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คาํนาํ 
 
 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดเ้ห็นความสาํคญัของ “การกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ” โดยเป็นหนึ่งในกลยทุธ 
การดาํเนินงานของบรษิัทฯ  เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้ และการดาํเนินการตาม
นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม จรรยาบรรณถือเป็นครื่องมือที่สาํคญั และจาํเป็น 
คณะกรรมการบรษิัทฯ จึงไดก้าํหนดคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิตามหนา้ที่ 
และภารกิจของบรษิัทฯ  คณะกรรมการบรษิัทฯ  และพนกังาน ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และเที่ยงธรรม ทัง้การ
ปฏิบตั ิ ต่อบรษิัทฯ  และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ขึน้อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัท  
และพนกังานทกุระดบัรบัทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิและใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบยีบของบรษิัทฯ ต่อไป  

 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
                                                     ทบทวนล่าสุด 
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท บรุ๊คเคอร ์  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อย่างโปรง่ใส            
มีคณุธรรมมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม บรษิัทฯจึงกาํหนด
จรรยาบรรณของบรษิัทฯ ขึน้ เพื่อใหค้ณะกรรมการผูบ้รหิาร พนกังาน และเพื่อใหพ้นกังานของบรษิัทฯ ใชเ้ป็น
แนวทางในการประพฤติปฏบิตั ิควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบรษิัทฯ   ดงันี ้

• คณะกรรมการบรษิัทฯ  ควรเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงการเจรญิเติบโตของบรษิัทฯ อย่าง
ยั่งยืน ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง บรหิารงานอย่างเต็มความสามารถ ดว้ยความซื่อสตัย ์
สจุรติ และระมดัระวงั กรรมการบรษิัทฯ ตอ้งมีมีความเป็นอิสระทัง้การตดัสนิใจและการกระทาํ โดยไม่มี
สว่นไดส้ว่นเสียในกิจการที่เก่ียวขอ้ง หรือที่เป็นการแข่งขนักบับรษิัทฯ  และมุ่งมั่นปอ้งกนั และขจดัการ
กระทาํทจุรติทกุประเภท 

• ผูบ้รหิารและพนกังานควรมุ่งมั่นในการพฒันาเสรมิสรา้งวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม สรา้งความพงึ
พอใจใหก้บัลกูคา้ คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจตระหนกั และห่วงใยถึง 
ความปลอดภยัของสงัคม สิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุรติ มุ่งมั่น
ทุ่มเทโดยถือประโยชนข์องบรษิัทฯ เป็นสาํคญั 
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จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
บรษิัท ฯ มุ่งหวงัให ้กรรมการ กรรมการชดุย่อย และกรรมการบรษิัทย่อย ปฎิบตัิหนา้ที่ภายใตก้รอบจรยิธรรม 
ดาํรงตน หรือปฎิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชนส์งูสดุในการดาํเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบรษิัท ฯและผูม้สีว่นไดเ้สีย  ดงันี ้ 
 

1. การปฎิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ฯ  
     1.1  ปฎิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท ฯ ดงันี ้

(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะตอ้งปฎิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์  

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฎิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(3) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะตอ้งใหค้วามรว่มมือกับเลขานกุารบริษัท ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลเก่ียวกับการฝ่าฝืน การไม่ปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย  

1.2 ปฎิบตัิหนา้ที่ดว้ยความเป็นกลาง โดยในการประชมุมีเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการที่มีสว่นไดเ้สีย
ท่านนัน้ตอ้งออกจากหอ้งประชมุและงดการมีสว่นรว่มใด ๆในการพิจารณาตดัสินใจในเรื่องดงักลา่ว 

1.3 หลีกเลี่ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ว่นตน เพื่อความโปรง่ใสในการบรหิารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันี ้  

(1) ไม่นาํขอ้มลูที่ไดร้บัจากการปฎบิตัิหนา้ที่  เพื่อแสวงหาประโยชน ์ใหแ้ก่ตนหรือผูอ้ื่นโดยมิขอบ 
(2) ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัขององคก์ร แมพ้น้

สภาพหรือสิน้สดุการปฎิบตัิหนา้ที่ขององคก์รไปแลว้ 
(3) ไม่หาประโยชนส์ว่นตวั จาการเป็นกรรมการ 
(4) ไม่สรา้งขอ้มลูที่อาจขดัแยง้กบัหนา้ที่ของตนในภายหลงั 
(5) ไม่รบัสิ่งของ  หรือประโยชนอ์ื่นใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชนข์ององคก์ร 

1.4 รกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัขององคก์ร  ไมใ่หร้ั่วไหลไปยงับคุคลที่ไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจจะก่อใหเ้กิด 
        ความเสียหายแก่องคก์รหรือผูม้ีสว่นไดเ้สีย  ยกเวน้กรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย 
 1.5  การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
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ภาวะ ใหป้ฎิบตัิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการปฎิบตัิ
เก่ียวกบัการไดม้าหรือการจาํหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยข์องกรรมการและพนกังาน พ.ศ. 2547 

 

2. ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
 
      2.1  ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
             บรษิัท ฯ มีนโยบายที่มิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากากรเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร  
หรือพนกังาน ของบรษิัท ฯ แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน จึงกาํหนดขอ้ควรปฎิบติัไว ้ดงัต่อไปนี ้ 

(1) หลีกเลี่ยงการทาํรายการที่เก่ียวโยงกบัตนเอง ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั
บรษิัท ฯ 

(2) กรณีที่จาํเป็นตอ้งทาํรายการนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ ให้ทาํรายการนั้นเสมือนการทาํ
รายการกับบุคคลภายนอกที่มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทาํกับ
คู่สญัญาทั่วไป ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการที่เก่ียวโยง 

(3) ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุน้ส่วน หรือที่ปรกึษาในองคก์รอื่น 
การดํารงตําแหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท ฯและการปฎิบัติหน้าที่โดยตรงใน      
บรษิัท ฯ   

(4) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
ระหว่างผู้ถือหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้อื่น  ซึ่งใช้เป็นแนวปฎิบัติ
อย่างชัดเจน  และเชื่อมั่ น ได้ว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม  โปร่งใส 
สมเหตสุมผล และเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้น  

(5) บุคคลที่ดาํเนินการใด ๆ ซึ่งมีส่วนไดเ้สียกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มจะตอ้งมีหนา้ที่ในการรายงานการมีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้

• กรรมการและผูบ้ริหาร จะตอ้งมีหนา้ที่รายงานการมีส่วนไดเ้สียทนัทีที่มีรายการเกิดขึ ้น 
และเพื่อมั่นใจไดว่้า บริษัท ฯไดม้ีการตรวจสอบเป็นประจาํ จึงกาํหนดให้เลขานุการ
บริษัท ฯ มีหนา้ที่สาํรวจรายการที่มีส่วนไดเ้สียเป็นประจาํ และรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบรบัทราบทนัที 

• ผุ้บริหารระดับจัดการตั้งแต่ผู้จัดการแผนก ถึงผู้จัดการทั่วไป และพนักงานที่มีส่วน
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เก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการกาํกับดแูลกิจการที่ดี จึงกาํหนดใหผู้บ้ริหาร
ในระดบัจดัการทุกคนและพนกังานที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดาํนินงาน มีหนา้ที่รายงาน
การมีส่วนไดเ้สียทันทีที่มีรายการเกิดขึน้ โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท มีหน้าที่
สาํรวจและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบทนัที 

(6) กรรมการ ผู้บริหาร ที่มีส่วนรูข้้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฎิบัติ และกําหนดให้กรรมการ และ
ผูบ้ริหารทีมีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ต่อคณะกรรมการบรษิัท ฯ ทกุไตรมาส 

(7) ประกาศให้ทราบทั่ วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มี
นยัสาํคญั ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์ จะตอ้งระงบัการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัท ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัท ฯ จะมีการประกาศผลการดาํเนินงานหรือ
ขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและหลงัจากเปิดเผยงบการเงินนัน้แลว้อย่างนอ้ย 24 
ชั่วโมง 

(8) เพื่อประโยชนใ์นการติดตามดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท ฯ หรือ
บุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ.
หลกัทรพัย ์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ไดก้าํหนดใหม้ีการรายงานขอ้มูลของรายการที่เก่ียว
โยงกนัทกุไตรมาสและตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไว ้

(9) ในกรณีบคุคลที่เก่ียวขอ้ง เขา้ไปมีสว่นรว่มหรือถือหุน้ในกิจการที่แข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัท ฯ ซึ่ง
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท ฯ ใหด้าํเนินการดงันี ้

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัท ฯ ทราบ
เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

• พนกังานจะตอ้งแจง้ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
           

2.2 การใช้ข้อมูลภายใน 
(1) หา้มใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้าการเป็นกรรมากร ผูบ้รหิาร หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์

สว่นตน เพื่อผูอ้ื่น หรือทาํธุรกิจที่แข่งขนักบับรษิัท ฯ และ/หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
(2) หา้มใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษิัท ฯ หรือใหข้อ้มลูภายในแก่

บคุคลอื่นเพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษิัท ฯ 
(3) หา้มใชท้รพัยส์นิของบรษิัท ฯ เพื่อประโยชนส์ว่นตน 
(4) หา้มใชข้อ้มลูของบรษิัท ฯ ไปใชอ้า้งอิงต่อบคุคลภายนอก เพื่อสรา้งประโยชนส์ว่นตน 
(5) หา้มเปิดเผยขอ้มลูความลบัทางธุรกิจของบรษิัท ฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั แม้

หลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานของบรษิัท ฯ ไปแลว้ 
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3. ความรับผิดชอบต่อบริษัท ฯ และทรัพยส์ินของบริษัท ฯ  
     บรษิัท ฯ สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร พนกังาน ใชท้รพัยากร และทรพัยส์นิของบรษิัท ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและการใหบ้รกิารที่ดีแกล่กูคา้ โดยกาํหนดเป็นแนวปฎิบตัิของผูบ้รหิารและ
พนกังาน ดงันี ้

1. ใชท้รพัยส์ินและทรพัยากรของบรษิัทฯ อย่างประหยดั และเกดิประโยชนส์งูสดุ 
2.  ช่วยกนัดแูลมิใหท้รพัยส์นิของบรษิัท ฯ เสื่อมค่าหรือสญูหายโดยมิชอบ           

