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1.  บทน า 

     1.1  ความหมายและความส าคญัของจรรยาบรรณธรุกิจ 
 จรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง หลกัเกณฑ์ แนวทาง หรอืกรอบความประพฤติปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ ที่องค์กร
ก าหนดขึน้ เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานทางศลีธรรม คุณธรรมขององคก์รในการด าเนินธุรกจิ โดยเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่
กไ็ด ้การด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัเน้นการบรหิารงานเพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ เป้าหมายขององคก์ร จงึมไิดม้เีพยีงการ
สร้างก าไรและผลประโยชน์สูงสุดเท่านัน้ แต่ยงัตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อปัจจยัแวดล้อมทุกด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ   
ดา้นกฎหมาย ดา้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ รวมไปถงึดา้นสิง่แวดล้อมและสงัคม โดยค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

     1.2  วตัถปุระสงคข์องคู่มือจรรยาบรรณธรุกิจ 
 คู่มอืจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี้ ก าหนดขึ้นอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  
ผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั แกรนดไ์ลน์ อนิโนเวชัน่ จ ากดั (“บรษิทัฯ”) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ  

1. แสดงถึงความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณ มีความซื่อสตัย์ เป็นธรรม โปร่งใส ยึดมัน่ต่อ  

กฎหมาย และรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. เป็นหลกัการและแนวทางในการปฏบิตังิานของบุคลากรทุกคนทุกระดบัของบรษิทัฯ 

3. เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนทุกระดบัในบริษัทฯ ทราบถึงหลักจรรยาบรรณ กรอบการ

ประพฤต ิแนวทางปฏบิตั ิมาตรการและบทลงโทษส าหรบัผูท้ีป่ระพฤตขิดัต่อจรรยาบรรณธุรกจิ 

4. เป็นหลกัเกณฑ์ในการพจิารณา วเิคราะห์ความเสีย่งและผลกระทบ เมื่อบรษิทัฯ เผชญิปัญหาหรอืเกดิประเดน็ 

ทางดา้นจรยิธรรม 

5. เป็นหลกัเกณฑใ์นการก ากบัดแูล ควบคุมและตดิตามใหเ้กดิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ รวมทัง้รกัษาไว้

ซึง่ การปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามจรรยาบรรณ 

6. เป็นแนวทางในการรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การให้สินบน และการคอร์รปัชัน ภายใต้ช่องทางการ

สื่อสารที ่ปลอดภยั รวมทัง้การใหค้วามคุม้ครองต่อผูแ้จง้เบาะแส 

7. เป็นหลกัเกณฑก์ าหนดบทลงโทษต่อผูท้ีฝ่่าฝืน โดยอา้งองิหลกัการจากคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิในการพจิารณา

อย่างถูกตอ้งตามหลกัการ และปราศจากอคต ิ

8. เสรมิสรา้งความเขา้ใจ และความตระหนักรูเ้กีย่วกบัจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

9. สรา้งวฒันธรรมองค์กรทีส่่งเสรมิคุณค่าทางจรยิธรรม อนัแสดงถงึความซื่อสตัย ์ความยดึมัน่ต่อกฎหมาย และ

ความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม เพื่อใหเ้ป็นแบบแผนความประพฤตทิีด่ ี

     1.3  ขอบเขต 
 จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท แกรนด์ไลน์           
อนิโนเวชัน่ จ ากดั โดยไม่มขีอ้ยกเวน้หรอืเลอืกปฏบิตัิ 
     1.4  บทบาทและหน้าท่ี 

1. คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหแ้ผนกตรวจสอบภายใน มหีน้าทีก่ ากบัดแูลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ 

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ และพนักงานทุกคนในบรษิทัฯ ปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิทีก่ าหนดไว้ 

2. คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายใน มหีน้าทีใ่นการทบทวนเนื้อหาของคู่มอืจรรยาบรรณ

ธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจหารือกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อปรบัปรุง

เน้ือหาและแนวทางปฏบิตัใินคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิอย่างเหมาะสม 
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3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีหน้าที่ในการสื่อสาร และบงัคบัใช้จรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทัง้ควบคุมดูแล       

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา ให้ปฏิบตัิตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ สร้างความตระหนักรู ้และส่งเสรมิใหพ้นักงานได้

ฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ 

4. พนักงานทุกคน มหีน้าทีศ่กึษาท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิ และในกรณีทีพ่บการปฏบิตัทิี่

ขดัต่อจรรยาบรรณธุรกจิ พนักงานมหีน้าทีใ่นการรายงานผ่านช่องทางการรอ้งเรยีนทีก่ าหนดในขอ้ 11.2        

2.  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมหลกั 
 เพื่อใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนัอนัจะท าใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัใิหส้ าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ขององคก์รไดน้ัน้ 
ทางบรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ (Vision), พนัธกจิ (Mission) และค่านิยมหลกัขององคก์ร (Core Values) ไวด้งันี้ 

วิสยัทศัน์ 
(Vision) 

เราจะมุ่งสู่การเป็นบรษิทัชัน้น าในการส่งต่อนวตักรรมทีเ่ป่ียมดว้ยคุณค่า และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
เพื่อยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศใหม้คีุณภาพอย่างยัง่ยนื 

พนัธกิจ 
(Mission) 

เรามคีวามตัง้ใจแน่วแน่ในการทุ่มเทสรา้งสรรคน์วตักรรมอย่างชาญฉลาด เพื่อส่งมอบความพงึพอใจ
สงูสุดใหก้บัลูกคา้อย่างต่อเนื่องตามหลกัธรรมาภบิาลใหเ้ตบิโตร่วมกนัอย่างยัง่ยนื 
 

