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บทนํา
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ในการดําเนินธุรกิจ ของบริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ จํากัด (มหาชน) บนพื ้นฐานการมีจริ ยธรรมและ
คุณ ธรรม ภายใต้ ก ารบริ ห ารงาน ตามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรม คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ได้ จัด ทํ า
“คู่มือจรรยาบรรณ” ด้ วยความมุ่งมัน่ ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย โดยคํานึงถึงหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม สังคมส่วนรวม และสิง่ แวดล้ อม ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญที่จะทําให้ บริษัทดําเนินธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดคู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัท เพื่อให้ พนักงานทุกท่าน ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน มีความ
เข้ าใจตามแนวปฏิบตั ิที่ดีและเคร่งครัด และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
บริ ษั ท ฯ หวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก ท่ า น จะทํ า ความเข้ า ใจ และยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ ต าม
“คูม่ ือจรรยาบรรณ” ฉบับนี ้ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ ก้าวไปข้ างหน้ าอย่างเติบโต ต่อเนื่อง และยัง่ ยืนต่อไป
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คู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
บริษัทฯ ได้ กําหนดคูม่ ือจรรณยาบรรณของบริษัท เพื่อให้ พนักงานทุกท่าน ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานมีความเข้ าใจ
ตามแนวปฏิบตั ิที่ดีและเคร่งครัด และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี ้ :

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษั ทร่ ว มกับ คณะกรรมการบริ หาร กํ าหนด วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิ จการ (Objectives)
เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเหมายหลักที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ กิจการ ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคม
โดยรวม ดังนี ้:-

no. 1)

Motto

(คําขวัญ)

: อินเตอร์ ลิ ้งค์ นัมเบอร์ วนั (INTERLINK

Vision

(วิสัยทัศน์ )

: เติบโต ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน

Philosophy

(ปรั ชญา)

: นําเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย

Mission

(พันธกิจ)

: เติบโตไปพร้ อมกันทังลู
้ กค้ า และพันธมิตร

Core value

(ค่ านิยม)

: คนดี – คนเก่ง

Commitment

(ปฏิญญา)

: 1. สินค้ าคุณภาพ
2. ราคาถูกกว่า
3. บริการที่ดีกว่า

Intention (ความมุ่งมั่น)
1. บริษัท อินเตอร์ ลงิ ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (Interlink Communication Public Company Limited)


นําเข้ าและจัดจําหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย

2. บริษัท อินเตอร์ ลงิ ้ ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (Interlink Telecom Public Company Limited)


เป็ นผู้ให้ บริการโครงข่าย Fiber Optic ครอบคลุม 77 จังหวัดทัว่ ไทย



เป็ นศูนย์ดาต้ าเซ็นเตอร์ ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สดุ

3. บริษัท อินเตอร์ ลงิ ้ ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (Interlink Power and Engineering Co., Ltd.)


เป็ นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงการระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ค่ านิยมขององค์ กร (Core Value)
คือ แนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมซึง่ กําหนดเป็ นนโยบาย เพื่อมุง่ เน้ นให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิ อันจะทําให้ เกิดความเป็ นระเบียบ
แบบแผนในการปฏิบตั ิงาน และส่งผลให้ ภาพรวมการปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร
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ค่านิยมขององค์กร : คือคําว่า “ คนดี คนเก่ง” ซึง่ มีโดยมีแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสม ดังนี ้ :
คนดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คนเก่ ง

มีเหตุผล
ใฝ่ หาความรู้
ทีทศั นคติที่ดี
ซื ้อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม
เห็นแก่สว่ นรวม
ต้ องเป็ นคนมีนํ ้าใจ
มีความวิริยะอุตสาหะ
มีวินยั และสัมมาคารวะ
รู้หน้ าที่ในงาน ในรอบครัว และในสังคม
รักษาชื่อเสียงทังของตนเองและบริ
้
ษัท

1.
2.
3.
4.

เก่งคน
เก่งคิด
เก่งงาน
เก่งเรี ยน

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ทําจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึ ้นเพื่อให้ นกั ลงทุนสัมพันธ์ ยดึ ถือ
เป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ อง และเหมาะสมโดยมีแนวทางที่จะช่วยให้ นักลงทุนสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้ าที่ได้
สอดคล้ องกับหลักการพื ้นฐาน โดยแนวปฏิบตั ินี ้เป็ นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่ง บริ ษัทฯ ควรพิจารณาความเหมาะสมและอาจกําหนดแนว
ปฏิบัติอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะช่วยให้ การปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นไปอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม

อันจะทําให้ เกิดการสร้ าง

มูลค่าเพิ่มให้ กบั บริษัท และสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่

การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ น อย่ างถูกต้ อง เพียงพอ และทันเวลา
1) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
เช่น สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ วิจารณญาณในการให้ ข้อมูลต่างๆอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถ
ปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้ วเห็นว่าข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความลับ

ทางการค้ าหรื อเป็ นข้ อมูลที่อาจทําให้ บริ ษัทเสีย

ความสามารถในการแข่งขันได้
3) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรพิจารณาการให้ ข้อมูลต่างๆให้ มีความชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทําความเข้ าใจ
เช่น การชี ้แจงข้ อมูลหรื อเหตุผลที่ทําให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทเปลี่ยนแปลง มากกว่าร้ อยละ 20 และ/หรื อ ข้ อมูลใน MD&A ควรมี
คําอธิบายที่ชดั เจนทําให้ เข้ าใจถึงที่มาที่ไปและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่างๆได้
4) ในกรณีที่มีข่าวลือหรื อข่าวรั่ว นักลงทุนสัมพันธ์ ควรรี บดําเนินการ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ แก่สาธารณะ โดยปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัท จดทะเบียน
5) นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง ด้ วยเจตนารมณ์ในการผลักดันให้ มีการซื ้อหุ้นของบริษัท
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6) นักลงทุนสัมพันธ์ควรกําหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อแหล่ง ข้ อมูลให้ กบั ผู้ใช้ ข้อมูลได้ รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

การดูแลและรั กษาข้ อมูลภายใน
1) บริ ษัทจดทะเบียนควรกําหนดแนวทางในการดูแลข้ อมูลภายใน เช่น กําหนดและจํากัดบุคคลที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ภายในได้ โดยนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีสิทธิ์เข้ าถึงข้ อมูลภายในต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูล ดังกล่าวให้ บคุ คลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อสาธารณะ ตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ แล้ ว
2) นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลข้ อมูลภายในให้ ถกู ต้ อง เช่น ข้ อมูลที่มีนยั สําคัญต่อ
ผลการดําเนิน งานควรมีการเปิ ดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ ทราบทัว่ กันก่อนมีการเปิ ดเผยให้ กบั ผู้ลงทุนกลุม่ ใดกลุ่ม
หนึง่ โดยเฉพาะเจาะจง
3) บริ ษัทจดทะเบียนควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทให้ แก่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เช่น กําหนดช่วงเวลาใน
การห้ ามซื ้อ ขายหุ้น และการรายงานการซื ้อขายหุ้นให้ แก่ฝ่าย Compliance หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ รับมอบหมาย เช่น เลขานุการ
บริษัท เป็ นต้ น
4) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรกําหนดช่วงเวลางดรับนัดหรื อตอบคําถาม เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ ให้ แก่
นักวิเคราะห์และ นักลงทุน (Quiet Period) ทังนี
้ ้ เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์ของ แต่ละบริ ษัทจะเริ่ มรับรู้ ข้อมูลงบการเงินในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน ดังนัน้ นักลงทุนสัมพันธ์ จึงควรพิจารณากําหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้ เหมาะสมและใกล้ เคียงกับช่วงเวลาที่เริ่ ม
รับทราบตัวเลขให้ มากที่สดุ เช่น อย่างน้ อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดเผยงบการเงิน
5) กรณีมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์ควรดําเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ ข้อมูล โดยต้ องไม่ให้ ข้อมูล ใดๆ ที่มีข้อกําหนดห้ ามเอาไว้ เช่น ตัวเลข
ประมาณการรายได้ และ กําไรของงวดการเงินนันๆ
้

การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเท่ าเทียมและเป็ นธรรม
1) นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีโอกาสเข้ าถึงข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทังนี
้ ้ รู ปแบบกิจกรรมที่จดั ให้
บุคคลแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันได้ ตามความเหมาะสม แต่ข้อมูลที่ให้ ต้องเป็ นข้ อมูลที่เท่าเทียมกันและไม่ทําให้ ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใด
เสียเปรี ยบหรื อ เสียโอกาสในการลงทุน
2) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียติดต่อและสอบถามข้ อสงสัยได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดเป็ นพิเศษ
3) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่นําเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้ สาธารณะรับทราบโดยทัว่ กันและทันทีที่
สามารถทําได้ เช่น ควรนํา Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทภายหลังจากการ
ประชุมเสร็จสิ ้นโดยเร็ว
4) นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ ความระมัดระวังในการสื่อสารข้ อมูลผ่านทางเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) โดยนัก
ลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดตามข้ อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้ เข้ าใจมุมมองของ นักลงทุนได้ แต่หากพบประเด็นที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจ
คลาดเคลื่อน และจําเป็ นต้ องชี ้แจง นักลงทุนสัมพันธ์ควรแจ้ งข้ อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ ทกุ ฝ่ ายรับทราบโดยทัว่ กัน
เพื่อ ป้องกันปั ญหาการให้ ข้อมูลเฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
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นักลงทุนสัมพันธ์ ควรปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ ละกลุ่ม ดังนี ้
1. การปฏิบัตติ ่ อนักลงทุน
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่หรื อรายเล็ก
 นักลงทุนสัมพันธ์ ควรให้ โอกาสแก่นกั ลงทุนรายบุคคลได้ เข้ า ถึงข้ อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และนัก
ลงทุน สถาบัน
 นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเลือกปฏิบตั ิในการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับ นักลงทุนสถาบันหรื อกลุม่
นักลงทุน หากไม่สามารถรับนัดได้ ทกุ กลุม่ นักลงทุนสัมพันธ์ ควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการรับนัดที่ชดั เจนและเป็ น
ธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
 ในการจัดกิจกรรมให้ แก่นักลงทุน เช่น การเยี่ยมชมกิจการ

