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สารจากประธานคณะกรรมการ 

 

บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นและปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บนพืน้ฐานความ

พอเพียง ยึดหลกัธรรมาภิบาล เป็นองคก์รที่โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และมีการด าเนินธุรกิจที่ใสใ่จสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม 

รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิบคุลากรใหเ้ป็นคนดี มีคณุธรรม เพื่อมุง่สูก่ารเป็นองคก์รที่ยั่งยืน 

บรษัิทไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยจดัท าคมูือ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย รวมทัง้ ไดม้ีแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ท่ีถกูตอ้งและ

สอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบตา่งๆ ไปในแนวทางเดียวกนั 

บริษัทก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทกุคน

จะตอ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ปฏิบตัิที่ก าหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนีอ้ย่างเครง่ครดั 

ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการด ารงไวซ้ึ่งมาตรฐานทาง

จรยิธรรม เพื่อประโยชนข์องบรษัิท และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่อนัจะน าไปสูอ่งคก์รที่เติบโตอยา่งตอ่เนื่องและยั่งยืน  

 

________________  ___________ 

ศ. คลนิิกเกียรติคณุ นพ. อดุม คชินทร 

ประธานกรรมการ 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที ่1  วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  

วิสัยทัศน ์ 

“เป็นผูน้  าในการคิดคน้และน าเสนอผลิตภัณฑส์ุขภาพ ท่ีแตกต่าง ท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อการ
ปอ้งกนัและรกัษาโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึน้และชะลอวยั” 

พันธกิจ 

เพื่อใหอ้งคก์รไดบ้รรลถุึงวิสยัทศันท์ี่ถกูวางไว ้พนัธกิจของบรษัิทจงึไดก้ าหนดเป็น 6 ขอ้ คือ 

1. สนิคา้และบรกิารท่ีโดดเดน่และแตกตา่ง  

2. การวจิยัและการพฒันาสนิคา้อยา่งตลอดตอ่เนื่อง  

3. การเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารในระดบัสากล  

4. บคุลากรท่ีทรงคณุภาพและเป่ียมไปดว้ยประสทิธิภาพ 

5. ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

6. องคก์รแหง่ธรรมาภิบาล  

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  

บริษัทด าเนินธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ขุภาพและนวตักรรมความงามส าหรบัคน และ
ผลิตภณัฑส์ขุภาพส าหรบัสัตวเ์ลีย้งและปศสุตัว ์ที่ประกอบดว้ย เวชภณัฑ ์(Pharmaceuticals) โภชนเภสชั (Nutraceuticals) 
เวชส าอาง (Cosmeceuticals) อาหารสขุภาพ (Healthy Foods) และอปุกรณท์างการแพทย ์(Medical Devices) ส าหรบัทัง้คน
และสตัว ์(Human Health and Animal Health) ภายใตแ้นวคิด “VALUE YOUR LIFE” ที่เช่ือว่า คณุค่าของชีวิต คือ สขุภาพที่
ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งแนวคิดดงักล่าวไดส้ะทอ้นออกมาเป็นผลิตภัณฑข์องบริษัท เพื่อใหผู้บ้ริโภคมี
สขุภาพรา่งกายแข็งแรงและมีความสมดลุในระบบของรา่งกาย บริษัทมีความใสใ่จรายละเอียดทกุขัน้ตอนการคัดสรรเพื่อให้
ผลติภณัฑข์องบรษัิทมีคณุภาพท่ีดีเยี่ยม ตัง้แตก่ารคิดคน้และน าเสนอผลติภณัฑส์ขุภาพที่ใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการปอ้งกนั
โรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึน้และชะลอวยั 

ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “INTERPHARMA” บริษัทวางเป้าหมาย ภายใน 5 ปีจะเติบโตเป็นบริษัทชั้นน าในการ
น าเสนอผลิตภณัฑส์ขุภาพ และจะขยายช่องทางจดัจ าหน่ายและท าการตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใหก้ลุม่ลกูคา้
เป้าหมายสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑไ์ดง้่าย สามารถจดจ าเครื่องหมายการคา้ของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี และเพื่อใหผู้บ้ริโภคมี
สขุภาพที่ดี นอกจากนี ้บริษัทจะพฒันาระบบภายในขององคก์รอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ
ท างาน จะรกัษาสมัพันธ์อันดีต่อคู่คา้ และเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใหค้วามช่วยเหลือ พัฒนาสงัคมและรบัผิดชอบต่อ
สิง่แวดลอ้มเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
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ส่วนที ่2 ข้อพงึปฏิบัติ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี จึงไดจ้ดัท าแนวปฏิบตัิการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 