       
       3.1 การจัดทาํเอกสาร 
              (1)  ตอ้งจดัทาํเอกสารต่าง ๆ ดว้ยความสจุรติ รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด 
              (2)  หา้มมิใหป้ลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบรษิัทฯ 
       3.2 การใช้คอมพิวเตอรแ์ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  อปุกรณค์อมพิวเตอรร ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มลูสารสนเทศต่าง ๆ ใหถื้อเป็น
ทรพัยส์นิของบรษิัท ฯ  ผูบ้รหิารและพนกังานไม่ควรใชค้อมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประโยชนส์ว่นตวั 

 (2)  หา้มผูบ้รหิารและพนกังาน เปิดเผยขอ้มลูทางธุรกิจของบรษิัท ฯ รวมถึงขอ้มลูที่ทางบรษิัท ฯ ซือ้
มาทัง้ที่อยู่และไม่อยู่ในระบบขอ้มลูของบรษิัท ฯ หรือคดัลอกขอ้มลูใสใ่นสื่อบนัทกึขอ้มลูสว่นตวั
โดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

 (3)  หา้มผูบ้รหิารและพนกังาน เปลี่ยนแปลง ทาํซํา้ ลบทิง้ หรือทาํลายขอ้มลูฃของบรษิัท ฯ โดย
ไม่ไดร้บัอนญุาต 

 (4)  หา้มผูบ้รหิารและพนกังาน นาํซอฟแวรท์ี่ผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอกซิอฟตแ์วรล์ิขสิทธิ์

ดว้ยเหตผุลใด ๆ โดยมไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทผูผ้ลิตซอฟตแ์วรน์ัน้ ๆ  
 (5)  หา้มผูบ้รหิารและพนกังานปรบัแต่งอปุกรณฮ์ารด์แวรห์รอืติดตัง้อปุกรณใ์ด ๆ ที่นอกเหนือจาก

อปุกรณม์าตรฐานที่บรษิัทฯ ติดตัง้ให ้นอกจากไดร้บัอนญุาตเป็นกรณีไป 
 (6)  หา้มผูบ้รหิารและพนกังานใชอ้ีเมล ์ของบรษิัท ฯ ในการสง่ต่อขอ้ความที่กลา่วรา้ย ทาํใหเ้สื่อม 

เสีย หรือขอ้ความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสรา้งความราํคาญใหก้บัผูอ้ื่น 
  (7)  ผูบ้รหิารและพนกังาน ควรใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการแสวงหาขอ้มลูและความรูท้ี่เป็นประโยชนต์่อ

การปฎิบตัิงาน และจะตอ้งหลกีเลี่ยงเว๊บไซตท์ี่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 
  (8)  ผูบ้รหิารและพนกังานควรใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอปุกรณส์ื่อสารอื่น ๆ ที่บรษิัท ฯ 

จดัให ้เช่น โทรศพัท ์โทรสาร โทรศพัทม์ือถือ อย่างมีจิตสาํนึกและรบัผิดชอบ โดยคาํนึงถึงประ
โยขนข์องบรษิัท ฯ เป็นหลกั 

  (9)  หา้มผูบ้รหิารและพนกังานเขา้ถึงระบบหรือขอ้มลูที่ไม่ไดร้บัอนญุาต หรือไมไ่ดม้ีไวส้าํหรบัตน   
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โดยมิชอบ 
 (10) หา้มผูบ้รหิารและพนกังานที่ลา่วรูม้าตรการปอ้งกนัการเขา้ถึงขอ้มลูและระบบคอมพิวเตอรท์ี่ 

ผูอ้ื่นจดัทาํขึน้ หรือไม่ไดม้ไีวส้าํหรบัตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ 
ผูอ้ื่น 

 (11) บรษิัท ฯ หรือหน่วยงานที่ไดร้บัมอบหมาย โดยบรษัิท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้
งานทรพัยส์ินภายใตร้ะบบสารสนเทศของบริษัท ฯ ตามความเหมาะสม    

     
      3.3 การให้และการรับสนิบน 
             (1)  หา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานเรียกหรือรบัผลประโยชนใ์ด ๆ จากคู่คา้ ผูจ้ดัสง่สินคา้ และผูท้ี่ 

บรษิัทฯ ทาํธุรกจิดว้ย 
                (2) หา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานเสนอผลประโยชนใ์ดๆ ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐั ลกูคา้ หรือ

บคุคลภายนอกอื่นใดเพื่อจงูใจใหป้ฎิบตัิในทางที่มิชอบ 
 
       3.4 ของขวัญและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ 
                (1) ผูบ้รหิารและพนกังานควรหลีดเลี่ยงการใหห้รือรบัของขวญัหรือของกาํนลัใด ๆ จากคู่คา้ หรือผู ้

ที่บรษิัท ฯ ทาํธุรกิจดว้ย เวน้แตใ่นเทศกาลในมลูค่าที่เหมาะสม และไม่เก่ียวขอ้งกบัการผกูมดั
ทางธุรกิจ 

               (2)  ผูบ้รหิารและพนกังานควรหลีกเลี่ยงการใหห้รือรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะที่เกินกว่าปกติ
จากบคุคลที่บรษิัท ฯ ทาํธุรกจิดว้ย 

 
4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ ์
    บริษัทมีนโยบายในการปฎิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมี
แนวทางในการดาํเนินการเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว โดยพนักงานทุกคนจะตอ้งลงนามในบันทึกขอ้ตกลงการไม่
กระทาํผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์ และการไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปํญญา   
 

5.  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน  
       บริษัทใหค้วามสาํคัญในเรื่องการต่อตา้นทุจริตและรบัสินบน เพื่อผลประโยชนท์างธุรกิจ  โดยที่ประชุม

คณะกรรมการ  มีมติอนุมัติใหบ้ริษัทเขา้ลงนามแสดงเจตนารมยแ์นวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นทุจริต  ซึ่งบรษิัทไดน้าํเจตนารมยด์งักล่าว   มากาํหนดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังาน  รวมถึงแนวทางการปฏิบตัิในการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท 



 - 11 - 

บริษัทกาํหนดใหบุ้คลากรของบริษัททุกคน ตอ้งรบัทราบและทาํความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามเก่ียวกับนโยบาย

การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น  และแนวปฏิบตัิที่ดี ดงัต่อไปนี ้

1.  นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรรั์ปช่ัน   
 
“ ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทัง้ทางตรง
และทางอ้อม  ได้แก่  การรับสิ่งของ  ของขวัญ    การเลีย้งรับรอง  เงนิเร่ียไร  เงนิบริจาค และ
ผลประโยชนอ่ื์นใด ให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทาํธุรกิจกับบริษัท”  
  
ทัง้นี ้ ให้ครอบคลุมถึงพนักงาน  คู่ค้า  ลูกค้า  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ   และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 
เป็นประจาํอย่างน้อยปีละ   1 คร้ัง           
 
2.  คํานิยาม  “ทุจริตคอร์รัปช่ัน”    :    หมายถืง  การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด  โดยการเสนอให ้  
สญัญา  มอบให ้ ใหค้าํมั่น  เรียกรอ้ง หรือรบั (ในรูปตวัเงิน/ทรพัยส์ิน) หรือประโยชนอ์ื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับ 
เจา้หนา้ที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน  คู่คา้  ลูกคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม   ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม  เพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วกระทาํหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่  อนัเป็นการใหไ้ดม้าเพื่อรกัษา
ไวซ้ึ่งธุรกิจ  หรือแนะนาํธุรกิจใหก้บับรษิัทโดยเฉพาะ   หรือเพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่
เหมาะสมกบัธุรกิจ  เวน้แต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น  
หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

 
3.  คาํนิยาม “การให้สิ่งของหรือประโยชนอ่ื์นใด”  :  หมายถึง การใหส้ิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรพัยส์นิ  
สิ่งของ หรือประโยชนอ์ื่นใด เพื่อเป็นสินนํา้ใจ เป็นรางวลั หรือเพื่อการสรา้งสมัพนัธภาพที่ดี  
 
4.  คาํนิยาม “การให้สินบน”  :   หมายถึง การเสนอใหห้รือรบัสิ่งของ   ของขวญั  รางวลั หรือผลประโยชน์
อื่นใดใหแ้ก่ตนเอง หรือจากบคุคลซึ่งตอ้งการใหโ้นม้นา้วใหก้ระทาํการบางอย่างที่ไม่สจุรติ  ผดิกฎหมายหรือ
ผิดจรรยาบรรณของบรษิัทฯ 
 
5.  คาํนิยามของ “ค่าอาํนวยความสะดวก”  หมายถงึ ค่าใชจ้่ายจํานวนเลก็น้อยทีจ่่ายแก่ เจา้หน้าที่
ของรฐัอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มัน่ใจว่า เจ้าหน้าที่ของรฐั  จะดําเนินการตาม
กระบวนการ หรอืเป็นการกระตุ้นให้ดําเนินการรวดเรว็ขึน้ โดย กระบวนการนัน้ไม่ต้องอาศยัดุลพนิิจของ
เจา้หน้าที่รฐั และเป็นการกระทําอนัชอบดว้ยหน้าที่ ของเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิี่นิตบิุคคล
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พึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสอืรบัรอง และการได้รบัการบริการ
สาธารณะ เป็นตน้ 
 
6. คาํนิยาม “เจ้าหน้าท่ีรฐั/พนักงานรฐั”  หมายถึง การทีบุ่คคลผูเ้ป็นหรอืเคยเป็นเจา้หน้าทีข่อง รฐั/
นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ และได้เข้ามาทํางานให้กับบริษัทเอกชน และอาจ  อาศัย
ความสมัพนัธ์หรอืข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บรษิัทเอกชนหรือก่อให้เกดิภาวะ  ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัหรอืองค์กร กํากบั ดูแลธุรกจิกบับรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้
การกํากบัดูแล โดยผลของการกระทํานัน้มุ่งหวงัใหเ้กดิความ ได้เปรยีบทางธุรกจิทีไ่ม่เป็นธรรม หรอื การ
กําหนดนโยบายเอือ้ประโยชน์เอกชนทีอ่ดตี เจา้หน้าทีข่องรฐันัน้ทาํงานให ้
 
7. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

7.1     คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรบัผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากบัดูแลให้มี
ระบบทีส่นับสนุนการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนัก
และใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

