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ระเบียบปฏิบัต ิCode of Conduct 

 

บทนํา 

ข้อแนะนําการใช้กฎระเบียบฉบับนี ้

 

กฎระเบียบปฏิบัติ Code of Conduct (ระเบียบ) เป็นการสรุปแนวทางการดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือหลกัความซ่ือสัตย  ์การ

ปฏิบติัตามระเบียบฉบบัน้ี ทาํใหท่้านมัน่ใจวา่การทาํงานและการตดัสินใจของท่านสนบัสนุนและสอดคลอ้งกบัคุณค่าและ

หลกัการพ้ืนฐานของบริษทั เราทุกคนควรมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อลูกคา้ของบริษทั เพ่ือนพนกังานในบริษทั ผูค้า้ และคู่แข่ง ดว้ย

ความสุจริต เปิดเผย และเป็นธรรมโดยยดึถือหลกัการท่ีวา่ธุรกิจจะประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลวนั้นข้ึนอยูก่บัคุณค่าของ

สินคา้และการบริการ เราตอ้งไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นดว้ย การบิดเบือนขอ้เท็จจริง การปิดบงัซ่อนเร้น การใชข้อ้มูลโดยมิชอบ การ

หลอกลวง หรือการดาํเนินธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม ในฐานะท่ีท่านเป็นพนักงานของบริษทั ท่านตอ้งยึดมัน่ในหลกัการ

ดงักล่าวและประพฤติตนและปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและสอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรมขั้นสูงสุด 

 

เม่ือท่านไดอ่้านระเบียบปฏิบติั Code of Conduct ฉบบัน้ีท่านจะสังเกตไดว้า่ ระเบียบปฏิบติัน้ีไม่สามารถให้รายละเอียดหรือ

ให้ตวัอยา่งท่ีครอบคลุมถึงสถานการณ์ทุกสถานการณ์ไดท้ั้งหมดและไม่สามารถรวบรวมกฎระเบียบ กฎหมายท่ีตอ้งนาํมา

บงัคบัใชก้บัสถานการณ์ไดทุ้กสถานการณ์  ดงันั้นการใชน้โยบายบริษทั สามญัสํานึกและวิจารณญาณท่ีดีเพ่ือช่วยในการ

ตดัสินใจจึงเป็นส่ิงจาํเป็นและเป็นส่ิงสาํคญั 

 

เป้าหมายและการบังคับใช้ 

เป้าหมายของระเบียบน้ีคือ 

• อธิบายถึงมาตรฐานความประพฤติและการทาํงานท่ีครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทุกพ้ืนท่ีปฏิบติังานของบริษทั 

• กาํหนดนโยบายและหลกัการอนัเป็นสาระสาํคญัของบริษทัท่ีจะควบคุมและเสนอแนวทางการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั  

• เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา ขอ้สงสยัเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

• เสนอแนวทางปฏิบติัด้านการติดต่อกบัเพ่ือนร่วมงาน ต่อผูค้า้ ต่อลูกคา้ คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น หน่วยงานรัฐ ตลอดจน

ชุมชน   

 

Code of Conduct น้ีบงัคบัใชก้บัเจา้หนา้ท่ี กรรมการ พนกังานทุกประเภท นอกจากน้ีบริษทัคาดหวงัใหผู้ค้า้ คู่สญัญา ตวัแทน 

ผูแ้ทน ท่ีปรึกษา และหุ้นส่วน ให้ปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ Code of Conduct ดว้ยเม่ือทาํธุรกิจ

กบับริษทั ซียอีูแอล จาํกดั 

 

หลกัการและนโยบาย 

ระเบียบปฏิบติั Code of Conduct เป็นหลกัการ จุดยืนและแนวทางปฏิบติั ซ่ึงไดส้รุปสาระสําคญัเพ่ือให้พนักงานสามารถ

ปฏิบัติไดถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายและกฎหมายท่ีใชบ้ังคบัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั นอกจากจะเป็นการสรุป

หลกัการสําคญัแลว้ ระเบียบน้ียงัได้กาํหนดมาตรฐานหลกัจริยธรรมขั้นสูงไวห้ลายประการ  ดว้ยหลกัการและนโยบาย



CUEL Code of Conduct 

ดงักล่าว ระเบียบน้ีส่งเสริมให้บริษัทยึดมัน่ในความซ่ือสัตย ์และกาํหนดมาตรฐานความประพฤติของพนักงานในการ

ปฏิบติังานไวด้ว้ยเช่นกนั 

 

ระเบียบปฏิบติั Code of Conduct ประกอบดว้ยสิบเอด็หมวดโดยระเบียบฉบบัน้ีกาํหนดเน้ือหาในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจได้

ง่ายดงัน้ี 

• ภาพรวมโดยสรุป 

• ความตอ้งการของบริษทั 

• ตวัอยา่งส่ิงท่ีควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติั 

ในหลายกรณี ระเบียบน้ีไดค้รอบคลุมไวอ้ยา่งครบถว้น แต่ในกรณีอ่ืนท่ีปัญหาหรือสถานการณ์มีความซบัซอ้นซ่ึงท่านตอ้ง

ปรึกษา ขอคาํแนะนําสําหรับเร่ืองนั้นๆโดยเฉพาะเพ่ือท่านสามารถตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงนั้นได้อย่างรอบคอบ 

โปรดอ่านหวัขอ้ แนวทางสําหรับเหตุการณ์เฉพาะ ซ่ึงกล่าวไวด้งัต่อไปน้ี 

 

จากการอ่านระเบียบน้ีและเขา้ใจความตอ้งการของบริษทั ท่านก็สามารถตดัสินใจวา่จะดาํเนินการอยา่งไรเพ่ือจดัการปัญหา

หรือรับมือกบัสถานการณ์โดยส่วนใหญ่ได ้หากท่านสามารถตอบคาํถามในเร่ืองจริยธรรมหรือการปฏิบติัตามระเบียบได ้

ท่านก็สามารถตดัสินใจเพ่ือดาํเนินการต่อไปไดอ้ยา่งมัน่ใจ  หากท่านไม่มัน่ใจหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง

ประการใดใหท่้านปรึกษาและขอคาํแนะนาํไดจ้ากบุคคลดงัต่อไปน้ี 

• หวัหนา้งาน หรือผูจ้ดัการของท่าน 

• ตวัแทนฝ่ายบุคคล 

• ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษทั 

• ผูจ้ดัการแผนกควบคุมภายในของบริษทั 

 

การตดัสินใจส่วนบุคคล – การปฏิบัตติามหลกัจริยธรรมของท่าน 

เม่ือไม่แน่ใจวา่การกระทาํของท่านจะขดัต่อระเบียบหรือไม่ โปรดตั้งคาํถามดงัต่อไปน้ี 

• ท่านรู้ขอ้เท็จจริงทั้งหมด และตรวจสอบขอ้เท็จจริงเหล่านั้นอยา่งรอบคอบแลว้หรือไม่ 

• มีกฎหมายขอ้ใดหรือนโยบายบริษทัท่ีบงัคบัใชแ้ละตอ้งปฏิบติัตามหรือไม่ 

• ประเด็นของเร่ืองคืออะไร 

• ท่านทราบปัญหาอยา่งแน่ชดั และพิจารณาทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาทั้งหมดแลว้หรือไม่ 

• ผลกระทบท่ีจะตามมาจากการตดัสินใจของท่านจะเป็นอยา่งไร 

• ท่านควรขอคาํแนะนาํจากผูอ่ื้นหรือไม่ 

• การตดัสินใจของท่านดูเป็นอยา่งไรเม่ือเวลาผา่นไปหน่ึงเดือน หน่ึงปี และหลงัจากนั้น 

• หากการตดัสินใจของท่านไดถู้กเปิดเผย การกระทาํของท่านจะสร้างความเสียหายหรือทาํใหบ้ริษทัเสียช่ือเสียงไม่

ภายในก็ภายนอกบริษทัหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น บนกระดานข่าวสารในอินเตอร์เน็ต หรือ พาดหัวข่าวหนงัสือพิมพ ์

(อยา่พดูหรือทาํส่ิงใดก็ตามท่ีท่านไม่ตอ้งการใหเ้ป็นข่าวพาดหวัหนงัสือพิมพห์นา้หน่ึงในวนัพรุ่งน้ี) 

 

ขอคาํแนะนาํ ถา้ท่านยงัไม่แน่ใจว่าจะดาํเนินการอยา่งไร อยา่ลงัเลท่ีจะถามเพ่ือให้ไดค้าํแนะนาํและแนวทางปฏิบติัท่ีท่าน

ตอ้งการ ควรถามจนกวา่ท่านจะแน่ใจวา่ท่านกาํลงัทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
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หมวด 1 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 

 

ภาพรวมของนโยบาย 

บริษทัตั้งปณิธานวา่จะปกป้องอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  

และนาํหลกัการเหล่าน้ีมาปฏิบติั 

• อุบติัเหตุดา้นส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติังานทั้งหมดสามารถป้องกนัได ้

• การดาํเนินงานทั้งหมดตอ้งปฏิบติัอยา่งปลอดภยัและกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

• ทุกท่านมีสิทธิและมีหนา้ท่ีท่ีจะหยดุงานใดๆท่ีท่านเห็นวา่งานนั้นขาดความปลอดภยั 

• การปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั และการปฏิบติัตามขั้นตอนและนโยบาย อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเป็นเง่ือนไขหน่ึงของการจา้งงาน 

 

บริษทัให้อาํนาจและคาดหวงัให้พนกังาน คู่สัญญา ลูกคา้ และผูค้า้ทั้งหมดปฏิบติัหน้าท่ีให้สอดคลอ้งต่อหลกัการดงักล่าว

รวมถึงขั้นตอนและนโยบายบริษทัดว้ย 

 

สถานท่ีปฏิบติังานท่ีปลอดภยัช่วยใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและลดการสูญเสียบุคคลากรและความเสียหายทางธุรกิจ 

บริษทั ซียูอีแอล จาํกดั มีเป้าหมายให้สถานท่ีปฏิบติังานปราศจากอุบติัเหตุ บริษทัจึงกาํหนดแผนงานและมาตราการดา้น

ความปลอดภยัข้ึนและมีการปรับปรุงพฒันามาโดยตลอดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวดว้ยการสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร 

เจา้หน้าท่ี อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม และจากพนักงานทุกท่าน และบริษทัยงัคงดาํเนินมาตรการอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือบรรลุเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทัซ่ึงก็คือการทาํงานโดยปราศจากอุบติัเหตุโดยส้ินเชิง 

 

รายละเอียดของขั้นตอนในการปฏิบติัตามวิธีการเพ่ือความปลอดภยัปรากฏอยูใ่นคู่มือวิธีการเพ่ือความปลอดภยัในสถานท่ี

ปฏิบัติงาน ซ่ึงได้ทําข้ึนให้สอดคล้องกับปณิธานและหลักการเร่ืองความปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงานของบริษัท  

วตัถุประสงคข์องวิธีการเพ่ือความปลอดภยัคือเพ่ือให้มีการจาํแนกประเภทอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ มีการ

ประเมิน ตลอดจนการควบคุมอยา่งเหมาะสม และเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัสามารถแกไ้ขสถานการณ์ไดท้นัท่วงทีเม่ือเกิด

เหตุ โปรดติดต่อแผนก อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือขอรับคู่มือขั้นตอนและวิธีการเพ่ือความปลอดภยั

และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม 

 

ความต้องการสําคัญ 

บริษทัให้ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกในเร่ืองอาชีวอนามยั การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัของพนักงาน คู่สัญญา 

ผูรั้บเหมา ลูกค้าและชุมชน ด้วยเหตุน้ีบริษัทจึงมุ่งมั่นดําเนินการตามแผนงานและมาตราการด้านอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยวธีิการบริหารจดัการท่ีดีท่ีสุดท่ีถือปฏิบติักนัในอุตสาหกรรมของบริษทั ความสาํเร็จโดยรวม

ของโครงการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
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การวางแผน และความรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร  

ฝ่ายบริหารมีภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการให้ความคุ้มครองพนักงาน ทรัพยสิ์น และรักษาส่ิงแวดล้อม ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของบริษทั นอกจากน้ีการป้องกนัมิให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยและการเกิดมลพิษ ตอ้งมี

ความสําคญัเป็นอนัดบัแรกในทุกขั้นตอนของการดาํเนินงาน การวางแผนโครงการ กิจกรรมการผลิต การบาํรุงรักษา และ

การปฏิบติังานดา้นการก่อสร้างต่างๆ 

 

การมส่ีวนร่วมและความรับผดิชอบของพนักงาน 

หวัหนา้งานทุกท่านตอ้งรับผิดชอบต่อการกระทาํของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และตอ้งส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานดว้ย

ความปลอดภยัตลอดเวลา พนักงานทุกท่านตอ้งหยดุกระทาํการใดท่ีอาจเกิดอนัตรายและแจง้เตือนภยัต่อฝ่ายบริหารเร่ือง

สถานท่ีทาํงานท่ีไม่ปลอดภยั หรือการทาํงานท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและวิธีการเพ่ือ

ความปลอดภยัของบริษทัอีกดว้ย 

 

การปฏิบัตติามข้อบังคบั 

บริษทัพยายามอยา่งยิ่งเพ่ือให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐาน ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัวิธีการเพ่ือความปลอดภยั  บริษทัจะ

วางหลักการและบังคับใช้ขั้นตอนต่างๆท่ีเป็นแนวทางสําหรับพนักงานทุกท่านเพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใชห้รือมาตรฐานท่ีสูงกวา่ขอ้กาํหนดเหล่านั้น 

 

การอบรม  

บริษัทจะจัดให้มีการอบรมอย่างเพียงพอ เพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานมีความเขา้ใจในนโยบายและกฎระเบียบเร่ืองความ

ปลอดภยัของบริษทั 

 

การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  

บริษทัพยายามอย่างยิ่งเพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงานด้านความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง ด้วยการประเมินผล การทบทวน

โครงการและขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอ 

ผูจ้ดัการ หัวหน้างาน พนักงาน คู่สัญญา ลูกคา้ และผูค้า้ ตอ้งปฏิบติังานร่วมกนัในการเสริมสร้างทศันคติและวิธีปฏิบติัท่ี

เหมาะสมตลอดจนสนับสนุนให้มีนิสัยการทาํงานท่ีถูกตอ้ง ใชว้ิจารณญาณท่ีดีและปฏิบัติให้สอดคลอ้งกับกฎขอ้บงัคบั  

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทั ซียอีูแอล จาํกดั เป็นบริษทัท่ีมีความปลอดภยัและมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีเหมาะสาํหรับการปฏิบติังาน 

 

บริษทัไม่ตอ้งการใหมี้อุบติัเหตุเกิดข้ึนในสถานท่ีปฏิบติังาน ในฐานะท่ีเป็นพนกังานของบริษทั ท่านตอ้งรับผดิชอบในความ

ปลอดภยัของตวัท่านเองเป็นอนัดับแรก ท่านตอ้งทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนด้านความปลอดภยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานของท่านและสถานท่ีปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด การละเลยดา้นความปลอดภยัไม่เพียงแต่ทาํใหท่้านและเพ่ือน

ร่วมงานเส่ียงอนัตรายเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยงัอาจทาํให้ผูฝ่้าฝืนกฎระเบียบเร่ืองอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มถูก

ดาํเนินการทางวนิยัอาจถึงขั้นเลิกจา้ง 

 

นอกจากน้ี การฝ่าฝืนกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัอาจทาํใหบ้ริษทัถูกลงโทษปรับขั้นสูง หรืออาจตอ้งหยดุ

กิจการ  
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ส่ิงที่ควรปฏิบัตแิละไม่ควรปฏิบัต ิ

• ผูบ้ริหารในแต่ละหน่วยงานตอ้งแน่ใจวา่ในหน่วยงานของตนมีคู่มือวิธีการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม  

• ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัทุกขอ้ หากพบเห็นส่ิงใด หรือการกระทาํใดท่ีเส่ียงต่อความปลอดภยั

หรือเส่ียงอนัตรายใหแ้จง้หวัหนา้งานของท่านหรือเจา้หนา้ท่ีดา้นความปลอดภยัทนัที 

• ใหแ้จง้หน่วยงานดา้นความปลอดภยัเพ่ือรายงานสถานการณ์  หากพบเห็นวา่สถานการณ์ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขโดย

ผา่นช่องทางการรายงานหรือส่งรายงานในเร่ืองดงักล่าวโดยไม่เปิดเผยช่ือผูส่้ง  

• พนักงานทุกท่านมีสิทธิท่ีจะหยุดปฏิบติังานเพ่ือจดัการกบัส่ิงท่ีอนัตรายหรือสภาวะขาดความปลอดภยัและอาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตราย โดยไม่ตอ้งเกรงกลวัวา่จะถูกลงโทษ 

• สถานท่ีปฏิบติังานของบริษทั ซียอีูแอล จาํกดัทุกแห่ง (รวมถึงโรงงานผลิต สถานท่ีก่อสร้าง และเรือเดินสมุทร) 

ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศและส่วนทอ้งถ่ิน กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการสารพิษและการ

กาํจดัของเสีย 

• หลีกเล่ียงการปล่อยสารพิษท่ีผิดกฎหมายรวมทั้ งหลีกเล่ียงกิจกรรมใดๆท่ีอาจส่งผลให้มีการปล่อยหรือระบาย

สารพิษอยา่งผิดกฎหมาย และใหจ้ดัการกบัปัญหาหรืออุบติัภยัดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งทนัท่วงที 

• จดัการและกาํจดัของเสียท่ีเป็นอนัตรายดว้ยวธีิการท่ีกฎหมายกาํหนด 

• ดาํเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วงและผูค้า้ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานท่ีของบริษทัไดป้ฏิบติัตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบั อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีบงัคบัใชใ้นสถานท่ีนั้นเป็นการเฉพาะ รวมถึง

ขอ้บงัคบัต่างๆท่ีบริษทัไดบ้งัคบัใชเ้ป็นการทัว่ไปดว้ย 

• ลดความเส่ียงและรับประกนัดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มโดยการเลือกผูรั้บเหมาช่วง ผูค้า้ท่ีมีคุณสมบติัตาม

ขอ้กาํหนดและมีความสามารถตรงตามความตอ้งการและได้ผ่านการคดัเลือกตามวิธีการประกวดราคาและมี

ความสามารถสูง 

• ท่านตอ้งรับผิดชอบในเร่ืองอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชา

ของท่าน และรับผิดชอบต่อความปลอดภยัของอุปกรณ์และทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีท่านควบคุมดูแล 
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หมวด 2 

การด่ืมสุราและการใช้สารเสพติด 

 

ภาพรวมของนโยบาย 

เป้าหมายของบริษทั ซียอีูแอล จาํกดั  ตอ้งการให้สถานท่ีปฏิบติังานปราศจากการใชส้ารเสพติดทุกชนิด บริษทัตอ้งการให้

พนกังานมีสุขภาพท่ีดีเพ่ือทาํหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความปลอดภยัและประสบความสาํเร็จในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

การด่ืมสุราหรือการใชส้ารควบคุมท่ีตอ้งห้ามตามกฎหมายในสถานท่ีปฏิบัติงานนั้นขดัต่อเจตนารมยข์องบริษทั ดังนั้น

บริษทัจึงมีขอ้กาํหนดหา้มมิใหพ้นกังานกระทาํการดงัต่อไปน้ี 

• ห้ามใช ้ขาย ขนส่ง ซ้ือ หรือครอบครอง สารควบคุมท่ีผิดกฎหมายในสถานท่ีของบริษทั และห้ามพนกังานอยูใ่น

อาการมึนเมาในสถานท่ีทาํงาน (ไม่วา่จะเป็นการใชส้ารควบคุมถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) พนกังานอาจมี

หรือใชส้ารควบคุมท่ีไดรั้บตามคาํสั่งของแพทยโ์ดยถูกตอ้งตามกฎหมายได ้แต่อยา่งไรก็ตามท่านตอ้งมัน่ใจวา่การ

ใชส้ารควบคุมดงักล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบติังานและความปลอดภยัของท่านและสถานท่ีทาํงาน 

• ห้ามอยู่ในสภาพมึนเมาในสถานท่ีทาํงาน ไม่ว่าท่านได้ด่ืมสุราจากท่ีใดก็ตามและห้ามพนักงานผลิต แจกจ่าย 

ครอบครอง หรือด่ืมสุราในสถานท่ีทาํงานของบริษทั เวน้แต่บริษทัไดอ้นุญาตเป็นการเฉพาะ  

 

ขอ้กาํหนดขา้งตน้เป็นขอ้กาํหนดขั้นตํ่าและใหย้ดึถือปฏิบติัทุกสถานท่ีทาํงานของบริษทั  

 

นอกจากขอ้กาํหนดน้ี อาจมีการเพ่ิมกฎเกณฑโ์ดยกฎหมายทอ้งถ่ินหรือกฎหมายทัว่ไปท่ีบงัคบัใช ้แต่ทั้งน้ีจะไม่เป็นการลด

ขอ้กาํหนดขา้งตน้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการทดสอบการใชส้ารควบคุมรวมทั้งการด่ืมสุรา และอาจตรวจคน้ภายในสถานท่ี

ปฏิบติังานหากมีมูลเหตุใหส้งสยัวา่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบน้ี 

 

ความต้องการสําคัญ 

พนกังานตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและกฎระเบียบและกฎหมายในเร่ืองการใชส้ารควบคุมและการด่ืมสุรา หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะ

ถูกดาํเนินการทางวนิยัและอาจถึงขั้นเลิกจา้ง  ในกรณีท่ีขอ้บงัคบับริษทัและขอ้กฎหมายมีความแตกต่างกนั  ให้นาํกฎเกณฑ์

ท่ีเคร่งครัดกวา่มาบงัคบัใช ้

 

เน่ืองจากความสาํเร็จของบริษทัและการจา้งงานของท่านรวมทั้งผลการปฏิบติังานลว้นข้ึนอยูก่บัสภาวะแวดลอ้มท่ีปราศจาก

การด่ืมสุรา การใชส้ารเสพติดหรือสารควบคุม ท่านจึงตอ้งรายงานการฝ่าฝืนเม่ือท่านพบเห็นการฝ่าฝืนหรือหากท่านเป็น

หัวหน้างานให้ท่านดาํเนินการในเร่ืองการฝ่าฝืนดงักล่าวไดด้ว้ยตวัท่านเอง บริษทัตั้งปณิธานว่าจะรักษาส่ิงแวดลอ้มในท่ี

ทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อพนกังานทุกท่าน 
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• หากท่านมีปัญหากบัการใชส้ารเสพติดใหท่้านขอความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนท่ีจะเกิดผลเสียต่อตวัท่านเอง

และต่ออาชีพการงานของท่าน 

• ไม่ใช้สารหรือตกอยู่ใตฤ้ทธิของสารใดๆก็ตามท่ีส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทํางานของท่านเน่ืองจากอาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูอ่ื้นและต่อทรัพยสิ์น 

• หา้มนาํสุราเขา้มาในสถานท่ีทาํงานไม่วา่ดว้ยวธีิการใดๆ หรือเพ่ือวตัถุประสงคใ์ดๆก็ตาม เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก

บริษทั 

• หา้มนาํสารควบคุมเขา้มาในสถานท่ีทาํงาน ยกเวน้สารท่ีไดรั้บตามคาํสัง่แพทย ์

• หากท่านใชย้าตามคาํสัง่แพทยอ์ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตดัสินใจและ

การตอบสนอง ให้ท่านหารือเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าวกบัหัวหน้างานหรือตวัแทนฝ่ายบุคคลว่าท่านควรมา

ทาํงานหรือไม่ ท่านไม่ควรปฏิบติังานท่ีมีความสําคญัหรืองานท่ีมีความเส่ียงในระหว่างท่ีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของท่านลดลง 

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน เม่ือกฎหมายและขอ้บงัคบันั้นมีความเขม้งวดกวา่นโยบายบริษทั 
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ผลประโยชน์ขัดแย้ง 

 

ภาพรวมของนโยบาย 

บริษทัตอ้งการให้ท่านปฏิบติัหน้าท่ีอย่างโปร่งใส ท่านตอ้งทาํงานและตอ้งตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและเป็นธรรม การท่ีมี

ผลประโยชน์ขดัแยง้สามารถส่งผลต่อการตดัสินใจของท่านและยงัเป็นผลเสียต่อบริษทัอีกดว้ย 

 

ในทางปฏิบติั บริษทัไม่สามารถและจะไม่ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหวา่งผลประโยชน์ขดัแยง้และส่ิงท่ีดูเหมือนวา่เป็น

ผลประโยชน์ขดัแยง้ การมีผลประโยชน์ขดัแยง้อาจเกิดจากการปฏิบติังานให้กบัผูอ่ื้นนอกจากบริษทัและมีผลประโยชน์ขดั

กับงานท่ีทําให้กับบริษัท การมีส่วนเก่ียวข้องด้านการเงินกับลูกค้า ผูข้าย ผูค้า้ ผูรั้บเหมา ความสัมพนัธ์กับลูกคา้ ผูค้ ้า 

ผูรั้บเหมา ของขวญัและการเล้ียงรับรอง เป็นตน้ 

 

ผลประโยชน์ขดัแยง้จะเกิดกับท่านเม่ือท่านมีผลประโยชน์ส่วนตวัขดักับผลประโยชน์ของบริษทั เหตุของการเกิดผล

ประโยชน์ขดัแยง้อาจเกิดข้ึนไดใ้นสถานการณ์ท่ีท่านไดก้ระทาํการหรือมีผลประโยชน์ซ่ึงทาํใหท่้านลาํบากในการปฏิบติังาน

อยา่งเป็นกลางและอยา่งมีประสิทธิผล  ทั้งน้ีผลประโยชน์ขดัแยง้เกิดข้ึนไดน้อกจากการท่ีท่านมีหรือเป็นผูรั้บผลประโยชน์

ด้วยตนเองแล้วยงัรวมถึงผู ้อ่ืน (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของท่าน) หรือองค์กรท่ีท่านอยู่ซ่ึงท่านเป็นผูมี้หรือรับ

ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนอีกดว้ย 

 

โดยทัว่ไปหากท่านมีหรืออาจมีผลประโยชน์ขดัแยง้ ท่านตอ้งงดกิจกรรม งดการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองนั้นและให้เปิดเผย

ขอ้เท็จจริงเป็นลายลกัษณ์อกัษรและช้ีแจงรายละเอียดของการมีหรืออาจมีผลประโยชน์ขดัแยง้ดงักล่าวต่อหัวหนา้งานของ

ท่านโดยตรง หรือต่อฝ่ายบุคคลหรือท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย นอกจากน้ีท่านตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากบริษทัก่อนท่ีท่านจะ

ตดัสินใจหรือก่อนดาํเนินการใดๆ ซ่ึงเป็นการก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ขดัแยง้ 

 

ความต้องการสําคัญ 

ใหพ้นกังานหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทั้งหลายซ่ึงอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั ดงัเช่นตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

 

การปฏิบัตงิานให้กบัผู้อ่ืนและผลประโยชน์ภายนอกบริษัท 

พนกังานตอ้งไม่ปฏิบติังานใหก้บัผูอ่ื้นหรือมีธุรกิจภายนอกหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ (รวมถึงการทาํงานส่วนตวั) ท่ีกระทบต่อ

การปฏิบติังานหรือผลประโยชน์ของบริษทั  

 

การมส่ีวนเกีย่วข้องด้านการเงนิทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมส่ีวนเกีย่วข้องทางธุรกจิ 

หากท่านหรือสมาชิกในครอบครัวของท่านมีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นการเงินทั้งทางตรงหรือทางออ้มหรือมีธุรกิจหรือมีส่วน

เก่ียวขอ้งในธุรกิจท่ีเป็นคู่แข่ง  ผูค้า้สินคา้หรือผูใ้ห้บริการ ลูกคา้ของบริษทั ซียอีูแอล จาํกดั ท่านตอ้งเปิดเผยเร่ืองน้ีต่อบริษทั 

ซียอีูแอล จาํกดัและตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝ่ายบริหารก่อนจะทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าว 
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ความสัมพนัธ์กบัลูกค้าและผู้ค้า  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัลูกคา้หรือผูค้า้ ผูใ้ห้บริการ ผูรั้บเหมาตอ้งไม่ลดทอนความสามารถในการทาํธุรกิจของท่าน

อยา่งมืออาชีพ อยา่งเป็นกลางและอยูบ่นหลกัการแข่งขนั หรือมีผลกระทบต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของบริษทั  

ของขวญัและการเลีย้งรับรอง  

ตามเจตนารมณ์ของนโยบายในเร่ืองของขวญัและการเล้ียงรับรองท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบปฏิบติัน้ี คาํวา่ของขวญัและการ

เล้ียงรับรองมีความหมายและการตีความอยา่งกวา้ง  ซ่ึงรวมถึงการรับของขวญัของกาํนลั การจดันาํเท่ียว การใหบ้ริการ การ

รับรอง งานเล้ียง งานร่ืนเริง การใหส่ิ้งของ การใหผ้ลประโยชน์ หรือของมีค่าทั้งหลาย ท่านตอ้งไม่รับหรือใหข้องขวญัของ

กาํนลัหรือส่ิงมีค่าใดๆ ในสถานการณ์ท่ีขดัต่อกฎหมายหรืออาจเป็นความพยายามอนัไม่เหมาะสมเพ่ือเป็นการจูงใจหรือโนม้

นา้วการตดัสินใจของท่านซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษทั 

การใช้โอกาสจากบริษัท 

ห้ามพนักงานหากาํไรหรือหาประโยชน์ส่วนตวั จากโอกาสท่ีทาํงานกบับริษทั จากทรัพยสิ์นหรือขอ้มูลของบริษทัหรือ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานในบริษทั 

ผลประโยชน์ขัดแยง้เป็นเร่ืองท่ีต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเร่ืองๆ จึงเป็นการยากท่ีจะช้ีชัดหรือให้คาํจํากัดความว่า

สถานการณ์ใด พฤติกรรมใดเป็นการขดัต่อนโยบายเร่ืองผลประโยชน์ขดัแยง้ ดังนั้นหากท่านรู้สึกว่ามีแนวโน้มท่ีจะมี

ผลประโยชน์ขดัแยง้ ใหท่้านหารือกบัหวัหนา้งานหรือท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย ท่านตอ้งเปิดเผยผลประโยชนข์ดัแยง้ใหบ้ริษทั

ทราบโดยเร็วท่ีสุด 

ผูใ้ดฝ่าฝืนนโยบายน้ีตอ้งถูกดาํเนินการทางวนิยัและอาจถึงขั้นเลิกจา้ง 

ส่ิงที่ควรปฏิบัตแิละไม่ควรปฏิบัต ิ

• โปรดดูนโยบายบริษทัเร่ืองผลประโยชน์ขดัแยง้ เร่ืองของขวญัและการเล้ียงรับรองเพ่ือให้แน่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตาม

กฎระเบียบอยา่งถูกตอ้ง 

• หลีกเล่ียงการลงทุน การดาํเนินการหรือมีกิจกรรมเม่ือเห็นวา่มีสถานการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

การใชว้จิารณญาณของท่านในการตดัสินใจหรือส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของบริษทั 

• อยา่ใชข้อ้มูลของบริษทัท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยโดยทัว่ไปแก่สาธารณะเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัหรือใชใ้นทางท่ีส่งผลเสีย

ต่อบริษทั 

• หา้มใชท้รัพยากรของบริษทัเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีไม่ใช่เพ่ือกิจการงานหรือกิจธุระของบริษทั 

• ห้ามเบียดบังเวลาหรือใช้เวลาทํางานเพ่ือทํากิจกรรมอย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่กิจธุระของบริษัทอันส่งผลเสียต่อ

ประสิทธิภาพการงานของท่าน 

• หา้มใชท้รัพยสิ์นและขอ้มูลของบริษทั หรือตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานในบริษทั เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 

• หลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์ส่วนตวัและส่ิงท่ีอาจถือเป็นผลประโยชน์บนค่าใชจ่้ายของบริษทัไม่วา่จะดาํเนินการ

ผา่นตวัแทนหรือหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

• ใช้ความระมดัระวงัและวิจารณญาณท่ีดีในการให้ การรับของขวญัหรือการเล้ียงรับรองและอย่าลํ้ าเส้นถึงขั้น

กลายเป็นสินบนทางธุรกิจ เน่ืองจากความบ่อยคร้ังหรือเกินความจาํเป็น  

• รายงานพฤติการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับท่านหรือได้กระทําโดยพนักงานท่านอ่ืนท่ีท่านพบเห็นในท่ีทํางานซ่ึงอาจ

ก่อให้เกิดผลประโยชนข์ดัแยง้ หากท่านมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ใหท่้านหารือในส่ิงท่ีท่านทราบกบัท่ี

ปรึกษาดา้นกฎหมายก่อนท่ีจะดาํเนินการใดๆ  
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หมวด 4 

ความซ่ือสัตย์ในการลงบัญชี การทาํบัญชีและการปฏิบัติตามระเบียบและข้ันตอนทางบัญชี 

 

ภาพรวมของนโยบาย 

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทตอ้งบันทึกรายการ ลงบัญชี จัดทํารายงานทางการเงินของกิจการเพ่ือใช้ในการ

ตดัสินใจ และบริษทัตอ้งเก็บรักษาเอกสารใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัตามกฎหมายและนโยบายบริษทั รายการทาง

บญัชีทุกรายการในสมุดบญัชี ขอ้มูลทางบญัชีของบริษทัตอ้งถูกตอ้ง สมบูรณ์ สะทอ้นขอ้มูลท่ีเป็นจริงและสอดคลอ้งกบั

หลกัการบญัชีและมาตรฐานการบญัชี   

 

ไม่วา่ท่านจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในส่วนใดก็ตามในกระบวนการทางบญัชี ท่านตอ้งมีความซ่ือสัตยแ์ละพร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลทุก

คร้ัง ท่านตอ้งลงบญัชีให้ถูกตอ้งตรงตามจริงทุกประการ หากธุรกรรมใดหรือค่าใชจ่้ายใดไม่มีหลกัฐานการจ่ายเงินหรือ

เอกสารไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรือก่อให้เกิดปัญหาหรือคาํถามดา้นกฎหมาย หรือทาํให้บริษทัเส่ือมเสียช่ือเสียง ธุรกรรม

นั้นก็ไม่สมบูรณ์และหา้มชาํระเงินเพ่ือการนั้น  

 

ขอ้มูลทางการบญัชีทั้งหมดของบริษทั ตั้งแต่แบบฟอร์มเก่ียวกบัการเบิกจ่าย รายการลงบญัชีจนถึงรายงานผลประกอบการ

ประจาํปีของบริษทั ตอ้งบนัทึกดว้ยความถูกตอ้ง ตรงตามความเป็นจริง ในงานก่อสร้างของเรา ส่วนใหญ่เราจะคาดการณ์

และไดรั้บผลตอบแทนตามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ หรือตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ กระบวนการเหล่าน้ีเป็นผล

มาจากการคาดการณ์ท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํเท่านั้นเพราะการการคาดการณ์น้ีมีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินท่ีบริษทัยืน่ใหแ้ก่ผู ้