และการพบปะนักลงทุน นักลงทุนสัมพันธ์ ควร

ดําเนินการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทและความคุ้มค่าของ ทรัพยากรที่จะใช้ เป็ นที่ตงั ้

2. การปฏิบัตติ ่ อนักวิเคราะห์
 ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพันธ์ควรเชิญและเปิ ดโอกาสให้ นกั วิเคราะห์จากทุก
บริ ษัทหลักทรัพย์ได้ เข้ าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
 นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ สงิ่ ของตอบแทนหรื อของขวัญแก่นกั วิเคราะห์เพื่อจูงใจหรื อโน้ มน้ าวให้ เขียนบทวิเคราะห์
ให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อ ให้ เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านัน้
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรเคารพในผลงานและความเห็นของ นักวิเคราะห์ แต่สามารถชี ้แจงข้ อเท็จจริ งที่ถกู ต้ องได้ หาก
เห็นว่า มีการใช้ หรื อให้ ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

3. การปฏิบัตติ ่ อสื่อมวลชน
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ข้อมูลและเปิ ดโอกาสให้ สื่อมวลชน ได้ รับทราบข้ อมูลตามความเหมาะสม
 นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรใช้ เงื่อนไขในการทําธุรกิจกับสื่อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื่อ เพื่อให้ สื่อมวลชนนํา
เสนอข่าวหรื อให้ ความเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท
 นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรให้ สิ่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจหรื อโน้ มน้ าวให้ สื่อมวลชนเขียน
บทความหรื อข่าวให้ แก่บริษัทในเชิงสร้ างข่าวที่ไม่เป็ นจริง

4. การปฏิบัตติ ่ อหน่ วยงานทางการ
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลแก่ หน่วยงานทางการตามที่ถกู ร้ องขอ
 นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ ของขวัญแก่เจ้ าหน้ าที่ของหน่วย งานทางการเพื่อให้ ความช่วยเหลือใดๆ เป็ นกรณีพิเศษ

5. การปฏิบัตติ ่ อบุคคลภายในองค์ กร
 นักลงทุนสัมพันธ์ ควรประสานงานให้ ผ้ ูบ ริ หารของบริ ษัทได้ พบปะกับผู้มีส่ว นได้ เสียต่างๆ ตามโอกาสที่ สมควร
นักลงทุนสัมพันธ์ ควรรายงานให้ คณะกรรมการและผู้บริ หาร ได้ รับทราบถึงข้ อมูลต่างๆ ที่จะช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่ม
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ให้ แก่องค์กร เช่น ผลการดําเนินกิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้ อมูล
ความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้ น
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรเป็ นสื่อกลางของบริษัทในการสื่อสาร ให้ พนักงานในองค์กรได้ รับทราบถึงจรรยาบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์ เพื่อให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิเช่น เดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่ องการดูแลและรักษา
ข้ อมูลภายใน เป็ นต้ น

6. การปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ เช่ น สถาบันการเงินและบริษัท Credit Rating
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ข้อมูลแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียอื่นๆ ใน ระดับที่เท่าเทียมกัน ยกเว้ นแต่มีความจําเป็ นอื่นใดในการ
ดําเนินธุรกิจ เช่น ต้ องให้ ข้อมูลภายในประกอบการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน ในกรณี นี ้ นักลงทุน
สัมพันธ์ต้องดําเนินการด้ วยความระมัดระวังและต้ องขอให้ ผู้ที่ได้ รับข้ อมูลภายในลงนามในสัญญารักษาความลับ
ไว้ ด้วย

การปฏิบัตหิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
1) นักลงทุนสัมพันธ์ควรหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ ทรัพย์สินหรื อข้ อมูล
ของบริษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตน
2) นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนจากความสัมพันธ์ และข้ อมูลที่ได้ จากการทําหน้ าที่นักลงทุน
สัมพันธ์ให้ แก่บริษัท
3) นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบใดก็ตาม ในการเลือกดําเนินกิจกรรมหรื อ
เข้ าร่ วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้ าร่ วม Roadshow กับเฉพาะบางบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิประโยชน์พิเศษ
บางอย่าง เป็ นต้ น
4) นักลงทุนสัมพันธ์พงึ ปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงาน ต่างๆ ที่บริษัทจดทะเบียนได้ กําหนดไว้

เรื่องอื่นๆ
1) นักลงทุนสัมพันธ์ควรแต่งกายให้ เหมาะสมกับสถานที่และกิจกรรมที่เข้ าร่วม
2) นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ ข้อมูลในเชิงลบหรื อให้ ร้ายแก่บริ ษัทคูแ่ ข่งหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต่าง ๆ

จรรยาบรรณของพนักงาน
พนักงานมีหน้ าที่ต้องทําความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ โดยเมื่อมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม ให้ ปรึกษา กับ
ผู้บงั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อบุคคลที่บริ ษัทกําหนดให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กําหนดไว้ รวมทังแจ้
้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อ พบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ กับ หน่วยงานหรื อบุคคลที่บริษัทได้ มอบหมาย
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การปฏิบัตติ ่ อบริษัท
พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทังข้
้ อบังคับ และคําสัง่ ของบริ ษัท และหลีกเลี่ยง การมี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกเหนือจากการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายแล้ ว พนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามหน้ าที่ตามหลักจริยธรรม ซึง่ เราถือว่าการมีจริยธรรมทางธุรกิจ เป็ นทรัพย์สินที่
มีคา่ ยิ่งของบริษัท

การปฏิบัตติ ่ อตนเอง
1) ดํารงตนตังมั
้ น่ อยูใ่ นความซื่อสัตย์สจุ ริต และเที่ยงธรรม มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
2) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกําลังกายและกําลังความคิดในการทํางานโดยถือประโยชน์ของ
องค์กรเป็ นสําคัญ
้
ฒนาและปรับปรุงงานให้ มีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
3) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความขยันหมัน่ เพียร รวมทังแสวงหาแนวทางในการพั
4) รักษาเกียรติของตนให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคม
5) เป็ นผู้มีวินยั และประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กร ค่านิยมขององค์กร และประเพณีอนั ดีงามไม่ว่าจะระบุไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
6) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หรื อเป็ นปั ญหาแก่องค์กรในภายหลังได้
7) ไม่ใช้ เวลาปฏิบตั ิงานขององค์กรไปทํางานอื่น หรื อใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ที่ส่งผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิงานในเวลา
ทํางานขององค์กรได้ อย่างเต็มที่

การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า ผู้เกี่ยวข้ อง และสังคม
1) อํานวยความสะดวกและปฏิบตั ิตอ่ ผู้มาติดต่อด้ วยความสุภาพเรี ยบร้ อยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ โดยไม่ชกั ช้ า
2) ยินดีรับฟั งความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะจากบุคคลอื่น และพร้ อมที่จะชี ้แจงข้ อมูลที่ถกู ต้ องตามสถานะแห่งตน
3) เห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นด้ วยความเสมอภาค และให้ เกียรติผ้ อู ื่นอยูเ่ สมอ
4) มีส่วนร่ วมในการสร้ างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ เจริ ญก้ าวหน้ า โดยไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่องาน และ
ภาพพจน์ขององค์กร

การปฏิบัตริ ะหว่ างพนักงาน
1) เสริ มสร้ างการทํางานเป็ นทีมโดยให้ ความร่วมมือช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานขององค์กร โดย
ส่วนรวม
2) ร่วมสร้ างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกันในหมูพ่ นักงาน
3) ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้ เป็ นที่เคารพนับถื อของผู้ใต้ บังคับบัญชาโดยเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้ บังคับบัญชา
ตามค่านิยมขององค์กร
4) ปฏิบตั ิต่อผู้บงั คับบัญชาด้ วยความเคารพนับถือ และปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้ วยความมีนํ ้าใจและเคารพในศักดิ์ศรี
ของผู้อื่น
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5) ไม่นําผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบอ้ างเป็ นผลงานของตนเอง

