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ค ำส่ังที ่ บค.004/2549 
เร่ือง จริยธรรมในกำรปฏบิัติงำน 

  
 สืบเน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนั รัฐบาลไดก้ าหนด และประกาศใชก้ฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ออกมาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอราคา ประกอบกบัใน
ปัจจุบนับริษทัมีฐานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีจะตอ้งท าตาม
กฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีก าหนดไว ้ 
 ซ่ึงการปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย และ ระเบียบต่างๆ บริษทัและพนกังานของบริษทัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ประกอบกบัฐานความผดิในหลายกรณีเป็นความผิดทางอาญา หาก
พนกังานคนใดคนหน่ึงกระท าการท่ีผิดกบักฎหมาย หรือ ระเบียบทั้งโดยตั้งใจ หรือ ไม่ตั้งใจกต็าม 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือ พนกังานผูน้ั้นจะตอ้งไดผ้ลจากการกระท านั้นโดยตรงแลว้ บริษทัและ
พนกังานคนอ่ืนในบริษทัยอ่มจะไดผ้ลกระทบจากการกระท าของพนกังานผูน้ั้นไปดว้ย   
 ดงันั้น   เพื่อใหพ้นกังานทุกคนไดมี้แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งกบั
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ไปในแนวทางเดียวกนั บริษทัจึงจดัท าเอกสารขอ้ก าหนดทางจริยธรรม 
ข้ึน เพื่อใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานต่อไป  
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัต่อไป 
 
 
 
       ประกาศไวเ้ม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2549 

 
        .................................... 
        (นายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธุ์) 
          กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
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บทน ำ 
 

คู่มือฉบบัน้ีบรรยายหลกัการของบริษทัวา่ดว้ยความประพฤติท่ีชอบดว้ยกฎหมายและจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ คู่มือน้ีบงัคบัใชแ้ก่พนกังานทุกคนของบริษทัฯ 
 
บริษทัฯตระหนกัดีวา่ บริษทัฯมีพนัธกรณีต่อบุคคลทั้งหลายท่ีบริษทัฯมีปฎิสมัพนัธ์ดว้ย ดงันั้นการ
ประพฤติตวัของพนกังานบริษทัฯใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือไวว้างใจและรักษาความน่าเช่ือถือไวว้างใจนั้น
ไว ้จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อบริษทัฯ 
 
 
        

           …………………………………                      
                          (นายศิริพงษ ์อุ่นทรพนัธุ์) 
       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
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เคำรพกฎหมำยบ้ำนเมืองและรักษำกฎระเบยีบของบริษทัฯ 
 
บริษทัฯก าหนดใหพ้นกังานทุกคนตอ้งรักษามาตรฐานขั้นสูงสุดในเร่ืองต่อไปน้ีในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ : 

 พนกังานทุกคนตอ้งเคารพกฎหมายและระเบียบค าสัง่ของบา้นเมืองทั้งตามลายลกัษณ์อกัษรและ
ตามเจตนารมณ์และปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัฯ 

 การฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัของบา้นเมืองหรือกฎระเบียบของบริษทัฯโดยอา้งเหตุผล
ท่ีวา่เป็นการท าก าไรใหบ้ริษทัฯนั้น ไม่ใช่เหตุผลท่ีจะพึงรับฟัง 

 พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีคู่แข่งของบริษทัฯหรือบริษทัฯอ่ืนปฏิบติัอยูท่ัว่ไปในแวดวงธุรกิจนั้นไม่ใช่ส่ิง
ท่ีบริษทัฯน้ีจะตอ้งยอมรับหรือปฏิบติัตามเสมอไป 

 