7.2     คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิ
และบญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งใหม้ัน่ใจว่า
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ 

7.3     กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการกําหนดให้มรีะบบส่งเสรมิ
และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนั เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผู้เกีย่วขอ้งรวมทัง้
ทบทวนใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดแ้ก่สภาพธุรกจิ
ระเบยีบขอ้บงัคบัและขอ้กําหนดของกฎหมายต่างๆเป็นตน้ 

7.4     ผู้ตรวจสอบภายใน มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตัิงานว่า
เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบายแนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และ
กฎหมายขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามรีะบบควบคุมทีม่คีวามเหมาะสม
และเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.5     กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  ต้องปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามแนวทางทีกํ่าหนดไวใ้น
นโยบายฉบับนี้  และในกรณีที่พบเห็นการกระทําอันเป็นที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้องรีบ
รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืผ่านช่องทางการรายงานทีกํ่าหนดไวต้ามนโยบายฉบบันี้ 
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8.  แนวปฏิบัติทีด่ ี
1. กรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท ตอ้งปฏิบตัติามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติ  และ

จรรยาบรรณการทาํงาน  โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องการทจุรติคอรร์ปัชั่น    ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

2. พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทั   ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย : 

1.  เม่ือพบเห็นการกระทาํที่เขา้ข่ายทจุริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท  โดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือ

บคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ  หากมีขอ้สงสยัหรือ

ขอ้ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรือ บคุคลที่กาํหนดใหท้าํหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการติดตาม

การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบรษิัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ที่กาํหนดไว ้

2.  ตอ้งไม่มีผลประโยชนท์ัง้ทางตรงและแอบแผง ทัง้สว่นตน ครอบครวั และพวกพอ้งกบับรษิัท  เช่น 

กระทาํการใด ๆ เพื่อขายสินคา้และบรกิารใหก้บับรษิัท หรือแข่งขนักบับรษิัท 

3.  หลีกเลี่ยงการรบัเลีย้งจากผูท้ี่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษิัท  หรือจากผูอ้ื่น  ซึ่งอาจไดป้ระโยชนจ์าก

การปฏิบตัิงานของพนกังาน 

4.  ไม่เรียก หรือรบัผลประโยชนท์ี่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม หรือประโยชนอ์ื่นใดเพื่อให้

ไดม้าซึ่งประโยชนท์างธุรกิจ  รวมถึงไม่ใชป้ระโยชนจ์ากสนิบนหรือการทจุรติ โดยมิชอบในการ

ประกอบธุรกิจ 

3. จดัใหม้ีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได ้ มรีะบบการปฏบิตัิงานที่มีประสิทธิภาพ  โดยใหค้วามโปรง่ใส

และมีการคาํนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่นในการดาํเนินงาน โดยมีการติดตามดแูลอย่าง

สมํ่าเสมอ 

4. บรษิัทกาํหนดใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการกระทาํทจุรติคอรร์ปัชั่น   โดยจะใหค้วามเป็น

ธรรมและคุม้ครองพนกังานที่ปฏิเสธ หรือ แจง้เรื่องคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทโดยใชม้าตรการ

คุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการทจุรติคอรร์ปัชั่น ตามที่บรษิัทกาํหนดไวใ้น

นโยบายการแจง้ขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะ 

5. ผูท้ี่กระทาํการทจุรติคอรร์ปัชั่นเป็นการกระทาํที่ผิดจรรยาบรรณของบรษิัทฯ  ซึ่งตอ้งไดร้บัการพิจารณา

โทษทางวินยัตามระเบียบที่บรษิัทฯ กาํหนดไว ้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมาย 
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6. บรษิัทใหค้วามสาํคญัในการเผยแพรส่ง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจกบับคุคลอื่นที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่เก่ียวขอ้ง

กบับรษิัทและผูม้ีสว่นไดเ้สียของบรษิัทฯ   เพื่อนาํไปสูก่ารสรา้งจิตสาํนึกที่ดี  

9.  ข้อกาํหนดสาํหรบัการดาํเนินการ 

1. การดาํเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั่น ใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตามที่กาํหนดไวใ้นคู่มือ
การกาํกบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่  ระเบียบ 
คู่มือปฏิบตัิงานที่เก่ียวขอ้ง  และแนวทางปฏิบตัิอ่ืนใดที่บรษิัทจะกาํหนดขึน้ต่อไป 

2. นโยบายต่อตา้นการทจุรตินี ้ ใหค้รอบคลมุทกุกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิัท 
3. กาํหนดใหม้ีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่นทั่วทัง้องคก์ร เป็นประจาํทกุปี 
4. เพื่อใหเ้กคิวามชดัเจนในการดาํเนินการในเรื่องความเสี่ยงกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น  กรรมการ  ผูบ้รหิาร 

และพนกังานของบรษิัททกุระดบัตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องต่อไปนี ้

4.1   การรบัสิ่งของ/ การใหส้ิ่งของ หรือผลประโยชนอ์ื่นใด :  กาํหนดแนวปฏิบตัิไวด้งันี ้

  4.1.1  การรับสิ่งของ หรือประโยชนอ่ื์นใด 
 

                  1)   หา้มมิใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน ;  รบั ขอรบัเรี่ยไร ของขวญั การเลีย้งรบัรอง  การ  
                        ใหบ้รกิาร  การสนบัสนนุทางการเงิน เงิน รางวลัใด ๆ จากคู่คา้ เจา้หนี ้หรือผูม้ีสว่นได ้  
                        เสียที่ทาํธุรกิจ กบับรษิัท 
                  2)   การขอสนบัสนนุในรูปเงินหรือสิ่งของ  สามารถกระทาํไดใ้นลกัษณะองคก์รกบัองคก์ร   
                        โดยตอ้งไดร้บัการลงนามอนุมตัิจาก กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม เท่านัน้  
                  3)   เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่พงึปฏิบตัิต่อกนั   โดยสิ่งของหรือ  
                        ประโยชนอ์ื่นใดนัน้  ตอ้งมีราคาหรือมลูค่าการรบัไม่เกิน 3,000 บาท  และ/หรือ  
                        มีความจาํเป็นตอ้งรกัษาสมัพนัธภาพอนัดีระหว่างบคุคล หรือระหว่างองคก์ร 
                  4)   กาํหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสงูเป็นผูแ้ทนองคก์รในการรบัสิ่งของหรือประโยชนอ์ื่นใด  และ    

                        และมีอาํนาจในการพิจารณาแจกจ่ายสิ่งของหรือประโยชนอ์ื่นใดนัน้ใหพ้นกังาน   
     5)    กรณีของชาํรว่ยในช่วงเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม บรษิัทอนโุลมใหพ้นกังานสามารถ 

                        รบัได ้ โดยมีมลูค่าหรือราคาที่เหมาะสม/ไม่แพงเกินจรงิที่ใชก้นัโดยทั่วไป เช่น   ปฏิทิน  

                        พวงกญุแจ สมดุบนัทกึฯลฯ ที่มีตราสญัลกัษณข์ององคก์รนัน้ระบไุว ้ โดยมอบหมายให ้    

                        ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูแ้ทนในการรบัมอบ และมีอาํนาจในการพิจารณาแจกจ่ายของ 

                        ชาํรว่ยใหพ้นกังาน   

       6)     เพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  บรษิัทไม่อนญุาตใหพ้นกังานหรือบคุคลที่ 
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                  บรษิัทมไิดม้อบหมายใหเ้ป็นผูแ้ทนในการรบัสิ่งของหรือประโยชนอ์ื่นใด โดยเด็ดขาด     

  

           4.1.2  การให้สิ่งของ หรือประโยชนอ่ื์นใด    : 

                 1)   การใหส้ิ่งของ   กาํหนดใหใ้นโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพงึปฏิบตัิ  

                       ต่อกนั   โดยสิ่งของหรือประโยชนอ์ื่นใดนัน้   บรษิัทจะเป็นผูด้าํเนินการจดัหาซึ่งกาํหนด  

                       ราคาหรือมีมลูค่าไม่เกิน 3,000 บาท    

                 2)   เพื่อหลีกเลี่ยงการนาํไปสูก่ารใหส้ินบน  บรษิัทกาํหนดใหม้ีการสาํรวจ และตรวจสอบ 

                       ความเหมาะสมก่อนดาํเนินการเพื่อปอ้งกนัการนาํไปสูก่ารทจุรติ  และกาํหนดใหผู้บ้รหิาร 

                       ระดบัสงู  เป็นผูแ้ทนองคก์ร ในการมอบสิ่งของหรือประโยชนอ์ื่นใด  

 

4.2   เงินบรจิาคเพื่อการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ  :    การให/้รบัเงินบรจิาค  เงินเรี่ยไร ตอ้งเป็นไปอย่าง 

        โปรง่ใสถ่กูตอ้งตามกฎหมาย  โดยตอ้งมั่นใจว่าเงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุไม่ไดถ้กูนาํไปใชเ้พื่อ  

        เป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

4.3    การเมือง : บรษิัทดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เขา้ไปมีสว่นรว่มและฝักใฝ่พรรค

การเมืองใดพรรคการเมอืงหนึ่ง  หรือผูม้ีอาํนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด  ไม่นาํเงินทนุหรือ 

         ทรพัยากรของบรษิัทไปใช ้สนบัสนนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมือง  

         ใด ๆ   

4.4 ค่าอํานวยความสะดวก  : บริษัทไม่มีนโยบายที่จะจ่ายค่าอาํนวยความสะดวกใดๆ ให้แก่

เจา้หนา้ที่ ของรฐั เพื่อเป็นการกระตุน้ใหด้าํเนินการรวดเรว็มากขึน้ 

4.5    การขัดแย้งทางผลประโยชน์      บริษัทกาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานหลีกเลี่ยง

การกระทาํที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยมีหลกัการที่สาํคญัดงันี ้

▪ ละเวน้การประกอบกิจการอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยไม่

ว่าจะทาํเพื่อประโยชนส์ว่นตวัหรือผูอ้ื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบรษิัทฯ ไม่ว่า

โดยตรงหรือออ้ม หรือเขา้เป็นหุน้สว่น หรือผูถื้อหุน้ที่มีอาํนาจตดัสินใจ หรือกรรมการ 

หรือผูบ้รหิารในกจิการที่เป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกันกบับรษิัทฯ หรือบรษิัท

