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คาํนิยาม 

 
กรรมการบรหิาร   กรรมการที�ทํ างานเป็นผู้บริหารในบริษัท        

ที�ตนทาํงานมอีํานาจในการบรหิารอยู ่

 
กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร   กรรมการที�ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บรหิารใดๆ   

ในบริษัท ที�ตนดํารงตําแหน่งกรรมการอยู่

กรรมการที�ไม่ เป็นผู้บริหารอาจได้ร ับการ   
สรรหา โดยกระบวนสรรหาตามนโยบาย     

สรรหากรรมการของอมตะ และอาจเป็น
ตวัแทนผูถ้อืหุน้ 

 

กรรมการอสิระ   กรรมการที�ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บรหิารใดๆ 
ในบรษิทั ที�ตนดํารงตําแหน่งกรรมการอยู่และ

มคีุณสมบตัิมคีวามเป็นอิสระ ให้เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 
การทุจรติ     การตดิสนิบนทุกรปูแบบ เช่น เสนอให ้สญัญา 

มอบ ให้  ให้ คํ ามั �น เรียก ร้อ งห รือ รับ เงิน /
ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื�นใดซึ�งไม่เหมาะสม

กับหน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน คู่ค้า 

ลูกค้าและผู้มสี่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม 

 
การใหส้นิบน     การเสนอให้หรือรับของขวัญ  รางวัลหรือ

ผลประโยชน์อื�นใดให้แก่ตนเอง หรือจาก

บุคคลซึ� งต้องการโน้มน้าวให้กระทําการ
บางอย่างที�ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิด

จรยิธรรมทางธุรกจิ 
 

การใหส้ิ�งของหรอืประโยชน์อื�นใด   การให้สิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรพัย์สิน 

สิ�งของ หรอืประโยชน์อื�นใด เพื�อเป็นสนินํ�าใจ
เป็นรางวลั หรอืเพื�อการสรา้งสมัพนัธภาพที�ด ี
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์          การดําเนินกจิกรรมใดๆ ที�อาจมคีวามต้องการ
ส่วนตัวหรอืของบุคคลที�เกี�ยวข้องไม่ว่าโดย

ทางสายเลอืดหรอืทางอื�นใดเข้ามามอีิทธิพล
ต่อการตัดสินใจหรืออาจขัดขวางหรือเป็น

อุปสรรคต่อผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทั  

 
จรยิธรรม      สิ�งที�บุคคลหรอืสงัคมยดึตดิเป็นเครื�องมอืช่วย

ตดัสนิและกําหนดการกระทาํของตน 
 

จรรยาบรรณ   แนวปฏบิตัทิี�ดปีระเพณีนิยม หมายถงึเทศกาล

วนัสําคญั หรอืกจิกรรมที�มกีารปฏบิตัสิบืเนื�อง
กันมาเป็น เอกลักษ ณ์ และมีความสําคัญ       

ต่อสงัคม 
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�. สารจากประธานกรรมการและ CEO 
 

บริษัท  อมตะ คอร์ปอเรชัน  จํากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ ในการดําเนินธุรกิจ           

อย่างมคีุณธรรม โดยยดึมั �นในความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ใหค้วามสําคญัและยดึมั �นในการ
ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื� อสัตย์สุจริต ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ            

อย่างเคร่งครดั โดยมแีนวทางสอดคล้องกับหลกักํากับดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ซึ�งกําหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤตแิละพฤตกิรรมที�พนักงานทุก
คนของบรษิทั รวมถงึคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานพงึกระทาํในการดาํเนินธุรกจิและการ

ปฏบิตังิานโดยปฏบิตัไิปในวถิทีางเดยีวกนัภายใต้กรอบคุณธรรมความซื�อสตัย ์บรษิทัตระหนักดี
ว่าการทุจรติคอรร์ปัชั �นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ ชื�อเสยีง และภาพลกัษณ์ของ

บรษิทัแล้วยงัเป็นอุปสรรคต่อการเตบิโตอย่างยั �งยนืของบรษิทั และการพฒันาของประเทศชาต ิ           

เป็นอยา่งมาก 
 

ในฐานะที�บรษิทั ดาํเนินธุรกจิเป็นส่วนหนึ�งของสงัคมและมุ่งหวงัใหป้ระเทศไทยปราศจาก

การทุจรติคอรร์ปัชั �น บรษิทัจงึเขา้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ในการ

ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �นและได้กําหนด “มาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �น” ซึ�งนับว่าเป็น
หนึ�งในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิเพื�อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนของบรษิทั ยดึถอืใน

การปฏบิตังิาน ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีที�เกี�ยวขอ้งไดร้บัทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทั  

 

ในนามของคณะกรรมการบรษิัทและคณะผู้บรหิาร จงึขอให้กรรมการ ผู้บรหิารและ

พนกังานของบรษิทัทุกระดบั ศกึษาทําความเขา้ใจและปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ
ฉบับนี�อย่างเคร่งครดั เพื�อร่วมกันพัฒนาบรษิัทให้เป็นองค์กรที�โปร่งใส ได้รบัความไว้วางใจ     

จากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย อนัจะเป็นรากฐานสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิและการเตบิโตอย่างยั �งยนื

สบืไป 
 

 
 

   

ดร.สุรนิทร ์พศิสุวรรณ  นายวกิรม กรมดษิฐ ์
ประธานกรรมการ  กรรมการและ 

ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

14 พฤศจกิายน 2559  14 พฤศจกิายน 2559 

 



คู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ                                                                        

 

                                          7                           บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

 

2. จริยธรรมในการดาํเนินธรุกิจ 
 

       2.1 แนวทางการดาํเนินธรุกิจ 

 

คณะกรรมการบรษิทั ส่งเสรมิการสรา้งความยั �งยนืแก่ธุรกจิและรกัษาประโยชน์

ของผู้มสี่วนได้เสยีและสงัคมเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสียแสดงความเห็นเกี�ยวกบัการ
ดําเนินกิจการ เพื�อเป็นกลไกและกระบวนการที�จะดูแลให้มกีารดําเนินการอย่างจรงิจงั 

นําไปสู่การเป็นองคก์รที�มกีารกํากบัดแูลกจิการที�แทจ้รงิ โดยมขีั �นตอนดงันี�  

1)  ปฏบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบัและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

2)  ปฏิบัติตามนโยบาย “การกํากับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”          

ของบรษิทั  
3)  มุง่มั �นที�จะประกอบธุรกจิดว้ยความโปรง่ใส ซื�อสตัยส์ุจรติและเป็นธรรม 

4)  ยดึมั �นในการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดปีลกูฝังใหพ้นกังานมจีติสาํนึกที�ด ี 
5)  คํานึงถงึผลประโยชน์และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กร ด้วยความ    

เสมอภาคและเป็นธรรมทางสงัคมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั  

6)  ดําเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบและรกัษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย      
และสงัคม  

7)  สรา้งระบบงานที�เขม้แขง็เพื�อป้องกนัการทุจรติผ่านระบบการตรวจสอบภายใน  
8)  กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทั �วทั �งองค์กรมีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านการทุจรติ รายงาน ความขดัแย้งทางผลประโยชน์การสื�อสารอย่าง      

มปีระสทิธผิล ส่งเสรมิคุณภาพชวีติในการทาํงาน  
9)  เปิดโอกาสให้ผูม้สี่วนได้เสยีมชี่องทางการรอ้งเรยีนและรบัฟังความคดิเหน็และ  

มมีาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแส 

 

 

2.2 นโยบายต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชั �น 

 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง ดําเนินการ          

หรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชั �นในทุกประเทศ และทุกหน่วยงาน ทั �งภาครฐัและภาคเอกชน 
ที�ธุรกิจของบริษัท เข้าไปเกี�ยวข้อง โดยร่วมกันส่งเสริมค่านิยมความซื�อสัตย์สุจริต         

และความรบัผดิชอบให้เป็นวฒันธรรมองค์กร ทั �งนี�ให้นโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �น   
มเีนื�อหาครอบคลุมถงึการดาํเนินการของบรษิทั ในเรื�องดงัต่อไปนี� 
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1)   บรษิทัจดัให้มกีารประเมนิความเสี�ยงด้านการทุจรติคอรร์ปัชั �นของบรษิัท และ

จัดทํ ามาตรการปฏิบัติที� สอดคล้องกับความเสี�ยงนั �นและเป็นไปตาม          
ระบบควบคุมภายใน 

2)   บรษิัทจดัทําขั �นตอนปฏบิตั ิซึ�งมรีายละเอยีดที�เพยีงพอต่อการนําไปปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามนโยบายนี�  ที�สามารถป้องกันการเกิดทุจริตคอร์ร ัปชั �นในการ   

ดาํเนินธุรกจิ 

3)   บรษิัทจดัให้มกีารปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เพื�อให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี�ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั �นตอนปฏิบัติในการต่อต้าน    

การทุจรติคอรร์ปัชั �น 

4)   บรษิทัจดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน เพื�อใหม้ั �นใจในประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ของนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �น ซึ�งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บ

บนัทกึขอ้มลูทางการเงนิ การบญัช ีกระบวนการบรหิารบุคคล และกระบวนการ
อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานของบรษิทั  

5)   บรษิทัจดัใหม้กีารรายงาน การตดิตาม และการทบทวนเกี�ยวกบัการปฏบิตัติาม
นโยบายต่อต้ านการทุ จริตคอร์ร ัปชั �น  โดยมีขั �นตอนการดํ าเนิ นการ               

ที�เหมาะสม เพื�อให้มั �นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอและทัน       

ต่อสภาวะการณ์ 

6)   บรษิทัจดัให้มชี่องทางในการสื�อสารที�ปลอดภยัให้พนักงานของบรษิทั และผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคําแนะนํา แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือ
รอ้งเรยีนกรณีเกี�ยวกบัการทุจรติคอรร์ปัชั �น โดยมมีาตรการคุม้ครองสทิธใิหแ้ก่

บุคคลดงักล่าว 

7)   บริษัทจัดให้มีการสื� อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชั �น           
ทั �งภายในและภายนอกบรษิัท เพื�อให้เกิดการปฏิบตัิตามในวงกว้าง ซึ�งรวม    

ไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บรษิัทร่วม บริษัทอื�นที�บริษัทมีอํานาจในการ
ควบคุมและตวัแทนทางธุรกิจ นํานโยบายในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �น           

ของบรษิทัไปปฏบิตั ิ 

8)   บรษิัทส่งเสรมิให้มีการแลกเปลี�ยนความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที�ดี
ระหว่างบริษัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท รวมทั �งผู้มีส่วน

เกี�ยวข้องทุกฝ่าย เพื�อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้าน      
การทุจรติคอร์รปัชั �นซึ�งจดัขึ�นโดยบรษิัท สมาคมหอการค้าหรอืหน่วยงาน     

กํากบัดแูลอื�นๆ 
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�.�.�  มาตรการปฏิบติัที�เกี�ยวข้อง 

เพื�อป้องกันความเสี�ยงด้านทุจรติคอร์รปัชั �นที�อาจเกิดขึ�นต่อบรษิัท กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายดงัต่อไปนี�  

 

   �)   นโยบายการรบัและให้ของขวญั บริการต้อนรบั หรือประโยชน์อื�นๆ 

การรบัและให้ของขวญั บรกิารต้อนรบั หรอืประโยชน์อื�นใดสามารถกระทํา
ไดโ้ดยตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี� 

1.1) ดําเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกั
ศลีธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัรวมถงึ
หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

1.2) มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ เทศกาลและขนบธรรมเนียม
ประเพณใีนแต่ละทอ้งถิ�น  

�.�)    ไมใ่ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการทุจรติคอรร์ปัชั �น  
�.�)   ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ของบรษิทั  
�.�)    หา้มรบัหรอืใหข้องขวญั บรกิารต้อนรบั หรอืประโยชน์อื�นๆ หาก

การกระทําเหล่านั �น จะมผีลกระทบเกี�ยวกบัการดําเนินงานของ
บรษิทั 

         
�)  นโยบายการบริจาคเพื�อการกศุลหรือเงินสนับสนุน 

การบรจิาคเพื�อการกุศลหรอืเงนิสนบัสนุนทุกประเภทตอ้งมลีกัษณะดงันี� 
 

�.�)  ดาํเนินการอย่างถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกั

ศลีธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั รวมถงึ
หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิและหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

�.�)  สอดคล้องกบันโยบายด้านสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดล้อม หรอื
กิจกรรมเพื� อส่งเสริมการพัฒนาสู่ความยั �งยืนของบริษัท      
หรอืเป็นกจิกรรมที�ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม 

�.�)  ไมใ่ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการทุจรติคอรร์ปัชั �น 
�.�)  ไม่มวีตัถุประสงค์แอบแฝงเพื�อสรา้งความได้เปรยีบ หรอืสรา้ง

แรงจงูใจในการเอื�อประโยชน์ทางธุรกจิ 
�.�)  ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ของบรษิทั  
�.�)   ตอ้งจดัทาํบนัทกึขออนุมตัโิดยระบุวตัถุประสงคแ์ละชื�อบุคคล/   
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หน่วยงานผู้รบับรจิาคหรอืรบัการสนับสนุนอย่างชดัเจนพร้อม
แนบเอกสารที�เกี�ยวข้องเพื�อนําเสนอ ผู้มีอํานาจของบริษัท 
พจิารณาอนุมตัก่ิอนดาํเนินการ 

