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จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 

1. ขอบเขต (SCOPE) 

1.1 ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพนักงานทุกประเภทของกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 

ตลอดจนบุคคลที่กระท าการในนามของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 

1.2 บังคับใช้ทั้งบริษัทฯ หมายรวมถึง ส านักงานใหญ่ สาขา เฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ ศูนย์กระจายสินค้า (DC) The walk 

และส านักงานสาขา หรือหน่วยธุรกิจอื่นใดทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือในอนาคตของบริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 

จ ากัด (มหาชน) 

2. วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE) 

2.1 เพื่อก าหนดมาตราานเรื่องจรรยาบรรใในการท างานส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้พนักงานของทุก
คนสามารถประพฤติและปฏิบัติตนไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งการประพฤติปฏิบัติต่อกันของบุคลากรภายในและ
ภายนอกองค์กร 

2.2 เพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าอันขัดแย้งต่อกฎหมาย จริยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพใี รวมถึงค่านิยมที่ถือ
ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง 

2.3 เพื่อให้พนักงานทุกคนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จากการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ รับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ อันตั้งอยู่บนพื้นาานของกฎหมาย 
จริยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพใี รวมถึงค่านิยมพื้นาานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งหมายให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในเรื่องนี้ และช่วยกันสร้างวัฒนธรรมที่ดี บนพื้นาานของความพึงพอใจและความมั่นคงร่วมกัน 

2.4 เพื่อให้พนักงานได้ศึกษา  มีความเข้าใจชัดเจน  และยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   

3. ค าจ ากัดความ (DEFINITION) 

3.1 กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

3.2 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) โดยให้รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจให้กระท าการ
แทนบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ท างานในนามบริษัทฯ 

3.3 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 

3.4 ฝ่ายบุคคล หมายถึง พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

3.5 หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน) ทุกหน่วยและเป็นหน่วยงานท่ีพนักงานท่ีสังกัดอยู่ 

3.6 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้างานตามสายบังคับบัญชาโดยตรงของพนักงาน หรือผู้รักษาการต าแหน่งงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่ระดับพนักงานอาวุโส หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
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3.7 จรรยาบรรใ หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการ
ประพฤติปฏิบัติของพนักงาน 

3.8 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบในทางใดทางหนึ่งจากกับการ
ด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน 
ส่ิงแวดล้อม ราชการหรือภาครัา คู่แข่งทางการค้า เป็นต้น แต่มิได้จ ากัดแต่เพียงเท่านี้ 

3.9 คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถงึ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบ
ให้ ให้ค ามั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัา 
หน่วยงานของรัา หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ 

4. นโยบาย (POLICY) 

4.1 จรรยาบรรใในการด าเนินธุรกิจ 

เพื่อให้บรรลุเจตนารมใ์ในการด าเนินธุรกิจตามกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ยึดถือคุใธรรม ความสุจริต และ

ความโปร่งใสเป็นส่ิงส าคัญในการด าเนินธุรกิจและไม่ประกอบกิจการใด ๆ อันเป็นข้อห้ามตามกฎหมายหรือขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 

4.1.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)  

บริษัท ฯ ให้ความส าคัญและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิ สร้างความเข้าใจกับผู้

มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้บริษัทฯสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

โดยมีการก าหนด จ าแนก และจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจนด้วยตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

มีมุมมองและความคาดหวังแตกต่างกัน จึงควรก าหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแตกตา่ง

กัน ซึ่งจ าแนกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้ 

1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับผู้ถือหุ้นทุกราย และมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลัก

จรรยาบรรใในการท างานของบริษัท เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น 

ค านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) บริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
ธรรม ระมัดระวัง และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 
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(2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารใะ และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจอันจะน ามาซึ่งผลเสียของ
บริษัทฯ 

(3) เปิดเผยข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ของบริษัท รายงานสถานภาพทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใสน่าเชื่อถือ เพื่อให้ทราบถึงสถานการใ์ด าเนินงานของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
และสม่ าเสมอผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

(4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อ
กรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงชี้แจงรายละเอียด
ต่าง ๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจใน
ที่ประชุมทราบก่อนล่วงหน้า 

2) การปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และให้อิสระทางความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนที่เป็น

ธรรม รวมถึงการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการท างาน ด้วยตระหนักถึง

