คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
Code of Conduct

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์ เมชั่นเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

สาส์ นจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริ ษั ท แอ็ ด วานซ์ อิ น ฟอร์ เ มชั่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ยึด มั่น และ
ปฏิ บ ัต ิต ามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่ า งต่อ เนื่ อ ง บนพื น้ ฐานความพอเพี ย ง ยึด หลัก
ธรรมาภิ บ าล เป็ น องค์ ก รที่ โ ปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ รวมถึง การดาเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ใ ส่ ใ จสัง คม ชุม ชน
และสิ ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนให้ ค วามสาคัญ กับ การส่ ง เสริ ม บุค ลากรให้ เ ป็ น คนดี มี ค ุณ ธรรม
รวมทัง้ พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ในการทางาน เพื่ อ มุ่ง สู่ก ารเป็ น องค์ ก รที่ ยั่ง ยื น
บริ ษัทฯ ได้ จัดกรอบแนวทางในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม โดยจัดทาคู่มือ “จริ ยธรรม
ธุรกิจ” ขึ ้น เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน รวมทังได้
้ มี
แนวทางในการปฏิบตั หิ น้ าที่ที่ถูกต้ องสอดคล้ องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆไปในแนวทางเดียวกัน
บริ ษัทฯ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน
จะต้ องรับทราบ ทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้ อปฏิบตั ทิ ี่กาหนดไว้ ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ
นี ้อย่างเคร่ งครัด ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม เพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายทางธุรกิจ ควบคู่ไป
กับการดารงไว้ ซึ่งมาตรฐานทางจริ ยธรรมเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม อันจะ
นาไปสู่องค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน

ธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานกรรมการ

ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การใหญ่
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สารบัญ
สาส์ นจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บทนา
หลักในการดาเนินธุรกิจ
จริยธรรมธุรกิจ
1. ความรับผิดชอบต่ อกฎหมายและรักษากฎระเบียบของบริษัท
2. ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
2.1 นโยบายและการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้น
2.2 นโยบายและการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน
2.3 นโยบายและการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ า
2.4 นโยบายและการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ า/เจ้ าหนี ้
2.5 นโยบายและการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า
2.6 นโยบายและการปฏิบตั ติ อ่ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้ อม
3. ความรับผิดชอบต่ อข้ อมูลและทรัพย์ สินของบริษัทฯ
3.1 การปกป้องทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
3.2 การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 การใช้ และดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
3.4 การใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขายหลักทรัพย์
4. ความรับผิดชอบต่ ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.1 การปฏิบตั เิ กี่ยวกับสุขภาพอนามัย
4.2 การปฏิบตั เิ กี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
5. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
5.1 ส่วนได้ เสียที่ขดั แย้ งกัน
5.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริ ษัทฯ
5.3 การให้ หรื อรับของขวัญ และการรับเลี ้ยง
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สารบัญ
6. การป้ องกันการทุจริตคอรัปชั่น
7. การใช้ สิทธิทางการเมือง
8. การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
9. การดูแลให้ มีการปฏิบัตติ ามจริยธรรมธุรกิจ
10. การรับข้ อร้ องเรียนที่เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ
คาแนะนา
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บทนา
คู่มือ “จริ ยธรรมธุรกิจ” ฉบับนี ้บรรยายหลักการของบริ ษัท ฯ ว่าด้ วยความประพฤติที่ชอบด้ วยกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ คูม่ ือ“จริ ยธรรมธุรกิจ” นี ้ บังคับใช้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่า บริ ษัทฯ มี พันธกรณี ต่อ บุคคลทัง้ หลายที่บริ ษัทฯ มี ปฎิสัมพันธ์ ด้วย ดังนัน้