 
�)  นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

�.�)    บรษิทัมคีวามเป็นกลางทางการเมอืง ไม่มนีโยบายใหก้าร

ช่วยเหลอืทางการเมอืงหรอืกระทําการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรค
การเมอืงหรอืกลุ่มการเมอืงใดๆ 

�.�)    พนักงานของบรษิทัมสีทิธแิละเสรภีาพตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ

และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น การใช้สทิธลิงคะแนนเสยีง
เลอืกตั �ง  

�.�)    พนกังานของบรษิทั ต้องไม่ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัหรอืใหบ้รกิาร
ในนามของบรษิัท เพื�อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมอืง หรอื

กระทําการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท มีส่วน

เกี� ย ว ข้ อ งห รือ ให้ ก ารส นั บ ส นุ น พ ร รค ก า ร เมื อ ง ห รือ              
กลุ่มการเมอืงใดๆ 

 
ทั �งนี�เพื�อใหม้าตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �น นําไปสู่การปฏบิตัิ

อย่างทั �วถงึทั �งบรษิัท และต้องจดัให้มกีระบวนการสนับสนุนเพื�อป้องกนัการ

เกิดทุจรติคอร์รปัชั �นที�เพียงพอ ได้แก่ กระบวนการในการตรวจสอบงาน
การตลาดและการซื�อขายที�ดิน จัดซื�อจดัจ้าง บริหารงานบุคคล บัญชีและ 

การเงนิ เป็นต้นโดยกําหนดให้ระเบยีบปฏบิตัภิายในบรษิทั ต้องมกีารควบคุม
ภายในที�ครอบคลุมการป้องกนัการเกดิทุจรติคอรร์ปัชั �นอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

4)  กระบวนการบนัทึกและเกบ็รกัษาข้อมูล 

กระบวนการบนัทกึ และเก็บรกัษาข้อมูลทางบญัชแีละการเงนิของ
บรษิทั ต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

โดยมรีะบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
เชื�อถอืไดภ้ายใตก้ารกํากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

สําหรบัแนวทางการดําเนินการเกี�ยวกับการบนัทึกและเก็บรกัษา
ขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ ประกาศ 

ระเบยีบและนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง  
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�)   การสื�อสารและการฝึกอบรม 

�.�)  การสื�อสาร 

�.�.�   จัดให้มีการสื�อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชั �น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี�ยวข้องรบัทราบประกอบด้วย กรรมการ 

ผู้บรหิาร พนักงาน บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทอื�นที�บรษิัทมอีํานาจ  

ในการควบคุมตวัแทนทางธุรกจิและคู่คา้ 
 

�.�.�  จดัให้มีการสื�อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการ ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �น รวมทั �งสื�อสารนโยบายเกี�ยวกบั

การไมล่ดตําแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานที�ปฏิเสธการทุจรติคอร์รปัชั �น แม้ว่าการกระทํานั �นจะทําให้

บรษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ แก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน 
 

�.�.�   จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี�ยวกบันโยบายและ
มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �นของบรษิทั  

 

ทั �งนี�  เมื�อมีการจัดทําหรือปรบัปรุงนโยบายและมาตรการที�
เกี�ยวข้อง ให้มีการสื�อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั �งตามช่องทางการ

สื�อสารที�เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล์ เว็บไซต์ สื�อสิ�งพิมพ์ แผ่นป้าย
ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

 

       �.�)  การฝึกอบรม 
 

�.�.�  จัดให้มีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมเกี�ยวกับนโยบายและ
มาตรการ ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �นให้แก่กรรมการ พนักงาน และ

ผูบ้รหิาร 
�.�.�  สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนในการให้ความรู ้      

แก่พนักงาน เพื�อเป็นแบบอย่างที�ดีในการปฏิบัติตามนโยบายและ

มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �น 

 

 

6)  การดแูลให้มีการปฏิบติัตาม 

เพื�อให้มั �นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชั �น      
จะได้รบัการนําไปปฏบิตัอิย่างทั �วถงึทั �งองค์กรและมกีารกํากบัดูแลที�ชดัเจน 

บรษิัทจงึกําหนดหน้าที�ความรบัผิดชอบของบุคคลหรอืหน่วยงานภายใน

องคก์ร ดงัต่อไปนี� 
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คณะกรรมการบริษทั  

1)  จดัให้มกีารกําหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �นที�
เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปัจจยัเสี�ยง โดยทบทวน

อยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง 

2) กําหนดขอบเขตของมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �นที�เพียงพอ 
สนับสนุนและกํากับดูแลให้บริษัท ดําเนินการในส่วนที�เกี�ยวเนื� อง       

กบัมาตรการดงักล่าว 

3) พิจารณารายงานเกี�ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �น 

4) พจิารณาประเด็นเร่งด่วนเกี�ยวกบัการทุจรติคอรร์ปัชั �น เพื�อกํากบัดูแล  
ใหม้กีารดาํเนินการที�ทนัต่อสถานการณ์ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมนิ

ความเสี�ยงด้านการทุจรติคอรร์ปัชั �น ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 
2) พิจารณารายงานเกี�ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �น 
3) พจิารณาประเดน็เรง่ด่วนเกี�ยวกบัการทุจรติคอรร์ปัชั �น เพื�อกํากบัดูแลให้

มกีารดาํเนินการที�ทนัต่อสถานการณ์ 

 

ฝ่ายจดัการ 

1) จดัให้มกีลไกและระบบควบคุมภายใน ที�สนับสนุนการดําเนินการตาม  

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �น 

2) นําเสนอประเด็นเร่งด่วนที�เกี�ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปัชั �น (ถ้ามี)                
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 

3) จดัใหม้กีารรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย และมาตรการต่อต้าน
การทุจรติคอร์รปัชั �นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บรษิทัรบัทราบอยา่งสมํ�าเสมอ 

4) สนับสนุนให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาทุกระดบั ตระหนักถึงความสําคญัในการ
ปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �น 
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ฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธรุการ 

1) จดัให้มกีระบวนการบรหิารบุคคลที�สะท้อนความมุ่งมั �นของบรษิัทต่อการ
ปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �น 

2) สื�อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �นแก่ผู้มสี่วนได้เสยี   

ที�เกี�ยวขอ้งอยา่งทั �วถงึ 
3) ติดตามและจัดเก็บแบบรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน        

การทุจรติคอรร์ปัชั �นที�บุคลากรของบรษิทัลงนามแลว้ 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1) สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมนิความ

เสี�ยงด้านการทุจรติคอร์รปัชั �น ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั �งแจง้และตดิตามผลกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหม้ั �นใจว่าฝ่ายจดัการ

ไดม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขในประเดน็ดงักล่าวแลว้ 
2) จดัทํารายงานเกี�ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้าน    

การทุจรติคอรร์ปัชั �น เพื�อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั  

1) ประสานงาน แลกเปลี�ยนความรู้กับหน่วยงานอื� น  เพื� อ นําข้อมูลมา          

พฒันางานดา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �น 

2) ประสานงานและสื�อสารขอบเขตมาตรการที�คณะกรรมการบรษิัทกําหนด 
เพื�อใหฝ่้ายงานที�เกี�ยวขอ้งนําไปดาํเนินการ 

3) ให้คําแนะนําเกี�ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �น    
ในเบื�องต้น รวมทั �งประสานงานหรอืหารอืกบัฝ่ายงานอื�นๆ ที�อาจเกี�ยวขอ้ง     

ในการใหค้าํแนะนําที�ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน 

 
 

�)   บทลงโทษ 

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �น ถอืเป็นส่วนหนึ�งของวนิัย   
ในการปฏิบัติงาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผู้ที� ไม่ปฏิบัติตาม            

ย่อมถูกสอบสวนและพจิารณาโทษทางวนิัยตามระเบยีบของบรษิัท กฎบตัร และ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งอาจรวมถงึการเลกิจา้ง  
ในขณะเดียวกันบริษัทจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อ

กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานที�ปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชั �น แมว้่าการกระทํา
นั �นจะทาํใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 
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       2.3 นโยบายการแจ้งเบาะแส 

 
เพื�อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานหรอืบุคคลภายนอกสามารถร้องเรยีนการ

กระทําผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจของบริษัท      

อนันํามาซึ�งความเสื�อมเสยีในทรพัย์สินและชื�อเสียงของบรษิัท จงึมกีารปฏิบตัิต่อการ   
แจง้เบาะแส ดงันี� 

 

             2.3.1.ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส 

1) พฤติกรรมที�เกี�ยวกบัการกระทําใดๆ เพื�อแสวงหาประโยชน์ที�มคิวรได้โดยชอบ

ดว้ยกฎหมายซึ�งรวมถงึการยกัยอกทรพัย ์การคอรร์ปัชั �น และการตดิสนิบน  

2) พฤติกรรมที�เกี�ยวกับการฉ้อโกง หรือการตกแต่งงบการเงนิ เป็นการตั �งใจ
หลอกลวงผูอ้ื�นดว้ยการแสดงขอ้ความเทจ็ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิซึ�งควรบอก  

3) พฤตกิรรมที�เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกรรมที�ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั
บรษิทั และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

  

          2.3.2. กระบวนการดาํเนินการเมื�อได้รบัแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

           คณะกรรมการไดก้ําหนดใหม้กีระบวนการดาํเนินการ เมื�อไดร้บัเรื�องรอ้งเรยีน ดงันี� 

 ผู้รบัเรื�องร้องเรยีนมหีน้าที�ต้องส่งเรื�องร้องเรยีนที�ได้รบั ให้ผู้ประสานงานเรื�อง

รอ้งเรยีน คอืหวัหน้าหน่วยงาน compliance/หวัหน้าหน่วยงานทรพัยากรบุคคล  
เพื�อการรวบรวมข้อเท็จจรงิ /ประมวลผลและกลั �นกรองข้อมูล พิจารณาเอกสาร 

หลักฐานและความรุนแรงหรือความเสียหายของเรื�องที�ร้องเรียน รายงาน         
ต่อคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ ในกรณีที�การรอ้งเรยีน เข้าข่ายขอบเขตการ

แจง้เบาะแส ขอ้ 1) และขอ้ 3) และรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบในกรณีที�       

การรอ้งเรยีนเขา้ขา่ยขอบเขตการแจง้เบาะแส ขอ้ 2)   

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั �ง

คณะทํางานเฉพาะการ เขา้ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เพื�อหาขอ้สรุป    
ทั �งนี�คณะทาํงานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตอ้งไมม่สี่วนไดเ้สยีกบัเรื�องรอ้งเรยีน 

 ในกรณีที�พนักงานระดบับรหิาร ระดบัหวัหน้าส่วนงาน หรอืระดบัฝ่ายงานขึ�นไป 
รวมถึงประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร หรอืกรรมการของบรษิัท เป็นผู้ถูกร้องเรยีน 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูแ้ต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้เทจ็จรงิ เพื�อทํา
หน้าที�ตามความเหมาะสม 
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 ระยะเวลาการพจิารณา  
 

1) ผู้ร ับเรื�องร้องเรียนต้องส่งเรื�องร้องเรียนให้ผู้ประสานงานเรื�องร้องเรียน      
ภายใน 3 วนั ทาํการ นบัแต่วนัที�ไดร้บัเรื�องรอ้งเรยีนจากผูแ้จง้เรื�องรอ้งเรยีน 

2) ผู้ประสานงานเรื�องร้องเรียนต้องพิจารณาและรายงานสรุปผลภายใน               
3  วนัทําการ และส่งให้คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการที�ดหีรอืคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื�อแต่งตั �งคณะทํางาน/กรรมการตรวจสอบ พิจารณาผลสรุป      

เรื�องร้องเรียน ซึ�งได้ข้อสรุปภายใน 60 วันทําการ นับตั �งแต่คณะทํางาน/
กรรมการตรวจดาํเนินการพจิารณา  

3) ในกรณีที�การตรวจสอบพิจารณาข้อเท็จจรงิยงัไม่แล้วเสร็จให้คณะทํางาน/
กรรมการตรวจสอบ  พิจารณ าข้อ เท็จจริง  ขออ นุมัติขยาย เวลาจาก               

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที�ดี หรอืคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะ        

ผูม้อีํานาจแต่งตั �ง 

 การรายงานผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ  

ผูป้ระสานงานมหีน้าที�รายงานผลสรุปเรื�องรอ้งเรยีน ใหแ้ก่ผู้แจง้เรื�องรอ้งเรยีน   
ผูร้บัเรื�องรอ้งเรยีน ผูถู้กรอ้งเรยีน 

 

2.3.3. การคุ้มครองปกป้องผูที้�แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 

     1)  ผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้แจง้เบาะแส สามารถเลอืกที�จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเหน็ว่า

การเปิดเผยอาจทําให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียด 
ขอ้เท็จจรงิหรอืหลกัฐานที�ชดัเจนเพยีงพอ ที�แสดงให้เห็นว่ามเีหตุอนัควรเชื�อว่า   

