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ค ำน ำ 
 
บริษัท วนิท์คอม เทคโนโลย ีจ ำกดั 
เกณฑ์กำรประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรรยำบรรณ 
 
ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม เป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั พนกังานทุกท่านมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งซ่ือสตัย์
และโปร่งใส 
 
บริษทัไดจ้ดัท าหลกัเกณฑว์า่ดว้ยการด าเนินธุรกิจและจริยธรรมข้ึน เพื่อใหพ้นกังานทุกท่านเขา้ใจ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั 
หลกัเกณฑน้ี์ใชก้บั กรรมการ และพนกังานของ บริษทั วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั และบริษทัในเครือ ซ่ึงต่อไปในหลกัเกณฑน้ี์
จะรวมเรียกวา่ “พนกังาน”  นอกจากน้ี บริษทัยงัคาดหวงัไวเ้ช่นกนัวา่ ผูท่ี้ท าธุรกิจร่วมกบับริษทั เช่น ซพัพลายเออร์ และลูกคา้
ของบริษทั จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑน้ี์ดว้ย ภายใตห้ลกัเกณฑน้ี์ (ก) ค าวา่ “กรรมการ” หมายถึงสมาชิกของคณะกรรมการบริษทั 
หรือพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานก าหนดหนา้ท่ีวา่พนกังานนั้นเป็นกรรมการ และ (ข) ความวา่ “บริษทั” หมายถึง บริษทั วนิท์คอม 
เทคโนโลย ีจ ากดั และบริษทัในเครือ 
 
การฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียงหลกัเกณฑ์น้ี จะมีผลด าเนินการทางวินัย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความร้ายแรงของการฝ่าฝืนและขอ้เท็จจริง ซ่ึง
อาจมีผลเป็นการวา่กล่าวตกัเตือน ลดต าแหน่ง  พกังาน เลิกจา้งหรือการด าเนินการทางวนิยัอ่ืน และมีผลต่อผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงไม่
ก ากบัดูแล พิจารณา หรือแกไ้ขการกระท าท่ีไม่เหมาะสมของพนกังาน นอกจากมีผลทางวินยั แลว้ บริษทัอาจน าขอ้ฝ่าฝืนนั้นสู่
การพิจารณาทางกฏหมาย  
 
บริษทัไดแ้ต่งตั้ง ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ของบริษทัให้เป็นผูดู้แลให้พนักงานปฎิบติัตามหลกัเกณฑ์น้ี (“เจา้หน้าท่ี
ควบคุม”) หากพนกังานมีขอ้สงสยัในเร่ืองใดเก่ียวกบัหลกัเกณฑน้ี์ ใหป้รึกษาเจา้หนา้ท่ีควบคุม  
 
บริษทัขอใหพ้นกังานทุกท่านปฏิบติัตามขอ้แนะน าหลกัเกณฑข์องบริษทัวา่ดว้ยการด าเนินธุรกิจและจริยธรรมน้ีโดยเคร่งครัด 
 
 
ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต 
กรรมการผูจ้ดัการ  

Code of conduct 
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1. ควำมประพฤตพืิน้ฐำน 
 
กำรเคำรพในศักดิ์ศรีของผู้อ่ืน ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และควำมเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั  
บริษทัเคารพในศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น รวมถึงความเป็นส่วนตวัและสิทธิส่วนบุคคลของทุกคน พนักงานจะตอ้งท างานร่วมกนักบั
บุคคลหลาย ๆประเทศท่ีต่างกนั ทั้งดา้นวฒันธรรม ศาสนา อาย ุเช้ือชาติ และเพศ อนัสอดคลอ้งกบัหลกัการและกฏระเบียบของ
องคก์รของแต่ละประเทศ  พนกังานจะตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
 
หลกัการเหล่าน้ีใชป้ฎิบติัทั้งภายในบริษทั และปฏิบติัต่อภายนอก รวมไปถึง ซพัพลายเออร์ ลูกคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ ตาม
ความเหมาะสม 
 
พนกังานจะด าเนินงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ  อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   
 
