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COMPLIANCE POLICY 
FLS is committed to becoming a leading international corporation that bolsters clients and 
stakeholders’ confidence in its business, supplements value to the organization, and 
promotes sustainable growth. The company manages its business with internationally 
accepted corporate governance for the good of society so that it may achieve its goals 
and maintain its excellence in righteousness, which forms the basic value of leading 
corporations. Below is its compliance policy, designed to frame its various aspects of 
business: 

1. The board of directors (“The board”), the management, and all employees are to 
observe the compliance policy with confidence, faith, and understanding of the 
principles. 

2. The board, the management, and all employees are to routinely apply the 
company’s compliance principles to all areas of business management so that these 
principles may become an organizational culture. 

3. The board, the management, and all employees are to be committed to fair 
treatment of all stakeholders and serve the company with dedication, integrity, and 
transparency. 

4. The board, the management, and all employees can make recommendations for 
improving this policy so that it may better align with and suit current business 
management standards, as well as evolving social needs and international 
practices. 

5. Compliance with our policy is a key indicator for business management 
performance assessment of the board and the management, and for performance 
assessment of all employees. 

The frame for compliance with the compliance policy appears in the employee manual, 
which is handed out to all employees. 

                                                                                Torbjörn  Larisch 
                                                                  Managing Director 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะเป็นบริษัทชัน้น าในระดบันานาชาติ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับ

ลกูค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินธุรกิจ  เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลกัการก ากับดูแลกิจการอันเป็นสากล
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย  และด ารงรักษาความเป็นเลิศใน
คุณธรรม อันเป็นคุณค่าพืน้ฐานขององค์กรชัน้น า ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับ
ดแูลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติังานด้านต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ด้วยความเชื่อมัน่ ศรัทธา และเข้าใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะน าหลกัการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ไปปฏิบติัในการบริหารจดัการธุรกิจทุกระดบั โดยถือเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรม
ที่ดีขององค์กร 

3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน จะยดึมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบติัต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่าง
เต็มความสามารถ ด้วยความสจุริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ 

4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนิน
ธุรกิจ และความต้องการของสงัคมที่เปลีย่นแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5. การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ถือเป็นดชันีชีว้ดัที่ส าคัญในการ
ประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ  กับผู้บริหาร และการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานทกุคน 

ทัง้นี ้กรอบการปฏิบัติงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการข้างต้น  จะแสดงอยู่ในคู่มือพนักงาน 
ซึง่แจกให้พนกังานทกุคนเพื่อยดึถือปฏิบติั 

           นายทอร์บเยอร์น  ลาลิสซ์ 
                          กรรมการผู้จดัการ 
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ANTI-CORRUPTION POLICY 
All FLS Personnel are required to comply with this policy and are responsible for ensuring 
that FLS business is undertaken with the utmost integrity with regard to the following 
matters: 
 

 Fraud and extortion  

Fraud and extortion are criminal offences. FLS prohibits the direct or indirect demand 

for or acceptance of any advantage, through deception or otherwise, which is used 

for FLS benefit.  
 

 Bribery  

FLS prohibits the direct or through intermediaries, offer or promise any personal or 
improper advantage in order to obtain or retain a business or other advantage from 
a third Party, whether public or private. FLS will not pay or accept bribes, arrange or 
accept kickbacks and shall not take any actions to violate, or cause its business 
partners to violate, any applicable anti-bribery laws and regulations including the 
U.S. Foreign Corrupt Practices and the UK Bribery Acts. 
The advantage may have been offered or received, or the improper performance 
undertaken, directly or indirectly (for example, via a customer, agent, intermediary 
or supplier). The improper activity may be connected with FLS business (including 
the activity of employees or third parties working on behalf of FLS) or with the 
functions of government or other public bodies.  
 

 Facilitation payments  

FLS prohibits facilitation payments. A facilitation payment is payment of a bribe to a 

government or public official to secure or expedite the performance of a routine action 

to which the payer is entitled. FLS recognises that there may be circumstances in 

which an official immediately threatens or compromises the personal safety and 

security of an individual concerned (or another) in order to procure the payment. In 

such situations, any payment must be reported in accordance with the relevant 

procedures.  
 

 Gifts, entertainment (hospitality) and expenses  

FLS recognises that fostering good relationships with business partners is important 

to its continued success. The provision and receipt of modest gifts and entertainment, 

and the incurring of modest expenses, are acceptable in principle provided that they 

are reasonable and made transparently. However, the provision or receipt of any gift 

or entertainment, or the incurring of any expenses, is not permitted where it is offered 

or received in exchange for a business or other improper benefit, creates (or may 

create) any sense of “obligation”, influences (or could influence, in any way) business 

judgement or creates (or may create) a conflict between a Relevant Person’s personal 

interests and those of FLS or is otherwise illegal. Any activity that could be perceived 

as having any of the above effects is also prohibited. FLS business decisions and 

those of its partners must be made (and be seen to be made) objectively and without 

influence by gifts or favours. Relevant Persons may only offer or accept corporate or 

personal gifts of a modest value. In all circumstances, gifts, entertainment and other 

expenditure must be subject to an appropriate disclosure process and gifts, 

entertainment and expenditure above a specified value must be subject to an 

appropriate (prior) approval process. It is anticipated that values will vary according 

to the jurisdiction concerned.  
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 Third parties  

FLS is aware that its reputation may be damaged by the conduct of third parties acting 

on its behalf or by others with which it does business. In certain circumstances, their 

actions can have legal implications for FLS. As such, it is not acceptable for a third 

party acting on FLS behalf to act in a way which would breach this policy were the 

act in question undertaken by FLS directly. FLS is therefore committed to  

(a)  taking reasonable steps to ensure that its business partners are made aware 

of, understand and adhere to this policy (and, where relevant, its associated 

procedures);  

(b) verifying the integrity and reputation of its business partners through appropriate 

and reasonable due diligence in light of perceived levels of risk; and  

(c) (where appropriate and possible) putting in place appropriate and reasonable 

controls to monitor the use of FLS money by third parties acting on FLS behalf.  
 

 Interaction with government officials and lobbying  

FLS does not, directly or indirectly through intermediaries or other third parties, offer, 

promise or provide any financial or other advantage or otherwise seek to exercise 

improper influence in its relations with government or public officials in order to obtain 

any improper advantage.  
 

 Charitable contributions and sponsorships  

FLS makes charitable contributions and offers sponsorships for the purposes of socio-

economic development or linked to cultural or sporting activities and not for improper 

business purposes. Charitable donations and sponsorships must not be perceived 

as being given for improper purposes. When a charitable contribution or sponsorship 

is proposed, it must be transparent, documented, made in accordance with 

applicable law and assessed for compliance with this policy and any related 

procedures.  
 

 Political donations  

FLS does not participate directly or indirectly in party politics and does not usually 

make payments to political parties, politicians or related organisations. In exceptional 

circumstances, donations may be made, with the approval of FLS Chairman and/or 

Managing Director, in support of the democratic processes in the country where the 

donation is being made. Political donations must be made only to pro-democratic 

registered parties that are committed to the protection of human rights, good 

governance and the rule of law. In such cases, proposed payments must be made in 

a transparent manner with adherence to the above criteria. FLS respects the right of 

FLS personnel to participate in the political process. When pursuing such activities, 

FLS personnel must ensure that their views are not identified as those of FLS.  
 

This policy will be communicated to all employees and made available to the public upon 
request. FLS personnel at all levels shall sign to acknowledge that they have studied, 
understood and embraced them as working guidelines with the aim of preserving FLS’s 
Corporate Policies. 

                                                                                Torbjörn  Larisch 
                                                                  Managing Director 
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 

บุคคลากรทุกคนของเอฟแอลเอสต้องปฏิบัติตามนโยบายนีแ้ละมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้าง
ความมัน่ใจว่าธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการภายใต้เอฟแอลเอสด าเนินไปด้วยความซ่ือสตัย์
อย่างสงูสดุ ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
 

 การฉ้อโกงและกรรโชกทรัพย์ 

การฉ้อโกงและกรรโชกทรัพย์ถือเป็นความผิดทางอาญา บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการใช้อุบาย
หรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงหรืออื่นๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันน ามาเพื่อทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์ต่อเอฟแอลเอสทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 

 การติดสินบน 

เอฟแอลเอสห้ามไม่ให้มีการติดสนิบนทกุรูปแบบ ในการที่จะเสนอหรือสญัญาจะให้ผล
ประโยชน์สว่นบุคคลหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมใดๆ เพื่อที่จะด ารงไว้ซึง่การด าเนิน
ธุรกิจหรือรับเอาซึง่ผลประโยชน์อื่นๆ จากบคุคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นในสว่นของราชการ
หรือเอกชน เอฟแอลเอสต้องไม่จ่ายหรือรับสนิบน จดัเตรียม หรือรับเงินทจุริต และต้องไม่
ด าเนินการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิด หรือท าให้คู่ค้าของตนละเมิดกฎหมายและกฎเกณฑ์
ด้านการต่อต้านการติดสนิบน ซึง่รวมถงึพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบติัการทจุริตต่อ
ต่างชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) และพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการติดสนิบนแห่งสหราชอาณาจักร (UK Bribery Act)  
กรณีการติดสนิบนซึง่เข้าข่ายตามหลกัการที่กลา่วมาเหล่านีอ้าจเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการ
โดย หรือการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน ตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษา 
นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือพนักงาน ร่วมกับ (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง) เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ สมาชิกครอบครัว และผู้มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ลงสมัครรับ
เลือกตัง้ ทางการเมือง พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค พนักงานภาคเอกชน (รวมถึง
บคุคลซึง่เป็นผู้สัง่การหรือท างานให้กับองค์กรภาคเอกชนไม่ว่าจะในตาแหน่งใดก็ตาม) หรือ
บคุคลที่สาม        

 
 
 
 

 
 