มกีารกระทําที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั จรรยาบรรณ

ในการดาํเนินธุรกจิรวมถงึการทุจรติคอรร์ปัชั �นในรปูแบบต่างๆ เกดิขึ�น  
 

อยา่งไรกต็ามหากเลอืกที�จะเปิดเผยกจ็ะทําใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรยีนสามารถดําเนินการ

ไดอ้ยา่งรวดเรว็ยิ�งขึ�น 
 

2) ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งบรษิทั ถอืเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าที�จาํเป็น โดยคํานึงถงึ
ความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแส แหล่งที�มาของ

ข้อมูล หรอืบุคคลที�เกี�ยวข้องทั �งนี�ผู้รบัผิดชอบในทุกขั �นตอนจะต้องเก็บรกัษา

ขอ้มูลที�ไดร้บัรูไ้ว้เป็นความลบัและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื�น หากฝ่าฝืนถอืเป็นการ
กระทาํความผดิวนิยัจะไดร้บัการพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทั  

 
3) กรณีที�ผู้ร้องเรยีนหรอืผู้แจง้เบาะแสเห็นว่าตนอาจได้รบัความไม่ปลอดภยั หรอื

อาจเกิดความเดอืดรอ้นเสยีหาย ผู้รอ้งเรยีนหรอืผู้แจง้เบาะแสสามารถรอ้งขอให้
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บรษิทักําหนดมาตรการคุม้ครองที�เหมาะสมกไ็ด ้หรอืบรษิทัอาจกําหนดมาตรการ

คุม้ครองโดยผู้รอ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสไม่ต้องรอ้งขอกไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็นเรื�อง 
ที�มแีนวโน้มที�จะเกดิความเสยีหายหรอืความไม่ปลอดภยั 

 
 

4) บรษิทัจะดําเนินการอย่างยุตธิรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หากเป็นพนักงานบรษิทัจะไม่
มกีารปรบัเปลี�ยนตําแหน่งหน้าที�ความรบัผิดชอบสถานที�ทํางาน พักงาน ข่มขู ่

คุกคาม เลกิจา้งหรอืกระทําการอื�นใด ที�เป็นการไม่ยุตธิรรมต่อผู้แจง้เบาะแสและ
หากเป็นบุคคลภายนอกบริษัท จะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่งใส      

โดยปฏบิตัต่ิอบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค 

เพื�อใหผู้แ้จง้เบาะแสไวว้างใจและเชื�อมั �นในกระบวนการตรวจสอบที�เป็นธรรม 
 

 

5) ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสที�ไมไ่ดม้เีจตนาสุจรติในการรายงาน และ/ หรอืต่อมา         

พสิูจน์ได้ว่าเป็นการกระทําที�ตั �งใจให้เกิดความเสยีหายหรอืรายงาน ไม่ถูกต้อง         
หากเป็นพนักงานจะต้องรบัโทษ ทางวนิัยตามขอ้บงัคบั เกี�ยวกบัการทํางานของ         

บริษัท หากเป็นบุคคลภายนอกซึ�งทําให้บริษัทได้รบัความเสียหาย บริษัท        
จะพจิารณาดาํเนินคดตีามกฎหมาย 

  

2.3.4. ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

เมื�อพบเหน็การกระทําที�สงสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายและ

มาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �น กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มหีน้าที�
แจง้เบาะแสมายงัช่องทางการสื�อสารดงัต่อไปนี�  

 ประธานคณะกรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

 เลขานุการบรษิทั 

 
 
 

 ประธานคณะกรรมการ 
ดร. สรุนิทร ์พศิสวุรรณ 

 โทรศพัท ์ : (02) 792-0000  
 อเีมล ์ : surin.p@amata.com 

 ไปรษณีย ์ : ดร. สรุนิทร ์พศิสวุรรณ 
ประธานคณะกรรมการ 
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  
ตูป้ณ.� ปณฝ. มอนเทอเรย ์ทาวเวอร ์ 
กรุงเทพฯ ���10 
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 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณอนุชา สหินาทกถากุล 

 โทรศพัท ์ : (02) 792-0000  
 อเีมล ์ : anucha.s@amata.com 

 ไปรษณีย ์ : คุณอนุชา สหินาทกถากุล 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  
ตูป้ณ.� ปณฝ. มอนเทอเรย ์ทาวเวอร ์ 
กรุงเทพฯ ���10 

 

 

 ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
คุณวกิรม กรมดษิฐ ์
โทรศพัท ์ : (02) 792-0000  
อเีมล ์ : vikrom.k@amata.com 

 ไปรษณีย ์ : คุณวกิรม กรมดษิฐ ์
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
ตูป้ณ.� ปณฝ. มอนเทอเรย ์ทาวเวอร ์                      
กรุงเทพฯ ���10 
 

 เลขานุการบรษิทั 
คุณวราภรณ์ วชัรานุเคราะห ์

 โทรศพัท ์ : (02) 792-0004  
 อเีมล ์ : cs@amata.com 

 ไปรษณีย ์ : คุณวราภรณ์ วชัรานุเคราะห ์
เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  
ตูป้ณ.� ปณฝ. มอนเทอเรย ์ทาวเวอร ์ 
กรุงเทพฯ ���10 
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ในกรณีตอ้งรายงานประเดน็ที�พบอยา่งเรง่ด่วน กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

มหีน้าที�แจง้ใหผู้้บรหิารระดบัสูงหรอืคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ ทั �งนี� เงื�อนไขและการ
พจิารณาเบาะแสรวมถงึการคุม้ครองสทิธพินักงาน ลูกจา้ง หรอืบุคคลอื�นที�รบัจา้งทํางาน

ใหแ้ก่บรษิทั ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกจิการสําหรบัผูม้สี่วน
ไดเ้สยีอื�นๆ สามารถแจง้เบาะแสมายงัช่องทางการสื�อสารขา้งตน้เช่นกนั 

 

 

การขอรบัคาํแนะนํา 
 

หากกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน หรอืผู้มสี่วนได้เสยีใดๆ มขี้อสงสยัเกี�ยวกับ
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชั �น สามารถซกัถามหรอืขอรบัคําแนะนํา

เบื�องตน้ไดท้ี� 
 

 ฝ่ายเลขานุการบรษิทั  
โทรศพัท ์ : (02) 7920004 
อเีมล : cs@amata.com 
ไปรษณีย ์ : ฝ่ายเลขานุการบรษิทั  

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั )มหาชน(  
2126 อาคารกรมดษิฐ ์ชั �น 2 
ถนนเพชรบุรตีดัใหม่  เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
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�. จริยธรรมของคณะกรรมการบริษทั 
 
เพื�อแสดงถงึเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกจิของบรษิัท อย่างโปร่งใส มคีุณธรรม มคีวาม

รบัผิดชอบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) และมคีวามเป็นมอือาชีพ บรษิัท จงึกําหนด  
แนวปฏบิตัทิี�ดขีองคณะกรรมการบรษิทั ซึ�งถอืเป็นจรรยาบรรณในการปฏบิตัหิน้าที� ดงันี� 

1. ปฏบิตัหิน้าที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิี�

ประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. บริหารงานด้วยความซื� อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลาง         

อยา่งเครง่ครดั รวมทั �งมคีวามเป็นอสิระทั �งในดา้นการตดัสนิใจและการกระทาํ 

3. ให้อํานาจผู้บรหิารในการดําเนินงานประจําวนัของบรษิัท อย่างเต็มที� โดยไม่เขา้ไปชี�นํา

การดาํเนินงานดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลสมควร 

4. ไมม่สี่วนไดส้่วนเสยีในกจิการที�เป็นธุรกจิเกี�ยวขอ้งกบับรษิทั หรอืในกจิการที�มลีกัษณะเป็น
การแขง่ขนักบับรษิทั ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

5. หลีกเลี�ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื�อให้การ
บรหิารงานเป็นไปอยา่งเตม็ที�และมปีระสทิธภิาพ 

6. บรหิารงานด้วยความระมดัระวงั และไม่สร้างข้อผูกมดัที�อาจขดัแย้งกับหน้าที�ของตน      

ในภายหลงั 

7. ไมแ่สวงหาผลประโยชน์อนัมชิอบจากการทาํงาน ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

8. ปฏบิตัหิน้าที�อยา่งเตม็ความสามารถ เพื�อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั  

9. ไม่กระทําการใดๆ ที�อาจมผีลให้เกิดการบั �นทอนผลประโยชน์ของบรษิัท หรอืเป็นการ    

เอื�อประโยชน์ใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลอื�น 

10. มุ่งมั �นที�จะป้องกันและขจัดการกระทําที�ส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเรื�องที�ต้อง
ดาํเนินการอยา่งรวดเรว็และเดด็ขาดเพื�อสรา้งค่านิยมและภาพลกัษณ์ที�ดขีองบรษิทั  
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4. จริยธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

 

4.1 นโยบายปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม และสิ�งแวดล้อม 

 

บรษิัทเป็นส่วนหนึ�งของสังคมจงึมีภารกิจรบัผิดชอบการพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยรวมบริษัท จึงมีนโยบายในการให้ความสําคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย            

อาชวีอนามยัและสิ�งแวดล้อมของชุมชน และสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสงัคม
ชุมชน สิ�งแวดลอ้ม ทํานุบํารุงศาสนา สรา้งสรรค์และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทั �ง

สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 

เพื�อให้ชุมชนเข้มแขง็ สงัคมดี  และมสีิ�งแวดล้อมที�สะอาด เพื�อให้บรษิัท เจรญิเติบโต
อยา่งยั �งยนืพรอ้มกบัการพฒันาของสงัคม 

1) บริษัทมุ่ งมั �นที� จะมีส่ วน ร่วม ในการรับผิดชอบ ต่อสังคม เรื�อ งคุณ ภาพ            
ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิ�งแวดลอ้มอยา่งจรงิจงัและต่อเนื�อง รวมทั �งการ

ใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคญัของ

สิ�งแวดล้อมและความปลอดภยัของผู้มสี่วนได้เสยีที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนส่งเสรมิ
กิจกรรมทางสงัคมในการรกัษาสิ�งแวดล้อมและพฒันาคุณภาพชีวติของคนใน

ชุมชน ตามหลกัการพฒันาอยา่งยั �งยนื 

2) บริษัทปลูกฝังจิตสํานึกเกี�ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม        

แก่พนกังานของบรษิทัทุกระดบัอยา่งต่อเนื�อง  

3) บรษิัทต้องการมสี่วนสร้างสรรค์สงัคมและสิ�งแวดล้อมอย่างสมํ�าเสมอ โดยต้อง
เป็นกิจกรรมที�เหมาะสมและสรา้งประโยชน์แก่ชุมชน สงัคมและสิ�งแวดล้อมได้

จรงิ หากเลอืกใช้วธิกีารบรจิาคจะต้องตรวจสอบขอ้มูลผู้รบับรจิาค เพื�อให้แน่ใจ
ว่านําไปใช้เพื�อการกุศลอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ก่อประโยชน์อย่าง

แทจ้รงิ 

 

การปฏิบติัด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

 

บรษิัทตระหนักดีว่า “สงัคม” เป็นกลไกสําคัญที�จะช่วยส่งเสรมิผลกัดันให้กิจการ   
ของบรษิทัคงอยู่และเตบิโตอยา่งมั �นคงโดยเริ�มจากสงัคมเลก็ๆ ในบรษิทั ไดแ้ก่ พนักงาน     

ซึ�งเป็นหวัใจสําคญัที�เสรมิศักยภาพและความสามารถในการแข่งขนัไปสู่ส ังคมระดับ
ชุมชนและระดบัประเทศโดยมกีิจกรรมที�เป็นเป้าหมายในการดําเนินการในระดบัสงัคม

ต่างๆ ดงันี� 

 



คู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ                                                                        

 

                                          21                           บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

 

4.1.1 ระดบัองคก์ร 

-   พฒันาทกัษะของพนักงานทุกระดบัและสรา้งองค์ความรูภ้ายในบรษิทัสู่การ
บรหิารความสามารถ  

-   ส่งเสรมิใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรื�องสิ�งแวดลอ้ม 

- ส่งเสรมิพนกังานใหม้สี่วนรว่มในการแสดงออกถงึความคดิเหน็ต่อบรษิทั 
-  ส่งเสรมิพนกังานใหม้สี่วนรว่มในการพฒันาชุมชน 

4.1.2 ระดบัชุมชน 

-  อนุรกัษ์ทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้ม 
-  ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ 

-   ส่งเสรมิการศกึษาและพฒันาการเรยีนรูข้องเยาวชนในชุมชน 

-   ส่งเสรมิการเรยีนรูก้ารใส่ใจในวฒันธรรม คุณธรรม และธรรมะเพื�อเป็น
รากฐานของการพฒันาคุณภาพชวีติของเยาวชน 

4.1.3 ระดบัประเทศ 

-   สนบัสนุนกจิกรรมดา้นการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม 
-   สนบัสนุนพฒันาการเรยีนรูแ้ละการสรา้งจติสาํนึกและความรบัผดิชอบ     

ต่อสงัคมของเยาวชน 

 

4.2 นโยบายการปฎิบติัต่อผูถ้ือหุ้น 

 
บรษิัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ บรษิัทมีหน้าที�สร้างมูลค่าเพิ�ม