ถือหุ้นของบริษทัและหน่วยงานราชการต่างๆ เงินทุนและทรัพยสิ์นของบริษทัตอ้งไดรั้บการบนัทึกตามกระบวนการบญัชี

อยา่งครบถว้น บริษทัไม่ยินยอมให้มีใครลงขอ้มูลท่ีเป็นเท็จหรือบิดเบือนความจริงทาํให้ผูอ่ื้นเขา้ใจผิด การกระทาํดงักล่าว

เป็นการขดัต่อกฎหมาย  บริษทัห้ามมิใหผู้ใ้ดจดัตั้งกองทุนและทรัพยสิ์นของบริษทัโดยไม่เปิดเผยหรือไม่ไดบ้นัทึกบญัชีไม่

วา่จะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม นอกเหนือจากวงเงินสดยอ่ยท่ีไดรั้บการควบคุมการจ่ายเงินอยา่งเขม้งวด บริษทัไม่อนุญาตใหมี้การ

ชาํระค่าใชจ่้ายอ่ืนใดดว้ยเงินสด  

 

ตามท่ีประมวลรัษฎากรกาํหนดไว ้มีขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการรายงานสาํหรับค่าใชจ่้ายบางประเภท ซ่ึงรวมถึงรายจ่ายท่ี

เกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ ผูค้า้ (เช่นค่าอาหาร ค่าเล้ียงรับรอง) สถานะความเป็นสมาชิกของบริษทั การ

ให้เงินสนับสนุนทางการเมือง เป็นต้น พนักงานทุกท่านตอ้งยื่นเอกสารและรายละเอียดของค่าใช้จ่ายซ่ึงเป็นเอกสาร

ประกอบการลงบนัทึกบญัชีเพ่ือบริษทัจะไดใ้ชอ้า้งอิงไดต้ามกฎหมาย 

 

รายงานและเอกสารท่ีถูกจดัเก็บในส่ือกลางในรูปแบบต่างๆนั้น เป็นขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนหรือใชโ้ดยบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 

เอกสาร เทปวีดีโอ เทปบนัทึกเสียง ส่ือบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็ก ส่ือบนัทึกขอ้มูลดว้ยแสง ไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช เสียงบนัทึก 

และขอ้มูลในรูปแบบคอมพิวเตอร์ เช่น อีเมลล ์ไฟลค์อมพิวเตอร์บนแผ่นบนัทึก เซิร์ฟเวอร์ และเทป และส่ืออ่ืนๆท่ีบนัทึก

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัหรือกิจกรรมบริษทั ในฐานะท่ีเป็นพนักงานของบริษทั ท่านตอ้งไม่เคล่ือนยา้ย ทาํลาย หรือแกไ้ข

เอกสารเหล่าน้ีก่อนครบระยะเวลาการเก็บเอกสารท่ีถูกกาํหนดไว ้  
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ท่านตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายในเร่ืองน้ีเป็นส่ิงสําคญั หากท่านพบขอ้บกพร่องในการเก็บรักษาขอ้มูลหรือ

ขั้นตอนทางบญัชี ท่านควรแจง้หวัหนา้งานเพ่ือทราบ หรือแจง้ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 

 

ความต้องการสําคัญ 

นโยบายบริษทัและกฎหมายไดก้าํหนดให้ทั้ งขอ้มูลทางการบญัชีและเอกสารประกอบรายการของบริษทัทุกรายการตอ้ง

แสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ตรงความเป็นจริง ขอ้มูลและเอกสารน้ีตอ้งถูกจดัทาํข้ึนดว้ยความซ่ือสัตย ์สะทอ้นความเป็นจริง และ

ถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งครบถว้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัและกฎหมาย ห้ามพนกังานทาํธุรกรรมอนัเก่ียวกบัการ

ยกัยอกเงิน การฟอกเงิน และการใชเ้งินท่ีทุจริต 

 

พนักงานตอ้งดูแลและเก็บรักษาขอ้มูลและเอกสารท่ีอยูใ่นความดูแลของตนไวเ้ป็นความลบั การฝ่าฝืนนโยบายบริษทัใน

เร่ืองน้ี อาจก่อให้เกิดปัญหาดา้นกฎหมายและปัญหาดา้นการเงินอย่างร้ายแรงแก่บริษทั หากผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บงัคบัน้ี หรือ 

ดาํเนินการใดสนบัสนุนให้มีการกระทาํผิดหรือเป็นการยยุงส่งเสริมผูอ่ื้นอาจถูกดาํเนินการทางวนิัยและอาจถึงขั้นเลิกจา้ง

และอาจถูกดาํเนินคดีอาญา 

 

ส่ิงที่ควรปฏิบัตแิละไม่ควรปฏิบัต ิ

• หา้มทาํขอ้มูลเท็จหรือบิดเบือนความจริงทาํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิดเก่ียวกบัขอ้มูลบญัชีหรือการทาํบญัชีของบริษทั ไม่วา่

กรณีใดก็ตาม 

• หา้มจดัทาํหรือใชบ้ญัชีลบัไม่วา่เพ่ือวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม 

• หากท่านไดรั้บการร้องขอจากบุคคลภายนอก คณะหรือตวัแทนจากบุคคลภายนอก เพ่ือขอขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก็บ

รักษาไวโ้ดยบริษทั ท่านตอ้งหารือกบัท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายก่อนท่ีจะใหข้อ้มูลหรือดาํเนินการใดๆ 

• พึงระลึกไวเ้สมอว่า ขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอีเมลล์ เป็นขอ้มูลของบริษทัเช่นเดียวกบั

ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร 

• หา้มจ่ายเงินใหลู้กคา้ หรือผูค้า้ ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีไม่เหมาะสมหรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัรายการนั้น 

• หา้มชาํระดว้ยเงินสดกรณีเป็นการจ่ายเงินเพ่ือธุรกิจสาํคญัหรือธุรกิจหลกัของบริษทั 

• รายงานต่อพนกังานท่ีมีอาํนาจรับผิดชอบ เม่ือพบวา่มีการฝ่าฝืนเก่ียวกบัการทาํบญัชีหรือการจดัทาํรายงานทางการ

บญัชี 

• หากท่านมีหน้าท่ีอนุมติัรายงานหรือรายการทางบญัชีซ่ึงผูอ่ื้นทาํข้ึน ให้ท่านอ่านและตรวจสอบดว้ยความระวงั

ระวงั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่รายงานหรือรายการทางบญัชีนั้นถูกตอ้งสมบูรณ์ ก่อนลงนามในเอกสารนั้น 

• หากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัรายงานหรือรายการทางบญัชี ใหท่้านปรึกษาแผนกการเงินและการบญัชีหรือท่ีปรึกษา

ดา้นกฎหมาย 
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หมวด 5 

การซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

 

ภาพรวมของนโยบาย 

พนกังานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีปกปิดหรือ “ขอ้มูลภายใน” เก่ียวกบับริษทัหรือเป็นขอ้มูลของผูอ่ื้น

ท่ีอยู่ในความครอบครองของบริษทั ขอ้มูลภายในรวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นความรู้เก่ียวกับ แผนควบรวมบริษทั กลยุทธทาง

การตลาด ขอ้มูลดา้นการเงิน การดาํเนินการทางกฎหมาย การเลือกคู่สัญญา หรือการตกลงเจรจาธุรกิจ ขอ้มูลเหล่าน้ีถือเป็น 

“ขอ้มูลสําคญั” และหากขอ้มูลนั้นเป็นขอ้มูลสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการท่ีจะซ้ือหรือจะขายหรือเพ่ือครอบครอง

หลกัทรัพยห์รือมีผลอนัเป็นนยัสาํคญัต่อราคาตลาดและหากผูใ้ดใชข้อ้มูลดงักล่าวเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูน้ั้นมีความผิด

ตามกฎหมายและตามนโยบายบริษทั  

 

พนกังานในระดบัอาวโุสในองคก์ร จะรับทราบขอ้มูลสาํคญัซ่ึงเป็นการไดข้อ้มูลจากการปฏิบติังานหรือเน่ืองจากตาํแหน่ง

หน้าท่ีก็ตาม  แต่การใชข้อ้มูลภายในเพ่ือซ้ือหรือขายหลกัทรัพยไ์ม่ไดจ้าํเพาะเจาะจงวา่จะเป็นการซ้ือขายโดยผูมี้ตาํแหน่ง

อาวโุสเท่านั้น ดงันั้นไม่วา่ผูใ้ดก็ตามท่ีรับทราบขอ้มูลสําคญัดงักล่าวจากบุคคลภายในบริษทัและใชข้อ้มูลนั้นก็เป็นการใช้

ข้อมูลภายในอย่างผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน นอกจากน้ีพนักงานต้องระมัดระวงัป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ

บุคคลภายนอกไม่ว่ากระทาํโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม รวมถึงเพ่ือนและสมาชิกในครอบครัวผูซ่ึ้งอาจเปิดเผย

ขอ้มูลนั้นแก่ผูอ่ื้นต่อไปได ้

 

การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ และขดัต่อนโยบาย

บริษัท การใช้ขอ้มูลภายในเป็นการทําลายกลไกของตลาดหลกัทรัพยแ์ละทําลายความเช่ือมั่นของนักลงทุนหรือผูค้ ้า

หลกัทรัพย ์นอกจากน้ีการใชข้อ้มูลภายในดงักล่าวยงัเป็นความผิดเร่ืองผลประโยชน์ขดัแยง้อีกดว้ย   ผูฝ่้าฝืนจะถูกดาํเนินการ

ทางวนิยัและอาจถูกเลิกจา้ง และอาจถูกลงโทษตามกฎหมายท่ีบญัญติัไวเ้พ่ือป้องกนัการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์นัฝ่าฝืนอีกดว้ย 

บทลงโทษตามกฎหมายไม่เพียงมีผลต่อท่านเท่านั้น แต่ยงัอาจมีผลต่อครอบครัวหรือเพ่ือนของท่าน พนกังานท่านอ่ืนและ

บริษทัโดยรวม 

 

ความต้องการสําคัญ 

การคา้หลกัทรัพยโ์ดยอาศยัขอ้มูลภายในอนัเป็นขอ้มูลท่ีไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนในฐานะท่ีเป็นพนกังานของบริษทั เป็น

การขดัต่อกฎหมายและมีบทลงโทษท่ีรุนแรง  

 

ไม่เพียงหา้มพนกังานนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยเ์ท่านั้น นโยบายของบริษทัยงัหา้มมิ

ให้พนักงานเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือขายหลกัทรัพยแ์ละให้พนกังานป้องกนัการฝ่าฝืนนโยบายในเร่ืองน้ีอีก

ดว้ย  
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ส่ิงที่ควรปฏิบัตแิละไม่ควรปฏิบัต ิ

• หา้มมิใหซ้ื้อหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยอาศยัขอ้มูลของบริษทัท่ีไม่เปิดเผยใหก้บับุคคลภายนอก และรวมถึงขอ้มูลการ

เปล่ียนแปลงการลงทุนหรือเขา้มีส่วนในแผนการลงทุนของบริษทั 

• หา้มเปิดเผยขอ้มูลภายในท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานในบริษทัใหแ้ก่ผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามความจาํเป็นของ

การดาํเนินธุรกิจโดยชอบ 

• พึงระลึกไวว้า่ท่านอาจรับรู้ขอ้มูลภายในของบริษทัอนัไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ท่านจึงตอ้งระมดัระวงัในการ

ส่ือสารท่ีอาจมีขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัดว้ย 

• หา้มใหข้อ้มูลบนกระดานข่าวในอินเตอร์เน็ต  

• หากท่านอยูใ่นตาํแหน่งบงัคบับญัชาภายในบริษทั ท่านตอ้งขดัขวางมิใหมี้การฝ่าฝืนนโยบายของบริษทั 

