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ประกาศคณะกรรมการบริษทั 

ฉบับที ่ 4/2561 

เร่ือง หลกัปฏิบัตเิกีย่วกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกจิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
------------------------------------------------------ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 บริษทัจึง
ออกประกาศเร่ือง หลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือถือ
เป็นหลกัและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. บทน า 

 ภายใตก้ารแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้นนั้น เพ่ือให้ บริษทั อินฟราเซท จ ากัด สามารถประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจอย่างสง่างาม  บริษทัจึงมิไดมุ่้งหวงัเฉพาะผลส าเร็จของธุรกิจเท่านั้น แต่ยงัค านึงถึง
กระบวนการท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจดว้ย  บริษทัตระหนกัถึงความมีจรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร
ของบริษทั ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการสนบัสนุนและยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และยงัเป็นรากฐานส าคญัท่ี
ท าใหธุ้รกิจเจริญเติบโตไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืน  ตลอดจนเป็นส่ิงท่ีจะสนบัสนุนใหบ้ริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ของการด าเนินธุรกิจ 

2. ผู้มหีน้าที่ต้องปฏิบัติ 

 ผูม้ีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิเกี่ยวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมน้ี  ไดแ้ก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดถึงลูกจา้ง ท่ีปรึกษา ผูก้ระท าการแทนหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายให้กระท าหนา้ท่ีในนามบริษทั
หรือแทนบุคคลท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 

3. หลกัการพื้นฐาน 

 หลกัการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรม 

3.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ 
3.2 เก็บรักษาความลบั และไม่ใชข้อ้มูลภายในหรือขอ้มูลอนัเป็นความลบั เพ่ือแสวงหาประโยชน์

แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางท่ีมิชอบ 
3.3 ป้องกนั หรือหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีอาจน ามาซ่ึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
3.4 ปฏิบติัตนเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีความรู้ ความช านาญ และความระมดัระวงัรอบคอบ 
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4. หลกัปฏิบัตเิกีย่วกบัจรรยาบรรณและจริยธรรม 

 บุคลากรของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดถึงลูกจา้ง ท่ีปรึกษา ผูก้ระท าการแทน
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายใหก้ระท าหนา้ท่ีในนามบริษทัหรือแทนบุคคลท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ พึงยึดถือในหลกัปฏิบติัเก่ียวกบั
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ดงัน้ี 

4.1 การประพฤตแิละปฏิบัตติน 

1) ปฏิบัติหน้าท่ี  ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อการด าเนินธุรกิจ วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทั หลกัการก ากบัดูแลกิจการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพ่ือเสริมสร้างตนเองใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 
เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

3) ยึดมัน่ในคุณธรรม และไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดี ความชอบ หรือประโยชนอ่ื์นใดโดย
มิชอบจากผูบ้งัคบับญัชาหรือจากบุคคลอ่ืนใด 

4) ละเวน้จากอบายมุข และส่ิงเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าให้เส่ือมเสีย
เกียรติและช่ือเสียงของตนเองและบริษัท  เช่น  ไม่กระท าตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนัน 
ทุกประเภท และไม่ยุง่เก่ียวกบัส่ิงเสพติดทุกประเภท เป็นตน้ 

5) ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระท าการใดอนัจะกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือ
ช่ือเสียงของตนเองและบริษทั 

6) หลีกเล่ียงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลท่ีท าธุรกิจกับบริษัท หรือระหว่าง
พนกังานดว้ยกนัเอง ซ่ึงหมายความรวมถึงการให้กูย้ืมเงินหรือกูย้ืมเงิน การเรียกร้องเร่ียไรต่างๆ การเล่นแชร์ ฯลฯ  
ยกเวน้กิจกรรมเพ่ือการกศุลและสาธารณะ 

7) ไม่แสวงหาผลประโยชนอ์นัมิชอบ ไม่วา่โดยทางตรง หรือทางออ้ม 

8) ไม่กระท าการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัอ่ืนท่ีมีผล
บัน่ทอนผลประโยชน์ของบริษทั หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือของผูอ่ื้น 

9) รักษาและร่วมสร้างสรรค ์ใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ 

4.2 การปฏิบัตต่ิอผู้ร่วมงาน 

1) เสริมสร้างการท างานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั เพ่ือ
ประโยชนต่์องานของบริษทั โดยส่วนรวม 

2) ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความสุภาพ  มีน ้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ปรับตนให้
สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้และไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของเพ่ือนร่วมงาน 
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3) ใหเ้กียรติผูอ่ื้น โดยไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

4) ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของใตบ้งัคบับญัชา 
รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนกังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงานทุกระดบั 

5) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนบัถือ 

6) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับฟังค าแนะน าของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบติังานขา้มผูบ้งัคบับญัชา
เหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ัง่ รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนกังานและเพ่ือนร่วมงานทุกระดบั 

7) หลีกเล่ียงการน าเอาข้อมูลหรือเร่ืองราวของพนักงานอ่ืน ทั้ งในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากษวิ์จารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือ
ภาพลกัษณ์โดยส่วนรวมของบริษทั 

8) ไม่กระท าการใดๆ ท่ีผิดศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอ่ืน โดยการ
กระท าดงักล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ หรือก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีบัน่ทอนก าลงัใจ เป็น
ปฏิปักษ ์หรือกา้วร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบติังานของพนกังานอ่ืนโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดงักล่าวครอบคลุม
ถึงการลวนลาม อนาจาร หรือการล่วงเกินทางเพศไม่วา่จะดว้ยวาจาหรือร่างกายกต็าม 

4.3 การปฏิบัตต่ิอบริษทั 

1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต มุ่งมัน่ ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัความคิด
ในการท างาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัท ค่านิยม และประเพณีอนัดีงาม  โดยถือ
ประโยชนข์องบริษทั เป็นส าคญั 

2) ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม 
ในการท างาน 

3) รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทั อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระมดัระวงัมิใหเ้อกสาร 
หรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทั ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่
บริษทั  

4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระท าการใดๆ อนัน าไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของ
บริษทั หรือของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  

5) รักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในบริษทั  

6) สร้างความสัมพนัธ์อนัดี โดยให้ความร่วมมือกบัสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการ และ
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ในการใหข้อ้มูลพนกังานทุกระดบัควรปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างระมดัระวงั รอบคอบเพ่ือประโยชน์ของ
บริษทั และส่วนรวม 

7) ให้ความเอาใจใส่และช่วยด าเนินการใดๆ  ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
ในการท างาน รวมทั้งการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
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8) หลีกเล่ียงการให ้และหรือรับส่ิงของ รับการเล้ียงรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ หรือ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เวน้แต่เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในทางท่ีชอบธรรมของบริษทั หรือใน
เทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูรั้บพึงพิจารณา หากของขวญัท่ีไดรั้บในรูปของเงินหรือส่ิงของมี
มูลค่าสูงเกินกวา่สามพนับาทใหป้ฏิเสธท่ีจะรับและส่งคืน 

9) ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปิดการกระท าใดๆ  ท่ีอาจขัดแย้งทาง

ผลประโยชนก์บับริษทั หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย 

4.4 การปฏิบัตต่ิอลูกค้า คู่ค้า หรือคู่แข่ง 

1) ปฏิบติัต่อลูกคา้ คู่คา้หรือคู่แข่ง ดว้ยความเขา้ใจและความร่วมมือท่ีดีระหวา่งกนั 

2) เสนอบริการท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมิตรภาพอนัอบอุ่น และความโอบเอ้ือเก้ือกูล 

3) ใชค้วามระมดัระวงัอย่างสมเหตุผล ในการใหค้ าแนะน าหรือตดัสินใจด าเนินการใดๆแทน
ลูกคา้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในกรณีของลูกคา้ 

4) ดูแลและรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

5) สนับสนุนการปฏิบติัภารกิจทางสังคมตามโอกาสอนัควร  ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพ่ือการบ าเพญ็สาธารณประโยชน ์การศึกษา และการสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่ประเทศชาติ 

 

ทั้งน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี   1   เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2561   เป็นตน้ไป  

ประกาศ ณ วนัท่ี   1   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561 

 

 

 
                                                                         ลงช่ือ ....................................................... 
                                                                                   (  นายศกัด์ิบวร  พุกกะณะสุต  )    

                                                                       ต าแหน่ง          กรรมการผูจ้ดัการ 

 