กำรจดักำรงำน ควำมรับผดิชอบ และกำรก ำกบัดูแล 
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือ พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับของสังคม รวมทั้งไม่กระท าการใดท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั และเป็นแบบอย่างท่ีดีของผูใ้ต้บังคบับัญชา โดยปฏิบัติตาม
กฏหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด และเป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะก ากบัดูแลไม่ให้
เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของพนกังานภายใตดู้แลของตน  
 
ผูบ้ังคับบัญชาควรปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเมตตาและความยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ ให้ความส าคญัต่อการพฒันา  การ
ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ 
 
หนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา 
 ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งใส่ใจคดัเลือกพนกังานตามคุณสมบติั ทั้งคุณสมบติัส่วนตวัและคุณสมบติัตามต าแหน่ง ใหเ้หมาะสม

ตามหนา้ท่ีและงานท่ีรับผิดชอบ (หนา้ท่ีของการคดัเลือก) 
 ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง และชดัเจนกบัพนักงาน โดยให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบและกฏหมาย 

(หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า) 
 ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งแน่ใจวา่ปฏิบติัตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง (หนา้ท่ีของการตรวจสอบ) 
 ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีส่ือสารกบัพนกังานถึงความส าคญัของความซ่ือสตัย ์และปฏิบติัให้เป็นกิจวตัรประจ าวนั รวมถึง

การฝ่าฝืนกฎระเบียบและกฏหมาย เป็นส่ิงไม่ถูกตอ้งและจะมีผลต่อการจา้งงาน (หนา้ท่ีของการส่ือสาร) 
  

2. กำรปฏิบัตติำมกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคบัทีบ่ังคบัใช้   
 
บริษทัท างานอยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัหลายฉบบั ในบางกรณี กฎหมายทอ้งถ่ินอาจมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนั 
พนกังานตอ้งศึกษากฏหมายใหดี้ และปฏิบติัหนา้ท่ีของตนโดยปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั หากพนกังานฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัในการปฏิบติังาน ไม่เพียงตวัพนกังานท่ีเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้อง
และมีความผิดทางกฏหมาย พนักงานยงัอาจท าให้บริษทัตกอยู่ภายใตค้วามเส่ียงเดียวกนั พนักงานอาจถูกด าเนินการทางวินัย
ทนัทีรวมถึงความเป็นไปไดใ้นการเลิกจา้ง  
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พนกังานตอ้งมีความรู้เร่ืองขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีของตนอยา่งเพียงพอ ตระหนกัถึงผลเสีย และตอ้งทราบ
วา่เม่ือไรท่ีตอ้งมีการขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาหรือคนอ่ืนๆท่ีเหมาะสม  
 
3. รำยงำนสำธำรณะ 
 
บริษทัตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเคร่งครัด รายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้น เช่ือถือได้ และทันต่อเวลา มี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั  
 
รายงานสาธารณะและการเปิดเผยขอ้มูล เพื่อส่งไปยงัตลาดหลกัทรัพยห์รือในการส่ือสารสาธารณะอ่ืน ๆ ท่ีท าโดยบริษทั จะตอ้ง
ครบถว้น เช่ือถือได ้และทนัต่อเวลา ในกรณีท่ีพนกังานจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูล และมีความกงัวลใด ๆเก่ียวกบัความถูกตอ้งของการ
เปิดเผยสาธารณะชน พนักงานควรรีบปรึกษากบัเจา้หน้าท่ีควบคุมเพื่อปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์อย่างถูกตอ้ง และพนักงานตอ้ง
พยายามใหถึ้งท่ีสุดเพื่อใหร้ายงานและการเปิดเผยขอ้มูลนั้นถูกตอ้งและทนัก าหนดเวลา ตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของท่าน  
 
การท าธุรกรรมทั้งหมดจะถูกจดัและสรุปบนัทึกไวใ้นเอกสารรายงานทางการเงินของบริษทัอยา่งถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานการ
บญัชี พนักงานท่ีมีความรับผิดชอบหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท ารายงานทางการเงินหรือบญัชีใด ๆ ควรมีความเขา้ใจและ
ปฏิบติัตามนโยบายการเงินและการบญัชีของบริษทัอยา่งสุจริต มัน่ใจวา่รายงานจะครบถว้น ถูกตอ้งและทันเวลา การบนัทึก
ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งเขา้ในระบบบญัชีของบริษทัถือเป็นความผิดและจะมีผลในการด าเนินการทางวินัยรวมถึงการเลิกจา้งดว้ย 
กรณีท่ีพนกังานพบขอ้สงสยัในความไม่ถูกตอ้งทางการเงิน พนกังานตอ้งรายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมทราบในทนัที 
 
พนกังานอาจไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัท ารายงานทางการเงินหรือการบญัชี  เช่น มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ การตลาด 
การบริหาร หรือการประเมินผล ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินท่ีได้รายงานไวข้องบริษทั ดังนั้นพนักงานท่ีไม่
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัท ารายงานการเงินหรือบญัชีควรมัน่ใจวา่ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กส่งต่อใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
จดัท าบญัชีและรายงานทางเงินโดยครบถว้นและถูกตอ้ง  
 
ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั มีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งสอบทานและอนุมติัเอกสารของบริษทัอยา่งเป็นธรรมและถูกตอ้ง พนกังานจะตอ้ง
ให้ความร่วมมือกบัผูส้อบบญัชีอิสระและผูต้รวจสอบบญัชีภายในของบริษทัอยา่งสุจริต นอกจากน้ี พนกังานตอ้งไม่ก่อให้เกิด
เร่ืองฉอ้ฉล หรือมีอิทธิพล ขู่เขญ็ จดัการ ท าใหผู้ต้รวจสอบบญัชีขาดอิสระในการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการบนัทึกทางการเงิน การ
ด าเนินการ การควบคุม หรือเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
            
4. กำรใช้ข้อมูลภำยใน (Insider Trading) 
 
พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน พนกังานตอ้งไม่ซ้ือขายหุ้นหรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขาย
หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายหุ้นบริษทั ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าโดยใช้ประโยชน์จากขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนท่ีท่านทราบ  
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5. กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรจดักำรกบัโอกำสในธุรกจิของบริษัท 
 
การพิจารณาการว่าจ้างต่างๆ ของพนักงาน ท่ีท าระหว่างบริษัท จะข้ึนอยู่กับประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่ได้ข้ึนอยู่กับ
ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล หรือผลประโยชน์ส่วนตวั พนักงานควรหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั กบัพนกังานหรือ ครอบครัวของพนกังาน และพนกังานไม่ควรกระท าการใดๆ อนัเป็นการแข่งขนั
กบับริษทัไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้มและไม่ควรฉวยโอกาสใดจากบริษทัมาเป็นของตน 
  
ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจริงหรืออาจเกิดข้ึนได ้ 
 พนกังานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนกังานไดรั้บผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีไม่เหมาะสมสืบเน่ืองมาจากต าแหน่งงาน

ของพนกังานในบริษทั  
 พนกังานมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
 ในขณะท่ีพนักงานท างานให้กบับริษทั พนักงานไดท้ างานให้กบัคู่แข่ง ลูกคา้หรือซัพพลายเออร์ (ไม่วา่จะไปท าเป็น

พนกังานหรือเป็นท่ีปรึกษา) 
 พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานมีส่วนไดเ้สียทางการเงินท่ีมีนัยส าคญักบัลูกคา้ ซัพพลายเออร์หรือ

คู่แข่งทางการคา้ 
 พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานไดรั้บสินเช่ือหรือการประกนัการกูย้ืมเงินจากลูกคา้  ซัพพลายเออร์

หรือคู่แข่งทางการคา้ (นอกเหนือจากท่ีควรไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามวธีิปกติ) 
 พนักงานเปิดเผยหรือใชข้อ้มูลลบัของบริษทั เช่น ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลลูกคา้ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ

ตนเองหรือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ  
 พนักงานได้รับสิทธิในการซ้ือหุ้นในบริษทัอ่ืน ๆ หรือพนักงานรับเงินสดหรือผลตอบแทนอ่ืนใดเพ่ือแลกกบัการ

สนบัสนุนใหบ้ริษทัแต่งตั้งท่ีปรึกษาการเงินรายหน่ึงรายใด      
ธุรกรรมระหวา่งบริษทักบับุคคลท่ีถือไดว้า่มีความเก่ียวขอ้ง ตอ้งถูกส่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเพื่อตรวจทาน   
 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อาจไม่ชดัเจนเสมอไป หากพนักงานมีขอ้สงสัย ควรปรึกษากับผูบ้ังคบับัญชาหรือเจา้หน้าท่ี
ควบคุม และ/หรือ ปฏิบติัตามวธีิด าเนินการในหลกัเกณฑข์อ้ 9 และขอ้ 10  
 