คุใค่าของพนักงานทุกคนที่เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก
พื้นาานในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติก าเนิด อายุ ความพิการทางร่างกาย หรือ
ลักษใะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  รวมทั้งปราศจากการขู่เข็ญ คุกคาม 
หรือการกระท าใด ๆ ในท านองเดียวกัน 

(2) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของ
องค์กร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมกับพนักงาน 
โดยพิจารใาจากผลส าเร็จของงาน ทัศนคติและศักยภาพของพนักงานเป็นรายบุคคล 
รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานสามารถเทียบเคยีงไดก้บั
กับบริษัทชั้นน าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

(3) พัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึง 
เพียงพอ และต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกด้านคุใธรรมให้แก่พนักงาน  
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(4) บริหารงานตามระบบคุใภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมตาม
มาตราานสากล ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีสุขอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

(5) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกนั
โดยมีช่องทางที่พนักงานสามารถแจ้งการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือส่อไปในทางที่ผิด 
รวมถึงมีการปกป้องพนักงานไม่ให้ถูกกล่ันแกล้งหรือได้รับโทษจากการร้องเรียน 

3) การปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจสูงสุด ทั้งด้านคุใภาพ
และราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนยกระดับมาตราานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีและยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้  

(1) มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยการน าเสนอสินค้าและ
บริการท่ีดีอย่างมีคุใภาพ และพัฒนาคุใภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการท่ีครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด 

(3) ก าหนดราคาสินค้าและบริการในอัตราที่เป็นธรรม ไม่ค้าก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบ
กับคุใภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน 

(4) ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่
สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารใาหาแนว
ทางแก้ไข โดยเป็นการปฏิบัติที่อยู่บนพื้นาานความถูกต้องและความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ 

(5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

(6) พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยัด
พลังงาน สามารถหมุนเวียนใช้ซ้ าได้ และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว รวมถึงการผลิต
สินค้าและบริการท่ีปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

(7) จัดให้มีช่องทางและกระบวนการให้ลูกค้าร้องเรียน ขอค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับสินค้าและการบริการของบริษัทฯ 

4) การปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่

ค้าตามค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
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(1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม เป็นกลาง เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นาานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

(2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารใาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้วยความสมเหตุสมผล 

(3) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า 

(4) รักษาความลับของคู่ค้าและไม่น าข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

5) การปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุน 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติและให้ความร่วมมือต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การ

ด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุนและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

(1) ก าหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทุนกับผู้ร่วมลงทุน และสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การด าเนินงานของกิจการ
ร่วมทุนเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด 

(2) พิจารใา ทบทวน ปรับปรุง การด าเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

(3) ติดตามและผลักดันให้การด าเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

(4) พิจารใาร่วมกับผู้ร่วมลงทุนในการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงานของ
กิจการร่วมทุนอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส ตลอดจนไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุนไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใด ๆ  

6) การปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี 

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส รวมถึงการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

(1) จัดท า ปฏิบัติ และรักษาสัญญากับเจ้าหนี้ทุกราย ทุกประเภท อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย เสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบคู่สัญญา 

(2) ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงส าคัญใด ๆ ที่อาจท าให้เจ้าหนี้ได้รับ
ความเสียหาย 
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(3) รายงานาานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อก าหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และโปร่งใส 

(4) ช าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกราย ทุกประเภท อย่างครบถ้วนและตรง
ตามก าหนดเวลา 

7) การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมทั้งในด้านความ

ปลอดภัย คุใภาพชีวิต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

(1) ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนด าเนิน
ธุรกิจภายใต้กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 

(2) ค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และคุใภาพชีวิตของประชาชน หรือเกิดผล
กระทบน้อยที่สุด 

(3) ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ
ชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัทฯ 

(4) สนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารใกุศล เพื่อช่วยเหลือและปันโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น  

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการที่มุ่ งพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของเยาวชน 

(6) ปลูกฝังและส่งเสริมพนักงานทุกระดับให้มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

(7) เคารพสิทธิในการถือครองและเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดิน อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และไม่ยอมรับการได้มาหรือการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และ
ที่ดิน โดยบังคับหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

