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เร่ือง หลกัปฏิบัติเกีย่วกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกจิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2563 
เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563  บริษทัจึงออกประกาศเร่ือง หลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพื่อถือเป็นหลกัและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. บทน า 

 ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเขม้ข้นนั้น เพื่อให้ บริษทั อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) สามารถ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจอยา่งสง่างาม  บริษทัจึงมิไดมุ้่งหวงัเฉพาะผลส าเร็จของธุรกิจเท่านั้น แต่
ยงัค านึงถึงกระบวนการท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจด้วย บริษทัตระหนักถึงความมีจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของบุคลากรของบริษทั ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการสนับสนุนและยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการ 
ท่ีดี และยงัเป็นรากฐานส าคญัท่ีท าให้ธุรกิจเจริญเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ตลอดจนเป็นส่ิงท่ีจะสนบัสนุน
ใหบ้ริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการด าเนินธุรกิจ 

2. ผู้มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติ 

 ผูมี้หน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมน้ี ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนักงาน ตลอดถึงลูกจา้ง ท่ีปรึกษา ผูก้ระท าการแทนหรือผูไ้ด้รับมอบหมายให้กระท าหน้าท่ีในนามบริษทั
หรือแทนบุคคลท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 

3. หลกัการพื้นฐาน 

 หลกัการพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรม 
3.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ 
3.2 เก็บรักษาความลบั และไม่ใชข้อ้มูลภายในหรือขอ้มูลอนัเป็นความลบั เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่

ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางท่ีมิชอบ 
3.3 ป้องกนั หรือหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีอาจน ามาซ่ึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
3.4 ปฏิบติัตนเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีความรู้ ความช านาญ และความระมดัระวงัรอบคอบ 

4. หลกัปฏิบัติเกีย่วกบัจรรยาบรรณและจริยธรรม 

 บุคลากรของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ตลอดถึงลูกจา้ง ท่ีปรึกษา ผูก้ระท าการแทน
หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายใหก้ระท าหนา้ท่ีในนามบริษทัหรือแทนบุคคลท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ พึงยดึถือในหลกัปฏิบติั
เก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ดงัน้ี 
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4.1 การประพฤติและปฏบิัติตน 
1) ปฏิบติัหนา้ท่ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินธุรกิจ วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ เพื่อให้การ

ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึ้น 
3) ยึดมัน่ในคุณธรรม และไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดี ความชอบ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบจาก

ผูบ้งัคบับญัชาหรือจากบุคคลอ่ืนใด 
4) ละเวน้จากอบายมุข และส่ิงเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียเกียรติและ

ช่ือเสียงของตนเองและบริษทั เช่น ไม่กระท าตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนัน 
ทุกประเภท และไม่ยุง่เก่ียวกบัส่ิงเสพติดทุกประเภท เป็นตน้ 

5) ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระท าการใดอนัจะกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือช่ือเสียงของ
ตนเองและบริษทั 

6) หลีกเล่ียงการมีภาระผกูพนัทางการเงินกบับุคคลท่ีท าธุรกิจกบับริษทั หรือระหวา่งพนกังานดว้ยกนัเอง 
ซ่ึงหมายความรวมถึงการให้กูย้ืมเงินหรือกูย้ืมเงิน การเรียกร้องเร่ียไรต่างๆ การเล่นแชร์ ฯลฯ  ยกเวน้
กิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ 

7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบ ไม่วา่โดยทางตรง หรือทางออ้ม 
8) ไม่กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจดัการใดๆ  ในบริษทัอ่ืนท่ีมีผลบั่นทอน

ผลประโยชน์ของบริษทั หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือของผูอ่ื้น 

9) รักษาและร่วมสร้างสรรค ์ใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ 

4.2 การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 

1) เสริมสร้างการท างานเป็นทีมโดยใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั เพื่อประโยชน์ต่องาน
ของบริษทั โดยส่วนรวม 

2) ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ  มีน ้ าใจ มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี ปรับตนให้สามารถท างาน
ร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้และไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของเพื่อนร่วมงาน 

3) ใหเ้กียรติผูอ่ื้น โดยไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

4) ผูบ้ังคบับญัชาปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือ  และเป็นแบบอย่างท่ีดีของใตบ้ังคบับญัชา รวมทั้งมี
ความสุภาพต่อพนกังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงานทุกระดบั 

5) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนบัถือ 
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6) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับฟังค าแนะน าของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบติังานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้
แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไปเป็นผูส้ั่ง รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนกังานและเพื่อนร่วมงานทุกระดบั 

7) หลีกเล่ียงการน าเอาขอ้มูลหรือเร่ืองราวของพนกังานอ่ืน ทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานและเร่ือง
ส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือ
ภาพลกัษณ์โดยส่วนรวมของบริษทั 

8) ไม่กระท าการใดๆ ท่ีผิดศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศต่อพนกังานอ่ืน โดยการกระท าดงักล่าว
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีบัน่ทอนก าลงัใจ เป็น
ปฏิปักษ์ หรือกา้วร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบติังานของพนักงานอ่ืนโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรม
ดงักล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม  อนาจาร หรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกาย 
ก็ตาม 

4.3 การปฏิบัติต่อบริษัท 

1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย  ์สุจริต มุ่งมัน่ ทุ่มเทก าลังกายและก าลงัความคิดในการ
ท างาน ตลอดจนปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษทั ค่านิยม และประเพณีอนัดีงาม โดยถือ
ประโยชน์ของบริษทั เป็นส าคญั 

2) ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
3) รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทั อยา่งเคร่งครัด โดยดูแลระมดัระวงัมิใหเ้อกสาร หรือข่าวสาร

อนัเป็นความลบัของบริษทั ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่บริษทั  

4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระท าการใดๆ อนัน าไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของบริษทั หรือ
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  

5) รักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในบริษทั  
6) สร้างความสัมพันธ์อันดี โดยให้ความร่วมมือกับสังคม  ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรท่ี

เก่ียวขอ้ง ในการใหข้อ้มูลพนกังานทุกระดบัควรปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างระมดัระวงั รอบคอบเพื่อประโยชน์
ของบริษทั และส่วนรวม 

7) ให้ความเอาใจใส่และช่วยด าเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
รวมทั้งการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 

8) หลีกเล่ียงการให้ และหรือรับส่ิงของ รับการเล้ียงรับรองหรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เวน้แต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในทางท่ีชอบธรรมของบริษทั 
หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูรั้บพึงพิจารณา หากของขวญัท่ีไดรั้บในรูป
ของเงินหรือส่ิงของมีมูลค่าสูงเกินกวา่สามพนับาทใหป้ฏิเสธท่ีจะรับและส่งคืน 
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9) ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปิดการกระท าใดๆ ท่ีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
 

4.4 การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า หรือคู่แข่ง 

1) ปฏิบติัต่อลูกคา้ คู่คา้หรือคู่แข่ง ดว้ยความเขา้ใจและความร่วมมือท่ีดีระหวา่งกนั 
2) เสนอบริการท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมิตรภาพอนัอบอุ่น และความโอบเอ้ือเก้ือกูล 
3) ใช้ความระมดัระวงัอย่างสมเหตุผล ในการให้ค  าแนะน าหรือตดัสินใจด าเนินการใดๆ แทนลูกคา้โดย

ค านึงถึงความเหมาะสมในกรณีของลูกคา้ 
4) ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 
5) สนับสนุนการปฏิบติัภารกิจทางสังคมตามโอกาสอนัควร  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการ

บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ การศึกษา และการสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้แก่ประเทศชาติ 
 