 การจ่ายเงนิเพ่ืออ านวยความสะดวก 

เอฟแอลเอสห้ามโดยเด็ดขาดมิให้มีการจ่ายเงินให้หน่วยงานภาครัฐหรือข้าราชการเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการสง่ส่วยเพื่อให้ได้รับ
การปกป้องคุ้ มครองจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเพื่อให้เกิดความสะดวกราบร่ืนในการ
ด าเนินธุรกิจ  
ในสถานการณ์ที่อาจมองอย่างมีเหตุผลได้ว่าเป็นการข่มขู่คุกคาม หรือกรณีที่ต้องเผชิญ
กับความอันตรายเฉพาะหน้า การจ่ายเงินที่อาจจะจ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึน้กบัพนกังานหรือบคุคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัเอฟแอลเอส การจ่ายเงินแบบโดนบังคับ
ใดๆ ก็ตามจะต้องถูกรายงานอย่างถูกต้องให้กับผู้บังคับบัญชา และกรรมการผู้จัดการ
ทราบทนัทีเพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินดังกลา่วถูกจดบนัทึกอย่างถูกต้องและแสดงให้ฝ่าย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ  
 

 ของก านัล การเลี้ยงรับรองหรือให้ความบันเทิงและการจ่ายเงนิเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด 

เอฟแอลเอสตระหนักดีว่าการส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจนัน้ถือเป็น
เร่ืองที่ส าคัญในการต่อยอดทางธุรกิจ การให้หรือรับของขวัญตามประเพณีนิยมหรือการ
เลีย้งรับรองทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเกิดขึน้ได้หากมีความ
เหมาะสม สมเหตสุมผลและโปร่งใส  
อย่างไรก็ตามการให้หรือรับของก านัล การเลีย้งรับรองใดๆ ที่ส่งผล (หรืออาจส่งผล) ให้
เกิดผลกระทบทางผลประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนร่วมในการปกปิดการ
กระท าใดๆ ที่ผิดกฏหมาย หรืออย่างใดอย่างอื่นที่อาจถูกมองว่ามีผลกระทบดงักล่าวข้างต้น 
ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดต่อธุรกิจของเอฟแอลเอส  
เอฟแอลเอสต้องตดัสนิใจในเร่ืองธุรกิจด้วยตนเอง โดยเป็นอิสระจากการท าความเข้าใจหรือ
การตกลงกับคู่ค้า ซัพพลายเออร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเสนอหรือตอบรับการเลีย้ง
อาหารหรือเลีย้งรับรอง การรับของก านัล ผู้ที่เก่ียวข้องต้องพิจารณาและด าเนินการให้เป็น
เร่ืองที่สมเหตุผล เปิดเผย เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ เหมาะสม ไม่เกิดบ่อยครัง้ และไม่มี
มลูค่าสงูกว่าที่เอฟแอลเอสก าหนดไว้ (ก่อน) ขัน้ตอนการอนมุติัโดยผู้มีอ านาจ 
 



v 
 

 
 

 บุคคลท่ีสาม 

เอฟแอลเอสตระหนักอยู่เสมอว่าการกระท าใดก็ตามที่อาจสร้างความเสื่อมเสยีชื่อเสียง
หรือมีผลทางกฎหมายต่อเอฟแอลเอส ซึ่งอาจเกิดขึน้ได้โดยบุคคลที่สามที่ปฏิบัติงาน
ภายใต้ชื่อเอฟแอลเอ ดังนัน้ เอฟแอลเอสจึงมิยอมให้บุคคลที่สามที่เก่ียวข้องหรือ
ปฏิบติังานในนามเอฟแอลเอสละเมิดนโยบายนี ้  
เอฟแอลเอสจงึมีมาตรการในการควบคุมดงัต่อไปนี ้  

(ก) ด าเนินการด้วยขัน้ตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าคู้ ค้าทางธุรกิจเข้าใจและ
ตระหนกัถงึการปฏิบติัตามนโยบายนี ้ (หรืออื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) อย่างเคร่งครัด 

(ข) ตรวจสอบคุณสมบัติและชื่อเสียงที่ผ่านของคู่ค้าทางธุรกิจจนเป็นที่น่าพอใจ
และมีความเสีย่งในระดบัที่เหมาะสมจะร่วมธุรกิจกนัได้ 

(ค) (หากจ าเป็นและเป็นไปได้) การวางมาตรการในพืน้ที่อย่างเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล เพื่อควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของเอฟแอลเอส อัน
เกิดโดยบคุคลที่สามที่ปฏิบติังานภายใต้ชื่อเอฟแอลเอส  

 

 การปฏิสัมพันธ์เจ้าหน้าท่ีรัฐและการล็อบบ้ี  

เอฟแอลเอสไม่สนับสนุนให้มีการล็อบบีแ้ละเสนอประโยชน์กับเจ้าหน้าที่รัฐทัง้ทางตรง

และทางอ้อม หรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน หรือพยายามที่จะมีอิทธิพลกับเจ้าหน้าที่รัฐอันน ามา

ซึง่ผลประโยชน์ หรือการช่วยปกปิดการกระท าใดๆ ที่ขดัต่อกฏหมาย 
 

 เงนิบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงนิสนับสนุน 

การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนนุไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้าง
ในการติดสนิบน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 การบริจาคทางการเมือง 

เอฟแอลเอสไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ  และไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ  ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเก่ียวข้อง หรือให้การสนับสนุนพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงัหนึ่ง อันอาจน าไปสู่ความไม่
สามัคคีปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาติ เอฟแอลเอสไม่บริจาคหรือใช้ทรัพย์สนิ
ของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงั
หนึง่ เพื่อแลกกบัสทิธิพิเศษหรือผลประโยชน์อนัมิชอบ การบริจาคที่เกิดขึน้ต้องเป็นเพียง
การบริจาคให้แก่บุคคลหรือกลุ่มคนที่ใช้สิทธิของตนเองตามประชาธิปไตยและเป็นไป
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
การบริจาคในกรณีดังกล่าวต้องท าด้วยความโปร่งใส และกระท าการในนามบุคคล มิใช่
ในนามของเอฟแอลเอส  
 

นโยบายฉบับนีจ้ะถูกสื่อสารไปยังพนักงานทุกคน พร้อมทัง้เผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอกเมื่อ
ได้รับการร้องขอ เพื่อเป็นการแสดงถึงพนัธะสญัญาที่จะร่วมกนัยึดถือสาระส าคัญในมาตรฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของเอฟแอลเอสเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  
จึงขอให้บุคลากรทุกระดับของเอฟแอลเอส ท าความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็น
หลกัปฏิบติัเพื่อธ ารงไว้ซึง่การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของเอฟแอลเอสต่อไป 

 
 

                         นายทอร์บเยอร์น  ลาลิสซ์ 
                          กรรมการผู้จดัการ 
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The meaning of ethics and code of business conduct 
 

Ethics is norm for good practices which based on law, morality, tradition or culture 
of each society. 
 

Code of conduct is principle of a proper behavior which connotes a virtue 
and ethical that supposed to practice in professional career path. A company 
anticipates its employee to follow this morals path in order to maintain and 
promote the company’s and employees’ reputation and glory. 
 

Therefore, ethics and code of conduct are a significant means of helping 
directors, managers, and employees of FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. and 
subsidiaries, who have a duty and responsibility to complete the task properly 
both in personal lives and profession career paths. This will lead to an effective 
and efficiency of performing the tasks, and also be venerated, believed, and 
trusted by the general public. 
 
 
 
 
 

 

 

ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 

จริยธรรม คือ พฤติกรรมที่ใช้เป็นข้อปฏิบติัในการประพฤติที่ดีที่ชอบ โดยมีพืน้ฐาน
มาจากกฎหมาย ศีลธรรม หรือจารีตประเพณี วฒันธรรมของคนในแตล่ะสงัคม  
 

จรรยาบรรณ คือ หลักความประพฤติปฏิบติัอนัเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พงึปฏิบติัในการประกอบวิชาชีพ ที่บริษัทคาดหวงัให้พนกังานประพฤติปฏิบติัตาม
เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติของตนเองและบริษัท  

 
ดังนัน้ จริยธรรมและจรรยาบรรณ จึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะช่วยให้กรรมการ 

ผู้บริหารและพนกังานเอฟแอลเอส และบริษัทยอ่ยทกุคน ซึง่มีหน้าที่และความรับผิดชอบได้มี

แนวทางปฏิบติัตนอยา่งถกูต้อง เหมาะสม ทัง้ความประพฤติในชีวิตส่วนตวัและการประกอบ

อาชีพการงาน อนัจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  รวมทัง้การ

ได้รับความเล่ือมใส ศรัทธา และเชื่อถือจากประชาชนทัว่ไป 
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1. Ethics and conduct for Stakeholding and conflict of interest 

1.1 Should avoid any action which may cause the conflict of interest 
with company whether due to contact with relevant company's 
business, such as trade partners, customers, trade competitors or 
opportunity or Information that obtained by position to make personal 
advantage and competing with the company or perform other works 
which has an impact on employees’ duties. 

1.2 Should omit ownerships of trade competitors’ shares if this ownership 
made employee act or omit on the employees’ jobs or affected 
deeply to the work task. In the case that the employees hold the 
stocks before working at the company, before the company enter the 
same business, or by heritage, the employees must report to their 
chief. 

1.3 The company’s employees, who be part of the stakeholding are 
prohibit to enter any transactions on behalf of the company in order 
to prevent the conflict of interest that might be occurred. 

1.4 Any business transactions on behalf of personal, family or any 
corporate that having stakeholding must disclose to the Company 
before involving the transactions. 

 

 

 

1.5 Performing a job of subsidiaries will be allowed only by 
managements or directors approval. When an approval from the 
management is received. However, the company’s employees must 
not perform a job from outside that would compete with the company 
or lead to the conflict of interest no matter it is a temporary or 
permanent job. Unless it is approved by the managements or 
directors. 

1.6 When agenda items are raised during the meetings, any person 
with a conflict of interest shall temporarily leave the meeting to 
allow other attendees to consider, analyse and discuss the item 
without the influence of such person. 

1.7 The Board and managements shall consider connected transactions 
between company and its subsidiaries or affiliates independently 
with prudence, honesty and ethically taking into account the 
company’s benefits. 

