกรตอ้งปฏิบติังานเฉพาะท่ีตนมีความรู้ความสามารถเท่านั้น 
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5.วศิวกรตอ้งสร้างช่ือเสียงในวชิาชีพจากคุณค่าของงาน และตอ้งไม่แข่งขนักนัอยา่งไม่ยติุธรรม 

6.วศิวกรตอ้งรับผดิชอบต่องานและผลงานในวชิาชีพของตน 

7.วศิวกรตอ้งใชค้วามรู้ความชาํนาญในงานวชิาชีพอยา่งซ่ือตรง เพื่อผลประโยชน์ของผูว้า่จา้งหรือลูกคา้ซ่ึงตน 

   ปฏิบติังานให ้เสมือนเป็นตวัแทนท่ีซ่ือตรงหรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจ 

              8.วศิวกรพึงพฒันาและเผยแพร่ความรู้ทางวชิาชีพของตนตลอดเวลาท่ีประกอบวชิาชีพวศิวกรรม และตอ้งให้ 

                  ความสาํคญัในการช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหแ้ก่วศิวกรในความดูแลของตนอยา่ง 

                 จริงจงั 

4.8. นโยบายและแนวปฏบัิติด้านการเคารพในตัวบุคคลและสิทธิมนุษยชน 

บริษทัยดึมัน่ในหลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ของ

สหประชาชาติ ซ่ึงรวมถึงสิทธิมนุษยชนสากลต่างๆ เช่น เสรีภาพทางความคิด การแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทาง

ศาสนา และสิทธิในการรวมตวัอยา่งสันติ รวมถึง สภาพท่ีปลอดจากการเลือกปฏิบติัในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ เช้ือชาติ อายุ สัญชาติ 

เพศ หรือ รสนิยมทางเพศ โดยมีแนวฏิบติัดงัน้ี 

1.บริษทัมีการส่งเสริมคุณภาพชีวติและสุขภาพของพนกังาน ตลอดจนมีเป้าหมายท่ีจะมอบอาํนาจและดึงพนกังานให้

เขา้มามีส่วนร่วมในทุกระดบัผา่นความเป็นผูน้าํ ท่ีมีความรับผดิชอบ ทุกคนตอ้งเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีกาํหนดโดย

สหประชาชาติในการดาํเนินธุรกิจดา้นต่างๆของบริษทั รวมทั้งพยายามส่งเสริมใหมี้การนาํมาตรการดงักล่าวไปปฏิบติัในทุก

ไซดง์านก่อสร้างดว้ยเช่นกนั  

2.กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทั จะไม่ยนิยอมใหมี้การใชแ้รงงานบงัคบัหรือแรงงานเด็กในทุก

กรณี  

3.กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตระหนกัดีวา่ทุกคนในบริษทัมีโอกาสท่ีจะทาํใหส้ถานท่ีทาํงานของบริษทัเป็นท่ี

สร้างแรงบนัดาลใจ มีความหลากหลาย และทุกคนมีส่วนร่วม  

4.กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งทาํอยา่งสุดความสามารถเพื่อทาํใหส้ถานท่ีทาํงานมีความปลอดภยัและ

ถูกสุขอนามยัสาํหรับทุกคนท่ีทาํงานในบริษทั  

5.พนกังานจะไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมในการเติบโตและการพฒันาตนเองและพฒันาดา้นอาชีพเพื่อใหม้ัน่ใจ

ในความสาํ เร็จทางธุรกิจ  

 



 

- 22 - 
 

5.การดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกจิ 

บริษทักาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ ทาํ

ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครัด มิใช่การ 

 

ปฏิบติัตามความสมคัรใจและไม่สามารถอา้งไดว้า่ ไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึน โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวทางการกาํกบั

ดูแลดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผดิชอบ และถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้าย 

บงัคบับญัชาของตนรับทราบ เขา้ใจและปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครัด  

2. คณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีทบทวน แกไ้ข ปรับปรุง คู่มือจริยธรรมธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ ของ

บริษทั ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจาํ 

3. จริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัตท่ีกาํหนดข้ึนน้ีไม่สามารถกาํหนดไดค้รอบคลุมในทุกเร่ืองดงันั้น กรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาปฏิบติัตนในแต่ละสถานการณ์ทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง โดยหากมีขอ้

สงสัย ในการปฏิบติังานเร่ืองใดๆ ใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น หรือฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นตน้  

6. การรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกจิ 

  บริษทัไดก้าํหนดใหฝ่้ายเลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บแจง้ขอ้ร้องเรียนดา้นจริยธรรมธุรกิจ ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วน 

เสียทั้งภายในและภายนอกของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคนสามารถส่งขอ้ร้องเรียนโดยตรงผา่นช่องทางดงัน้ี  

ทางโทรศพัท ์     02 – 690-7462 

ทางโทรสาร     02 – 690-7463 

ทางอีเมล์     กรรมการตรวจสอบ    AC@sti.co.th 

    คณะกรรมการบริษทั  BOD@sti.co.th 

    เลขานุการบริษทั         CS@Sti.co.th 

ทางไปรษณีย ์ถึงผูรั้บเร่ืองร้องเรียน บริษทั สโตนเฮน้จ ์อินเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 163  ซอยโชคชยัร่วมมิตร(รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

หมายเหตุ: “ ผูรั้บแจง้ขอ้ร้องเรียน” คือ เลขานุการบริษทั  
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1. ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยอาจทาํให้เกิดความ

เสียหายกบัตนเอง แต่ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั

สมควรเช่ือไดว้า่มีการกระทาํท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่เกิดข้ึน อยา่งไรก็ตาม หากเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเอง ก็จะ