ย่อย 



 - 16 - 

▪ ตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ผลประโยชนท์างธุรกจิกบั

บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยได ้เชน่  การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ของผูค้า้ที่ประกอบธุรกิจกบั

บรษิัทฯ หรือลกูคา้ของบรษิัทฯ   เป็นตน้   และตอ้งรายงานใหบ้รษิัททราบทนัที 

▪ ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่น โดยอาศยัขอ้มลูอนัเป็นความลบัของ

บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย  

4.6 การจ้างพนักงานรัฐ : บริษัทมีนโยบายการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ 
ผูบ้รหิาร   
พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัท  โดยตอ้งมีกระบวนการคัดเลือก  การอนุมัติการจา้ง  การ
กาํหนดค่าตอบแทนและกระบวนการควบคุม  เพื่อมั่นใจว่าการจา้งพนักงานรฐั จะไม่ไดเ้ป็น
การตอบแทนการไดม้าซึ่งประโยชนใ์ด ๆ  เพื่อเอือ้ประโยชนต์่อบรษิัท  ทาํลายภาพลกัษณด์า้น
ความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการคอรร์ปัชนั 

4.7 การประเมินความเสี่ยง    
1) ผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งมีความเขา้ใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการติดสินบนและการ

คอรร์ปัชั่นและจะตอ้งสื่อสารไปยังพนักงานในระดับต่างๆ ใหเ้ขา้ใจและร่วมมือกัน เพื่อ
จดัการบรหิารความเสี่ยงดงักลา่วไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2) บริษัทจะจดัทาํการประเมินความเสี่ยงจากการทาํธุรกรรมต่างๆ ของบรษิัท ที่อาจมีขัน้ตอน
หรือกระบวนการที่ เข้าข่ายการติดสินบนและการคอรร์ัปชั่น  ได้แก่ มาตรการควบคุม
ภายในดา้นการเงิน/การบนัทึกบญัชี/การเก็บรกัษาเอกสาร มาตรการควบคมุในการกาํกับ
ดูแล/การตรวจสอบ   มาตรการควบคุมฝ่ายสนับสนุน ฯลฯ โดยทาํการทบทวนนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนมาตรการ
การจัดการความเสี่ยงที่ใชอ้ยู่ใหม้ีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง หรือลดความ
เสี่ยงลงใหอ้ยู่ในระดบัที่สามารถยอมรบัได ้

4.8 การควบคุมตรวจสอบภายใน 
1)  บริษัทกาํหนดใหม้ีระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการการคอรร์ปัชัน โดยครอบคลุมทั้ง

ด้านการเงินและการดําเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล 
รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

2) ระบบการควบคมุภายในเป็นกระบวนการเพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลว่าการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และปฏิบัติตามกฎเกณฑแ์ละนโยบายการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชนัตามที่บรษิัทกาํหนด 
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4.9 การตรวจสอบทางบัญชี และการจัดเก็บรักษาข้อมูล 
1) บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมก่อน

บนัทึกรายการเขา้ระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบ
ต่างๆ ของทางการ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง สญัญา หรือขอ้ตกลง และเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีและนโยบายการบญัชีอย่างเหมาะสม 

2) ค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน และค่าใชจ้่ายลงทุน ตอ้งมีหลกัฐานประกอบอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น
และต้องได้รับการอนุมัติตามระดับวงเงินโดยผู้มีอาํนาจอนุมัติที่กําหนดไวใ้นนโยบาย
ค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน 

3) รายงานทางการเงินจะตอ้งจัดทาํอย่างถูกตอ้ง เป็นจริง และเชื่อถือได ้และตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลที่มีสาระสาํคัญอย่างถูกตอ้งครบถว้นเช่นกัน รวมถึงขอ้มูลรายการระหว่างกัน และ
หนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ 

4) บรษิัทมีการควบคมุการจดัเก็บเอกสารทางบญัชีอย่างเพียงพอ และปลอดภยั เพื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบไดท้ันที มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางบัญชี และมีการจัดเก็บไฟลข์้อมูล
สาํรองอย่างปลอดภยั 

4.10 การบริหารบุคลากร      บริษัทจะนาํนโยบายฉบับนีม้าใช้เป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการ
บรหิารงาน 
บคุลากรของบรษิัท ซึ่งรวมถึงการสรรหาการฝึกอบรม การประเมินผลงาน การใหค้่าตอบแทน
และการเลื่อนตาํแหน่ง เป็นตน้ 

4.11 การฝึกอบรม การสื่อสาร และการติดตาม 
1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

1.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน จะไดร้บัการอบรมหรือรบัทราบเก่ียวกับการ
ต่อต้านการคอรร์ปัชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหต้ระหนักถึงนโยบายฉบับนีโ้ดยเฉพาะ
รูปแบบต่างๆของการคอรร์ปัชั่น ความเสี่ยงจากการเขา้ไปมีสว่นรว่มในการคอรร์ปัชั่น 
ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสยัว่ามีการคอรร์ปัชั่น 

1.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะไดร้บัสาํเนานโยบายฉบบันีห้รือหาไดจ้าก
ใน ประกาศของบรษิัท เพื่อช่วยใหม้ั่นใจว่าทุกท่านไดร้บัทราบและเขา้ใจถึงนโยบาย
ของบริษัทในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น นอกจากนีย้งัสามารถหาอ่านนโยบายรวมทัง้
ขอ้มลูลา่สดุที่ปรบัปรุงแกไ้ขไดจ้ากเวปไซตข์องบรษิัท 

1.3 การอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับนโยบายนี ้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อน
การเขา้รบัตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใหม่ทกุคนของบรษิัท 
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1.4 เผยแพร่มาตรการและนโยบายการต่อตา้นการใหส้ินบนต่าง ๆ ใหบุ้คลากรภายใน
องคก์รรบัทราบ  และเขา้ถึงขอ้มลูเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการใหส้ินบนไดง้่าย     

1.5 จดัใหม้ีการทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกับมาตรการป้องกันการใหส้ินบนของ
องคก์ร  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและเพื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังานทุก
ระดบั จะสามารถนาํไปปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

          2)   ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ใหบ้รกิาร และผูร้บัเหมา 
           บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอรร์ัปชั่นให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัด
จาํหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และใน
ภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนีบ้ริษัทสนับสนุนใหต้ัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ัดจาํหน่า ย
สินคา้/บรกิาร และผูร้บัเหมายึดมั่นในมาตรฐานการรบัผิดชอบต่อสงัคมเช่นเดียวกบับรษิัท 

 

4.12 ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้จดัจา้ง :   หา้มใหส้ินบนหรือรบัสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุก

ชนิดกับคู่คา้  คู่สญัญา  หน่วยงานภาครฐั หรือหน่วยงานที่ดาํเนินธุรกิจกับบรษิัท  ตอ้งดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใส และตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้ 

4.13  เพื่อสรา้งบรรทดัฐานที่ดีในการดาํเนินธุรกิจ   บรษิัทไดก้าํหนดนโยบายงดรบัของขวญัในช่วง  

         เทศกาลปีใหม่ และโอกาสอื่นใด ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท          
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10.  ขัน้ตอนการปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

 

คาํอธิบาย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
1. BOD แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 
 
2. ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณเ์พื่อเขา้รบัการ   
    รบัรองมาตราการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 
 
3. BOD แต่งตัง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทาน
แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตราการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น 
 
4. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบ
ประเมินตนเองและรายงานให ้BOD พิจารณา 
 
5. ทกุหน่วยงานมีความรบัผิดชอบในการต่อตา้นการ 
   คอรร์ปัชั่น โดยมีหนา้ที่ปฏบิตัิตามแบบประเมิน 
 
6. มีการตรวจประเมินทกุปี  

 

 
11.  ช่องทางรับฟังความคิดเหน็และแจ้งเบาะแสกรณีการกระทาํผิดกฎหมาย : บรษิัท เปิดโอกาสให ้  
      พนกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สยี ไดม้ีการแสดงความเห็นและแจง้เบาะแสการกระทาํผิดกฎหมาย   เพื่อนาํไปสู ่ 

(1) การพฒันา/ฝึกอบรม                      
(2) แกไ้ข / ปรบัปรุงดา้นบรหิารจดัการ    
(3) ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ   ดงันี ้

1. เว็บไซตข์องบรษิัทฯ หวัขอ้ นกัลงทนุสมัพนัธ/์ การกาํกบัดแูลกิจการ/การแจง้เบาะแส หรือ
ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ที่ cghotline@brookergroup.com 

Start 

BOD แสดงความมุ่งมัน่ต่อการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพื่อเขา้รบัการรบัรอง

มาตราการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

คอรร์ปัชัน่ 
BOD แต่งตัง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบประเมนิ

ตนเองเกีย่วกบัมาตราการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาสอบทานแบบประเมนิตนเอง  
และรายงานให ้BOD พจิารณา 

ทุกหน่วยงานมคีวามรบัผดิชอบในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  
โดยมหีน้าทีป่ฏบิตัติามแบบประเมนิ 

มกีารตรวจประเมนิทุกปี 

Stop 

mailto:cghotline@pttep.com
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2.  ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานกุารบรษิัทฯ หรือทางไปรษณียต์ามที่อยู่ของบรษิัทฯ เลขานกุาร           
บรษิัท ฯ บรษิัท บรุ๊คเคอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ชัน้ 26 อาคารเดอะเทรนดี ้ ซอยสขุมุวิท 13 
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

3.  ไปรษณียอ์ิเล็คทรอนิคส ์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิัทฯ  ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

  นายปีเตอร ์เวลดนั       peterdweldon@gmail.com 
  นายสมพงษ ์เผอิญโชค sompong@brookergroup.com 
  นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต       punnee.w@brookergroup.com 
 
           ทัง้นี ้บริษัท กาํหนดใหม้ีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ที่ร่วมสอดส่องดแูลผลประโยชนบ์ริษัท โดย
จะไม่    ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชั่น แมว่้าการกระทาํนัน้จะทาํ
ใหบ้รษิัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ    
 