1.8 The Board of Director, managements must report a related 
transaction that relate to the company or subsidiaries’ business 
management. 

 

Good practice                                                                                                                                               ข้อพงึปฏิบัต ิ
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1. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  

1.1 พงึหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท ไมว่า่จะเกิด
จากการติดต่อกบัผู้ เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท  เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือ
จากโอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นพนกังานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน
และในเร่ืองการท าธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัท หรือการท างานอื่นนอกเหนือจากงาน
ของบริษัท ซึง่ส่งผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าที่  

1.2 พงึละเว้นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ข่งของบริษัท หากเป็นเหตทุ าให้พนกังานกระท า
การหรือละเว้นการกระท าที่ควรท าตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนตอ่งาน
ในหน้าที่ ในกรณีที่ได้หุ้นนัน้มาก่อนการเป็นพนกังานบริษัท หรือก่อนที่บริษัทจะ
เข้าไปท าธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก พนกังานต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้ทราบ 

1.3 ห้ามพนกังานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ อนุมติัในการตกลงเข้าท ารายการหรือ
กระท าการใดๆในนามบริษัท เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆที่อาจ
เกิดขึน้ 

1.4 การท าธุรกิจใดๆ กบับริษัททัง้ในนามส่วนตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบคุคลใดๆ 
ที่พนกังานนัน้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทกอ่นเข้า
ท ารายการ 

1.5 การรับท างานจากบริษัทย่อยย่อมท าได้โดยได้รับการอนุมติัจากผู้บงัคบับญัชา
ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการ แต่พนกังานของบริษัทต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็น
การแข่งขนักบัการด าเนินธุรกิจ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขดัแย้ง ไม่ว่าจะเป็น

การปฏิบติังานชัว่คราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจง
จากผู้บงัคบับญัชาหรือกรรมการ 

1.6 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้ เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย  กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทผู้ มีส่วนได้เสียนัน้ ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการ
ชัว่คราวเพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์  วิจารณ์โดย
ปราศจากอิทธิพลของบคุคลผู้ มีส่วนได้เสียคนนัน้ 

1.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขดัแย้งของผลประโยชน์เก่ียวกบั
รายการที่เก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัทกบับริษัทยอ่ยหรือบริษัทใหญ่ อยา่งรอบคอบ
ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตอยา่งมีเหตผุลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดย
ค านงึถงึประโยชน์สูงสุดของบริษัท  

1.8 กรรมการ ผู้บริหารต้องรายงานรายการที่เก่ียวโยงกนั ที่เก่ียวข้องกบัการบริหาร
จดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
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2. Ethics and conduct for securities use of inside information 

Inside information is the data management operation which is the company's 
confidential information and undisclosed to the public. If disclosed, would 
affect the company or company’s subsidiaries. The Company employees 
and subsidiaries do not disclose inside information derived from their 
duties to others or not to seek advantage from inside information for 
yourself or make the company’s benefits reduced. 

2.1 Directors, managements and employees at all levels of the 
company are prohibited to use inside information which are essence 
and undisclosed to the public for their benefit or others. 

2.2 The company’s employees shall maintain and trade privacy. 
Employee shall not disclose private information to the public or other 
unauthorized. Employee unless it is required by law, for court cases, 
or approve by Board. 

2.3 The directors, managements, and the employees or person who 
related to the information are prohibited to disclose or transmit the 
company’s information or secret to people who are not related to the 
information such as family, relatives and friends etc. 

2.4 Unauthorized personnel shall not disclose the information. If any 
unauthorized person is asked to disclose information, a direct 
enquiry must be made to the authorized person to ensure the 
correctness and consistency of the disclosed information. 

2. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน  

ข้อมลูภายในเป็นข้อมลูในการด าเนินการบริหารกิจการ อนัเป็นข้อมลูลบัของบริษัทที่ยงั
ไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทยอ่ยของ
บริษัท พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ต้องไม่น าข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการ
ปฏิบติัหน้าที่ของตนไปบอกผู้ อื่นหรือน าข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิ
ชอบเสียเองหรือท าให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง 

2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบริษัททุกระดบั ต้องไม่ใช้ข้อมลูภายใน (Inside 
Information) ของบริษัท ที่มีสาระส าคญัและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  

2.2 พนกังานบริษัททกุระดบัต้องรักษาและปกปิดข้อมลูลูกค้าและข้อมลูทางการค้าไว้
เป็นความลับ พนกังานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทัง้ต่อพนกังาน
ด้วยกนั และบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบงัคบัโดยกฎหมายให้
เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวตัถปุระสงค์ทางการฟอ้งร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษทั
อนมุติัให้มีการเปิดเผย  

2.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานบริษัทและบคุคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมูล เปิดเผย
หรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยงับุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง  ซึ่งรวมถึง
บคุคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น  

2.4 การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังานบริษัทที่มีอ านาจหน้าที่ พนกังานทัว่ไป
ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเม่ือถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้
แนะน าผู้ถามสอบถามผู้ที่ท าหน้าที่เปิดเผยข้อมลูนัน้ เพื่อให้การให้ข้อมลูถกูต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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3. Ethics and conduct for Practices with Customers 

3.1 Deliver services that have quality standards under fairer conditions 
and on the basis of the obtained yield fairer to both parties. 

3.2 All of employee must be dedicated, strive to develop quality service 
at a reasonable price in current situation, fair terms and conditions 
without any restriction on fundamental rights. 

3.3 Contract compliance or conditions that agree strictly in case of 
unable to comply one of the criteria, must notify the partner and/or 
creditors in advance to joint consideration for solutions. 

3.4 Keep customers confidentiality seriously unless the customer 
agrees to disclosure of written or legal including not use for the own 
benefit and the persons involved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการปฎิบัติต่อลูกค้า  

3.1 ส่งมอบงานที่มีคณุภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย  

3.2 พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่
สมเหตสุมผลทนัตอ่สถานการณ์ มีคณุภาพ ไมจ่ ากดัสิทธิของลูกค้า และมีเง่ือนไข
ที่เป็นธรรมส าหรับลูกค้า  

3.3 ปฏิบัติตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  กรณีที่ไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ต้องรีบแจ้งให้คูค้่า และ/หรือเจ้าหนีท้ราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  

3.4 พงึรักษาความลบัของลูกค้าอยา่งจริงจงั เว้นแตลู่กค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทัง้ไมน่ าข้อมลูมาใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง  
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4. Ethics and conduct for Practices with Trade Competitors 

4.1 All of employee operates its business by free and fair 
competition. Untruthful accusations libel, unreasonable or doubtful 
information to discredit competitors shall not be tolerated. 

4.2 Not to seek the confidential information of trade competitors by the 
way is not honest or inappropriate such bribe to employees of 
competitors etc. 

4.3 Do not damage the reputation of trade competitors by the accusation 
untrue and not to blame without information reasonably. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการปฎิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  

4.1 ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี ไมบิ่ดเบือนข้อมลู หลอกลวง 
หรือใช้วิธีอ่ืนใดท่ีไมถ่กูต้องตามครรลองของการแขง่ขนัท่ีดี  

4.2 ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต  
หรือไมเ่หมาะสม เช่นการจ่ายสินจ้างให้แก่พนกังานของคูแ่ขง่ เป็นต้น  

4.3 ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย ไมโ่จมตี
คูแ่ขง่โดยปราศจากข้อมลูอย่างสมเหตสุมผล  
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5. Ethics and conduct for Practices with procure and trade partner 

5.1 Purchasing supply must have the audited procedure to provide 
transparency and maximum benefit. 

5.2 The Company must conduct to trader partner with equality on the basis of 
fairer competition. 

5.3 The company employee must procure products and services by 
consideration of needs, value, prices and quality. The employee must 
give accurate and equal information to trade partner without bias and 
no discrimination against trade partner including purchasing and 
supply concisely consistent with suited to the circumstances. 

5.4 When contracting with trade partners, employee shall retain 
documents relevant to negotiations, drafting, contract making and 
contract monitoring as supporting evidence for a specific period. 

5.5 The company employee must not to take advantage from purchasing 
supply. The employee must place neutral, not closely to trade partner if 
it cause influence decision with company’s employee. 

5.6 The employee shall strictly adhere to contractual agreements. If either 
the company or the trade partner should fail to comply with the 
agreed terms and conditions, or circumstances arise that render 
compliance impossible.  The company employee shall report to their 
supervisor to seek corrective action. 

 

5. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซือ้จัดหาและการปฎิบัติต่อคู่ค้า  

5.1 การจดัซือ้ จดัหา ต้องมีขัน้ตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และกอ่
ประโยชน์สูงสุด  

5.2 บริษัทต้องปฏิบติัตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแข่งขนัที่เป็นธรรม  

5.3 พนักงานบริษัทต้องจัดซือ้ จัดหาสินค้าและบริการ โดยค านึงถึงความต้องการ 
ความคุ้มคา่ ราคาและคณุภาพ มีการให้ข้อมลูแกผู่้ ค้าอยา่งเทา่เทียม ถกูต้อง ไมมี่
อคติ ไมเ่ลือกปฏิบติัตอ่ผู้ ค้า รวมทัง้มีการจดัซือ้จดัหาที่มีความรัดกมุสอดคล้องกบั
สถานการณ์  

5.4 ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ ติดต่อเก็บเอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสญัญา  การ
ท าสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเผ่ือใช้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

5.5 พนกังานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจดัซือ้จดัหา ต้องวางตวัเป็น
กลางไมใ่กล้ชิดกบัคูค้่าจนท าให้คูค้่ามีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจจนเกินไป  

5.6 ปฏิบติัตามข้อสญัญาอยา่งเคร่งครัด เม่ือพบวา่ไมส่ามารถปฏิบติัตามสญัญา หรือ
คูค้่าไมอ่าจปฏิบติัตามสญัญาหรือเหตอุื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถปฏิบติัตามสญัญา
ได้ ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาเพื่อปรึกษาในทนัทีและหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป  
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6. Ethics and conduct for Practices with shareholders 

The company is committed to creating sustainable business growth and ability 
to competitive to generate value added to shareholders in the long term by; 

6.1 Perform duties with integrity and make decisions in good faith and in 
fairness to major and minor shareholders alike, as well as for the good 
of relevant parties. 