(8) ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ของที่ดินและการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดิน  โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชน ส่ิงแวดล้อม และคุใภาพชีวิตของประชาชน หรือเกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด ตลอดจน มีกลไกการร้องทุกข์เกี่ยวกับการใชท้ี่ดิน โดยอ้างอิงตามกระบวนการ
ร้องทุกข์ของบริษัทฯ 

8) การปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการหรือภาครัา 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับหน่วยงานราชการหรือภาครัาทั้งในประเทศและประเทศต่าง ๆ ที่เข้า

ไปลงทุน เพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม รวมถึงให้ความ
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ร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงานราชการหรือภาครัา โดยมีแนว

ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และตระหนักอยู่
เสมอว่า กฎหมาย กฎเกใฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพใีต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นอาจมี
เงื่อนไข ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน 

(2) ด าเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อมีการติดต่อท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานของรัา โดยไม่ด าเนินการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ผลประโยชน์หรือส่อเจตนาที่ไม่
สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ของรัา 

(3) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
ภาครัา  

9) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้า และค านึงถึงความยุติธรรม 

และจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

(1) ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม ตลอดจนไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง 

(3) ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูล
ความจริง 

4.1.2 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส จึงก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้

ถือหุ้น นักลงทุน สาธารใชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มี

ความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1) การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารใะ (Material Non-public Information) 
ให้เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมั่นใจว่าผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน
ได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

2) การเปิดเผยข้อมูลที่ได้เปิดเผยสู่สาธารใะแล้ว (Material Public Information) ให้เปิดเผย
อย่างชัดเจน ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน  
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3) การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ข้อมูลส าคัญ (Non-material Information) ให้เปิดเผยบน
พื้นาานของความเป็นจริงและต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นส าคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับาานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ 

4) การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการใ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผล
ประกอบการในอนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information) ให้เปิดเผยด้วยความ
ระมัดระวังและอธิบายเงื่อนไขหรือสมมติาานท่ีใช้ประกอบการคาดการใ์ 

5) ก าหนดให้คใะกรรมการบริษัท ประธานบริษัท กรรมการผู้จัดการ และหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคใะกรรมการบริษัท หรือ ประธานบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีสิทธิ
ในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารใะ 

4.1.3 การไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารงานตามกฎหมาย ไม่ฝักใฝ่การเมือง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1) วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  

2) ไม่ให้มีการโฆษใาประชาสัมพันธ์เพื่อชักชวนหรือหาเสียงทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมทั้ง
ไม่ให้จัดกิจกรรมทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อการเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

3) ไม่มีนโนบายให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใด ๆ  

4) ส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัาธรรมนูญในาานะพลเมืองที่ดี 

4.1.4 การต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-corruption) 

บริษัทฯ ให้ค ามั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต จึงมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุก

รูปแบบในทุกสถานทีท่ีเ่ข้าไปท าธุรกิจและมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

ทุกประเภท และคนกลางในการติดต่อ ประสานงาน ผู้รับจ้างช่วง (หรือบริษัทตัวแทน) และ

บุคคลภายนอกที่ให้การจัดจ าหน่ายสินค้า หรือบริการอื่นใดในนามของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ถึงแม้จะมีเจตนาที่จะรับหรือคงไว้ซึ่งบริการทางธุรกิจก็มิ
สามารถกระท าการใด ๆ ได้  

2) ห้ามไม่ให้มีการให้สินบนกับ เจ้าหน้าที่ของรัา พรรคการเมือง องค์กรใด ๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
รัาวิสาหกิจหรือบริษัทในรูปแบบอื่นๆ ที่รัาเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อมผ่านทาง
บุคคลที่ 3 ซึ่งหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่างๆ และผู้ร่วมลงทุนที่เป็นของรัาหรือเป็น
ของรัาบางส่วนโดยเด็ดขาด  
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3) ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและจริงจัง ตลอดจนทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

4) ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดบัมีหน้าที่ส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนักงานเกี่ยวกับการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและควบคมุดูแลการปฏิบัติ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ 

5) พนักงานทุกคนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

6) บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมแก่พนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  

7) ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชั่นเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรใในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
จะต้องได้รับการพิจารใาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงอาจจะได้รับ
โทษทางกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