12.  การลงโทษทางวินัย 
      12.1  การฝ่าฝืนที่ไม่รา้ยแรง :  ผูฝ่้าฝืนจะไดร้บัหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งจะระบลุกัษณะของ
การ     ฝ่าฝืนรวมทั้งขอ้มูลเหตุที่อาศัยเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนั้น โดยใหโ้อกาสผูฝ่้าฝืนดังกล่าวโตแ้ยง้ข้อ
กล่าวหาดงักล่าวต่อผูบ้ังคบับญัชา หากไม่สามารถแกปั้ญหาได้  ใหน้าํเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
วินัยซึ่งแต่งตัง้โดยประธานเจา้หนา้ที่บริหารเพื่อพิจารณา และใหถื้อคาํตัดสินของคณะกรรมการวินัยเป็นที่
สิน้สุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือผู้ฝ่าฝืนไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามที่ไดร้ับ
หนงัสือเตือนนัน้ ผูฝ่้าฝืนดงักล่าวจะถกูลงโทษทางวินยัอย่างเครง่ครดั ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจา้งไดโ้ดยไม่จ่าย
ค่าชดเชย 
       12.2  การฝ่าฝืนรา้ยแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี ้เช่น การใหห้รือการรบัสินบน การฉ้อโกง การ
เปิดเผยขอ้มลูความลบั หรือทรพัยส์ินทางปัญญาของบรษิัทฯ ต่อบคุคลที่สาม และการกระทาํใด ๆ ที่เสื่อมเสีย
ต่อเกียรติคณุของบริษัทฯ หรือปกปิดไม่รายงานขอ้มลู การหารือ หรือเอกสารสาํคัญใด ๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา :  
บริษัทฯ อาจพิจารณาเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จาํเป็นตอ้งออกหนังสือเตือนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
 

13.    การทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง              
       บริษัทกาํหนดใหม้ีการทบทวน ตรวจสอบ และปรบัปรุงนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัและนโยบายอื่นที่
เก่ียวขอ้งเป็นประจาํหรืออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาํคญัใหส้ามารถปรบัปรุง
แกไ้ขทนัที       

mailto:peterdweldon@gmail.com
mailto:sompong@brookergroup.com
mailto:punnee.w@brookergroup.com
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 บทลงโทษการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 
 

ถา้พนกังานผูใ้ดฝ่าฝืน หรือประพฤติผิด บรษิัทจะพิจารณาลงโทษตามสมควรแห่งความผิดที่ไดก้ระทาํ   
ดงัต่อไปนี ้
 
1.  ตกัเตือนดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณอ์กัษร ภาคทณัฑ ์
2.  งดการพิจารณาเพิ่มค่าจา้งหรือเงินรางวลัประจาํปี 
3.  ใหพ้กังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง 
4.  เลิกจา้งหรือใหอ้อกจากงาน 
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ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ผู้ถือหุ้น  
บรษิัทฯ มุ่งมั่นที่จะรบัผิดชอบและสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงการเจรญิเติบโตของ 
บรษิัทฯ อย่างยั่งยืนและใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้จะดาํเนินการอย่างโปรง่ใส มีระบบ
บญัชีที่เชื่อถือได ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักลา่ว บรษิัทฯ จึงยึดถือแนวทางปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั ดงันี ้

การเจรญิเติบโตของบรษิัทฯ อย่างยั่งยืน 

• ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย เพื่อประโยชนส์งูสดุโดยรวม 

• บรหิารจดัการบรษิัทฯ โดยนาํความรูแ้ละทกัษะการบรหิารมาประยกุตใ์ชอ้ย่างเต็มความสามารถ ทกุ
กรณี รวมทัง้การตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ จะกระทาํดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

• ไม่ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัทฯ  
 

การเปิดเผยขอ้มลู 

• รายงานสถานภาพและแนวโนม้ในอนาคตของบรษิัทฯ ต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั สมํ่าเสมอ และ
ครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

• ไม่แสวงหาประโยชนใ์หก้บัตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มลูใด ๆ ของบรษิัทฯ  ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณะ 

• ไม่เปิดเผยขอ้มลูลบัอนัจะนาํมาซึ่งผลเสียของบรษิัทฯ ต่อผูถื้อหุน้ พนกังานบรษิัทฯ และบคุคล    
ภายนอก 

• จดัใหม้ีช่องทางสาํหรบัการแจง้เบาะแสการกระทาํที่ไมส่จุรติหรือขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ ครอบคลมุถึงเว๊บ
ไซต ์ ไปรษณีย ์ และโทรคมนาคม และมีกระบวนการการตอบสนองขอ้รอ้งเรียน การคุม้ครองผู้
รอ้งเรียน รวมถึงแจง้ผลการดาํเนินการต่อผูร้อ้งเรียนอย่างเป็นระบบและยตุิธรรม 

• จดัใหม้ีช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูหลากหลายช่องทาง รวมทัง้การจดัทาํเว๊บไซตข์องบริษัท ฯใหผู้ถื้อ
หุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และจัดทาํข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทั้งในรูปแบบทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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ลูกค้า 

บรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ที่จะไดร้บับรกิารที่ดี มีคณุภาพ  
ในระดบัราคาที่เหมาะสม รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งัต่อไปนี ้ 

• มุ่งมั่นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ใหไ้ดร้ับบรกิารที่ดีมีคณุภาพในระดบั
ราคาที่เหมาะสม โดยยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่องและจรงิจงั 

• รกัษาความลบัของลกูคา้อย่างจรงิจงัและสมํ่าเสมอ รวมถึงไม่นาํขอ้มลูมาใชเ้พื่อประโยชนข์อง 
บรษิัทฯ  ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

• เปิดเผยข่าวสารขอ้มลูเก่ียวกบับรกิารอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัต่อเหตกุารณ ์ และไมบ่ิดเบือน
ขอ้เท็จจรงิ รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพที่ดีและยั่งยืนกบัลกูคา้ 

• ไมเ่อาเปรียบลกูคา้โดยใหบ้รกิารที่ไม่เหมาะกบับรกิาร เม่ือเปรียบเทียบกบัคณุภาพของบรกิารใน
ชนิดหรือประเภทเดียวกนั และไม่กาํหนดเงื่อนไขการคา้ที่ไม่เป็นธรรมต่อลกูคา้ 

• ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลกูคา้และประชาชนอย่างเครง่ครดั หากไม่สามารถปฏิบตัิได ้ตอ้งรีบ
แจง้ใหล้กูคา้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทราบลว่งหนา้ และพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 

• จดัระบบเพื่อใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบรกิารและดาํเนินการอย่างดีที่สดุเพื่อให้
ลกูคา้ไดร้บัการตอบสนองอย่างรวดเรว็ 

• สนบัสนนุการดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของลกูคา้ 



 - 24 - 

คู่ค้า เจ้าหนี ้และคู่แข่งทางการค้า 

บรษิัทฯ คาํนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชนร์ว่มกนักบัคู่คา้ โดย 
คู่คา้ของบรษิัทฯ พงึปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเครง่ครดั และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดาํเนิน
ธุรกิจในสว่นของธุรกิจที่เป็นการแข่งขนั บรษิัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขนัที่ดี และยึดถือแนวทางการ
ปฏิบตัิที่ดี และเป็นธรรมในการกูย้ืมเงินจากเจา้หนี ้ และการชาํระคืน ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ดงักลา่ว บรษิัทฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งัต่อไปนี ้

 

คู่ค้า 

• ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ 

• ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้อย่างเครง่ครดั 

• กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขได ้ บรษิัทฯ จะรีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนั
พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัของความสมเหตสุมผล 

• ใชส้ินคา้และบรกิารที่มีลิขสิทธิถ์กูตอ้ง และไม่สนบัสนนุหรือการกระทาํที่เป็นการละเมิดทรพัยส์ินทาง
ปัญญา 

• สง่เสรมิการดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสใหคู้่คา้เขา้มามีสว่น
รว่มในกิจกรรมเพื่อสงัคมของบรษิัท ฯ 

 
เจ้าหนี ้

• ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สจุรติในการคา้กบัเจา้หนี ้

• รกัษาและปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจา้หนีโ้ดยเครง่ครดัทัง้ในแง่การชาํระคืนเงินกู ้ การดแูล          
หลกัทรพัยค์ํา้ประกันและเง่ือนไขอื่น ๆ รวมทัง้ไม่ใชเ้งินทนุที่ไดจ้ากการกูย้ืมเงินไปในทางที่ขดักบั
วตัถปุระสงคใ์นขอ้ตกลงที่ทาํกบัผูใ้หกู้ย้ืมเงิน 

• กรณีผิดนัดชําระหนี ้  บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี ้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัของความสมเหตสุมผล 

• รายงานฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ แก่เจา้หนีด้ว้ยความซื่อสตัย ์

• รายงานเจา้หนีล้ว่งหนา้หากไมส่ามารถปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัในสญัญา และรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาดงักลา่ว 

• ใชส้ินคา้และบรกิารที่มีลิขสิทธิถ์กูตอ้ง และไม่สนบัสนนุหรือการกระทาํที่เป็นการละเมิดทรพัยส์ินทาง
ปัญญา 
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คู่แข่งทางการค้า 
• ประพฤติปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี 

• ไม่พยายามทาํลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาใหร้า้ยโดยปราศจากความจรงิ 

• ไม่ละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา/ลิขสิทธิ ์
 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

• ปฎิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม 

• ใชท้รพัยากรอย่างมีประสทิธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการประหยดัพลงังานและสง่เสรมิกระบวนการ
การนาํทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ 

• จัดให้มีระบบการทาํงานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทาํงานอย่าง
เหมาะสม เช่น การจดัสถานที่ทาํงานใหส้ะอาดถูกสขุลกัษณะ  เพื่อใหบุ้คลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาใน 
บรษิัททกุคนปลอดภยัจากอนัตราย จากอบุติัเหตแุละโรคภยั 

 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 

• สนบัสนนุการศกึษาใหก้บัเยาวชนที่ขาดแคลน 

• จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนส่งเสริ มให้
พนกังานมีโอกาสในการทาํความดี เพื่อพฒันาจิตอาสา และใหพ้นกังานรว่มปฎิบตัิตนเป็นพลเมืองดี
ของสงัคม 
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พนักงาน 

นโยบายการไม่ละเมดิสิทธิมนุษยชนและแนวปฎิบัติ 

บริษัทยึดหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นหลกัปฎิบตัิรว่มกัน พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ หรือส่งเสรมิให้
มีการละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยเครง่ครดั 

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสาํเร็จ  จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสรา้งวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการทาํงานที่ดี ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพื่อสรา้งความมั่นใจใหพ้นักงาน  จึงกาํหนดแนวทาง
ปฏิบตัิไวด้งันี ้

• ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังานในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือเงินโบนสั 

• ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังานอยู่เสมอ 

• การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระทาํดว้ยความ      
เสมอภาค สจุรติใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การ
กระทาํ หรือ การปฏิบตัิของพนกังานนัน้ๆ 

• ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาส
พนกังานอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 

• รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั 

• บรหิารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาํใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ที่
การงานของพนกังาน 

• ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสภุาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ ศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนษุย ์ตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

• บรษิัท ฯ จดัใหม้ีกองทนุสาํรองเลีย้งชีพสาํหรบัพนกังาน จดัใหม้ีประกนัสขุภาพ(บพูาประกนัสขุภาพ) 
สาํหรบัพนกังานและผูบ้รหิาร นอกเหนือจากการจดัใหม้ีการทาํประกนัสงัคมตามที่กฎหมายกาํหนด 
รวมถึงการจดัใหม้ีการประกนัชวิีตแบบกลุม่  และการประกนัอบุตัิเหตสุาํหรบัพนกังานที่มีความเสี่ยง
จากอบุตัิภยัทางถนนในระหว่างการปฎิบตัิงาน 

• จดัใหม้ีช่องทางใหพ้นกังานสามารถรอ้งเรียน ในกรณีไดร้บัความเป็นธรรม หรือแจง้เบาะแสเก่ียวกบั
เรื่องที่อาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไ้ข รวมถึงมาตรการคุม้ครองพนกังานผู้
รอ้ง ที่เป็นระบบและยตุิธรรม 
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• บรษิัท ฯ ตอ้งสนบัสนนุการใชส้ทิธิทางการเมืองของพนกังานดว้ยความเป็นกลาง 

• บรษิัทใหก้ารดแูลขอ้มลูสว่นตวัของพนกังานและถือเป็นความลบั ไม่สง่ขอ้มลู หรือกระจายขอ้มลู
สว่นบคุคล เชน่ ประวตัิสขุภาพ ประวตัิการทาํงาน เป็นตน้ ไปยงับคุคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งการ
เปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังานจะกระทาํไดเ้ม่ือไดร้บัการยินยอมจากเจา้ของ
ขอ้มลู   
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สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทฯ ตระหนกัและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสงัคมสิ่งแวดลอ้มและคณุภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้
ความสาํคญัในเรื่องการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ และสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
กาํหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งันี ้

• คาํนึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ โดยใหม้ีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคณุภาพชีวิตของประชาชนนอ้ยที่สดุ 

• คืนกาํไรสว่นหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสว่นสรา้งสรรคส์งัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่างสมํ่าเสมอ 

• ปลกูฝังจิตสาํนึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในพนกังานทกุระดบั
อย่างต่อเนื่องใหค้วามสาํคญัในการทาํธุรกรรม กบัคู่คา้ที่มีเจตจาํนงเดียวกนักบับรษิัทฯ สาํหรบัเรื่อง
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

• ปฏิบตัิและใหค้วามรว่มมือหรือควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิอย่างเครง่ครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกาํกบัดแูล 
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จรรยาบรรณของพนักงานของบริษัทฯ 

พนักงานต่อบริษัทฯ   
1.  พนกังานตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บงัคบั กฎระเบียบ และคาํสั่งของบรษิัทฯ ที่มีอยู่ในขณะนัน้อย่างเครง่ครดั  
2.  พนกังานตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ อทุิศตน ทุม่เท ดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิัทฯ   
3. พนกังานตอ้งใชเ้วลาและทรพัยส์ินของบรษิัทฯ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ไม่นาํไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตนทัง้

ทางตรงและทางออ้ม  
4.  พนกังานตอ้งเปิดเผยการมีความสมัพนัธก์บัองคก์ร สถาบนัทางธุรกิจภายนอก หรือความสมัพนัธท์าง

เครือญาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทาํที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน ์ 
5.  พนกังานตอ้งรกัษาความลบัของลกูคา้ และบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั และไม่ใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ  

หรือลกูคา้ เพื่อประโยชนข์องตนเองหรือเพื่อประโยชนข์องบคุคลอื่น  
6.  พนกังานตอ้งระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็นต่อบคุคลภายนอกในเรื่องที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ 

ชื่อเสียงและการดาํเนินการของบรษิัทฯ   
7.  พนกังานตอ้งไมน่าํขอ้มลูที่ตนไดจ้ากการปฏิบตัิหนา้ที่ไปใชใ้นทางมิชอบ หรือเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วให้

บคุคลใดบคุคลหนึ่งที่ไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งไดร้บัทราบ   
 

พนักงานต่อผูบ้ังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน  
1.  พนกังานตอ้งรกัษาและเสรมิสรา้งความสามคัค ี เพื่อความเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกนัในระหว่างผูร้ว่มงาน ให้

ความรว่มมือ และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบรษิัทฯ   
2.  พนกังานตอ้งเคารพในสิทธิของพนกังานอื่นที่อยู่ในองคก์รเดียวกนั ไม่วิพากษวิ์จารณใ์นลกัษณะที่

ก่อใหเ้กิดความ เสียหาย และไม่นาํผลงานของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน  
3.  พนกังานตอ้งรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบังานในหนา้ที่ รบัฟัง      

คาํแนะนาํของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบตัิงานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน  
4.  พนกังานทกุคนและทกุระดบัมหีนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้เท็จจรงิเมื่อมีการประพฤติผิดจรยิธรรม หรือมีเหต ุ 

ทาํใหเ้ชื่อไดว่้าสิ่งที่กระทาํลงไปไม่เหมาะสม และมีผลกระทบต่อบรษิัทฯ  โดยรายงานดงักลา่วจะถกูเก็บ
ไวเ้ป็น ความลบั  

5.  พนกังานตอ้งไมก่ลาัวรา้ยตอ่ผูบ้รหิาร หรือพนกังานอื่นโดยปราศจากซึ่งขอ้เท็จจรงิ  
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พนักงานต่อตนเอง  
1.  พนกังานตอ้งยึดถือความซื่อสตัยส์จุรติ ไมร่บัผลประโยชนท์กุรูปแบบ เชน่ เงิน ของขวญั ผลประโยชนใ์น

รูปต่าง ๆ   
1. พนกังานตอ้งมีจิตสาํนึกในความรบัผิดชอบต่อตนเอง และต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 
พนักงานต่อลูกค้า  
1.  พนกังานตอ้งรกัษาความลบัของลกูคา้ ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งรบัทราบ  
2.   พนกังานตอ้งไม่ใชข้อ้มลูของลกูคา้ในการแสวงหาผลประโยชนเ์พื่อตนเอง หรือเพื่อบคุคลอื่น อนัจะ

นาํไปสูก่ารกระทาํหรือการตดัสนิใจใด ๆ ซึ่งขดักบัผลประโยชนข์องลกูคา้ บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ (Conflict 
of Interest)  

3.  พนกังานตอ้งไม่ใชข้่าวสารและขอ้มลูภายในหรือขอ้มลูที่ไม่พงึเปิดเผยต่อสาธารณะมาเป็นประโยชน ์    
ต่อการซือ้ขาย หรือลงทนุส่วนตวัอนัจะก่อใหเ้กิดความสญูเสียต่อผลประโยชนข์องลกูคา้บรษิัทฯ   

4.  พนกังานตอ้งไมใ่ช่ขอ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ของลกูคา้ของบรษิัทฯ ที่ลกูคา้มอบใหใ้นการทาํธุรกิจกบั 
บรษิัทฯ ไปแจกจ่าย หรือเผยแพรใ่หบ้คุคลภายนอกโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรือแก่บคุคลอื่นในบรษิัทฯ ที่มีมีหนา้ที่ตอ้งรูข้อ้มลูดงักลา่ว เวน้แต่กรณีที่ถกูบงัคบัใหเ้ปิดเผยโดย
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

5.  พนกังานตอ้งไมใ่ช่อาํนาจหนา้ที่ในฐานะพนกังานของบรษิัทฯ แสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบในการซือ้
ขายหรือลงทนุสว่นตวั  

พนักงานต่อหน่วยงานทางการ  
1.  พนกังานตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทางการอย่างเครง่ครดั  
2.  พนกังานตอ้งใหค้วามรว่มมือกับทางการ  
3.  พนกังานตอ้งไมร่ว่มมือกบับคุคลที่จะปฏิบตัฝ่ิาฝืนกฎระเบียบของทางการ  
 

การใช้สิทธิทางการเมือง 
บรษิัท ฯ ดาํเนินธรุกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เขา้ไปมีสว่นรว่ม และไมฝั่กใฝ่พรรคการเมืองหนึ่ง
พรรคการเมืองใด หรือผูม้ีอาํนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นาํเงินทนุหรือทรพัยากรของบรษิัท ฯ ไปใช้
สนบัสนนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มแก่พรรคการเมืองหรือนกัารเมืองใด ๆ 
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การดูแลใหมี้การปฎิบัตติามและการทบทวน 
 
บริษัทฯ กําหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ จะต้อง
รบัทราบ ทาํความเข้าใจ ปฎิบัติตามนโยบายที่กาํหนดไวใ้น คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฎิบัติในการ
ทาํงานนีอ้ย่างเครง่ครดั มิใช่การปฎิบตัิตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงว่าไม่ทราบแนวปฎิบตัิที่กาํหนดขึน้ 
 
ผูล้ะเวน้ย่อมถกูสอบสวนและลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม อาจถึงขัน้ใหพ้น้จากการเป็นพนกังานและ
อาจถกูดาํเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย 
 
ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรบัผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสาํคญัที่จะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใต้
สายบังคับบัญชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฎิบัติตาม คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฎิบัติในการทาํงาน
อย่างจรงิจงั 
 
บรษิัทฯไม่พงึปรารถนาที่จะใหก้ารกระทาํใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัจรยิธรรมที่ดี หากกรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนกังานผูใ้ดกระทาํผิดจรยิธรรมที่กาํหนดไว ้จะไดร้บัโทษทางวินยัอย่างเครง่ครดั และหากมีการกระทาํที่
เชื่อไดว่้าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครฐั  บริษัท ฯ จะส่งเรื่องใหเ้จา้หนา้ที่ภาครฐั
ดาํเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 
 