• โปรดอ่านและทาํความเขา้ใจนโยบายบริษทัเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในอยา่งผิดกฎหมาย รวมถึงนโยบายเก่ียวกบั

ผลประโยชน์ขดัแยง้ 

• หากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายใน โปรดขอคาํแนะนาํจากท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 
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 การเลีย้งรับรอง ของขวญั และการจ่ายเงิน 

 

ภาพรวมของนโยบาย 

บริษทัจดัซ้ือสินคา้และบริการโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา และความน่าเช่ือถือ ในทาํนองเดียวกนับริษทัหวงัใหลู้กคา้ของ

บริษทัไดรั้บสินคา้และบริการบนพ้ืนฐานเดียวกนั การให้และรับของขวญัและการเล้ียงรับรองสามารถกระทบต่ออิสระใน

การตดัสินใจของบริษทัและของลูกคา้อีกดว้ย ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน ท่านตอ้งหลีกเล่ียงการให้หรือการรับของขวญัของ

กาํนัล การเล้ียงรับรอง การรับหรือให้เงินใดๆหรือผลตอบแทนใดๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบัติท่ีเอ้ือประโยชน์   สําหรับ

วตัถุประสงคข์องระเบียบน้ีและนโยบายเร่ืองของขวญั การเล้ียงรับรอง คาํวา่ของขวญั การเล้ียงรับรองมีความหมายอยา่ง

กวา้งซ่ึงรวมถึง ของขวญั ของกาํนัล การนําเท่ียว การให้บริการ การเล้ียงรับรอง การให้ค่าตอบแทน ผลประโยชน์หรือ

ส่ิงของท่ีมีค่า 

 

ท่านตอ้งไม่ให้หรือรับของขวญัไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตามในสถานการณ์ท่ีผิดกฏหมายหรืออาจะดูเหมือนเป็นความ

พยายามเพ่ือจูงใจอยา่งไม่เหมาะสมในการตดัสินใจและส่งผลกระทบต่อบริษทั ในความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ การรับของขวญั

และการเล้ียงรับรองอาจมีไดภ้ายใตข้อบเขตหรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายเร่ืองของขวญั การเล้ียงรับรองของบริษทั 

กฎระเบียบ นโยบายของบริษทัและถูกตอ้งตามกฎหมาย  ท่านอาจเสนอให้หรือยอมรับของขวญัและการเล้ียงรับรองไดใ้น

กรณีเพ่ือมรรยาททางธุรกิจโดยมูลค่าส่ิงของหรือมูลค่าการเล้ียงรับรองตอ้งไม่สูงและไม่บ่อยและไม่ก่อให้ให้เกิดบุญคุณ

หรือการเอ้ือประโยชน์ระหว่างกนั การเล้ียงรับรองตอ้งพอสมควรและเพ่ือวตัถุประสงค์ทางธุรกิจและตอ้งไม่บ่อยจนดู

เหมือนเป็นกิจวตัร พนกังานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํสญัญากบัรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอาจสามารถรับหรือใหข้องขวญัหรือการ

เล้ียงรับรองไดโ้ดยไม่บ่อยคร้ัง ภายในขอบเขตซ่ึงระบุไวใ้นนโยบายบริษทั 

 

หากท่านได้รับของขวญัท่ีมีมูลค่าสูงเกินกว่านโยบายบริษทั ท่านควรส่งคืนผูใ้ห้พร้อมอธิบายถึงนโยบายของบริษทั ใน

สถานการณ์ท่ีเห็นวา่การคืนของขวญัอาจเป็นการเสียมารยาท ในกรณีน้ีท่านอาจรับของขวญันั้นไดใ้นนามของบริษทัและ

มอบของขวญันั้นกบัหวัหนา้งานหรือท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายเพ่ือจดัการต่อไป 

 

เน่ืองจากเป็นไปไม่ไดท่ี้จะให้คาํจาํกดัความของคาํวา่ “มูลค่าไม่สูง” หรือ “พอสมควร” หรือ “มรรยาททางธุรกิจ” เพ่ือให้

ครอบคลุมทุกกรณีท่ีเป็นไปได ้บริษทัจึงให้ท่านใชว้ิจารณญาณในเร่ืองน้ีอยา่งรอบคอบและสุจริต  หากท่านมีขอ้สงสัยให้

ท่านปรึกษาหวัหนา้งานของท่านหรือท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 

 

ความต้องการสําคัญ 

ในการทาํธุรกิจกบัลูกคา้ ผูค้า้หรือคู่แข่ง พนักงานตอ้งไม่ให้หรือยอมรับส่ิงของมีค่า อนัมีลกัษณะเป็นการตอบแทนโดยมิ

ชอบหรือไม่เหมาะสม การกระทาํน้ีอาจเป็นการใหสิ้นบนซ่ึงเป็นการกระทาํอนัฝ่าฝืนกฎหมาย 

 

 

 

 



CUEL Code of Conduct 

ส่ิงที่ควรปฏิบัตแิละไม่ควรปฏิบัต ิ

• ห้ามมิให้เสนอ ให้ หรือรับของมีค่า ภายใตส้ถานการณ์ท่ีผิดกฎหมาย หรือเป็นการพยายามท่ีจะโน้มน้าวหรือ

แทรกแซงการตดัสินใจของผูรั้บอนัส่งผลกระทบต่อบริษทั กฎระเบียบเร่ืองการรับหรือให้ของขวญั การเล้ียง

รับรองตามระเบียบน้ี ไดค้รอบคลุมถึงการใหห้รือรับโดยสมาชิกในครอบครัวของพนกังานดว้ย 

• ห้ามรับเงินสด หุ้น พนัธบตัร หรือบัตรกาํนัล บตัรของขวญั ไม่ว่ามีมูลค่าเท่าใดก็ตาม จากบุคคลท่ีบริษทัไดท้าํ

ธุรกิจดว้ย หรือมีแผนจะทาํธุรกิจร่วมดว้ย และหา้มใหเ้งินหรือส่ิงใดท่ีมีมูลค่าใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว 

• หา้มเสนอหรือใหข้องขวญัหรือการเล้ียงรับรองแก่ผูอ่ื้นท่ีเป็นการละเมิดกฎระเบียบขององคก์รหรือบริษทัผูรั้บ 

• การกาํหนดมูลค่าของขวญัและการเล้ียงรับรอง ท่านตอ้งรวมมูลค่าของส่ิงของนั้นโดยตรงและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งดว้ย 

• หา้มเสนอหรือใหห้รือยอมรับส่ิงใดๆอนัอาจทาํใหบ้ริษทัเส่ือมเสียช่ือเสียง 

• ตอ้งจดัทาํเอกสารและรายงานการเล้ียงรับรองและของขวญัอยา่งถูกตอ้งตรงความจริง 

• ใหท้าํความเขา้ใจขอ้กาํหนดกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบันโยบายเร่ืองของขวญัและการรับรองของบริษทั  

• ทาํความเขา้ใจในกฎระเบียบขอ้บงัคบัและปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมายเม่ือติดต่อ

และทาํธุรกรรมกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือหน่วยงานรัฐ 
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หมวด 7 

การรักษาความลบัและข้อมูลของบริษัท 

 

ภาพรวมของนโยบาย 

ขอ้มูลของบริษทั คือขอ้มูลหรือความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานของบริษทัท่ีโดยปกติไม่เปิดเผยแก่สาธารณะและบริษทั ซียอีู

แอล จาํกัดได้กาํหนดให้ขอ้มูลดังกล่าวเป็นความลบัไม่สามารถเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เวน้แต่กฎหมายกาํหนด หรือ

บริษทัมีนโยบายให้เปิดเผยได ้ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน ท่านตอ้งรักษาขอ้มูลของบริษทั และตอ้งไม่พยายามให้ไดม้าซ่ึง

ขอ้มูลของบริษทัหรือของผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นความดูแลหรือครอบครองของบริษทัหรือเปิดเผยขอ้มูลเหล่าน้ีแก่บุคคลภายนอก 

 

การเปิดเผยขอ้มูลอาจทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ในการแข่งขนั หรืออาจส่งผลเสียต่อพนกังาน ลูกคา้ บริษทัหรือการลงทุนท่ี

บริษทัเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลของบริษทัรวมไปถึง ความลบัทางการคา้ การจดสิทธิบัตร ขั้นตอนการผลิต สูตรการผลิต สถิติ 

ซอร์ฟแวร์ ความรู้ความชาํนาญ เทคนิคและการพฒันา รวมถึงการคาดการณ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ ยทุธศาสตร์ธุรกิจ ขอ้มูล

การคา้ ขอ้เสนอทางธุรกิจ ขอ้มูลการเงิน และขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัพนกังาน ลูกคา้ และผูค้า้ 

 

นอกจากไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัแลว้ ท่านตอ้งป้องกนัมิใหผู้อ่ื้นไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งผิดกฎหมายอีกดว้ย 

 

การขโมยขอ้มูลเป็นการกระทาํผิดร้ายแรง หากท่านไดรั้บขอ้เสนอหรือรับทราบขอ้มูลของบริษทัอ่ืนหรือทราบว่ามีการ

กระทาํอนัไม่เหมาะสมกบัขอ้มูล ท่านตอ้งแจง้หวัหนา้งานของท่านหรือท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษทัในทนัที 

 

ความต้องการสําคัญ 

ห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทั เวน้แต่เป็นการกระทาํตามกฎหมายหรือภายใตส้ถานการณ์ท่ีบริษทั

อนุญาตไวเ้ป็นกรณีพิเศษ 

 

คาํถามทั้งหมดจากส่ือมวลชน นักวิเคราะห์การเงิน และนักลงทุน ให้ส่งต่อให้กบัผูจ้ดัการแผนกพฒันาการคา้และธุรกิจ 

คาํถามจากรัฐและผูต้รวจสอบของรัฐ ใหส่้งต่อใหแ้ก่ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 

 

การขโมยขอ้มูลของบริษทัมีบทลงโทษตามกฎหมาย และยงัละเมิดนโยบายบริษทั หากท่านทราบวา่มีการฝ่าฝืน ท่านตอ้ง

รายงานท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษทั 

 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริษทั พนกังานทุกท่านตอ้งลงนามในสญัญาตกลงรักษาความลบัของบริษทั 
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ส่ิงที่ควรปฏิบัตแิละไม่ควรปฏิบัต ิ

• ใหท้าํความเขา้ใจวา่ส่ิงใดเป็นหรือถือเป็นขอ้มูลความลบัของบริษทั  

• ห้ามเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในบริษัท ผูไ้ม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือผูท่ี้ไม่

จาํเป็นตอ้งรับรู้ขอ้มูลนั้น 

• หา้มเปิดเผยหรือใหข้อ้มูลหรือส่งขอ้มูลลบัของบริษทับนกระดานข่าวในอินเตอร์เน็ต  

• หลีกเล่ียงการไดข้อ้มูลมาโดยมิชอบ หากท่านไดรั้บขอ้มูลลบัมาโดยมิชอบ โปรดปรึกษาท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย

ของบริษทัทนัที 

• ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีไดม้าจากการปฏิบติังานกบันายจา้งเดิมใหแ้ก่ผูใ้ดหรือใชเ้พ่ือธุรกิจของบริษทั  

• ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบและขั้นตอนก่อนเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัแก่สาธารณะ 

• หา้มมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจารกรรมขอ้มูลบริษทัหรือของผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

• ใหร้ายงานเม่ือพบวา่มีการจารกรรมขอ้มูล ไม่วา่ขอ้มูลนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรือส่งผลเสียต่อบริษทั 

• หากมีขอ้สงสยัหรือปัญหาใดๆเก่ียวกบัขอ้มูลของบริษทั ใหข้อคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 

• หากท่านมีส่วนรับผิดชอบขอ้มูลของบริษทั เป็นหนา้ท่ีของท่านในการใชค้วามระมดัระวงัเพ่ือให้แน่ใจวา่ขอ้มูล

