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บทนํา 

 

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ในการดําเนินธุรกิจ ของบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ จํากดั (มหาชน) บนพืน้ฐานการมีจริยธรรมและ

คุณธรรม ภายใต้การบริหารงาน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทํา             

“คู่มือจรรยาบรรณ”  ด้วยความมุ่งมัน่ให้ความสําคญักบัการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมต่อผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย โดยคํานึงถึงหลกั

คณุธรรมและจริยธรรม  สงัคมสว่นรวม และสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นสว่นสําคญัท่ีจะทําให้บริษัทดําเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน  

 บริษัทฯ ได้กําหนดคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือให้พนักงานทุกท่าน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน มีความ

เข้าใจตามแนวปฏิบติัท่ีดีและเคร่งครัด และเป็นมาตรฐานเดียวกนั  

 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกท่าน จะทําความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตาม           

“คูมื่อจรรยาบรรณ” ฉบบันี ้เพ่ือร่วมกนัพฒันาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอยา่งเติบโต ตอ่เน่ือง และยัง่ยืนตอ่ไป 
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คู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
 

บริษัทฯ ได้กําหนดคูมื่อจรรณยาบรรณของบริษัท เพ่ือให้พนกังานทกุท่าน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานมีความเข้าใจ

ตามแนวปฏิบติัท่ีดีและเคร่งครัด และเป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงันี ้: 

 

จรรยาบรรณธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหาร กําหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) 

เป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์และเหมายหลกัท่ีสอดคล้องกบัการสร้างคณุค่าให้กิจการ ลกูค้า ผู้ มีสว่นได้เสีย และสงัคม

โดยรวม ดงันี:้- 

Motto  (คาํขวัญ)  :   อินเตอร์ลิง้ค์ นมัเบอร์วนั (INTERLINK  no. 1) 

Vision  (วสัิยทัศน์) :   เติบโต ตอ่เน่ือง และยัง่ยืน 

Philosophy   (ปรัชญา) :   นําเทคโนโลยีมาพฒันาประเทศไทย 

Mission  (พันธกจิ) :   เติบโตไปพร้อมกนัทัง้ลกูค้า และพนัธมิตร 

Core value  (ค่านิยม) :   คนดี – คนเก่ง 

Commitment  (ปฏญิญา) :   1. สนิค้าคณุภาพ    

               2. ราคาถกูกวา่    

       3. บริการท่ีดีกวา่ 

Intention (ความมุ่งม่ัน) 

1.  บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) (Interlink Communication Public Company Limited) 

 นําเข้าและจดัจําหน่ายสายสญัญาณท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย  

2. บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) (Interlink Telecom Public Company Limited) 

 เป็นผู้ให้บริการโครงข่าย Fiber Optic ครอบคลมุ 77 จงัหวดัทัว่ไทย  

 เป็นศนูย์ดาต้าเซน็เตอร์ท่ีปลอดภยัและทนัสมยัท่ีสดุ 

3. บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอน็จเินียร่ิง จาํกัด (Interlink Power and Engineering Co., Ltd.) 

 เป็นผู้ เช่ียวชาญงานวิศวกรรมโครงการระบบไฟฟ้าและส่ือสาร 

ค่านิยมขององค์กร (Core Value)  

 คือ แนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมซึง่กําหนดเป็นนโยบาย  เพ่ือมุง่เน้นให้พนกังานทกุคนปฏิบติั อนัจะทําให้เกิดความเป็นระเบียบ

แบบแผนในการปฏิบติังาน  และสง่ผลให้ภาพรวมการปฏิบติังานบรรลเุป้าหมายขององค์กร 
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คา่นิยมขององค์กร : คือคําวา่ “ คนดี คนเก่ง” ซึง่มีโดยมีแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสม ดงันี ้:  

คนดี คนเก่ง 

1. มีเหตผุล 
2. ใฝ่หาความรู้ 
3. ทีทศันคติท่ีดี 
4. ซือ้สตัย์ สจุริต มีคณุธรรม 
5. เหน็แก่สว่นรวม 
6. ต้องเป็นคนมีนํา้ใจ 
7. มีความวิริยะอตุสาหะ 
8. มีวินยัและสมัมาคารวะ 
9. รู้หน้าท่ีในงาน ในรอบครัว และในสงัคม 
10. รักษาช่ือเสียงทัง้ของตนเองและบริษัท 

1. เก่งคน 
2. เก่งคิด 
3. เก่งงาน 
4. เก่งเรียน 

 

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้จดัทําจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ขึน้เพ่ือให้นกัลงทนุสมัพนัธ์ยดึถือ

เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมโดยมีแนวทางท่ีจะช่วยให้นักลงทุนสมัพันธ์ปฏิบัติหน้าท่ีได้

สอดคล้องกบัหลกัการพืน้ฐาน โดยแนวปฏิบติันีเ้ป็นตวัอย่างเพียงสว่นหนึ่ง บริษัทฯ ควรพิจารณาความเหมาะสมและอาจกําหนดแนว

ปฏิบัติอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานนักลงทุนสมัพันธ์เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อันจะทําให้เกิดการสร้าง