2560 เพื่อก ากบัและดูแลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์กลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่

ก าหนดไว ้โดยมีการติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งเหมาะสม ภายใตก้ารประกอบธุรกิจอยา่ง

มีจริยธรรม มีความโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูม้ีสว่นได้

เสียทกุฝ่าย ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  เพื่อเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานของบรษัิททกุคนยดึถือปฏิบตัิ โดยมีหลกัปฏิบตัิ 8 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

หลกัปฏิบตัิ 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการ

อยา่งยั่งยืน 

หลกัปฏิบตัิ 2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

หลกัปฏิบตัิ 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 

หลกัปฏิบตัิ 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

หลกัปฏิบตัิ 5  สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบตัิ 6  ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 7  รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

หลกัปฏิบตัิ 8  สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ 
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จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน 

1. ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุริต โปรง่ใส และเที่ยงธรรม หลีกเลีย่งการ
ใชอ้  านาจหนา้ที่ของตนหรือยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอ านาจหนา้ที่ของตนไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มเพื่อแสวงหาประโยชนแ์ก่
ตนเองหรอืผูอ้ื่น   

2. ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎระเบียบของบริษัท และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเครง่ครดั 
รวมถึงประเพณีอนัดีงาม ไมว่า่จะระบไุวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืไมก็่ตาม โดยถือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส าคญั 
และตอ้งอทุิศก าลงักายก าลงัใจใหแ้ก่งานของบริษัทอย่างเต็มที่และสดุความสามารถ หลีกเลี่ยงการท างานใหแ้ก่บคุคล
อื่นที่มีผลประโยชนต์อบแทน อีกทัง้ตอ้งปฏิบตัิงานโดยประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณใ์หเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อ
บรษัิทเพื่อใหบ้รษัิทเจรญิกา้วหนา้ทดัเทียมกบัองคก์รชัน้น า  

3. ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนตอ้งมีทศันคติที่ดีตอ่บรษัิทรกัษาช่ือเสียงและภาพลกัษณข์องบรษัิท ไม่ใหร้า้ยหรือใหข้อ้มลู
ข่าวสารอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ช่ือเสียงและภาพลกัษณข์องบริษัทและหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นตอ่
บคุคลภายนอกในเรือ่งที่อาจกระทบกระเทือนตอ่ช่ือเสยีงและการด าเนินงานของบรษัิท 

4. ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนตอ้งเอาใจใสอ่ย่างจริงจงัต่อกิจกรรมทัง้ปวงที่จะเสริมสรา้งคณุภาพและพฒันาบริษัทไปสู่
ความเป็นเลศิ  

5. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งมีความสามคัคีภายในบริษัท และตอ้งเสริมสรา้งความรกัและความสามคัคีระหว่าง
บคุคลและระหวา่งหมูค่ณะ โดยการรว่มมือกนัท างานและช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 

6. ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนตอ้งไมน่ าเรือ่งสว่นตวัหรือขอ้มลูของเพื่อนรว่มงาน ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไป
วิพากษ์วิจารณใ์นทางที่เสือ่มเสยี 

7. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และพิจารณาน าไปใชใ้นทางที่เป็นประโยชนต์อ่บรษัิทโดยปราศจากอคติ 

8. ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนตอ้งงดเวน้การใหข้องขวญัหรือประโยชนอ์ื่นใดแก่ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอื
งดเวน้การรบัของขวญัหรอืประโยชนอ์ื่นใดจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

9. ผูบ้ริหารตอ้งท าตนเป็นตวัอย่างที่ดีใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการท างานอย่างทุ่มเทใหแ้ก่บริษัท
และการยดึมั่นในจรรยาบรรณและจรยิธรรม 

10. ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณใ์นการท างานของตนใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมถึง ใหค้  าปรกึษา 
ค าแนะน า สง่เสริม และพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหม้ีความรูค้วามสามารถเพื่อใหม้ีความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการ
งาน 

11. ผูบ้รหิารตอ้งพงึใชห้ลกัคณุธรรมในการบรหิารงานบคุคล เช่น การรบับคุคลเขา้ท างานการประเมินผลงานและศกัยภาพ 
การใหร้างวลักรณีตา่ง ๆ การลงโทษ เป็นตน้ 
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12. ผูบ้รหิารตอ้งปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดีและเป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน มีความยตุิธรรม และไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  

13. ผูบ้ริหารตอ้งสง่เสริมใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสงูขึน้ มีการก ากบัดแูลการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับัญชาอย่างใกลชิ้ด 
และคอยแนะน าใหม้ีการปรบัปรุงงานอยูต่ลอดเวลา รวมถึง เนน้ย า้เรือ่งการใชท้รพัยากรของบรษัิทท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้
คุม้คา่มากที่สดุ 

14. พนกังานทกุคนตอ้งใหค้วามเคารพตอ่ผูบ้งัคบับญัชา และตอ้งปฏิบตัิตามค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมายของผูบ้งัคบับญัชา 
อีกทัง้ตอ้งปฏิบตัิงานตามสายการบงัคบับญัชา รวมถึงเคารพสทิธิของพนกังานอื่น 

15. พนกังานทกุคนตอ้งไมร่ายงานขอ้มลูอนัเป็นเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สจุรติตอ่ผูบ้งัคบับญัชา อีกทัง้ตอ้งไมก่ลา่วรา้ย
ผูบ้รหิารและพนกังานอื่น ๆ โดยปราศจากมลูความจรงิ 

16. พนกังานทุกคนตอ้งไม่ปฏิบตัิงานขา้มผู้บงัคบับญัชาของตน เวน้แต่เป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งเกิดกรณีดงักล่าวขึน้ตอ้งรีบ
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาของตนใหท้ราบโดยเรว็ 

17. พนกังานทกุคนตอ้งท างานโดยใหเ้กียรติซึง่กนัและกนั ฟังความเห็นของผูอ้ื่นตามควรแก่กรณี ไมแ่อบอา้งเอาผลงานของ
ผูอ้ื่นมาเป็นของตน และพงึเคารพในสทิธิของพนกังานอื่นที่อยูใ่นองคก์รเดียวกนั 

 
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคบัของบริษัท 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบรษัิทย่อยทกุคนจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย ขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของ

บริษัทอย่างเคร่งครดั อีกทัง้ ในการด าเนินงานของบริษัท กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทกุคน

จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัการด าเนินงานของบรษัิทอยา่งเครง่ครดั 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยทกุคนจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจ และรบัทราบถึงบรรดากฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้กับการด าเนินงานของบริษัท และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบรรดา

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัการด าเนินงานของบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ 

การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน และการใหห้รือรับสนิบน 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม เช่น การให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจใดๆ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง จึง

ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนจะตอ้งด าเนินการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชัน รวมถึง การใหห้รือรบัสินบน

อยา่งเครง่ครดั 

ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัท านโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั (Anti - Corruption Policy) เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการ

ปฏิบตัิการด าเนินธุรกิจ และพฒันาองคก์รสู่ความความยั่งยืน โดยบริษัทก าหนดใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบาย
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ต่อตา้นคอรร์ปัชันอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ตอ้งไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบัเงิน สิ่งของ หรือประโยชนอ์ื่นใด

จากผูท้ี่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานอาจรบัหรือใหข้องขวัญไดต้าม

ประเพณีนิยม โดยการรบัของขวญันัน้จะตอ้งไมส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูร้บั และของขวญัที่ไดร้บัควรเป็นสิง่ที่มี

มลูคา่ไมม่ากนกั และไมค่วรเป็นเงินสดหรอืเทียบเทา่เงินสด  

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย จะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิท หลกีเลีย่งการ