ของบริษทัมีความปลอดภยั  
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หมวด 8 

การสนับสนุนทางการเมือง 

 

ภาพรวมของนโยบาย 

บริษทั ซียูอีแอล จาํกัดสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง นโยบายบริษทัรวมถึงกฎหมาย

กาํหนดใหกิ้จกรรมการเมืองเป็นเร่ืองสิทธิส่วนบุคคล 

 

บริษทัจะไม่บงัคบัพนกังานใหมี้ส่วนร่วมทางการเมืองและพนกังานตอ้งไม่นาํบริษทัเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

 

ท่านตอ้งไม่ใชเ้งินทุนหรือช่ือของบริษทัเพ่ือวตัถุประสงคท์างการเมืองใดๆทั้งทางตรงและทางออ้ม เวน้แต่ตามท่ีกฎหมาย

อนุญาต ท่านตอ้งไม่ใชต้าํแหน่งในบริษทั หรือใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวก ทรัพยสิ์นของบริษทัเพ่ือวตัถุประสงคท์างการเมือง 

หากท่านให้เงินสนบัสนุนผูส้มคัรทางการเมืองหรือพรรคการเมือง ท่านไม่ควรคาดหวงัวา่บริษทัจะพิจารณาท่านเป็นพิเศษ

หรือจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ท่าน  

   

บริษทัจะไม่จดัหาเงินกู ้เงินยมื หรือส่ิงของมีค่าเพ่ือสนบัสนุนผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง เวน้แต่กฎหมายอนุญาต 

บทบญัญติัของกฎหมายในเร่ืองการสนบัสนุนการเมืองแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัและอาจมีขอ้บงัคบัเขม้งวดต่างกนั 

กฎหมายเหล่าน้ีมีความซับซ้อนมากและจะไดรั้บการแกไ้ขเป็นระยะๆโดยการออกพระราชบญัญติัใหม่ คาํช้ีแนะในเร่ือง

ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุนทางการเมืองควรมาจากท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษทั 

 

การสนับสนุนทางการเมือง การทาํกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทหรือบริการต่างๆท่ีบริษทัทาํให้กบัเจา้หน้าท่ีรัฐหรือ

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง รายการเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัล่วงหนา้โดยท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายก่อนดาํเนินการ 

 

การใชเ้งินทุนหรือทรัพยสิ์นของบริษทัเพ่ือวตัถุประสงคท์างการเมืองภายนอกราชอาณาจกัรไทย ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากกรรมการผูจ้ดัการและท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมายหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจโดยตรง โดยไม่คาํนึงถึงวา่กฎหมาย

จะอนุญาตใหท้าํไดห้รือไม่ก็ตาม 

 

ความต้องการสําคัญ 

กิจกรรมทางการเมืองของท่านและของบริษทัตอ้งแยกจากกนัโดยเด็ดขาด กฎหมายและนโยบายของบริษทั ซียอีูแอล จาํกดั 

ห้ามไม่ให้บริษทัใชว้ิธีการใดๆบังคบัพนักงานให้สนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมือง ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือกลุ่ม

การเมืองต่างๆ 

 

หา้มนาํช่ือบริษทั ทรัพยสิ์น เงินทุน การบริการของบริษทัไปใชใ้นกิจกรรมทางการเมืองหรือเก่ียวขอ้งกบัการเมือง เวน้แต่ใน

กรณีท่ีมีกฎหมายอนุญาต การสนบัสนุนทางการเมืองใดๆก็ตามทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจกัรไทยตอ้งไดรั้บอนุญาต

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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การฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวอาจทาํให้ถูกดาํเนินคดีอาญา และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัเช่นถูกปรับ 

เสียสิทธิในการทาํสญัญากบัหน่วยงานราชการ และอ่ืนๆ 

 

ผูฝ่้าฝืนจะถูกดาํเนินการทางวนิยัซ่ึงอาจถึงขั้นเลิกจา้ง 

 

ส่ิงที่ควรปฏิบัตแิละไม่ควรปฏิบัต ิ

• มีอิสระในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองตามอธัยาศยั แต่ตอ้งใชบ้ริษทัเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัทาง

การเมือง 

• รายงานหากพบวา่มีความพยายามบงัคบัใหมี้ส่วนร่วมกบักลุ่มการเมือง กิจกรรมการเมืองในนามบริษทั 

• อยา่คาดหวงัวา่บริษทัจะใหค้่าตอบแทนหรือปฏิบติัต่อท่านเป็นพิเศษสาํหรับการสนบัสนุนทางการเมืองท่ีท่านได้

กระทาํ 

• หา้มเสนอหรือใหส่ิ้งใดซ่ึงเป็นการสนบัสนุนทางการเมืองอนัขดัต่อกฎหมาย 

• หา้มใชช่ื้อบริษทัหรืออา้งตาํแหน่งของท่านในบริษทัเพ่ือสนบัสนุนหรือมีวตัถุประสงคใ์ดๆทางการเมือง 

• แจง้ใหบ้ริษทัรับทราบและขออนุมติัก่อนการใหก้ารสนบัสนุนหรือใหค้วามช่วยเหลือทางการเมืองใดๆท่ีจะกระทาํ

ในนามของบริษทั  

• ตอ้งไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษทัก่อนใชเ้งินทุนหรือทรัพยสิ์นของ

บริษทัเพ่ือการสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง 
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การจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

ภาพรวมของนโยบาย 

ผูค้า้มีบทบาทสาํคญัในธุรกิจหลกัของบริษทั ทั้งยงัสนบัสนุนเป้าหมายของบริษทัในการจดัหาสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ 

มีประสิทธิภาพสูง และมีความสามารถในการแข่งขนัให้แก่ลูกคา้ของบริษทั บริษทัตอ้งซ้ือเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ และ

บริการบนคุณค่าของสินคา้และบริการนั้นๆ โดยตอ้งปฏิบติัต่อผูค้า้ ผูรั้บเหมาช่วง อยา่งเท่าเทียมกนัและปราศจากการเลือก

ปฏิบติั เวน้แต่ในกรณีท่ีกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งกาํหนดให้บริษทัตอ้งพิจารณาและปฏิบติัเป็นพิเศษต่อผูป้ระกอบการบาง

กลุ่มบางรายโดยเฉพาะโดยคาํนึงถึงวตัถุประสงคท์างเศรษฐกิจและสงัคม ตวัอยา่งเช่นสญัญารัฐบาลหรือราชการบางสัญญา

จะมีการกาํหนดสดัส่วนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมาจากกลุ่มธุรกิจของสตรีหรือชนกลุ่มนอ้ยเป็นตน้ 

 

ในฐานะท่ีเป็นพนักงานของบริษทั ท่านตอ้งมีหลกัจริยธรรมพ้ืนฐานขั้นสูงสุดในการเลือกซ้ือ การสรรหาแหล่งวตัถุดิบ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส่วนประกอบต่างๆ การสรรหาผูใ้ห้บริการ การเจรจาต่อรอง การพิจารณาคัดเลือกและการบริหาร

ธุรกรรมจดัซ้ือจดัจา้งทั้งหลาย ท่านตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งมากทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงผลประโยชน์ขดัแยง้ระหวา่งบริษทั

กบับุคคลหรือกบับริษทัอ่ืนท่ีถูกวา่จา้ง 

 

นโยบายบริษทัอาจใหแ้นวทางเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัซ้ือ จดัจา้งและการขนส่งสินคา้ทั้งหลายเพ่ือใหพ้นกังานปฏิบติัตามใน

การติดต่อหรือทาํธุรกรรมกบั ผูค้า้และผูใ้ห้บริการ คู่สัญญา ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง นอกจากน้ีท่านตอ้งยึดถือนโยบาย 

ขั้นตอนและวิธีการต่างๆท่ีมีเช่น จรรยาบรรณในวิชาชีพ การรักษาความลบั คุณสมบติัของผูป้ระกวดราคาตลอดจนการ

เจรจาต่อรอง 

 

หากท่านมีหน้าท่ีรับผิดชอบรวมถึงการทาํงานให้กบัรัฐบาล ท่านตอ้งทาํความคุน้เคยกบักฎหมายเฉพาะและกฎระเบียบท่ี

บงัคบัใชเ้ก่ียวกบักิจกรรมการจดัซ้ือในสญัญากบัรัฐบาลนั้น  

 

ความต้องการสําคัญ 

บริษทัตอ้งการใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัซ้ือ จดัจา้ง โดยใหป้ฏิบติัตามหลกัการสาํคญั

ดงัต่อไปน้ี 

• ปฏิบติัต่อผูค้า้ ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง คู่สญัญาทั้งหลายอยา่งยติุธรรมและเท่าเทียมกนั หลงัจากไดรั้บการรับรอง

คุณสมบติัเบ้ืองตน้แลว้ ผูป้ระกวดราคาทั้งหมดท่ีไดรั้บการรับรองคุณสมบติัในการจดัซ้ือแต่ละคร้ังจะถูกพิจารณา

ในการประเมินเพ่ือคดัเลือกผูช้นะการประมูลต่อไป 

• รายละเอียดคุณสมบติัจะตอ้งตรงกบัความตอ้งการในการใชง้านและไม่ควรผกูติดอยูก่บัผูค้า้รายหน่ึงรายใดเท่านั้น 

• การคัดเลือกผู ้ประมูลท่ีมีศักยภาพทั้ งหลาย ให้พิจาณาจากคุณสมบัติด้าน  ความสามารถทางการเงินและ

ความสามารถในการปฏิบติังาน ประสบการณ์ ทกัษะความเช่ียวชาญท่ีตรงตามความตอ้งการทางดา้นเทคนิคและ

ดา้นพาณิชยแ์ละความเหมาะสมของสินคา้และบริการนั้นๆ 
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• ตอ้งมีการทาํบนัทึกการดาํเนินการตามขั้นตอนจดัซ้ือ จดัจา้งและการตดัสินใจคดัเลือกและตอ้งเก็บรักษาบนัทึก

และเอกสารเหล่าน้ีไวใ้ห้ดีเพ่ือเป็นหลกัฐานในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง และใชเ้พ่ือยืนยนัการตดัสินใจจดัซ้ือจดั

จา้ง 

• ตอ้งรักษาความลบัทุกขั้นตอนในการประกวดราคา การประเมิน และการคดัเลือก หา้มเผยแพร่ขอ้มูลจดัซ้ือจดัจา้ง

แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

• เป็นส่ิงสาํคญัท่ีพนกังานแต่ละท่านซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํหนา้ท่ีจดัซ้ือตอ้งหลีกเล่ียงภาพการเอ้ือประโยชน์ในการ

คดัเลือกผูค้า้สําหรับสินคา้และบริการ ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัผูค้า้ ผูรั้บเหมา คู่สัญญาจะตอ้งไม่ลดทอน

ความสามารถในการทาํธุรกิจของท่านอยา่งมืออาชีพ อยา่งเป็นกลางและอยูบ่นหลกัการแข่งขนั หรือมีผลกระทบ

ต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของบริษทั  

• การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัซ้ือตอ้งอยูบ่นคุณค่าของสินคา้เพียงอยา่งเดียว เวน้แต่ในกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นพิเศษต่อ

วตัถุประสงคท์างเศรษฐกิจและสงัคม 

• การฝ่าฝืนนโยบายบริษทั การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการมีหรือการไม่หลีกเล่ียง

ผลประโยชน์ขดัแยง้  ผูฝ่้าฝืนอาจถูกเลิกจา้ง  

 

ส่ิงที่ควรปฏิบัตแิละไม่ควรปฏิบัต ิ

• ใหข้อ้มูลและคาํสัง่ คาํแนะนาํในเร่ืองวิธีปฏิบติัในการแข่งขนัประกวดราคาแก่ผูเ้ขา้ประกวดทุกรายเหมือนกนัทุก