ทาํให้ผูรั้บขอ้ร้องเรียนสามารถรายงานความคืบหน้า ช้ีแจงขอ้เท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้

สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

2. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความ

เสียหายของผูร้ายงาน แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีผูรั้บผิดชอบในทุกขั้นตอนจะตอ้งเก็บ

รักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บรู้ไวใ้นขั้นความลบัสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทาํผดิวนิยั 

3. กรณีท่ีผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนเห็นวา่ตนอาจไดรั้บความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย 

ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสามารถร้องขอใหบ้ริษทัฯ กาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบริษทัฯ 

อาจกาํหนดมาตรการคุม้ครอง โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนไม่ตอ้งร้องขอก็ได ้หากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมี

แนวโนม้ท่ีจะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

4. พนกังานท่ีปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบติัดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนนั้น อนัมีเหตุจูงใจมาจากการท่ีบุคคลอ่ืนนั้นไดร้้องเรียน ไดแ้จง้ขอ้มูลร้องเรียน หรือ

ให้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษทั รวมไปถึงการท่ีบุคคลอ่ืนนั้นฟ้องร้องดาํเนินคดี เป็น

พยานให้ถอ้ยคาํ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทาํความผิดทางวินยัท่ี

ตอ้งไดรั้บโทษ ทั้งน้ี อาจไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้หากการกระทาํนั้นถือเป็นการกระทาํความผิดตาม

กฎหมาย 

5. ผูท่ี้ไดรั้บความเดือนร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย ดว้ยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมีความ

เหมาะสม และเป็นธรรม 

6. ผูใ้ดท่ีกระทาํการตอบโตห้รือคุกคามผูใ้ห้เบาะแสจะถูกดาํเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดาํเนินคดีตาม

กฎหมาย 

7.การละเมิดจริยธรรมธุรกจิ  

บริษทัไดก้าํหนดบทลงโทษสาํหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจไวด้งัน้ี  

1.พนกังานท่ีฝ่าฝืนการปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการกระทาํผดิ หรือ

รับทราบวา่มีการกระทาํผดิ แต่ไม่ดาํเนินการใหถู้กตอ้ง ซ่ึงกาํหนดใหมี้บทลงโทษทางวินยัตั้งแต่ ตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร หกัค่าจา้งหรือพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งจนถึงเลิกจา้ง ซ่ึงการไม่รับรู้ถึง คู่มือฉบบัน้ี และ/หรือ กฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบติัตามได ้ 
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2.บริษทัจะพิจารณาโทษตามความหนกัเบาของความผดิท่ีไดก้ระทาํข้ึน ประกอบกบัประวติัความ

ประพฤติและ เจตนาของผูก้ระทาํผดินั้น ซ่ึงบริษทัอาจลงโทษตามขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือหลายขอ้ในคราวเดียวกนั 

8. การส่ือสารและการเปิดเผยข้อมูล  
บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้การฝึกอบรมปฐมนิเทศแก่พนกงัานใหม่และจดัใหมี้การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองแก่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเพื่อใหทุ้กคนมีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ วสิัยทศัน์พนัธกิจ

และค่านิยมขององคกร์  

1. คู่มือจริยธรรมธุรกิจสามารถหาไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.sti.co.th) รวมถึงการส่ือสาร ผา่นการจดักิจกรรม

ประจาํปีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ทุกคนไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงหลกัปฏิบติัตามคู่มือฉบบัน้ี   

2.บริษทัจะจดัใหมี้การทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง (อยา่งนอ้ย 

ปีละ1ครั้ง) โดยกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ รวมถึง

รายงานผลการประเมินการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีควรมีต่อไป  

3. ระบบการควบคุมภายในและระเบียบต่าง ๆ จะมีการตรวจสอบเป็นระยะโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน และรายงาน 

ประเด็นท่ีตรวจพบอยา่งเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ี เหมาะสมและ

เพียงพอในการดูแลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมายขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นจากการทุจริตเสียหายรวมทั้งมีการจดัทาํบญัชีและการรายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ  

9. เอกสารอ้างอิงและอาํนาจรับผดิชอบการดาํเนินการ  

หลกัการหรือขั้นตอนการปฏิบติัตามคู่มือฉบบัน้ีอาจอา้งอิงถึงเอกสารท่ีบริษทัไดจ้ดัทาํไวอ้ยูแ่ลว้ โดยในกรณีดงักล่าว

ขั้นตอนการปฏิบติังานและอาํนาจรับผิดชอบให้เป็นไปตามเอกสารอา้งอิงฉบบันั้น ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ การปฏิบติังานนั้นอยูใ่น

มาตรฐานเดียวกนั หากบุคลากรของบริษทั มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามคู่มือฉบบัน้ีสามารถขอคาํแนะนาํ ไดจ้าก

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

10.การทบทวนและปรับปรุง  

คู่มือจริยธรรมธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฉบบัน้ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย จะ

มีการทบทวน และปรับปรุงคู่มือฉบบัน้ีเป็นประจาํทุกปี(อยา่งนอ้ยปีละ 1ครั้ง) หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ซ่ึงกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ คู่มือฉบบัน้ีสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัของบริษทั รวมทั้งเป็นไปตามขอ้บงัคบั และ

กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีการปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีนั้น ตอ้งไดรั้บการพิจารณา

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและมีการส่ือสารคู่มือท่ีไดรั้บการปรับปรุงดงักล่าวให้ทราบโดยทัว่กนั 


