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ค านิยาม 

นิยาม ความหมาย 

ผูบ้รหิาร กรรมการบรษิัท กรรมการบริหาร และผูบ้รหิารระดบัฝ่าย / เทียบเท่า 

ขึน้ไป 

พนกังาน พนกังานระดบับงัคบับญัชา / เทียบเท่าลงมา 

จรรยาบรรณ แนวทางปฏิบติัที่ดีในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ผูบ้รหิารและพนกังาน 

อนัจะน าองคก์รไปสูก่ารมีระบบการก ากบัดแูลที่ดี 

ทรพัยส์ิน สงัหารมิทรพัย ์อสงัหารมิทรพัย ์เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ของ

บรษิัท สิทธิบตัรทางปัญญาของบรษิัท 

ขอ้มลูจ าเพาะ ขอ้มลูที่ บรษิัท เป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคมุ ซึ่งเป็นขอ้มลูที่มีคณุค่า

ทางเศรษฐกิจทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต เป็นขอ้มลูที่รูใ้นวงจ ากดัและไม่

พงึเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนไดร้บัอนญุาตจากผูม้ีอ  านาจ ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูของลกูคา้และพนกังาน ขอ้มลูการขายและการตลาด ขอ้มลู

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร ขอ้มลูทางบญัชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด 

แผนการเงิน แผนงานโครงการ เป็นตน้ 

ผูม้ีสว่นไดเ้สีย บคุคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) รวมตลอดถึง ผูถื้อ

หุน้ ผูบ้ริหารและพนกังานของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี 

จ ากดั (มหาชน) ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ และสงัคม

สว่นรวม เป็นตน้ 

การยึดหลกันิติธรรม  การตดัสินใจและการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติของ

กฎหมายหรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง (Rule of Law) 
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ความยุติธรรมและความมี

คณุธรรม 

การปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความเที่ยงตรงเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติัโดยอยู่

บนพืน้ฐานของหลกัความเป็นธรรมและคณุธรรม (Fairness and 

Morality) 

ความโปรง่ใส ความโปรง่ใสในการตดัสินใจและวิธีการด าเนินงานที่สามารถเปิดเผย

ใหส้าธารณชนรบัทราบและสามารถตรวจสอบได ้ภายใตก้รอบของ

ระเบียบและกฎหมาย(Transparency) 
 

 

นิยาม ความหมาย 

ความซื่อสตัยส์จุรติ ความซื่อสตัยส์จุรติต่อหนา้ที่ ที่จะตอ้งปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามระเบียบ

ขอ้บงัคบั จารีตและ ศีลธรรมอนัดีงาม(Integrity) 

ความส านึกในหนา้ที่ การตระหนกัในหนา้ที่ ที่จะตอ้งปฏิบติัอย่างเต็มความสามารถและมี

ประสิทธิภาพ (Responsibility) 

ความรบัผิดชอบต่อผลของการ

ปฏิบติัหนา้ที่ 

การยอมรบัผลจากการปฏิบติัหนา้ที่ทัง้ในเชิงบวกหรือลบ 

(Accountability) 

ความมีวิสยัทศัน ์ การมองการณไ์กลในทางสรา้งสรรค ์เพื่อการสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่

กิจการในระยะยาว และมุ่งสูค่วามเป็นเลิศของงาน (Vision) 
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2. จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งผูบ้รหิารและพนกังาน

จะยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในการท างานในฐานะตวัแทนของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ดงันี ้

2.1. ยึดหลักนิติธรรม 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ยดึถือหลกันิติธรรมในการด าเนินธุรกิจ อีกทัง้เป็นหนา้ที่ของ

ผูบ้ริหารและพนักงานจะตอ้งเรียนรูร้ะเบียบขอ้บงัคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งกฎหมายที่จะ

ประกาศใชใ้นอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการบรหิารงานและการท างานของตน 

แนวทางปฏิบัติ  

2.1.1. ผูบ้ริหารและพนักงานจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจ ในกฎระเบียบที่ใชเ้ป็นหลักในการ

