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ประกาศคณะกรรมการบริษทั 

 ฉบบัท่ี 1 /2561 

เร่ือง หลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมธรุกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

------------------------------------------------------ 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบรษิัท ในการประชุมครัง้ที่ 6 /2561 วนัที่ 1 ตุลาคม 2561
บรษิัทจึงออกประกาศเรื่อง หลกัปฏิบตัิเกี่ยวกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกจิของกรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนกังาน เพือ่ถอืเป็นหลกัและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. บทน า 

 ภายใต้การแข่งขนัทางธุรกิจอย่างเข้มข้นนัน้ เพื่อให้บริษัท บุญชยัพาณิชย์ (1979) จ ากดั 
(บรษิทั) และบรษิทัในกลุ่ม สามารถประสบความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิอย่างสง่างาม  บรษิทัจงึมไิดมุ้่งหวงั
เฉพาะผลส าเรจ็ของธุรกจิเทา่นัน้ แต่ยงัค านึงถงึกระบวนการทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิดว้ย  บรษิทัตระหนัก
ถงึความมจีรรยาบรรณและจรยิธรรมของบุคลากรของบรษิทั ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคญัในการสนบัสนุนและยกระดบั
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและยงัเป็นรากฐานส าคญัทีท่ าใหธุ้รกจิเจรญิเตบิโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื  ตลอดจน
เป็นสิง่ทีจ่ะสนบัสนุนใหบ้รษิทัสามารถบรรลุตามกลยทุธแ์ละวตัถุประสงคข์องการด าเนินธุรกจิ 

2. ผู้มีหน้าท่ีต้องปฏิบติั 

 ผูม้หีน้าที่ต้องปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมนี้ ได้แก่ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตลอดถงึลูกจา้ง ทีป่รกึษา คู่สญัญา และผูก้ระท าการแทนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายใหก้ระท า
หน้าทีใ่นนามบรษิทัหรอืแทนบุคคลทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ 

3. หลกัการพ้ืนฐาน 

 หลกัการพืน้ฐานของจรรยาบรรณและจรยิธรรม 

3.1 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ มคีณุธรรม และความรบัผดิชอบ 

3.2 เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลอันเป็นความลับ  เพื่อแสวงหา
ประโยชน์แกต่นเองหรอืผูอ้ืน่ในทางทีม่ชิอบ 

3.3 ป้องกนั หรอืหลกีเลีย่งการกระท าใด ๆ ทีอ่าจน ามาซึง่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.4 ปฏบิตัตินเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่คีวามรู ้ความช านาญ และความระมดัระวงัรอบคอบ 
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4. หลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรม 

 บุคลากรของบรษิทั ได้แก่ กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน ตลอดถึงลูกจ้าง ที่ปรกึษา คู่สญัญา 
ผูก้ระท าการแทนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายใหก้ระท าหน้าทีใ่นนามบรษิทัหรอืแทนบุคคลทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ พงึยดึถอื
ในหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกจิ ดงันี้ 

4.1 การประพฤติและปฏิบติัตน 

1) ปฏิบตัิหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งต่อการด าเนินธุรกจิ วตัถุประสงค์ 
ขอ้บงัคบัของบรษิทั หลกัการก ากบัดแูลกจิการ และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

2) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เ ป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

3) ยดึมัน่ในคุณธรรม และไม่แสวงหาต าแหน่ง ความด ีความชอบ หรอืประโยชน์อื่นใด
โดยมชิอบจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืจากบุคคลอืน่ใด 

4) ละเวน้จากอบายมขุ และสิง่เสพตดิทัง้ปวง ไม่ประพฤตตินในทางทีอ่าจท าใหเ้สือ่มเสยี
เกียรติและชื่อเสียงของตนเองและบริษัท เช่น ไม่กระท าตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนัน 
ทกุประเภท และไมยุ่ง่เกีย่วกบัสิง่เสพตดิทกุประเภท เป็นตน้ 

5) ไม่ประกอบอาชพี หรอืวชิาชพี หรอืกระท าการใดอนัจะกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที่ 
หรอืชือ่เสยีงของตนเองและบรษิทั 

6) หลีกเลี่ยงการมภีาระผูกพนัทางการเงนิกบับุคคลที่ท าธุรกจิกบับรษิทั หรอืระหว่าง
บุคลากรดว้ยกนัเอง ซึง่หมายความรวมถงึการใหกู้ย้มืเงนิหรอืกูย้มืเงนิ การเรยีกรอ้งเรีย่ไรต่าง ๆ การเล่นแชร์ 
ฯลฯ  ยกเวน้กจิกรรมเพือ่การกศุลและสาธารณะ 

7) ไมแ่สวงหาผลประโยชน์อนัมชิอบ ไมว่่าโดยทางตรง หรอืทางออ้ม 

8) ไม่กระท าการใดอนัมลีกัษณะเป็นการเขา้ไปบรหิารหรอืจดัการใด ๆ ในบรษิทัอื่นทีม่ ี
ผลบัน่ทอนผลประโยชน์ของบรษิทั หรอืเอือ้ประโยชน์ใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลใด ๆ ไมว่่าจะท าเพือ่ประโยชน์ของ
ตนเองหรอืของผูอ้ืน่ 

9) รกัษาและรว่มสรา้งสรรค ์ใหเ้กดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ 

4.2 การปฏิบติัต่อผู้ร่วมงาน 

1) เสรมิสรา้งการท างานเป็นทมีโดยใหค้วามรว่มมอื ช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั เพื่อ
ประโยชน์ต่องานของบรษิทั โดยสว่นรวม 

