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บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 



                        สาส์นจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
 

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นและ
ปฏิบ ัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อ เนื่อง บนพืน้ฐานความพอเพียง  ยึดหลัก                   
ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการด าเนินธุรกิจที่ใส่ใจสังคม ชุมชน 
และสิ ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความส าค ัญกับการส่ง เสริมบุคลากรให้ เ ป็นคนดี  มีค ุณธรรม 
รวมทัง้พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ียั่งยืน  

บริษัทฯ ได้จัดกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยจดัท าคู่มือ “จริยธรรม
ธุรกิจ” ขึน้ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ได้มี
แนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีถูกต้องสอดคล้องกบักฎหมายและระเบียบตา่งๆไปในแนวทางเดียวกนั  

บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน
จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัติามนโยบายและข้อปฏิบตัท่ีิก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
นีอ้ย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายทางธุรกิจ ควบคู่ไป
กบัการด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะ
น าไปสู่องค์กรท่ีเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
 
 
 
 
  ธนา ไชยประสิทธ์ิ         ศริิพงษ์ อุ่นทรพนัธุ์ 
  ประธานกรรมการ               ประธานคณะกรรมการบริหาร 
                            และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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บทน า 
 
คู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” ฉบบันีบ้รรยายหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติท่ีชอบด้วยกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คูมื่อ“จริยธรรมธุรกิจ” นี ้บงัคบัใช้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคนของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า บริษัทฯ มีพันธกรณีต่อบุคคลทัง้หลายท่ีบริษัทฯ  มีปฎิสัมพันธ์ด้วย ดังนัน้                   
การประพฤติตัวของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือไว้วางใจและรักษาความ
น่าเช่ือถือไว้วางใจนัน้ไว้ จงึมีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่บริษัทฯ 
 
 

หลักการในการด าเนินธุรกิจ 
 

นิยาม 
 

บริษัทฯ หมายถงึ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ หมายถงึ กรรมการบริษัทของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
ผู้บริหาร หมายถงึ ผู้บริหารทกุระดบัของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
พนกังาน หมายถงึ พนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว พนกังานตามสญัญา  

ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
  
วสัิยทัศน์ (Vision) 
 

“AIT จะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคล่ือน 
สังคมดจิิตอล (Digital Society) ในประเทศไทย 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ 
ข้อมูลข่าวสารและบริการได้ทุกท่ี ทุกเวลา” 
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พันธกิจ (Mission) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณค่าหลัก (Core Value) 
 

1. มืออาชีพ (Being Professional) 
 มีทศันคตท่ีิดี (Positive Thinking) 
 บริหารจดัการตนเองในการปฏิบตังิาน (Self-directed) 
 มีวนิยัและเคารพกฎเกณฑ์ (Discipline) 
 เช่ียวชาญ รู้จริงและรอบรู้ (Specialized Knowledge) 
 มีภาพลกัษณ์ท่ีด ี(Image)    
 มีจรรยาบรรณ (Ethics) ยดึมัน่ในความถกูต้อง (Integrity) 
 รักษาสจัจะ (Keep One’s words)  
 มีความรับผิดชอบส่วนบคุคล (Personal Accountability)  
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2. ให้ความร่วมมืออย่างเป็นมิตร (Friendly Collaboration) 
 ท างานเป็นทีม (Team up) 
 คดิ ท า และรับผิดชอบร่วมกนั (Work together) 
 ท าด้วยใจและอย่างเป็นมิตร (Sincere and Friendly) 
 

3. คุณธรรม (Virtual) 
 ขยนั (Diligence) 
 เมตตา (Compassion) 
 อดทน (Perseverance)  
 ซื่อสตัย์ (Honesty) 
 ประหยดั (Frugality) 
 กตญัญ ู(Filial Piety) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
6 



จริยธรรมธุรกิจ 
 
 