ปฏิบติังานของทางราชการทัง้ที่มีผลใชบ้งัคบัแลว้และที่มีผลใชบ้งัคบัในอนาคตอนัใกล  ้

2.1.2. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่แสวงหาความลับทางการคา้ของคู่แข่งหรือขอ้มูลจ าเพาะของ

คู่แข่ง โดยวิธีการมิชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดขอ้ตกลงที่

จะไม่เปิดเผยขอ้มลูของคู่แข่ง ไม่ว่าจะไดจ้ากลกูคา้หรือบคุคลอื่น 

2.1.3. ผูบ้ริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ

แรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานที่มาจากการคา้มนุษย ์หรือแรงงานเด็กอนั

มิชอบดว้ยกฎหมาย  

2.1.4. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ เก่ียวกับกฎหมายความเป็นธรรมทาง

การคา้ 

2.1.5. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบเก่ียวกับการป้องกัน

สิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสขุภาพ 

 

2.2.  มีความโปร่งใส 
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การตัดสินใจและวิธีการด าเนินงานของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เป็นไปดว้ย

ความโปรง่ใสที่สามารถเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหแ้ก่ผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียทัง้หลายรบัทราบและตรวจสอบได ้

ภายใตก้ฎหมายและกรอบขอ้บังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์ เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) ที่เก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกนัโดยมิชอบใหค้วามลบัทางการคา้รั่วไหลไปยงัคู่แข่งทางการคา้ 

แนวทางปฏิบัติ  

2.2.1. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งจดัท ารายงานทางการบญัชี การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการด าเนินงาน 

เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินการของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) ตามความเป็นจริง ถูกตอ้งครบถว้นตามมาตรฐานทางบญัชี มีความน่าเชื่อถือและ

สามารถตรวจสอบไดต้ามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะก าหนด 

2.2.2. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการจดัซือ้ / จดัจา้ง ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) อย่างเครง่ครดั มีความโปรง่ใสชดัเจน เป็น

ธรรมต่อทุกฝ่าย และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจดัซือ้ 

ในกรณีที่บรษิัทคู่คา้มีผูบ้ริหาร พนกังานฝ่ายขาย หรือมีผูถื้อหุน้เป็นญาติหรือบุคคลผูอ้ยู่อาศยั

ภายใตช้ายคาเดียวกนักบัผูบ้รหิารหรือพนกังานของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั 

(มหาชน) ผูบ้ริหารหรือพนกังานผูน้ัน้ของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาการทราบเป็นหนงัสือทันที และให้หลีกเลี่ยงไม่ขอ้งเก่ียวกบัธุรกรรม

การจดัซือ้จดัจา้งนัน้ 

2.2.3. ผูบ้ริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือแจกแจงอ านาจด าเนินการของ บริษัท ซิลิคอน 

คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) อย่างเครง่ครดั 

2.2.4. ผูบ้ริหารและพนักงานที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการจัดซือ้/จัดจ้าง รวมตลอดทั้งญาติและผู้ที่

อาศยัภายใตช้ายคาเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้การรบัประทาน

อาหารหรือเล่นกีฬากับบริษัทคู่ค้า หากเป็นกรณีจ าเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ไดค้วรมีตัวแทนของ 
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บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมมากกว่าหนึ่งคนและตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบก่อน 

 

2.3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ตัง้มั่นในความยุติธรรมและความมีคณุธรรมกับผูท้ี่

มีสว่นไดเ้สีย เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีอย่างต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ อีกทัง้ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูใ้ด

ผูห้นึ่งอย่างไม่เป็นธรรม โดยใชว้ิจารณญาณหรือความสมัพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และใหโ้อกาสเท่าเทียม

กนัโดยไม่แบ่งแยกเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา หรือเพศ 

แนวทางปฏิบัติ 

2.3.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่ เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการ

ด าเนินธุรกิจ การใหส้ิทธิประโยชนแ์ก่ลูกค้าควรยึดถือปฏิบัติและแนวนโยบายของ บริษัท 

ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2.3.2. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งบรหิารงานดว้ยความสขุมุรอบคอบ เพื่อท าใหผู้ถื้อหุน้มีความเชื่อถือ

และยอมรบัในการตัดสินใจว่าการด าเนินการใด ๆ กระท าดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถึง

ผลประโยชนส์ูง่สดุของผูถื้อหุน้ทัง้หลาย 

2.3.3. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งใหค้วามเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในขอ้ก าหนดการจา้งงาน 

หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิผลประโยชนก์ารจา้งงาน 

การปรบัเลื่อนต าแหน่ง การโอนยา้ย การประเมินผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรม การปฏิบติั

ตามระเบียบขอ้บงัคบั การสิน้สดุการจา้งงาน การปลดและรบัพนกังานกลบัเขา้มาท างานใหม่ 

ตลอดจนการเขา้มีสว่นรว่มในสงัคมและกิจกรรมนนัทนาการ เป็นตน้ 

2.3.4. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งพยายามใหบ้ริการที่เหนือความคาดหวังกับลูกคา้เสมอ รวมทั้ง

ใหบ้รกิารลกูคา้ดว้ยความซื่อตรง และเป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรียบหรือฉอ้โกงลกูคา้ 

2.3.5. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งปฏิบติัตามเงื่อนไขทางการคา้ที่มีต่อคู่คา้/เจา้หนี ้อย่างซื่อตรงและ

เป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื่อนไขไดใ้หแ้จง้ต่อคู่คา้ / เจา้หนี ้เพื่อร่วมกนัหาแนว

ทางแกไ้ข 
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2.4. ให้ความส าคัญต่อลูกค้า 

ผูบ้รหิารและพนกังานของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัและเอาใจใสต่่อ

ลกูคา้ โดยการควบคมุสินคา้และการบริการใหม้ีคณุภาพอนัสง่ผลใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจ 

แนวทางปฏิบัติ 

2.4.1. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งรูแ้ละท าความเขา้ใจสินคา้และบริการของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เป็นอย่างดี รวมทัง้ตอ้งใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้นแก่ลกูคา้ 

2.4.2. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้อย่างละเอียด 

ก่อนจะเสนอสินคา้หรือบริการต่อลกูคา้ เพื่อสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

รวมทัง้ตอ้งสนใจใฝ่หาความรูอ้ยู่เสมอ และสั่งสมประสบการณใ์นการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ

มากขึน้ เพื่อเพิ่มความพึ่งพอใจใหก้บัลกูคา้ 

2.4.3. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบติัต่อลกูคา้ดว้ยความสภุาพ ใหเ้กียรติลกูคา้ และใชว้าจาที่

สภุาพกบัลกูคา้ 

2.4.4. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งเคารพการตดัสินใจ และขอ้คิดของลกูคา้ ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ

สว่นบุคคลของลกูคา้ 

 

2.5. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบที่พึงมีต่อสงัคมและชุมชน

จนถือเสมือนเป็นภาระกิจหลกัที่จะสรา้งสรรคโ์ครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชนใ์นการพฒันาสงัคมละ

ชมุชน 

แนวทางปฏิบัติ 

2.5.1. ผูบ้รหิารและพนกังานพงึมีส่วนรว่ม หรือจดัใหม้ีกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนใ์นการพฒันา

สงัคม อาทิ กิจกรรมสนบัสนนุดา้นการศกึษา ดา้นสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้  
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2.5.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนพยายามให ้บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) สามารถ

หลีกเลี่ยงการกระท าที่จะก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือมลภาวะต่อทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม

และระบบนิเวศนท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 

2.6.  ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เคารพ และสนับสนุนใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ใชส้ิทธิ

เสรีภาพของตนภายใตร้ฐัธรรมนูญ ทัง้นี ้บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จะวางตวัเป็น