กระท าใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งทาง

การคา้ของบรษัิท เช่น คู่คา้ ลกูคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน

ในการหาประโยชนส์่วนตน และในเรื่องการท าธุรกิจที่แข่งขนักับบริษัท หรือการท างานอื่นนอกจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผล

กระทบกระเทือนตอ่งานในหนา้ที่ รวมถึง ไมน่ าขอ้มลูของลกูคา้ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน  

อีกทัง้ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย พึงละเวน้การถือหุน้ในกิจการคู่แข่งของบริษัท ที่หากท าใหพ้นกังาน

กระท าการ หรือละเวน้การกระท าการที่ควรท าตามหนา้ที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ที่ ในกรณีที่พนกังานไดหุ้น้

นั้นมาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปท าธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ทราบ 

การใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพย ์

1.  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรือการเงินหรือเทียบเทา่ และพนกังานในหนว่ยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน ซึ่งมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายในก่อนเปิดเผยสู่
สาธารณชน และหา้มบคุคลดงักลา่วซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทโดยตนเอง คูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะไม่ว่าจะ
เป็นการซือ้ขายโดยตรงหรือทางออ้ม ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ าปี และสามารถซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทไดภ้ายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วอยา่งนอ้ย 24 ชั่วโมง  

2.  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีอยูใ่นหนว่ยงานที่ไดร้บัขอ้มลูภายในที่ยงัไมเ่ปิดเผยสูส่าธารณชน ซึง่อาจมีผลตอ่การ
เปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภายใน ตอ้งไม่ท าการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษัิทดงักลา่วโดยตนเอง คูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายโดยตรงหรอืทางออ้ม 
จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแตไ่ดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูนัน้สูส่าธารณชนแลว้ 

3. ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิารที่จะมีการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบรษัิท จะตอ้งแจง้เลขานกุาร
บรษัิทลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั 
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4. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารที่มีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามขอ้ก าหนดที่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงแจง้การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยด์งักลา่วตอ่คณะกรรมการเป็นประจ า 

5. กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสว่นไดส้ว่นเสียและผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพื่อใหค้ณะกรรมการไดพ้ิจารณา
ธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และตดัสินใจเพื่อประโยชนข์องบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้กรรมการ
และผูบ้ริหารที่มีสว่นไดส้ว่นเสียกบัธุรกรรมที่ท  ากบับริษัทตอ้งไมม่ีสว่นรว่มในการตดัสินใจท าธุรกรรมดงักลา่ว ทัง้นี ้ให้
เป็นไปตามขัน้ตอนหรอืมาตรการการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัของบรษัิท 

การรักษาความลับ และการปกป้องข้อมูลสว่นบุคคล 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตอ้งรกัษาขอ้มูลหรือข่าวสารของบริษัทที่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณะไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่น าขอ้มลูข่าวสารดงักลา่วไปใชแ้สวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ อีกทัง้ กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานทกุคนตอ้งพงึหลกีเลีย่งการเปิดเผย หรอืการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูที่เป็นความลบัของบรษัิทอยา่งเด็ดขาด 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนตอ้งรกัษาความลบัของบริษัท โดยดแูลและระมดัระวงัมิใหเ้อกสารหรือข่าวสารอนัเป็น

ความลบัของบริษัทรั่วไหล หรือตกไปถึงผูอ้ื่นซึ่งอาจเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท ทัง้นี ้ รวมถึงการไม่ใหเ้อกสารหรือ

ขา่วสารของบรษัิทท่ีไมพ่งึเปิดเผยแก่บคุคลภายนอก เวน้แตไ่ดร้บัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชา 

บริษัทตอ้งดแูลรกัษา และปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลที่บริษัทไดร้บัมา และใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสงูสดุในการจดัการกบัขอ้มลู

ดงักล่าวเพื่อรกัษาความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูล โดยบริษัทจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงคใ์นทางธุรกิจตามที่

บรษัิทไดแ้จง้แก่เจา้ของขอ้มลูในขณะท่ีรวบรวมขอ้มลูเทา่นัน้  

การปกป้องทรัพยส์ินทางปัญญา 

ทรพัยส์ินทางปัญญาเป็นทรพัยส์ินและเครื่องมือส าคญัที่ช่วยสง่เสริมการด าเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ฉะนัน้ 