8) ในกรใีท่ีพนักงานอาจต้องเผชิญกับสถานการใ์ที่ถูกเรียงร้องให้มกีารจ่ายเงินเพื่อไม่ให้ถกูท า
ร้ายร่างกาย รวมถึงการข่มขู่คุกคามต่อไปยังครอบครัวของพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคาม
ใกล้ตัวที่มีผลต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงานและ/หรือครอบครัวของพนักงาน จึง
เป็นเหตุจ าเป็นให้ต้องมี “การจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัย” โดยที่การจ่ายเงินเพื่อความ
ปลอดภัยดังกล่าวนั้นจะได้รับการพิจารใาเป็นกรใีพิเศษ และพนักงานจ าเป็นต้องรายงาน
เรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาและ/หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในสายงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทราบทันทีท่ีสามารถกระท าได้ 

4.1.5 การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูล หรือ ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือ ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ 

บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองและเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนทุกคนท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยมีแนว

ปฏิบัติดังนี้  

1) พนักงานท่ีพบเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรใ
ในการท างาน และพนักงานที่ถูกกล่ันแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เป็นผู้มีสิทธิร้องเรียนต่อ
ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในสายงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนบุคคลภายนอกเป็นผู้มีสิทธิร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ 
ก าหนดไว้ 
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2) ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน 

(1) พนักงานสามารถร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจาหรือลายลักษใ์อักษร ผ่านหมายเลข
โทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้

 หมายเลขโทรศัพท์ +662 898-6420-5 ต่อหมายเลขภายใน 2205 ทุกวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ในเวลาท าการของบริษัท 

 จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ที่  hr_service@indexlivingmall.com ห รื อ 
ethics_hotline@indexlivingmall.com 

(2) บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจาหรือลายลักษใ์อักษร  ผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้

 หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 1379 ทุกวันในเวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ +662 
898-6420-5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาท าการของบริษัท 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ customerservice_online@indexlivingmall.com 
หรือ ethics_hotline@indexlivingmall.com  

(3) ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้
ร้องเรียนก็ได้  

(4) กรใีผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักาานที่
ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ  

3) การร้องเรียนถือเป็นความลับสูงสุด ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ เป็นความลับ
เพื่อป้องกันการตอบโต้ต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 

4) ก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ สอบสวน และรวบรวมข้อเท็จจริงจากเรื่องที่ได้รับรายงาน
โดยเร็ว   หากพบว่า เป็นความจริงตามที่ได้รับรายงาน บริษัทฯ จะพิจารใาวิธีการแก้ไข 
ป้องกัน และบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และถ้าเป็นเรื่องส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษใ์ าานะทางการเงิน การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ด าเนินการเสนอเรื่องให้คใะกรรมการบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร 
พิจารใาโดยเร็ว 

5) การปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 

(1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจท าให้เกิด
ความเสียหายกับตนเอง แต่จ าเป็นต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักาานท่ีชัดเจน
เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ  
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อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองจะท าให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว

และแจ้งผลการด าเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบได้ 

(2) บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ในชั้นความลับสูงสุดและ
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท าความผิดทางวินัย 

(3) ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลัง
การสอบสวน กรใีผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองที่
เหมาะสมได้ หรือบริษัทฯ อาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ 

(4) ผู้ที่กระท าความผิดจะต้องได้รับการพิจารใาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทฯ รวมถึงอาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

(5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่
เหมาะสมและเป็นธรรม 

4.2 จรรยาบรรใส าหรับพนักงาน  

ธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขายสินค้าและการให้บริการลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ดังนั้น 

พนักงานควรมีจรรยาบรรใเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

4.2.1 ข้อพึงประพฤติในเรื่องส่วนบุคคล 

พนักงานย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติในเรื่องส่วนบุคคล แต่ การประพฤติในบางเรื่องอาจ

กระทบกระเทือนถึงบริษัทฯ ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะระดับ ต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานรวมกับลักษใะของ

การกระท านั้น ๆ  ด้วย ดังนั้น           จึงพึงหลีกเล่ียง การประพฤติอันอาจส่งผลกระทบกระเทือนถึง