การประพฤติตัว ของกรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนักงานให้ เ ป็ นที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจและรั ก ษาความ
น่าเชื่อถือไว้ วางใจนันไว้
้ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อบริ ษัทฯ

หลักการในการดาเนินธุรกิจ
นิยาม
บริ ษัทฯ หมายถึง
กรรมการ หมายถึง
ผู้บริ หาร หมายถึง
พนักงาน หมายถึง

บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษัทของบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ผู้บริ หารทุกระดับของบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
พนักงานประจา พนักงานชัว่ คราว พนักงานตามสัญญา
ของบริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ (Vision)
“AIT จะเป็ นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน
สังคมดิจิตอล (Digital Society) ในประเทศไทย
เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลข่ าวสารและบริการได้ ทุกที่ ทุกเวลา”
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พันธกิจ (Mission)

คุณค่ าหลัก (Core Value)
1. มืออาชีพ (Being Professional)
 มีทศั นคติที่ดี (Positive Thinking)
 บริ หารจัดการตนเองในการปฏิบตั งิ าน (Self-directed)
 มีวนิ ยั และเคารพกฎเกณฑ์ (Discipline)
 เชี่ยวชาญ รู้ จริ งและรอบรู้ (Specialized Knowledge)
 มีภาพลักษณ์ที่ดี (Image)
 มีจรรยาบรรณ (Ethics) ยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Integrity)
 รักษาสัจจะ (Keep One’s words)
 มีความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal Accountability)
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2. ให้ ความร่ วมมืออย่ างเป็ นมิตร (Friendly Collaboration)
 ทางานเป็ นทีม (Team up)
 คิด ทา และรับผิดชอบร่ วมกัน (Work together)
 ทาด้ วยใจและอย่างเป็ นมิตร (Sincere and Friendly)
3. คุณธรรม (Virtual)
 ขยัน (Diligence)
 เมตตา (Compassion)
 อดทน (Perseverance)
 ซื่อสัตย์ (Honesty)
 ประหยัด (Frugality)
 กตัญญู (Filial Piety)
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จริยธรรมธุรกิจ
1. ความรับผิดชอบต่ อกฎหมายและรักษากฎระเบียบของบริษัท
บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องรั กษามาตรฐานขัน้ สูงสุดในเรื่ อ ง
ต่อไปนี ้ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
 กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกคนต้ อ งเคารพกฎหมายและระเบียบคาสั่ง ของบ้ านเมื อ ง
ทังตามลายลั
้
กษณ์อกั ษรและตามเจตนารมณ์และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริ ษัทฯ
 การฝ่ าฝื นกฎหมายระเบียบข้ อบังคับของบ้ านเมืองหรื อกฎระเบียบของบริ ษัทฯ โดยอ้ าง
เหตุผลที่วา่ เป็ นการทากาไรให้ บริ ษัทฯ นัน้ ไม่ใช่เหตุผลที่จะพึงรับฟั ง
 พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ค่แู ข่งของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทอื่นปฏิบตั ิอยู่ทวั่ ไปในแวดวงธุรกิจนัน้ ไม่ใช่
สิ่งที่บริ ษัทฯ นี ้จะต้ องยอมรับหรื อปฏิบตั ติ ามเสมอไป
2. ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้ ความมั่นใจ โดยให้
ความสาคัญแก่ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสี ยทังแก่
้ ผ้ ูถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แ ข่ง ตลอดจนสังคม
ชุม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ มโดยรวมอย่ า งเหมาะสม และให้ มี ก ารร่ ว มมื อ กัน ระหว่า งผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใน
กลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้ าที่ เพื่อให้ กิจการของบริ ษัทฯ ดาเนินไปได้ ด้วยดี มีความมั่นคงและ
ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย โดยกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนมี
หน้ าที่ปฏิบตั ติ ามนโยบายที่กาหนด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้มีส่วนได้ เสียได้ รับการคุ้มครอง
และปฏิบตั เิ ป็ นไปได้ ด้วยดี ดังนี ้
2.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
1. ปฏิ บัติหน้ าที่ด้ วยความซื่ อ สัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม เพื่ อ ทาให้ มั่น ใจได้ ว่าในการ
ตัดสินใจและกระทาการใดๆ มีการคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยรวมแล้ ว
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2. ปฏิ บัติห น้ า ที่ อ ย่ า งมื อ อาชี พ ด้ ว ยความรู้ ความช านาญ ความมุ่ง มั่น และด้ ว ยความ