6.2 Manage the company’s business for growth, progress, and security for 
proper returns to shareholders. 

6.3 Perform duties and make competent, cautious decisions, applying the 
utmost knowledge, experience, and management skills to all cases. 

6.4 Report the company’s status and performance to shareholders 
equally, regularly, and completely. 

6.5 The Company has assigned Quality Systems Department as the unit 
to receive complaints from third parties on any conducts or incidents 
that may be unethical, by the following: 

 

 

 

 

 

The reports or a complaint will be collected to the Quality Systems Manager 
who take the responsible in issue or complaint to investigate and report to 
the board of director. 

6. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

บริษัทมีความมุง่มัน่ที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืนและสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาวโดย  

6.1 ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย และเพื่อผลประโยชน์
ของกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง 

6.2 บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า  มั่นคงและก่อให้เ กิด
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแกผู่้ ถือหุ้น 

6.3 ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจด้วยความสามารถและความระมัดระวัง  โดยการ
ประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ และทกัษะการบริหารจดัการอยา่ง
สุดความสามารถในทกุกรณี 

6.4 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั
สม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

6.5 บริษัทได้ก าหนดให้แผนกระบบคุณภาพเป็นหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนจาก
ภายนอก ในกรณีที่พบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่บริษัท โดยแจ้งเร่ืองตามที่อยูด่งันี ้

 
 

 

 

รายงานหรือเร่ืองร้องเรียนจะถูกรวบรวม และ ส่งต่อให้ผู้ จดัการแผนกระบบคุณภาพ ซึ่ง

เป็นผู้ รับรายงานหรือเร่ืองร้องเรียน ท าการสอบสวนและรายงานตอ่คณะกรรมการตอ่ไป 

 

Quality Systems Department 
FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. 
53 Moo 9 Talay Thong Tower, 14th floor suite #1406, Sukhumvit Road,  
T. Tungsukla, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand 
t: (66 38) 494 144        f: (66 38) 490 558     e: info@flsasia.com 

แผนกระบบคุณภาพ 
บริษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จ ากัด   
53 หมู่ 9 อาคารทะเลทองทาวเวอร์ ชัน้ 14 ห้อง 1406, ถนนสขุมุวิท 
ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 ประเทศไทย 
โทร: (66 38) 494 144     แฟกซ์: (66 38) 490 558  เมลล์: info@flsasia.com 

 

mailto:info@flsasia.com
mailto:info@flsasia.com
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7. Ethics and conduct for Practices with creditor 

The Company complies with the terms of the loan agreement and gives the 
accurate financial information including debt payments are paid promptly 
every times and follow the terms of the contract or agreed strictly. If the 
company should fail to comply with the agreed terms and conditions, the 
company shall inform to creditor in advance to joint consideration for 
solutions. In business negotiations should ignore any request or pay any 
benefits in dishonest trade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้ 

บริษัทปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง  

รวมทัง้มีการจา่ยช าระหนีต้รงตามเวลาทกุครัง้ และปฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขต่างๆ

ที่ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่บริษัทจะ

รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข  ในการเจรจา

ตอ่รองทางธุรกิจพงึละเว้นการเรียกรับหรือจ้างผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้า 
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8. Ethics and conduct for Practices for the Community and Social Responsibilities 

8.1 Be responsible and provide helps in aspects of environment, 
religious education, cultural arts as well as local custom and 
tradition where the company is located in. 

8.2 Conduct activities and cooperate with the governments and 
community in order to enhance quality of life, social, community, 
and environment constantly.  

8.3 Prevent accidents and control dispose of waste to be under acceptable 
standard level. 

8.4 The Company foster awareness of individual social and 
environmental responsibilities as well as the use of natural 
resources, materials or equipment with efficiency and effectiveness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  ชุมชนและ
สังคมโดยรวม  

8.1 รับผิดชอบและยดึมัน่ รวมทัง้ชว่ยเหลือทัง้ในด้านการดแูลส่ิงแวดล้อม การศกึษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ินที่องค์กร
ตัง้อยู ่ 

8.2 ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ชมุชนที่
บริษัทฯตัง้อยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ  และ
ชมุชน  

8.3 ป้องกันอุบติัเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดบัค่ามาตรฐานที่
ยอมรับได้  

8.4 มีจิ ตส านึก ใน เ ร่ือ งความรั บ ผิดชอบต่อสังคมและ ส่ิ งแวด ล้อม  และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  

8.5 ใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
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9. Ethics and conduct for Observation of Human Rights and Labour Practice 

9.1 Not support the enforcement of labor or prison labor and do not use 
physical punishment or threat from being abused or other punishment 
of physical abuse, sex, mental or verbal. This is the measures of 
discipline or control. 

9.2 Against and do not use child labour by not hiring people under 18 
years of age, no matter which of the objectives both of routines or 
during non-business hours including working with wages, and no pay. 

9.3 The Company hires foreign workers legally under the labour law. 

9.4 The company will recruit a person to be employed in various positions 
fairly and consideration of the qualifications of each position, 
education, experience and other requirements necessary for the job. 
The company treats its personnel equally without discrimination, 
regardless of race; religion; educational background, or other status 
that is not directly related to their working performance. 

9.5 The company realizes the importance of employee and aware that 
employees as valuable resources which as the key of company’s 
success. For these reason, the company give precedence, take care 
of employees and train any skills in working by; 

9.5.1 To give the fair salary and appropriate with duties and 
responsibilities. 

9.5.2 To organize orientation and give manuals to new 

employees to acknowledge and understand the 
benefits that the employee should receive, ethics 
and comply with Labor law strictly. 

9.5.3 Focus on development and provide training to 
educate employees continuously to increase the 
potential for work efficiently and promote the 
employee to advance in careers. 

9.5.4 Set up the provident fund to employee for supporting 
in saving account in long term for themselves and their 
family when employee resign, retire, disabled person 
or died. 

9.6 Establish a Security Committee to maintain an environment that 
is secure against the life and property of the employee. 

9.7 The company will keep the personal data of employees such as 
health history, biographies, resumes etc. The disclosure or transfer 
the personal data of employees to the public will have to get 
approval from that employee. The harassment is a disciplinary 
offense unless done according to the company regulations or law. 
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9. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม  

9.1 ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนกัโทษและไม่
ใช้การลงโทษทางกายหรือการคกุคามจากการถกูกระท ารุนแรงหรือรูปแบบอื่นๆ
ของการข่มเหงทางกายเพศจิตใจหรือทางวาจาเป็นมาตรการด้านระบียบวินยั
หรือการควบคมุ  

9.2 ตอ่ต้านและไมใ่ช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไมว่า่จ้างบคุคลอายตุ ่ากวา่ 
18 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทัง้แบบงานประจ าหรืองานนอกเวลา  รวมทัง้การ
ท างานแบบมีคา่จ้างและไมมี่คา่จ้าง  

9.3 การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทกระท าอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้
กฏหมายแรงงาน  

9.4 บริษัทจะคดัเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งต่างๆด้วยความเป็นธรรม
โดยค านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์และข้อก าหนดอื่นๆที่จ าเป็นกบังานและปฏิบติัต่อพนกังานทกุคน
โดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติัไม่มีข้อกีดกนัเร่ืองเพศ อายุ เชือ้ชาติ ศาสนา 
สถานศกึษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบติังาน  

9.5 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็น
ทรัพยากรอนัมีคา่ และเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จของบริษัทจงึให้ความส าคญัและ
ดแูลให้พนกังานมีทกัษะในการท างานและมีความมัน่คง โดย  

9.5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 

9.5.2 จดังานปฐมนิเทศและมอบคูมื่อพนกังานให้พนกังานใหมท่กุทา่นได้
รับทราบและเข้าใจถงึสิทธิที่ พนกังานพงึได้รับตามการวา่จ้างที่เป็น
ธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆและยึดมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วย
แรงงานอยา่งเคร่งครัด 

9.5.3 มุง่พฒันาและจดัให้มีการอบรมให้ความรู้แกพ่นกังานอยา่งตอ่เนื่อง 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
พนกังานมีความก้าวหน้าในอาชีพ  

9.5.4 จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้
พนักงานออมเงินระยะยาวไว้ส าหรับ  ตนเองและครอบครัวเม่ือ
ลาออกจากงานเกษียณอายทุพุพลภาพหรือเสียชีวิต  

9.6 จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัเพื่อดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้
มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและ ทรัพย์สินของพนกังานอยูเ่สมอ  

9.7 บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน  เช่น ชีวประวัติประวัติสุขภาพ
ประวติัการท างานฯลฯ การเปิดเผยหรือการถา่ยโอนข้อมลูส่วนตวัของพนกังานสู่
สาธารณะจะท าได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากพนกังานผู้นัน้ทัง้นีก้ารล่วง
ละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยัเว้นแต่ได้กระท าไปตามระเบียบบริษัทหรือตาม
กฎหมาย  
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10. Ethics and conduct for Practices of Management and employee 

10.1 Managements and employees shall perform their duties to the 
best of their ability and with integrity, working hard, honest, 
transparent, adhere to virtue. Managements and employees shall 
not assign any other person to complete their work, either directly 
or indirectly, except when necessary in specific circumstances 
or under time constraints when there is no concern over specific 
capability requirements. 

10.2 Managements and employees shall perform their duties within the 
chain of command, receiving orders from and being directly 
responsible to their supervisor. The chain of command should 
only be crossed if absolutely necessary. 

10.3 Shall refrain from making comments about their supervisors and 
colleagues that could have adverse effects on the person or 
company. 

10.4 Managements and employees shall be thoughtfully and reasonably 
open to the opinions of their subordinates and colleagues without 
prejudice. 

10.5 Managements and employees shall be polite and well-dressed and 
behave in accordance with their roles and the local customs 
without damaging company’s image. 

10.6 Managements and employees must not use their position and the 

company name for personal fund raising is prohibited under any 
circumstances. 