        1. ความรับผิดชอบต่อกฎหมายและรักษากฎระเบียบของบริษัท 
 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรักษามาตรฐานขัน้สูงสุดในเร่ือง
ตอ่ไปนีใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงานทุกคนต้องเคารพกฎหมายและระเบียบค าสั่งของบ้านเมือง               
ทัง้ตามลายลกัษณ์อกัษรและตามเจตนารมณ์และปฏิบตัติามกฎระเบียบของบริษัทฯ 

 การฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบข้อบงัคบัของบ้านเมืองหรือกฎระเบียบของบริษัทฯ  โดยอ้าง
เหตผุลท่ีวา่เป็นการท าก าไรให้บริษัทฯ นัน้ ไม่ใช่เหตผุลท่ีจะพงึรับฟัง 

 พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีคู่แข่งของบริษัทฯ หรือบริษัทอ่ืนปฏิบตัิอยู่ทัว่ไปในแวดวงธุรกิจนัน้ ไม่ใช่
สิ่งท่ีบริษัทฯ นีจ้ะต้องยอมรับหรือปฏิบตัติามเสมอไป 

 
2. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ และมีนโยบายท่ีจะดูแลให้ความมั่นใจ โดยให้

ความส าคญัแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้แก่ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า  เจ้าหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างเหมาะสม และให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียใน                  
กลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าท่ี เพ่ือให้กิจการของบริษัทฯ ด าเนินไปได้ด้วยดี มีความมั่นคงและ
ตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนมี
หน้าท่ีปฏิบตัติามนโยบายท่ีก าหนด เพ่ือให้มัน่ใจว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครอง
และปฏิบตัเิป็นไปได้ด้วยดี ดงันี ้

2.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าในการ

ตดัสินใจและกระท าการใดๆ มีการค านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของกลุ่มผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยรวมแล้ว 
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2. ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมืออาชีพด้วยความรู้ ความช านาญ ความมุ่งมั่น และด้วยความ
ระมัดระวัง ตลอดจนการประยุกต์ใ ช้ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอย่างเต็ม
ความสามารถ 

3. รายงานสถานภาพขององค์กรสม ่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
4. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลูใดๆ ขององค์กรซึ่งยงัไม่ได้

เปิดเผยตอ่สาธารณชน 
5. ไม่เปิดเผยข้อมลูลบัขององค์กรตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ข่งทางการค้า 
6. ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่องค์กร 

2.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน 
1. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ 

และความเหมาะสมของพนกังาน ตลอดจนจดัให้มีสวสัดกิารตา่งๆ ซึง่มากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
2. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับ

พนกังานอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 
3. หลีกเล่ียงการด าเนินการใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซึง่อาจคกุคาม และสร้างความกดดนัต่อสภาพ

จิตใจของพนกังาน หรืออาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนกังาน 
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ

อนามยั และทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ 
5. ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน 

2.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้านวัฒนธรรมการให้บริการ เพ่ือมุ่งท่ีจะ

สร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าสูงกว่าท่ีลูกค้าจะคาดหมายไว้ ในการนี  ้พวกเราจะต้องท าความเข้าใจถึง
ความต้องการของลูกค้า เพ่ือท่ีบริษัทฯจะสามารถเสนอบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า        
ได้อย่างเหมาะสม ดงันี ้

1. จ าหน่ายสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ ตลอดจนรักษาคณุภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา 
2. เปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเทจ็จริง 
3. ให้รับประกนับริการ ภายใต้เง่ือนไขและเวลาอนัเหมาะสม 
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4. ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าโดยทราบว่าสินค้าและบริการนัน้มีข้อบกพร่อง
เสียหาย 

5. จดัระบบเพ่ือให้ลกูค้าสามารถแจ้งเก่ียวกบัสินค้าและบริการ และสามารถตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว 

6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น ามาใช้ประโยชน์แก่ตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิ
ชอบ 

7. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่อาจสามารถปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขจะต้องรีบด าเนินการแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

2.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้
1. ปฏิบตัติามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข 

จะต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข และปอ้งกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 
2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากบัคู่ค้า ลูกหนีแ้ละ/หรือ