กลาง 

แนวทางปฏิบัติ  

2.6.1. ผูบ้ริหารและพนักงานไม่ใชอ้  านาจหน้าที่ชีช้วน กดดัน หรือบังคับใหเ้พื่อนร่วมงาน รวมทั้ง

ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรือองคก์รทางการเมืองหรือ

สมาชิกขององคก์รทางการเมือง 
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3.  ข้อพงึปฏิบัตทิางจริยธรรม 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ก าหนดใหม้ีขอ้พงึปฏิบติัส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน

เพื่อเป็นแนวทางในการท างาน ดงันี ้

 

3.1. มีภาวะผู้น า 

ผูบ้ริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบติัตามบทบาทของภาวะผูน้  าที่เหมาะสม และประพฤติตนใหเ้ป็นที่ยอมรบั

ของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) 

แนวทางปฏิบัติ 

3.1.1. ผู้บริหารต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน รวมทั้งมีความส านึกในหน้าที่และความ

รบัผิดชอบต่อผลของการปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ป็นที่เชื่อถือและยอมรบัของสงัคม 

3.1.2. ผู้บริหารต้องจัดหาและน าระบบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนมุ่งมั่นแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งมีการ

ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหส้อดคลอ้งกับนวัตกรรมและระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อ

บริหารงาน บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ใหเ้ป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็น

ผูน้  าทางธุรกิจ 

3.1.3. ผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการตรวจสอบการรอ้งเรียน/รอ้งทุกขข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรือบุคคลอ่ืน 

เพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริงและแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ใหลุ้ล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ทัง้นีผู้บ้ริหาร

อาจไม่ด าเนินการใด ๆ ในการรอ้งเรียน/รอ้งทกุข ์โดยวิธีการของบตัรสนเท่หก์็ได ้

3.1.4. ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดภาวะผูน้  าในหมู่พนกังาน อีกทัง้สนบัสนุนใหพ้นกังานทกุ

ระดบัมีสว่นรว่มในการพฒันา บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

3.1.5. ผูบ้ริหารตอ้งมีส่วนร่วมและส่งเสริมใหพ้นักงานเขา้ร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนใ์น

ชมุชนและสงัคม ทัง้นีเ้พื่อให ้บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เป็นสว่นหนึ่ง

ของชมุชนในการพฒันาและสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัสมาชิกในชมุชนและสงัคมโดยรวม 
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3.2.  มีความซื่อสัตยสุ์จริต 

ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

แนวทางปฏิบัติ 

3.2.1. ผูบ้ริหารและพนักงาน ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริตปราศจากอคติ ไม่ใชอ้  านาจ

หนา้ที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนแก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

3.2.2. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่เจาะจงท ารายงานหรือบนัทกึที่เป็นเท็จหรือผิดพลาด รวมทัง้ตอ้ง

ไม่จงใจปิดบงัหรือเสนอขอ้มูลที่เป็นเท็จหรือผิดพลาดต่อ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี 

จ ากัด (มหาชน) เมื่อพบรายงานหรือบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต้องรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

3.2.3. ผูบ้ริหารหรือพนักงานตอ้งใชเ้วลาปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและใหม้ีประสิทธิผลตามที่

ก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งไม่กระท าหรือชักจูงเพื่อนร่วมงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของ 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) หรือผูถื้อหุน้ 

3.2.4. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติังานที่ไดร้บัมอบหมายดว้ยความรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ 

อีกทัง้มีความส านึกในหนา้ที่และมีความรบัผิดชอบต่อผลของการปฏิบติัหนา้ที่ 
 

3.3.  ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั 

(มหาชน) อย่างเครง่ครดั อีกทัง้หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบในทางลบ ต่อชื่อเสียงใน

การด าเนินธุรกิจของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

แนวทางปฏิบัติ 
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3.3.1.  ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ 

ประกาศ หรือค าสั่งของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) รวมทัง้ค าสั่งอัน

ชอบดว้ยกฎหมายและชอบดว้ยหนา้ที่ของผูบ้งัคบับญัชา 

3.3.2. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่ผลิต หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อการใชเ้อง 