และเรายงัมุ่งมัน่ในการส่งเสรมิการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม โดยมุ่งเน้นการเพิม่ขดีความสามารถของ
บุคลากรใหต้ื่นตวัเรยีนรูต้ลอดเวลาเพื่อการใหบ้รกิารอย่างเชีย่วชาญ และเสรมิสรา้งโครงสรา้งธุรกจิที่
แขง็แกร่ง 

ค่านิยมหลกั 
(Core Values) 

Globalization เป็นมอือาชพีในระดบัสากล 

Learning เรยีนรูสู้่แนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดเพื่อการกา้วไกลอย่างมัน่คง 
Innovation สรา้งนวตักรรมทีม่คีุณภาพ เพื่อประโยชน์ และความพงึพอใจสงูสุดของลูกคา้ 

3.  จรรยาบรรณธรุกิจ 
 บริษัทฯ ได้ยึดมัน่ในการกระท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ ยวกบั 
จรรยาบรรณทางธุรกจิเพื่อใหทุ้กคนในบรษิทัฯ ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สุจรติและเทีย่งธรรม 
ทัง้ต่อบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ดงันี้ 

     3.1  ความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้เสีย 
 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 
 การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม
กนั การให้ขอ้มูลข่าวสารที่มคีุณภาพแก่ผู้ถือหุ้น การส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มส่ีวนร่วมในการ
ตดัสนิใจในเรื่องส าคญั รวมทัง้เพื่อรบัทราบการด าเนินงานและกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ ตลอดจนเพื่อสามารถตดิตามการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิาร การจดัใหม้มีาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น และไม่กระท าการอนัใดที่เป็นการละเมิดหรอื
ลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
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 การปฏิบติัต่อลูกค้า 
 บริษัทฯ มุ่งมัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้แก่ลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ การให้บริการตาม
มาตรฐานและการรบัฟังความเหน็ของลูกคา้ บรษิทัฯ พฒันาคุณภาพของบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้อย่าง
ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ โดยมกีารส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้รกิารของบรษิทัฯเพื่อน าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงการ
ใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ เพื่อส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีุณภาพ นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัพฒันาบุคลากรทีจ่ะมาใหบ้รกิารกบั
ลูกคา้ โดยการอบรมพนักงานทัง้ก่อนการปฏบิตังิานและพฒันาเพิม่พนูทกัษะความรูค้วามสามารถของพนักงานทีป่ฏบิตังิาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อใหลู้กคา้ของบรษิทัฯ ไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพ ปลอดภยั และถูกตอ้งตามกฏหมาย 

 การปฏิบติัต่อคู่ค้า 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในกระบวนการจัดซื้อจดัหา ซึ่งเป็นกระบวนการส าคญัเพื่อก าหนดค่าใช้จ่าย และ
คุณภาพสนิคา้ จงึต้องมขี ัน้ตอนการด าเนินงานเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด บรษิทัฯ 
ใหค้วามส าคญักบัคู่คา้ อนัเป็นบุคคลทีช่่วยเหลอืและเป็นส่วนหนึ่งในการผลกัดนัใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหส้ าเรจ็
ลุล่วงไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ ปฏบิตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขนัที่เป็นธรรมและเคารพซึ่งกนั
และกนั 

 การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับเจ้าหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ 
สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างเรยีบรอ้ย โดยบรษิทัฯ เคร่งครดัในการช าระหนี้ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าสนิคา้ทีไ่ดซ้ื้อจากเจา้หนี้ทาง
การคา้ตามก าหนดเวลาทุกราย โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตัวิ่าเป็นเจา้หนี้ทางการคา้รายใหญ่หรอืรายเลก็ 

 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางธรุกิจ 
 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัคู่แข่งทางธุรกจิ โดยไม่ไดม้องว่าเป็นเพยีงคู่แข่งทางธุรกจิดา้นเดยีวแต่ดว้ยสภาวะ
การแขง่ขนัทางธุรกจิ ยงัสามารถผนัมาเป็นพนัธมติรทางธุรกิจทีส่ าคญัในอนาคต บรษิทัฯ จงึให้ความส าคญัต่อการปฏบิตัติ่อ
คู่แขง่ทางธุรกจิอย่างเป็นธรรม  

 บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติ่อคู่แข่งทางธุรกจิใหส้อดคล้องกบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเกีย่วกบั
หลกัปฏบิตักิารแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมดิความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธิฉ้ีอฉล โดยมแีนวปฏบิตั ิ
ดงัต่อไปนี้ 

1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่ ี
2) ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม 
3) ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางลบ 

 การปฏิบติัต่อพนักงาน 
 บรษิทัฯ ตระหนักถงึคุณค่าทรพัยากรมนุษย์ ส่งเสรมิใหพ้นักงานปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุดมสีภาพการ
จ้างงานที่ยุติธรรม มโีอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกนัโดยไม่แบ่งแยก      
ในเรื่อง เชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติก าเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกาย หรือลกัษณะส่วนบุคคลที่ไม่
เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน และจะดูแลไม่ใหเ้กิดการคุกคามหรอืข่มขู่ต่อบุคลากรทุกระดบั ไม่ว่าจากบุคคลใดหรอืโดยวธิีใดๆ   
กต็าม 
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 การปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

1) ดา้นสงัคม   
บรษิทัฯ เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและพรอ้มส่งเสรมิการจา้งแรงงานจากชุมชนเพื่อใหเ้กดิการกระจายรายได้
ของผู้คนในชุมชน ตลอดจนการพฒันาเศรษฐกิจในพื้นที่ และให้ความส าคญัยิง่กบัการจดัการด้านความ
ปลอดภยัในโครงการที่ตัง้อยู่ตามที่ต่างๆ ของชุมชน นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัส่งเสรมิกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
สงัคมโดยทีทุ่กคนในบรษิทัฯ มส่ีวนร่วม 