2) ปฏิบตัิต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มนี ้าใจ มมีนุษยสมัพนัธ์อนัดี ปรบัตนให้
สามารถท างานรว่มกบับุคคลอืน่ได ้และไมปิ่ดบงัขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานของเพือ่นรว่มงาน 
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3) ใหเ้กยีรตผิูอ้ ืน่ โดยไมน่ าผลงานของผูอ้ืน่มาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

4) ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เ ป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทัง้มคีวามสภุาพต่อบุคลากรผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร้ว่มงานทกุระดบั 

5) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัติ่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนบัถอื 

6) ผู้ใต้บังคับบัญชารับฟังค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้าม
ผู้บงัคบับญัชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไปเป็นผู้ส ัง่ รวมทัง้มคีวามสุภาพต่อบุคลากรและเพื่อน
รว่มงานทกุระดบั 

7) หลีกเลี่ยงการน าเอาขอ้มูลหรือเรื่องราวของบุคลากรอื่น ทัง้ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการ
ปฏบิตังิานและเรือ่งสว่นตวัไปเปิดเผย หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะกอ่ใหเ้กิดความเสยีหายแกบุ่คลากร หรอื
ภาพลกัษณ์โดยสว่นรวมของบรษิทั 

8) ไมก่ระท าการใด ๆ ทีผ่ดิศลีธรรมหรอืเป็นการคุกคามทางเพศต่อบุคลากรอืน่ โดยการ
กระท าดงักล่าวก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้น ร าคาญ หรอืก่อใหเ้กดิสภาพแวดล้อมในการท างานทีบ่ ัน่ทอนก าลงัใจ 
เป็นปฏปัิกษ์ หรอืกา้วรา้ว รวมถึงการรบกวนการปฏบิตังิานของบุคลากรอื่นโดยไม่มเีหตุผล พฤตกิรรมดงักล่าว
ครอบคลุมถงึการลวนลาม อนาจาร หรอืการล่วงเกนิทางเพศไมว่่าจะดว้ยวาจาหรอืรา่งกายกต็าม 

4.3 การปฏิบติัต่อบริษทั 

1) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์ สุจรติ มุ่งมัน่ ทุ่มเทก าลงักายและก าลัง
ความคดิในการท างาน ตลอดจนปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนโยบายของบรษิทั ค่านิยม และประเพณีอนัดงีาม 
โดยถอืประโยชน์ของบรษิทั เป็นส าคญั 

2) ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามนโยบายอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม 
ในการท างาน 

3) รกัษาความลบัของผูว้่าจ้าง คู่คา้ และบรษิทั อย่างเคร่งครดั โดยดูแลระมดัระวงัมใิห้
เอกสาร หรอืขา่วสารอนัเป็นความลบั รัว่ไหล หรอืตกไปถงึผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายแก่
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และบรษิทั 

4) ไม่กล่าวรา้ยหรอืกระท าการใด ๆ อนัน าไปสู่ความแตกแยก หรอืความเสยีหายภายใน
ของบรษิทั หรอืของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

5) รกัษาเกยีรตขิองตนใหเ้ป็นทีย่อมรบัในบรษิทั 

6) สรา้งความสมัพนัธ์อนัด ีโดยใหค้วามร่วมมอืกบัสงัคม ชุมชน หน่วยงานราชการ และ
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ในการใหข้อ้มลูบุคลากรทุกระดบัควรปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งระมดัระวงั รอบคอบเพือ่ประโยชน์ของ
บรษิทั และสว่นรวม 
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7) ให้ความเอาใจใส่และช่วยด าเนินการใด ๆ ที่จะรกัษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
ในการท างาน รวมทัง้การพฒันาองคก์รไปสูค่วามเป็นเลศิ 

8) หลกีเลี่ยงการให ้และหรอืรบัสิง่ของ รบัการเลี้ยงรบัรองหรอืประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ 
หรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั เวน้แต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิในทางทีช่อบธรรมของบรษิทั 
หรอืในเทศกาลหรอืประเพณีนิยมในมลูคา่ทีเ่หมาะสม ซึง่ผูร้บัพงึพจิารณา หากของขวญัทีไ่ดร้บัในรปูของเงนิหรอื
สิง่ของมมีลูคา่สงูเกนิกว่าสามพนับาทใหป้ฏเิสธทีจ่ะรบัและสง่คนื 

9) ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปิดการกระท าใด  ๆ ที่อาจขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั หรอืเขา้ไปมสีว่นรว่มในการปกปิดการกระท าใด ๆ ทีผ่ดิกฎหมาย 

4.4 การปฏิบติัต่อผู้ว่าจ้าง คู่ค้า หรือคู่แข่ง 

1) ปฏบิตัติ่อผูว้่าจา้ง คูค่า้หรอืคูแ่ขง่ ดว้ยความเขา้ใจและความรว่มมอืทีด่รีะหว่างกนั 

2) เสนอบรกิารทีม่คีณุภาพใหแ้กผู่ว้่าจา้งดว้ยมติรภาพอนัอบอุน่ และความโอบเอือ้เกือ้กลู 

3) ใชค้วามระมดัระวงัอย่างสมเหตุผล ในการใหค้ าแนะน าหรอืตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ 
แทนผูว้่าจา้ง โดยค านึงถงึความเหมาะสม 

4) ดแูลและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 

5) สนับสนุนการปฏบิตัภิารกจิทางสงัคมตามโอกาสอนัควร  ตลอดจนการมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมเพือ่การบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ การศกึษา และการสรา้งความเจรญิกา้วหน้าใหแ้กป่ระเทศชาต ิ

 จรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกจิฉบบันี้ ก าหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ หรอื
เมือ่มเีหตุการณ์เปลีย่นแปลง 

 ทัง้นี้  ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่1 ตุลาคม 2561 
  บรษิทั บุญชยัพาณิชย ์(1979) จ ากดั 

 

 

  (                                      ) 
    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 


