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เรียนผู้ร่วมงานทุกท่าน, 
ทกุบริษัทในกลุม่อแคสเตอร์ยดึมัน่ในการดําเนินงาน
อยา่งมีความรับผิดชอบ และซ่ือสตัย์ การกระทําใดๆ 
อยูบ่นพืน้ฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึง่
ครอบคลมุถงึแนวทางจริยธรรม และถือเป็นหลกัใน
การทํางาน การยดึถือ และ ให้ความสําคญัในการ
รักษาความซ่ือสตัย์ ถือเป็นสว่นสําคญัในวฒันธรรม
องค์กร และ จําเป็นในการดําเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

เราต้องทําความคุ้นเคยและเข้าใจในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ หากมีคําถามหรือข้อสงสยัใดๆ ใน
กฎระเบียบและการนําไปใช้ กรุณาสอบถามจาก
ผู้จดัการและเพ่ือนร่วมงาน หากใครพบเหตลุะเมิด
หลกัจรรยาบรรณ ต้องทําการรายงานตอ่ประธาน
คณะผู้บริหาร, ผู้บงัคบัใช้ หรือ ต่อ บริษัทอแคสเตอร์
โดยทนัที  

 

 

 

 

 

 

หลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจใช้กบัทกุบริษัทท่ี            
อแคสเตอร์มีสว่นเป็นเจ้าของทัว่โลก และเราคาดหวงั
ให้หุ้นสว่นธุรกิจยดึมัน่ในหลกัการเดียวกนั เราทกุคน
ควรมีความภาคภมิูใจในการยดึมัน่ในมาตรฐานด้าน
จริยธรรม และการนําไปใช้ในการทํางาน สิง่นีจ้ะทําให้
เรามัน่ใจได้วา่ จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นเกราะ
ปอ้งกนัและเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการ
เจริญเติบโตในอนาคต 

 
 

 
ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทอแคสเตอร์ เอ เอส เอ 
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พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีในการ
ป้องกนัและรักษามาตรฐานของ
ความซื่ อสัต ย์สุจ ริต  และใ ห้
ความสําคัญ โดยไม่ยอมให้มี
ข้อยกเว้นใดๆ 
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ขอบเขตุ 
คูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันีใ้ช้กบัพนกังานทกุคน 
(รวมถงึพนกังานชัว่คราว) และกรรมการบริษัทในอ
แคสเตอร์ เอเอสเอ และ บริษัทในสาขา (รวมถงึ
บริษัทยอ่ย หรือกิจการร่วมค้าท่ีอแคสตอร์ถือหุ้นเกิน 
50% โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึง่นบัจากนีจ้ะเรียกวา่ 
“อแคสเตอร์” นอกจากนีก้ารบงัคบัใช้ยงัรวมไปถงึ
คนกลาง ตวัแทน และบคุคลอ่ืนท่ีปฏิบติังานในนาม
ของอแคสเตอร์  
 
 

 
 

อแคสเตอร์ สนบัสนนุให้ทกุสว่นยดึถือหลกัการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 
ผู้จดัหาสินค้า ผู้ รับจ้างช่วงและคูส่ญัญาอ่ืนๆ ของอแค
สเตอร์ รวมถึงบริษัทท่ีอแคสเตอร์เข้าถือหุ้นเป็นสว่น
น้อยล้วนต้องปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีสอดคล้องกบั
กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง และ คูมื่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของอแคสเตอร์เช่นกนั ซึง่อแคสเตอร์จะสอดสอ่งดแูล
ให้มีการปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
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คูมื่อจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบบันีบ้งัคบั
ใช้กบัพนกังานทกุคน รวมถึง กรรมการ
บริษัทในอแคสเตอร์ เอเอสเอ และบริษัท
สาขา และ บคุคลอ่ืนท่ีปฏิบตังิานในนาม
ของอแคสเตอร์ 
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คาํม่ันและความรับผิดชอบ 
การดําเนินธุรกิจของอแคสเตอร์ต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ไม่ขัดต่อหลักฎหมาย วัฒนธรรม เกียรติ 
ศัก ด์ิศรีและสิทธิของบุคคลในประเทศท่ีบริษัท
ดําเนินการอยู่  พนักงานของอแคสเตอร์ทุกคนต้อง
ปฏิบติัตามคูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี ้   
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนีอ้ธิบายพนัธกิจของอ
แคสเตอร์ และระเบียบปฏิบัติทางจริยธรรมในทาง
ธุ ร กิ จ แ ล ะ ห ลัก ป ฏิ บั ติ ต น ใ น อ ง ค์ ก ร ท่ี สํ า คัญ 
นอกจากนีย้งัระบถุึงพฤติกรรมท่ีอแคสเตอร์คาดหวงั
จากคุณ และสิ่งท่ีคุณและหุ้ นส่วนธุรกิจสามารถ
คาดหวงัได้จากอแคสเตอร์เช่นกนั  
จรรยาบรรณธุร กิจนี ไ้ ด้ รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกนั
โดยการนําไปใช้ และ ตรวจสอบในด้านการจัดการ 
กรณีมีการปรับแก้ต้องได้รับอนมุติัจากประธานคณะ
ผู้บริหาร บริษัทอแคสเตอร์ เอ เอส เอ 
  