จึงเป็นความรบัผิดชอบรว่มกนัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนท่ีจะตอ้งเคารพสทิธิของเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา 

โดยจะตอ้งไมด่  าเนินการใด ๆ ในลกัษณะที่อาจเขา้ขา่ยเป็นการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอื่น  

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนจะตอ้งดแูลรกัษา และปกป้องทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษัิท จากการละเมิดทรพัยส์นิ

ทางปัญญาโดยบคุคลภายนอก  

การรักษาและการใชท้รัพยส์ินของบริษัท  

พนักงานทุกคนมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการดูแลรกัษาทรพัยส์ินของบริษัท มิใหเ้กิดความเสียหาย สูญหาย  และใช้

ทรพัยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัท และไม่น าทรพัยส์ินของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง

หรอืผูอ้ื่น และพนกังานทกุคนพงึหลกีเลีย่งการเปิดเผย หรอืการใชป้ระโยชน ์จากขอ้มลูที่เป็นความลบัอยา่งเด็ดขาด  
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ทรพัยส์ินดงักลา่วหมายถึงทรพัยส์ินทัง้ที่มีตวัตน และไม่มีตวัตน เช่น สงัหาริมทรพัย ์อสงัหาริมทรพัย ์เทคโนโลยี ความรูท้าง

วิชาการ เอกสทิธ์ิ สทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ ตลอดจนขอ้มลูท่ีเป็นความลบัท่ีไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ ประมาณการ

ทางการเงิน ขอ้มลูดา้นทรพัยากรบคุคล เป็นตน้ 

การใช้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่ใชใ้นการปฏิบตัิงานถือเป็นทรพัยส์ินของบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังาน

ทกุคนไมค่วรใชค้อมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ เพื่อประโยชนส์ว่นตน 

2. หา้มผูบ้รหิารและพนกังานเปิดเผยรหสัประจ าตวั (Password) ที่ใชใ้นการเขา้ถึงระบบขอ้มลูของบรษัิทแก่ผูอ้ื่น 

3. หา้มผูบ้รหิารและพนกังานเปิดเผยขอ้มลูที่อยูใ่นระบบขอ้มลูของบรษัิท หรอืขอ้มลูที่บรษัิทซือ้มาโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

4. หา้มผูบ้รหิารและพนกังานเปลีย่นแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรอืท าลายขอ้มลูของบรษัิทโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

5. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานน าซอฟแวรท่ี์ผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอกซอฟทแ์วรล์ิขสิทธ์ิดว้ยเหตผุลใดๆ โดยมิได้

รบัอนญุาตจากบรษัิทผูผ้ลติซอฟแวรน์ัน้ๆ  

6. หา้มผูบ้รหิารและพนกังานปรบัแตง่อปุกรณฮ์ารด์แวร ์หรอืติดตัง้อปุกรณใ์ดๆ ที่นอกเหนือจากอปุกรณม์าตรฐานท่ีบริษัท

ติดตัง้ให ้

7. หา้มผูบ้รหิารและพนกังานใชอ้ีเมลของบรษัิท หรอืช่องทาง social media ของบรษัิท หรอื URL ของบรษัิท หรอืช่องทาง

อื่นๆ ของบรษัิทในการสง่ตอ่ขอ้ความที่กลา่วรา้ยท าใหเ้สือ่มเสีย หรอืขอ้ความที่หยาบคาย ลามก ขม่ขู ่ก่อกวน หรอืสรา้ง

ความร าคาญใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

8. ผูบ้ริหารและพนกังานควรใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการแสวงหาขอ้มลูและความรูท้ี่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงาน หลีกเลี่ยง

เว็บไซตท์ี่ผิดกฎหมายหรอืละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม หลกีเลีย่งการเปิดไฟลท์ี่ไมท่ราบแหลง่ที่มาและการใชอ้ปุกรณบ์นัทึก