การปฏิบัตติ ่ อองค์ กร
1) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ คําสัง่ และมติคณะกรรมการ
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานขององค์กร รวมทังกฎระเบี
้
ยบ ข้ อบังคับต่างๆ คําสัง่ และมติ
คณะกรรมการ
- ไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการกระทําหรื อปกปิ ดการกระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
2) การบันทึก การรายงาน การรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลขององค์กร
- บันทึกและรายงานข้ อมูลต่างๆ ให้ ถกู ต้ องตามระบบ และมาตรฐานที่วางไว้ รวมทังห้
้ ามมิให้ ปลอมแปลง หนังสือ
รายงาน หรื อเอกสารใดๆ
- ไม่ใช้ ข้อมูลเอกสาร โปรแกรมซอฟแวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลใดในอันที่
จะเป็ นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่วา่ ข้ อมูลหรื องานนันจะแสดงการสงวนลิ
้
ขสิทธิ์ไว้ หรื อไม่
- เมื่อพ้ นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้ อมูลหรื อเอกสาร พนักงานที่เกี่ยวข้ องต้ องดูแลให้ มีการทําลาย ด้ วยวิธีที่
เหมาะสมถูกต้ องกับข้ อมูลหรื อเอกสารแต่ละประเภท
- ไม่ใช้ ข้อมูลขององค์กรที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ
- ข้ อมูลภายในขององค์กรที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน มติและความเห็นของ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และฝ่ ายจัดการ ให้ ถือเป็ นข้ อมูลลับ การเปิ ดเผย ข้ อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใด
จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูล

การปกป้องทรั พย์ สินขององค์ กร
1) ใช้ ทรัพย์สนิ ขององค์กรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
2) ช่วยกันดูแลมิให้ ทรัพย์สนิ ใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่า หรื อสูญหายโดยมิชอบ
3) ไม่ใช้ ทรัพย์สนิ ใดๆ ขององค์กรเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น

การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิและคําสัง่ เกี่ยวกับการใช้ อปุ กรณ์ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร รวมทังข้
้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท รวมทัง้ จะต้ องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
2) พนักงานจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่บริ ษัทถือว่าผิดกฎหมายหรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเว้ นที่จะเผยแพร่ข้อมูลหรื อ
เว็บไซต์ดงั กล่าวต่อผู้อื่น รวมทังจะหลี
้
กเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ซึง่ น่าสงสัยในความ ปลอดภัย
3) พนักงานที่ได้ รับมอบหมายเท่านันที
้ ่มีสิทธิเข้ าถึงแฟ้มข้ อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรู ปของแฟ้มข้ อมูลคอมพิวเตอร์ หรื ออื่นๆ
ห้ ามพนักงานที่ไม่ได้ รับมอบหมายเข้ าดู ทําซํ ้า เผยแพร่ ลบทิ ้ง ทําลายหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน หรื อกระทําการอื่นใดที่
ทําให้ เกิดความเสียหาย
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4) พนักงานที่ใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท จะต้ องใช้ ซอฟท์แวร์ ตามข้ ออนุญาตของเจ้ าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่
ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานจากบริษัทเท่านัน้ เพื่อป้องกันปั ญหาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

ทรัพย์ สินทางปั ญญา
1) การนําผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมาหรื อที่จะนํามาใช้ ภายในบริ ษัทจะต้ อง ตรวจสอบ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
2) เมื่อพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้ องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่างๆ ซึง่ รวมไปถึงผลงานคืนให้ บริ ษัท ไม่ว่าจะ
เป็ นข้ อมูลที่เก็บไว้ ในรูปแบบใดๆ

การรับสิ่งของ หรื อประโยชน์ อ่ นื ใด
1) ห้ ามเรี ยกร้ องสิง่ ของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้ าที่หรื อธุรกิจเกี่ยวข้ องกับองค์กร ทังนี
้ ้ไม่ว่าโดยตนเอง
หรื อผู้อื่น
2) ห้ ามรับสิ่งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้ าที่หรื อธุรกิจเกี่ยวข้ องกับองค์กร เว้ นแต่ในโอกาส หรื อ
เทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกันโดยสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใดนัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้การรับดังกล่าวต้ องไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจอย่างหนึง่ อย่างใดโดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่
3) การรั บ สิ่ง ของหรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไ ม่เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ใ นข้ อ 2)

โดยความจํ า เป็ นอย่า งยิ่ ง เพื่ อ รั ก ษา

ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ให้ ผ้ รู ับรายงานผู้บงั คับบัญชาของตนทราบ
4) การรับสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้ แก่กนั ในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างองค์กร หรื อเป็ นการเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่าง
องค์กร ให้ ผ้ รู ับรายงานผู้บงั คับบัญชาของตนทราบ