มลูคา่เพิ่มให้กบับริษัท และสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สาธารณชน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

การเปิดเผยข้อมูลที่สาํคัญและจาํเป็น อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทนัเวลา 

1) นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลา โดยปฏิบติัตามข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ 

เช่น สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมลูตา่งๆอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ โดยนกัลงทนุสมัพนัธ์สามารถ

ปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลบั ทางการค้าหรือเป็นข้อมูลท่ีอาจทําให้บริษัทเสีย

ความสามารถในการแข่งขนัได้ 

3) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรพิจารณาการให้ข้อมลูต่างๆให้มีความชดัเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทําความเข้าใจ 

เช่น การชีแ้จงข้อมลูหรือเหตผุลท่ีทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทเปล่ียนแปลง มากกว่าร้อยละ 20 และ/หรือ ข้อมลูใน MD&A ควรมี

คําอธิบายท่ีชดัเจนทําให้เข้าใจถงึท่ีมาท่ีไปและเหตผุลของการเปล่ียนแปลงของตวัเลขตา่งๆได้  

4) ในกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวร่ัว นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรรีบดําเนินการ ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะ โดยปฏิบติัตาม

ข้อกําหนดของ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท จดทะเบียน  

5) นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรเปิดเผยข้อมลูท่ีไมถ่กูต้อง ด้วยเจตนารมณ์ในการผลกัดนัให้มีการซือ้หุ้นของบริษัท 
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6) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรกําหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมลูหรือแหลง่ ข้อมลูให้กบัผู้ใช้ข้อมลูได้รับทราบอยา่งเทา่เทียมกนั 

การดแูลและรักษาข้อมูลภายใน  

1) บริษัทจดทะเบียนควรกําหนดแนวทางในการดแูลข้อมลูภายใน เช่น กําหนดและจํากดับคุคลท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลู

ภายในได้ โดยนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีมีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมลูภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมลู ดงักล่าวให้บคุคลอ่ืนทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผย

ข้อมลูตอ่สาธารณะ ตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ แล้ว  

2) นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลข้อมลูภายในให้ถกูต้อง เช่น ข้อมลูท่ีมีนยัสําคญัต่อ

ผลการดําเนิน งานควรมีการเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้ทราบทัว่กนัก่อนมีการเปิดเผยให้กบัผู้ลงทนุกลุม่ใดกลุ่ม

หนึง่โดยเฉพาะเจาะจง 

3) บริษัทจดทะเบียนควรกําหนดหลกัเกณฑ์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทให้แก่นกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น กําหนดช่วงเวลาใน

การห้ามซือ้ ขายหุ้น และการรายงานการซือ้ขายหุ้นให้แก่ฝ่าย Compliance หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมาย เช่น เลขานกุาร

บริษัท เป็นต้น 

4) นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรกําหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบคําถาม เก่ียวกับผลประกอบการในอนาคตอนัใกล้ให้แก่

นกัวิเคราะห์และ นกัลงทนุ (Quiet Period) ทัง้นี ้เน่ืองจากนกัลงทนุสมัพนัธ์ของ แต่ละบริษัทจะเร่ิมรับรู้ข้อมลูงบการเงินในช่วงเวลาท่ี

แตกต่างกนั ดงันัน้ นกัลงทนุสมัพนัธ์จึงควรพิจารณากําหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกบัช่วงเวลาท่ีเร่ิม

รับทราบตวัเลขให้มากท่ีสดุ เช่น อยา่งน้อย 2 สปัดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงิน 

5) กรณีมีการจดัประชมุนกัวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรดําเนินการให้แล้ว

เสร็จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมดัระวงัในการให้ข้อมลู โดยต้องไม่ให้ข้อมลู ใดๆ ท่ีมีข้อกําหนดห้ามเอาไว้ เช่น ตวัเลข

ประมาณการรายได้และ กําไรของงวดการเงินนัน้ๆ 

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม  

1) นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้รูปแบบกิจกรรมท่ีจดัให้

บุคคลแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม แต่ข้อมูลท่ีให้ต้องเป็นข้อมูลท่ีเท่าเทียมกันและไม่ทําให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

เสียเปรียบหรือ เสียโอกาสในการลงทนุ  

2) นักลงทุนสมัพันธ์ควรเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสยัได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เลือก

ปฏิบติัท่ีจะติดตอ่แตเ่ฉพาะบคุคลกลุม่หนึง่กลุม่ใดเป็นพิเศษ  

3) นักลงทนุสมัพันธ์ควรเปิดเผยข้อมูลท่ีนําเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทัว่กันและทันทีท่ี

สามารถทําได้ เช่น ควรนํา Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลงัจากการ

ประชมุเสร็จสิน้โดยเร็ว  

4) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรใช้ความระมดัระวงัในการส่ือสารข้อมลูผ่านทางเครือข่ายทางสงัคม (Social Network) โดยนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ สามารถติดตามข้อมลูข่าวสารเพ่ือช่วยให้เข้าใจมมุมองของ นกัลงทนุได้ แต่หากพบประเด็นท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจ

คลาดเคล่ือน และจําเป็นต้องชีแ้จง นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรแจ้งข้อมลูผ่านทางระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้ทกุฝ่ายรับทราบโดยทัว่กนั 

เพ่ือ ป้องกนัปัญหาการให้ข้อมลูเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
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นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดงันี ้ 

1. การปฏิบัตต่ิอนักลงทุน 

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรปฏิบติัตอ่นกัลงทนุทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุรายใหญ่หรือรายเลก็ 

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้โอกาสแก่นกัลงทนุรายบคุคลได้เข้า ถึงข้อมลูในระดบัท่ีเท่าเทียมกบันกัวิเคราะห์และนกั

ลงทนุ สถาบนั  

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรเลือกปฏิบติัในการรับนดัประชมุ (One-on-One Meeting) กบั นกัลงทนุสถาบนัหรือกลุม่

นกัลงทนุ หากไม่สามารถรับนดัได้ทกุกลุม่ นกัลงทนุสมัพนัธ์ ควรกําหนดหลกัเกณฑ์ในการรับนดัท่ีชดัเจนและเป็น

ธรรมแก่ทกุฝ่าย 

 ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักลงทุน เช่น การเย่ียมชมกิจการ และการพบปะนักลงทุน นักลงทุนสัมพันธ์ควร

ดําเนินการ โดยพิจารณาถงึประโยชน์ของบริษัทและความคุ้มคา่ของ ทรัพยากรท่ีจะใช้เป็นท่ีตัง้  

2. การปฏิบัตต่ิอนักวิเคราะห์  

 ในการจดัประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเชิญและเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์จากทกุ

บริษัทหลกัทรัพย์ได้เข้าร่วมอยา่งเทา่เทียมกนั 

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรให้สิง่ของตอบแทนหรือของขวญัแก่นกัวิเคราะห์เพ่ือจงูใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์ 

ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเทา่นัน้ 

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเคารพในผลงานและความเหน็ของ นกัวิเคราะห์ แต่สามารถชีแ้จงข้อเท็จจริงท่ีถกูต้องได้ หาก

เหน็วา่ มีการใช้หรือให้ข้อมลูท่ีคลาดเคล่ือน  

3. การปฏิบัตต่ิอส่ือมวลชน  

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ข้อมลูและเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชน ได้รับทราบข้อมลูตามความเหมาะสม  

 นกัลงทุนสมัพนัธ์ไม่ควรใช้เง่ือนไขในการทําธุรกิจกับส่ือมวลชน เช่น การลงโฆษณาในส่ือ เพ่ือให้ส่ือมวลชนนํา 

เสนอข่าวหรือให้ความเหน็ในเชิงบวกแก่บริษัท  

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่ส่ือมวลชนเพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้ส่ือมวลชนเขียน 

บทความหรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิงสร้างข่าวท่ีไมเ่ป็นจริง  

4. การปฏิบัตต่ิอหน่วยงานทางการ  

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูแก่ หน่วยงานทางการตามท่ีถกูร้องขอ 

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรให้ของขวญัแก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วย งานทางการเพ่ือให้ความช่วยเหลือใดๆ เป็นกรณีพิเศษ  

5. การปฏิบัตต่ิอบุคคลภายในองค์กร 

 นักลงทุนสัมพันธ์ควรประสานงานให้ผู้บริหารของบริษัทได้พบปะกับผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามโอกาสท่ีสมควร        

นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรรายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ได้รับทราบถึงข้อมลูต่างๆ ท่ีจะช่วยสร้างมลูค่าเพิ่ม
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ให้แก่องค์กร เช่น ผลการดําเนินกิจกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ความเห็นจากนกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ และข้อมลู

ความเคล่ือนไหวในตลาดทนุ เป็นต้น  

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเป็นส่ือกลางของบริษัทในการส่ือสาร ให้พนกังานในองค์กรได้รับทราบถงึจรรยาบรรณนกัลงทนุ

สมัพนัธ์ เพ่ือให้พนกังานได้มีส่วนร่วมในการปฏิบติัเช่น เดียวกนักบันกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น เร่ืองการดแูลและรักษา

ข้อมลูภายใน เป็นต้น 

6. การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เช่น สถาบันการเงนิและบริษัท Credit Rating  

 นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ข้อมลูแก่ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ ใน ระดบัท่ีเท่าเทียมกนั ยกเว้นแต่มีความจําเป็นอ่ืนใดในการ 

ดําเนินธุรกิจ เช่น ต้องให้ข้อมลูภายในประกอบการขอสินเช่ือโครงการจากสถาบันการเงิน ในกรณีนี ้นักลงทุน

สมัพนัธ์ต้องดําเนินการด้วยความระมดัระวงัและต้องขอให้ ผู้ ท่ีได้รับข้อมลูภายในลงนามในสญัญารักษาความลบั

ไว้ด้วย 

การปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

1) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมลู

ของบริษัทเพ่ือประโยชน์สว่นตน 

2) นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลท่ีได้จากการทําหน้าท่ีนักลงทุน