ชื่อเสียง ภาพลักษใ์ หรืออาจเป็นปัญหาแก่บริษัทฯ ได้ ตัวอย่างเช่น 

1) การใช้สิทธิทางการเมือง 

(1) พนักงานย่อมมีเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง อาทิ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือ
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ถ้าไปท าหน้าที่ช่วยเหลือพรรคการเมืองในการรใรงค์หา
เสียงเลือกตั้ง หรือเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเป็นตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรม
สาธารใะต่าง ๆ แล้ว อาจท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่า บริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่
ในพรรคการเมืองนั้นได้ พนักงานจึงควรหลีกเล่ียงไม่กระท า  
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(2) พนักงานต้องไม่ใช้ชื่อบริษัทฯ ชื่อต าแหน่งงานที่มีในบริษัทฯ หรืองบประมาใของบริษัทฯ 
หรือเวลาปฏิบัติงาน ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ 

(3) แยกกิจกรรมทางการเมืองที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องออกจากธุรกิจของบริษัทฯ  เช่น ไม่สวม
เครื่องแบบของบริษัทฯ หรือแสดงสัญลักษใ์ของบริษัทฯ หรือกล่าวอ้างชื่อความสัมพันธ์
กับบริษัทฯ ในการแสดงออกซึ่งสิทธิทางการเมือง 

2) การวางตัวในสังคม 

พนักงานพึงปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ อันตั้งอยู่บนพื้นาานของ

กฎหมาย จริยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพใี รวมถึงค่านิยมพื้นาานของบริษัทฯ เพื่อ รักษา

เกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองให้เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม และรักษาภาพลักษใ์อันดีของตน

และของบริษัทฯ ตลอดเวลา 

3) การใช้ข้อมูลหาประโยชน์ 

พนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลของบริษัทฯ หรือโดยที่ผู้อื่น

อาจเข้าใจว่าอาศัยข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง และ/หรือพวกพ้อง 

4) การแข่งขันกับบริษัทฯ 

เพื่อมิให้เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ พนักงานไม่พึงประกอบการ ด าเนินการหรือลงทุนใด ๆ  อัน

เป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ทั้งโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม  

ตลอดจนไม่ให้ความชว่ยเหลือ หรือ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นอันอาจเป็นทางเสียหาย หรือ แข่งขันกับ

กิจการของบริษัทฯ หรือ กลุ่มบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ 

5) การซื้อหุ้น หรือ เป็นหุ้นส่วนในกิจการของคู่แข่ง หรือคู่ค้า 

พนักงานอาจซื้อหุ้น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนของบริษัทฯ หรือกิจการที่ด าเนินการแข่งขันกับบริษัทฯ 

หรือกิจการของคู่ค้าได้ แต่มีข้อพึงพิจารใา ดังนี้ 

(1) พนักงานจะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ถ้าพนักงานถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบริษัทคู่แข่งหรือคู่
ค้า  

(2) การท่ีพนักงานมีหุ้นของคู่แข่งหรือคู่ค้า จะท าให้พนักงานกระท าการหรือละเว้นการกระท า
ที่ควรปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีอยู่กับบริษัทฯ  ก็นับว่าการนั้นเป็นเรื่องไม่สมควร ไม่เหมาะสม 
และไม่พึงกระท า 

6) การรับประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือของสมนาคุใกับผู้ท าธุรกิจกับ
บริษัทฯ 
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(1) พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือของสมนาคุใ  หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายของ หรือจากบุคคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ  

(2) พนักงานไม่พึงร่วมทุน ร่วมท าการค้า ให้ยืม ให้กู้ยืมเงิน เรี่ยไร ใช้เช็ค แลกเงินสด ซื้อสินค้า
เชื่อ ซื้อขาย ให้เช่า หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับผู้ท าธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้ง 
ติดต่อกับบริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ เพื่อขอผลิตภัใฑ์ หรือบริการ มาใช้ประโยชน์ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย หรือในราคาพิเศษ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน นอกจากจะได้รับอนุญาต / อนุมัติ อย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ 

7) การรับของขวัญจากผู้ท าธุรกิจกับบริษัทฯ 

หากพนักงานได้รับของขวัญ หรือของช าร่วย จากผู้ท าธุรกิจกับบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่าปกติ
วิสัยที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกันแล้ว หรือเกินกว่าเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด ให้พนักงาน
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นทราบด้วย เพื่อแสดงความสุจริต แม้พนักงานจะไม่มีเจตนา
โดยตรงก็ตาม และต้องน าสิ่งของดังกล่าวมอบใหแ้ก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมพนักงานต่อไป  

