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จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน 

จรรยาบรรณส าหรับพนกังานบงัคบัใช้กบัพนกังานทกุคนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) บริษัท

ย่อยและบริษัทในเครือ (“บริษัท”) โดยไมร่วมถงึกรรมการของบริษัท 

1. ขอบเขต 

เอกสารฉบบันี ้ได้อธิบายถงึ จรรยาบรรณของพนกังานซึง่อยู่ภายใต้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ได้มี

การก าหนดแนวทางท่ีถกูต้องในการปฏิบตัิตน ส าหรับพนกังานทุกคนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั 

(มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ 

พนกังานทกุคนมีความรับผิดชอบท่ีจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของพนกังาน ตลอดจนนโยบายอ่ืนๆ ของบริษัท

ท่ีออกเพ่ิมเติม 

พนักงานทุกคนควรยึดมั่นต่อจรรยาบรรณของพนักงานโดยปฏิบัติตนให้เป็ นแบบอย่างท่ีดี เสริมสร้าง

บรรยากาศของการท างานให้เอือ้ต่อการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ รวมทัง้มุ่งมัน่ท่ีจะช่วยกนัป้องกนัไม่ให้เกิดมี

การละเมิดทางจรรยาบรรณ 

2. จริยธรรมและคุณค่า 

บริษัทฯ มีการก าหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจและคณุค่าท่ีชดัเจน โดยสื่อสารให้พนกังานทุกคนได้รับทราบ รวมถึง

การให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม บริษัทฯให้ความส าคญักบัการมีจรรยาบรรณในด้าน

พฤติกรรม รวมทัง้ข้อมลูทางด้านการเงิน 

พนักงานทุกคนมีภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี    และการปฏิบัติงานจะต้อง

สอดคล้องกบัพนัธกิจและคณุคา่ของบริษัทท่ีได้ก าหนดไว้ 

การปฏิบตัิใดๆ ท่ีไมส่อดคล้องกบัคณุคา่และจริยธรรมของบริษัท อาจน าไปสูก่ารลงโทษทางวินยัได้ 

3. ระเบียบวินัย 

พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีในการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ข้อบงัคบัท้องถ่ิน และระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ และ

ท างานด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต อีกทัง้มุง่มัน่ทุ่มเทในการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนธ ารงไว้ซึ่งภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษัทและจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการขัดแย้งกับ

ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

พนกังานควรทุ่มเทเวลา ความตัง้ใจ และอทิุศตนให้กบัการปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย พนกังานจะไม่ท างาน

นอกเวลาหรือท างานเต็มเวลา หรือท างานตามค าสัง่ของบุคคลหรือหน่วยงานทางธุรกิจอื่น หรือปฏิบัติงาน

เสมือนเป็นผู้แทนของบริษัทอื่น เว้นแต่กฎหมายท้องถ่ินจะอนุญาตไว้และได้รับการอนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชา

เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือได้รับการมอบหมายจากทางบริษัทให้ปฏิบตัิงานนัน้ 

4. ความซ่ือสัตย์ 

พนักงานต้องไม่รับของก านัลหรือมอบของก านัลให้กับบุคคลอื่น ท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

นอกเหนือไปจากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

พนักงานควรหลีกเลี่ยงการรับหรือเสนอของก านัลต่อภาครัฐหรือองค์กรอื่นใดท่ีมีการติดต่อกับบริษัทไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมในรูปแบบของเงินสดหรือในรูปแบบอื่นใดหรือเป็นการให้ความช่วยเหลือสว่นบคุคล 

เมื่อพนักงานได้รับของก านัลในรูปของเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม จาก

บุคคลภายนอก พนักงานควรรายงานต่อผู้บังคบับัญชาเป็นลายลกัษณ์อกัษรทันที ในกรณีท่ีพนักงานได้รับ

ของก านลันัน้ไว้แล้ว ควรจะต้องสง่มอบตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

ในกรณีท่ีพนกังานเห็นว่ามีพนกังานคนใดรับสินบนหรือมีการทุจริตเกิดขึน้ ควรจะรายงานต่อผู้บังคบับญัชา

หรือฝ่ายกฏหมายใหทราบโดยทันที บริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ รายงานไว้เป็นความลับในระหว่างท่ีมีการ

ตรวจสอบ 

พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักถึงจรรยาบรรณของพนักงาน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในระหว่างการ

ปฏิบตัิงาน ซึง่รวมถงึข้อกฏหมายและกฏระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับสินบนและการทุจริต ซึง่จะมีการ

ประกาศใช้ในประเทศท่ีบริษัทมีการด าเนินธุรกิจอยู่ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

5. การรักษาความลับ 

พนกังานทกุคนจะต้องรักษาความลบัของกิจการหรือเอกสารของบริษัท และจะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูตอ่บคุคล

อื่นใดท่ีไมม่ีความเก่ียวข้อง ซึง่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียแก่บริษัทได้ ในระหวา่งท่ีท างานเป็นพนกังานของบริษัท 