2) ดา้นสิง่แวดลอ้ม  
บรษิัทฯ มนีโยบายในการปกป้องสิง่แวดล้อมโดยการส่งเสรมิ สนับสนุน และประชาสมัพนัธ์ให้พนักงาน
ร่วมกันประหยดัพลงังานไฟฟ้า ประปา และใช้ประโยชน์ต่อทรพัยากรสูงสุดด้วยการเปิดใช้ไฟฟ้าเท่าที่
จ าเป็น ปิดไฟฟ้าในจุดทีไ่ม่มคีวามจ าเป็นต้องใชง้านในช่วงเวลาพกั และหลงัเวลางาน หมัน่ตรวจสอบการ
ปิดน ้าหลงัการใชง้านทุกครัง้ การใชก้ระดาษใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด โดยการใชก้ระดาษทัง้สองหน้า รวมถงึ
ลดการใช้กระดาษโดยไม่จ าเป็นด้วยการควบคุมเอกสารในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการ
รณรงคใ์หค้ดัแยกขยะตัง้แต่ตน้ทางและก าหนดจุดทิง้ขยะ เพื่อการจดัการขยะอย่างเป็นระบบ 

     3.2 ความรบัผิดชอบต่ออาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 การปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัด้านสุขภาพอนามยั โดยก าหนดนโยบายใหม้กีารตรวจสุขภาพประจ าปี การฉีดวคัซนี
ป้องกนัโรคตดิต่อ และใหส้ทิธใินการเบกิค่ารกัษาพยาบาล โดยจดัใหม้สีวสัดกิารพนักงานอย่างเหมาะสม ส่งเสรมิการกฬีา
เพื่อสุขภาพและพลานามยัทีด่ขีองบุคลากร 

 การปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน 
บรษิทัฯ จดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างปลอดภยั ถูกสุขอนามยั มกีารควบคุมและลดความเสีย่งในการ

เกดิอุบตัเิหตุ อนัอาจเกดิขึน้ในสถานทีป่ฏบิตังิาน จดัใหม้อีุปกรณ์ในการป้องกนัอนัตราย และมกีารฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ 
รวมทัง้มกีารก าหนดแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ ส าหรบัรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน หรอืเหตุการณ์ภยัพบิตัทิีอ่าจ
เกดิขึน้ 

     3.3 ความรบัผิดชอบต่อแรงงาน และสิทธิมนุษยชน 
 การก าหนดผลตอบแทนและสวสัดิการ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกคนไม่ว่าจะท างานในส่วนใด และปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนโดยปราศจาก
การ เลอืกปฏบิตับิรษิทัฯ จงึมนีโยบายส าคญัในการจดัใหม้ผีลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม ส าหรบัพนักงานทุกคนที่
ปฏิบัติงาน อย่างทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงก าหนดนโยบายและความรับผิดชอบต่อพนักงานและสร้าง
บรรยากาศทีด่ใีนการท างาน อนัจะท าใหพ้นักงานทุกคนท างานร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 

 
ทัง้นี้ ผลตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานแต่ละคนอาจมคีวามแตกต่างกันในรายละเอียด โดยขึ้นอยู่กบั

ความรู ้ความสามารถ ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนั แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามมัน่ใจแก่พนักงาน
ทุกคนว่าจะไดร้บัการพจิารณาผลตอบแทนและสวสัดกิารอย่างเพยีงพอและเป็นธรรม 
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 การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการพฒันาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างและพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ  และ

ศักยภาพของพนักงานในทุกระดบัให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และ
ผลส าเรจ็ของธุรกจิ รวมทัง้เพื่อใหบุ้คลากรมขีดีความสามารถในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ ซึง่จะสรา้งความไดเ้ปรยีบในดา้นการ
แข่งขนัให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทัง้ภายในและภายนอกควบคู่ไปกับการจดัการความรู้ (Knowledge Management)      
ใหบุ้คลากร และแลกเปลีย่น เรยีนรูจ้ากประสบการณ์โดยผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย  

 การปฏิบติัเก่ียวกบัการเคารพสิทธิมนุษยชน 
บรษิัทฯ ด าเนินกิจการโดยให้ความส าคญักบัสทิธแิละเสรขีองบุคคล ไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน โดยปฏิบตัิตาม

กฎหมาย และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนักงาน และหลกัการเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล ปฏบิตัติ่อ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทุกระดบั และทุกดา้นดว้ยความเท่าเทยีมกนั บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานอย่างถูกตอ้ง
เคร่งครดั และเพิม่เตมิประโยชน์นอกเหนือจากกฎหมายตามความสามารถ และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

     3.4 ความรบัผิดชอบต่อข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบั โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุก

คน ต้องมคีวามรู้ความเขา้ใจกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน้าที ่ความรบัผดิชอบของตนอย่างถี่ถ้วน ปฏิบตัิตนตามกรอบของ
กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครดั และต้องไม่มส่ีวนรู้เหน็ ช่วยเหลือ หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ 
หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

     3.5 การปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อเรื่องทรพัย์สนิทางปัญญา และถอืเป็นนโยบายหลกัของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ  จงึมี

นโยบายไม่ส่งเสรมิหรอืสนับสนุนทัง้ทางตรงและทางอ้อมในการใชซ้อฟตแ์วรใ์ดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของ
บุคคลอื่น โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรบัทราบนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้
ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรส่์วนบุคคล และหา้มพนักงานกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา และ/หรอืกระท า
การอนัเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2560 