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาวจงึกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องปฏบิตัติาม
แนวทางต่อไปนี� 

1) ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรบัผิดชอบ ระมดัระวัง และซื�อสัตย์สุจรติภายใต้การ

ตดัสนิใจอย่าง สมเหตุสมผลบนพื�นฐานขอ้มูลที�เชื�อว่าเพยีงพอถูกต้องไม่มสี่วน
ได้เสียทั �งทางตรงทางอ้อมและทําโดยสุจรติเพื�อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทมี

จุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่กระทําการโดยมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั  

2) ปฏบิตัติามกฎหมายวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบรษิทั มตกิรรมการ มตทิี�ประชุม

ผู้ถือหุ้น ดําเนินการตามแนวปฏิบัติที�ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิเพื�อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 

3) จดัการดูแลมิให้สินทรพัย์ของบรษิัท เสื�อมค่าหรอืสูญหายโดยมชิอบ จดัให้ม ี           
ระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสี�ยงที�มปีระสทิธผิล 
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4) เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเข้ามามสี่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี�ยวกบั

การดาํเนินกจิการ 
5) รายงานสถานภาพของบรษิัทอย่างสมํ�าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจรงิและ           

ทนัต่อสถานการณ์ 
6) แจ้งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของบริษัท ที�ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและ

เพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและในเวลา         

ที�เหมาะสม 

7) ดูแลไม่ให้กรรมการผู้บรหิารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ                

ผู้ที�เกี�ยวข้อง โดยให้ข้อมูลใดๆของบรษิัท ซึ�งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกและ/ หรือดําเนินการใดๆ          

ในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั  

8) จดัให้มชี่องทางสําหรบัการแจ้งเบาะแสการกระทําที�ไม่สุจรติ หรอืข้อรอ้งเรยีน
ต่างๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์และโทรคมนาคม และมีกระบวนการ

ตอบสนองข้อร้องเรยีนการคุ้มครองผู้ร้องเรยีน รวมถึงแจ้งผลการดําเนินการ    
ต่อผูร้อ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบและยตุธิรรม 

 

�.3 นโยบายการปฏิบติัต่อพนักงาน  

 

พนักงานของบรษิัท ทุกคนเป็นส่วนสําคญัที�สุดในการดําเนินธุรกิจของบรษิัท     
ต้องให้ความสําคญักับพนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลอืกปฏิบัติ บรษิัทส่งเสรมิ         

ให้พนักงานมีความสามคัคี ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพและเคารพในศักดิ �ศรคีวามเป็น

มนุษย ์สรา้งสภาพแวดล้อมในการทํางานที�ดแีละปลอดภยั จา่ยค่าตอบแทนที�เหมาะสม   
มีสวัสดิการที�ดีให้แก่พนักงานและจดัหาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทํางาน เพื�อให้

พนกังานสามารถดาํเนินงานเพื�อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั  

1) บรษิทัปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกถิ�น

กําเนิด เชื�อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล 

สถานศกึษาหรอืสถานะอื�นใดที�มไิดเ้กี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

2) บริษัทให้โอกาสพนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที�  โดยจัด 

ผลตอบแทนที�เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทํางาน ทั �งในรูปของ
เงนิเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที�เหมาะสมตามระเบียบของ

บรษิทั การอบรมทั �งระยะสั �นและระยะยาว 
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3) พนักงานต้องปฏิบัติห น้าที� ในความรับผิดชอบอย่างสุดความสามารถ                 

มจีติสํานึกที�ดี ซื�อสตัย์สุจรติ เที�ยงธรรม ยดึมั �นในคุณธรรมและจรยิธรรมและ                          
มคีวามรบัผดิชอบ 

4) พนักงานต้องปฏบิตัิงานตามสายบงัคบับญัชา รบัคําสั �ง และรบัผดิชอบโดยตรง
ต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา พนักงานสามารถใช้

ทรพัยากร แรงงาน สถานที� และสิ�งอํานวยความสะดวกของบรษิทัในหน้าที�อย่าง

เต็มที�ในการทํางาน ห้ามใช้ทรพัยากร แรงงาน สถานที� และสิ�งอํานวยความ
สะดวกไปในการอื�น นอกจากการปฏิบัติหน้าที�หรือสวัสดิการที�ตนมีสิทธ ิ       

โดยชอบ 

5) พนักงานของบรษิัท ต้องมกีริยิามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ

และประพฤติตน เหมาะสมกับห น้าที� ก ารงาน  ไม่สร้างความเสื� อม เสีย                

ต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั  

6) พนักงานควรให้ความร่วมมอืในกิจกรรมที�บรษิัทจดัขึ�น เพื�อสรา้งความสามคัค ี

รวมทั �งกจิกรรมเพื�อสงัคมที�บรษิทัจดัขึ�น 

7) บรษิัทส่งเสรมิการใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน นอกจาก     

จะเป็นการกระทาํอนัขดัต่อกฎหมาย  

 

�.4 นโยบายการปฏิบติัต่อลกูค้า 

 

บริษัทมีมาตรฐานสู งสุ ดของผลิตภัณ ฑ์  ความปลอดภัย ในคุณ ภาพ และ             

ความซื�อสตัย์ในการดําเนินธุรกิจเพื�อความพึงพอใจของลูกค้า บรษิัทมกีารดําเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม มกีารให้บรกิารที�เข้าถึงได้สะดวก เคารพต่อเกียรติ และความเป็นส่วน

บุคคลของลกูคา้แต่ละราย  

1) จะปฏิบัติ ต่ อลูกค้าทุ กคนอย่างเสมอภาคและเท่ าเทียมกันบนพื�น ฐาน             

ของผลตอบแทนที�ยตุธิรรมต่อทั �งสองฝ่าย 

2) ให้ข้อมูลข่าวสารและคําแนะนําที�ถูกต้อง เพียงพอและทนัเหตุการณ์ต่อลูกค้า 
เพื�อใหท้ราบเกี�ยวกบัสนิคา้การบรกิาร  

3) ปฏบิตัิตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มต่ีอลูกค้าอย่างเคร่งครดั กรณีที�ไม่สามารถปฏบิตัิ
ตามเงื�อนไขข้อใดได้  ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื� อ ร่วมกันพิจารณ า               

หาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4) ปฏบิตักิบัลกูคา้ดว้ยความสุภาพและเป็นที�วางใจของลกูคา้  
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5) บริษัทเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า โดยจะรักษาข้อมูลของลูกค้า        

และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวแก่บคุคลภายนอก 

6) ให้มรีะบบ/ กระบวนการที�ให้ลูกค้ารอ้งเรยีนเกี�ยวกบัคุณภาพและการให้บรกิาร             

ในการตอบสนองการส่งมอบและการดําเนินการอย่างถึงที�สุด เพื�อให้ลูกค้า  
ไดร้บัการตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 

7) ให้การสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื�อเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันด ี  

ระหว่างลกูคา้และบรษิทั  

 

�.5 นโยบายการปฏิบติัต่อการจดัหาพสัดแุละการปฏิบติัต่อคู่ค้า 

 

บรษิัท ให้ความสําคญักบัการจดัหาพสัดุ ซึ�งเป็นกระบวนการสําคญัที�สนับสนุน        
การดําเนินกิจการและธุรกิจ ภายใต้การกํากับดูแลกิจการที�ดีและมกีารตรวจสอบ

อย่างรดักุม บรษิัทยงัให้ความสําคัญกับผู้ค้า โดยปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค     
บนพื�นฐานของการแข่งขนัที�เป็นธรรม โปร่งใสและเท่าเทยีม เพื�อการเป็นพนัธมติร  

ที�สนับสนุนการดําเนินธุรกจิระหว่างกนัในระยะยาว บรษิทัจงึมแีนวทางปฏบิตัอิย่าง

ยั �งยนืกบัผู้ค้า ควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน เพื�อให้ผู้ค้าของบรษิัท   
มกีารดําเนินงานอยา่งมจีรยิธรรม เคารพสทิธมินุษยชน มกีารดูแลอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสําคัญ ต่อการบริหารจัดการ
สิ�งแวดลอ้มต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งอยา่งยั �งยนื 

1) จัดหาพัสดุให้มีผลดีต่อบริษัทมากที�สุด โดยควรกําหนดว่าต้องได้รบัพัสด ุ               

ตรงตามความต้องการ ทั �งคุณภาพ ราคา จํานวน เวลาการให้บรกิาร ความ
รวดเรว็และคํานึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สิ�งแวดลอ้มของบรษิทัดว้ย 

2) พนักงานผู้ดําเนินการจัดหา จะต้องมีการวางแผนจัดหาพัสดุล่วงหน้าที�ด ี     

เพื�อหลกีเลี�ยงการจดัหาพสัดุอยา่งเรง่ด่วน โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

3) บรษิัทจะไม่เอาเปรยีบผู้ค้า โดยจะต้องคํานึงถึงประโยชน์และความเสียหาย               
ที� อ าจเกิดขึ�น ในด้านชื� อ เสียงและภาพ พจน์ของบริษัท ต่ อสายตาของ         

บุคคลภายนอกดว้ย 

4) พนกังานจะตอ้งใหข้อ้มลูที�ถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถ้วน แก่ผูค้า้ดว้ยวธิกีารที�เปิดเผย 

และใหโ้อกาสแก่ผูค้า้อยา่งเท่าเทยีมกนั 

5) พนักงานควรรบัฟังความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะใดๆ ที�ผู้ค้ารอ้งเรยีนหรอืแนะนํา           
เพื�อปรบัปรงุแกไ้ขปัญหาที�เกดิขึ�นในการปฏบิตังิาน 
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6) พนักงานต้องรกัษาขอ้มูลต่างๆ ที�ไดร้บัจากผู้เสนอราคา หรอืผู้เขา้ร่วมประกวด

ราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลบัไมเ่ปิดเผยใหร้ายอื�นทราบ 

7) การเชญิผูค้า้เพื�อเสนอราคาจะตอ้งใหเ้กดิการแขง่ขนัที�เป็นธรรมกบัผูค้า้ทุกราย 

8) เจรจาต่อรองบนพื�นฐานของความสมัพนัธเ์ชงิธุรกจิเป็นธรรมทั �งสองฝ่าย เปิดเผย
และมหีลกัฐาน 

9) รกัษาความสัมพันธ์กับผู้ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง        

รบัทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื�นใด ทั �งโดยตรงและโดยออ้มจากผูค้า้ 

10) ผูบ้รหิารตามอํานาจการจดัหาต้องใช้ดุลพนิิจในการใหค้ําปรกึษา คําแนะนําและ

รบัฟังความคดิเหน็ของผูป้ฏบิตังิาน 

11) ผู้บรหิารตามอํานาจการจดัหาจะควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มกีารปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ อย่ างเคร่งค รัด  หากพบว่ ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ            

ตอ้งดาํเนินการสอบสวนและพจิารณาโทษทางวนิยัตามขั �นตอน 

12) หากเป็นไปได้ควรสนับสนุนให้มกีารจดัหาพสัดุและบรกิารจากผู้ประกอบการ    

ที�เป็นคนไทย  

13) จดัหาพสัดุอย่างมรีะบบถูกต้องตามหลกัวชิาการ โดยมกีารควบคุมที�รดักุมและ

ปรบัเปลี�ยนวธิกีารใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงทางธุรกจิการคา้ตลอดเวลา 

 

�.� นโยบายปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
 

บรษิทัปฏบิตัิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้ พ.ร.บ. แข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542     

กรอบแห่งกฎหมายเกี�ยวกบัหลกัปฏบิตัิการแข่งขนัทางการค้า ไม่ละเมดิความลบัหรอื
ล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิฉ้ีอฉล 

1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัที�ด ีส่งเสรมิการค้าเสรแีละไม่

ใชว้ธิทีุ่มตลาด  
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที�เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที�ไม่สุจรติ 

หรอืไม่เหมาะสม เช่น การใหส้นิบน หรอืว่าจา้งพนักงานของบรษิทัคู่แขง่ เพื�อให้
ไดม้าซึ�งขอ้มลูที�เป็นความลบัของบรษิทัคู่แขง่  

3) ไมท่าํลายชื�อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

4) ไม่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติร่วมกัน เพื� อกระทําการหรือสมยอมในการ        
เสนอราคาที�ไมเ่ป็นธรรมต่อลกูคา้  

5) ไมล่ะเมดิและปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างเครง่ครดั 
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�.7  นโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที�ทาํงาน 

บรษิัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถงึความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนักงาน
เป็นสาํคญัเพราะพนกังานคอืทรพัยากรที�มคี่ายิ�ง ตลอดจนเป็นกลไกสาํคญัในการทํา

ใหบ้รษิทัสามารถเตบิโตและมคีวามสามารถในการแขง่ขนัไดอ้ย่างยั �งยนื 

        แนวทางการปฏิบติั 

ในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามยัในสถานที�ทํางาน     
บรษิทัไดก้ําหนดเป็นนโยบายไวด้งัต่อไปนี� 

1)   ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องดําเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ     

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ�งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ�งของงาน เพื�อช่วย 

ในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพประสทิธผิล และเกดิคุณค่าสงูสุดแก่งาน 
2)   บรษิัทดําเนินการทุกวถิีทางเพื�อควบคุมและป้องกันความสูญเสยีในรูปแบบ