สมัพนัธ์ให้แก่บริษัท 

3) นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกดําเนินกิจกรรมหรือ

เข้าร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้าร่วม Roadshow กบัเฉพาะบางบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีให้สิทธิประโยชน์พิเศษ

บางอยา่ง เป็นต้น  

4) นกัลงทนุสมัพนัธ์พงึปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณพนกังาน ตา่งๆ ท่ีบริษัทจดทะเบียนได้กําหนดไว้  

เร่ืองอ่ืนๆ 

1) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรแตง่กายให้เหมาะสมกบัสถานท่ีและกิจกรรมท่ีเข้าร่วม  

2) นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรให้ข้อมลูในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคูแ่ข่งหรือผู้ มีสว่นได้เสียตา่ง ๆ  

 

จรรยาบรรณของพนักงาน 
พนกังานมีหน้าท่ีต้องทําความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ โดยเม่ือมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม ให้ปรึกษา กบั

ผู้บงัคบับญัชา ฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือบคุคลท่ีบริษัทกําหนดให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการ ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบเม่ือ พบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆ กบั หน่วยงานหรือบคุคลท่ีบริษัทได้มอบหมาย 
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การปฏิบัตต่ิอบริษัท 

พนกังานจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทัง้ข้อบงัคบั และคําสัง่ของบริษัท และหลีกเล่ียง การมี

ส่วนเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน นอกเหนือจากการ

ปฏิบติัตามกฎหมายแล้ว พนกังานทกุคนต้องปฏิบติัตามหน้าท่ีตามหลกัจริยธรรม ซึง่เราถือวา่การมีจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นทรัพย์สินท่ี

มีคา่ย่ิงของบริษัท   

การปฏิบัตต่ิอตนเอง  

1) ดํารงตนตัง้มัน่อยูใ่นความซ่ือสตัย์สจุริต และเท่ียงธรรม มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

2) ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกําลงักายและกําลงัความคิดในการทํางานโดยถือประโยชน์ของ

องค์กรเป็นสําคญั 

3) ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความขยนัหมัน่เพียร รวมทัง้แสวงหาแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงงานให้มีประสทิธิภาพอยูเ่สมอ 

4) รักษาเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับในสงัคม 

5) เป็นผู้ มีวินยั และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กร ค่านิยมขององค์กร และประเพณีอนัดีงามไม่ว่าจะระบไุว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม  

6) หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อนัอาจกระทบตอ่ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กร หรือเป็นปัญหาแก่องค์กรในภายหลงัได้ 

7) ไม่ใช้เวลาปฏิบติังานขององค์กรไปทํางานอ่ืน หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั ท่ีส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบติังานในเวลา

ทํางานขององค์กรได้อยา่งเตม็ท่ี  

การปฏิบัตต่ิอลูกค้า ผู้เก่ียวข้อง และสังคม 

1) อํานวยความสะดวกและปฏิบติัตอ่ผู้มาติดตอ่ด้วยความสภุาพเรียบร้อยอยา่งเต็มใจและเตม็ความสามารถ โดยไมช่กัช้า 

2) ยินดีรับฟังความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะจากบคุคลอ่ืน และพร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อมลูท่ีถกูต้องตามสถานะแหง่ตน 

3) เหน็คณุคา่ของบคุคลอ่ืน ปฏิบติัตอ่ผู้ อ่ืนด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผู้ อ่ืนอยูเ่สมอ  

4) มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพฒันาสงัคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องาน และ

ภาพพจน์ขององค์กร  

การปฏิบัตริะหว่างพนักงาน 

1) เสริมสร้างการทํางานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนั เพ่ือประโยชน์ต่องานขององค์กร โดย

สว่นรวม 

2) ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแหง่ความสามคัคีและความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนัในหมูพ่นกังาน 

3) ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือของผู้ ใต้บังคับบัญชาโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา      

ตามคา่นิยมขององค์กร 

4) ปฏิบติัต่อผู้บงัคบับญัชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความมีนํา้ใจและเคารพในศกัด์ิศรี

ของผู้ อ่ืน 
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5) ไมนํ่าผลงานของเพ่ือนพนกังานมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง   

การปฏิบัตต่ิอองค์กร  

1) การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั คําสัง่ และมติคณะกรรมการ 

-   ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานขององค์กร รวมทัง้กฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ คําสัง่ และมติ

คณะกรรมการ 

  -   ไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมในการกระทําหรือปกปิดการกระทําใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย  

2) การบนัทกึ การรายงาน การรักษา การใช้และการเปิดเผยข้อมลูขององค์กร 

-   บนัทกึและรายงานข้อมลูตา่งๆ ให้ถกูต้องตามระบบ และมาตรฐานท่ีวางไว้ รวมทัง้ห้ามมิให้ปลอมแปลง หนงัสือ

รายงาน หรือเอกสารใดๆ  

-   ไมใ่ช้ข้อมลูเอกสาร โปรแกรมซอฟแวร์หนงัสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบนัทกึเสียง และงานของบคุคลใดในอนัท่ี