10.7 Managements and employees shall cooperate fully with company’s 
activities to support a harmonious and cooperation. 

10.8 Managements and employees shall not cause trouble, 
annoyance, assault, or demean other company employee or 
outsiders. 

10.9 Supervisors should act in the appropriate way so that the 
employees will give respect to, and the employees should not 
show any disrespect to their supervisors as well. 

10.10 Should have discipline and follow custom, rules and regulations 
of the company whether there are specified documents or not. 

10.11 Altogether build and maintain atmosphere of harmony and unity 
among employees, and avoid any actions that may impact on 
the company’s reputations and image, or raise any problem to 
the Company. 

10.12 Should have morality, behave appropriately, hold truth, and 
omit all vices and all kinds of gambling. 
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10. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการปฎิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน  

10.1 ผู้บริหารและพนกังานบริษัทต้องปฏิบติัหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเอง
อย่างสุดความสามารถ  มุ่งมั่น  ซื่อตรง  โปร่งใส  ยึดมั่นในคุณธรรม  ไม่
มอบหมายหน้าที่ของตนให้กบับุคคลใดบคุคลหนึง่ท าแทน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม เว้นแตจ่ะเป็นการจ าเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไมต้่อง
ใช้ความสามารถเฉพาะของตน 

10.2 พนกังานบริษัทต้องปฏิบติังานตามสายบงัคบับญัชา รับค าสั่งและรับผิดชอบ
โดยตรงตอ่ผู้บงัคบับญัชาของตน ไม่ข้ามสายการบงัคบับญัชาหากไมมี่ความ
จ าเป็น  

10.3 หลีกเล่ียงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายตอ่บคุคลนัน้หรือ ตอ่บริษัท  

10.4 ผู้บริหารและพนกังานบริษัทควรเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานอยา่งมีสติ ปราศจากอคติและรับฟังด้วย
เหตแุละผล  

10.5 ผู้บริหารและพนกังานบริษัทต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แตง่กายเหมาะสมต่อ
กาลเทศะและประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถ่ินโดย
ไมส่ร้างความเส่ือมเสียตอ่ภาพลกัษณ์บริษัท  

10.6 ผู้บริหารและพนกังานบริษัทห้ามใช้ชื่อของบริษัทหรือต าแหนง่ในบริษัทในการ
เร่ียไรเงินเป็นการส่วนตวั ไมว่า่ด้วยวตัถปุระสงค์ใด  

10.7 ผู้บริหารและพนกังานบริษัทควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทจดัขึน้เพื่อ
สร้างความสามคัคีชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั  

10.8 ห้ามผู้บริหารและพนกังานบริษัทกระท าการที่ก่อความเดือดร้อนร าคาญบัน่
ทอนก าลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์หรือรบกวนการปฏิบติังานที่มี
ลักษณะเ ป็นการคุกคามทางเพศ  ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทหรือ
บคุคลภายนอกที่เข้ามาติดตอ่ธุรกิจ  

10.9 ผู้บงัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็นที่เคารพนบัถือของพนกังาน  และพนกังาน
ไมพ่งึกระท าการใดๆ อนัเป็นการไมเ่คารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา  

10.10 พึงเป็นผู้ มีวินยัและประพฤติปฏิบติัตามกฏระเบียบขององค์กร และประเพณี
อนัดีงามไมว่า่จะระบไุว้เป็น ลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม  

10.11 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน า้หนึ่งใจ
เดียวกนัในหมูพ่นกังาน พงึหลีกเล่ียง การกระท าใดๆ อนัจะกระทบตอ่ชื่อเสียง
และภาพลกัษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหาแกบ่ริษัทในภายหลงัได้  

10.12 ผู้ บริหารและพนักงานบริษัท ควรเป็นผู้ มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้
เหมาะสม มีสจัจะตอ่ตนเองและผู้อื่น ละเว้นอบายมขุและการพนนัทกุประเภท 
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11. Ethics and conduct for practice of directors 

11.1 Directors shall perform their duties in good faith in accordance 
with the laws, objectives, and full of honesty, nobleness and 
fairness including protect the company’s interest and stakeholders’ 
interest. 

11.2 Directors shall dedicate enough time to perform their duties with 
responsibilities. Using knowledge, capabilities and skills of 
management with their full effort. 

11.3 Forbid to take a position of director with trade competitors or any 
companies that have same type of business of company. 

11.4 Director must report to the Company when is invited as director of 
other companies.  

11.5 Avoid to enter the transaction may cause the conflict of interest both 
of individual and company’s interest. In case of cannot avoid, 
directors must disclose transactions of conflict of interest to the 
Board of directors. 

11.6 Do not disclose confidential information of company to outsiders 
including do not seek to benefit with improperly to yourself and 
related person by position or any information which undisclosed to 
public. 

 

 

11. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการปฎิบัติงานของกรรมการบริษัท  

11.1 กรรมการ พึงปฏิบติัให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนปฏิบติังานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและมีความ
ยติุธรรม รวมทัง้ระมดัระวงัรักษาผลประโยช์ของบริษัท และผลประโยชน์ของผู้
มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย  

11.2 กรรมการพงึอทุิศเวลาปฏิบติัหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอยา่งเพียงพอ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถและทกัษะการบริหารจดัการอยา่งเต็มความสามารถ  

11.3 ไมด่ ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทคูแ่ข่งหรือธุรกิจที่ท าธุรกรรมเดียวกบับริษัท  

11.4 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบ เม่ือมีการตอบรับเชิญเป็นกรรมการของ
บริษัทอื่น  

11.5 กรรมการพึงหลีกเล่ียงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และ
ผลประโยชน์ของบริษัท ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้กรรมการต้องเปิดเผย
รายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขดัแย้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบ  

11.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  รวมทัง้ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบให้กบัตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องโดยอาศยัต าแหนง่หน้าที่
และใช้ข้อมลูใดๆของบริษัท ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ  
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12. Ethics and conduct for receiving and offering Gifts 

12.1 Employees must not request, receive, or agree to receive money, 
matters, or other benefits from any person involved in the company 
business. 

12.2 Employees may obtain or provide the gifts to other persons if 
there is no influence on other persons’ decision making in as aspect 
of the business. 

12.3 Gifts and entertainment estimated to be more than a value of 3,000 
Baht must be disclosed to the supervisors in order to implement 
appropriately. 

12.4 Providing and receiving the gifts may occur if transparency and 
disclosure of action is taken place as well. 

12.5 The Company employees are able to hold banquets of welcome to 
advance the interest of the business and should avoid arranging 
the banquets that provide beyond ordinary relationships between 
the employees and other company-related parties or company future 
partners. 

 

 

 

 

12. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ  

12.1 พนกังานบริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์
อื่นใดจากผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท  

12.2 พนกังานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวญันัน้จะต้องไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิง
ธุรกิจใดๆ ของผู้ รับ  

12.3 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องรับของขวญัหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า  
3,000 บาท ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้เพื่อด าเนินการตามความ
เหมาะสม  

12.4 การให้หรือรับของขวัญ อาจกระท าได้หากท าด้วยความโปร่งใส  หรือท าในที่
เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้  

12.5 พนกังานบริษัทสามารถรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจ
ของบริษัท และพึงหลีกเล่ียงการรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกว่าเหตุ
ความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท  หรือจะเป็นคู่ค้าใน
อนาคต 
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13. Ethics  and  code  of  business  conduct  for  practice  by  using  
information  technology and communication 
13.1 The Company promotes and uses genuine device tools and programs 

that are legal copyright. 

13.2 Employee shall not perform any act that might interfere with or 
cause disruption to others on the computer and Internet system in 
the office. Employee shall not use the computer system to release 
inappropriate information that is against the law, morality, culture or 
tradition; e.g.,  causing damage to reputation or property, 
propagating pornography, disrupting mail forwarding that are 
interruption. 

13.3 Employee shall safeguard their passwords and not disclose them to 
others to prevent unauthorized access to the computer system. 
Accessing unfamiliar websites should be avoided since it may 
cause damage to the computer system. 

13.4 In case of the employee request access to the company 
information technology system for an outsider person, they shall 
oversee such person’s use of the computer and be held responsible 
for any consequent damages. 

13.5 In case of the employee asks for authorization manager allowing 
the external person access the company information system, an 
employee of a company that is requesting to control your external 
and be responsible for damage that may occur with the company 
information system. 
 

13.6 When company employees bring computer equipment or 
accessories from outside into office, they must be approved by 
authorized person. 

13. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

13.1 บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ  โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถกูต้องตามกฏหมายเทา่นัน้  

13.2 ไมใ่ช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมลูที่ไมเ่หมาะสมในทางศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่นการสร้างความ
เสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งส่ือลามกอนาจาร การ Forward 
mail ที่เป็นการรบกวน  

13.3 พนกังานบริษัทต้องเก็บรักษารหสัผา่นของตนให้เป็นความลบั ไมบ่อกบคุคลอื่น
เพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหสัผ่านของตน รวมทัง้ไม่ใช้อินเตอร์เนทเข้า
ไปยงั Website ที่ไม่คุ้นเคยและอาจจะเป็นอนัตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษัท  

13.4 กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บงัคบับัญชาให้ผู้ปฏิบติังานภายนอกใช้
ระบบสารสนเทศของบริษัทนัน้ พนกังานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคมุการ
ใช้งานของผู้ปฏิบติังานภายนอก และต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึน้กบับริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนัน้  

13.5 บริษัทมีสิทธ์ิเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบ
สารสนเทศของพนกังานบริษัท เพื่อปอ้งกนัความปลอดภยัในระบบสารสนเทศ
ของบริษัท  

13.6 พนกังานบริษัทที่น าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกมา
ปฏิบติังานในบริษัทต้องได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชา  
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14. Ethics and code of Intellectual Property 

The Company will comply with the legal requirements on intellectual property 
and copy rights. Employees must check beforehand that the work or 
information that belongs to third parties can be used within the Company 
without violating the intellectual property of others. 