ต่างๆ อันเนื�องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยจากการ
ทํางาน ทรพัย์สนิสูญหายหรอืเสยีหาย การละเมดิระบบรกัษาความปลอดภยั 

การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธ ีและความผิดพลาดต่างๆ ที�เกิดขึ�น ตลอดจนรกัษา

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ปลอดภยัต่อพนักงาน และพนักงานของผูร้บัจา้ง 
ทั �งนี� ถอืเป็นหน้าที�รบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังานในการรายงานอุบตัเิหตุ

อุบตักิารณ์โดยปฏบิตัติามขั �นตอนที�กําหนดไว ้
3)   บริษัทมีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื�นที�ปฏิบัติการ มีแผน

จดัการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวกิฤตขององคก์ร เพื�อเตรยีมพรอ้มต่อการจดัการ

เหตุฉุกเฉินต่างๆที�อาจเกิดขึ�น เช่น เพลิงไหม้ การหก ล้น หรอืรั �วไหลของ
นํ�ามนั ก๊าซ สารเคม ีหรอืของเสยี และมกีารเตรยีมพรอ้มต่อเหตุวกิฤตอื�นๆ     

ที�อาจทําให้การดําเนินธุรกิจหยุดชะงกั เสื�อมเสียชื�อเสียงและภาพลักษณ์     
ขององคก์ร 

4)   บริษัทมีการประชาสัมพันธ์และสื�อความ เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจและ

เผยแพร่ขอ้มลูแก่พนกังาน พนกังานของผูร้บัจา้ง ตลอดจนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีที�
เกี�ยวขอ้งเพื�อให้ทราบและเขา้ใจในนโยบาย กฎระเบยีบ ขั �นตอนวธิปีฏบิตัแิละ

ข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ�งแวดล้อม ตลอดจนนําไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิด

อนัตรายต่อสุขภาพทรพัยส์นิและสิ�งแวดลอ้ม 

5)   บริษัทส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย              
อาชวีอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม ใหเ้ป็นวถิดีาํเนินชวีติประจาํวนัของพนกังาน 
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6)   บรษิัทมสี่วนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสงัคมในเรื�องคุณภาพ ความปลอดภยั     

อ าชีว อน ามัย  แล ะสิ� งแ วด ล้อ มอย่ างจริงจังแ ละต่ อ เนื� อ ง  ในก ารใช้
ทรพัยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคญัของ

สิ�งแวดล้อมและความปลอดภยัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที�เกี�ยวข้อง ตลอดจน
ส่งเสรมิกิจกรรมทางสงัคมในการรกัษาสิ�งแวดล้อม และพฒันาคุณภาพชวีิต 

ของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอย่างยั �งยนื 

 

                   การรายงาน 

เปิดเผยรายงานเรื�องผลการดําเนินงานด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัใน

สถานที�ทํางานโดยเก็บเป็นสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการ
เจบ็ป่วยจากการทาํงานในรายงานประจาํปีเป็นประจาํทุกปี 

 

                  การทบทวน 

นโยบายความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที�ทํางาน จะไดร้บัการพจิารณา

ทบทวนจากคณะกรรมการ เพื�อใหน้โยบายมคีวามทนัต่อปัจจบุนัทุกปี 
 

 

              4.8 นโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการสาํหรบัพนักงาน 

 

พนักงานที�มคีุณภาพถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัที�จะส่งเสรมิให้กลยุทธ์ประสบ
ความสําเรจ็ การสรรหา รกัษา สรา้งแรงจงูใจ พฒันาพนกังาน ถอืว่าเป็น การลงทุน

ระยะยาวที�มคีุณค่า ที�จะส่งผลนําพาใหอ้งคก์รสู่ความสาํเรจ็ในระยะยาว 

 
บรษิทั อมตะ คอรป์อรเ์รชนั จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความสําคญัในการ

บรหิารค่าตอบแทนสําหรบัพนักงานที�เป็นธรรมแลว้ยงัเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ทางธุรกจิใหแ้ก่บรษิทัอกีดว้ย 

 

                  ค่าตอบแทน 

1. ให้มกีารประเมนิค่างานอย่างเป็นระบบเพื�อจดักลุ่มงานและระดบัตําแหน่งงาน
ตามขอบเขตหน้าที�ความรบัผดิชอบและความสําคญัที�มต่ีอองค์กร เพื�อให้เกิด

การจ่ายค่าตอบแทนที�สามารถแข่งขัน ได้กับตลาดแรงงานภายนอกใน

ขณะเดยีวกนัสามารถสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังาน 
2. มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานปีละ 2 ครั �ง 

3. การพจิารณาผลตอบแทนระยะสั �นตามความสําเรจ็ของงานโดยมตีวัชี�วดัระบุถงึ 
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 เป้าหมายการทํางานและการกําหนดตวัชี�วดัประจาํปี ระดบัความสําเรจ็ของ
ผลงาน ทั �งระดบัองคก์ร ทมีงานและบุคคล 

 ความสามารถหรอืทกัษะความชาํนาญเฉพาะตวั 

 ภาวะผูนํ้า 

4. การพิจารณาให้ผลตอบแทนระยะยาว ตามความสําเรจ็ของงานโดยมตีัวชี�วดั 
ระบุถงึ  

 การเลื�อนตําแหน่งงานกบัการเพิ�มขึ�นของเปอรเ์ซน็ต์ของกองทุนสํารองเลี�ยง
ตามจํานวนปีที�ทํางานเพิ�ม และ/หรอื ให้สวสัดกิารพนักงานเป็นจํานวนเงนิ 

ค่ารกัษาพยาบาลเพิ�ม เพื�อเป็นการรกัษาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน      

มกีารพฒันาตนเองอยา่งสมํ�าเสมอ 

 การวดัผลสําเรจ็ของการการทํางานระยะยาวโดยเชื�อมโยงกบัความสําเรจ็

ของกลยทุธโ์ดยใช ้Balanced Scorecard เป็นตวัชี�วดั 

 

             สวสัดิการ 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชพี 

 

การรายงาน 

มเีปิดเผยการปฏบิตัติลอดจนการเกบ็เป็นสถติริายงานในรายงานประจาํปีและใน

รายงานความยั �งยนื 
 

 

�.9  นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บรษิัท อมตะ คอร์ปอรเ์รชนั จํากดั (มหาชน) ถือว่าพนักงานเป็นปัจจยัสําคญั                

และมคีุณค่ายิ�ง นํามาซึ�งความสําเรจ็ ความก้าวหน้าและความเจรญิเติบโตอย่าง
ยั �งยืนของบริษัท ด้วยการคัดสรรคนดี สร้างคนเก่งและทํางานอย่างมืออาชีพ      

โดยได้วางแผนกลยุทธ์การ บรหิารทรพัยากรบุคคล เชื�อมโยงสอดคล้องกับแผน    
กลยุทธ์องค์กรเพื�อสร้างเป็น High Performance Organization เพื�อรองรับการ

ขยายธุรกิจของบรษิัทที�กําลงัเติบโตทั �งใน ระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค มกีาร

ดําเนินการทบทวนการจดัสร้างองค์กรและปรบัปรุง ระบบบรหิารจดัการ การวาง
ระบบวตันธรรมองค์กร รวมทั �งการปลูกฝังค่านิยมให้แก่พนักงาน ทั �งระบบอย่าง

ต่อเนื�อง โดยกําหนดแนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี� 

1) การบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์และ 

เป้าหมายทางธุรกจิของบรษิทั 
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2) จะจดัวางระบบและกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหเ้ทยีบเคยีงไดก้บัธุรกจิ

ชั �นนํา โดยมคีวามชดัเจน โปรง่ใส ยตุธิรรม เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทั �งองคก์ร 
3) บริษัท จะคัดสรรและสร้างคนดี  คน เก่ ง ที� มีพ ฤติก รรม ในการทํ างาน             

อยา่งมอือาชพี 
4) ผู้บงัคบับญัชาทุกคนมหีน้าที�ในการบรหิาร และพฒันาทรพัยากรบุคคลภายใน

หน่วยงานของตนตามระบบและแนวทางการบรหิารทรพัยากรบุคคลของบรษิทั 

5) พนักงานทุกคนมีหน้าที�  ที�จะต้องปฏิบัติงานด้วยความสามารถ มีความ
รบัผิดชอบ มุ่งมั �น ทุ่มเทให้เกิดผลสําเร็จของงาน โดยยึดหลักจรยิธรรมและ

วฒันธรรมขององคก์ร 
6) การพฒันาทรพัยากรบุคคลเป็นเรื�องขององค์กร ผู้บงัคบับญัชา และพนักงาน  

ทุกคน โดยบรษิัทจะพฒันาพนักงานให้มคีวามรู้ความสามารถ มปีระสทิธภิาพ  

ในการทํางานในหน้าที�รบัผดิชอบอย่างต่อเนื�อง ผู้บงัคบับญัชามหีน้าที�วางแผน
ตดิตาม ประเมนิผล และให้ขอ้มูลป้อนกลบั พนักงานต้องเป็นผู้ที�ใฝ่รูโ้ดยมุ่งมั �น 

ที�จะพฒันาตนเองอยา่งสมํ�าเสมอ 
7) ความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ ขึ�นอยู่กับคุณภาพ 

ผลสาํเรจ็ของงาน ทศันคต ิและศกัยภาพของพนกังาน 

8) บรษิัทจะบรหิารค่าตอบแทนพนักงานให้เทียบเคยีงกับธุรกิจชั �นนําที�ประกอบ
ธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 

9) ในการทํางานให้ประสบความสําเรจ็ พนักงานต้องมทีั �งความรู้และทกัษะด้าน
ต่างๆ ทั �งในด้านสายงานหลกั ความรูเ้กี�ยวกบัธุรกิจของบรษิัทและโดยเฉพาะ

อย่างยิ�งในด้านคน ซึ�งในแต่ละปีบริษัทจะมีหลักสูตรต่างๆ เวียนไปให้กับ

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ หลงัจากการประเมนิผล ผูบ้งัคบับญัชา จะพจิารณาถงึความ
เหมาะสมซึ�งพนกังานแต่ละคนควรไดร้บัการพฒันาอย่างน้อย 20 ชั �วโมง/ ปี 

การรายงาน 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลมหีน้าที�เก็บสถิติการพัฒนา เป็นประเภทหลกัสูตรเป็น

จาํนวนพนกังานเป็นจาํนวนชั �วโมง เปิดเผยในรายงานประจาํปีและรายงานความยั �งยนื 
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4.10 นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากัด (มหาชน) เชื�อในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนที�กล่าวว่า พนักงานทุกคนมคีุณค่าความเป็นมนุษย ์ไม่ว่าจะทํางานในหน้าที�ใด 

ตําแหน่งใดก็ล้วนแล้วแต่มเีกยีรตเิท่าเทยีมกนั ทุกคนเป็นส่วนหนึ�งในการทําหน้าที�ของ

คนในการพัฒนาองค์กร ให้มคีวามเติบโตร่วมกัน บรษิัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากัด 
(มหาชน) ใหค้วามเคารพในสทิธมินุษยชนอยา่งเครง่ครดั 

1) พนักงานทุกคนมีอิสระและเสมอภาคกัน ในโอกาสที�จะแสดงศักยภาพ         
การทํางานโดยเท่าเทยีมกนั โดยไม่เกี�ยวกบั เชื�อชาติ ศาสนา เพศ ชาตกิําเนิด 

ความทุพพลภาพ 

2) พนักงานทุกคนเสมอกนัตามกฎหมายและมสีทิธทิี�จะได้รบัความคุ้มครองของ
กฎหมายเท่าเทยีมกนั โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิดๆ 

3) พนักงานทุกคนมีสิทธิในการงาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื�อนไข            
อนัยตุธิรรมและเป็นประโยชน์แห่งการงาน 

4) พนักงานทุกคนมสีทิธทิี�จะไดร้บัเงนิค่าจา้งเท่าเทยีมกนั สําหรบังานเท่าเทยีมกนั 

โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิดๆ 

5) พนักงานทุกคนที�ทํางานมสีิทธิที�จะได้รบัค่าจ้างที�ยุติธรรมและเป็นประโยชน์     

ที�จะให้ประกันแก่ตนเองละครอบครัวแห่งตน ซึ�งความเป็นอยู่อันคู่ควร          
แก่เกยีรตศิกัดิ �ของมนุษย ์และถ้าจาํเป็นกจ็ะต้องไดร้บัวถิทีางคุม้ครองทางสงัคม 

อื�นๆ เพิ�มเตมิดว้ย 

6) พนักงานทุกคนมสีทิธใินการพกัผ่อนและเวลาว่าง รวมทั �งจาํกดัเวลาการทํางาน
ตามสมควร และวนัหยดุงานเป็นครั �งคราวโดยไดร้บัสนิจา้ง 

7) พนักงานทุกคนมสีทิธใินมาตรฐานการครองชพีอนัเพยีงพอ สําหรบัสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ดขีองตนและครอบครวั รวมทั �งอาหาร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยู่อาศยัและ