ความรับผิดชอบสว่นบคุคล 
คณุต้องมีการตดัสนิใจท่ีดี  ใสใ่จ และรอบคอบ ใน
การทํางานตอ่แคสเตอร์และบริษัทสาขา หากเกิด
สถานการณ์ท่ีมีความขดัแย้งเก่ียวกบัฎหมาย และ 
 
 

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  และ มาตรฐานการปฏิบติังานตาม
คู่ มือฉบบันี  ้  ขอให้ปฏิบัติิตามมาตรฐานสูงสุด ท่ี
สอดคล้องกับบกฎหมายท้องถ่ิน  การกระทํา ใด ๆ ท่ี
ละเมิดระเบียบท่ีระบุไว้ในคู่มือฉบบันีห้รือกฎหมายท่ี 
เก่ียวข้อง จะนําไปสู่การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากงานหรือการดําเนินคดีทางกฎหมาย  
คุณถูกคาดหวังให้มีความคุ้ นเคยกับการใช้ และ 
ปฏิบติังานบนพืน้ฐานของหลกัจริยธรรมนี ้หากคุณมี
ข้อสงสัยเก่ียวกับเนือ้หาหรือการตีความคู่มือฉบับนี ้
ขอให้สอบถามผู้จดัการหรือ ฝ่ายกฎหมายของคณุ หรือ 
ฝ่ายกฎหมายของอแคสเตอร์  หากคุณต้องการ
คําปรึกษาในการจัดการสถานการณ์ซึ่งเป็นประเด็น
ขัดแย้งทางจริยธรรม ของให้ปรึกษาผู้ จัดการของคุณ 
หรือ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม  
พนักงานทุกคนต้องแจ้งเบาะแสการกระทําใดๆ ท่ีขัด
ต่อระเบียบปฏิบัติในคู่ มือฉบับนี  ้หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  การแจ้งเบาะแสการกระทําดงักลา่วจะ
ไมนํ่า ไปสูก่ารลงโทษทางวินยัใด ๆ   
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การดําเนินธุรกิจของอแคสตอร์ต้อง
เป็นไปอยา่งโปร่งใส และ ไมข่ดัตอ่
หลกักฎหมาย วฒันธรรม เกียรติ
และศกัดิศ์รี ของบคุคลในประเทศ
ท่ีบริษัทดําเนินการอยู ่
  

 

ผู้จดัการทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการส่ือสารและทําความเข้าใจ 
สนบัสนนุในการนํางจรรยาบรรณ
ธุรกิจไปใช้ตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 
รวมถืงการตรวจสอบการนําไป
ปฏิบตัใินหน้าท่ีรับผิดชอบ 
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ความรับผิดชอบของผู้จดัการ 

