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ประกาศ ที่ 005/2556  

เร่ือง นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จํากดั (“บริษัทฯ”) ขอกําหนดนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ท่ีพงึปฏิบติัและ

ประพฤติตนในแนวทางท่ีเหมาะสมตอ่การประกอบธุรกิจ โดยเห็นควรให้ยกเลิกประกาศท่ี 002/2556 เร่ือง นโยบาย

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ลงวนัท่ี 5 มีนาคม 2556 และให้ใช้ประกาศฉบบันีแ้ทน มีรายละเอียดดงันี ้ 

1. จรรยาบรรณต่อลูกค้า 

1.1 พนกังานจะต้องให้ความกระจ่างและพร้อมเสมอท่ีจะชีแ้จงเก่ียวกบัข้อกําหนด และเง่ือนไขของสนิค้า และบริการ
แตล่ะธุรกิจของบริษัทฯ ให้ลกูค้าได้รับทราบ 

1.2 บริษัทฯ จะต้องตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ส่ือโฆษณาของบริษัทฯ จะทําให้ลกูค้า และประชาชนทัว่ไปได้รับทราบ
ข้อมลูท่ีถกูต้อง 

1.3 เม่ือบริษัทฯ เปล่ียนแปลงข้อกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีสําคญับริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ลกูค้า ทราบลว่งหน้าเป็นเวลา
พอสมควรก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงนัน้มีผลบงัคบัใช้  

1.4 บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ลกูค้าได้ทราบ เก่ียวกบัข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
- ราคาสนิค้า / คา่ธรรมเนียม / คา่การใช้บริการตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ เรียกเก็บจากลกูค้า 
- คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ท่ีถือเป็นคา่ใช้จ่ายของลกูค้า 

1.5 พนกังานจะต้องพร้อมท่ีจะตอบคําถามของลกูค้า รวมทัง้การดําเนินการเก่ียวกบัข้อร้องเรียน การให้คําแนะนํา 
และการติดตามผลความคืบหน้าในประเดน็ตา่งๆ ท่ีได้รับแจ้งจากลกูค้า 

1.6 บริษัทฯ รับฟังข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะของลกูค้าเป็นประจํา สม่ําเสมอ และนํามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้
ดีขึน้  

2. จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น 

2.1 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ตดัสนิใจดําเนินการตา่งๆ ด้วยความบริสทุธ์ิ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม แก่ผู้ ถือหุ้น 

2.2 ปฏิบติัหน้าท่ีโดยการใช้ความรู้ความสามารถ และทกัษะการบริหารจดัการอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ 

2.3 จดัการดแูลป้องกนัมิให้สนิทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ เส่ือมคา่ผิดปกติ 
2.4 รายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งครบถ้วนถกูต้องตามความเป็นจริงตอ่คณะกรรมการ

และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
2.5 ไมแ่สวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนจากการปฏิบติัหน้าท่ีการงาน 
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2.6 ไมเ่ปิดเผยความลบัของบริษัทฯ และไมนํ่าข้อมลูความลบัของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือบคุคล
อ่ืนโดยมิได้รับอนญุาตจากบริษัทฯ 

2.7 ไมดํ่าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบ 

3. จรรยาบรรณต่อพนักงาน 

3.1 ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่
ละคน 

3.2 สง่เสริมพฒันา และเพิ่มพนูความรู้ความสามารถของพนกังานให้มีความก้าวหน้าและความมัน่คงในอาชีพ 
3.3 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานในการกําหนดทิศทางการทํางาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ 
3.4 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต สขุภาพอนามยัร่างกาย และทรัพย์สนิของ

พนกังาน 
3.5 การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องอยูบ่นพืน้ฐานของความถกูต้อง และเป็นธรรม และกระทําด้วยความ

สจุริต 
3.6 ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน และสวสัดิภาพของพนกังาน 
3.7 บริหารพนกังานโดยหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ โดยไมเ่ป็นธรรม และไมถ่กูต้อง ซึง่มีผลกระทบตอ่ความก้าวหน้า

และความมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 
3.8 ปฏิบติัตอ่พนกังานบนพืน้ฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ และให้ความเคารพตอ่สทิธิหน้าท่ีสว่นบคุคล 

4. จรรยาบรรณต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้  

4.1 ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ คูค้่า และ/หรือ เจ้าหนี ้  ข้อตกลงท่ีมีตอ่คู่ค้าและ/หรือ เจ้าหนี ้ อยา่งเสมอภาค
และเป็นธรรม  

4.2 ปฏิบติัตามสญัญา หรือ เง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีจะไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใด
ข้อหนึง่ ต้องรีบเจรจากบัคูค้่า และ/หรือ เจ้าหนีเ้ป็นการลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข และป้องกนัไมใ่ห้
เกิดความเสียหาย 

4.3 ให้ข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้องตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไปให้แก่ผู้ เก่ียวข้องทราบอยา่งสม่ําเสมอ  
4.4 ไมเ่รียก ไม่รับ หรือไมใ่ห้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตกบั คูค้่า และ/หรือ เจ้าหนี ้ 