8) การท างานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากงานบริษัทฯ 

(1) พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจกรรมของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในกรใีท่ีพนักงานมี
ความจ าเป็นต้องท างานอื่น เพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือวัตถุประสงค์อื่น งานนั้นต้องอยู่ใน
ลักษใะต่อไปน้ี 

- ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

- ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งทางตรง และทางอ้อม 

- ไม่มีผลเสียหายต่อชื่อเสียง ภาพลักษใ์ หรือกิจการบริษัทฯ  

- ไม่เปน็การน าความลับของบริษัทฯ ไปใช้หาประโยชน์ 

- ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ 

- เป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษใ์ให้บริษัทฯ หรือส่งเสริมต่อการน ากลับมา
ใช้กับการปฏิบัติงาน / พัฒนาระบบงานต่อบริษัทฯ  

- ไม่เอาเวลาท างานของบริษัทฯ ไปท างานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์
แห่งตนเอง หรือผู้อื่น 

(2) พนักงานควรแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เมื่อมีความจ าเป็นต้องท างานหรือท ากิจกรรมให้กับ
องค์กรใด ๆ   

4.2.2 ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกันเอง 

1) การให้และการรับของขวัญ 



   

 

Rev05 February 2021   14 

 

แม้จะมีประเพใีการให้ของขวัญซึ่งกันและกันในโอกาสต่าง ๆ แต่พนักงานก็พึงหลีกเล่ียงการให้
ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา (อันอาจเป็นช่องทางแสวงหา
ประโยชน์อันมิชอบ หรือเป็นการสร้างความเคยชิน หรือความเกรงใจที่ต้องปฏิบัติต่อกันเช่นนั้น
ต่อเนื่องกันไป) 

2) การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา 

พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชา พึงปฏิบัติให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานก็

เช่นกันไม่พึงกระท าการใด ๆ  อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

4.2.3 การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ทรัพย์สินของบริษัทฯ  หมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทั้งปวง รวมถึงเทคโนโลยี ความรู้

ทางวิชาการ ข้อมูล เอกสารสิทธิ์ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และส่ิงประดิษา์  

1) พนักงานพึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีจะใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ได้ประโยชน์อย่างเตม็ที่ 
ดูแลให้อยู่ในสภาพท่ีดี และไม่สูญหาย  

2) ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  โดยไม่เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ  และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรือผู้อื่น พนักงานย่อมไม่เปิดเผยความลับ หรือข้อความอันเป็นเรื่องปกปิดที่ยังไม่
ต้องการเปิดเผยในขใะน้ัน ๆ ด้วย 

4.2.4 การรักษาความลับของบริษัทฯ 

ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึง ข้อมูลซึ่งบริษัทฯ รักษาไว้เป็นความลับและมีค่าต่อบริษัทฯ รวมถึง

แบบผลิตภัใฑ์ ภาพวาด พิมพ์เขียว บันทึก และวัสดุอื่นๆ เอกสาร หรือระเบียน (record) ที่มีลักษใะ

เป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริษัทฯ  ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการผลิต รายการวัสดุ การเงิน การ

บัญชี การขาย การจัดการบุคลากร และการปฏิบัติการ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับรายชื่อลูกคา้ คู่

ค้า รายการราคา  ข้อก าหนดบริการลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและอุปกรใ์  การก าหนดราคา 

และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรใ์  รวมถึงความรู้ของพนักงาน หรือความรู้ที่บริษัทฯ จัดให้

พนักงานระหว่างการท างานกับบริษัทฯ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ไม่ว่าข้อมูลน้ันจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม 

1) พนักงานจะไม่กระท าการ หรือมีส่วนรู้เห็นในการเปิดเผย หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดเปิดเผย
ข้อมูลใดๆ ท่ีเป็นข้อมูลความลับของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ   

2) พนักงานจะต้องไม่น าข้อมูลท่ีเป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