14.1 Any work that is performed under the Company is considered the 
Company’s intellectual property. 

14.2 All the intellectual properties which include the work in progress, 
innovation in all formats shall be returned to the Company once an 
employee vacates the office. 

14.3 Employees who use the Company’s computers should use only the 
licensed software programs of the Company to avoid violating 
intellectual property of others. 

14.4 Employees must check beforehand that the work or information that 
belongs to third parties can be used within the Company without 
violating the intellectual property of others. 

 

 

 

 

 

14. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา  

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิ โดยการน าผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะ
น ามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่น ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น  

14.1 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบติัตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท  

14.2 เม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาตา่งๆ 
ซึง่รวมไปถงึผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ฯลฯ คืนให้บริษัท ไมว่า่จะเป็นข้อมลูที่เก็บไว้ใน
รูปแบบใดๆ  

14.3 พนกังานที่ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้อ
อนุญาตของเจ้าของลิขสิทธ์ิ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัท
เทา่นัน้ เพื่อปอ้งกนัปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

14.4 การน าผลงานหรือข้อมูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก  ที่ได้รับมาหรือที่จะ
น ามาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจวา่ จะไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น  
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15. Ethics and conduct for Protection and Use of Company Assets 

15.1 Employees are expected to protect the assets of the company from 
damage and loss, and use them efficiently to increase the interests of 
the company. They should study and understand about usage and 
advice on security of the assets and should not use the company 
assets for their personal and others’ useful purposes. 

15.2 The Company assets include both tangible and intangible assets, for 
example, movable and immovable properties, technologies, knowledge, 
license, patent, copyright, as well as confidential information which 
includes business plan, financial estimation, and human resource 
information. 

15.3 Each employee should definitely avoid disclosure and using confidential 
information for their own interests. 

15.4 All employees must learn to control confidentiality appropriately. They 
must not communicate important information that they receive from 
their jobs and is still not disclosed to the public to other departments 
or outsiders who are not supposed to know that information. Moreover, 
the employees have duties to best preserve the information including 
documenting that kind of information. 

 

 

 
 

15. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท  

15.1 พนกังานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูลทรัพย์สินของบริษัท มิ
ให้เส่ือมเสีย สูญหายและใช้ ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ พนกังานจะต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจถึงวิธีการใช้และค าแนะน าด้านความปลอดภยัของ
ทรัพย์สินและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่และไม่น าทรัพย์สินของ
บริษัทไปใช้เพื่อ ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  

15.2 ทรัพย์สินดังกล่าว  หมายถึง  ทรัพย์สินทัง้ที่ มีตัวตนและไม่มีตัวตน  เช่น 
สังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้อมลูที่เป็นความลบัที่ไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน 
ได้แก ่แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล  

15.3 พนกังานบริษัททกุคนพงึหลีกเล่ียงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ที่เป็นความลบัอยา่งเด็ดขาด  

15.4 พนกังานบริษัททกุคนต้องควบคมุข้อมูลความลบัอย่างเหมาะสม และต้องไม่
ส่ือสารข้อมูลอนัมีสาระส าคญัและยงัมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชนซึ่งได้รับรู้มา
จากงานในหน้าที่ไปยงัหนว่ยงานอื่นๆและบคุคลภายนอกที่ไมส่มควรต้องรับรู้
ข้อมูลนัน้ และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกนัไว้ซึ่ง
ข้อมูลที่เป็นความลับดงักล่าว ทัง้นีร้วมไปถึงการจดัเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็น
ความลบั  
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16. Ethics and conduct for Management and Maintenance of Code of Conduct and 
Ethics 

16.1 All of the company’s employees must strictly follow the moral practice. If 
any violation is found, the company will consider a punishment by nature 
of a guilty. 

16.2 The management must be a good role model of following the ethical 
practice, and also have a duty of investigating and encourage a 
subordinate to follow the ethical practice. 

16.3 Requesting  for  the  ethical  practice  exception  to  the  employees  and  
the  managements  must  be approved by the company’s board of 
director. 

16.4 All of the company’s employees have a duty to sign for an 
acknowledgement of the ethics when they fill in a position of the 
company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ  

16.1 พนกังานบริษัททกุคนต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด หากพบวา่มี
การฝ่าฝืนหรือ กระท าการใดๆ ท่ี ขดัตอ่จรรยาบรรณ บริษัทจะพิจารณาลงโทษ
ตามลกัษณะแหง่ความผิดตามควรแกก่รณี  

16.2 ผู้ บริหารและผู้ บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และมีหน้าที่ในการสอดส่องดแูลและสง่เสริมให้ผู้ใต้บงัคบับญัชา
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณที่ก าหนด  

16.3 ในการขอยกเว้นการปฏิบติัตามจรรยาบรรณให้แก่พนกังานและฝ่ายบริหาร
จะต้องได้รับการอนมุติัจาก คณะกรรมการบริษัท  

16.4 พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี  ้เม่ือเข้าเป็น
พนกังานและเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 
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 Reporting a violation of the ethical and conduct 

The company’s employees have a duty of reporting any violation of the ethical and 
conduct practices. In case of seeing the violation or forced to violate the ethical 
and moral practices, employees are able to send a petition or complaint as following 
methods: 

Procedure and method of sending the complaint 
1. Making a violation or forced to violate the ethical and conduct practices 

report based on an enclosed form. 

2. Any other supporting documents (if applicable) 
3. Send the complaint to via e-mail of a complaint receiver as follows: 

- Supervisors of your trust at all levels; And 
- Quality Systems Manager  

Khun Nannaphat In-On: nannaphat@flsasia.com  ; Or 
- By postal mail to  

 

 

 

 

The reports or a complaint will be collected to the Quality Systems Manager who 
take the responsible in issue or complaint to investigate and report to the board 
of director. 

 
 

 การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

พนักงานบริษัทมีหน้าที่ ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ในกรณีที่ต้องการสอบถามข้อสงสยั หรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณหรือถูกกดดัน  / บังคับให้กระท าใดๆ  ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ พนกังานสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
   ขัน้ตอนและวิธีการรายงาน  

1. จัดท ารายงานเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือถูก
กดดนั / บงัคบัให้กระท าใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
แบบฟอร์มที่แนบมานี ้ 

2. เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)  

3. ส่งข้อร้องเรียนไปยงัผู้ รับข้อร้องเรียน ดงัตอ่ไปนี ้ 

- ระดบัผู้บงัคบับญัชาที่ตนเองไว้วางใจในทกุระดบั; และ 
- ผู้จดัการแผนกระบบคณุภาพ   

คณุนนัท์นภสั  อินทร์ออ่น : nannaphat@flsasia.com  ; หรือ 
- ทางไปรษณีย์ ตามที่อยูด่งันี ้

 

 

 

รายงานหรือเร่ืองร้องเรียนจะถูกรวบรวม และส่งต่อให้ผู้จดัการแผนกระบบคุณภาพ ซึ่งเป็น

ผู้ รับรายงานหรือเร่ืองร้องเรียน ท าการสอบสวนและรายงานตอ่คณะกรรมการ 

Managing of the ethics and code of business conduct                          การบริหารจดัการจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

Quality Systems Department 
FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. 
53 Moo 9 Talay Thong Tower, 14th floor suite #1406, Sukhumvit Road,  
T. Tungsukla, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand 
t: (66 38) 494 144        f: (66 38) 490 558     e: info@flsasia.com 

แผนกระบบคุณภาพ 
บริษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จ ากัด   
53 หมู่ 9 อาคารทะเลทองทาวเวอร์ ชัน้ 14 ห้อง 1406, ถนนสขุมุวิท 
ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 ประเทศไทย 
โทร: (66 38) 494 144     แฟกซ์: (66 38) 490 558  เมลล์: info@flsasia.com 

 

mailto:nannaphat@flsasia.com
mailto:nannaphat@flsasia.com
mailto:info@flsasia.com
mailto:info@flsasia.com
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 Management Process 

Step 1  Fact Gathering 

 The person receiving a complaint may collect facts related to the 
violation or noncompliance with Ethics or assign Quality Systems 
Department to collect such facts.  

 The process and preliminary summary of a result by the complaint 
receiver has to be completed within 30 days. 

Step 2  Data Screening 

The person receiving the complaint may process and screen the information for 
consideration of steps and actions to be taken as appropriate for each case or 
assign Quality Systems Department to process and screen the information or 
assign an Investigation Committee, which will be appointed by the board of director 
on a case-by-case basis, to process and screen the information for appropriate 
action. 

Step 3  Specification of operation measurement 

People, who operate as the Step 2, specify an operation measurement to settle 
the violation and lessen a havoc of an affected people. This is regarding with a 
suffering and damaging by informing an overall result to an affected person’s 
director and the management. 
 

 

 

 กระบวนการจัดการ  

ขัน้ตอนที่ 1 รวบรวมข้อเทจ็จริง  

 ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้แผนกระบบคุณภาพ
ด าเนินการ  

 ผู้ รับข้อร้องเรียนจะต้องด าเนินการและสรุปผลเบือ้งต้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั  

ขัน้ตอนที่ 2 กลั่นกรองข้อมูล  

ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขัน้ตอน 
และวิธีการจดัการที่เหมาะสมในแตล่ะเร่ือง โดยอาจด าเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมาย
ให้แผนกระบบคณุภาพเป็นผู้ด าเนินการประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลูหรือมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ ด าเนินการประมวลผล  และกลั่นกรองข้อมูล  โดย
คณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแตง่ตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณี ไป 

ขัน้ตอนที่ 3 ก าหนดมาตรการด าเนินการ  

ผู้ที่ด าเนินการตามขัน้ตอนที่ 2 ก าหนดมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กบัผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยค านงึถึง

ความเดือดร้อนเสียหาย โดยให้แจ้งผลการด าเนินการตอ่ผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของผู้ที่ได้รบั

ผลกระทบและผู้บริหารสูงสุด 
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 Disciplinary Penalties 

The company has put an effort to specify a penalty that suitable for a 
characteristic and situation of the violation of ethical and conduct practice in 
each category. The severity of the punishment will vary to each type of the 
violation. 