เพื่อการจ าหน่าย หรือเพื่อบคุคลอื่นใด 

3.3.3. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งใชร้ะบบการสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยความรบัผิดชอบ

และตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความแตกแยก ท าใหผู้อ่ื้นเสียหาย การท าลายขวัญ หรือส่งเสริมใหเ้กิด

ความไม่เป็นมิตรในสถานที่ท างาน 

3.3.4. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใชร้ะบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร ์ในกิจกรรมที่ผิด

กฎหมายหรือขดัต่อนโยบายของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และไม่ใช้

อินเตอรเ์น็ตหรือบริการที่คลา้ยคลึงกันในทางที่จะท าใหเ้กิดความเสียหาย อบัอาย ขาดความ

เชื่อถือ หรือเสียชื่อเสียง 

3.3.5. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตาม ประกาศของบริษัทฯ ว่าด้วยการกระท าความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์อย่างเครง่ครดั 

3.3.6. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของทรพัยส์ินทางปัญญา และปฏิบติัตาม

หลักการทั่วไปส าหรับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่ออกโดยบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

รวมทัง้กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และวิธีการปฏิบติังานมาตรฐานส าหรบัการขอรบัสิทธิบัตร 

การวิเคราะห ์และการปอ้งกนัความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิบตัร  
 

3.4.  รักษาทรัพยส์ิน 

ผูบ้ริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรกัษาและใชท้รพัยส์ินของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี 

จ ากัด (มหาชน) ใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มที่ต่อกิจการของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) เท่านัน้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องผูอ่ื้นหรือในทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบัติ 
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3.4.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของ บริษัท ซิลิคอน 

คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ในการใชเ้ครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน 

3.4.2. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่น าเอาไปใช ้ขาย ให ้ขอยืม ใหย้ืม หรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยส์ิน

ของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ไม่ว่าทรพัยส์ิน

นัน้จะมีมลูค่าหรืออยู่ในสภาพใด 

3.4.3. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่เจตนาท าใหเ้สียหาย ก่อวินาศกรรมหรือท าลายทรพัยส์ินของ 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

3.4.4. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือกิจการภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

ผูบ้งัคบับญัชา 

3.4.5. ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ หรือปกป้อง

เครื่องหมายการคา้ที่เป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) 
 

 

3.5.  ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผูบ้รหิารและพนกังานพงึรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหป้ราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มี

ความเคารพซึ่งกันและกันตลอดจนใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแกปั้ญหา

รว่มกนัในการท างาน 

แนวทางปฏิบัติ 

3.5.1. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ยุยง ใส่รา้ยป้ายสีหรือลอ้เลียน อันเป็นก่อใหเ้กิดการแตกสามคัคี 

และพงึละเวน้จากการน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตวัเอง 

3.5.2. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดทางเพศต่อเพื่อนรว่มงาน หาก

พบหรือทราบว่ามีละเมิดทางเพศในระหว่างผูร้ว่มงานตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที 
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3.5.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องเป็นผู้มีวินัย ไม่กระท าการใด ๆ  อันเป็นการไม่เคารพนับถือ

ผูบ้งัคบับญัชา การปฏิบติักบัเพื่อนรว่มงาน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสภุาพ มีน า้ใจและ

มีมนษุยสมัพนัธอ์นัดี 

3.5.4. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเคารพสิทธิของผูร้่วมงานที่จะเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมองคก์รตัวแทน

พนกังาน 

 

3.6.  เป็นพลเมืองดี 

ผูบ้รหิารและพนกังานพงึท าหนา้ที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่รว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างเต็มภาคภมูิ 

แนวทางปฏิบัติ 

3.6.1. ผู้บริหารและพนักงานต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติม เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.6.2. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่ประพฤติตนเป็นที่รงัเกียจแก่ผูอ่ื้น พูดจาลวนลามเพศตรงขา้ม 