 
5. จรรยาบรรณต่อคู่แข่งทางการค้า   

5.1 ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
5.2 ไมพ่ยายามทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง 
5.3 ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ี ไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม  
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6. จรรยาบรรณต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6.1 ให้การสนบัสนนุกิจการอนัเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน และสงัคมสว่นรวม 
6.2 ไมก่ระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอ่ช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
6.3 ไมใ่ห้ความร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลใดๆ ท่ีทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัตอ่สงัคม และความมัน่คงของ

ประเทศ 
6.4 ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน อนั

เน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบัเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

6.5 ปลกูฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบตอ่ชมุชน และสงัคมสว่นรวมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ และพนกังานทกุระดบัอยา่ง
ตอ่เน่ือง 
 

7. จรรยาบรรณ เร่ืองคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  
7.1 ปฏิบติัและประสานความร่วมมือกบั ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายในการป้องกนัอบุติัเหตแุละอบุติัการณ์ตา่งๆ ท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ 
7.2 มีการพฒันาความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภยั มัน่คง อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม อยา่ง

สม่ําเสมอ 
7.3 มีจิตสํานึกในการประเมินความเส่ียง ในเร่ืองความปลอดภยั มัน่คง อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม ทกุครัง้ก่อน

เร่ิมงานใดๆ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีปฏิบติัการ หากพบเหน็สภาพการทํางาน หรือสภาวะท่ีไมป่ลอดภยั ให้หยดุการ
ปฏิบติังานนัน้ทนัที และแก้ไขสภาพอนัตรายดงักลา่วให้ปลอดภยัก่อนท่ีจะปฏิบติังานตอ่ไป และรายงานให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทราบทนัที  

7.4 ศกึษา ทําความเข้าใจแผนฉกุเฉินตา่งๆ เม่ืออยูใ่นพืน้ท่ีปฏิบติัการใดๆ และให้ความร่วมมือเข้าร่วมฝึกซ้อมแผน
ฉกุเฉินตา่ง ๆ ตามท่ีบริษัทจดัขึน้  

 
8. จรรยาบรรณเร่ืองการรักษาความลับ 

8.1 บริษัทฯ และพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีท่ีจะต้องรักษาความลบัของลกูค้า รวมถงึการรักษาความลบัเก่ียวกบั
การทํารายการต่างๆ ของลกูค้ากบับริษัทฯ 

8.2 หากพนกังานได้รับคําสัง่ หรือคําร้องขอ ให้แจ้งข้อมลูท่ีเป็นความลบัของลกูค้า พนกังานจะต้องปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดท่ีบริษัทฯ ได้วางไว้ และรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ และจะต้องได้รับอนมุติัจากผู้บงัคบับญัชา 
ระดบัผู้ อํานวยการฝ่ายขึน้ไป 

8.3 หน้าท่ีในการรักษาความลบัของข้อมลูดงักลา่ว จะต้องยงัคงอยู่ตอ่ไป แม้วา่ผู้นัน้จะพ้นจากการเป็นพนกังานของ
บริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม 
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9.  จรรยาบรรณเร่ืองการรับรู้ข้อมูลภายในที่เก่ียวกับการลงทุน 

9.1 การนําข้อมลูภายในเก่ียวกบัการลงทนุอนัยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปหาประโยชน์ ถือเป็นการกระทําผิด
ตามกฎหมายของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

9.2 บริษัทฯ และพนกังานจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบปฏิบติัตา่งๆ อนัเก่ียวกบัการนําข้อมลูภายใน
บริษัทฯ มาใช้อยา่งเคร่งครัด 

9.3 พนกังานจะต้องไมทํ่าการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ในขณะท่ีครอบครองข้อมลูภายในท่ียงัไมมี่การประกาศ เป็น
ทางการสูส่าธารณชนทัว่ไป 

9.4 ผู้บริหารและหน่วยงานกลางท่ีทําหน้าท่ีให้ข้อมลูแก่สาธารณชน ได้แก่ กรรมการผู้ อํานวยการ รอง
กรรมการผู้ อํานวยการ รองกรรมการผู้จดัการ  และหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) 
โดยหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมลู มีหน้าท่ีสนบัสนนุข้อมลู หรือจดัทํารายละเอียดให้ 

10.  บทลงโทษ 

ผู้บงัคบับญัชาจะเป็นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษพนกังานท่ีกระทําความผิดจรรยาบรรณ โดยพนกังานท่ีกระทํา
ความผิดจะได้รับการพิจารณาลงโทษหนกัเบาตามลกัษณะของความผิดตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป ซึง่อาจเป็นโทษ
สถานใดสถานหนึง่ หรือหลายสถาน ดงัตอ่ไปนี ้

10.1    การตกัเตือนด้วยวาจา 
10.2    การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
10.3    การสัง่พกังานโดยไมจ่่ายคา่จ้าง 
10.4    การเลกิจ้างโดยไมจ่่ายคา่ชดเชย 

จงึประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

ประกาศ ณ วนัท่ี  24 เมษายน 2556  

 

    

                 ……………………………….. 

         (ตนั ภาสกรนที) 

          ประธานกรรมการ 
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