การดแูลรกัษาทางการแพทยแ์ละบรกิารสงัคมที�จาํเป็น 

8) พนักงานมสีทิธใินความมั �นคงในยามว่างงาน เจบ็ป่วยพิการ เป็นม่าย วยัชรา
หรอืขาดอาชพีอื�นในพฤตกิารณ์ที�นอกเหนืออํานาจของตน 

9) บรษิัทจะไม่ยอมให้มกีารล่วงละเมดิทางเพศ หรอืการกดขี�คุกคามทางเพศกับ
พนกังานไมว่่ากรณใีดๆ 

 

การรายงาน 
 

มกีารเปิดเผยการปฏบิตัใินรายงานประจาํปี 
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4.11  นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัเจ้าหนี�  

 

  บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จํากดั (มหาชน) มนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอเจา้หนี�
ดว้ยความเป็นธรรม โดยมแีนวปฏบิตัแิละการดาํเนินงาน ดงันี�  

1) บรษิัทดูแลให้มกีารชําระคนืเงนิกู้และดอกเบี�ยให้กบัเจา้หนี�เงนิกู้ยมืทุกประเภท

อยา่งครบถว้น ตามกําหนดเวลาและปฏบิตัติามเงื�อนไขการกู้ยมืเงนิตามขอ้ตกลง  
2) บรษิทัไม่ใชเ้งนิกู้ยมืไปในทางที�ขดัต่อวตัถุประสงคใ์นการกู้ยมืเงนิ ทั �งนี�บรษิทัจะ

พจิารณาเหตุผลความจาํเป็น ก่อนที�จะตดัสนิใจกูเ้งนิหรอืคํ�าประกนัอย่างดทีี�สุด  
3) บรษิัทไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี�      

แต่จะเปิดเผยขอ้มลูที�จาํเป็นแก่เจา้หนี�อยา่งครบถว้น  

4) บรษิัทมุ่งมั �นบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการผิดนัดชําระหนี�
เกดิขึ�น และคงความสามารถในการชาํระหนี�ไวใ้หด้ทีี�สุด 

5) บรษิทัมุง่มั �นรกัษาและปฏบิตัติามเงื�อนไขที�มต่ีอเจา้หนี�อยา่งเครง่ครดั ในกรณทีี�มี
เหตุตอ้งเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข บรษิทัจะหารอืรว่มกบัเจา้หนี�โดยเรว็ดงัต่อไปนี� 

 บรษิทัมุ่งมั �นปฎบิตัติามเงื�อนไขการกู้เงนิเงื�อนไขการคํ�าประกนัที�ได้ตกลง
กบัเจ้าหนี�อย่างเคร่งครดั โดยการเจรจาเงื�อนไขต่างๆ จะคํานึงถึงความ

เหมาะสมความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั  

 บรษิัทได้จดัทํานิติกรรมสญัญาการกู้เงนิหรอืการคํ�าประกันอย่างรดักุม
รอบคอบและเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกครั �ง  

 กรณีที�มเีหตุอนัควรต้องเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการกู้เงนิหรอืการคํ�าประกนั
บรษิทัจะหารอืร่วมกบัเจา้หนี�โดยเรว็และการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ จะ

คาํนึงถงึความเหมาะสมความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

6) บรษิทัมุง่มั �นรกัษาความสมัพนัธท์ี�ดกีบัเจา้หนี� และใหค้วามเชื�อถอืซึ�งกนัและกนั 

            

             การรายงาน 
 

        มกีารรายงานการปฏบิตัใินรายงานประจาํปี 
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4.12 นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 
บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) มนีโยบายใหพ้นักงานทุกคนมหีน้าที�

และความรบัผดิชอบ ในการใช้ทรพัย์สนิของบรษิัทให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที�และดูแล   

มิให้เสื�อม สูญหาย หรอืนําไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตัวหรอืบุคคลอื�นรวมทั �งมีหน้าที�
ปกป้องและดูแลรกัษาใหพ้น้จากการถูกล่วงละเมดิหรอืนําไปเผยแพรโ่ดยมไิดร้บัอนุญาต 

รวมทั �งไมล่่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื�น 

 

                   แนวปฏิบติั 

1)   ห้ามพนักงานใช้ข้อมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ หนังสือ 

บทความ วดิโีอเทป เทปบนัทกึเสยีง และงานของบุคคลอื�นในทางที�จะเป็นการ
ละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาของบุคคลนั �น ไม่ว่างานดังกล่าว บุคคลผู้เป็น

เจ้าของหรอืมสีทิธอินัชอบด้วยกฎหมายในงานนั �น จะได้แสดงการสงวนสทิธ ิ 
ไวห้รอืไมก่ต็าม 

2)   พนักงานทุกคนมหีน้าที�ช่วยกนัดูแลรกัษางานอนัเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของ

บรษิัทและไม่นําทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิัท ไปใช้หรอืให้บุคคลอื�นใช้โดย
มไิดร้บัอนุญาต 

3)  การคน้พบการประดษิฐเ์พื�อการปรบัปรุงใดๆ ในขณะที�เป็นพนกังานของบรษิทั 
หรอืมผีลถงึหรอืต่อเนื�องกบัธุรกจิบรษิทั ในทางใดๆ ถอืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทั  

4)  พนักงานมีหน้าที�รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื�อพบการกระทําที� เห็นว่า       

เป็นการละเมดิสทิธ ิหรอืการกระทําที�อาจก่อใหเ้กดิขอ้พพิาทเกี�ยวกบัทรพัยส์นิ
ทางปัญญาของบรษิทั 

5)   เมื�อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรพัยส์นิทางปัญญาต่างๆ 
ซึ� งรวมถึงผลงาน สิ�งประดิษ ฐ์  ข้อมูล  รายงาน สถิติ  สูต ร โปรแกรม 

กระบวนการ คนืใหแ้ก่บรษิทัทั �งหมด 

 

                 การรายงาน 

 

ให้มีการรายงานเปิดเผยการล่วงละเมิดดังกล่าว โดยเก็บเป็นสถิติไว้และ

เปิดเผยในรายงานประจาํปีและรายงานความยั �งยนื 
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 �.�3 นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

บรษิัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการพัฒนาสังคม       
ที�บรษิัทมทีี�ตั �งดําเนินธุรกิจอยู่ ให้มคีวามเจรญิเติบโตคู่กนัไปกบับรษิัท คณะกรรมการ

บรษิทัมเีจตนารมณ์ที�จะทํางานร่วมกบัผู้ที�มสี่วนได้เสยี โดยมุ่งสรา้งความสมัพนัธ์ที�เป็น

การยอมรบัและไวว้างใจซึ�งกนัและกนั เรามุ่งที�จะเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติให้แก่พนักงาน
และครอบครวัตลอดจนชุมชนโดยรอบสถานที�ประกอบการ ของเราคณะกรรมการบรษิทั 

ตระหนกัดถีงึความสําคญัของการเตบิโตขององคก์รจะเกดิขึ�นไดอ้ยา่งยั �งยนืได ้ต้องมกีาร
ขบัเคลื�อนไปในทศิทางเดยีวกนักบัสงัคม  

 

บรษิทัมุ่งมั �นที�จะประกอบธุรกจิดว้ยความสุจรติ เป็นธรรมและโปร่งใส คํานึง         
ถงึผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดําเนินงานขององคก์ร ต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

ของบรษิทัช่วยพฒันาศกัยภาพของคนในสงัคม เน้นทั �งทางสรา้งคนดา้นความรู ้ความคดิ 
จรรยาบรรณ ศลีธรรมบรษิทั จดัทําเรื�องจดัทําโครงการและกจิกรรมต่างๆ เพื�อยกระดบั

ของสงัคม ทําใหเ้ป็นสงัคมที�ดีประกอบด้วยคนเก่งและคนที�มีความสํานึกรบัผิดชอบ     

ซึ�งจะส่งผลทาํใหส้งัคมนั �นอยูคู่่ไปกบับรษิทัไดอ้ย่างยั �งยนื 
 

การรายงาน 

 
เปิดเผยโครงการ กจิกรรม ประจาํปี /หรอืในปีที�ผ่านมาในรายงานความยั �งยนื 

 

 

         4.14 นโยบายการดาํเนินธรุกิจภายใต้มาตรฐานสิ�งแวดล้อม 

 

บรษิัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจพฒันาที�ดินเพื�อการ
อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและให้บรกิาร แก่นักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ 

ที�มาลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ตระหนัก          
ถึงความสําคัญของการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม       

และการรกัษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนอย่างจรงิจงั โดยบรษิทัในกลุ่มอมตะมเีจตจาํนงค์

ที�จะดาํเนินการต่างๆ ภายใตค้วามมุง่มั �นดงันี� 

1)   สิ�งแวดล้อม บรษิทัในกลุ่มอมตะดําเนินธุรกจิพฒันาที�ดนิเพื�อการอุตสาหกรรม 

สาธารณูปโภคและให้บรกิาร แก่นักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศที�มา

ลงทุนประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมอย่างมคีุณภาพ ขณะเดยีวกนัก็ตระหนักถึง
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ความสําคญัของการใช้ทรพัยากรธรรมชาตติลอดจนผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

และการรกัษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนอยา่งจรงิจงั 

2)  บรษิทัในกลุ่มอมตะจะปฏบิตัติามขอ้กฎหมายและกฎระเบยีบด้านสิ�งแวดล้อม

อยา่งเครง่ครดั 

3)   บรษิทัในกลุ่มอมตะมุง่เน้นที�จะป้องกนัปัญหาก่อนการเกดิเหตุหรอื ณ ที�จดุเกดิ

เหตุมใิหก้ระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

4)   ลดของเสยีใหน้้อยที�สุด พรอ้มทั �งนํานํ�าที�ผ่านการบําบดัแลว้มาใช้ประโยชน์ให้
มากที�สุด 

5)   บรษิัทในกลุ่มอมตะ มุ่งเน้นการใช้พลงังานและทรพัยากรในกระบวนการผลติ
อยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพ 

6)   บรษิทัในกลุ่มอมตะจะพฒันาประสทิธภิาพของระบบบําบดันํ�าเสยี ระบบผลติ

นํ�าประปา ระบบการจดัการขยะมูลฝอย ขยะทั �วไปและระบบการนํานํ�ากลบัมา
ใชใ้หมใ่หด้ขีึ�นอยูเ่สมอ 

7)   ปลุกจติสํานึกของพนักงานทุกๆ คน ให้ช่วยกนัอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมโดยใช้
คาํขวญัว่า “Green and Clean” 

8)   ประชาสัมพันธ์นโยบายสิ�งแวดล้อมสู่พนักงานทุกคนหรือบุคคลอื� นๆ             

ที�ปฏบิตังิานใหก้บับรษิทัในกลุ่มอมตะและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

          การรายงาน 

               มกีารเปิดเผยการปฏบิตัใินการรายงานความยั �งยนื 
 

 

          4.15 นโยบายส่งเสริมการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.   บรษิทัในกลุ่มอมตะ จะปฏบิตัติามขอ้กฎหมายและกฎระเบยีบดา้นสิ�งแวดลอ้ม

อยา่งเครง่ครดั 

2.   บรษิทัในกลุ่มอมตะมุง่เน้นที�จะป้องกนัปัญหาก่อนการเกดิเหตุหรอื ณ ที�จดุเกดิ
เหตุมใิหก้ระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

3.   ลดของเสียให้น้อยที�สุด พรอ้มทั �งนํานํ�าที�ผ่านการบําบดัแล้วมาใช้ประโยชน์    
ใหม้ากที�สุด 

4.   บรษิัทในกลุ่มอมตะมุ่งเน้นการใช้พลงังาน และทรพัยากรในกระบวนการผลติ

อยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพ 
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5. บรษิัทในกลุ่มอมตะ จะพฒันาประสทิธภิาพของระบบบําบดันํ�าเสยี ระบบผลติ

นํ�าประปา ระบบการจดัการขยะมลูฝอย ขยะทั �วไป และระบบการนํานํ�ากลบัมาใช้
ใหมใ่หด้ขี ึ�นอยูเ่สมอ 

6. ปลุกจติสํานึกของพนักงานทุกๆ คน ใหช้่วยกนัอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มโดยใชค้ํา
ขวญัว่า “Green and Clean” 

7. ประชาสัมพันธ์นโยบายสิ�งแวดล้อม สู่พนักงานทุกคน หรือบุคคลอื�นๆ             

ที�ปฏบิตังิานใหก้บับรษิทัในกลุ่มอมตะ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

8. บรษิัทได้จดัทําคู่มอืจรยิธรรมธุรกิจ และประกาศใช้เพื�อให้กรรมการ ผู้บรหิาร 

และพนักงานทุกคน ได้ร ับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั ั �ง            
ไดก้ําหนดโทษในการที�ไม่ปฏบิตัติามไว้ใน คู่มอืพนักงานและมมีาตรการชดเชย

ในกรณีที�ผู้มสี่วนได้เสียได้รบัความเสียหายจากการที�บรษิัท ละเมดิสิทธติาม

กฎหมายของผูม้สี่วนไดเ้สยีไวใ้นคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทั 