In case of a slightly violation or the first time of practicing the violation, the 
company will send a warning letter. The operators in the Step 2 will summarize 
a result and a punishment for the violation in order to allow the Managing Director 
to approve. 

In case of a severely violation, a violator will be severely punished including: 
 Be suspended from job and without a salary 
 Be expelled 
 Be litigated for both civil and criminal 

The operators in the Step 2 will summarize a result and a punishment for the 
violation in order to allow the Managing Director to approve. 

Record document will permanently present for every punishment such as written 
notice of a verdict and a copy of warning letter in a personal file. 
 
 
 
 
 

 การลงโทษทางวินัย  

บริษัทได้พยายามก าหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกบัลักษณะและสถานการณ์ของ
การกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ แต่ละประเภทโดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกตา่งไป
ตามความร้ายแรงของการกระท าผิด  

ในกรณีที่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณเพียงเล็กน้อยหรือทีก่ระท าเป็นครัง้แรก 
บริษัทจะออกหนงัสือตกัเตือนกอ่นโดยผู้ที่ด าเนินการตาม “ขัน้ตอนที่ 2  การกลัน่กรองข้อมลู” 
จะสรุปผลและบทลงโทษดงักล่าวเพื่อให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้อนมุติั  

หากเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ผู้ ฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษ
รุนแรง ซึง่มีตัง้แต ่ 

 การให้พกังานโดยไมไ่ด้รับเงินเดือน  

 เลิกจ้างงาน  

 ด าเนินคดีทัง้ทางแพง่และอาญา  

 
โดยผู้ที่ด าเนินการตาม “ขัน้ตอนที่ 2  การกลัน่กรองข้อมลู” จะสรุปผลและบทลงโทษ

ดงักล่าวเพื่อให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้อนมุติั 

ในบทลงโทษทกุกรณีจะมีการบนัทกึเอกสารทีเ่ก่ียวข้องเชน่หนงัสือแจ้งค าตดัสินและ

ส าเนาหนงัสือตกัเตือนไว้ในแฟม้ประวติัส่วนบคุคลของพนกังานเป็นการถาวร 
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 Reporting a judgment and verify by this ethical and conduct issue 

Quality Systems Manager will report a verify result of the violation that is 
processing, a judgment, and a punishment to the management and Managing 
Director. 
Every new employee must sign in a form in order to confirm an acknowledgement 
of the ethical and moral practice. Then, the employees are unable to claim that 
they have not been informed about the practice so that they don’t behave as 
the practice. 
Moreover, any cancellation of the moral practice must be approved by the 
directors, and then it will be announce immediately. 

 Preventive measure of protection the violation reporters and appellant 

1. The company will keep a reporter and appellant’s information confidential. 
2. The company will disclose the information only a necessary part 

regarding a reporter and appellant’s safety. 
3. An affected person will be justly lessened the damage or affection. 

 Scope of a violation action 

1. Not following the ethical and moral practice 
2. Suggesting, promoting and encouraging the ethical and moral violation 
3. Ignoring when discover the violation 
4. Not coordinating with an investigation of the violation 

 
 
 

 การรายงานผลการตัดสินและตรวจสอบตามจรรยาบรรณฉบับนี ้ 
ผู้จดัการแผนกระบบคณุภาพ จะรายงานผลการสอบสวนการฝ่าฝืนจรรยาบรรณที่ก าลงั

ด าเนินการอยู่ค าตดัสินรวมทัง้การด าเนินการลงโทษทางวินยัที่ได้กระท าไปแล้วทัง้หมดให้
ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ  

พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มเพื่อยืนยันว่าได้อ่านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้วและยอมรับที่จะปฏิบติัตามข้อก าหนดของ
จรรยาบรรณฉบบันีท้ัง้นีพ้นกังานไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ลงนามรับรู้ใน
แบบฟอร์มมาเป็นเหตผุลที่จะไมป่ฏิบติัตาม  

นอกจาหนี ้การยกเลิกข้อก าหนดข้อใดข้อหนึง่ในจรรยาบรรณฉบบันี ้จะต้องได้รับอนมุติั
จากคณะกรรมการบริษัทและจะต้องเปิดเผยข้อก าหนดที่ถูกยกเลิกให้พนกังานและผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียรับทราบในทนัทีหลงัการอนมุติัเสร็จสิน้ 
 มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือ  

1. บริษัทจะเก็บข้อมลูและตวัตนของผู้รายงาน ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณเป็นความลบั  

2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเทา่ที่จ าเป็น โดยค านงึถงึความปลอดภยัและความเสียหาย
ของผู้ รายงาน แหล่งที่มาของข้อมลู หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง  

3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม  

 การกระท าที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ  
1. ไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ  

2. แนะน า ส่งเสริม หรือสนบัสนนุให้ผู้อื่นไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ  

3. ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหนือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่
ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกบังานภายใต้ความรับผิดชอบของตน  

4. ไมใ่ห้ความร่วมมือหรือขดัขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างวา่ได้มีการ
ฝ่าฝืนหรือการไมป่ฏิบติัตาม  
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The Glossary defines some of the terms used in the Ethics and Code of 
Business Conduct. If these definitions or other words or phrases used in the 
Ethics and Code are still unclear, please consult Quality Systems Department. 

Company refer to FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. (FLS) and its subsidiaries 

Subsidiaries refer to 

(A) A legal entity in which FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. holds more than 50 per 
cent of total voting shares. 

(B) A legal entity in which FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. has authority in terms of 
establishing financial policy and management in order to generate benefits 
from its activities. 

Stakeholding refer to The transactions of director, management, connected 
person and involve person that may occurred the conflict of interest both of 
direct, indirect and may be the cause of moving or transferring the benefit of 
company and its subsidiaries. 

Management refers to Chairman, managing director and General Manager 
including person who is in executive level positions in account and finance 
department. 

Stakeholder, interested person refer to person, group of person or organization 
that have benefit or participate in FLS and its subsidiaries’ business. 

 

 

Related parties refer to person or juristic person, culprit or representative also 
front man agent that may be cause the conflict of interest in decision of 
business and operation regardless the interest of person or juristic person, 
culprit or representative also front man agent or the company’s benefit. 
Related parties are person who has relationship with company’s employees 
one or the other as follow; 

1. Be close relatives means person who has a blood relation (spouse, 
father, mother or person who take adopted child, sister/brother as child 
or adopted child including spouse of relative and child) 

2. Be controlling person 
 Company of person or juristic person, culprit or representative 

also front man agent holds more than 50 percent of total voting 
shares both of direct or indirect. 

 Group of person or juristic person, culprit or representative has 
authorize to appoint and relieve half of the Directors Committee 
from all. 

 Company of person or juristic person, culprit or representative 
also front man agent take a position of directors. 

Conflict of interest is any action that may cause company employee who has the 
responsible in that duties operate or decision approval lean to a particular side 
or deviation from that should be for private benefit and effect to the company’s 
benefits. 

Glossary                                                                                                                                                                 อภธิานศัพท์ 
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Connected Transaction refers to any transactions in which FLS or its 
subsidiaries engage with FLS’s related parties or a transaction in which a 
subsidiary engages with a subsidiary’s related parties. Connected Transactions 
can be classified into six categories as follows: 

1. A normal business transaction is a transaction related to assets/services 
under FLS’s normal business operations and which follows general 
trade terms and conditions such as procurement of materials and 
equipment. 

2. A transaction that supports normal business is a transaction related to 
assets/services that support smooth business operations, such as 
providing transportation, advertising, technical assistance, and 
management contracts. 

3. The lease/sublease of short-term assets is leasing or subleasing assets 
that are not included under normal business conditions and which have 
contract period of less than three years. 

4. Transactions related to other assets or services. 
5. Financial assistance to subsidiaries and affiliates such as cash flow in 

the form of a loan, or collateral for which FLS receives returns such as 
the market interest rate. 

6. Other Connected Transactions than stated in 1 to 5 above. 

Share refers to ordinary share, warrant or other documents of FLS that can 
change hands in the present and that may be more in the future. 

 

Nonpublic information 

The information is not to public or disallows public access which may include 
employee’s data, invention, contract, strategic, business plan, significant 
changes to the management, to launch new products/services, merging and 
take over, Technical specifications, pricing, offering about the business, financial 
data and cost of products/services. 

Competitor refers to the company that has the same the type of business and similar 
product or service. 

Trading partner refer to supplier who deliver products in any type such as 
material and equipment, public utility, tools and machines. 

Other Benefits refer to value things such as discount, get entertainment, get 
service, and get training or other things that similarly. 

Information and Communications Technology (ICT) refers to the combination 
of information technology and communications covering communication 
systems, namely radio, television, facsimiles, telephone, and other 
communication tools with computer systems, software, databases and services 
providing information, as well as communication systems which can be shared 
and connected. 