3) หลังสภาพการจ้างส้ินสุดลง พนักงานจะไม่น าไปใช้หรือจะไม่เปิดเผยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
ทราบ “ข้อมูลของบริษัทฯ ท่ีเป็นความลับ” ซึ่งเป็นความลับเชิงพาใิชย์หรือเป็นความลับทาง
การค้าอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือตัวแทนหรือลูกค้าของบริษัทฯ ที่พนักงานได้ครอบครองหรืออาจได้
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ครอบครอง (แต่ไม่เป็นการจ ากัดความที่ระบุไว้เป็นการท่ัวไปข้างต้น) รวมทั้ง ความลับเชิงพาใชิย์
หรือข้อมูลท่ีเป็นความลับหรือความลับทางการค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น 

(1)  ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ที่หวังว่าจะได้เป็นลูกค้า รวมถึงหุ้นส่วนทางการค้า ผู้ขายหรือผู้

จ าหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ   

(2)  ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของปัจเจกบุคคลที่บริษัทฯ ใช้ในการติดต่อ  

(3)  เวลาและเงื่อนไขของการประมูล การเสนอราคา ร่างสัญญาของบริษัทฯ กับบุคคลที่สาม  

(4)  นโยบายด้านราคา กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัใฑ์และวิธีการด าเนินงาน  

(5)  ข้อมูลทางเทคนิค   

(6)  งบประมาใและข้อมูลการเงินอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ  

(7)  นโยบายของฝ่ายบริหารและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

4.2.5 ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1) พนักงานจะไม่กระท าการ หรือ มีส่วนร่วมรู้ เห็นในการกระท าการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่แสวงประโยชน์
จากการด ารงต าแหน่งเพื่อวางแผน หรือให้ได้มาซึ่งส่วนได้ส่วนเสียที่เอื้อต่อตนเอง พวกพ้อง 
หรือบุคคลอื่น 

2) พนักงานพึงตระหนักว่า คู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือญาติของพนักงานท่ีท างานให้กับบรษิทั
คู่แข่ง หรือผู้ท าธุรกิจกับบริษัท อาจใช้ประโยชน์จากข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ จาก
พนักงานได้ และส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

3) พนักงานพึงตระหนักว่า การท่ีคู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือ ญาติของพนักงาน เป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดความทับซ้อนในผลประโยชน์ได้ในกรใีต่อไปน้ี 

(1)  พนักงานเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือ

ญาติของพนักงานเอง 

(2)  พนักงานท างานในหน่วยงาน/ แผนก หรือมีต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานใดก็ตามที่

สามารถเอื้อประโยชน์หรือสิทธิพิเศษแก่คู่สมรส บุคคลในครอบครัว หรือญาติของตนเอง

ได้ 

(3) พนักงานมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพนักงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับหรือต าแหน่งใดที่อาจ
ส่งผลต่อการเอื้อประโยชน์แก่กันได้ หรือท าให้เกิดข้อครหาในเรื่องความถูกต้องโปร่งใส
หรือเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว หมาย
รวมถึง ชาย-หญิง, ชาย-ชาย และหญิง-หญิง 

4) นโยบายของบริษัทฯ ในการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้ 
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(1) พนักงานท่ีเป็นคู่สมรสหรือมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวจะต้องไม่ท างานในหน่วยงานเดียวกัน 
หรือต่างหน่วยงาน แต่ในต าแหน่งหน้าที่ หรือระดับงาน หรือมีลักษใะงานท่ีเอื้อประโยชน์
ต่อกัน หรืออาจก่อให้เกิดโอกาสที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อน อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือค า
ครหาด้านความโปร่งใสหรือเป็นธรรม เช่น หัวหน้างาน-ลูกน้อง, ฝ่ายจัดซื้อ-หน่วยงานผู้ขอ
ซื้อ 

(2) ห้ามพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดของพนักงานท าธุรกิจ หรือ
ให้บริการแก่บริษัทฯ หากพนักงานนั้น ๆ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีอ านาจหรือมีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคู่ค้า / สินค้า / บริการ เช่น  

- พนักงานต้องไม่สืบราคา หรือจัดซื้อสินค้า / บริการ / เลือกคู่ค้าที่เป็นบุคคลใน
ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ 

- พนักงานต้องไม่เลือกสินค้า / บริการ จากบริษัทหรือบุคคลที่บุคคลในครอบครัว 
ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิดของพนักงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ 