9. บรษิัท ได้จดัการดูแลและรกัษาสภาวะแวดล้อมอย่างด ีโดยได้รบัการรบัรอง

มาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบัน TUV Anlagentechnik GmbH ทั �งที�นิคม
อุตส าห กรรมอมตะนค รและนิ คม อุ ตส าห ก รรมอมตะซิตี�  ตั �งแ ต่ เมื� อ                 

วนัที� 26 มถุินายน 2543 

 

    การรายงาน 

 

เกบ็ขอ้มลูการปฏบิตัแิละใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจาํปี 
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�. จริยธรรมพนักงาน 

บรษิัท ดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับการนิคมอุตสาหกรรมเพื�อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องธํารงไว้ซึ� งความเป็นมืออาชีพ ความคล่องตัว                   
และความเป็นอิสระ ดังนั �น เพื� อให้บริษัทมีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั �นคงสืบต่อไป           

จงึกําหนดแนวปฏบิตัทิี�ดขีองผู้บรหิารและของพนักงาน ซึ�งถอืเป็นจรรยาบรรณในการปฏบิตัิ

หน้าที� ดงัต่อไปนี� 
 

       

5.1 การปฏิบติัต่อตนเอง 

1) ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรบัผิดชอบ ซื�อสัตย์สุจริต มุ่งมั �น ทุ่มเท ปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบ และนโยบายของบรษิทั และวฒันธรรมองคก์ร โดยถอืประโยชน์ของ

บรษิทั เป็นสาํคญั 
2) เค ารพ แ ล ะป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎ ห ม าย ก ฎ ระ เบี ย บ  ข้ อ บั งคับ ข อ งบ ริษั ท               

อยา่งเครง่ครดั 

3) ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื�อสัตย์ สุจริต และไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที�        
หาผลประโยชน์ในทางมชิอบ 

4) มคีวามมุ่งมั �นที�จะเป็นคนดคีนเก่งโดยการพฒันาตนเองไปในทางที�เป็นประโยชน์

ต่อตนเองและบรษิทัอยูเ่สมอ 
5) ศกึษาหาความรูแ้ละประสบการณ์เพื�อเสรมิสรา้งความสามารถในการปฏบิตังิาน  

 
 

5.2     การปฏิบติัต่อลกูค้า ผูเ้กี�ยวข้องและสงัคม 

1) รกัษาความลบัของลกูคา้ คู่คา้ และบรษิทั อยา่งเครง่ครดั โดยดแูลและระมดัระวงั 
มใิห้เอกสารหรอืข่าวสารอนัเป็นความลบัของบรษิัท รั �วไหลหรอื ตกไปถึงผู้ที�    

ไมเ่กี�ยวขอ้ง 

2) ปฏิบัติต ามกฎระเบียบด้ านความปลอดภัย  ตลอดจนดูแลและรักษ า
สภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั 

3) ผลติงานที�มคีุณภาพและส่งมอบใหต้รงเวลาตามที�ลกูคา้ตอ้งการ 
4) ใช้ช่องทางการรบัฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื�อประโยชน์      

ในการปรบัปรงุการดาํเนินงานของบรษิทั  

5) หลกีเลี�ยงการใหห้รอืรบัสิ�งของ การเลี�ยงรบัรอง หรอืประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้หรอื
ผู้มสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัท เว้นแต่เพื�อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ

ปกต ิหรอืในเทศกาลหรอืประเพณนีิยมในมลูค่าที�เหมาะสม หากของขวญัที�ไดร้บั
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อยู่ในรูปของเงนิหรอืสิ�งของที�มมีูลค่าสูง ให้รบีแจง้ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั �น

ทราบและส่งคนืโดยเรว็ 

      

 

5.3  การปฏิบติัระหว่างพนักงาน 

1) เคารพในสทิธสิ่วนบุคคลของพนักงาน หลกีเลี�ยงการนําเอาขอ้มูลหรอืเรื�องราว
ของพนักงานอื�น ทั �งเรื�องที�เกี�ยวกบัการปฏบิตังิานและเรื�องส่วนตวั ไปเปิดเผย

หรือวิพากษ์วิจารณ์  ในลักษณะที�จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน       

หรอืภาพพจน์โดยรวมของบรษิทั  
2) ไม่กล่าวรา้ยหรอืกระทําการใดๆ อนัจะนําไปสู่ความแตกแยก หรอืความเสยีหาย

ภายในบรษิทัหรอืต่อบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั  
3) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ ให้ เกิดความสามัคคี เป็น นํ� าหนึ� งใจเดียวกัน              

ในหมู่พนักงาน ช่วยเหลือเกื�อกูลซึ�งกันและกันในทางที�ชอบ เพื�อประโยชน์     

ต่อบรษิทัโดยรวม 
4) พงึปฏบิตัต่ิอผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มนํี�าใจ มมีนุษย์สมัพนัธ์อนัด ีไม่ปิดบงั

ข้อมูลที�จําเป็นในการปฏิบตัิงานของผู้ร่วมงานและปรบัตนให้สามารถทํางาน

ร่วมกบับุคคลอื�นได้ รวมทั �งให้เกยีรตผิู้อื�นโดยไม่นําผลงานของผู้อื�นมาแอบอ้าง
เป็นผลงานของตน 

5) ยดึมั �นในคุณธรรม มจีรยิธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั �งปวง โดยไม่ประพฤติตน
ในทางที�อาจทาํใหเ้สื�อมเสยีชื�อเสยีงของตนเองและบรษิทั  

6) แจง้ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชั �น หรอืแจง้คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเหน็

การกระทาํใดๆ ที�ส่อว่าเป็นการทุจรติ หรอืประพฤตมิชิอบภายในบรษิทั  
7) ช่วยดําเนินการใดๆ ที�จะรกัษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน 

รวมทั �งการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลศิ 

 

 

�.�  การปฏิบติัต่อองคก์ร 

 

5.4.1   แนวปฏิบติัต่อรายการทางการบญัชีและการเงิน 
 

1.  ความถูกตอ้งของการบนัทกึรายการ  
 

 การบนัทกึรายการทางธุรกจิทุกอย่างของบรษิทัจะต้องถูกต้อง ครบถ้วนและ
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยไมม่ขีอ้จาํกดัหรอืขอ้ยกเวน้ในลกัษณะใด  
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 การลงรายการบญัช ีและการบนัทกึทางธุรกจิจะต้องเป็นไปตามความเป็นจรงิ 
ไมม่กีารบดิเบอืน หรอืสรา้งรายการเทจ็ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ กต็าม  

 พนักงานทุกระดบั ต้องดําเนินรายการทางธุรกจิให้สอดคลอ้งและเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อกํ าหนดต่างๆ  ของบริษัท  รวมทั �งมีเอกสารหลักฐาน

ประกอบการลงรายการ ทางธุรกิจที�ครบถ้วนและให้ข้อมูลที�เป็นประโยชน์

อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื�อให้ ผู้ที�มีหน้าที�เกี�ยวข้องกับการบันทึก      
การจดัทําและการประเมนิรายงานทางการบญัชแีละการเงนิ สามารถบนัทกึ

และจดัทํารายการทางการบญัชแีละการเงนิทุกประเภทของบรษิทั ลงในระบบ
บญัชขีองบรษิทัโดยมรีายละเอยีดที�ถูกตอ้งและครบถว้น 

 

2. รายงานทางการบญัชแีละการเงนิ 
 

 พนักงานทุกคนต้องไม่กระทําการบดิเบอืนขอ้มลู หรอืสรา้งรายการเทจ็ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลรายการทางธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับการบัญชีและการเงินหรอืข้อมูล

รายการทางดา้นปฏบิตักิาร  

 พนักงานทุกคนควรตระหนักว่า ความถูกต้องของรายงานทางการบัญชีและ
การเงนิเป็นความรบัผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิารและ

พนกังานที�มหีน้าที�รบัผดิชอบ  

 พนักงานทุกคนมีหน้าที�รบัผิดชอบในการดําเนินการ จดัเตรียม และ/ หรือ        

ใหข้อ้มลูรายการทางธุรกจิ 

 การปฏบิตัติามกฎหมาย  

 บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกําหนดตาม
กฎหมาย ที�เกี�ยวขอ้งทั �งในประเทศ และ/ หรอืในต่างประเทศ เพื�อใหก้าร
จดัทําบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง     

และสมบรูณ์ 

 พนักงานทุกระดับจะต้องยึดหลักความซื� อสัตย์ปราศจากอคต ิ          
และความซื�อตรงในการจดัเก็บบนัทกึข้อมูล โดยความซื�อตรงดงักล่าว

หมายรวมถึงการไม่ยุ่ งเกี� ยวกับกิจกรรมที�ผิดกฎหมายหรือผิด     
จรยิธรรมดว้ย 
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5.4.2 แนวปฏิบติัต่อแนวการควบคมุภายใน 

 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที�มปีระสทิธภิาพ ถูกต้อง และเชื�อถอื

ไดเ้ป็นสิ�งจาํเป็นสําหรบัภาพลกัษณ์ของบรษิทั บรษิทัมกีารกําหนดนโยบายกํากบัดูแลให้มี

ระบบการควบคุมภายในที�ด ีมกีารบรหิารความเสี�ยง ในระดบัที�เหมาะสม และมกีารตดิตาม
ประเมินผลอย่างสมํ� าเสมอ บริษัทมุ่งมั �นเป็นบริษัทที�มีการตรวจสอบภายในที�ดีเยี�ยม         

มคีณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีฝ่ายตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพ        

มฝ่ีายบรหิารและพนกังานที�ใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
1) คณะกรรมการบรษิัท กําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบการควบคุม

ภายในที�ด ีมกีารบรหิารความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัและมกีารตดิตามประเมนิผลอยา่งสมํ�าเสมอ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในและรายงาน         

ผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทราบ 
 

 องคป์ระกอบของระบบการควบคมุภายในที�สาํคญัทั �ง 5 ประการ มดีงันี�   

 มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที�ดี (Control Environment) เพื� อให้
พนกังานมทีศันคตทิี�ดต่ีอการควบคุมภายใน 

 มีกระบวนการประเมินความเสี�ยงที� เหมาะสม (Risk Assessment)        
เพื�อประเมินความเสี�ยงที�สําคัญในการดําเนินงานขององค์กรที�อาจ         

มผีลกระทบต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรอืผลสาํเรจ็ของงาน 

 มกีิจกรรมการควบคุมที�ดี (Control Activities) ในทุกหน้าที�และทุกระดบั      

อยา่งเหมาะสม ตามระดบัความเสี�ยงที�สามารถยอมรบัได ้ 

 มีระบ บ สารสน เท ศมีแล ะการสื� อ ส ารข้อ มู ลที� ดี  (Information and 

Communication ) อย่ างเพี ย งพ อ  เชื� อ ถือ ได้  ทัน เวลาและสื� อ ส าร         
อยา่งเหมาะสมทั �งภายในและภายนอกองคก์ร  

 
3) มีระบบการติดตามและการประเมินผลที�ดี ( Monitoring and Evaluation ) 

เพื�อใหม้ั �นใจว่าระบบการควบคุมภายในมคีวามเหมาะสมมกีารปฏบิตัจิรงิ รวมทั �ง

ได้ร ับการปรับปรุงแก้ ไขและทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ ที�
เปลี�ยนแปลงไป 

 
4) ผู้บรหิารนํานโยบายที�กําหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั ไปปฏบิตัใิห้สมัฤทธิ �ผล

ผลโดย 
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 ผู้บริหารระดับสูงจัดระบบควบคุมภายในของบริษัท และปลูกฝังให้
พนกังานมวีนิยั มทีศันคตทิี�ดใีนเรื�องการควบคุมภายใน  

 ผู้บริหารระดับกลาง จัดระบบการควบคุมภายในในงานที�รบัผิดชอบ                   
มีการประเมินผล ปรบัปรุง สอบทานการปฏิบัติ ว่าเป็นไปตามระบบ         

ที�วางไว ้

5) พนักงานทุกระดบั ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั คําสั �ง มาตรการ และระบบ
การควบคุมภายในต่างๆ 

6) ฝ่ายตรวจสอบภายใน รบัผิดชอบโดยตรงในเรื�องการประเมินผลการควบคุม
ภายในและตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบ พรอ้มทั �งเสนอแนะมาตรการควบคุม

ต่อหน่วยงานต่างๆ ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์สิ�งแวดลอ้ม และปัจจยัความเสี�ยง

ที�เปลี�ยนแปลงไป 

         

5.4.3 แนวปฏิบติัต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

บรษิทั สนับสนุนใหพ้นักงานของ บรษิทั ใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ และการสื�อสาร

ในการเสรมิสรา้งความเขา้ใจต่อบุคคลภายนอก เพื�อประโยชน์ของบรษิทั โดยต้องมคีวาม

รอบคอบ ระมดัระวงัในการใชง้าน ตอ้งเคารพลขิสทิธิ �ของเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญา 
1) บรษิทักําหนดใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร เป็นปัจจยัสาํคญัที�ช่วย

ส่งเสรมิการดําเนินธุรกจิและเพิ�มประสทิธภิาพการทํางาน ฉะนั �นจงึเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษัท ทุกคนที�จะต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสารภายใต้ขอ้บงัคบัของกฎหมาย คําสั �งบรษิทัและตาม

มาตรฐานที�บรษิทักําหนด  
2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารบรหิารความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซึ�งหมายถงึ

ระบบคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ตามมาตรฐานสากล  
3) พนกังานบรษิทั ทุกคนมหีน้าที�และขอ้ปฏบิตัดิงัต่อไปนี�  

 

 มีห น้าที� ร ับผิดชอบ ในการป้องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศ           
ของบรษิทั ที�อยู่ในความครอบครองหรอืหน้าที�รบัผดิชอบของตน ไม่ให้

ถูกบุคคลที�ไม่ได้รบัอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบและไม่เปิดเผยข้อมูล        
ที�มคีวามสาํคญัทางธุรกจิต่อผูไ้มเ่กี�ยวขอ้ง  

 มวีนิัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื�อสารของบรษิัท ไม่ให้
ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบรษิทัและผูอ้ื�น อาทเิช่น ใชเ้ป็นเครื�องมอืในการ

เข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมชิอบ สร้างความเสยีหายต่อชื�อเสียงและ

ท รัพ ย์ สิ น รบ ก ว น ห รือ ก่ อ ค ว าม รํ า ค าญ ต่ อ ก า รทํ า ง าน ข อ ง              
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ระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรอืเสียงที�ไม่เหมาะสม 
รวมทั �งไมใ่ชใ้นเชงิธุรกจิส่วนตวัหรอืการกระทําที�ผดิกฎหมาย  

 ตอ้งไมล่ะเมดิลขิสทิธิ �ซอฟตแ์วรห์รอืทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื�น  

 ต้องเขา้รหสัขอ้มลูในกรณีที�ต้องการส่งขอ้มูลที�สําคญัต่อธุรกจิ ทางธุรกจิ        

ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต รวมทั �งไม่แลกเปลี�ยนขอ้มูลที�สําคญัต่อธุรกจิ         
ทางธุรกจิกบั Website ที�ไมม่กีารป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มลู  

 กรณีที�พนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏบิตังิานสมทบ พนักงานของผู้รบัจา้ง
บรษิัท ใช้ระบบสารสนเทศบรษิัท นั �นพนักงานผู้ขอต้องควบคุมการใช้

งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผู้ร ับจ้างบริษัทและต้อง
รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�เกดิกบับรษิทั  

4) บรษิัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบ

สารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทาง              
ที�ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุอันควร เพื�อป้องกันความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศบรษิทั  
5) หากบรษิัทพบว่าพนักงานมกีารละเมดิ และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม 

ปรากฏว่าเป็นจรงิจะได้รบัการพจิารณาลงโทษทางวนิัย และ/ หรอืกฎหมาย 

ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณ ี

 

 

5.4.4 แนวการปฏิบติัต่อการรกัษาความลบั 

ข้อมูลที�เป็นความลบัเป็นข้อมูลที�มใิช่ข้อมูลสาธารณะ รวมทั �งข้อมูลทุกประเภท      

ที�คู่ค้าและลูกค้าได้มอบให้แก่ บรษิัท ด้วยความเชื�อใจ บรษิัท ย่อมมหีน้าที�ปกปิดข้อมูล
ดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้ร ับรู้เฉพาะผู้ที�จําเป็น จึงเป็นหน้าที�ของผู้ที�ดูแลหรือ

ครอบครองขอ้มลูในการดแูลรกัษาความปลอดภยัโดยเครง่ครดั 

   

1) การรกัษาความลบัของบรษิทั  
 

 คณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร พนักงาน ลูกจา้ง และผู้รบัจา้งของบรษิัท 

จะต้องรกัษาความลบัของข้อมูลและเอกสารที�ไม่สามารถเปิดเผย และ/ 
หรอืเป็นความลบัทางการค้า สูตร การประดิษฐ์คดิค้นต่างๆ ซึ�งถือเป็น

สทิธขิองบรษิทั  
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 ผู้ที�ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
พนักงานของ ผู้รบัจา้งของบรษิัท จะต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลและเอกสารที�

เป็นความลบั หรอืความลบั ทางการคา้นั �นๆ  

 ผู้บรหิารและพนักงานบรษิัท ต้องทราบถึงขั �นตอน วิธีการรกัษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลและปฏิบัติตาม เพื�อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็น

ความลบัถูกเปิดเผยโดยไมเ่จตนา 
 

2) การกําหนดชั �นความลบัของขอ้มลู  
 

 ข้อมูลลับทางการค้าของบริษัท  ต้องได้ร ับการปกปิดมิให้ร ั �วไหล          

โดยกํ าหนดตามความสําคัญ ของข้อมูล  เช่น  ข้อมูลที� เปิด เผยได ้        
ขอ้มลูปกปิด ขอ้มลูลบั ขอ้มลูลบัมาก เป็นตน้ 

 ก าร ใช้ ข้ อ มู ล ภ าย ใน ร่ ว ม กัน  ต้ อ งอ ยู่ ใน ก รอ บ ข อ งห น้ าที� แ ล ะ                   
ความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายเท่านั �น 

 
3) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่บุคคลภายนอก  

 

 ผู้ที�ได้ร ับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที�บริหารจะเป็นผู้ให้ความ
เหน็ชอบเปิดเผยขอ้มลูที�ออกสู่สาธารณชน  

 การเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวกบัผูร้ว่มทุนอื�นๆ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูร้ว่มทุนดว้ย 

 หน่วยงานที�กําหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ ส่วนงาน
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร หน่วยงานสื�อสารองคก์รและหน่วยงานนักลงทุน

สมัพนัธ ์โดยใหห้น่วยงานเจา้ของขอ้มลูเป็นผูจ้ดัทํารายละเอยีดให ้
 

4) การแสดงความเหน็แก่บุคคลภายนอก  

 

 ตอ้งไมเ่ปิดเผยหรอืแสดงความเหน็แก่บุคคลอื�นใดภายนอกบรษิทั  

 ขอให้ท่านถามตนเองก่อน ว่ามหีน้าที�ในการตอบคําถามเหล่านั �นหรอืไม ่
หากไม่มี ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ        

และแนะนําใหส้อบถามจากหน่วยงานที�กําหนดขา้งตน้โดยตรงต่อไป 
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5.4.5 แนวปฏิบติัต่อการรบั การให้ของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใด 

การรบัและการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เป็นเรื�องปกติที�พนักงานของ
บรษิทัพงึปฏบิตัเิพื�อแสดงออกถงึความกตญั�กูตเวท ีหรอืแสดงความคดิถงึห่วงใย อยา่งไร

ก็ดกีารให้และการรบัของขวญัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื�นใดที�ไม่เหมาะสม อาจนํามาซึ�ง

ความลําบากใจในภายหลงั อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที� และอาจทํา
ใหบ้รษิทัเสยีประโยชนในที�สุด บรษิทั ไม่สนับสนุนการใหส้นิบนอยา่งเดด็ขาด ทั �งนี� โดยให้

เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ต่อไปนี� 
 

1.  พนกังานของบรษิทั รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื�นใดจากบุคคลใดๆ ไดด้งันี�  
 

 ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนัควรไดต้ามกฎหมาย หรอืกฎขอ้บงัคบัที�ออก
โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื�นใดโดยธรรมจรรยา ไดแ้ก่  
- รบัจากญาตทิี�ใหโ้ดยเสน่หา 

- รบัจากการใหใ้นลกัษณะใหก้บับุคคลทั �วไป 
 

2.  บริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ�มเติมในเรื�องของขวัญ ทรพัย์สินหรือ
ประโยชน์อื�นใด ดงันี� 

 

 ห้ามพนักงานทุกระดบั และ/ หรอืครอบครวั เรยีกรอ้งหรอืรบัของขวญั
ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื�นใดจากผู้รบัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง ลูกค้า ผูค้า้/

ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรอืผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัท ไม่ว่าใน
กรณีใด ซึ�งอาจมผีลต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตังิานด้วยความลําเอยีง 

หรอืลาํบากใจหรอืเป็นผลประโยชน์ที�ขดักนัได ้

 บรษิทัจะใช้ดุลยพนิิจในการให้ของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื�นใด

แก่บุคคลอื�นในลกัษณะที�ไม่เกนิสมควร หรอืฟุ่มเฟือย หรอืผดิธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม หรอืกฎหมายของประเทศไทยหรอืของท้องถิ�นที�

บรษิทัไปลงทุนดว้ย 

 บรษิทั จะไดแ้จง้เตอืนใหม้กีารรายงานเกี�ยวกบัการรบัของขวญัทรพัยส์นิ 
หรอืประโยชน์อื�นใดอย่างสมํ�าเสมอ และจะแจง้ให้ผู้รบัเหมา ผู้รบัเหมา

ช่วง ลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับธุรกิจ      
ของบรษิทัทราบเกี�ยวกบันโยบายนี�ดว้ย 
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5.�.� แนวปฏิบติัต่อการมีผลประโยชน์ได้เสีย 

พนักงานของบรษิทัต้องปฏบิตังิานโดยคํานึงถงึประโยชน์ของบรษิทั เหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่มผีลประโยชน์ทบัซอ้น โดยปราศจากความต้องการส่วนตวัและ

อทิธพิลจากผูใ้กล้ชดิ ดงันั �นพนักงานทุกคนพงึปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการมสี่วนได้

เสยีและการเปิดเผยส่วนไดเ้สยีที� บรษิทั กําหนดอยา่งเครง่ครดั 
1) ไม่เขา้เป็นหุ้นส่วน หรอืผู้ถอืหุ้นที�มอีํานาจตดัสนิใจ หรอืผู้บรหิารในธุรกจิที�เป็น

การแขง่ขนัหรอืมลีกัษณะเดยีวกนักบับรษิทั  

2) ในกรณีที�มพีนักงานเข้าไปเกี�ยวข้องกับธุรกิจ หรอืเหตุการณ์ที�อาจทําให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

3) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลหรือสิ�งใดๆ ที�ตนรบัทราบมาเนื� องจาก
ตําแหน่งหน้าที� 

4) หลีกเลี�ยงการเข้าไปเกี�ยวข้อง กับกิจกรรมที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ของบริษัท หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดกับ
ผูเ้กี�ยวขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทั  

5) หลีกเลี�ยงการทํางานอื�นนอกเหนือจากการทํางานให้กับบริษัท ซึ�งอาจมี
ผลกระทบต่องานในความรบัผดิชอบของตน 

6) ตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม ในการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพ

ชวีติ ของคนในชุมชน ตามหลกัการพฒันาอยา่งยั �งยนื 
7) บริษัทปลูกฝังจิตสํานึกเกี�ยวกับความรบัผิดชอบต่อสังคม และสิ�งแวดล้อม      

แก่พนกังานของบรษิทัทุกระดบัอยา่งต่อเนื�อง  
8) บรษิัทต้องการมสี่วนสร้างสรรค์สงัคมและสิ�งแวดล้อมอย่างสมํ�าเสมอ โดยต้อง

เป็นกจิกรรมที�เหมาะสม และสรา้งประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม และสิ�งแวดล้อมได้

จรงิหากเลอืกใชว้ธิกีารบรจิาค จะต้องตรวจสอบขอ้มูลผู้รบับรจิาค เพื�อให้แน่ใจ
ว่านําไปใช้เพื�อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อประโยชน์    

อยา่งแทจ้รงิ 
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6. การดแูลให้มีการปฏิบติัตามและการทบทวน 
 

บรษิัทกําหนดให้เป็นหน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน  
ทุกคนที�จะต้อง รบัทราบ ทําความเข้าใจ ปฏบิตัติามนโยบายที�กําหนดไว้ใน คู่มอืจรรยาบรรณ

ธุรกิจและแนวปฏิบตัิปฏบิตัิในการทํางานนี�อย่างเคร่งครดั มใิช่การปฏิบตัิตามสมคัรใจและไม่
สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที�กําหนดขึ�น ผู้บรหิารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแล

รบัผดิชอบและถือเป็นเรื�องสําคญัที�จะดําเนิน การให้พนักงานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตน

ทราบเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติปฏิบัติในการทํางาน         
อยา่งจรงิจงั  

บรษิทัไม่พงึปรารถนาที�จะให้การกระทําใดๆ ที�ผดิกฎหมายขดักบัหลกัจรยิธรรมที�ดหีาก
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานผูใ้ดกระทําผดิจรยิธรรมที�กําหนดไวจ้ะไดร้บัโทษทางวนิัยอย่าง

เคร่งครดัและหากมกีารกระทําที�เชื�อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคบัของ

ภาครฐั  
บรษิทัจะส่งเรื�องใหเ้จา้หน้าที�ภาครฐัดําเนินการคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการจะทําการ

ทบทวนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิและแนวปฏบิตัเิป็นประจาํทุกปี เพื�อใหท้นัต่อสถานการณ์
และสภาวะแวดลอ้มปัจจบุนัในการดําเนินธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 



คู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ                                                                        

 

                                          46                           บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

แบบฟอรม์ตกลงการถือปฏิบติัตาม  

“คู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ” 

บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านมีความเข้าใจและตกลงยึดถือ  

“คู่มือจรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ” ของบริษทั  

เป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงาน 

 

 

ลงชื�อ .................................................................. 

  (                                                        ) 

ฝ่าย................................................. 

วนัที� ..................................................................... 
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