Company assets includes, among other things, the Company’s money or 
product/service, employees’ time at work and work product, computer systems 
and software, telephones, wireless communication devices, photocopiers, 
Company vehicles, proprietary information and Company trademarks.  
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อภิธานศพัท์ฉบบันีไ้ด้รวบรวมนิยามศพัท์ที่ปรากฏในจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจฉบับนีไ้ว้หากความหมายที่ให้ไว้หรือค าศัพท์ตลอดจนวลีใดๆที่ใช้ใน
จรรยาบรรณยงัไมช่ดัเจนทา่นสามารถสอบถามได้จากแผนกระบบคณุภาพ 

บริษัท หมายถงึ บริษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จ ากดั (เอฟแอลเอส) และบริษัทยอ่ย 

บริษัทย่อย หมายความวา่  
(ก) บริษัทที่บริษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จ ากดัถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของ

จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  

(ข) บริษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จ ากดัมีอ านาจควบคมุในเร่ืองการก าหนด
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึง่ประโยชน์จาก
กิจกรรมตา่งๆของบริษัทนัน้  

การมีส่วนได้ส่วนสีย  
หมายถึง การเข้าท ารายการของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่มีส่วน

เก่ียวโยง ซึง่อาจเป็นรายการที่กอ่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไมว่า่ทางตรง ทางอ้อม 
และอาจน าไปสู่การถา่ยเทผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทยอ่ยได้   

ผู้บริหาร  
หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้จดัการทัว่ไป รวมถงึผู้

ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน  
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

บคุคลกลุ่มบคุคลองค์กรที่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของ 

บริษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จ ากดัและบริษัทยอ่ย 

 
 
 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  
หมายถงึ บคุคล หรือนิติบคุคล ตวัการหรือตวัแทน รวมถงึ ตวัแทนเชิด ที่อาจท าให้

พนกังานบริษัทฯ มีความขดัแย้งทางผลประโยชนใ์นการตดัสินใจด าเนินงานวา่จะค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องบคุคล หรือนิติบคุคล ตวัการ หรือตวัแทน รวมถงึตวัแทนเชิด หรือ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นส าคญั โดยผู้ที่เก่ียวโยงกนัมีความสมัพนัธ์กบัพนกังานบริษัทอยา่งหนึง่
อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เป็นญาตสินิท หมายถงึ บคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต (คูส่มรส บิดา 
มารดา หรือผู้ รับบตุรบญุธรรม พี่น้อง เป็นบตุร หรือบตุรบญุธรรม รวมทัง้คูส่มรส
ของพีน้่องและบตุร  

2. เป็นผู้ มีอ านาจควบคมุ ได้แก ่ 

 บริษัทที่บคุคล หรือนิติบคุคล ตวัการหรือตวัแทน รวมถงึ ตวัแทนเชิด ไปถือ
หุ้นเกินกวา่ 25% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมว่า่โดยทางตรง
หรือทางอ้อม  

 บริษัทที่บคุคล หรือนิติบคุคล ตวัการหรือตวัแทน รวมถงึ ตวัแทนเชิด มี
อ านาจควบคมุการแตง่ตัง้ และถอดถอนกรรมการตัง้แตก่ึง่หนึง่ของกรรมการ
ทัง้หมด  

 บริษัทที่บคุคล หรือนิติบคุคล ตวัการหรือตวัแทน รวมถงึ ตวัแทนเชิด เป็น
กรรมการ  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คือ การกระท าใดๆ ที่อาจเป็นเหตทุ าให้ผู้ปฏิบติังานในต าแหนง่หน้าทีท่ี่รับผิดชอบ

อยูน่ัน้ มีการปฏิบติังานหรือตดัสินใจ สัง่การอนมุติั อนญุาตที่เอนเอียงหรือเบี่ยงเบนไปจากที่
ควรจะเป็นเพือ่ประโยชน์สว่นตวั และสง่ผลกระทบตอ่ประโยชน์ของหนว่ยงาน  
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน  
หมายความวา่ รายการระหวา่งเอฟแอลเอส หรือ บริษัทยอ่ยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั

ของ บริษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จ ากดั หรือรายการระหวา่งบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย รายการที่เก่ียวโยงกนัแบง่เป็น 6 ประเภทคือ  
1. รายการค้าทีเ่ป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเก่ียวกบัสินทรัพย์/บริการอนัเป็น

ธุรกิจปกติของบริษัท ที่ท าเป็นประจ าและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป เชน่ การซือ้
วสัดแุละอปุกรณ์  

2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติคือรายการธุรกรรมการค้าเก่ียวกบัสินทรัพย์/บริการเพือ่
สนบัสนนุการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทให้ด าเนินการไปได้อยา่งราบร่ืนได้แก ่การ
วา่จ้างขนส่งสินค้า การวา่จ้างท าโฆษณา สญัญาความชว่ยเหลือทางเทคนิค หรือจ้าง
บริหารงาน เป็นต้น  

3. รายการเชา่/ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ คือ รายการเชา่หรือให้เชา่อสงัหาริมทรพัย์ที่
ไมส่ามารถแสดงได้วา่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปและมีอายสุญัญาไมเ่กินกวา่ 3 ปี  

4. รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการอื่น  

5. รายการความชว่ยเหลือทางการเงินกบับริษัทยอ่ย เชน่ เงินทนุหมนุเวียนในรูปเงินกู้ การ
ให้กู้ ยืมค า้ประกนั เป็นต้น ซึง่บริษทัจะต้องได้รับผลตอบแทน เชน่ ดอกเบีย้ตามอตัรา
ตลาด  

6. รายการทีเ่ก่ียวโยงกนัอื่นนอกจากรายการตาม 1 ถงึ 5  

หลักทรัพย์  
หมายถงึ หุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือตราสารอื่นๆ ซึง่สามารถเปล่ียนมือได้

ของบริษัท เอฟแอลเอส 1993 (ไทยแลนด์) จ ากดั ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและทีอ่าจมีขึน้ในอนาคต 

ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน  
ข้อมูลที่บริษัทไม่ได้เปิดเผยหรือให้สาธารณชนเข้าถึงได้ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลของ

พนกังาน ส่ิงประดิษฐ์ สญัญายทุธศาสตร์ และแผนธุรกิจ การเปล่ียนแปลงที่ส าคญัด้านการ

บริหารจดัการ การเปิดตวัผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การควบรวม และซือ้กิจการ ข้อก าหนด
เฉพาะด้านเทคนิค การตัง้ราคา ข้อเสนอทางธุรกิจ ข้อมลูด้านการเงิน และต้นทนุผลิตภณัฑ์/
บริการ 

คู่แข่ง  หมายถงึ บริษัทผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกนัซึง่เสนอผลิตภณัฑ์หรือ
บริการที่คล้ายคลึงกนั  

คู่ค้า  
ในที่นีจ้ะหมายถงึ Supplier ซึง่ได้แกผู่้ที่จดัส่งสินค้าตา่งๆให้บริษัท เชน่ วสัดแุละ

อปุกรณ์ สาธารณปูโภค เคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ  

ประโยชน์อ่ืนใด  
หมายความวา่ ส่ิงที่มีมลูคา่ ได้แก ่การลดราคา การรับความบนัเทิง การรับบริการ 

การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology 
หรือ ICT)  

หมายถงึ การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากบัระบบส่ือสารโทรคมนาคมท่ี
ครอบคลุมระบบส่ือสาร อนัได้แก ่วิทยโุทรทศัน ์โทรสาร โทรศพัท์ เคร่ืองมือการส่ือสารอื่นๆ 
กบัระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมลู และบริการสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่าย
โทรคมนาคมจ านวนมากที่เชือ่มโยงติดตอ่กนัและใช้ร่วมกนัได้  

ทรัพย์สินของบริษัท  
หมายรวมถงึ เงิน หรือผลิตภณัฑ์บริการ เวลาท างานของพนกังาน และผลงานที่ได้

จากการท างานของพนกังาน ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ โทรศพัท์ อปุกรณ์ส่ือสารไร้

สาย เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยานพาหนะของบริษัท ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สิน และเคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัท    



 

 

เลขท่ีเอกสาร Document number ………………………………….. 
 

 

Reporting the ethical and moral practice violation form 
 

วนัที่ Date ……………………………. 

 

เรียน Dear ………………………………………………. 
 

ข้าพเจ้า I am ………………………….................................................................................... 

ต าแหน่ง Position …………………………………แผนก Department ……………………….. 
   บริษัทCompany …………………………………................................................................... 
ผู้บงัคบับญัชาโดยตรง Chief directly ……………………………………………………………… 
ขอร้องเรียนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดงันี ้ 
I would like to complaint about the ethical and moral violation as follows: 

  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

      The ethical and moral practice’s violation  

ชื่อผู้กระท าการฝ่าฝืน The violator’s Name ……………………………………………………… 

ต าแหน่ง Position …………………………………แผนก Department ……………………….. 
   บริษัทCompany …………………………………................................................................... 

ได้กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีข้อเท็จจริง ดงันี ้The fact 
of the violation: 
(1)…………………………………………………………………………………………………… 
(2)…………………………………………………………………………………………………… 
(3)…………………………………………………………………………………………………… 

 

Continued 

 
  ได้กดดนั/บงัคบัให้ข้าพเจ้ากระท าการใดๆ ที่ขดัต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ จาก  

 Have been forced to violate the ethical and moral practice by  

นาย/นางสาว/นาง Mr./Miss/Mrs. ………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง Position …………………………………แผนก Department ……………………….. 
   บริษัทCompany …………………………………..................................................................
ได้กดดนั/บงัคบัให้ข้าพเจ้ากระท าการใดๆ ที่ขดัต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดงัต่อไปนี  ้
He/she has forced me to violate the practice as follows:  
(1)…………………………………………………………………………………………………… 
(2)…………………………………………………………………………………………………… 
(3)…………………………………………………………………………………………………… 
พร้อมกนันีข้้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลกัฐาน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ  
I also attach a document of evident to support a consideration as follows: 
(1)…………………………………………………………………………………………………… 
(2)…………………………………………………………………………………………………… 
(3)…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

             ขอแสดงความนบัถือ Sincerely yours 

Sign Appellant/Reporter 

 (        ) 

แบบฟอร์มรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ลงช่ือ ผู้ ร้องเรียน / ผู้รายงาน 
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏบัิติ   

Acknowledgement and Conformity Form 
 

ข้าพเจ้าได้รับและอ่าน จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว 
ข้าพเจ้ารับทราบและยดึถือปฏิบติัในการด าเนินงานต่อไป 
I have received and read this FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. Ethics and Code of 
business conduct manual. I understand, acknowledge and will comply with these 
practices. 

 

      ชื่อ Name : 
   ( ) 

  ต าแหน่ง Position : 
   แผนก Department : 
                  วนัที่Date : / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Copy) 

ใบลงนามรับทราบและถือปฏบัิติ   

Acknowledgement and Conformity Form 
 

ข้าพเจ้าได้รับและอ่านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว 
ข้าพเจ้ารับทราบและยดึถือปฏิบติัในการด าเนินงานต่อไป 
I have received and read this FLS 1993 (Thailand) Co., Ltd. Ethics and Code of 
business conduct manual. I understand, acknowledge and will comply with these 
practices. 

 

      ชื่อ Name : 
    ( ) 

  ต าแหน่ง Position : 
   แผนก Department : 
                  วนัที่Date : / / 
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