เจ้าหนี ้
3. รายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง 

2.5 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 
1. ประพฤตปิฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัท่ีดี 
2. ไม่ท าลายช่ือเสียงและกล่าวหาคูแ่ข่งทางการค้า หรือผลิตภณัฑ์ของบริษัทคูแ่ข่งด้วยความ

ไม่สจุริต และปราศจากข้อมลูความจริง 
3. ไม่เข้าถงึสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งด้วยวธีิการท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม 

2.6 นโยบายและการปฏิบัตต่ิอสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
1. ให้การสนบัสนนุกิจการอนัเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อมส่วนรวม 
2. คืนผลก าไรส่วนหนึง่ขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงัคมอย่างสม ่าเสมอ 
3. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีผลเสียหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาต ิและสภาพแวดล้อม 
4. ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมู่

พนกังานทกุระดบัอย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ 
5. ปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิ อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ

กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดแูล 
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บริษัทฯ มีนโยบายเ พ่ือส่ ง เส ริมการใ ห้ความ รู้และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร                            
เร่ืองสิ่งแวดล้อม เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกคนค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบตังิาน ดงันี ้

 ปลูกฝังแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นถึงความส าคญัของการดแูลสิ่งแวดล้อม โดยจดัให้มีการอบรมพนกังานในด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง 

 มีการรณรงค์สร้างจิตส านกึรักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีพนกังาน
มีส่วนร่วมอย่างตอ่เน่ือง 

 
3. ความรับผิดชอบต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท 

 
3.1 การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ 

1. ต้องรับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ  ให้มีประสิทธภาพและ           
เกิดประโยชน์สงูสดุ ไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  

2. ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ จะต้องจดัท าเอกสารต่างๆ 
ด้วยความสจุริต รอบคอบ ไม่น าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย 

3. มีความระมดัระวงัมิให้หนงัสือ รายงาน หรือเอกสารอนัเป็นความลบัของบริษัทฯ  ร่ัวไหล 
อนัจะน ามาซึง่ความเสียหายแก่บริษัทฯ 

3.2 การใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของ

บริษัทฯ ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ                           
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

2. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหสัประจ าตวั (Password) ท่ีใช้ในการเข้าถึงระบบ
ข้อมลูของบริษัทฯ แก่ผู้ อ่ืน 

3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลท่ีอยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลท่ี
บริษัทฯ ซือ้มาโดยไม่ได้รับอนญุาต ิ

4. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปล่ียนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายข้อมูลของบริษัทฯ              
โดยไม่ได้รับอนญุาต ิ
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5. ห้ามผู้บริหารและพนกังานน าซอฟท์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟท์แวร์
ลิขสิทธ์ิด้วยเหตผุลใดๆ โดยมิได้รับอนญุาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นัน้ๆ 

6.  ห้ามผู้ บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  หรือติดตัง้อุปกรณ์ใดๆ                             
ท่ีนอกเหนือจากอปุกรณ์มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ตดิตัง้ให้ 

7. ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมลของบริษัทฯ ในการส่งต่อข้อความท่ีกล่าวร้ายท าให้
เส่ือมเสีย หรือข้อความที่หยาบคาย ลามก ขมขู่ ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญให้แก่ผู้ อ่ืน  

8. ผู้บริหารและพนกังานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมลูและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่การปฏิบตังิาน หลีกเล่ียงเวบ็ไซต์ท่ีผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม หลีกเล่ียงการเปิดไฟล์ท่ี
ไม่ทราบแหล่งท่ีมาและการใช้อุปกรณ์บนัทกึข้อมลูท่ีเคยใช้งานกบัคอมพิวเตอร์ท่ีน่าสงสยัว่าอาจมีไวรัส
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ท่ีเป็นอนัตรายอ่ืนๆ 

9. ผู้บริหารและพนกังานควรใช้อุปกรณ์ส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ จดัให้ อาทิ โทรศพัท์ โทรสาร 
โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ               
เป็นหลกั 