     3.6 การปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในเรื่องการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยก าหนดมาตรการรกัษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลข่าวสาร เพื่อป้องกนัและลดโอกาสทีข่อ้มูลส าคญัหรอืทีเ่ป็นความลบัจะถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดย
เจตนา หรอืความประมาทเลนิเล่อ  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อเรื่องทรพัยส์นิทางปัญญา และถอืเป็นนโยบายหลกัของบรษิทัฯ ส าหรบัการ
ใชซ้อฟตแ์วรภ์ายในบรษิทัฯ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมนีโยบายไม่ส่งเสรมิหรอืสนับสนุนทัง้ทางตรงและทางออ้มในการใชซ้อฟตแ์วร์
ใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่น ดงัทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 3.5 ขา้งตน้ 

     3.7 การสร้างและการเผยแพร่นวตักรรม 
บรษิัทฯ มนีโยบายในการสร้างนวตักรรมที่มคีุณภาพ และสร้างสรรค์ เพื่อน าเสนอคุณค่าให้กบัลูกค้า อีกทัง้มี

พนัธกจิ (Mission) ในการทุ่มเทสรา้งสรรคน์วตักรรมอย่างชาญฉลาด และมุ่งมัน่ในการส่งเสรมิการเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม 
ตลอดจนผลกัดนัผลติภณัฑส์ู่การขึน้ทะเบยีนบญัชนีวตักรรมไทย 
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4.  นโยบายป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คอื การที่บุคคลได้รบัผลประโยชน์จากการตดัสนิใจของตน ในการปฏิบตัิงานตาม
หน้าที่ ให้กบับรษิัทฯ หรอืการรบัรู้กิจกรรมการด าเนินงาน หรอืแผนการในอนาคตของบรษิัทฯ ซึ่งส่งผลให้การตดัสนิใจ
กระท าการใดๆ ของบุคคลนัน้ มไิดค้ านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 

 เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ บุคลากรทุกระดบัตอ้งหลกีเลี่ยงการมส่ีวนเกี่ยวขอ้งทางการ
เงนิ และความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่นๆ อนัอาจส่งผลใหเ้กดิความขดัแยง้ในดา้นความภกัด ีหรอืขดัขวางการปฏบิตังิานอย่างม ี
ประสทิธภิาพ และการตดัสนิใจกระท าการใดๆ จะต้องปราศจากอิทธพิลของความต้องการส่วนตวั ครอบครวั หรอืบุคคล
ใกลช้ดิ 

 บรษิัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการปฏบิตัสิ าหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน ส าหรบัการพจิารณาความ 
เหมาะสมของการท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเพื่อป้องกนัการเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไว้
อย่างชดัเจน เช่น ขัน้ตอนการอนุมตัิรายการที่เกี่ยวโยงกัน ก าหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้คณะกรรมการบรษิัท 
ผูบ้รหิาร และผูเ้กี่ยวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน หากพบรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้รบัทราบรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนัมรีายละเอยีดดงันี้ 

     4.1  การรบัเงินหรือประโยชน์ตอบแทน 
 บุคลากรทุกระดบัไม่ควรรบัสิง่บนัเทงิ/ของขวญัหรอืขอ้เสนอที่เป็นการส่วนตวัไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมจาก
บุคคลใดกต็าม อนัเนื่องจากการท างานในนามของบรษิทัฯ ซึ่งอาจท าใหต้้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ก่อใหเ้กดิความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

     4.2  การประกอบธรุกิจอ่ืนนอกบริษทัฯ และการมีความสมัพนัธก์บัผู้ท่ีเก่ียวขอ้งทางการค้า 
 ห้ามพนักงานทุกระดบัประกอบธุรกิจส่วนตวัใดๆ อนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัทฯ หรอืรบัปฏบิตังิาน
ใดๆ ใหก้บัคู่คา้ คู่แข่ง ลูกคา้ หรอืผูท้ีม่โีอกาสเป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ ในอนาคต ซึ่งมโีอกาสไดร้บัผลประโยชน์ทางตรงหรอื
ทางออ้ม อนัส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจ และการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อองคก์ร 

     4.3  การเปิดเผยการมีส่วนได้เสีย 
 ในการตกลงเขา้ท ารายการธุรกจิ หรอืการกระท าใดๆ หากกรรมการหรอืพนักงานคนใดมส่ีวนไดเ้สยีในการท า
รายการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางตรงหรอืทางอ้อม จะต้องเปิดเผยส่วนไดเ้สยีต่อบรษิทัฯ ก่อนการท ารายการ
ดงักล่าว เพื่อป้องกนัการเกิดการขดัแย้งทางผลประโยชน์ทัง้นี้รวมถึงการประกอบธุรกิจอื่น การลงทุน การถือหุ้นอย่ างมี
สาระส าคญัในกจิการอื่นซึง่เป็นคู่คา้ คู่แขง่ ลูกคา้ หรอืผูท้ีม่โีอกาสเป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ ในอนาคตดว้ย 

     4.4  การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน 
 กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น หรอืจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่น ต้องเปิดเผยการด ารงต าแหน่งดังกล่าวต่อบริษัทฯ ยกเว้นการด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่           
ไม่แสวงหาผลก าไร โดยทีก่ารด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นจะตอ้งไม่ขดัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัใน
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และตอ้งไม่ใชต้ าแหน่งหน้าทีง่านในบรษิทัฯ ไปใชใ้นการอา้งองิต่อการด าเนินธุรกจิภายนอก 
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     4.5  การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ 
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ทุกระดบั ต้องปฏบิตัติามแนวปฏบิตัใินการจดัการขอ้มูลลบัทีม่ผีลต่อ
ราคา หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และไม่ใชข้อ้มลู
ข่าวสารภายในอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน เพื่อ
แสวงหาก าไรหรอืประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม นอกจากนี้บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการใชข้อ้มลู
ภายใน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) คณะกรรมการผูบ้รหิารพนักงานและลูกจา้ง ตอ้งรกัษาความลบัและหรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ 
2) คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้ง ต้องไม่น าความลบัและหรอืขอ้มลูภายในบรษิทัฯไปเปิดเผย