ระมั ด ระวั ง ตลอดจนการประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู้ และทัก ษะในการบริ หารจั ด การบริ ษั ท อย่ า งเต็ ม
ความสามารถ
3. รายงานสถานภาพขององค์กรสม่าเสมอ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
4. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยใช้ ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
5. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งทางการค้ า
6. ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ องค์กร
2.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
1. ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน โดยตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงาน ตลอดจนจัดให้ มีสวัสดิการต่างๆ ซึง่ มากกว่าที่กฎหมายกาหนด
2. ให้ ค วามส าคัญ ต่อ การพัฒ นาความรู้ ความสามารถของพนัก งาน โดยให้ โ อกาสกับ
พนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
3. หลีกเลี่ยงการดาเนินการใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึง่ อาจคุกคาม และสร้ างความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนักงาน หรื ออาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การงานของพนักงาน
4. ดูแ ลรั กษาสภาพแวดล้ อ มในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อ ชี วิต ร่ างกาย สุข ภาพ
อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
5. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน
2.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้ านวัฒนธรรมการให้ บริ การ เพื่อมุ่งที่จะ
สร้ างความพอใจให้ แก่ลูกค้ าสูงกว่าที่ลูกค้ าจะคาดหมายไว้ ในการนี ้ พวกเราจะต้ องทาความเข้ าใจถึง
ความต้ องการของลูกค้ า เพื่อที่บริ ษัทฯจะสามารถเสนอบริ การและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ อย่างเหมาะสม ดังนี ้
1. จาหน่ายสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ ได้ มาตรฐานตลอดเวลา
2. เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือน
ข้ อเท็จจริ ง
3. ให้ รับประกันบริ การ ภายใต้ เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม
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4. ไม่ส่งมอบสินค้ าและบริ การให้ แก่ลูกค้ าโดยทราบว่าสินค้ าและบริ การนัน้ มีข้อบกพร่ อง
เสียหาย
5. จัดระบบเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถแจ้ งเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ และสามารถตอบสนองอย่าง
รวดเร็ ว
6. รั กษาความลับของลูกค้ า รวมถึงไม่นามาใช้ ประโยชน์แก่ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิ
ชอบ
7. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด กรณีที่ไม่อาจสามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขจะต้ องรี บดาเนินการแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปัญหา
2.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้ าหนี ้
1. ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี ้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
จะต้ องรี บแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไข และป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
2. ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ ากับคู่ค้า ลูกหนี ้และ/หรื อ
เจ้ าหนี ้
3. รายงานข้ อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ตามความเป็ นจริ ง
2.5 นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
1. ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ทาลายชื่อเสียงและกล่าวหาคูแ่ ข่งทางการค้ า หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทคูแ่ ข่งด้ วยความ
ไม่สจุ ริ ต และปราศจากข้ อมูลความจริ ง
3. ไม่เข้ าถึงสารสนเทศที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม
2.6 นโยบายและการปฏิบัตติ ่ อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้ อม
1. ให้ การสนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมส่วนรวม
2. คืนผลกาไรส่วนหนึง่ ขององค์กรให้ แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้ างสรรค์สงั คมอย่างสม่าเสมอ
3. ไม่กระทาการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้ อม
4. ปลูกฝั งจิตสานึกของความรั บผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นในหมู่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
5. ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิ อย่างเคร่ งครั ดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล
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บริ ษั ท ฯ มี น โยบายเพื่ อ ส่ ง เสริ มการให้ ความรู้ และฝึ กอบรมพนั ก งานในองค์ ก ร
เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อม เพื่ อ ปลู ก ฝั ง และสร้ างจิ ต ส านึก ให้ พ นัก งานทุก คนค านึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้ อมในการปฏิบตั งิ าน ดังนี ้
 ปลูกฝั งแนวคิดเรื่ องความรั บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมแก่พนักงานเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
และเห็นถึงความสาคัญของการดูแลสิ่งแวดล้ อม โดยจัดให้ มีการอบรมพนักงานในด้ าน
สิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
 มีการรณรงค์สร้ างจิตสานึกรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่พนักงาน
มีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่อง
3. ความรับผิดชอบต่ อข้ อมูลและทรัพย์ สินของบริษัท
3.1 การปกป้ องทรัพย์ สินของบริษัทฯ
1. ต้ องรั บผิดชอบในการดูแลทรั พยากรและทรั พย์สินของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธภาพและ
เกิดประโยชน์สงู สุด ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. ห้ ามมิให้ ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรื อเอกสารของบริ ษัทฯ จะต้ องจัดทาเอกสารต่างๆ
ด้ วยความสุจริ ต รอบคอบ ไม่นาทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ หรื อใช้ ในทางที่ผิดกฎหมาย
3. มีความระมัดระวังมิให้ หนังสือ รายงาน หรื อเอกสารอันเป็ นความลับของบริ ษัทฯ รั่วไหล
อันจะนามาซึง่ ความเสียหายแก่บริ ษัทฯ
3.2 การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานถื อ เป็ นทรั พย์ สินของ
บริ ษั ท ฯ ผู้ บริ หารและพนั ก งานทุ ก คนไม่ ค วรใช้ คอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า งๆ
เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานเปิ ดเผยรหัสประจาตัว (Password) ที่ใช้ ในการเข้ าถึงระบบ
ข้ อมูลของบริ ษัทฯ แก่ผ้ อู ื่น
3. ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานเปิ ดเผยข้ อมูลที่อยู่ในระบบข้ อมูลของบริ ษัทฯ หรื อข้ อมูลที่
บริ ษัทฯ ซื ้อมาโดยไม่ได้ รับอนุญาติ
4. ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานเปลี่ ยนแปลง ทาซา้ ลบทิง้ หรื อทาลายข้ อมูลของบริ ษัทฯ
โดยไม่ได้ รับอนุญาติ
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5. ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานนาซอฟท์แวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ ามคัดลอกซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ นนๆ
ั้
6. ห้ ามผู้ บริ หารและพนั ก งานปรั บ แต่ ง อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ดแวร์ หรื อติ ด ตั ง้ อุ ป กรณ์ ใ ดๆ
ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริ ษัทฯ ติดตังให้
้
7. ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานใช้ อีเมลของบริ ษัทฯ ในการส่งต่อข้ อความที่กล่าวร้ ายทาให้
เสื่อมเสีย หรื อข้ อความที่หยาบคาย ลามก ขมขู่ ก่อกวน หรื อสร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ อู ื่น
8. ผู้บริ หารและพนักงานควรใช้ อินเตอร์ เน็ตในการแสวงหาข้ อมูลและความรู้ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั งิ าน หลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม หลีกเลี่ยงการเปิ ดไฟล์ที่
ไม่ทราบแหล่งที่มาและการใช้ อุปกรณ์บนั ทึกข้ อมูลที่เคยใช้ งานกับคอมพิวเตอร์ ที่น่าสงสัยว่าอาจมีไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่เป็ นอันตรายอื่นๆ
9. ผู้บริ หารและพนักงานควรใช้ อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ จัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร
โทรศัพท์มือ ถื อ อย่างมีจิตสานึกและมีความรั บผิดชอบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ
เป็ นหลัก
3.3 การใช้ และดูแลรักษาทรัพย์ สินทางปั ญญา
1. ให้ ความเคารพและไม่ละเมิดสิทธิทางปั ญญาของผู้อื่น ควรตรวจสอบผลงานอันเป็ นสิทธิ
ของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมา หรื อที่จะนาใช้ กบั บริ ษัทฯ
2. ห้ ามกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และ/หรื อการกระทาอันเป็ น
ความผิดตามพระราชบัญญัตดิ ้ วยการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์
3. ในการเข้ าทาสัญญาหรื อนิติกรรมใดๆ ควรตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาให้