(3) พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของพนักงาน มีความประสงค์ที่จะใช้
บริการเช่าพื้นที่                 ใช้พื้นที่ แลกเปล่ียนพื้นที ่หรือใช้บริการใดๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการหารายได้จากพื้นที่เช่า และ/หรือ บริการใด ๆ ของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ไม่ปิดกั้น
โอกาสในการประกอบอาชีพเสริมในพื้นที่เช่าของบริษัทฯ แต่ เพื่อความยุติธรรมและ
โปร่งใส การประกอบธุรกิจของพนักงานในพื้นท่ีเช่าของบริษัทฯ หรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจมี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือได้มาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทฯ พนักงานจะต้องท าเอกสาร
ขออนุมัติเกี่ยวกับธุรกิจที่จะด าเนินการเป็นลายลักษใ์อักษรกับผู้มีอ านาจสูงสุงอนุมัติใน
ทุกกรใ ีโดยผู้มีอ านาจสูงสุดให้หมายถึงกรรมการผู้จัดการ 

5) บริษัทฯ ก าหนดให้การด าเนินการด้านบุคคล ได้แก่ การโยกย้าย โอนย้าย เล่ือนต าแหน่ง และ
แต่งตั้ง / รับเข้าใหม่ ต้องไม่มีการทับซ้อนในผลประโยชน์และถือเป็นความรับผิดชอบของ
หัวหน้างานแต่ละสายงาน และฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบและด าเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ 

4.3 บริษัทฯ อาจเปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฉบับนี้ได้ตาม
ความเหมาะสม 

4.4 เอกสารยกเลิก  

บันทึก ประกาศ และคู่มือใดๆ ที่มีข้อความเกี่ยวข้อง หรือขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ ซึ่งเคยประกาศใช้ หรือ

ปฏิบัติให้ถือเป็นอันยกเลิก และให้ใช้ระเบียบปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฉบับน้ีแทน 

4.5 อ านาจอนุมัติ 
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4.5.1 ในกรใีที่มีความจ าเป็น ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอ านาจหน้าที่
ตีความระเบียบปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฉบับนี ้

4.5.2 การเปล่ียนแปลงแก้ไขบางส่วน บางตอน หรือ ทั้งหมดของระเบียบปฏิบัติงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ฉบับนี้อยู่ในดุลพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

5. ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน (PROCEDURE) 

5.1 พนักงานทุกคนมีหน้าที่แจ้งข้อมูลตามแบบแสดงรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (FM-HR-CB-016) เพื่อ
แสดงความบริสุทธิ์ใจและความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูลหรือกิจกรรมของพนักงานที่อาจไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง จรรยาบรรใในการท างาน โดยกรอกข้อมูลเมื่อเข้าเป็นพนักงานใหม่, มีข้อมูล
เปล่ียนแปลง และเป็นการแจ้งครั้งแรก 

5.2 พนักงานทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้โดยเคร่งครัด และจะต้องลงลายมือชื่อเป็นลาย
ลักษใ์อักษรตามแบบแสดงรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (FM-HR-CB-016) ที่บริษัท ฯ ก าหนด 

5.3 พนักงานระดับบังคับบัญชาและระดับจัดการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้พนักงานระดับปฏิบัติการปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้อง และเคร่งครัด 

5.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและฝ่ายบุคคลท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าให้กับพนักงาน ในกรใีสงสัย หรือไม่
แน่ใจ 

5.5 ฝ่ายบุคคล มีหน้าที่เก็บแบบแสดงรายการความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (FM-HR-CB-016) ไว้ในแฟ้มประวัติของ
พนักงาน หรือในาานข้อมูลประวัติพนักงาน 

5.6 ในกรใีที่มีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/แก้ไข ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ฝ่ายบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (C&B) 
และฝ่ายบุคคลสาขา มีหน้าที่ส่ือสารให้พนักงานทราบ พร้อมทั้งให้ลงนามรับทราบข้อมูลตามระเบียบฉบับนี้ 

5.7 หากบริษัทฯ พบว่า พนักงานเจตนาไม่แสดงข้อมูลหรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบที่บริษัทฯ 
ก าหนด อาจถือว่าพนักงานให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลอันอาจส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ได้ 

5.8 บริษัทฯ อาจพิจารใาโอนย้ายพนักงานไปท างานในต าแหน่งหรือหน่วยงานอื่น เพื่อป้องกันปัญหาด้านความ
ขัดแย้ง หรือทับซ้อนของผลประโยชน์ได้ตามดุลพินิจ 

 

 

 

 