6. กำรรักษำควำมลบั 
 
ขอ้มูลความลบั รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับริษทัทั้งหมดซ่ึงไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ พนกังานตอ้งรักษาความลบัของขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จากบริษทั ลูกคา้บริษทั และซพัพลายเออร์ พนกังานอาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเม่ือไดรั้บอนุมติัโดยบริษทั  หรือตามขอ้ก าหนด
ทางกฎหมาย 
 
ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีเป็นความลบั ไม่จ ากดัเฉพาะความลบัทางการคา้ของบริษทั แต่ยงัรวมถึงแนวโน้มและแผนงานทางธุรกิจ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกรรมการเงิน ผลิตภณัฑใ์หม่และแผนการตลาด การวจิยัและพฒันาแนวคิดหรือขอ้มูล กระบวนการผลิต ขอ้มูล
เก่ียวกบัการเขา้ซ้ือกิจการ การลงทุน และการขายเงินลงทุน การเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีส าคญั และสัญญาท่ีมีแลว้และท่ีจะมีมา 
ค าสัง่ซ้ือ ซพัพลายเออร์ ลูกคา้และแหล่งเงิน หรือเร่ืองขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง                       
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พนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งรักษาความลบัทั้งในและนอกสถานท่ีท างาน และตอ้งรักษาความลบัต่อไปแมจ้ะเป็นภายหลงัการจา้งงาน
หรือการเป็นกรรมการบริษทัส้ินสุดแลว้     
               
7. กำรท ำงำนกบัลูกค้ำ ซัพพลำยเออร์  
 
พนกังานจะตอ้งปฎิบติังานอยา่งซ่ือสัตยต์่อลูกคา้ ซพัพลายเออร์ และพนกังานอ่ืน ๆ ของบริษทั บริษทัตอ้งปฎิบติัตามกฏหมาย
หลายประเภทซ่ึงห้ามบริษทัท าการคา้โดยวิธีท่ีไม่เป็นธรรม หรือการหลอกลวง ตวัอยา่งของการตอ้งห้ามรวมถึง การติดสินบน 
หรือให้ผลตอบแทนให้เกิดธุรกิจ หรือให้ผิดสัญญาโดยบุคคลอ่ืน หรือการซ้ือความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ผ่านการ
ติดสินบนหรือการโจรกรรม                                                                       
 
บางกรณี พนกังานอาจให้หรือรับส่ิงอ านวยความสะดวกทางธุรกิจเพ่ือช่วยในการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีถูกกฎหมายได ้
ส่ิงอ านวยความสะดวกทางธุรกิจอาจรวมถึงของขวญั อาหาร บริการ บนัเทิง สิทธิพิเศษ หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจ จารีตประเพณี และมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมกบัสถานการณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกทางธุรกิจไม่ควรฟุ่ มเฟือย
หรือมากเกินไป พนกังานควรหลีกเล่ียงการมอบหรือรับเงินสด หรือส่ิงอ านวยความสะดวกทางธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีสามารถถูกตีความ
วา่เป็นสินบนหรือผลตอบแทน ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของบริษทัท่ีใชจ่้ายส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกทางธุรกิจจะตอ้งบนัทึกบญัชี
อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น  
 
ในการด าเนินธุรกิจกบัภาครัฐ พนักงานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง พนกังานควรท าความเขา้ใจกฎหมาย
พิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง                     

 
พนกังานตอ้งจดัการขอ้มูลของผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะตามสัญญาระหวา่งบริษทักบัเจา้ของขอ้มูลนั้น ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูล
สาธารณะรวมถึงการบนัทึก รายงาน ขอ้สรุปและสาระส าคญัอ่ืนๆ พนักงานควรปรึกษาผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินเพื่อ
ประสานงานในการท าสญัญาไม่เปิดเผยความลบักบัเจา้ของขอ้มูล 
 