หรอื แสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรอืเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและ
ไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

3) คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ต้องไม่ซื้อขายหลกัทรพัย์โดยใช้ความลบัและหรอืขอ้มูล
ภายในบรษิทัฯ และหรอืเขา้ท านิตกิรรมอื่นใด โดยใชค้วามลบั และหรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ อนัอาจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย ต่อบรษิทัฯ โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

4) บรษิทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการ และผูบ้รหิารมหีน้าทีร่ายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต์่อ
ส านักงาน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาด หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และก าหนดใหก้ารน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 
มโีทษตามทีร่ะบุไวใ้น พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 
     4.6  การให้ข้อมูลขา่วสาร หรือให้สมัภาษณ์ต่อส่ือมวลชน หรือต่อสาธารณชน 
 การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสู่สาธารณชนต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากกรรมการผูจ้ดัการโดยกรรมการผูจ้ดัการ
จะต้องเป็นผูช้ี้แจง หรอืมอบหมายใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดเป็นผูใ้หข้อ้มูลหรอืตอบค าถาม หากเป็นขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้ร่วมทุนอื่นๆ ต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูร้่วมทุนดว้ยหน่วยงานกลางทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่สาธารณชนไดแ้ก่ ส่วนงานสื่อสารองค์กรและนัก
ลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) โดยมหีน่วยงานภายในทีม่หีน้าทีแ่จง้ขา่วสารแก่พนักงาน หน่วยงานกลางทีเ่ป็นเจา้ของ
ข้อมูลมีหน้าที่เป็นผู้ให้รายละเอียด และประสานข้อมูลกับกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินก่อนมีการ
เผยแพร่ 

     4.7  รายการระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทั 
 บรษิทัฯ มแีนวทางการพจิารณาความเหมาะสมของการท ารายการระหว่างกนัในกลุ่มบรษิทั โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกนั
เสมอ โดยผ่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาด 
หลกัทรพัยโ์ดยก าหนดราคาและเงือ่นไขเสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) รายการระหว่างกนั
ทีม่สีาระส าคญัจะเปิดเผยรายละเอยีด มลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผล/ความจ าเป็น 

     4.8  การให้หรือรบัของขวญัและการเลี้ยงรบัรองทางธรุกิจ 
 การใชจ้่ายส าหรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ และการใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามสญัญาทางธุรกจิ 
สามารถกระท าไดแ้ต่ตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได ้
 พนักงานทุกคนต้องไม่เรยีก รบัสนิบน หรอืใหส้นิบนแก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีต่นรบัผดิชอบทัง้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์ในทางมชิอบ โดยมรีายละเอยีดตามนโยบายต่อตา้นการทุจรติและการคอรร์ปัชนั 
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     4.9  การบริจาคเพ่ีอการกศุล และการให้การสนับสนุน 
 การใหเ้งนิหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ จะตอ้งระบุชื่อในการสนับสนุนในนามบรษิทัฯ
เท่านัน้ โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ และชื่อเสียงที่ดีของบริษัทฯ ทัง้นี้ ในการ
เบกิจ่ายจะต้องระบุ วตัถุประสงค์การสนับสนุนที่ชดัเจน มหีลกัฐานที่ตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านตามกระบวนการ
ขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทัฯ อย่างถูกตอ้งเท่านัน้ 

5.  นโยบายการต่อต้านการทจุริตและคอรร์ปัชนั 
 หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ด าเนินการหรอืยอมรบั หรอืใหก้ารสนับสนุนการคอร์รปัชนั
ในทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และเป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั หากพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติ 
หรอืส่อไปทางทุจรติ ผู้พบเห็นจะต้องไม่ละเลย เพกิเฉยต่อพฤติกรรมดงักล่าว โดยต้องด าเนินการแจ้งผ่านช่องทางการ
รอ้งเรยีนทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 

6.  นโยบายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการร้าย โดยการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และ
แนวทางปฏบิตัทิีส่ านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิก าหนดขึน้อย่างเคร่งครดั 

 บรษิทัฯ ป้องกนัไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ประพฤตผิดิเกี่ยวกบัการฟอกเงนิ การก่อการรา้ย หรอื 
อาชญากรรมทางการเงนิอื่นๆ โดยใหพ้นักงานทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัลูกคา้ และจดัการกบัการท าธุรกรรมของลูกคา้ 
ไดป้ฏบิตัติามนโยบายนี้ และป้องกนัการฟอกเงนิ การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

7.  กิจกรรมทางการเมือง 
 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการอนัใดที่เกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทางการเมอืง ภายใน
บรษิัทฯ และไม่ใช้ทรพัยากรใดๆ ของบรษิัทฯ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิัทฯ เป็นองค์กรที่ยดึมัน่ใน
ความเป็นกลางทางการเมอืง สนับสนุนการปฏิบตัิตามกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธปิไตย รวมถึงไม่มี
แนวทางในการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืงแก่พรรคการเมอืงใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนช่วยเหลอืทัง้ทางตรงหรอื
ทางออ้ม 

8.  การปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัฯ และการดแูลทรพัยสิ์นของบริษทัฯ 
 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ทุกระดบั ตอ้งรบัผดิชอบในการดแูลทรพัยส์นิของบรษิทัฯ โดยน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้อย่างประหยดั และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทัง้ต้องระมดัระวงัมิให้เอกสารส าคญั      
สญูหายหรอืเสยีหาย หรอืขอ้มลูขา่วสารอนัเป็นความลบัของบรษิทัฯ รัว่ไหล อนัอาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ 