คณะกรรมการบรษิัท ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดใหม้ีการทบทวนคู่มือ “จรยิธรรมธุรกิจและขอ้พึง
ปฎิบตัิในการทาํงาน” เป็นประจาํทกุปี 
 

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการบรษิัท ฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังาน ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สีย มีช่องทางการรอ้งเรียน การแสดง
ความเห็น และแจง้เบาะแสการกระทาํผิดกฎหมาย โดยกาํหนดใหเ้ลขานกุารบรษิัท ฯ ทาํหนา้ที่เป็นหน่วยรบั
ขอ้รอ้งเรียนดา้นการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกจิของบรษิัท ฯ ดงันี ้
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1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

• กรรมการอิสระที่อีเมล ์
นายปีเตอร ์เวลดนั       peterdweldon@gmail.com 
นายสมพงษ ์เผอิญโชค sompong@brookergroup.com 
นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต       punnee.w@brookergroup.com 

• เลขานกุารบรษิัท ฯ นายเอนก กมลเนตร อีเมลท์ี่ anake@brookergroup.com หรือสง่ผ่านไปรษณีย์
ถึง เลขานกุารบรษัิท ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ชัน้ 26 อาคารเดอะเทรนดี ้ซอยสขุมุวิท 13 ถนนสขุมุวิท แขวง  
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

• ในกรณีที่ผู้รอ้งเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อตอ้งระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน
เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําที่ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบับรษิัท หรือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทเกิดขึน้ 
 
ทัง้นีก้ารรอ้งเรียนจะถือเป็นความลบัที่สดุ และผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งเรียนไดม้ากกว่าหนึ่งช่องทางและ
ไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้รอ้งเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษัทสามารถแจ้งผลการ
ดาํเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รอ้งเรียนใหท้ราบได ้     

 
2.   กระบวนการดาํเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

บรษิัท ฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางการรอ้งเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็น
แนวทางสูก่ารพฒันาและสรา้งความยั่งยืนใหก้บัองคก์ร ดงันี ้
1.  ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนรวบรวมขอ้เท็จจรงิที่เก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฎิบตัิตามจรยิธรรม 
2.  ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนรายงานขอ้เท็จจรงิต่อกรรมการอิสระ  ปฎิบตัิหนา้ที่สอบสวนขอ้เท็จจริง เพื่อพิจารณา

การรอ้งเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เก่ียวขอ้งอออกเป็นประเด็น ดา้นการบริหารจัดการ ดา้นการพัฒนา
ความรู ้ การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เป็นตน้ 

3.  มาตรการดาํเนินการ ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนนาํเสนอกรรมการอสิระเพื่อสอบสวนขอ้เท็จจรงิ และกาํหนด
มาตรการดาํเนินการเพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบตัิตามกฎหมาย 

4.  การรายงานผล ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนมีหนา้ที่แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ หากผูร้อ้งเรียน เปิดเผยตนเอง      
ในกรณีที่เป็นเรื่องสาํคญัใหร้ายงานผลต่อกรรมการผูอ้าํนวยการและ/หรือ คณะกรรมการบรษิัท ฯ 
ทราบ 

 
 

mailto:peterdweldon@gmail.com
mailto:sompong@brookergroup.com
mailto:punnee.w@brookergroup.com
mailto:anake@brookergroup.com
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3.   มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
      บรษิัทฯ กาํหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 

1. ผูร้อ้งเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภยั แต่หาก
มีการเปิดเผยตนเองก็จะทาํใหอ้งคก์รสามารถรายงานความคืบหนา้และชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบ 

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน จะเก็บขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั/คาํนึงถึงความปลอดภัย โดยไดก้าํหนด
มาตรการคุ้มครองพนักงานที่รอ้งเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือ ในการ
ตรวจสอบขอ้มลู โดยจะไดร้บัความคุม้ครองจากการปฎิบตัิที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตาํแหน่ง
งาน ลกัษณะงาน สถานที่ทาํงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจา้ง อนัเนื่องมาจาก
สาเหตแุห่งการแจง้ขอ้รอ้งเรียน 
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วินัย 
คณะกรรมการบรษิัท ฯ ถือว่าจรรยาบรรณและขอ้พงึปฎิบตัิในการทาํงานเป็นวินยัอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฎิบตัิตามอย่างเครง่ครดั การฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบตัิตามถือเป็นการทาํผิดวินยั
ตามระเบียบว่าดว้ยการบรหิารงานบคุคล 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน มีหนา้ที่ตอ้งปฎิบตัิตามและสง่เสรมิใหผู้อ้ื่นปฎิบตัิตามจรรยาบรรณ
และขอ้พงึปฎิบตัิในการทาํงาน โดยการกระทาํต่อไปนีถื้อเป็นการผิดจรรยาบรรณ 
1. การไม่ปฎบิตัิตามจรรยาบรรณและขอ้พงึปฎิบตัิในการทาํงาน 
2. แนะนาํ สง่เสรมิ สนบัสนนุใหผู้อ้ื่นไม่ปฎบิตัิตามจรรยาบรรณและขอ้พงึปฎิบตัิในการทาํงาน 
3. ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบตัิตามจรรยาบรรณในกรณีที่ตนทราบ          
4. ไม่ใหค้วามรว่มมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ขอ้เท็จจรงิ 
5. การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมตอ่ผูร้อ้งเรียน จากการรายงานการไม่ปฎิบตัิตามจรรยาบรรณ       

 

โทษทางวินัย 
 
ถา้พนกังานผูใ้ดฝ่าฝืน หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ บรษิัทจะพิจารณาลงโทษตามสมควรแห่งความผิดที่ได้
กระทาํ   ดงัต่อไปนี ้
 
1. ตกัเตือนดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณอ์กัษร ภาคทณัฑ ์
2. งดการพิจารณาเพิ่มค่าจา้งหรือเงินรางวลัประจาํปี 
3. ใหพ้กังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง 
4. เลิกจา้งหรือใหอ้อกจากงาน 

 

การลงโทษ 
 
พนกังานในระดบัผูบ้งัคบับญัชา และ/หรือฝ่ายจดัการของบรษิัท เป็นผูพ้ิจารณาวางกาํหนดโทษตามสมควร
แห่งความผิดที่ไดก้ระทาํ 
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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ ์
ประกอบดว้ย เนือ้หา 2 สว่น ไดแ้ก่ 
 

1. หลักการพืน้ฐาน 
หลกัการสาํคญัที่นกัลงทนุสมัพนัธค์วรยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ กรณีมีประเด็นหรือปัญหาที่ยาก
ต่อการพิจารณาตดัสินใจ นกัลงทนุสมัพนัธค์วรพจิารณาหาทางเลือกที่ไม่ขดัต่อหลกัการพืน้ฐานนี ้
 
2. แนวปฏิบัติตามหลักการพืน้ฐาน  
แนวทางที่จะช่วยใหน้กัลงทนุสมัพนัธป์ฏิบตัิหนา้ที่ไดส้อดคลอ้งกบัหลกัการพืน้ฐาน  ที่จะช่วยใหก้าร
ปฏิบตัิงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์ป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 
หลักการพืน้ฐาน 
1. นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งเปิดเผยขอ้มลูที่สาํคญัและจาํเป็น ต่อการตดัสินใจลงทนุ อย่างถกูตอ้ง เพียงพอ 

และทนัเวลา 
2.     นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนส์ว่นตนและผูอ้ื่น 
3.     นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งเปิดเผยขอ้มลูอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสใหบ้คุคลที่เก่ียวขอ้งทกุ

กลุม่สามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มลูได ้
4.     นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งปฏบิตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลกัการของความ

เท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบตัิบนอามิสสินจา้งใดๆ ที่เป็นเหตจุงูใจสว่นบคุคลและเอือ้ประโยชนส์ว่น
ตนมากกว่าผลประโยชนข์องบรษิัทและผูม้ีสว่นไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง 

 
แนวปฏิบัตตามหลักการพืน้ฐาน 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลทีส่าํคัญและจาํเป็น อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา 
 

•    นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งเปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา โดยปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของ 
หน่วยงานทางการ เช่น สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

•   นกัลงทนุสมัพนัธค์วรใชวิ้จารณญาณในการใหข้อ้มลูต่างๆ อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ โดยนกั
ลงทนุสมัพนัธส์ามารถปฏิเสธที่จะใหข้อ้มลูได ้หากพิจารณาแลว้เห็นว่า ขอ้มลูดงักล่าวเป็นความลบั
ทางการคา้หรือเป็นขอ้มลูที่อาจทาํใหบ้รษิัทเสียความสามารถในการแข่งขนัได ้

•   นกัลงทนุสมัพนัธค์วรพิจารณาการใหข้อ้มลูต่างๆ ใหม้ีความชดัเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อ
การทาํความเขา้ใจ เช่น การชีแ้จงขอ้มลูหรือเหตผุลที่ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบรษิัท
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เปลี่ยนแปลงมากกว่ารอ้ยละ 20 และ/หรือ ขอ้มลูใน MD&A ควรมีคาํอธิบายที่ชดัเจน ทาํใหเ้ขา้ใจ
ถึงที่มาที่ไปและเหตผุลของการเปลี่ยนแปลงของตวัเลขต่างๆ ได ้

•  ในกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวรั่ว นกัลงทนุสมัพนัธค์วรรบีดาํเนินการชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหแ้ก่สาธารณะ            
โดยปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิัทจด
ทะเบียน 

•  นกัลงทนุสมัพนัธไ์ม่ควรเปิดเผยขอ้มลูที่ไม่ถกูตอ้ง ดว้ยเจตนารมยใ์นการผลกัดนัใหม้ีการซือ้หุน้ของ
บรษิัท 

•  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรกาํหนดชอ่งทางการเปิดเผยขอ้มลูหรือแหลง่ขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชข้อ้มลูไดร้บัทราบ
อย่างเท่าเทียมกนั 
 

2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน 
 

  •  นกัลงทนุสมัพนัธท์ี่มีสิทธิ์เขา้ถึงขอ้มลูภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหบ้คุคลอ่ืนทราบจนกว่า
จะมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะตามกฎเกณฑต์่างๆ แลว้ 

• นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลขอ้มลูภายในใหถ้กูตอ้ง เชน่ 
ขอ้มลูที่มีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงาน ควรมีการเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ให้
ทราบทั่วกนัก่อนมีการเปิดเผยใหก้บัผูล้งทนุกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 