สัมพนัธภำพกบัส่วนรำชกำรผู้มอี ำนำจก ำกบัดูแลกจิกำรบริษทัฯ 
 
ในบรรดาสมัพนัธภาพท่ีบริษทัฯมีอยูก่บัคนทั้งหลายนั้น สมัพนัธภาพกบัผูมี้อ  านาจก ากบัดูแลกิจการ
บริษทัฯ นบัวา่เป็นสมัพนัธภาพท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ทั้งน้ีกเ็พราะวา่ผูมี้อ  านาจก ากบัดูแล เป็น
ผูใ้หใ้บอนุญาตประกอบกิจการบริษทัฯอนัเป็นรากฐานส าคญัของการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯแห่งน้ี  
ดงันั้นการปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบักติกาของการประกอบกิจการท่ีไดรั้บอนุญาตจึงนบัเป็นหวัใจ
ของธุรกิจของเรา  การเคารพกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของบา้นเมือง และกฎระเบียบของบริษทัฯ
เองกน็บัเป็นส่วนหน่ึงของหวัใจในเร่ืองน้ีดว้ย 
 ถึงแมว้า่กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของบา้นเมืองจะลา้สมยัคร ่ าครึ และคู่แข่งทางธุรกิจของเรา

ละเลยไม่ปฏิบติัตาม แต่นัน่กไ็ม่ใช่เหตุผลท่ีพวกเราจะน ามาอา้งเพื่อท าผิดกฎหมายเสียเอง ส่ิงท่ี
เราควรจะท ากคื็อเรียกร้องขอใหมี้การแกไ้ขกฎหมายท่ีลา้สมยัคร ่ าครึนั้นเสีย 

 เป้าหมายส าคญัของบริษทัฯกคื็อ สร้างสมัพนัธภาพท่ีท าใหมี้ความเช่ือถือและไวว้างใจซ่ึงกนัและ
กนัระหวา่งบริษทัฯกบัผูมี้อ  านาจก ากบัดูแล 
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สัมพนัธภำพกบัลูกค้ำของบริษทัฯ 
 

ให้บริกำรลูกค้ำ 
บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาอยา่งต่อเน่ืองดา้นวฒันธรรมการใหบ้ริการ เพื่อมุ่งท่ีจะสร้างความ
พอใจใหแ้ก่ลูกคา้สูงกวา่ท่ีลูกคา้จะคาดหมายไว ้ในการน้ีพวกเราจะตอ้งท าความเขา้ใจถึงความ
ตอ้งการของลูกคา้ เพื่อท่ีบริษทัฯจะสามารถเสนอบริการและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งเหมาะสม ดงันั้น 
 เราจึงจะตอ้งเสนอบริการภายในขอบเขตท่ีบริษทัฯมีความรู้ความช านาญท่ีพอท่ีจะท าไดเ้ท่านั้น 
 ในการใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ เราจะตอ้งใหค้  าแนะน าโดยสุจริตและชดัเจนเป็นธรรมเท่านั้น 
 การโฆษณาชกัจูงใจลูกคา้ในลกัษณะท่ีเป็นเทจ็หรือท าใหลู้กคา้เขา้ใจผิดนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้มมิ

ใหก้ระท า 
 

กำรรักษำควำมลบั 
 
พนกังานมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรักษาความลบัของลูกคา้และบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด พวกเราทุกคนจะตอ้ง
ใชค้วามระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการรักษาความลบัเก่ียวกบัขอ้มูลของลูกคา้และบริษทั ฉะนั้น หา้มมิให้
พนกังานของบริษทัฯน าขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้และบริษทัฯไปเปิดเผยต่อคนอ่ืนท่ีมิไดมี้งานเก่ียวขอ้ง
หรือบุคคลภายนอกบริษทั 
 

เกบ็ข้อมูลหลกัฐำนเกีย่วกบัลูกค้ำของบริษทัฯ 
 
กรณีท่ีเป็นข่าวคราวเก่ียวกบัปัญหาความเสียหายหลายเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในบริษทัฯนั้นเป็นเร่ืองท่ีสามารถ
ป้องกนัมิใหเ้กิดข้ึนไดถ้า้หากพนกังานของบริษทัฯมีความรอบรู้อยา่งดีพอเก่ียวกบัลูกคา้ของตน 
ดงันั้น บริษทัฯจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูล หลกัฐาน อยา่งละเอียดลึกซ้ึงเก่ียวกบัลูกคา้ เพื่อท่ีจะไดใ้หบ้ริการท่ี
ดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ และเพื่อท่ีจะไดมี้โอกาสใชค้วามระมดัระวงัในการคดัเลือกลูกคา้ท่ีบริษทัฯจะท า
ธุรกิจดว้ย ดงันั้น 
 พนกังาน จะตอ้งระดมจดัหาขอ้มูลโดยละเอียดใหม้ากพอเก่ียวกบัลูกคา้ของบริษทัฯ เพื่อท่ีจะท า