8. ควำมปลอดภัยและสุขภำพ 
 
เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานในมาตรการความปลอดภยัท่ีดีท่ีสุด พนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามนโยบายบริหารคุณภาพ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และมีผลบงัคบัใชต้่อ 

 การวางแผนทางเทคนิคของสถานท่ีท างาน อุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ 
 การจดัการความปลอดภยั และ 
 พฤติกรรมในการท างานส่วนบุคคล 

 
9. กำรปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัทโดยควำมเหมำะสม     
 
ทรัพยสิ์นของบริษทั ทั้ งท่ีมีตวัตนและท่ีไม่มีตวัตน มีไวใ้ชเ้พ่ือวตัถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษทั และโดยพนักงานท่ีไดรั้บ
อนุญาตเท่านั้น ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนรวมถึงทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น ความลบัทางการคา้ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้และ
ลิขสิทธ์ิ ธุรกิจ แผนการตลาด และบริการ ฐานขอ้มูล บนัทึกของบริษทั ขอ้มูลเงินเดือน ขอ้มูลและรายงานทางการเงินใด ๆ ท่ี
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ไม่ไดเ้ผยแพร่ พนกังานตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต และตอ้งไม่ท าลาย หรือท าให้สูญเสียซ่ึงทรัพยสิ์นของ
บริษทั  
 
บริษทัไดจ้ดัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)์ และการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตแก่พนกังานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ในทางธุรกิจของบริษทั บริษทัจึงมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึง  เผยแพร่หรือเก็บขอ้มูลใดๆ ท่ีถูกสร้างข้ึน  หรือมีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ของ
บริษทั  หรือระบบอีเมลข์องบริษทั พนกังานตอ้งไม่ใชอี้เมล ์อินเทอร์เน็ตหรือขอ้ความเสียงส าหรับวตัถุประสงคใ์นลกัษณะท่ีขดั
กบันโยบายของบริษทั หรือมาตรฐานท่ีรวบรวมไวใ้นหลกัเกณฑ์น้ี หรือท่ีผิดกฎหมายใด ๆ พนกังานตอ้งไม่ท าส าเนาหรือขาย
หรือโอน (ภายนอกหรือภายใน) ส่ิงพิมพท่ี์มีลิขสิทธ์ิ รวมทั้งซอฟตแ์วร์ คู่มือ บทความ หนงัสือและฐานขอ้มูลท่ีถูกใชใ้นบริษทั 
หรือท่ีถูกสร้างข้ึนโดยองค์กรอ่ืนและไดอ้นุญาตให้กบับริษทัได ้เวน้แต่พนักงานไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินการดงักล่าวภายใต้
ขอ้ตกลงสิทธ์ิการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
10. กำรรำยงำนกำรฝ่ำฝืนนโยบำยบริษัทและกำรได้รับกำรร้องเรียนเกีย่วกบักำรรำยงำนทำงกำรเงนิหรือเร่ืองกำรบัญชี 
 
พนกังานควรรายงานการฝ่าฝืนหรือท่ีตอ้งสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนใดตามหลกัเกณฑน้ี์ไปยงัเจา้หนา้ท่ีควบคุมทนัที หากพนกังานไม่
ตอ้งการเปิดเผยตวัตน ช่ือของพนกังานจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั หรือหากพนกังานไม่ตอ้งการระบุช่ือ ให้ส่งจดหมายจ่า
หนา้ซองไปยงั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั  วนิท์คอม  เทคโนโลยี  จ ากดั  เลขท่ี 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 
ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110  และโปรดให้รายละเอียดมากท่ีสุด
เท่าท่ีท าได ้รวมทั้ งส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา หากรายงานของพนักงานเก่ียวกบัการควบคุมบัญชีภายในหรือสาระ
ทางการตรวจสอบ  หรือถา้ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน มีส่วนเก่ียวขอ้งในการฝ่าฝืนใด ๆ ท่านอาจติดต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยส่งจดหมายไปท่ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ตามท่ีอยูข่า้งตน้ 