•  นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งปฎิบตัิตามกฎเกณฑใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทกลา่วคือ หา้มมิใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รบัทราบขอ้มลูภายในทาํการซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์อง        
บรษิัท ฯในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธาณชนและหลงัจากกการเปิดเผยงบ
การเงินนัน้แลว้อย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง 

•  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรกาํหนดชว่งเวลางดรบันดัหรือตอบคาํถามเก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคต
อนัใกลใ้หแ้กน่กัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ (Quiet Period) ทัง้นี ้เนื่องจากนกัลงทนุสมัพนัธข์องแต่ละ
บรษิัทจะเริ่มรบัรูข้อ้มลูงบการเงินในช่วงเวลาที่แตกต่างกนั ดงันัน้ นกัลงทนุสมัพนัธจ์ึงควรพจิารณา
กาํหนดช่วงเวลา Quiet Period ใหเ้หมาะสมและใกลเ้คียงกบัช่วงเวลาที่เริ่มรบัทราบตวัเลขใหม้าก
ที่สดุ เช่น อย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์ก่อนเปิดเผยงบการเงิน 

•  กรณีมีการจดัประชมุนกัวิเคราะหก์่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นกัลงทนุสมัพนัธค์วร
ดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนช่วง Quiet Period และควรระมดัระวงัในการใหข้อ้มลู โดยตอ้งไม่ให้
ขอ้มลู ใดๆ ที่มีขอ้กาํหนดหา้มเอาไว ้เช่น ตวัเลขประมาณการรายไดแ้ละกาํไรของงวดการเงินนัน้ๆ 
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3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
 

•    นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งเปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้
รูปแบบกิจกรรมที่จดัใหบ้คุคลแต่ละกลุม่อาจแตกต่างกนัไดต้ามความเหมาะสม แต่ขอ้มลูที่ใหต้อ้ง
เป็นขอ้มลูที่เท่าเทียมกนัและไม่ทาํใหฝ่้ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรยีบหรือเสียโอกาสในการลงทนุ 

•  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรเปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียติดต่อและสอบถามขอ้สงสยัไดต้ามความเหมาะสม  
โดยไม่เลือกปฏิบตัิที่จะติดต่อแต่เฉพาะบคุคลกลุม่หนึ่งกลุม่ใดเป็นพิเศษ 

•  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรเปิดเผยขอ้มลูที่นาํเสนอในการประชมุเฉพาะกลุม่ใหส้าธารณะรบัทราบโดยทั่ว
กนัและทนัทีที่สามารถทาํได ้เชน่ ควรนาํ Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มา
เผยแพรบ่นเวบไซตข์องบรษิัทภายหลงัจากการประชมุเสรจ็สิน้โดยเรว็ 

•  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรใชค้วามระมดัระวงัในการสื่อสารขอ้มลูผา่นทางเครือข่ายทางสงัคม (Social 
Network) โดยนกัลงทนุสมัพนัธส์ามารถติดตามขอ้มลูข่าวสารเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจมมุมองของนกัลงทนุ
ได ้แต่หากพบประเด็นที่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคลื่อนและจาํเป็นตอ้งชีแ้จง นกัลงทนุสมัพนัธ์
ควรแจง้ขอ้มลูผ่านทางระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหท้กุฝ่ายรบัทราบโดยทั่วกนั เพื่อปอ้งกนัปัญหา
การใหข้อ้มลูเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 

•  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียแต่ละกลุม่ ดงันี ้
 

3.1  การปฏิบัติต่อนักลงทุน 
-  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรปฏิบตัิต่อนกัลงทนุทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทนุรายใหญ่หรือ

รายเล็ก 
-  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรใหโ้อกาสแก่นกัลงทนุรายบคุคลไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูในระดบัที่เท่าเทียมกบั

นกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุสถาบนั 
-  นกัลงทนุสมัพนัธไ์ม่ควรเลือกปฏิบตัิในการรบันดัประชมุ (One-on-One Meeting) กบั นกัลงทนุ

สถาบนัหรือกลุม่นกัลงทนุ หากไม่สามารถรบันดัไดท้กุกลุม่ นกัลงทนุสมัพนัธค์วรกาํหนดหลกัเกณฑ์
ในการรบันดัที่ชดัเจนและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

-  ในการจดักิจกรรมใหแ้ก่นกัลงทนุ เช่น การเยี่ยมชมกิจการและการพบปะนกัลงทนุ นกัลงทนุสมัพนัธ์
ควรดาํเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชนข์องบรษิัทและความคุม้ค่าของทรพัยากรที่จะใชเ้ป็นที่ตัง้ 

 
3.2  การปฏิบัติต่อนักวิเคราะห ์

-    ในการจดัประชมุนกัวิเคราะห ์(Analyst Meeting) นกัลงทนุสมัพนัธค์วรเชิญและเปิดโอกาสให้
นกัวิเคราะหจ์ากทกุบรษิัทหลกัทรพัยไ์ดเ้ขา้รว่มอย่างเท่าเทียมกนั 
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-  นกัลงทนุสมัพนัธไ์ม่ควรใหส้ิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่นกัวิเคราะหเ์พื่อจงูใจหรือโนม้นา้วให้
เขียนบทวิเคราะหใ์หแ้ก่บรษิัท และ/หรือ ใหเ้ขียนบทวิเคราะหใ์นเชิงบวกเท่านัน้ 

-  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรเคารพในผลงานและความเห็นของนกัวิเคราะห ์แต่สามารถชีแ้จงขอ้เท็จจรงิที่
ถกูตอ้งได ้หากเห็นว่า มีการใชห้รือใหข้อ้มลูที่คลาดเคลื่อน 

 

3.3  การปฏิบัติต่อสื่อมวลชน 
-  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรใหข้อ้มลูและเปิดโอกาสใหส้ื่อมวลชนไดร้บัทราบขอ้มลูตามความเหมาะสม 
-  นกัลงทนุสมัพนัธไ์ม่ควรใชเ้ง่ือนไขในการทาํธุรกิจกบัสื่อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื่อ เพื่อให้

สื่อมวลชนนาํเสนอข่าวหรือใหค้วามเห็นในเชิงบวกแก่บรษิัท 
-  นกัลงทนุสมัพนัธไ์ม่ควรใหส้ิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่สื่อมวลชนเพื่อจงูใจหรือโนม้นา้วให้

สื่อมวลชนเขียนบทความหรือขา่วใหแ้ก่บรษิัทในเชิงสรา้งข่าวที่ไม่เป็นจรงิ 
 

 3.4      การปฏิบัติต่อหน่วยงานทางการ 
-  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลูแก่หน่วยงานทางการตามที่ถกูรอ้งขอ 
-  นกัลงทนุสมัพนัธไ์ม่ควรใหข้องขวญัแก่เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานทางการเพื่อใหค้วามช่วยเหลือใดๆ 

เป็นกรณีพิเศษ 
 

 3.5      การปฏิบัติต่อบุคคลภายในองคก์ร 
-  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรประสานงานใหผู้บ้รหิารของบรษิัทไดพ้บปะกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียต่างๆ ตามโอกาส

ที่สมควร 
-  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรรายงานใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารไดร้บัทราบถึงขอ้มลูต่างๆ ที่จะช่วยสรา้ง

มลูค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์ร เช่น ผลการดาํเนินกิจกรรมดา้นนกัลงทนุสมัพนัธค์วามเห็นจากนกัวิเคราะห์
และนกัลงทนุ และขอ้มลูความเคลื่อนไหวในตลาดทนุ เป็นตน้ 

-  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรเป็นสื่อกลางของบรษิัท ในการสื่อสารใหพ้นกังานในองคก์รไดร้บัทราบถึง
จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพื่อใหพ้นกังานไดม้ีสว่นรว่มในการปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบันกัลงทนุ
สมัพนัธ ์เช่น เรื่องการดแูลและรกัษาขอ้มลูภายใน เป็นตน้ 

 

 3.6     การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เช่น สถาบันการเงนิและบริษัท Credit Rating 
-  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรใหข้อ้มลูแก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่นๆ ในระดบัที่เท่าเทียมกนั ยกเวน้แต่มีความจาํเป็น

อื่นใดในการดาํเนินธุรกจิ เช่น ตอ้งใหข้อ้มลูภายในประกอบการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบนั
การเงิน ในกรณีนี ้นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งดาํเนินการดว้ยความระมดัระวังและตอ้งขอใหผู้ท้ี่ไดร้บั
ขอ้มลูภายในลงนามในสญัญารกัษาความลบัไวด้ว้ย 
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4. การปฏิบัติหน้าทีด้่วยความซือ่สัตยสุ์จริต 
 

•     นกัลงทนุสมัพนัธค์วรหลีกเลี่ยงการกระทาํใดๆ อนัเป็นการขดัต่อ ผลประโยชนข์องบรษิทั เช่น การใช้
ทรพัยส์นิหรือขอ้มลูของบรษิัทเพื่อประโยชนส์ว่นตน 

•  นกัลงทนุสมัพนัธไ์ม่ควรแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนจากความสมัพนัธแ์ละขอ้มลูที่ไดจ้ากการทาํ
หนา้ที่นกัลงทนุสมัพนัธใ์หแ้กบ่รษิัท 

•  นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งไม่เห็นแกผ่ลประโยชนส์ว่นตน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือก
ดาํเนินกิจกรรมหรือเขา้รว่มกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก เชน่ การเลือกเขา้รว่ม Roadshow กบั
เฉพาะบางบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ใหส้ิทธิประโยชนพ์ิเศษบางอย่าง เป็นตน้ 

•  นกัลงทนุสมัพนัธพ์งึปฏบิตัิตามนโยบายและจรรยาบรรณพนกังาน ตามที่บรษิัท ฯ ไดก้าํหนดไว ้
 
5. เร่ืองอ่ืนๆ 

•  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัสถานที่และกิจกรรมที่เขา้รว่ม 
•  นกัลงทนุสมัพนัธไ์ม่ควรใหข้อ้มลูในเชิงลบหรือใหร้า้ยแก่บรษิัทคู่แข่งหรือผูม้ีสว่นไดเ้สียต่าง ๆ 

 
6. ในกรณีทีบ่ริษัทฯ ไม่ได้แต่งต้ังนักลงทุนสัมพันธ ์ให้เลขานุการบริษัททาํหน้าทีนั่กลงทุนสัมพันธ์
ด้วย  
 
 