ใหบ้ริษทัฯมัน่ใจวา่ลูกคา้นั้น ๆ เป็นลูกคา้ท่ีมีช่ือเสียงดี และฐานะมัน่คง กบัทั้งไดค้วามรู้โดย
กระจ่างชดัเก่ียวกบักิจกรรมทางธุรกิจของลูกคา้ 
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 ผู้ใดก็ตามท่ีรู้จกัลกูค้าละเอยีดมากพอ ผู้นัน้ก็ยอ่มมีโอกาสท่ีจะลว่งรู้ได้วา่ลกูค้าก าลงัจะท าอะไร
ท่ีผิดปกติอยูห่รือไม ่

 
 

กำรเล่นหุ้นโดยใช้ข้อมูลวงใน 
 
“การเล่นหุน้โดยใชข้อ้มูลวงใน” หมายความถึง การใชข้อ้มูลซ่ึงไม่เป็นท่ีทราบแพร่หลายในหมู่
ประชาชนทัว่ไปซ่ึงมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์เพือ่แสวงประโยชน์ส่วนตวัในการคา้หลกัทรัพย ์
การกระท าในลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้มและอาจเป็นความผดิกฎหมายอาญาของประเทศ 
ดงันั้น ความประพฤติตอ้งหา้มลกัษณะน้ีจึงเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎระเบียบของบริษทัฯและจะ
เป็นผลร้ายต่อผูก้ระท าเองเป็นส่วนตวัดว้ย 
 

กำรเส่ียงโชคเกง็ก ำไร 
 
ความประพฤติในทางเส่ียงโชคเกง็ก าไรเป็นส่วนตวัของพนกังานแต่ละคนเป็นพฤติกรรมท่ีควรละ
เวน้ เพราะเหตุวา่จะมีผลร้ายแก่พนกังานเป็นส่วนตวัทางการเงินประการหน่ึง และอีกประการหน่ึงก็
อาจจะมีผลร้ายต่อช่ือเสียงเกียรติภูมิของบริษทัฯอีกดว้ย พนกังานทุกคนของบริษทัฯจึงไม่ควร
ประพฤติตนในลกัษณะน้ี ไม่วา่จะกระท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือท าแทนผูอ่ื้นกต็ามที  

 

ส่วนได้เสียทีข่ดัแย้งกนั 
 
พนกังานของบริษทัฯจะตอ้งไม่มีส่วนไดส่้วนเสียหรือแสวงผลประโยชน์ส่วนตวัในหนา้ท่ีการงานท่ี
ตนรับผดิชอบอยูใ่นบริษทัฯหรือในหนา้ท่ีท่ีบริษทัฯมีต่อลูกคา้  ขอ้หา้มน้ีครอบคลุมถึงกิจกรรม
ต่อไปน้ี (ถา้หากกระท าโดยมิไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาก่อน) :- 

 มีส่วนไดเ้สียเป็นส่วนตวัในธุรกรรมท่ีบริษทัฯเป็นคู่สญัญาอยูด่ว้ย 
 ร่วมเจรจาหรือท าสญัญาในฐานะท่ีพนกังานเป็นตวัแทนของบริษทัฯในการท าสญัญากบัองคก์รท่ี

ตวัพนกังานเองหรือญาติมิตรมีส่วนไดเ้สียอยูใ่นองคก์ารดว้ย 
 รับท างาน ใหค้  าปรึกษาแนะน า รับเป็นกรรมการ หรือหุน้ส่วนแก่บริษทัหา้งร้านนิติบุคคลอ่ืน

นอกเครือข่ายของบริษทัฯ 
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ของขวญัและกำรรับเลีย้ง 
 
การใหข้องขวญัและเล้ียงอาหารหรือส่ิงตอบแทนอ่ืน ๆ มกัจะท ากนัเป็นปกติวิสยัในธุรกิจการคา้  
ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในช่วงเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ อยา่งไรกต็าม มกัจะเกิดปัญหาข้ึนเม่ือการ
กระท าท านองน้ีมีผลกระทบ หรือจะมีผลกระทบต่อสมัพนัธภาพในการติดต่อธุรกิจกนั ฉะนั้นจึงหา้ม
มิใหพ้นกังานของบริษทัฯรับหรือใหข้องขวญัหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 
การใหห้รือรับของขวญัหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ จะกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี :- 