9.  นโยบายการรกัษาความลบั การรกัษาข้อมลู และการใช้ข้อมูลภายใน 
 บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการรกัษาความลบั การรกัษาขอ้มลู และการใชข้อ้มลูภายใน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจแก่กรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เกี่ยวกบัการรายงาน
การถอืหลกัทรพัยแ์ละการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อ ก.ล.ต ตามมาตรา 59 แห่ง 
พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาด หลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 โดยก าหนดใหแ้จง้ต่อเลขานุการบรษิทัทราบทุก
ครัง้ เพื่อแจ้งให้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งรบัทราบต่อไป รวมทัง้ได้แจ้งบทลงโทษหากมกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดดงักล่าว 
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2. ก าหนดใหก้รรมการ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) มหีน้าทีใ่นการรายงาน
การถือครองหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ครัง้แรกที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ และทุกครัง้ที่มกีาร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถงึจ านวนหลกัทรพัยท์ีถ่อืครองของบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งตามมาตรา 59 แห่ง 
พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และการตลาดหลกัทรพัย์ฯ และก าหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือ
ครองหลกัทรพัย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้
เพื่อรบัทราบเป็นรายไตรมาส 

3. ก าหนดในสญัญาจา้งแรงงาน ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ที่เกี่ยวกบัการท างาน ขอ้พงึปฏบิตัิของพนักงานต่อ
บริษัทฯ และถือเป็นจริยธรรมของพนักงาน ในการระมดัระวงัรักษาข้อมูลให้เป็นความลบั ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาประโยชน์ในทางมชิอบหรอื
เปิดเผยกบับุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนตวัและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง หรือท าให้ประโยชน์ของบรษิทัฯ
ลดลง หรอืกระท าการอนัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4. ใหค้วามส าคญัในการรกัษาสารสนเทศทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ โดยไม่น า
สารสนเทศดงักล่าวมาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง เว้นแต่เป็นขอ้มูลที่ต้องเปิดเผยต่ อ
บุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ในกรณีที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณะ และอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งงานนัน้ๆ เขา้ข่ายการเกบ็รกัษาขอ้มูลภายใน 
อนัอาจมผีลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ บุคคลภายนอกเหล่านัน้จะตอ้ง
ท าสญัญาการเกบ็รกัษาขอ้มูลความลบั (Confidentiality Agreement) ไวก้บับรษิทัฯ จนกว่าจะมี
การเปิดเผยขอ้มลูต่อ ตลท. และ ก.ล.ต. 

5. มกีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไวใ้นขอ้ 3.6 
เพื่อควบคุมและรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบสารสนเทศ และ/หรอืป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลู
บรษิัทฯ จากบุคคลภายนอก และการก าหนดระดบัการเขา้ถึงของขอ้มูลบรษิัทฯ ให้กบัพนักงานใน
ระดบัต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัความรบัผดิชอบ 

6. บรษิทัฯ จะใชบ้ทลงโทษตามระเบยีบของบรษิทัฯ หากพบว่าผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ได้ใช้ขอ้มูลภายในหรือมคีวามประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท าให้บรษิัทฯ ได้รบัความเสื่อมเสยีและ
ความเสยีหาย 

7. ในกรณีทีม่กีารใชข้อ้มลูภายในหรอืมคีวามประพฤตทิีส่่อไปในทางทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความเสื่อม
เสยีและความเสยีหาย ฝ่ายบรหิารจะจดัท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ าทุกปี 

 

10.  นโยบายการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการโดยมีแผนก
ตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบตังิาน และกิจกรรมที่ส าคญัของบรษิัทฯ ได้ด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดและมปีระสทิธภิาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ 
และเพื่อให้แผนกตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการ
บรษิทัจงึก าหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนไดร้บัการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 คณะกรรมการบรษิทัประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในทัง้ 5 ดา้น เป็นประจ าทุกปี ไดแ้ก่ การ
ควบคุมภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบ
การตดิตาม โดยบรษิทัฯ จดัใหม้ทีรพัยากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทั
ฯ มรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสม ส าหรบัการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

11.  การก ากบัดแูลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธรุกิจ 

      11.1  แนวทางการเสริมสร้างจรรยาบรรณธรุกิจ 
1. บรษิทัฯ จดัท าคูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเผยแพร่ทัว่ทัง้องคก์รเพื่อให้

พนักงานทุกคน ทุกระดบัศกึษาท าความเขา้ใจ และยดึถอืเป็นหลกัเกณฑใ์นการปฏบิตังิาน 

2. บรษิทัฯ ก าหนดใหแ้ผนกตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลการปฏบิตัติามคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิฉบบันี้ 
3. บรษิทัฯ ปลูกฝังค่านิยมขององคก์ร และสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีส่่งเสรมิคุณค่าทางจรยิธรรม ดงันี้ 

ก. กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และหวัหน้างานของบรษิทัฯ วางตนเป็นแบบอย่างทีด่ใีนเรื่อง
คุณธรรม จรยิธรรม 

ข. เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและความตระหนักรูใ้นเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม โดยด าเนินการ
ผ่านการจดัการองคค์วามรูอ้งคก์ร เช่น การรวบรวมความรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรม เป็นหนึ่งใน
หวัขอ้หลกัทีพ่นักงานทุกคนตอ้งยดึถอืปฏบิตั ิ

4. ก าหนดแนวทางการด าเนินการส าหรบักรณีทีเ่กดิปัญหาทางดา้นจรรยาบรรณ อนัไดแ้ก่ การรบัขอ้
รอ้งเรยีน การสบืสวนสอบสวน การคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีน และบทลงโทษตามขอ้ 11.2 