ชัดเจน หากมีข้อสงสัยให้ หารื อกับที่ปรึกษากฎหมาย
3.4 การใช้ ข้อมูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรั พย์
บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนในการนาข้ อมูล
ภายในและการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี ้
1. ต้ องรักษาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ
2. ต้ องไม่นาความลับและ/หรื อข้ อมูลของบริ ษัท ฯ ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่
ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมและไม่ว่าจะได้ รับผลตอบแทน
หรื อไม่ก็ตาม
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3. ต้ องไม่ทาการซื ้อขาย โอนหรื อรั บโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ โดยใช้ ความลับ และ/หรื อ
เข้ าทานิตกิ รรมอื่นใด โดยใช้ ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
ต่อบริ ษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ข้ อกาหนดนี ้ให้ รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ฯ ด้ วย ผู้ใดที่ฝ่าฝื นระเบียบข้ อบังคับ
ดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทาผิดอย่างร้ ายแรง
4. ให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บริ หารเกี่ยวกับหน้ าที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และจัดส่งสาเนารายงานนี ้ให้ แก่บริ ษัท ฯ ในวันเดียวกับวันที่
ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วงก่อนที่งบการเงิน
หรื อข้ อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณะชนและห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อ
บุคคลอื่น
7. บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยการถือหลักทรั พย์ของกรรมการและผู้บริ หารอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง
ไว้ ในรายงานประจาปี ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
4. ความรับผิดชอบต่ อชีวอนามัยและความปลอดภัย
4.1 การปฏิบัตเิ กี่ยวกับสุขภาพอนามัย
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญด้ านสุขภาพอนามัย โดยกาหนดให้ มีการตรวจสุขภาพประจาปี มีการ
จัดทาประกันสุขภาพให้ แก่พนักงาน เพื่อใช้ สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยจัดมีสวัสดิการพนักงานอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม รวมทังการส่
้
งเสริ มการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานทุกคน
4.2 การปฏิบัตเิ กี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ ถึงความปลอดภัยต่อชี วิตและทรั พย์ สินของพนักงาน โดยจัดให้ มี
สภาพแวดล้ อมการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย จัดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย มีการควบคุม
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และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุและสุขภาพที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ จัดให้ มี
การฝึ กอบรมและซ้ อมเสมือนจริ งเมื่อมีสถานการณ์ฉกุ เฉินหรื ออุบตั ภิ ยั ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
5. ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
5.1 ส่ วนได้ เสียที่ขัดแย้ งกัน
กรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท ฯ จะต้ องไม่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อแสวง
ผลประโยชน์ส่วนตัวในหน้ าที่การปฏิบตั ิงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ในบริ ษัทฯ หรื อในหน้ าที่ที่บริ ษัทฯ มีต่อ
ลู ก ค้ า ข้ อห้ ามนี ค้ รอบคลุ ม ถึ ง กิ จ กรรมต่ อ ไปนี ้ (ถ้ าหากกระท าโดยมิ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผู้บงั คับบัญชาก่อน)
1. มีส่วนได้ เสียเป็ นส่วนตัวในธุรกรรมที่บริ ษัทฯ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาอยู่ด้วย
2. ร่ วมเจรจาหรื อทาสัญญาในฐานะที่พนักงานเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการทาสัญญากับ
องค์กรที่ตวั พนักงานเองหรื อญาติมิตรมีส่วนได้ เสียอยู่ในองค์การด้ วย
3. รับทางาน ให้ คาปรึ กษาแนะนา รั บเป็ นกรรมการ หรื อหุ้นส่วนแก่บริ ษัทห้ างร้ านนิติบุคคล
อื่นนอกเครื อข่ายของบริ ษัทฯ
5.2 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ
ห้ ามพนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของ
บริ ษัทฯ หรื อรับปฏิบตั งิ านใดๆ ให้ กบั คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง ลูกค้ า หรื อผู้ที่มีโอกาสเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทฯ ในอนาคต