การให้ ส่ ิงของหรือประโยชน์ อ่ นื ใด
1) ไม่ใช้ วิธีการให้ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนําให้ กระทําหรื อละ เว้ นการ
กระทํา ที่ไม่ถกู ต้ อง
2) ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ที่ไม่ควรได้
3) การใช้ จ่ายสําหรับการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ เป็ นเรื่ องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้ จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

การใช้ สิทธิทางการเมือง
1) ควรใช้ สทิ ธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2) ไม่เข้ าร่ วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าองค์กร มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อให้ การสนับสนุนพรรค การเมืองใด
พรรคการเมืองหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่
3) ไม่ใช้ ทรัพย์สนิ ขององค์กร เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่
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การดูแลให้ มีการปฏิบัตติ ามและการทบทวน
1) ถือเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงาน ที่จะต้ องรับทราบ ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิ ตาม
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
2) ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับจะต้ องดูแลรับผิดชอบ ให้ พนักงานภายใต้ บงั คับบัญชาของตนปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณนี ้อย่าง
จริ งจัง
3) ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับต้ องเป็ นผู้นําในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในการ ทํางานให้
พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจว่าการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ องและต้ องปฏิบตั ิ อย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้ าง
ได้ วา่ ไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณนี ้
4) เมื่อมีข้อสงสัย ไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อฝ่ ายกํากับ กิจกรรมองค์กร
หรื อหน่วยงานที่ทําหน้ าที่อย่างเดียวกันแต่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ

การร้ องเรียน
การแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
จัดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแสเพื่อรับเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่
ได้ รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อจากการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัทเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต รวมถึงการ
กระทําที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยบริ ษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และ
บรรเทาความเสียหายแก่ผ้ รู ายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื นหรื อละเมิดจรรยาบรรณ
หากพบเห็นการกระทําที่สงสัยว่าฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทําที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน่ อาจส่อ
ถึงการทุจริต หรื อผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้ อสงสัยหรื อส่งข้ อร้ องเรี ยนไปยังบุคคลดังต่อไปนี ้
1.

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2.

ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ

3.

ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน

4.

คณะกรรมการบริษัท

สถานที่ตดิ ต่ อเพื่อแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
1) เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ ลิ ้งค์ ซอยรุ่งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามแสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์ company_secretary@interlink.co.th
โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291
โทรสาร 0-2666-1193
12

2) ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณชูศกั ดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
อีเมล์ chusak@interlink.co.th

วินัย
จรรยาบรรณถือเป็ นวินยั อย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้ องดํารงตนและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด พนักงานที่ฝ่าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามและส่งเสริ มให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณ การ
กระทําต่อไปนี ้เป็ นการทําผิดจรรยาบรรณ
1) ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
2) แนะนํา ส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรื อควรทราบ เนื่องจาก
เกี่ยวข้ องกับงานภายใต้ ความรับผิดชอบของตน
4) ไม่ให้ ความร่ ว มมือหรื อ ขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้ อ เท็จจริ ง ที่อ้างว่าได้ มีการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
5) การกระทําอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผ้ นู นรายงานการไม่
ั้
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ทังนี
้ ้การกระทําที่เข้ าข่ายผิดจรรยาบรรณดังกล่าวข้ างต้ น ให้ ปฏิบตั ิตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบ
ว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล นอกจากนี ้พนักงานที่ทําผิดจรรยาบรรณอาจได้ รับโทษ ตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้
เป็ นความผิดตามกฎหมาย

จรรยาบรรณของกรรมการ
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่การงานอย่างเต็มความสมารถให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ โดยถือหลักความถูกต้ อง
และผลประโยชน์สว่ นรวมขององค์กรเป็ นสําคัญ
1.2 ยึดมัน่ ในจริยธรรม ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรมและกล้ าแสดงความคิดเห็นในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
1.3 ใช้ ดลุ ยพินิจในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
1.4 วางตัวเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองหรื ออยูใ่ ต้ อิทธิพลทางการเมือง
1.5 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
1.6 อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
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2. ต่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.2 กํากับดูแลให้ มีการบริ หารองค์กรด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายหรื อผลกระทบที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้น
2.3 รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้ รับการเอาใจใส่และได้ รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน
2.4 เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันต่อเหตุการณ์