 ของท่ีใหแ้ก่กนัมีค่าเพยีงเลก็นอ้ย 
 ใหแ้ก่กนัในวาระโอกาสซ่ึงตามปกติให–้รับไดต้ามสมควร ตามจารีตประเพณีของประเทศนั้น ๆ 
 

สินบนและส่ิงจูงใจ 
 
หา้มมิใหพ้นกังานบริษทัฯใหห้รือรับสินบนหรือส่ิงจูงใจใด ๆ หรือมอบหมายใหผู้อ่ื้นใหห้รือรับ
สินบนหรือส่ิงจูงใจแทนตนเอง กฎหมายบญัญติัวา่การกระท าดงักล่าวเป็นความผิดและมีโทษอาญา
และผูก้ระท าอาจจะถูกด าเนินคดีทางศาลไดด้ว้ย 
ดงันั้น การกระท าดงัต่อไปน้ีจึงเป็นส่ิงตอ้งหา้มโดยเดด็ขาด :- 

 การจ่ายเงินหรือใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนซ่ึงตอ้งหา้มตามกฎหมายบา้นเมืองหรือ
กฎระเบียบของบริษทัฯ 

 การจ่ายเงินหรือใหผ้ลประโยชน์อยา่งอ่ืนเพื่อใหมี้การท าธุรกิจต่อกนั 
 การจ่ายเงินหรือใหผ้ลตอบแทนอยา่งอ่ืนแก่เจา้หนา้ท่ีราชการหรือนกัการเมืองเพือ่จูงใจใหใ้ชดุ้ลย

พินิจในทางท่ีเป็นคุณแก่บริษทัฯ 
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ข้อแนะน ำ 
 
เน่ืองจากไม่มีคู่มือมรรยาทใด ๆ ในโลกน้ีท่ีจะบรรยายความประพฤติท่ีควรกระท าหรือควรละเวน้ไว้
ไดโ้ดยครอบคลุมครบถว้นในทุกสถานการณ์ และคู่มือมรรยาทกไ็ม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะลงลึกใน
รายละเอียดเช่นนั้น ดงันั้นบริษทัฯจึงพึ่งวิจารณญาณของพนกังานทุกคนในการใคร่ครวญวา่ส่ิงใด
การใดเป็นเร่ืองควรประพฤติหรือควรละเวน้เสียในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัพนกังานเอง 
 
ถา้หากพนกังานคนใดมีความขดัขอ้งสงสยัในการใชวิ้จารณญาณของตนวา่ควรจะกระท าการใด
หรือไม่ บริษทัฯมีขอัแนะน าเบ้ืองตน้วา่พนกังานควรตั้งค  าถามต่อไปน้ีแก่ตนเองเพื่อประกอบการให้
วิจารณญาณของตน :- 

 การกระท าของท่านชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ ? สอดคลอ้งกบักฎระเบียบของบริษทัฯหรือไม่ ? 

 ท่าน “รู้สึก” วา่การกระท าของท่านสมควรหรือไม่ ? ท่านคิดวา่ท่านสามารถอธิบายเหตุผลให้
พนกังานคนอ่ืน ๆ ของบริษทัฯหรือผูมี้อ  านาจก ากบัดูแลยอมรับการกระท าของท่านไดห้รือไม่ ? 

 ท่านจะอธิบายช้ีแจงการกระท าของท่านต่อสาธารณชนไดห้รือไม่ถา้การกระท าของท่าน
กลายเป็นข่าวหนงัสือพิมพ ์? 
 

หนังสือรับรอง 
การปฏิบัตติามข้อก าหนดทางจริยธรรมของบริษัท 

 
ข้าพเจ้าได้รับส าเนา ”ข้อก าหนดทางจริยธรรม”  ของ บริษัทเแอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) และ ได้อา่นและเข้าใจเนือ้หาของข้อก าหนดดงักลา่วโดยตลอดแล้ว 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าจะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนข้อก าหนดของบริษัท และการกระท า
ตา่งๆท่ีผิดกฎหมาย และ ระเบียบตา่งๆ ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 
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ต าแหนง่ ........................................................... 
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