3.3 การใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา 
1. ให้ความเคารพและไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้ อ่ืน ควรตรวจสอบผลงานอนัเป็นสิทธิ

ของบคุคลภายนอกท่ีได้รับมา หรือท่ีจะน าใช้กบับริษัทฯ 
2. ห้ามกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ /หรือการกระท าอนัเป็น

ความผิดตามพระราชบญัญตัด้ิวยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ 
3. ในการเข้าท าสญัญาหรือนิติกรรมใดๆ ควรตกลงเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้

ชดัเจน หากมีข้อสงสยัให้หารือกบัท่ีปรึกษากฎหมาย 
3.4 การใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการน าข้อมูล
ภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ดงันี ้

1. ต้องรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
2. ต้องไม่น าความลับและ/หรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม 
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3. ต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบั และ/หรือ     
เข้าท านิตกิรรมอ่ืนใด โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ตอ่บริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก าหนดนีใ้ห้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ ใดท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
ดงักล่าวจะถือวา่ได้กระท าผิดอย่างร้ายแรง 

4. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน 
คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และจดัส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ี
ส่งรายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซึ่งมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงก่อนท่ีงบการเงิน 
หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคญันัน้ต่อ
บคุคลอ่ืน 

7. บริษัทฯ จะเปิดเผยการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง              
ไว้ในรายงานประจ าปี ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
 

4. ความรับผิดชอบต่อชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

4.1 การปฏิบัตเิก่ียวกับสุขภาพอนามัย 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัด้านสขุภาพอนามยั โดยก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี มีการ

จดัท าประกนัสขุภาพให้แก่พนกังาน เพ่ือใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โดยจดัมีสวสัดิการพนกังานอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม รวมทัง้การส่งเสริมการออกก าลงักาย เพ่ือสขุภาพท่ีดีของพนกังานทกุคน 

4.2 การปฏิบัตเิก่ียวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มี

สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนามยั จดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย มีการควบคมุ
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และลดความเส่ียงในการเกิดอุบตัิเหตแุละสุขภาพท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ จดัให้มี
การฝึกอบรมและซ้อมเสมือนจริงเม่ือมีสถานการณ์ฉกุเฉินหรืออบุตัภิยัตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

 
 

5.1 ส่วนได้เสียที่ขัดแย้งกัน 
กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือแสวง

ผลประโยชน์ส่วนตวัในหน้าท่ีการปฏิบตัิงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ในบริษัทฯ หรือในหน้าท่ีท่ีบริษัทฯ มีต่อ
ลูกค้า ข้อห้ามนีค้รอบคลุมถึงกิจกรรมต่อไปนี ้(ถ้าหากกระท าโดยมิได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้บงัคบับญัชาก่อน) 

1. มีส่วนได้เสียเป็นส่วนตวัในธุรกรรมที่บริษัทฯ เป็นคูส่ญัญาอยู่ด้วย 
2. ร่วมเจรจาหรือท าสญัญาในฐานะท่ีพนกังานเป็นตวัแทนของบริษัทฯ  ในการท าสญัญากบั

องค์กรท่ีตวัพนกังานเองหรือญาตมิิตรมีส่วนได้เสียอยู่ในองค์การด้วย 
3. รับท างาน ให้ค าปรึกษาแนะน า รับเป็นกรรมการ หรือหุ้นส่วนแก่บริษัทห้างร้านนิติบุคคล

อ่ืนนอกเครือข่ายของบริษัทฯ 
5.2 การประกอบธุรกิจอ่ืนนอกบริษัทฯ 

ห้ามพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจส่วนตวัใดๆ อนัเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือรับปฏิบตังิานใดๆ ให้กบัคูค้่า คูแ่ข่ง ลกูค้า หรือผู้ ท่ีมีโอกาสเป็นลกูค้าของบริษัทฯ ในอนาคต 
ซึ่งมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม อันส่งผลต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติหน้าท่ี                
เพ่ือบริษัทฯ 