ซึ่งมี โอกาสได้ รั บผลประโยชน์ ทางตรงและทางอ้ อ ม อันส่งผลต่อ การตัดสินใจและการปฏิบัติหน้ า ที่
เพื่อบริ ษัทฯ
5.3 การให้ หรือรับของขวัญ และการรั บเลีย้ ง
การให้ ข องขวัญและเลี ย้ งอาหารหรื อ สิ่งตอบแทนอื่ น ๆ มักจะทากันเป็ นปกติวิสัยในธุร กิจ
การค้ า ส่ วนใหญ่ จะเกิดขึน้ ในช่ วงเทศกาลงานประเพณี ต่าง ๆ อย่างไรก็ต าม มักจะเกิดปั ญ หาขึน้
เมื่อการกระทาทานองนีม้ ีผลกระทบ หรื อจะมีผลกระทบต่อสัมพันธภาพในการติ ดต่อธุรกิจกัน ฉะนัน้
จึงห้ ามมิให้ พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ รับหรื อให้ ของขวัญหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ
การให้ หรื อรับของขวัญหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ จะกระทาได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
 ของที่ให้ แก่กนั มีค่าเพียงเล็กน้ อย
 ให้ แก่กนั ในวาระโอกาสซึง่ ตามปกติให้ –รับได้ ตามสมควร ตามจารี ตประเพณีของ
ประเทศ นันๆ
้
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6. การป้ องกันการทุจริตคอร์ รัปชั่น
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัทฯ ต้ อ งไม่สนับสนุน การทุจริ ตคอร์ รั ปชั่น ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม อาทิ การให้ หรื อรับสินบนหรื อสิ่งจูงใจใด ๆ หรื อมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นให้ หรื อรับสินบนหรื อสิ่งจูงใจ
แทนตนเอง กฎหมายบัญญัติว่าการกระทาดังกล่าวเป็ นความผิดและมีโทษอาญาและผู้กระทาอาจจะ
ถูกดาเนินคดีทางศาลได้ ด้วย ดังนัน้ การกระทาดังต่อไปนี ้ จึงเป็ นสิ่งต้ องห้ ามโดยเด็ดขาด
 การจ่ายเงินหรื อให้ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ซึ่งต้ องห้ ามตามกฎหมายบ้ านเมือง
หรื อกฎระเบียบของบริ ษัทฯ
 การจ่ายเงินหรื อให้ ผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อให้ มีการทาธุรกิจต่อกัน
 การจ่ายเงินหรื อให้ ผลตอบแทนอย่างอื่นแก่เจ้ าหน้ าที่ราชการหรื อนักการเมือง เพื่อจูงใจ
ให้ ใช้ ดลุ ยพินิจในทางที่เป็ นคุณแก่บริ ษัทฯ
7. การใช้ สิทธิทางการเมือง
บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตาม
กฎหมาย มีความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่กระทาการใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าบริ ษัทฯ มีส่วน
เกี่ยวข้ องหรื อให้ การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค
หรื อระดับประเทศ โดยกาหนดเป็ นข้ อปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ควรใช้ สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
2. มีสิทธิเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามตัวเองนอกเหนือเวลาทางาน และต้ องหลีกเลี่ยงการ
กระทาที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจว่าเป็ นการกระทาในนามบริ ษัทฯ
3. ห้ ามเข้ าร่ วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่า บริ ษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อให้ การ
สนับสนุนทางการดาเนินการทางการเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึง่ หรื อกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึง่
4. ห้ ามใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ อาทิ เครื่ องแบบพนักงาน หรื อสัญลักษณ์อื่นใดที่อาจทาให้ เข้ าใจว่า
เป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ ในการเข้ าร่ วมประชุมทางการเมือง
5. หลี ก เลี่ ย งการแสดงออกหรื อ การแสดงความคิด เห็น ทางการมื อ งในสถานที่ ท างานหรื อ
ในเวลางาน อันอาจจะนามาซึง่ ความขัดแย้ งในการทางาน
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8. การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
บริ ษัทฯ ยึดถื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อ งกับการป้องกันการฟอกเงิน และ
ต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ประพฤติผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน การก่อการร้ าย หรื ออาชกรรมทางการเงินอื่นๆ บริ ษัทฯ ได้ กาหนด
ข้ อปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1. ก่อนทาธุรกรรมกับคู่สัญญา ควรตรวจสอบให้ แน่ใจถึงแหล่งที่มาของเงินได้ มาโดยชอบด้ วย
กฎหมาย
2. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่ร้ ู จกั หรื อรับโอนเงินที่มีลกั ษณะการจ่ายเงินที่ผิดปกติ
3. กรณีที่เห็นธุรกรรมที่ผิดปกติต้องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบโดยทันที
9. การดูแลให้ มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทฯ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน
ที่ต้ อ งรั บ ทราบ ทาความเข้ า ใจ และปฏิ บัติต ามนโยบาย และข้ อ ปฏิ บัติต ามที่ก าหนดไว้ ใ นคู่มื อ
“จริ ยธรรมธุรกิจ” อย่างเคร่ งครัด มิใช่การปฏิบตั ิตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้ างได้ ว่า ไม่ทราบ
แนวปฏิบตั ทิ ี่กาหนดขึ ้นนี ้
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางในการเสริ มสร้ าง และสนับสนุนเพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
ธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
1. จัดทาคู่มือ “จริ ยธรรมธุรกิจ” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยเผยแพร่ ทวั่ ทังบริ
้ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร
และพนักงานทุกระดับได้ ศึกษาทาความเข้ าใจ จากนั น้ ลงนามรับทราบจรรยาบรรณฉบับนี ้ และยึดถือ
เป็ นหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั งิ าน
2. ผู้บริ หารทุกระดับในบริ ษัทฯ จะต้ องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้ องดาเนินการให้
พนักงานภายใต้ สายงานบังคับบัญชาของตนรั บทราบ เข้ าใจ และปฏิบัติตามคู่มือ “จริ ยธรรมธุรกิจ ”
ฉบับนี ้อย่างจริ งจัง
3. ปลูกฝังค่านิยมและสร้ างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริ มคุณค่าทางจริ ยธรรม ได้ แก่
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กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ วางตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
 เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและความส าคัญ ในเรื่ องคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ผ่านกิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ เช่น จัดทาชุดความรู้ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดอบรม
ความรู้ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม เป็ นต้ น
4. กาหนดแนวทางการดาเนินการในกรณี ที่เกิดปั ญหาทางด้ านจริ ยธรรมธุรกิจ อันได้ แก่ การรั บ
ร้ องเรี ยน การสืบสวนสอบสวน การคุ้มครองผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน และบทลงโทษ
5. มีกระบวนการตรวจสอบ การประเมินการควบคุมภายใน และการประเมินการปฏิบตั ิตามคู่มือ
“จริ ยธรรมธุรกิจ” เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทฯ ยังคงยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามคู่มือฉบับนี ้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม


10. การรับข้ อร้ องเรียนที่เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษั ทฯ ได้ ก าหนดให้ ฝ่ ายบริ ห ารทรั พยากรบุค คลทาหน้ า ที่เ ป็ น หน่ วยงานรั บ ข้ อ ร้ องเรี ยนด้ า น
จริ ยธรรมธุรกิจ ซึง่ พนักงานของบริ ษัทฯ สามารถส่งข้ อร้ องเรี ยนโดยตรงไปยังที่อยู่ตอ่ ไปนี ้
ทางไปรษณีย์
หน่วยรับข้ อร้ องเรี ยน ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
37/2 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320
ทางอีเมล
hr@ait.co.th
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ข้ อแนะนา
เนื่องจากไม่มีคมู่ ือมรรยาทใด ๆ ในโลกนี ้ที่จะบรรยายความประพฤติที่ควรกระทาหรื อควรละเว้ นไว้
ได้ โ ดยครอบคลุ ม ครบถ้ วนในทุก สถานการณ์ และคู่มื อ มรรยาทก็ ไ ม่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะลงลึก ใน
รายละเอียดเช่นนัน้ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงพึง่ วิจารณญาณของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนในการ
ใคร่ ครวญว่าสิ่งใดการใดเป็ นเรื่ องควรประพฤติหรื อควรละเว้ นเสียในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นกับตัวเอง
ถ้ าหากท่านใดมีความขัดข้ องสงสัยในการใช้ วิจารณญาณของตนว่าควรจะกระทาการใดหรื อไม่
บริ ษัทฯ มีขัอแนะนาเบื ้องต้ นว่า เราควรตังค
้ าถามต่อไปนี ้แก่ตนเอง เพื่อประกอบการให้ วิจารณญาณ
ของตน
 การกระทาของท่านชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ? สอดคล้ องกับกฎระเบียบของบริ ษัทฯหรื อไม่ ?
 ท่าน “รู้ สึก” ว่าการกระทาของท่านสมควรหรื อไม่ ? ท่านคิดว่าท่านสามารถอธิบายเหตุผล
ให้ คนอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ หรื อผู้มีอานาจกากับดูแลยอมรับการกระทาของท่านได้ หรื อไม่ ?
 ท่านจะอธิบายชี แ้ จงการกระทาของท่านต่อสาธารณชนได้ หรื อ ไม่ ถ้ าการกระทาของท่าน
กลายเป็ นข่าวหนังสือพิมพ์ ?
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Your Success is Our Success
ความสาเร็จของท่ านคือความสาเร็จของเรา