ขอ้มลูที่เคยใชง้านกบัคอมพิวเตอรท์ี่นา่สงสยัวา่อาจมีไวรสัคอมพิวเตอร ์หรอืซอฟตแ์วรท์ี่เป็นอนัตรายอื่น ๆ 

9. ผูบ้รหิารและพนกังานควรใชอ้ปุกรณส์ือ่สารอื่นๆ ท่ีบรษัิทจดัให ้เชน่ โทรศพัท ์โทรสาร โทรศพัทม์ือถือ อยา่งมีจิตส านกึ

และมีความรบัผิดชอบ โดยค านงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส าคญั 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม บริษัทจึงมีมาตรการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มและอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ โดยการใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า ลดการใช้วตัถุดิบ การใช้พลงังาน (ส าหรบัการผลิต ขนส่งหรือใน

ส านกังาน) การใชน้ า้ การใชท้รพัยากรหมนุเวียน การดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดร้บัผลกระทบจากการ

ประกอบธุรกิจ การปลดปลอ่ยและจดัการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก สง่เสริมการพฒันา

ผลิตภณัฑโ์ดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ พรอ้มทัง้ สง่เสริมใหพ้นกังานและผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วน

รว่มในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 



9 

 

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

1.1  บริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และอย่างเสมอภาคเทา่เทียมกนั และด าเนินการใด ๆ 

ดว้ยความเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุราย  

1.2 ผูบ้ริหารและพนกังานจะปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต โปรง่ใส และเป็นธรรม เพื่อท าใหม้ั่นใจไดว้่าการ

ตดัสนิใจและกระท าการใดๆ มีการค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และของบรษัิทเป็นส าคญั 

1.3  มีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศของบริษัทอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูท้ี่

เก่ียวขอ้งทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลู อยา่งเทา่เทียมกนัโดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ ผา่นช่องทางที่ผูถื้อหุน้และ

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม เช่น เผยแพรผ่า่นระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

และบนเว็บไซตข์องบรษัิท เป็นตน้  

1.4  ไม่กระท าการใด ๆ  ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษัิท และเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสทิธิ

ของผูถื้อหุน้  

2. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

2.1  บริษัทจะดูแลและปฏิบัติต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เคารพหลกัสิทธิมนุษยชน รวมถึงให้

ค่าตอบแทนแก่พนกังานที่เป็นธรรมและสามารถเทียบเคียงไดก้บัอตุสาหกรรมในระดบัเดียวกนั และจัดใหม้ีสวสัดิการอย่าง

เหมาะสม 

2.2  บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยสง่เสรมิใหพ้นกังานไดร้บั

การอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะและความรูค้วามสามารถอยา่งทั่วถึงและสม ่าเสมอ  

2.3  หลีกเลี่ยงการด าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจคุกคามและสรา้งความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

หรอือาจมีผลกระทบตอ่ความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังาน 

2.4  ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภัยต่อชีวิต  และทรพัยส์ินของพนักงาน โดยจัดใหม้ี

สภาพแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างาน  

2.5  การแต่งตัง้และโยกยา้ยพนักงาน รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษ กระท าดว้ยความสจุริตใจ และตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

2.6  จดัใหม้ีการรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมถึง มีช่องทางใหพ้นกังานสามารถรอ้งเรยีนในกรณีที่ไมไ่ดร้บั

ความเป็นธรรม หรือแจง้เบาะแสเก่ียวกับเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไ้ข รวมถึงมาตรการ

คุม้ครองพนกังานดงักลา่ว 



10 

 

2.7  พนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตา่งๆ อยา่งเครง่ครดั  

3 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลกูค้า  

บรษัิทมีความมุง่มั่นท่ีจะพฒันาคณุภาพสนิคา้และบรกิารใหก้บัลกูคา้อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้

สงูกวา่ที่ลกูคา้คาดหมายไว ้ในการนี ้บรษัิทจะท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อบรษัิทจะสามารถเสนอบรกิารและ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันี ้

3.1 บริษัทจะส่งมอบสินคา้และบริการที่มีคุณภาพและไดม้าตรฐานใหก้ับลูกคา้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและ

ภายใตเ้ง่ือนไขที่เป็นธรรม  

3.2 จัดท าขอ้มูล ข่าวสารที่เก่ียวกับสินคา้และบริการของบริษัทที่ครบถว้น ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตุการณแ์ก่

ลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้มีขอ้มูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความจริงทัง้ในการโฆษณา หรือในการสื่อสาร

ช่องทางอื่น ๆ กับลกูคา้ อนัเป็นเหตุใหล้กูคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใด  ๆ ของสินคา้หรือ

บรกิาร 

3.3 มีมาตราการเก็บรกัษาความลบัลกูคา้ และไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชนแ์ก่ตนเอง หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

3.4 จดัใหม้ีระบบและช่องทางใหล้กูคา้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัคณุภาพของสนิคา้และบรกิารไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

3.5 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่มีตอ่ลกูคา้อยา่งเครง่ครดั กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขไดจ้ะรบีด าเนินการแจง้

ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข  

3.6 มีการติดตามวดัผลความพงึพอใจของลกูคา้เพื่อพฒันาปรบัปรุงสนิคา้และบรกิาร 

 4 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 

4.1  บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่คา้และ/หรือเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บั

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย และจะตอ้งปฏิบตัิตามสญัญา หรอืเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณีที่ไม่

สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ตอ้งรีบแจ้งใหคู้่คา้และ/หรือเจ้าหนีท้ราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ข  

4.2  ในการเจรจาตอ่รองทางธุรกิจ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน พึงละเวน้การเรียก รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่

ไม่สจุริตในการคา้กบัคู่คา้และ/หรือเจา้หนี ้หากมีขอ้มลูว่ามีการเรียก รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ไม่สจุริตเกิดขึน้ บริษัท 

ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดตอ่คูค่า้และ/หรอืเจา้หนี ้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเรว็  

4.3  รายงานขอ้มลูทางการเงินท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
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5 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

5.1  ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัที่ดี โดยยึดถือกติกาการแข่งขนัที่เป็นธรรม โปรง่ใส และไม่เอารดั

เอาเปรยีบ  

5.2  ไมแ่สวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติ หรอืไมเ่หมาะสม  

5.3  ไม่ท าลายช่ือเสียงและกลา่วหาคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย การสรา้งข่าวที่เป็นเท็จ หรือการ

โจมตีคูแ่ขง่ 

5.4 ไมต่กลงกบัคูแ่ขง่หรอืบคุคลใดในลกัษณะลดหรอืจ ากดัการแขง่ขนัทางการคา้ 

5.5  ในการติดต่อคู่แข่งทางการคา้ พนกังานของบริษัทตอ้งไม่เปิดเผยหรือละเลยใหค้วามลบัของบริษัทตกอยู่ในมือ

คูแ่ขง่ 

6 การปฏิบัตติ่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

6.1  ใหก้ารสนบัสนนุกิจการอนัเป็นประโยชนต์อ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม  

6.2  คืนผลก าไรสว่นหนึง่ขององคก์รใหแ้ก่กิจกรรมที่จะมีสว่นสรา้งสรรคส์งัคมอยา่งสม ่าเสมอ 

6.3  ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีมีผลเสยีหายตอ่ทรพัยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม 

6.4  ปลกูฝังจิตส านกึใหก้บัผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทใหม้ีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มให้

เกิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่องสม ่าเสมอ 

6.5  ควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั รวมถึงให้

การสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ที่ก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

6.6  จดัใหม้ีมาตรการประหยดัพลงังานและการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและคุม้คา่ 

7 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 

บริษัทยึดมั่นการด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยแ์ละปฏิบตัิสอดคลอ้งตามกฎหมาย ด าเนินธุรกิจกบัภาครฐัดว้ยความ

โปร่งใส และเป็นธรรมเสมือนหนึ่งลกูคา้ทั่วไป ใหค้วามเช่ือมั่นที่ดีและความรว่มมือกบัภาครฐัในการแกไ้ขปัญหาและ

พฒันาสิง่แวดลอ้มที่ดีตอ่สงัคม และใหก้ารสนบัสนนุกบัภาครฐัดา้นตา่ง ๆ ที่สรา้งคณุประโยชนแ์ก่สงัคมและตอ่สว่นรวม 
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ส่วนที ่3 การตดิตามดูแลให้มีการปฏิบัต ิ

การปฏิบัตติามจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนที่

ตอ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ปฏิบตัิตามที่ก าหนดไวใ้น  “จรรยาบรรณธุรกิจ” ฉบบันี ้อย่าง

เครง่ครดั มิใช่การปฏิบตัิตามความสมคัรใจ และไมส่ามารถอา้งไดว้า่ไมท่ราบแนวทางปฏิบตัิที่ก าหนดขึน้นี  ้

บรษัิทไดก้ าหนดแนวทางในการเสรมิสรา้งและสนบัสนนุเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจดงัตอ่ไปนี  ้

1. จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยเผยแพรใ่หท้ราบโดยทั่วถึงกนั เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุระดบั

ไดศ้กึษาท าความเขา้ใจ และลงนามรบัทราบจรรยาบรรณฉบบันี ้โดยยดึถือเป็นหลกัเกณฑใ์นการปฏิบตัิงาน 

2. ผูบ้รหิารทกุระดบัในบรษัิทจะตอ้งดแูลรบัผิดชอบและถือเป็นเรือ่งส าคญัที่จะตอ้งด าเนินการใหพ้นกังานภายใตส้ายงาน

บงัคบับญัชาของตนรบัทราบ เขา้ใจ และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันีอ้ยา่งจรงิจงั 

3. ปลกูฝังคา่นิยมและสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพื่อสง่เสรมิคณุคา่ทางจรยิธรรม ไดแ้ก่ 

- กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทตอ้งวางตวัเป็นแบบอยา่งที่ดีในเรือ่งคณุธรรมและจรยิธรรม 

- เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและความส าคญัในรือ่งคณุธรรมและจริยธรรม ผา่นกิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ  

4. ก าหนดแนวทางการด าเนินการในกรณีที่เกิดปัญหาทางดา้นจรรยาบรรณธุรกิจ ไดแ้ก่ การรบัรอ้งเรียน การสืบสวน 

สอบสวน การคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีน และบทลงโทษ 

5. มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกบัภาวะการณ ์และสภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกิจที่อาจจะเปลีย่นแปลงไป 

การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนร่วมกนัสอดส่องดแูลการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  

โดยบริษัทไดด้  าเนินการใหม้ีช่องทางในการรอ้งเรียนการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการละเวน้การปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

จรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท 

บริษัทจะท าการเก็บรกัษาขอ้มลูที่ผ่านช่องทางการรอ้งเรียนเป็นอย่างดีและจะถือเป็นขอ้มลูความลบั ทัง้นี ้ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บั

ความคุม้ครองไมใ่หถ้กูกลั่นแกลง้ในระหวา่งการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน 

บรษัิทจะด าเนินการกบับรรดาขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเสมอภาค โปรง่ใส และเอาใจใส ่รวมทัง้ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย โดยมีการ

ก าหนดระยะเวลาสบืสวน สอบสวนขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม 
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดพบเห็นการกระท าที่ เป็นการฝ่าฝืน หรือเป็นการละเวน้การปฏิบัติให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท สามารถรอ้งเรยีนเรือ่งดงักลา่วไปยงัช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนของบรษัิทดงันี ้

ทางไปรษณีย ์  หนว่ยรบัขอ้รอ้งเรยีน ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 

   เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ hr@interpharma.co.th 

เว็บไซตข์องบรษัิท   www.interpharma.co.th 

บทลงโทษ 

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฉบบันี ้ ถือเป็นสว่นหนึ่งของขอ้บงัคบัของบริษัทที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนจะตอ้ง

ยดึถือปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืละเวน้การปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิทฉบบันี ้ถือวา่มีความผิด

ทางวินัย ซึ่งจะถูกลงโทษทางวินัยโดยอ้างอิงจากระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษัท และหากการฝ่าฝืน

จรรยาบรรณธุรกิจเป็นความผิดตามกฎหมาย ใหด้  าเนินการเอาผิดตามกฎหมายกบับคุคลดงักลา่วดว้ย  
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