ประการ 

• ใหรั้กษาขอ้มูลของผูค้า้ ผูรั้บเหมา คู่สญัญาของบริษทัตามสญัญา 

• ใหพิ้จารณาคุณสมบติัและคุณภาพเป็นสาํคญัเพ่ือเป็นมาตรฐานในการตดัสินใจจดัซ้ือจดัจา้ง 

• ให้ระมดัระวงัเป็นพิเศษไม่ให้เกิดผลประโยชน์ขดัแยง้ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกบับริษทัท่ีอยู่ระหวา่งการ

คดัเลือก 

• ใหป้ฏิบติัตามนโยบายบริษทั ขั้นตอนและวธีิการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งเคร่งครัด ในการทาํธุรกรรมกบัผูค้า้ ผูรั้บเหมา 

ผูรั้บเหมาช่วง และคู่สญัญา  

• ใหร้ะมดัระวงัไม่ใหรั้บของขวญั และการเล้ียงรับรองอนัอาจถูกมองวา่เป็นความพยายามเพ่ือให้ไดรั้บการปฏิบติัท่ี

เอ้ือประโยชน์แก่ผูใ้ห ้

• ไม่ใช้ “การประมูลราคา” เพ่ือนําราคานั้ นมายืนยนัความเหมาะสมของราคาท่ีเสนอมาโดยผูค้า้หรือคู่สัญญาท่ี

บริษทักาํหนดไวล่้วงหนา้ท่ีจะซ้ือหรือวา่จา้ง 

• ใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหากท่านติดต่อหรือมีธุรกรรมกบัหน่วยงานราชการ  
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การคุกคามและการเลือกปฏิบัติ 

ภาพรวมของนโยบาย 

การคุกคามในท่ีทาํงานเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและละเมิดต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือเป็นพฤติกรรมท่ีรบกวนการ

ปฏิบติังานโดยไม่มีเหตุผล บริษทัไม่ยอมรับพฤติกรรม คาํวิจารณ์ การสัมผสัส่วนใดของร่างกายอย่างไม่เหมาะสม การ

ล่วงเกินทางเพศหรือความประพฤติใดๆท่ีข่มขู่หรือละเมิดหรือประสงคร้์าย 

การคุกคามอาจเกิดข้ึนไดห้ลายรูปแบบภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ การคุกคามโดยทั่วไปเป็นการคุกคามทางเพศซ่ึงมกัจะ

เกิดข้ึนเม่ือ (1) มีการขอนัดเท่ียว การเรียกร้องทางเพศ หรือการกระทําทางกายและวาจาท่ีเก่ียวข้องกับทางเพศซ่ึงไม่

ปรารถนา การกระทาํดงักล่าวอาจใชเ้ป็นเง่ือนไขในการจา้งงานหรือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจรับเขา้ทาํงาน หรือ (2) 

สภาวะแวดลอ้มในท่ีปฏิบติังานท่ีไม่เป็นมิตร มีการข่มขู่ เป็นท่ีน่ารังเกียจซ่ึงเกิดจากการล่วงเกินทางเพศ การลอ้เลียนดูถูก 

หรือการละเมิดดว้ยพฤติกรรมทางกายหรือวาจาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเพศ 

การคุกคามอาจอยูใ่นรูปแบบอ่ืน การคุกคามอาจรวมถึงพฤติกรรมทางกายหรือวาจาท่ีเป็นการใส่ร้าย ป้ายสีหรือแสดงความ

เป็นอริต่อบุคคลและสามารถใชเ้หตุผลรับรู้ว่าเป็นการสร้างความขุ่นเคือง โจมตี ขู่ หรือเป็นการดูหม่ิน รวมถึงการเรียก

บุคคลอ่ืนอยา่งเส่ือมเสีย หยาบคาย หรือเรียกช่ือท่ีเป็นการเหยยีดหยาม แสดงท่าทางข่มขู่ ข่มขวญั พฤติกรรมอริ วางขอ้ความ

หรือภาพไวใ้นท่ีปฏิบติังานหรือแสดงความเป็นอริหรือความรังเกียจต่อบุคคลหรือกลุ่มคน การคุกคามเป็นรูปแบบหน่ึงของ

การเลือกปฏิบติัอนัขดัต่อกฎหมาย 

การเลือกปฏิบติัคือการปฏิบติัต่อบุคคลอยา่งไม่เท่าเทียม อาจเกิดข้ึนในกรณีการจา้งงานโดยคดัเลือกจากเช้ือชาติ ศาสนา เพศ

หรือลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและ/หรือนโยบายของบริษทั การเลือกปฏิบติัท่ีผิดกฎหมายรวมถึงการ

ปฏิบติัต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นพิเศษแตกต่างจากบุคคลอ่ืนเน่ืองจากเช้ือชาติของเขา หรือลกัษณะเฉพาะท่ี

สงวนไวใ้นการตดัสินใจวา่จา้งทั้งท่ีไม่มีความแตกต่างในผลการทาํงานระหวา่งกนั  

เป็นท่ีชัดเจนว่า การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมถือเป็นส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมด้วย เป็นพันธะของบริษัทท่ีจะต้องให้แน่ใจว่า

ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานมีการปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งยติุธรรม 

กฎหมายบังคบัให้ปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติัซ่ึงให้นํามาปฏิบติัในการตดัสินใจจ้างงานด้วยและ

บริษทัไดน้าํหลกักฎหมายน้ีมาใชก้บันโยบายของบริษทัเช่นเดียวกนั 

 

ความต้องการสําคัญ 

การคุกคามและการเลือกปฏิบติัในทุกกรณีเป็นเร่ืองไม่สมควรและยอมรับไม่ได ้

การยนิยอมต่อความประพฤติเช่นนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็นและไม่เป็นเง่ือนไขของการจา้งงานพนกังานทุกคนในบริษทัของเรา 

บริษทัมีพนัธะท่ีจะตอ้งให้สถานท่ีทาํงานของเราปราศจากการคุกคามและการเลือกปฏิบติัและมีหนา้ท่ีแกไ้ขสถานการณ์ใน

กรณีท่ีไดรั้บรายงานเก่ียวกบัการคุกคามหรือการเลือกปฏิบติัท่ีอาจเกิดข้ึน ท่านตอ้งไม่น่ิงเฉย อดทน หรือยอมตามพฤติกรรม

ท่ีท่านรู้สึกวา่ไม่เหมาะสม 



CUEL Code of Conduct 

ส่ิงที่ควรปฏิบัตแิละไม่ควรปฏิบัต ิ

• ควรนาํคาํถามหรือความกงัวลเก่ียวกบัการคุกคามและการเลือกปฏิบติัมาปรึกษาหัวหนา้งานหรือผูจ้ดัการของท่าน

เม่ือมีโอกาส หรือขอคาํปรึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากผูแ้ทนฝ่ายบุคคลและท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 

• โปรดใหค้วามเคารพและมีมารยาทท่ีดีต่อพนกังาน ลูกคา้ ผูค้า้ คนงานตามสญัญาจา้ง แขกของบริษทั 

• ห้ามกล่าววาจาหรือกระทาํการใดท่ีเป็นการละเมิดผูอ่ื้น หรือดูหม่ิน หม่ินประมาท ในกรณีท่ีเป็นการกระทาํโดย

บริสุทธ์ิใจ แต่หากมีผูใ้ดแจ้งหรือบอกกล่าวว่าท่านกาํลงัสร้างความไม่พอใจและขอให้ท่านหยุดการกระทํา

ดงักล่าว ใหท่้านหยดุทนัที พึงระลึกวา่ “การคุกคามเป็นความรู้สึกและเป็นการเขา้ใจรับรู้ของผูถู้กกระทาํ” 

• หากท่านถูกละเมิดไม่วา่จะเป็นการกระทาํดว้ยวาจาหรือพฤติกรรมใดๆ  จงอยา่น่ิงเฉยและใหเ้ตือนผูก้ระทาํใหห้ยดุ

การกระทาํนั้น 

• โปรดใชว้ิจารณญาณท่ีดีและหลีกเล่ียงการลอ้เลียนหรือคาํวิจารณ์หรือช่ือเรียกท่ีไม่เหมาะสมถา้เผื่อไม่แน่ใจ

เก่ียวกบัความเหมาะสมของการกระทาํนั้น  

• อยา่ใหค้วามสมัพนัธ์ส่วนตวัมีผลต่อการใชว้จิารณญาณและการตดัสินใจของท่านในการประเมินผลงาน 

• ถา้เป็นไปได ้ใชเ้ป้าหมายมาตรฐานท่ีวดัค่าไดส้าํหรับการประเมินผลงานของผูอ่ื้น 
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หมวด 11 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัการคอรัปช่ันของสหรัฐอเมริกา 

ภาพรวมของนโยบาย 

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัการคอรัปชัน่ในระเบียบน้ีเป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกา  ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและของประเทศอ่ืน ห้ามมิให้

เสนอ หรือจ่ายเงินใดๆ รวมถึงเสนอหรือให้ของมีค่าแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ ความหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐในกฎหมายการป้องกันการคอรัปชั่นของ

สหรัฐอเมริกาให้หมายความรวมถึง พนกังานขา้ราชการ ขา้ราชการการเมือง  พนกังานทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีพรรคการเมือง ผูล้งสมคัรรับเลือกเจา้หนา้ท่ี 

และเจา้พนกังานขององคก์รสาธาณะระหวา่งประเทศ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงประโยชนท์างธุรกิจในทุกรูปแบบ  กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการคอรัปชัน่ของ

สหรัฐอเมริกาใหค้รอบคลุมถึงและบงัคบัใชก้บับริษทั กิจการร่วมคา้และหุน้ส่วนระหวา่งบริษทักบัรัฐบาลต่างประเทศหรือหน่วยงานรัฐบาลดว้ย 

 

ขอ้สังเกต กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการคอรัปชัน่ของสหรัฐอเมริกาไม่ใชบ้งัคบักบัการจ่ายเงินเพ่ืออาํนวยความสะดวกหรือเพ่ือเร่งงานใหเ้สร็จเร็วข้ึน

0

1 (โดยทัว่ไปการจ่ายเงินเพียงจาํนวนท่ีเลก็นอ้ยเพ่ือเร่งประสิทธิภาพการใหบ้ริการอนัเป็นงานท่ีมีลกัษณะเป็นกิจวตัรหนา้ท่ีทางราชการท่ีบริษทัสมควร

ไดรั้บอยา่งถูกกฎหมาย) หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองการจ่ายเงินดงักล่าวใหข้อคาํแนะนาํจากท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษทั 

 

กฎหมายป้องกนัการคอรัปชัน่ของสหรัฐอเมริกากาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งมีระบบควบคุมบญัชีภายในและกาํหนดใหเ้อกสารและขอ้มูลทางบญัชีของบริษทั

มีความเท่ียงตรงสะทอ้นถึงความจริงในการทาํธุรกรรมทุกประเภท 

 

ห้ามผูใ้ดบนัทึกหรือแจง้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรือบิดเบือนความเขา้ใจในขอ้มูลทางบญัชีของบริษทัไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม และท่านตอ้งมีเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งประกอบการจ่ายหรือรับเงินเบิกจ่ายทุกคร้ังและห้ามจ่ายหรือรับเงินเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากเหตุผลดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารการ

จ่ายเงิน 

 

บริษทัขอย ํ้าเตือนให้พนกังานทุกคน ตวัแทน หรือผูแ้ทน ปฏิบติัตามนโยบายและกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการคอรัปชัน่ของสหรัฐอเมริกา หากท่าน

พบเห็นหรือรับทราบถึงการฝ่าฝืนนโยบายหรือกฎหมายดงักล่าว ใหท่้านแจง้ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 

 

ความต้องการสําคญั 

ห้ามจ่ายเงินหรือเสนอให้เงินหรือให้ส่ิงมีค่าแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือผูแ้ทนของบุคคลเหล่านั้น หรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง พรรคการเมืองหรือ