จะเป็นการละเมิดกฎหมายลขิสทิธ์ิไมว่า่ข้อมลูหรืองานนัน้จะแสดงการสงวนลขิสทิธ์ิไว้หรือไม ่

-   เม่ือพ้นช่วงระยะเวลาท่ีต้องเก็บรักษาข้อมลูหรือเอกสาร พนกังานท่ีเก่ียวข้องต้องดแูลให้มีการทําลาย ด้วยวิธีท่ี

เหมาะสมถกูต้องกบัข้อมลูหรือเอกสารแตล่ะประเภท 

-   ไมใ่ช้ข้อมลูขององค์กรท่ีได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 

-   ข้อมลูภายในขององค์กรท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน มติและความเห็นของ คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และฝ่ายจดัการ ให้ถือเป็นข้อมลูลบั การเปิดเผย ข้อมลูดงักล่าวต่อบุคคลใด 

จะต้องได้รับอนมุติัจากหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมลู 

การปกป้องทรัพย์สินขององค์กร 

1) ใช้ทรัพย์สนิขององค์กรอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

2) ช่วยกนัดแูลมิให้ทรัพย์สนิใดๆ ขององค์กรเส่ือมคา่ หรือสญูหายโดยมิชอบ 

3) ไมใ่ช้ทรัพย์สนิใดๆ ขององค์กรเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอ่ืน 

การใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) พนกังานจะต้องปฏิบติัตามแนวปฏิบติัและคําสัง่เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร รวมทัง้ข้อมลู

อิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ของบริษัท รวมทัง้จะต้องไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง 

2) พนกังานจะหลีกเล่ียงเวบ็ไซต์ท่ีบริษัทถือวา่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม และงดเว้นท่ีจะเผยแพร่ข้อมลูหรือ

เวบ็ไซต์ดงักลา่วตอ่ผู้ อ่ืน รวมทัง้จะหลีกเล่ียงเวบ็ไซต์ท่ีไมเ่ป็นท่ีรู้จกั ซึง่น่าสงสยัในความ ปลอดภยั 

3) พนกังานท่ีได้รับมอบหมายเท่านัน้ท่ีมีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมลู ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรืออ่ืนๆ 

ห้ามพนกังานท่ีไม่ได้รับมอบหมายเข้าด ูทําซํา้ เผยแพร่ ลบทิง้ ทําลายหรือเปล่ียนแปลงข้อมลู เปล่ียนรหสัผ่าน หรือกระทําการอ่ืนใดท่ี

ทําให้เกิดความเสียหาย  
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4) พนกังานท่ีใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนญุาตของเจ้าของลิขสิทธ์ิ และเฉพาะท่ี

ได้รับอนญุาตให้ใช้งานจากบริษัทเทา่นัน้ เพ่ือป้องกนัปัญหาการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

1) การนําผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือท่ีจะนํามาใช้ภายในบริษัทจะต้อง ตรวจสอบ 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ จะไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

2) เม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน จะต้องสง่มอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึง่รวมไปถึงผลงานคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะ

เป็นข้อมลูท่ีเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ 

การรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด  

1) ห้ามเรียกร้องสิง่ของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบคุคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีหรือธุรกิจเก่ียวข้องกบัองค์กร   ทัง้นีไ้ม่ว่าโดยตนเอง

หรือผู้ อ่ืน 

2) ห้ามรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีหรือธุรกิจเก่ียวข้องกับองค์กร เว้นแต่ในโอกาส หรือ

เทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพงึปฏิบติัต่อกนัโดยสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดนัน้ แต่ทัง้นีก้ารรับดงักลา่วต้องไม่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสนิใจอยา่งหนึง่อยา่งใดโดยไมเ่ป็นธรรมตอ่การปฏิบติัหน้าท่ี 

3) การรับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2) โดยความจําเป็นอย่างย่ิงเพ่ือรักษา 

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบคุคล ให้ผู้ รับรายงานผู้บงัคบับญัชาของตนทราบ 

4) การรับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กนัในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างองค์กร หรือเป็นการเช่ือมสมัพนัธไมตรีระหว่าง

องค์กร ให้ผู้ รับรายงานผู้บงัคบับญัชาของตนทราบ  

การให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด 

1) ไม่ใช้วิธีการให้เงิน  ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผู้หนึ่งผู้ ใดท่ีมีเจตนาเพ่ือชกันําให้กระทําหรือละ เว้นการ

กระทํา ท่ีไมถ่กูต้อง 

2) ไมเ่สนอเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ เพ่ือแลกเปล่ียนสทิธิพิเศษ ท่ีไมค่วรได้ 

3) การใช้จ่ายสําหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ เป็นเร่ืองท่ียอมรับได้แตต้่องใช้จ่ายอยา่งสมเหตสุมผล 

การใช้สิทธิทางการเมือง  

1) ควรใช้สทิธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กร มีส่วนเก่ียวข้องหรือให้การสนบัสนนุพรรค การเมืองใด

พรรคการเมืองหนึง่ หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึง่ 

3) ไมใ่ช้ทรัพย์สนิขององค์กร เพ่ือสนบัสนนุพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึง่  
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การดแูลให้มีการปฏิบัตติามและการทบทวน  

1) ถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงาน ท่ีจะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบติั ตาม

จรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 

2) ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบ ให้พนกังานภายใต้บงัคบับญัชาของตนปฏิบติัตาม จรรยาบรรณนีอ้ย่าง

จริงจงั 

3) ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัต้องเป็นผู้ นําในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ตลอดจนสง่เสริมสภาพแวดล้อมในการ ทํางานให้

พนกังานและบคุคลท่ีเก่ียวข้องเข้าใจวา่การปฏิบติัตามจรรยาบรรณเป็นสิง่ท่ีถกูต้องและต้องปฏิบติั อยา่งเคร่งครัด และไม่สามารถอ้าง

ได้วา่ไมท่ราบแนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณนี ้

4) เม่ือมีข้อสงสยั ไมแ่น่ใจเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายกํากบั กิจกรรมองค์กร 

หรือหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีอยา่งเดียวกนัแตเ่รียกช่ืออยา่งอ่ืน ซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกํากบัดแูลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  

การร้องเรียน  

การแจ้งข้อร้องเรียน  

จดัให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทเก่ียวกบัการกระทําผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริต รวมถึงการ

กระทําท่ีเข้าข่ายการคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และ

บรรเทาความเสียหายแก่ผู้รายงาน ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ 

หากพบเห็นการกระทําท่ีสงสยัว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทําท่ีเข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ อาจส่อ

ถงึการทจุริต หรือผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้อสงสยัหรือสง่ข้อร้องเรียนไปยงับคุคลดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. ผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองวางใจในทกุระดบั 

3. ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4. คณะกรรมการบริษัท 

สถานที่ตดิต่อเพื่อแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
1) เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

อีเมล์ company_secretary@interlink.co.th 

   โทรศพัท์  0-2666-1111 ตอ่ 291 

   โทรสาร  0-2666-1193  
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2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณุชศูกัด์ิ ดิเรกวฒันชยั 

อีเมล์ chusak@interlink.co.th 

วินัย 
จรรยาบรรณถือเป็นวินยัอย่างหนึ่ง ซึ่งพนกังานทกุคนต้องดํารงตนและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด พนกังานท่ีฝ่าฝืน หรือไม่

ปฏิบติัตามจะถกูพิจารณาโทษทางวินยั พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามและส่งเสริมให้ผู้ อ่ืนปฏิบติั ตามจรรยาบรรณ การ

กระทําตอ่ไปนีเ้ป็นการทําผิดจรรยาบรรณ 

1) ไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

2) แนะนํา สง่เสริม หรือสนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

3) ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ีตนทราบหรือควรทราบ เน่ืองจาก

เก่ียวข้องกบังานภายใต้ความรับผิดชอบของตน 

4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงท่ีอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 

5) การกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ อ่ืน เน่ืองจากการท่ีผู้นัน้รายงานการไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ  

ทัง้นีก้ารกระทําท่ีเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณดงักล่าวข้างต้น ให้ปฏิบติัตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบ 

ว่าด้วยการบริหารงานบคุคล นอกจากนีพ้นกังานท่ีทําผิดจรรยาบรรณอาจได้รับโทษ ตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้

เป็นความผิดตามกฎหมาย 

 

จรรยาบรรณของกรรมการ 

1. ต่อองค์กร 

1.1 ปฏิบติัหน้าท่ีการงานอย่างเต็มความสมารถให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั โดยถือหลกัความถกูต้อง 

และผลประโยชน์สว่นรวมขององค์กรเป็นสําคญั 

1.2 ยดึมัน่ในจริยธรรม ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต มีคณุธรรมและกล้าแสดงความคิดเหน็ในสิง่ท่ีถกูต้อง 

1.3 ใช้ดลุยพินิจในการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

1.4 วางตวัเป็นกลาง ไมฝั่กใฝ่พรรคการเมืองหรืออยูใ่ต้อิทธิพลทางการเมือง 

1.5 ไมเ่ปิดเผยข้อมลูบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

1.6 อทุิศเวลาอยา่งเตม็ท่ีในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 

 



14 

 

2. ต่อผู้ถือหุ้น 

2.1 ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2.2 กํากบัดแูลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั เพ่ือป้องกนัความเสียหายหรือผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น 

2.3 รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้แน่ใจวา่สทิธิของผู้ ถือหุ้นได้รับการเอาใจใสแ่ละได้รับการดแูลอยา่งเทา่เทียมกนั 

2.4 เปิดเผยข้อมลูหรือรายงานสถานภาพขององค์กรตอ่ผู้ ถือหุ้น อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัตอ่เหตกุารณ์ 

3. ต่อลูกค้า 

3.1 มีทศันคติท่ีดี และให้ความสําคญัต่อลกูค้า ปฏิบติัตนต่อลกูค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีนํา้ใจ สภุาพอ่อนโยนและ

รักษาความลบัของลกูค้า โดยไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ รวมทัง้ปฏิบติัต่อลกูค้าทกุคนอย่าง