 
หา้มไม่ให ้แกแ้คน้ ข่มขู่ คุกคาม ตอบโตต้่อผูมี้เจตนาดี ท่ีรายงานการฝ่าฝืนหรือสงสยัวา่มีการฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์หรือนโยบายอ่ืน 
หรือต่อบุคคลใดท่ีช่วยในกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืนดงักล่าว หากพนกังานรู้สึกสงสยัวา่จะเกิดการฝ่าฝืน อยา่พยายามท่ีจะ
ตรวจสอบหรือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ควรแจง้ไปยงับุคคลท่ีรับผิดชอบทนัที เพ่ือให้มัน่ใจวา่การสอบสวนเป็นไปอยา่งละเอียด 
ทนัเวลาและเป็นขอ้สรุปท่ีพิจารณาโดยบุคลากรท่ีเหมาะสม ความล่าชา้อาจส่งผลกระทบต่อผลลพัธ์ของการสอบสวน การฝ่าฝืน
หลกัเกณฑ์หรือกฎหมายท่ีบงัคบัใชแ้ละ/หรือกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัเป็นเร่ืองท่ีร้ายแรงและอาจมีผลทางกฎหมาย ดงันั้น การ
กระท ารายงานขอ้กล่าวหาฝ่าฝืนใดๆ  ตอ้งมีมูลความเป็นจริง และถูกตอ้ง 
 
11.     ขั้นตอนกำรปฏบิัตติำมกฎระเบียบ 
 
หลกัเกณฑ์การด าเนินธุรกิจและจริยธรรมและกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัน้ีอยู่บนพ้ืนฐานค่านิยมหลกัของบริษทั พนักงานตอ้งเขา้ใจ
หลกัเกณฑแ์ละแนะน าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจดว้ย  
 
กำรปฏบิัตติำม 
บริษทัมุ่งหวงัให้ท่านเขา้ใจเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์น้ีอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานจะตอ้งลงนามในค ามัน่ดา้น
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ (ภาคผนวก 1) และส่งมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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กำรจดักำรให้มกีำรปฎบิัตติำมหลกัเกณฑ์นี ้
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทัท าหน้าท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีควบคุม ก ากบัดูแลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์โดยจะก ากบั
ดูแล ใหมี้การส่ือสาร การฝึกอบรม การตรวจสอบและการปฏิบติัตามโดยความช่วยเหลือของกรรมการและผูบ้งัคบับญัชา  และ
ส่งเสริมใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหพ้นกังานส่ือสารและรายงานใหท้ราบถึงการปฎิบติัท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์น้ี 
 
กำรเข้ำถึงหลกัเกณฑ์ 
พนกังานทุกคนรวมถึงตวัแทน และคู่สญัญาของบริษทัจะตอ้ง สามารถเขา้ถึงประกาศเก่ียวกบัหลกัเกณฑน้ี์ท่ีเป็นปัจจุบนั 
  
 กำรตดิตำม 
ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีตอบขอ้สงสยัให้กบัพนกังานเด่ียวกบัหลกัเกณฑ ์รวมถึงอธิบายเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีเกิดการ
ฝ่าฝืน ผูบ้งัคบับญัชาจะรายงานต่อเจา้หนา้ท่ีควบคุมทนัที โดยผูบ้งัคบับญัชาจะท างานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีควบคุมประเมินประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้ง และแกไ้ขด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กำรอนุมตัแิละกำรยกเว้น 
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการชุดอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีสอบทานและอนุมติัเร่ืองท่ี
ตอ้งไดผ้่านการอนุมติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสมาชิกของคณะกรรมการหรือผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินมีหนา้ท่ีสอบ
ทานและอนุมติัเร่ืองท่ีตอ้งไดผ้า่นการอนุมติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัพนกังาน ตวัแทนหรือคู่สญัญา การยกเวน้กรณีใดของหลกัเกณฑน้ี์
ให้กับสมาชิกของคณะกรรมการหรือผูบ้ริหาร ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการชุดอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั การยกเวน้กรณีใดของหลกัเกณฑ์น้ีให้กบัพนกังาน ตวัแทน
หรือคู่สญัญา ตอ้งไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
กำรตรวจสอบภำยใน 
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการชุดอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบการ
หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการทางวนิยัท่ีเหมาะสมส าหรับการฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์โดย
สมาชิกของคณะกรรมการของบริษทั  
  