การทุจริตและตดิสินบน 
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การทุจริตและตดิสินบน 
การไมย่อมรับให้มีการทจุริต 
อแคสเตอร์ไม่ยอมให้มีการทุจริต หรือ ติดสินบนใน
การดําเนินธุรกิจ การโน้มน้าวหรือมีส่วนในการ
ตดัสินใจ การจ่ายเพ่ืออํานวยความสะดวก การเอือ้
ประโยชน์และ สนิบนใดๆ 
การมีส่วนในเก่ียวข้องในเร่ืองความไม่โปร่งใสและ 
ทุจริต หรือทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเร่ืองดังกล่าว จะ
สง่ผลตอ่อแคสเตอร์ และพนกังานโดยสว่นบคุคล 
คณุจะไมไ่ด้รับผลเสียใดๆ จากการปฏิเสธท่ีจะมีสว่น
ร่วมในการทจุริต แม้ว่าการปฏิเสธนัน้จะทําให้บริษัท
เสียผลประโยชน์ก็ตาม  
คุณสามารถทําตามได้หากมีการข่มขู่ให้จ่ายค่า
อํานวยความสะดวกเพ่ือแลกกับความปลอดภัยใน
ชีวิตของตนเองหรือบุคคลอ่ืน ทัง้นีคุ้ณต้องแจ้งต่อ
ฝ่ายกฏหมายและกํากบัดแูลในทนัทีท่ีสามารถทําได้ 
 
การติดสนิบน 
อแคสเตอร์มีข้อห้ามชัดเจนไม่ให้มีการจัดหา การ
เสนอ หรือ รับสินบนทุกประเภทไม่ว่าแก่ผู้ ใด ไม่ว่า
จะโดยทางลบัหรือเปิดเผย ทางตรงหรือทางอ้อมโดย
ผา่นบคุคลท่ีสาม 
การติดสนิบนเกิดเม่ือมีการเสนอ สญัญาวา่จะให้ ทัง้
ทางตรง ทางอ้อม เพ่ือให้มีผลต่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ หรือการกระทําของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การรับ

หรือเรียกร้องผลประโยชน์มิควรได้ ถือเป็นการติด
สินบน การเสนอให้หรือ รับผลประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้อง 
โดยมีส่วนเก่ียวข้องกับตําแหน่งหน้าท่ี งานท่ีได้รับ
มอบหมาย ก็ถือเป็นความผิดต่อกฎหมายต่อต้านการ
ทจุริตติดสนิบน  
ผลประโยชน์ท่ีไม่ถกูต้องหมายถึงผลประโยชน์ต่างๆ ท่ี
องค์กรและบุคคลได้มาโดยไม่สุจริต ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งของ สิ่งอํานวยความสะดวก การเดินทาง ความ
บนัเทิง การบริการ หรือ เงิน 
อแคสเตอร์อาจต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการทจุริตของ
บุคคลใดๆท่ีทําในนามอแคสเตอร์ ดังนัน้ถือเป็นเร่ือง
สําคญั ท่ีจะทําให้เกิดความแน่ใจว่าบุคคลใดๆท่ีอาจ
ติดต่องานในนามอแคร์สเตอร์มีความเข้าใจ และ 
ระมัดระวังในเร่ืองดังกล่าว ตัวแทนบุคคลท่ีสามต้อง
เป็นไปตามนโยบายการเป็นตวัแทน ความร่วมมือ และ 
การร่วมลงทนุ 
การเอือ้ประโยชน์  
อแคสเตอร์ห้ามเร่ืองการเอือ้ประโยชน์ หมายความถงึ 
การเสนอให้ถงึผลประโยชน์ท่ีไมเ่หมาะสม ตอ่บคุคลท่ี
สามท่ีมีตําแหน่ง เพ่ือให้มีผลตอ่การตดัสนิใจเอือ้
ประโยชน์ทางธุรกิจ 

 
 



การจ่ายเพ่ืออํานวยความสะดวก 
คา่อํานวยความสะดวกเลก็น้อย เพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว หรือ หรือเก่ียวเน่ืองกบัผลประโยชน์ของ
บริษัทหรือสว่นบคุคล ถือเป็นเร่ืองผิดกฎหมาย
เก่ียวกบัการทจุริตติดสนิบน และ ผิดตอ่นโยบาย
บริษัท เป็นข้อห้ามอยา่งเคร่งครัดไมใ่ห้บคุคลใดๆ ใน
นามอแคสเตอร์ ในการเสนอคา่ใช้จ่ายเพ่ือความ
สะดวก 