5.3 การให้หรือรับของขวัญ และการรับเลีย้ง 
การให้ของขวัญและเลีย้งอาหารหรือสิ่งตอบแทนอ่ืน ๆ มักจะท ากันเป็นปกติวิสัยในธุรกิจ

การค้า  ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ในช่วงเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มักจะเกิดปัญหาขึน้                 
เม่ือการกระท าท านองนีมี้ผลกระทบ หรือจะมีผลกระทบต่อสัมพันธภาพในการติดต่อธุรกิจกัน ฉะนัน้               
จงึห้ามมิให้พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ รับหรือให้ของขวญัหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 

การให้หรือรับของขวญัหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ จะกระท าได้เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้
 ของที่ให้แก่กนัมีค่าเพียงเล็กน้อย 
 ให้แก่กนัในวาระโอกาสซึง่ตามปกติให้–รับได้ตามสมควร ตามจารีตประเพณีของ

ประเทศ นัน้ๆ 

  5. ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
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6. การป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ต้องไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม อาท ิการให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจงูใจใด ๆ หรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจ
แทนตนเอง กฎหมายบญัญัติว่าการกระท าดงักล่าวเป็นความผิดและมีโทษอาญาและผู้กระท าอาจจะ
ถกูด าเนินคดีทางศาลได้ด้วย ดงันัน้ การกระท าดงัตอ่ไปนี ้จงึเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเดด็ขาด 

 การจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายบ้านเมือง
หรือกฎระเบียบของบริษัทฯ 

 การจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์อย่างอ่ืนเพ่ือให้มีการท าธุรกิจตอ่กนั 
 การจ่ายเงินหรือให้ผลตอบแทนอย่างอ่ืนแก่เจ้าหน้าท่ีราชการหรือนกัการเมือง  เพ่ือจูงใจ

ให้ใช้ดลุยพินิจในทางที่เป็นคณุแก่บริษัทฯ 
 

7. การใช้สิทธิทางการเมือง 
 

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตาม
กฎหมาย มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระท าการใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วน
เก่ียวข้องหรือให้การสนบัสนนุแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทัง้ในระดบัท้องถิ่น ระดบัภูมิภาค 
หรือระดบัประเทศ โดยก าหนดเป็นข้อปฏิบตั ิดงันี ้

1. ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
2. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามตวัเองนอกเหนือเวลาท างาน และต้องหลีกเล่ียงการ

กระท าท่ีท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจวา่เป็นการกระท าในนามบริษัทฯ 
3. ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้องหรือให้การ

สนบัสนนุทางการด าเนินการทางการเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึง่ หรือกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงัหนึง่ 
4. ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อาท ิเคร่ืองแบบพนกังาน หรือสญัลกัษณ์อ่ืนใดท่ีอาจท าให้เข้าใจว่า

เป็นพนกังานของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชมุทางการเมือง 
5. หลีกเล่ียงการแสดงออกหรือการแสดงความคิดเห็นทางการมืองในสถานท่ีท างานหรือ                

ในเวลางาน อนัอาจจะน ามาซึง่ความขดัแย้งในการท างาน 
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8. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
 

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน และ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพ่ือป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ประพฤติผิดเก่ียวกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย หรืออาชกรรมทางการเงินอ่ืนๆ บริษัทฯ ได้ก าหนด                 
ข้อปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

1. ก่อนท าธุรกรรมกับคู่สัญญา ควรตรวจสอบให้แน่ใจถึงแหล่งท่ีมาของเงินได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

2. ไม่โอนเงินไปยงับญัชีท่ีไม่รู้จกั หรือรับโอนเงินท่ีมีลกัษณะการจ่ายเงินท่ีผิดปกติ 
3. กรณีท่ีเหน็ธุรกรรมที่ผิดปกติต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

 
9. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 

 
บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน                 

ท่ีต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย  และข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือ    
“จริยธรรมธุรกิจ” อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบตัิตามความสมคัรใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่า ไม่ทราบ
แนวปฏิบตัท่ีิก าหนดขึน้นี ้