5. มกีระบวนการตรวจสอบ การประเมนิการควบคมุภายใน และการประเมนิการปฏบิตัติามคูม่อื
จรรยาบรรณของบรษิทัฯ เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหแ้น่ใจว่าองคก์รยงัคงยดึมัน่ในการการปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดอย่างเพยีงพอ และเหมาะสมตามขอ้ 10 

      11.2  การรายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธรุกิจและช่องทางการร้องเรียน 
       นโยบายการรบัเร่ืองร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

 วตัถปุระสงคก์ารรบัเร่ืองร้องเรียน 

1. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงพนักงาน แจ้งเบาะแสการกระท าความผิดกฎหมายหรือ

พฤตกิรรมทีส่่อถงึการทุจรติ หรอืประพฤตมิชิอบของบุคคลในองค์กร หรอืรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการกระท า

ผดิดา้นบรรษทัภบิาลและจรยิธรรมธุรกจิต่อคณะกรรมการสอบสวนตามทีแ่ต่งตัง้ได้ 

2. เพื่อให้มแีนวทางปฏิบตัใินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรยีนอย่างเป็นธรรมโดยมขีัน้ตอนทีร่ดักุม ชดัเจน 

และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกบักฎหมาย หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละจรยิธรรมทาง

ธุรกจิรวมทัง้ระเบยีบต่างๆ ของกลุ่มบรษิทั 

3. เพื่อน าข้อมูลการร้องเรยีนมาปรบัปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานของกลุ่มบริษัทให้มคีุณภาพมากขึ้น 

ตลอดจนป้องกนัปัญหาทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต 
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 ขัน้ตอนการรบัแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
  1. ช่องทางการร้องเรียน 

ผูร้อ้งเรยีนสามารถแจง้เรื่องรอ้งเรยีนโดยตรงถงึแผนกตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ผ่านช่องทางการรบั

เรื่องรอ้งเรยีนทีบ่รษิทัฯ จดัใหม้ขีึน้ดงันี้ 

1.1 โทรศพัทถ์งึแผนกตรวจสอบภายในทีห่มายเลขโทรศพัท ์ 02-539-6884 (ในเวลาท าการ) 

1.2 กล่องรบัความคดิเหน็ทีจ่ดัไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรเิวณส านักงานชัน้ 1 

1.3 ทางอเีมล cg@gli.co.th 

1.4 ช่องทางแจง้เรื่องรอ้งเรยีนบนเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ www.gli.co.th 

1.5 ทางไปรษณียโ์ดยส่งจดหมายถงึ 

 เรยีน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

   บรษิทั แกรนดไ์ลน์ อนิโนเวชัน่ จ ากดั 

   333 ลาดพรา้ว 64 แยก 12 แขวงวงัทองหลาง 

   เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

1.6 รอ้งเรยีนโดยตรงผ่านแผนกตรวจสอบภายใน 

  2. กระบวนการรบัเร่ืองร้องเรียน 

2.1 แผนกตรวจสอบภายในจะสอบถามขอ้มูลจากผู้ร้องเรยีน โดยผู้ร้องเรยีนสามารถร้องเรยีนโดยไม่

แจง้ชื่อ กรณีผูร้อ้งเรยีนไม่ประสงค์ทีจ่ะเปิดเผยตวัตน บรษิทัฯ จะพจิารณาและตรวจสอบหลกัฐาน

เท่าทีป่รากฎอยู่ การพจิารณารบัเรื่องรอ้งเรยีนอยู่ในดุลพนิิจของบรษิทัฯ และความส าคญัของเรื่อง

ร้องเรียน ซึ่งหากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องร้องเรียนนัน้มีความส าคัญ และมีความ

สมเหตุสมผล บรษิทัฯ จะพจิารณาแกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรยีนตามขัน้ตอนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดต่อไป 

2.2 กรณีผูร้อ้งเรยีนมคีวามประสงค์จะแจง้ชื่อนามสกุล แผนกตรวจสอบภายในจะด าเนินการบนัทกึชื่อ 

นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ร้องเรยีน เพื่อยนืยนัความมตีวัตนของผู้ร้องเรยีนใน

แบบรบัเรื่องรอ้งเรยีน ซึ่งในกรณีนี้ผูร้อ้งเรยีนอาจไดร้บัการพจิารณา และแก้ปัญหาไดร้วดเรว็กว่า

กรณีไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยตัวตน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือค้นหา

หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งจากหน่วยงานหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดต้่อไป 

2.3 แผนกตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วยงานหรือระบบงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัการถูกรอ้งเรยีนภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน จากนัน้ใหร้ายงาน

ผลการตรวจสอบต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หากพจิารณาแล้วเหน็ว่าเรื่องรอ้งเรยีนนัน้มมีลูความ

จริงและมสีาระส าคญั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะแต่งตัง้ผู้บริหารและผู้จดัการแผนกตรวจสอบ

ภายในเป็นคณะกรรมการสอบสวน และพจิารณาแก้ไขปัญหาเรื่องรอ้งเรยีนใหแ้ล้วเสร็จภายใน 7 

วนันับแต่วนัที่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน จากนัน้ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในน าเสนอต่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติผลการสอบสวนและมาตรการแก้ไขปัญหา      

เรื่องรอ้งเรยีน จากนัน้จะตดิต่อไปยงัผูร้อ้งเรยีนเพื่อรายงานผลของการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อ

เรื่องร้องเรียนนัน้ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม      

การด าเนินการแกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรยีนตอ้งด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 30 วนั

ท าการ นับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 

mailto:cg@gli.co.th
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2.4 กรณีมเีหตุสุดวสิยั ท าใหก้ารพจิารณาแกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรยีนต้องใชร้ะยะเวลาเกนิ 30 วนัท าการ 

บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าเป็นหนังสือให้ผู้ร้องเรียนรับทราบทุก 15 วันท าการ นับแต่ครบ

ระยะเวลา 30 วนั 

2.5 แผนกตรวจสอบภายในรวบรวมเรื่องรอ้งเรยีนรายงานต่อคณะกรรมการการตรวจสอบในทีป่ระชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

2.6 กรณีบรษิัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรยีนนัน้มมีูลความจรงิและมสีาระส าคญั โดยเป็นการ

กระท าที่ขดัต่อกฎหมาย หรือขดัต่อระเบียบข้อบังคบั นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือส่งผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยส าคัญต่อภาพลกัษณ์ 

ชื่อเสียง หรือการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ แผนกตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบทนัท ี

 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน 
บรษิัทฯ มนีโยบายใหค้วามเป็นธรรมและให้ความคุม้ครองแก่พนักงานหรอืบุคคลภายนอกที่แจง้ขอ้มูล

ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ       
การทุจรติ ตลอดจนรายงานทางการเงนิทีไ่ม่ถูกต้องหรอืระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง โดยบรษิทัก าหนดให้มี
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรยีน โดยผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรยีนสามารถเลอืกที่จะไม่เปิดเผย
ตนเองได ้และขอ้มลูการแจง้เบาะแสหรอืเรื่องรอ้งเรยีนจะถูกเกบ็เป็นความลบั โดยบรษิทัฯ จะแต่งตัง้ผูบ้รหิารและ 
ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นผู้รบัผดิชอบโดยตรงในกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งในการพจิารณาตรวจสอบ 
และแก้ไขเรื่องร้องเรยีนดงักล่าว และจะไม่มกีารเปิดเผยชื่อผูแ้จ้งเบาะแส ผู้ร้องเรยีน หรอืผู้ที่ถูกอ้างเป็นพยาน 
เวน้แต่เป็นการเปิดเผยแก่ผูม้อี านาจตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เพื่อประสทิธภิาพและความรวดเรว็ในการด าเนินการที่
เกีย่วขอ้ง ดงันัน้ ขอ้มลูผูแ้จง้เบาะแสหรอืผู้รอ้งเรยีนจะล่วงรูเ้ฉพาะคณะกรรมการการตรวจสอบ ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายในเท่านัน้ ส าหรบัขอ้มูลการแจง้เบาะแส และเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุ่มบรษิทัฯ จะล่วงรูเ้ฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิการกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรอืบุคคลทีแ่จง้เบาะแสหรอืร้องเรยีนมายงั
บรษิทัฯ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ห้ามมิให้กระท าการอนัเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
บุคคลใดทีร่บัจา้งท างานใหบ้รษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะการท างาน หรอืสถานที่
ท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรอืกระท าการอื่นใด ทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่
เป็นธรรม ตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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บทลงโทษ 

จรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ ถอืเป็นวนิัยทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัิ
ตามอย่างเคร่งครดั การไม่ปฏบิตัติามหรอืกระท าฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกจิใดๆ อนัเป็นเหตุให้บรษิทัฯ ไดร้บั
ความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่ไม่ปฏิบตัิตามหรือผู้ที่ฝ่าฝืนนัน้ ต้องได้รับโทษทางวินัยตาม
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทัฯ ว่าดว้ยเรื่องการลงโทษทางวนิัย รวมทัง้อาจเขา้ขา่ยเป็นผูก้ระท าผดิตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 เพิม่เตมิดว้ย  

บรษิทัฯ หา้มมใิหพ้นักงาน หรอืบุคคลใดกล่าวหาหรอืแจง้ความเทจ็อนัเป็นเหตใุหผู้อ้ื่นไดร้บัความเสยีหาย 
หากบรษิทัฯ พบว่าการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืการแจง้เบาะแส หรอืการใหข้อ้มูลใดๆ ทีม่หีลกัฐานพสิูจน์ไดว้่าเป็น
การกระท าทีม่เีจตนาไม่สุจรติ เป็นเทจ็ และจงใจใหเ้กดิความเสยีหาย ผูแ้จง้ความเทจ็จะต้องถูกพจิารณาลงโทษ
ทางวนิัยตามทีก่ าหนดภายใตร้ะเบยีบบรหิารงานบุคคลของบรษิทัฯ 

การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติั 

1. ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้อง
รบัทราบท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิอย่างเคร่งครดั 

2. ก าหนดแนวทางยกย่องผู้ที่ปฏิบตัติามแนวปฏบิัติของจรรยาบรรณทางธุรกิจและลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน เช่น 
การให้รางวลัแก่ผู้ปฏิบตัิดี การลงโทษทางวนิัยต่อผู้ฝ่าฝืน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณทางธุรกจิอย่างเคร่งครดั 

3. ก าหนดช่องทางในการสอบถามขอ้สงสยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ รวมถงึการ
แจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั นโยบายการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธุรกจิ ไวใ้นหลายช่องทาง เช่น ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ แผนกกฎหมาย 
แผนกตรวจสอบภายใน หรอืแจง้ผ่านช่องทางการรอ้งเรยีนทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 

4. มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในท าหน้าที่รายงานข้อมูลการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกจิต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

5. ก าหนดใหท้บทวนจรรยาบรรณธุรกจิเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ
และสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบต่างๆ ทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป 

 
 

 คู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิฉบบันี้ มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่11 สงิหาคม 2564 เป็นต้นไป และก าหนดทบทวนทุก 1 ปี
เป็นอย่างน้อย 
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                                                                                                                       ประธานกรรมการบรษิทั 

                                                                                             บรษิทั แกรนดไ์ลน์ อนิโนเวชัน่ จ ากดั 