เจา้หน้าท่ีหรือผูแ้ทนขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศโดยเจตนาท่ีจะเพ่ิมผลประโยชน์ทางธุรกิจให้บริษทั และห้ามจ่ายเงินหรือเสนอเงินใน

ทาํนองเดียวกนัน้ีผ่านทางกิจการร่วมคา้และบริษทัในเครือท่ีทาํธุรกิจในต่างประเทศ การจ่ายเงินหรือการเสนอให้เงินดงักล่าวจะนาํไปสู่การดาํเนินคดี

ทั้งทางแพ่งและทางอาญาภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัการคอรัปชัน่ของสหรัฐอเมริกา การฝ่าฝืนหรือพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยตอ้งถูกรายงานทนัที   

 

ส่ิงที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ 

• หา้มจ่ายเงินแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือแก่บุคคลหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีดงักล่าว 

• รายงานการฝ่าฝืนท่ีท่านพบเห็นหรือรับทราบ 

• หา้มใหข้องขวญั หรือการเล้ียงรับรอง แก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ หากยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัล่วงหนา้จากท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษทัก่อน 

• หา้มจ่ายเงินเพ่ืออาํนวยความสะดวก โดยยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 

• จดัทาํและลงรายการบญัชีใหถู้กตอ้งเพ่ือใชใ้นการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานส้ินปี 

• รายงานเม่ือพบวา่มีการเรียกรับหรือการใหเ้งินทุกประเภทท่ีอาจผิดกฎหมาย 

                                                 
1 ตามคาํนิยามของกฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกนัการคอรปัชั่นของสหรฐัอเมรกิา: การจ่ายเงินรางวลัหรือเงินจงูใจใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตา่งประเทศ พรรคการเมือง 

หรอืเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง เพ่ือเรง่รดัการดาํเนินงานสาํหรบั "การดาํเนินการตามหนา้ท่ีปกตขิองรฐับาล" เช่น การดาํเนินการดา้นเอกสาร การออก

ใบอนญุาต และการดาํเนินการอ่ืนๆ ของเจา้หนา้ท่ี เพ่ือเรง่รดัการดาํเนินการซึง่เจา้หนา้ท่ีไม่ตอ้งใชด้ลุพินิจ กลา่วคือ เป็นหนา้ท่ีท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัอิยู่แลว้ 

การจ่ายเงินดงักลา่วมิใช่การจ่ายเงินท่ีเจตนาใหมี้อิทธิพลตอ่ผลลพัธท่ี์จะไดม้าจากการดาํเนินการของเจา้หนา้ท่ี เพียงแคมุ่ง่หมายใหมี้ผลตอ่ระยะเวลาของ

การดาํเนินการเทา่นัน้ 
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การดําเนินการ 

ความรับผดิชอบของบริษทั 

บริษัท ซียูอีแอล จาํกัด มีหน้าท่ีนําโครงการจริยธรรมและการปฏิบัติตามหลกัจริยธรรมมาบังคบัใช้ให้บรรลุผล จดัทํา

กฎระเบียบและรักษานโยบาย ปรับปรุงและแจกจ่ายระเบียบฉบบัน้ี รวมทั้งจดัทาํส่ือต่างๆเพ่ือใหพ้นกังาน เขา้ใจ และปฏิบติั

ตามระเบียบโดยการเสนอ 

• นโยบายและขั้นตอนท่ีชดัเจน 

• ใหก้ารฝึกอบรมและการศึกษา 

• มีแหล่งขอ้มูลท่ีพนกังานสามารถขอคาํปรึกษา แนะนาํ ร้องเรียนหรือรายงานการฝ่าฝืน 

• จดัใหมี้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

บริษทัจะดาํเนินการตามขั้นตอนอยา่งจริงจงัเม่ือมีการร้องเรียน การรายงาน รวมทั้งการแจง้ทางโทรศพัท ์การร้องเรียนโดย

สุจริตเก่ียวกบักฎระเบียบ Code of Conduct  บริษทัจะเร่ิมสอบสวนหาความจริงเก่ียวกบัการร้องเรียนอยา่งเป็นความลบัและ

อย่างรวดเร็วและหากปรากฎว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ Code of Conduct บริษทัจะดาํเนินการอย่างเหมาะสมรวมถึงการ

ดาํเนินการทางวนิยัและดาํเนินการอนัจาํเป็นเพ่ือป้องกนัการฝ่าฝืนซํ้ าและในบางกรณีบริษทัตอ้งแจง้หน่วยงานรัฐ  

ผู้จดัการและหัวหน้างาน 

ผูจ้ ัดการและหัวหน้างานควรให้คาํแนะนําและเสนอแนะพนักงานอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ทันท่วงที แก่พนักงานโดย

สอดคลอ้งกบักฎระเบียบ Code of Conduct และหลกัจริยธรรม นอกจากน้ีเพ่ือให้พนกังานเขา้ใจในกฎระเบียบของ Code of 

Conduct ไดม้ากข้ึน ผูจ้ดัการและหวัหนา้งานควรส่งเสริมใหพ้นกังานไดถ้ามคาํถาม ถามขอ้สงสยัเก่ียวกบักฎระเบียบและให้

คาํปรึกษา คาํแนะนาํท่ีถูกตอ้งเหมาะสมก่อนท่ีพนกังานจะดาํเนินการต่อไป  บริษทัคาดหวงัให้ผูจ้ดัการ หัวหนา้งานมีส่วน

สาํคญัในการส่งเสริมใหบ้ริษทัมีมาตรฐานในการทาํธุรกิจโดยยดึหลกัจริยธรรม ผูจ้ดัการและหวัหนา้งานจึงตอ้งมีหนา้ท่ีเป็น

ผูน้ําในการสร้างบรรยากาศในท่ีทาํงานให้พนักงานร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎระเบียบและคอยสอดส่องพฤติกรรมของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและให้คาํแนะนํา การตักเตือน เช่นจัดให้มีการอบรม การส่ือสารในเร่ืองกฎระเบียบ และให้มีการ

ดาํเนินการทางวนิยัแก่ผูฝ่้าฝืน หากหวัหนา้งานไม่ดาํเนินการตามหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งให้การฝึกอบรม ส่ือสาร และการดาํเนินการ

ทางวนิยัเม่ือจาํเป็น ท่านอาจถูกดาํเนินการทางวนิยัดว้ยเช่นกนั  

พนักงาน 

ในฐานะท่ีเป็นพนกังานของบริษทัท่านตอ้งรับผดิชอบต่อการกระทาํทางดา้นจริยธรรมของตวัท่านเองเป็นส่ิงแรก ท่านตอ้งมี

ความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งอ่าน ทาํความเขา้ใจ ปฏิบติัตามกฎระเบียบปฏิบติัฉบบัน้ี และศึกษารายละเอียดนโยบายของบริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลกระทบต่องานของท่านโดยตรง นอกจากนั้นท่านตอ้งปฏิบติัตามกฎดงัต่อไปน้ี  

• เขา้รับการฝึกอบรมท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานของท่าน 

• ใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนอนัเก่ียวกบัการร้องเรียนทางจริยธรรมหรือการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

• ท่านตอ้งมัน่ใจวา่การกระทาํของท่านถูกกฎหมายและหลกัจริยธรรม 

• หากท่านมีขอ้สงสยัวา่จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไรใหถู้กตอ้ง ใหท่้านขอคาํปรึกษาและรับคาํแนะนาํก่อนจะเร่ิมปฏิบติั 

• รายงานขอ้กงัวลหรือขอ้สงสยัวา่มีการละเมิด 



CUEL Code of Conduct 

การรายงานในกรณีที่สงสัยว่ามกีารฝ่าฝืนกฎระเบียบ  

หากท่านเช่ือวา่มีบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ซียอีูแอล จาํกดั (รวมถึงผูจ้ดัการ หัวหนา้งาน เพ่ือนพนกังาน ผูค้า้ คู่สัญญา 

ตวัแทน ผูแ้ทน ผูใ้ห้คาํปรึกษา และหุ้นส่วน) ไดฝ่้าฝืนกฎระเบียบขอ้หน่ึงขอ้ใดของ Code of Conduct ท่านตอ้งแจง้เร่ือง

ดงักล่าวแก่หัวหนา้งานหรือผูจ้ดัการของท่าน ตวัแทนฝ่ายบุคคล หรือท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายของบริษทั ทั้งน้ีท่านสามารถ

รายงานผ่านทางโทรศพัท์ อีเมลล ์จดหมายหรือแจง้เป็นการส่วนตวั ท่านมีหนา้ท่ีรายงานกิจกรรมท่ีอาจฝ่าฝืนต่อระเบียบน้ี 

ต่อกฎหมาย หรือต่อกฎระเบียบต่างๆ บริษทัจะเร่ิมดาํเนินการสอบสวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมดอยา่งรวดเร็วและเป็นความลบั

เท่าท่ีสามารถทาํได ้บริษทัจะดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งและทาํการเปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็น 

 

บริษทัคาดหวงัวา่พนกังานทุกท่านจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยชอบดว้ยกฎหมาย ต่อขอ้กล่าวหาวา่มีการละเลย

ระเบียบ นโยบายของบริษทั หรือกฎหมาย บริษทัจะให้ความร่วมมือกบัการสอบสวนท่ีชอบดว้ยกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

เม่ือบริษทัไดรั้บแจง้จากภายนอกเก่ียวกบัการสืบสวน บริษทัจะเตรียมเอกสารท่ีอาจเก่ียวขอ้งใหพ้ร้อม 

 

การคุ้มครองผู้ร้องเรียนโดยสุจริต 

บริษทัจะไม่ลงโทษบุคคลใดก็ตามท่ีแจง้ดว้ยเจตนาสุจริตในเร่ืองเก่ียวกบัจริยธรรมหรือการปฏิบติัตามระเบียบ ผูท่ี้ร้องเรียน

หรือผูท่ี้ช่วยแกไ้ขกรณีการร้องเรียนจะไดรั้บการคุม้ครอง  อยา่งไรก็ตาม สาํหรับผูท่ี้ใชร้ะเบียบน้ีเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือข่มขู่ผูอ่ื้น 

หรือแพร่ข่าวลือหรือเพ่ือตอ้งการทาํลายช่ือเสียงผูอ่ื้นโดยมิชอบ ผูก้ระทาํจะถูกดาํเนินการทางวนิยั 

 

การดาํเนินการทางวนัิย 

การฝ่าฝืนระเบียบฉบบัน้ี การฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย อาจก่อใหเ้กิดผลเสียอยา่งร้ายแรงต่อผูก้ระทาํและต่อ

บริษทั การฝ่าฝืนในบางเร่ืองอาจเป็นความผิดทางอาญาและมีบทลงโทษดว้ยการถูกปรับจนถึงโทษจาํคุก นอกจากน้ียงัเป็น

การทาํลายสมัพนัธภาพของบริษทั ซียอีูแอล จาํกดักบัลูกคา้และคู่คา้และอาจทาํใหเ้สียสิทธิพิเศษการทาํธุรกิจในประเทศไทย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ 

 

พนกังานท่ีฝ่าฝืนระเบียบฉบบัน้ี หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ตอ้งถูกดาํเนินการทางวนิยัและอาจถึงขั้นเลิกจา้ง 

ทั้งน้ีบริษทัจะไม่ทนต่อการละเมิดหรือฝ่าฝืนใดๆท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆทั้งส้ิน 

 

การอนุโลม 

การละเมิดต่อระเบียบฉบับน้ีเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดใ้นทุกกรณี ภายใตส้ถานการณ์ท่ีถูกกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะอาจมีการ

อนุโลมให้ดาํเนินการไดโ้ดยไดรั้บการอนุมติัจากท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษทั สําหรับผูบ้ริหารหรือกรรมการบริษทั 

ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ และตอ้งพร้อมเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ สาํหรับเก็บเขา้แฟ้มทะเบียนบุคคลของแต่ละท่าน 
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