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการเสริมสร้าง และสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิตามจริยธรรม
ธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัท าคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเผยแพร่ทัว่ทัง้บริษัทฯ เพ่ือให้ผู้บริหาร
และพนกังานทกุระดบัได้ศึกษาท าความเข้าใจ จากนัน้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณฉบบันี ้และยึดถือ
เป็นหลกัเกณฑ์ในการปฏิบตังิาน 

2. ผู้บริหารทกุระดบัในบริษัทฯ จะต้องดแูลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะต้องด าเนินการให้
พนักงานภายใต้สายงานบังคบับญัชาของตนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” 
ฉบบันีอ้ย่างจริงจงั 

3. ปลกูฝังคา่นิยมและสร้างวฒันธรรมองค์กรเพ่ือส่งเสริมคณุคา่ทางจริยธรรม ได้แก่ 
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 กรรมการ ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ วางตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองคณุธรรมและ
จริยธรรม 

 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความส าคัญในเ ร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม                             
ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น จดัท าชุดความรู้เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ จดัอบรม
ความรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

4. ก าหนดแนวทางการด าเนินการในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางด้านจริยธรรมธุรกิจ อันได้แก่ การรับ
ร้องเรียน การสืบสวนสอบสวน การคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียน และบทลงโทษ 

5. มีกระบวนการตรวจสอบ การประเมินการควบคมุภายใน และการประเมินการปฏิบตัิตามคู่มือ 
“จริยธรรมธุรกิจ” เป็นประจ าทกุปี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทฯ ยงัคงยดึมัน่ในการปฏิบตัติามคู่มือฉบบันีอ้ย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

 
10. การรับข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจ 

 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนด้าน

จริยธรรมธุรกิจ ซึง่พนกังานของบริษัทฯ สามารถส่งข้อร้องเรียนโดยตรงไปยงัที่อยู่ตอ่ไปนี ้
ทางไปรษณีย์ 
หน่วยรับข้อร้องเรียน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
37/2 ถ.สทุธิสารวนิิจฉยั แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

ทางอีเมล 
hr@ait.co.th 
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ข้อแนะน า 
 

เน่ืองจากไม่มีคูมื่อมรรยาทใด ๆ ในโลกนีท่ี้จะบรรยายความประพฤติท่ีควรกระท าหรือควรละเว้นไว้
ได้โดยครอบคลุมครบถ้วนในทุกสถานการณ์ และคู่มือมรรยาทก็ไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีจะลงลึกใน
รายละเอียดเช่นนัน้ ดงันัน้บริษัทฯ จงึพึง่วจิารณญาณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในการ
ใคร่ครวญวา่สิ่งใดการใดเป็นเร่ืองควรประพฤตหิรือควรละเว้นเสียในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตวัเอง 

ถ้าหากท่านใดมีความขัดข้องสงสัยในการใช้วิจารณญาณของตนว่าควรจะกระท าการใดหรือไม่ 
บริษัทฯ มีขัอแนะน าเบือ้งต้นว่าเราควรตัง้ค าถามต่อไปนีแ้ก่ตนเอง เพ่ือประกอบการให้วิจารณญาณ          
ของตน 

 การกระท าของทา่นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? สอดคล้องกบักฎระเบียบของบริษัทฯหรือไม่ ? 
 ท่าน “รู้สึก” ว่าการกระท าของท่านสมควรหรือไม่ ? ท่านคิดว่าท่านสามารถอธิบายเหตผุล              

ให้คนอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ หรือผู้ มีอ านาจก ากบัดแูลยอมรับการกระท าของทา่นได้หรือไม่ ? 
 ท่านจะอธิบายชีแ้จงการกระท าของท่านต่อสาธารณชนได้หรือไม่  ถ้าการกระท าของท่าน

กลายเป็นข่าวหนงัสือพิมพ์ ?  
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Your Success is Our Success 
ความส าเร็จของท่านคือความส าเร็จของเรา 