3. ต่ อลูกค้ า
3.1 มีทศั นคติที่ดี และให้ ความสําคัญต่อลูกค้ า ปฏิบตั ิตนต่อลูกค้ าด้ วยความเต็มใจ กระตือรื อร้ น มีนํ ้าใจ สุภาพอ่อนโยนและ
รักษาความลับของลูกค้ า โดยไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ รวมทังปฏิ
้ บตั ิต่อลูกค้ าทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน
3.2 ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีมลู ค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง คงไว้ ซงึ่ คุณภาพบริ การให้ ได้ มาตรฐาน และมี
คุณภาพสูง เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจมากที่สดุ
ุ ภาพ ตรงตามข้ อตกลงกับลูกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม
3.3 ส่งมอบสินค้ า งานที่มีคณ
3.4 ให้ ข้อมูล ข่าวสาร และคําแนะนําที่ถกู ต้ อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ตอ่ ลูกค้ า เพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับสินค้ าและบริการ
3.5 ส่งมอบงานและรับประกันผลงาน ภายใต้ เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจ
3.6 มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้ า ไม่ส่งต่อข้ อมูลโดยไม่ได้ รับความ
ยินยอมจากลูกค้ า
้
วในการ
3.7 มีระบบ กระบวนการที่ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้ าและบริ การ รวมทังความรวดเร็
ตอบสนองการส่งมอบ และการดําเนินการอย่างถึงที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

4. ต่ อคู่ค้า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้
4.1 ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และตังอยู
้ ่บน
พื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย
4.2 มีการแข่งขันบนข้ อมูลที่ได้ รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้ คคู่ ้ ารายใดรายหนึง่ เข้ าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ
4.3 จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
4.4 จัดให้ มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามสัญญาครบถ้ วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกัน
้
ดซื ้อจัดจ้ าง
การทุจริ ตและพฤติกรรมมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
4.5 จ่ายเงินคูค่ ้ าให้ ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน
4.6 ไม่กล่าวหาในทางร้ ายแก่คคู่ ้ าโดยปราศจากข้ อมูลแห่งความจริง
4.7 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามพันธะสัญญา
4.8 ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถกู ต้ อง การเจรจาแก้ ปัญหาและหาทางออกตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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4.9 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงไว้ กบั คู่ค้า และเจ้ าหนี ้อย่างเคร่ งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามเงื่อนไข ต้ องรี บแจ้ ง
ล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
4.10 ใช้ สนิ ค้ าและบริการที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนสินค้ าหรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

5. ต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
5.1 มีนโยบายเสรี ทางการค้ า และเชื่อว่าการมีคู่แข่งเป็ นเรื่ องดีเพราะจะทําให้ เกิดการพัฒนาทังมาตรฐานการบริ
้
การ และ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเสนอต่อลูกค้ า
5.2 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบการแข่งขันที่ดี
5.3 ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายและปราศจากข้ อมูลความจริง
5.4 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรื อด้ วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

6. ต่ อสังคม จารีต ประเพณี
6.1 ไม่กระทําการใดๆ ที่อาจมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
6.2 รับผิดชอบต่อสังคมโดยกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และ ศีลธรรมอันดีงาม
6.3 ส่งเสริมการปลูกฝั งให้ เกิดจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ กบั พนักงานทุกระดับ
6.4 สนับสนุนให้ มีการคืนกําไรส่วนหนึง่ ขององค์กรให้ แก่สงั คมและเพื่อพัฒนาสิง่ แวดล้ อม

จรรยาบรรณของผู้บริหาร
ผู้บริ หารของบริ ษัทอันประกอบด้ วย คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับรองกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป ซึ่งได้ รับความไว้ วางใจ
จากผู้ถือหุ้นให้ มีบทบาทหน้ าที่ในการกําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล และควบคุมการดําเนินงานของบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้
บรรลุผลในการดําเนินธุรกิจ ดังนัน้ เพื่อแสดงว่าผู้บริ หารของบริ ษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ จะดําเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และ
โปร่ ง ใส อัน จะทํ า ให้ บ ริ ษั ท บรรลุผ ลสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และได้ รั บ การยอมรั บ จากทุก ฝ่ าย บริ ษั ท จึง เห็น สมควรกํ า หนด
“จรรยาบรรณผู้บริหาร” ขึ ้นไว้ เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของผู้บริ หาร ดังต่อไปนี ้