เทา่เทียมกนั  

3.2 สง่เสริมให้มีการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ท่ีมีมลูคา่เพิ่มอยา่งต่อเน่ือง คงไว้ซึง่คณุภาพบริการให้ได้มาตรฐาน และมี

คณุภาพสงู เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

3.3 สง่มอบสนิค้า งานท่ีมีคณุภาพ ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม  

3.4 ให้ข้อมลู ข่าวสาร และคําแนะนําท่ีถกูต้อง เพียงพอ ทนัตอ่เหตกุารณ์ตอ่ลกูค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัสนิค้าและบริการ 

3.5 สง่มอบงานและรับประกนัผลงาน ภายใต้เง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจ 

3.6 มีระบบการจดัเก็บข้อมลูของลกูค้าอย่างปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบัของลกูค้า ไม่ส่งต่อข้อมลูโดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากลกูค้า  

3.7 มีระบบ กระบวนการท่ีลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ความปลอดภยัของสินค้าและบริการ รวมทัง้ความรวดเร็วในการ

ตอบสนองการสง่มอบ และการดําเนินการอยา่งถงึท่ีสดุ เพ่ือให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

4. ต่อคู่ค้า เจ้าหนี ้ลูกหนี ้

4.1 ปฏิบติัตอ่คูค้่า เจ้าหนี ้ลกูหนี ้ทกุรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

4.2 มีการแข่งขนับนข้อมลูท่ีได้รับอยา่งเทา่เทียมกนั ไมมี่การกีดกนัไมใ่ห้คูค้่ารายใดรายหนึง่เข้าร่วมการแข่งขนัทางธุรกิจ 

4.3 จดัทํารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

4.4 จดัให้มีระบบการจดัการและติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามสญัญาครบถ้วน มีระบบการควบคมุภายในท่ีป้องกนั

การทจุริตและพฤติกรรมมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง 

4.5 จ่ายเงินคูค้่าให้ตรงเวลา ตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีตกลงกนั 

4.6 ไมก่ลา่วหาในทางร้ายแก่คูค้่าโดยปราศจากข้อมลูแหง่ความจริง 

4.7 หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบติัตามพนัธะสญัญา 

4.8 ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
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4.9 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆท่ีตกลงไว้กบัคู่ค้า และเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได้ตามเง่ือนไข ต้องรีบแจ้ง

ลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

4.10 ใช้สนิค้าและบริการท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้อง และไมส่นบัสนนุสนิค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

5. ต่อคู่แข่งทางการค้า 

5.1 มีนโยบายเสรีทางการค้า และเช่ือว่าการมีคู่แข่งเป็นเร่ืองดีเพราะจะทําให้เกิดการพัฒนาทัง้มาตรฐานการบริการ และ

นวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือเสนอตอ่ลกูค้า 

5.2 ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบการแข่งขนัท่ีดี 

5.3 ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนัทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางร้ายและปราศจากข้อมลูความจริง 

5.4 ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือด้วยวิธีการอ่ืนท่ีไมเ่หมาะสม 

6. ต่อสังคม จารีต ประเพณี 

6.1 ไมก่ระทําการใดๆ ท่ีอาจมีผลเสียหายตอ่สงัคมสว่นรวม 

6.2  รับผิดชอบตอ่สงัคมโดยกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจท่ีไมข่ดัตอ่ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ ศีลธรรมอนัดีงาม 

6.3 สง่เสริมการปลกูฝังให้เกิดจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้กบัพนกังานทกุระดบั 

6.4 สนบัสนนุให้มีการคืนกําไรสว่นหนึง่ขององค์กรให้แก่สงัคมและเพ่ือพฒันาสิง่แวดล้อม 

 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทอนัประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการขึน้ไป ซึ่งได้รับความไว้วางใจ

จากผู้ ถือหุ้นให้มีบทบาทหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล และควบคมุการดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

บรรลผุลในการดําเนินธุรกิจ ดงันัน้เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารของบริษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่จะดําเนินธุรกิจอย่างซ่ือตรง และ

โปร่งใส อันจะทําให้บริษัทบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย บริษัทจึงเห็นสมควรกําหนด 

“จรรยาบรรณผู้บริหาร” ขึน้ไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัของผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต่อองค์กร  

1.1 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เป็นธรรม เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ มีสว่นได้เสีย 

1.2 พงึเปิดเผยสถานภาพของกลุม่ธุรกิจอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัตอ่เหตกุารณ์ 

1.3 อทุิศตน ความรู้และความสามารถ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทตลอดเวลา 

1.4 พงึวางตนให้เหมาะสมในฐานะตวัแทนขององค์กรต่อบคุคลภายนอก รวมทัง้ช่วยสง่เสริมภาพพจน์ของบริษัท เม่ือมีโอกาส

อนัเหมาะสม 

1.5 ปฏิบติัหน้าท่ีตามนโยบายหรือข้อกําหนดเก่ียวกบัขอบเขตการปฏิบติัตอ่สงัคมท่ีองค์กรได้กําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