คณะกรรมการบริษทัอาจก าหนดให้ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินรับผิดชอบในการตรวจสอบ หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการทางวินัยท่ีเหมาะสมส าหรับการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์น้ี โดยพนักงาน ตวัแทนและ
คู่สญัญา เจา้หนา้ท่ีควบคุมจะตอ้งรายงานการฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์และการด าเนินการแกไ้ขเป็นระยะ ต่อคณะกรรมการบริษทัหรือ
คณะกรรมการชุดอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริษทัอาจสอบสวนการฝ่าฝืนและก าหนด
มาตรการทางวินัยท่ีเหมาะสมดว้ยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือไปจากผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินเป็น
ผูด้  าเนินการแทน 
 
บริษทัจะตรวจสอบการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์น้ีทนัทีท่ีสงสัย หากมีหลกัฐาน ผูท่ี้ถูกสอบสวนจะไดรั้บการแจง้ถึงประเด็นท่ีมีการ
สอบสวน และมีสิทธ์ิโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหา บุคคลท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑอ์าจถูกพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งในระหวา่งท่ีกระบวนการ
สอบสวนยงัไม่แลว้เสร็จ ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขั้นตอนตามกฏหมาย 
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กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 
หากพบวา่พนกังาน ตวัแทน หรือคู่สัญญาฝ่าฝืนฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์ บริษทัจะด าเนินการตามความเหมาะสม เพื่อลงโทษทางวนิยั
แก่พนกังาน ตวัแทนหรือคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัอาจลงโทษทางวนิยัต่อหวัหนา้งานซ่ึงมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลบุคคลเหล่านั้น หาก
หวัหนา้งานไดอ้นุมติัการฝ่าฝืนนั้นหรือไดท้ราบการฝ่าฝืนนั้นแต่มิไดด้ าเนินการท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัอาจด าเนินคดีตาม
กฎหมายกบับุคคลขา้งตน้อีกดว้ย  
 
 กำรด ำเนินกำรแก้ไข 
ในกรณีของการฝ่าฝืนฝ่าฝืนหลกัเกณฑน้ี์ ผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ท่ีควบคุม จะประเมินสถานการณ์เพ่ือตรวจสอบวา่ควรแกไ้ข
นโยบายและวิธีการด าเนินงานของบริษทั หากฝ่าฝืนไดร้ายงานการฝ่าฝืนไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืน 
คณะกรรมการนั้นจะตอ้งรับผิดชอบในการพิจารณามาตรการแกไ้ขตามความเหมาะสม มาตรการดงักล่าวอาจรวมถึงการเปิดเผย
ต่อขอ้มูลสาธารณะชน การฝึกอบรมพนกังานของบริษทั การปรับเปล่ียนนโยบายและวธีิการด าเนินงานของบริษทั การปรับปรุง
วิธีการตรวจสอบ เพื่อคน้หาและป้องกนัมิให้เกิดกรณีดงักล่าวข้ึนอีกในอนาคต มาตรการแกไ้ขจะตอ้งจดัท าเป็นเอกสารตาม
ความเหมาะสม 
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ค ามัน่ดา้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 
 
 
ขา้พเจา้ ______________________       _____________________     วนัท่ี _____________________ 
          (ช่ือ)                 (แผนก) 
 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่า ขา้พเจา้จะปฏิบติัหน้าท่ีของตนตามท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว้
อยา่งเคร่งครัด  
 
ขา้พเจ้ารับทราบว่าบริษัทไม่ยินยอมให้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบขอ้บังคบัใด ๆ รวมถึงได้ค  านึงถึงบทลงโทษทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง และขา้พเจา้ทราบวา่ การฝ่าฝืนหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบใด ๆ ท่ีบริษทัก าหนดไว ้จะมีผลทางวินยัเก่ียวกบัการวา่จา้งงาน
ของบริษทัท่ีมีต่อขา้พเจา้ดว้ย 
 
ขา้พเจา้ยินดีปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นคู่มือ "หลกัเกณฑ์ของบริษทัวา่ดว้ยการด าเนินธุรกิจและจริยธรรม" ทุกประการ 
และยนิดีปฏิบติัตามกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีจะมีเพ่ิมเติมข้ึนในภายหลงั 
 
                                                                       
                                                                                                                          ลายมือช่ือ_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