1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสีย
1.2 พึงเปิ ดเผยสถานภาพของกลุม่ ธุรกิจอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันต่อเหตุการณ์
1.3 อุทิศตน ความรู้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษัทตลอดเวลา
1.4 พึงวางตนให้ เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทังช่
้ วยส่งเสริ มภาพพจน์ของบริ ษัท เมื่อมีโอกาส
อันเหมาะสม
1.5 ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามนโยบายหรื อข้ อกําหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบตั ิตอ่ สังคมที่องค์กรได้ กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
1.6 กรณีที่จะให้ ข้อมูลข่าวสาร หรื อให้ สมั ภาษณ์ตอ่ สื่อมวลชน หรื อต่อสาธารณชน จะต้ องได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท
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2. ต่ อพนักงาน
2.1 มีทศั นคติที่ดีตอ่ พนักงาน และพึงปกครองด้ วยความเมตตาและเป็ นธรรม รวมทังไม่
้ ใช้ อํานาจหน้ าที่ในทางมิชอบ
2.2 มีภาวะผู้นํา และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีน่าเชื่อถือต่อพนักงาน
2.3 ให้ ความรู้ คําแนะนํา และคําปรึกษาแก่พนักงาน พร้ อมทังรั้ บฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะด้ วยความเต็มใจและจริงใจ
2.4 ส่งเสริมพนักงานให้ มีความมัน่ คงก้ าวหน้ า ในหน้ าที่การงานและความเป็ นอยูส่ ว่ นตัว
2.5 ผู้บริหารจะให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน
2.6 ผู้บริ หารจะดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของ
บริ ษัทและของพนักงานให้ ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
2.7 การแต่งตังและโยกย้
้
าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน ผู้บริ หารจะกระทําด้ วยความเสมอภาค สุจริ ตใจ
เที่ยงธรรม และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนันๆ
้
ั นาความรู้ความสามารถอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
2.8 ผู้บริ หารจะส่งเสริมให้ พนักงานได้ พฒ
2.9 ผู้บริหารจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
2.10 ผู้บริ หารจะเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์

3. ต่ อผู้ถือหุ้น
3.1 ผู้บริ หารจะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.2 ผู้บริหารจะบริหารการดําเนินงานของบริษัทและตัดสินใจดําเนินการใดๆด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
3.3 ผู้บริ หารจะปฏิบตั ิหน้ าที่โดยการประยุกต์ความรู้ ทักษะการบริหาร และการ จัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
3.4 ผู้บริหารจะรายงานสถานภาพของบริษัทแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยสมํ่าเสมอและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
3.5 ผู้บริหารจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ ข้อมูลใดๆของบริษัทซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3.6 ผู้บริหารจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน
3.7 ผู้บริหารจะไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง ผลประโยชน์ตอ่ บริษัท

4. ต่ อลูกค้ า
4.1 มุ่งมัน่ ในการพัฒนาและให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยความปลอดภัยและเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด ในราคาที่สมเหตุสมผล สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุด
ให้ แก่ลกู ค้ า
4.2 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อตกลงทางการค้ าอย่างเคร่งครัด และรักษาความลับของลูกค้ า ไม่นําความลับทางการค้ าไปใช้ ใน
ประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
4.3 ไม่เอาเปรี ยบลูกค้ า หรื อกําไรเกินควร รวมทังไม่
้ กําหนดเงื่อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรม
4.4 ติดต่อสื่อสารกับลูกค้ าด้ วยวาจาสุภาพ ด้ วยการทํางานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็ นที่ไว้ วางใจได้ ของลูกค้ า
4.5 รับฟั งข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะของลูกค้ าเป็ นประจํา สมํ่าเสมอ และนําข้ อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ ไข
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5. ต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
5.1 ให้ การสนับสนุนการร่ วมมือในการแข่งขันทางการค้ าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ า และปฏิบตั ิตามกรอบกติกาในการแข่งขัน
เสรี ที่เป็ นธรรม
5.2 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม และไม่เปิ ดเผยหรื อละเลยให้
ความลับของบริ ษัทตกอยูใ่ นมือคูแ่ ข่ง
5.3 ไม่โจมตี และทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย หรื อใช้ วิธีอื่นใดที่ไม่ถกู ต้ อง
5.4 ละเว้ นการกลัน่ แกล้ ง หรื อทําให้ คแู่ ข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็ นธรรม

6. ต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และชุมชน
6.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ในความรับผิดชอบของตน และดํารงด้ วยจิตสํานึกที่ดีที่มีตอ่ สังคมสิง่ แวดล้ อม และชุมชนอยูเ่ สมอ
6.2 ร่วมกันสร้ างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรื อโครงการเพื่อพัฒนาสังคม สิง่ แวดล้ อมและชุมชน
6.3 ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม และการส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อย่างคุ้มค่า
6.4 ดําเนินธุรกิจด้ วยจิตใจที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเสมอ

7. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทได้ มีการจัดทํานโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความตังมั
้ น่ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
สุจริ ต โปร่ งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าว ได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และได้ สื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมี
การกําหนดให้ มีการอบรมนโยบายต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชันแก่พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ ด
ภายในบริษัท อีกทังบนเว็
้
บไซต์ของบริ ษัท เพื่อเผยแพร่แก่บคุ คลทัว่ ไปที่สนใจ
มีผลบังคับใช้ ตังแต่
้ วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
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