 
หน้าท่ีของคณุ 
- ไมเ่สนอ หรือรับสนิบน ผลประโยชน์ 

คา่ตอบแทนกลบัคืน หรือ คา่อํานวยความ
สะดวกใดๆ ท่ีไมเ่หมาะสม โดยมีผลประโยชน์
ตอ่เน่ืองจากตําหน่งหน้าท่ีการงานของบคุคล
ใดๆ  

- คณุต้องแน่ใจวา่การชําระเงินใดๆ เป็นไปอยา่ง
เหมาะสม ถกูต้องตามกฎหมาย การใช้จ่ายเงิน
จําต้องได้รับการอนมุติัจากบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง
ของอแคสเตอร์ และต้องมีการลงบนัทกึไว้ใน
บญัชีของบริษัท 

 
 
 
 
 
 

 
- การติดตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ต้องเป็นไปอยา่ง

โปร่งใส ปราศจากการทจุริต ห้ามไมใ่ห้พนกังาน
ของอแคสเตอร์ เสนอของกํานงั หรือ การรับรอง
เป็นพิเศษ และ กิจกรรมบนัเทิงใดๆ ตอ่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ เว้นแตว่า่จะได้รับการอนมุติัจากฝ่าย
กฎหมายและกํากบัดแูลเป็นกรณีไป ขอให้
พนกังานยดึข้อกําหนดนีอ้ยา่งเคร่งครัด ไมว่่า
ข้อเสนอเพ่ือให้ได้มาซึง่ความได้เปรียบทางธุรกิจ 
จะมาจากเจ้าหน้าท่ีโดยตรงหรือผา่นคนกลางก็
ตาม 
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ผลประโยชน์ทบัซ้อน 



Code of Conduct 

14 

 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนคือการขดักนัของผลประโยชน์
สว่นตวั และ ผลประโยชน์ท่ีได้มาจากตําแหน่งหน้าท่ี
การงาน ผลประโยชน์ทบัซ้อนอาจเกิดขึน้ เม่ือ
ความสมัพนัธ์สว่นตวั เข้ามามีสว่นในการทํางานหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ มีอิทธิพล หรือถกูมองวามีผลตอ่
การตดัสนิใจของคณุในการทํางานเพ่ือผลประโยชน์
ของอแคสเตอร์  
กระบวนการทางธุรกิจต้องถกูนบัเป็นสิง่สําคญัท่ีสดุ
เสมอ หากมีกิจการใดท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน
คณุต้องรายงานตอ่ผู้จดัการทราบทนัที 
 
หน้าท่ีของคณุ 
- คณุต้องหลีกเลียงการดําเนินการใดๆท่ีมี

ผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยมุง่มนัทําหน้าท่ีเพ่ือ
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และดําเนินงาน
ตามขัน้ตอนอยางเหมาะสม เพ่ือหลีกเล่ียง
สถานการณ์ท่ีอาจนําไปสู ่ หรือท่ีอาจถกูมองวา
เป็นผลประโยชน์ทบัซ้อน  

 
 
 
 

 
 
- หากคณุพบวา่ตนเองมีหรืออาจจะมีผลประโยชน์

ทบัซ้อน คณุต้องแจ้งผู้จดัการของคณุเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยางละเอียด   

- ในกรณีท่ีมีหรืออาจถกูสงสยัวา่มีผลประโยชน์ทบั
ซ้อน คณุต้องไมมี่สว่นร่วมในการดําเนินธุรกรรม
หรือการติดตอ่จดัการทางธุรกิจใดๆในนามของอ
แคสเตอร์ อนัอาจนําไปสูก่ารเสียประโยชน์หรือ
การเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษัท 

- การติดตอ่ทางธุรกิจ ต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์
สงูสดุของบริษัทเทา่นัน้ คณุต้องไมแ่สวงหา
ผลประโยชน์ใดๆ  ไมว่าจะโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อม จากการเป็นพนกังานบริษัทหรือจากการ
ซือ้ขายและกิจกรรมอ่ืนๆของบริษัท  คณุต้อง 
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีมีหรืออาจถกูมองวามี
ผลประโยชน์ทบัซ้อนระหวา่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อบริษัทและ ผลประโยชน์สว่นตน  