กระท าตนเป็นอันธพาล มีหนี ้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ด่ืมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลข์ณะปฏิบติังาน หรือกระท าการใด ๆ อนัสอ่ใหเ้ห็นว่าเสื่อมเสียในดา้นศีลธรรม 

3.6.3. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่พกพาอาวุธมาในที่ท างาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงู 

 

3.7.  ไม่รับส่ิงตอบแทนทีเ่กินปกติวิสัย 

ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูใ้กลช้ิดไม่พึงรบัเงิน ผลประโยชน ์หรือสิ่งของจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับ 

บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) หากการรบันัน้อาจท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าผูร้บัมีใจเอน

เอียงหรือมีความสมัพนัธท์างธุรกิจเป็นพิเศษกบัผูใ้ห ้ซึ่งอาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ บริษัท ซิลิคอน 

คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได ้

แนวทางปฏิบัติ 
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3.7.1. ผูบ้ริหาร พนกังาน และญาติหรือผูอ้ยู่อาศยัภายใตช้ายคาเดียวกนัตอ้งไม่เรียกรอ้ง ไม่รบัร่วม

กิจกรรมสงัคม กิจกรรมกีฬา การเลีย้งรบัรอง ของก านัล ของขวัญ หรือสินน า้ใจ เพื่อตนเอง

หรือเพื่อผูอ่ื้นจากบคุคลที่รว่มท าธุรกิจดว้ย 

3.7.2. หากเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้ผูบ้ริหาร และพนกังานอาจรบัผลประโยชนห์รือของขวญั เพื่อ

การโฆษณาทางธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมไดห้ากผลประโยชน ์หรือของขวญั

นั่นมีค่าไม่เกินกว่า 3,000 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ผู้บริหารและ

พนักงานตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคับบญัชาทราบเป็นหนังสือและน าผลประโยชนห์รือของขวัญนัน้ส่ง

ให ้บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

3.7.3. กรณีที่ผู ้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ ากัด 

(มหาชน) ไปรว่มงานเลีย้งคู่คา้ หรือเดินทางไปอบรม/ดงูานนอกสถานที่ และไดร้บัผลประโยชน์

หรือของขวญัมลูค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะไดม้าจากการชิงโชค จบัฉลาก หรือรบัของที่

ระลกึ ใหถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ 3.7.2 

 

3.8.  ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผูบ้ริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบติัตนในลกัษณะที่อาจจะก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับ 

บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

แนวทางปฏิบัติ 

3.8.1. ผูบ้ริหาร พนักงาน ครอบครวัและผูอ้ยู่อาศัยในลกัษณะบริวารว่านเครือตอ้งไม่ด าเนินธุรกิจ/

กิจกรรมใด ๆ ที่อาจท าให้บุคคลทั่ วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนก์บั บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

3.8.2. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดด าเนินธุรกิจ/

กิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ 

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจ
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เกิดขึน้ดงักล่าว ควรมีการเปิดเผย ความสมัพนัธข์องสมาชิกในครอบครวัหรือบุคคลอ่ืน ที่อาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยรายงานผูบ้งัคบับญัชาใหท้ราบเป็นหนงัสือ 

 

3.9.  ไม่ใช้ข้อมูลจ าเพาะเพ่ือประโยชนใ์นทางมิชอบ 

ผูบ้ริหารและพนกังานไม่น าขอ้มลูจ าเพาะของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ไป

ใชเ้พื่อประโยชนใ์นทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบัติ 

3.9.1.  ผูบ้รหิารและพนกังานที่มีหนา้ที่น าขอ้มลูจ าเพาะไปใช ้ตอ้งระมดัระวงัไม่ใหผู้อ่ื้นไดย้ิน ลอบฟัง 

ดักฟังหรือบันทึกเสียง ไม่ควรสนทนาในที่สาธารณะผ่านเครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนากับ

สมาชิกในครอบครวัหรือบคุคลใกลช้ิดอนัน าไปสู่การเปิดเผยต่อผูอ่ื้นได ้

3.9.2. ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งจดัการ  จัดเก็บ และแยกแยะรายละเอียดขอ้มูลจ าเพาะใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบขอ้บงัคบัของ บรษิัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) อย่างเครง่ครดั 