หรือลาออกจากการ เป็นพนกังานของบริษัทแล้วก็ตาม 
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การรักษาความลบัของข้อมลู หมายถึง ข้อมูลทางการค้า ความรู้ วิธีการหรือแนวทางปฏิบตัิ  โดยท่ีพนกังาน

ได้มาซึง่ข้อมลูนัน้ๆ ในขณะท่ีเป็นพนกังานของบริษัท ซึง่ข้อมลูดงักล่าวเหล่านัน้มีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้ภายใน

องค์กรเท่านัน้ ไมค่วรจะน าไปเผยแพร่ให้บคุคลภายนอกได้รับรู้ 

6. การรักษาทรัพย์สินขององค์กร 

พนกังานทุกคนมีหน้าท่ีในการดแูลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท (ทรัพย์สินท่ีมีตวัตนหรือทรัพย์สินท่ีไม่มี

ตัวตน) มิให้สูญหาย เสียหาย น าไปใช้ในทางท่ีผิด ถูกลักขโมย และถูกท าลาย ความรับผิดชอบนี ้ยัง

ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีเสมือนผู้ พิทักษ์ทรัพย์สินของบริษัท ในการดูแลสิ่งของต่างๆ ของบริษัทท่ี

พนกังานได้ครอบครองในขณะท างาน โดยพนกังานจะไมก่ลา่วอ้างกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินตา่งๆ เหลา่นัน้ 

พนกังานต้องไมจ่งใจหรือละเลย อนัจะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทและทรัพย์สินของบริษัท 

ทรัพย์สินของบริษัท หมายความถึง เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร รายละเอียด บัตรก านัล วรรณกรรม 

หนงัสือ หนงัสือเวียนบทความ สินค้า หรือ สิ่งของใดๆ ที่ถือวา่เป็นทรัพย์สิน 

7. การลงโทษทางวินัย 

ผู้บริหารได้ก าหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกบัลกัษณะ และสถานการณ์ของการกระท าท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณใน

แตล่ะประเภท ซึง่รวมถงึการเลิกจ้างพนกังานโดยบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรือไม่ได้รับค่าชดเชย 

การกระท าความผิดดังกล่าว ครอบคลุมถึง การไม่เช่ือฟัง การประพฤติมิชอบในหน้าท่ี ไม่มีวินัย  การมี

พฤติกรรมท่ีไม่สภุาพ ประมาท  เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือละเลยต่อการปฏิบตัิหน้าท่ี ไม่ซื่อสตัย์ ยกัยอก รับ

สินบน เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบริษัท การขาดงานอย่างไม่มีเหตุผล หรือการปฏิบัติใดๆ ท่ีขัดกับ

ผลประโยชน์ของบริษัทท่ีได้ระบไุว้ในกฏและระเบียบปฏิบตัิของบริษัท และ/หรือกฏหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1) พนกังานทุกคนจะไม่อยู่ในสภาพหรือต าแหน่งท่ีจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีมีต่อบริษัท 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี ้พนกังานจะไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน

ตนไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

2) พนักงานทุกคนจะไม่เก่ียวข้องกับญาติสนิทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการด าเนินธุรกรรมใดๆ ท่ีมี

ความขดัแย้ง หรืออาจมีความขดัแย้งตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท 
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3) พนักงานทุกคนจะต้องรายงานโดยทันที ในธุรกรรมใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและธุรกรรมนัน้อาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

9. รายการที่เกี่ยวโยงกัน1 

พนกังานทกุคนควรตระหนกัถงึนโยบายในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท พนกังานควรจะรายงาน

รายการที่เก่ียวโยงกนัให้ฝ่ายบริหารทราบทนัทีท่ีทราบ 

10. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ห้ามพนกังานทกุคนกระท าการใดๆ ท่ีใช้ประโยชน์จากต าแหนง่หรือหน้าท่ีทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยใช้

ข้อมลูภายในของบริษัท ซือ้หรือขาย เสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือเชิญชวนให้ผู้อื่นซือ้หรือขายหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์อื่นใดของบริษัท ไมว่า่จะเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือเพ่ือผลประโยชน์ของผู้อืน่ก็ตาม 

11. สิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ เช่ือมัน่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนทุกด้านเป็นอย่างย่ิง บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปกป้องและสนับสนุน

สิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน และคาดหวังให้พนักงานทุกคนผลกัดันให้มาตรฐานเดียวกันมีอยู่ในทัง้ 

ห่วงโซ่คณุค่า (value chain) ของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทได้ท่ี 
http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/corporateGovernance_Documen

ts_StakeholdersPolicies_HumanRights.php  

 

                                                           
1 นิยามและรายละเอียดสามารถอา่นได้ที่น่ี 

http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/corporateGovernance_Documents_StakeholdersPolicies_HumanRights.php
http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/corporateGovernance_Documents_StakeholdersPolicies_HumanRights.php
http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/corporateGovernance_Documents_OtherPolicies_Connected_Transaction_Policy.php