1.6 กรณีท่ีจะให้ข้อมลูข่าวสาร หรือให้สมัภาษณ์ตอ่ส่ือมวลชน หรือตอ่สาธารณชน จะต้องได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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2. ต่อพนักงาน 

2.1 มีทศันคติท่ีดีตอ่พนกังาน และพงึปกครองด้วยความเมตตาและเป็นธรรม รวมทัง้ไมใ่ช้อํานาจหน้าท่ีในทางมิชอบ 

2.2 มีภาวะผู้ นํา และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีน่าเช่ือถือตอ่พนกังาน 

2.3 ให้ความรู้ คําแนะนํา และคําปรึกษาแก่พนกังาน พร้อมทัง้รับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะด้วยความเตม็ใจและจริงใจ 

2.4 สง่เสริมพนกังานให้มีความมัน่คงก้าวหน้า ในหน้าท่ีการงานและความเป็นอยูส่ว่นตวั 

2.5 ผู้บริหารจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน 

2.6 ผู้บริหารจะดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของ

บริษัทและของพนกังานให้ปลอดภยัอยูเ่สมอ 

2.7 การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน ผู้บริหารจะกระทําด้วยความเสมอภาค สจุริตใจ 

เท่ียงธรรม และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ๆ 

2.8 ผู้บริหารจะสง่เสริมให้พนกังานได้พฒันาความรู้ความสามารถอยา่งทัว่ถงึและสม่ําเสมอ 

2.9 ผู้บริหารจะปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

2.10 ผู้บริหารจะเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ 

3. ต่อผู้ถือหุ้น 

3.1 ผู้บริหารจะปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั เพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

3.2 ผู้บริหารจะบริหารการดําเนินงานของบริษัทและตดัสนิใจดําเนินการใดๆด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

3.3 ผู้บริหารจะปฏิบติัหน้าท่ีโดยการประยกุต์ความรู้ ทกัษะการบริหาร และการ จดัการอยา่งสดุความสามารถในทกุกรณี 

3.4 ผู้บริหารจะรายงานสถานภาพของบริษัทแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั โดยสม่ําเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3.5 ผู้บริหารจะไมแ่สวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืนโดยใช้ข้อมลูใดๆของบริษัทซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ 

3.6 ผู้บริหารจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ข่งขนั 

3.7 ผู้บริหารจะไมดํ่าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

4. ต่อลูกค้า 

4.1 มุ่งมัน่ในการพฒันาและให้บริการท่ีมีคณุภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ด้วยความปลอดภยัและเป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด ในราคาท่ีสมเหตสุมผล สามารถสง่มอบงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุ

ให้แก่ลกูค้า 

4.2 ปฏิบติัตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าอยา่งเคร่งครัด และรักษาความลบัของลกูค้า ไม่นําความลบัทางการค้าไปใช้ใน

ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

4.3 ไมเ่อาเปรียบลกูค้า หรือกําไรเกินควร รวมทัง้ไมกํ่าหนดเง่ือนไขการค้าท่ีไมเ่ป็นธรรม 

4.4 ติดตอ่ส่ือสารกบัลกูค้าด้วยวาจาสภุาพ ด้วยการทํางานท่ีรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ เป็นท่ีไว้วางใจได้ของลกูค้า 

4.5 รับฟังข้อคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะของลกูค้าเป็นประจํา สม่ําเสมอ และนําข้อบกพร่องตา่งๆมาปรับปรุงแก้ไข 
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5. ต่อคู่แข่งทางการค้า 

5.1 ให้การสนบัสนนุการร่วมมือในการแข่งขนัทางการค้าเพ่ือผลประโยชน์ของลกูค้า และปฏิบติัตามกรอบกติกาในการแข่งขนั

เสรีท่ีเป็นธรรม 

5.2 ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม และไม่เปิดเผยหรือละเลยให้

ความลบัของบริษัทตกอยูใ่นมือคูแ่ข่ง 

5.3 ไมโ่จมตี และทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอ่ืนใดท่ีไมถ่กูต้อง 

5.4 ละเว้นการกลัน่แกล้ง หรือทําให้คูแ่ข่งเสียโอกาสอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

6. ต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

6.1 ปฏิบติัหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตน และดํารงด้วยจิตสํานกึท่ีดีท่ีมีตอ่สงัคมสิง่แวดล้อม และชมุชนอยูเ่สมอ 

6.2 ร่วมกนัสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพฒันาสงัคม สิง่แวดล้อมและชมุชน 

6.3 ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และการสง่เสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี

อยา่งคุ้มคา่ 

6.4 ดําเนินธุรกิจด้วยจิตใจท่ีคํานงึถงึผลประโยชน์ของสาธารณะเสมอ 

7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทได้มีการจดัทํานโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความตัง้มัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

สจุริต โปร่งใส  มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยนโยบายดงักล่าว ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และได้ส่ือสารไปยงัพนกังานทกุคน โดยมี

การกําหนดให้มีการอบรมนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนัแก่พนกังานทกุคนในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ด

ภายในบริษัท อีกทัง้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท เพ่ือเผยแพร่แก่บคุคลทัว่ไปท่ีสนใจ 

มีผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

 