3.9.3. ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลจ าเพาะของ บริษัท ซิลิคอนคราฟท์ เทคโนโลยี 

จ ากดั (มหาชน) ต่อผูท้ี่ไม่มีสิทธิรบัรูต้ามระเบียบขอ้บงัคบั หรือขอ้ตกลงทางธุรกิจเวน้แต่ไดร้บั

ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูม้ีอ  านาจด าเนินการและหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

3.9.4. ผู้บริหารและพนักงานไม่น าข้อมูลจ าเพาะ ไปใช้เพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์หรือส่งข้อมูล

ดงักลา่วใหผู้อ่ื้นเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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4. การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  

เพื่อใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน มีผลเป็นรูปธรรม คณะกรรมการ

บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย มีช่องทางการ

รอ้งเรียน การแสดงความคิดเห็น แจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย และกระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้

รอ้งเรียน/ขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี ้

4.1. ช่องทางการแจ้งร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

4.1.1. หวัหนา้งานหรือผูบ้รหิาร 

4.1.2. ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์

4.1.3. SIC Alert line (ถึง ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนษุย,์ CEO , หรือประธานกรรมการตรวจสอบ) 
 

4.2. กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

4.2.1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนด

จรยิธรรมธุรกิจ และขอ้พงึปฏิบติัในการท างาน 

4.2.2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนรายงานขอ้เท็จจริงต่อ ผูบ้ริหาร และ/หรือ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการ

ตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ 

4.2.3. มาตรการด าเนินการ : ผูบ้ริหาร และ/หรือ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ 

ด าเนินการสอบสวนขอ้รอ้งเรียน/ข้อเสนอแนะ เพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริง และก าหนดมาตรการ

ด าเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ

ท างาน ที่เกิดขึน้ใหล้ลุว่งอย่างรวดเรว็ เหมาะสมและเป็นธรรม 

4.2.4. การรายงานผล : ผูบ้ริหาร หรือ กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ แจง้ผลของการ

ตรวจสอบใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ หากผูร้อ้งเรียน เปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญ ให้

รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบ 
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5. บทส่งท้าย 

 

ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) มีหนา้ที่ตอ้งท า

ความเขา้ใจและปฏิบติัตามมาตรฐานในคู่มือ จริยธรรมธุรกิจและ ขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน ฉบบันี ้พรอ้มทัง้

ปฏิบัติงานของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนีร้วมถึงงานในด้านที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นการเฉพาะในคู่มือ 

จริยธรรมธุรกิจและ ขอ้พึงปฏิบติัในการท างานฉบบันีด้ว้ย พนักงานทุกคนจะตอ้งท าหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย์

และสมคัรใจ โดยถือเป็นพนัธะสญัญาของตน อย่างไรก็ตาม หากพนกังานคนใดละเมิดมาตรฐานขอ้ใดในคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจและ ขอ้พึงปฏิบัติในการท างานฉบับนี ้หรือนโยบายและขั้นตอนที่เก่ียวขอ้งของบริษัท หรือ

กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทจะด าเนินการลงโทษทางวินัย โดยใช้

มาตรการที่ก าหนดไว้ในกฎข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน หมวดที่  6 (วินัยและโทษทางวินัย) หรือตามที่

เหมาะสมทนัที 

บรษิัทฯ จะจดัหาโอกาสใหแ้ก่พนกังานเพื่อเรียนรูใ้นเรื่องจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัทเป็นประจ าทุกปี และ

ติดตามสอบทานใหม้ีการปฏิบัติตามโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน  รวมทัง้ใหม้ีการทบทวนคู่มือจริยธรรม

ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานนีเ้ป็นประจ าทุกปี อย่างไรก็ตามอาจมีการสอบทานตามระยะเวลาที่

เหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใดๆ ที่มีสาระส าคญั 
 

 

 