- คณุต้องไมมี่ผลประโยชน์จากบริษัทอ่ืนๆท่ีเป็น
คูแ่ข่ง หรือเป็นผู้จดัหาบริการให้อแคสเตอร์หรือ 
บริษัทสาขา และ/หรือธุรกิจอ่ืนใดท่ีจะมีผลต่อ
ความเป็นกลางของคณุในการปฏิบคิัหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อบริษัท 
 

 



 
 

คณุต้องหลีกเล่ียงการดําเนินการใดๆ 
ท่ีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน มุง่มัน่ทําหน้าท่ี 
เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และทํางาน 
ตามขัน้ตอนอยา่งเหมาะสม เพ่ือหลีกเล่ียง 
สถานการณ์ท่ีอาจนําไปสูห่รือท่ีอาจถกูมองวา่ 
เป็นผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
 
• คณุต้องหลีกเล่ียงการทําธุรกิจกบัเพ่ือนสนิท 

หรือญาติพ่ีน้อง ถ้าการดําเนินธุรกิจกับ
บุ ค ค ล ดั ง ก ล่ า ว จํ า ต้ อ ง เ กิ ด ขึ ้น แ ล ะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นสิ่งหลีกเล่ียงไม่ได้ 
คุณต้องแจ้งผู้ จัดการเป็นลายลัษณ์อักษร 
ก่อนท่ีจะมีการทําธุรกรรมใดๆ 

• เม่ือได้รับแจ้งเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อนแล้ว 
ผู้จดัการต้องไม่ให้พนักงานท่ีมีผลประโยชน์
ทับซ้อนผู้นัน้มีอิทธิพลต่อหรือเก่ียวข้องกับ
กระบวนการตดัสนิใจใดๆ ท่ีเก่ียวกบัอีกฝ่าย 

• การท่ีพนักงานอแคสเตอร์จะรับตําแหน่ง
กรรมการบริษัท ได้ รับว่าจ้างหรือได้ รับ
มอบหมายงานในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีหรือคาดว่า
จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอแคสเตอร์
จําต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการในสาย
บงัคบับญัชาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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ของกํานลั และ   
การเลีย้งรับรอง 
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ของกาํนัลและการเลีย้งรับรอง 
อแคสเตอร์ห้ามมอบหรือรับทรัพย์สิน หรือสิ่งของ
เพ่ือเป็นของขวัญ ของท่ีระลึก หรือเพ่ือสร้างความ
บนัเทิงท่ีอาจมีผลต่อการจดัสินใจทางธุรกิจหรือการ
บงัคบัใช้ระเบียบปฏิบติั หรือผู้ อ่ืนอาจมองวา่เป็นการ
โน้มนาวใจ บริษัทไม่คาดหวังของกํานัลหรือการ
รับรองใดๆ จากหุ้นสว่นธุรกิจยกเว้นกรณีการรับหรือ
ให้ของกํานัลและการเลีย้งรับรองท่ีเป็นธรรมเนียม
มารยาททางธุรกิจทัว่ไป และเป็นไปตามข้อควรระวงั
และกฎเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

หน้าท่ีของคณุ 
ของกํานลั 
- คุณต้องไม่รับหรือเสนอของกํานัลหรือความ

บนัเทิงใดๆ ท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจของคณุ
เองหรือคนอ่ืนๆ หรือท่ีจะทําให้ผู้ อ่ืนมองว่าเป็น
การจงูใจ 

- คุณต้องไม่รับหรือเสนอของกํานัลในช่วงการ
เจรจาสญัญา การประกวดราคา หรือก่อนการ
ตกลงเซน็ต์สญัญา 

- ห้ามเสนอของกํานัลแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ เว้นแต่ว่า
จะได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกฎหมายและฝ่าย
กํากบัดแูล 

- ของกํานัลใดๆ ท่ีได้รับมาถือเป็นทรัพย์สินของ
บริษัท และต้องลงบนัทกึบญัชีไว้อยา่งถกูต้อง 

- คณุต้องไมเ่รียกร้อง ของขวญั ความช่วยเหลือ
สําหรับผลประโยชน์สว่นตวั โดยอาศยัตําแหน่ง
หน้าท่ีจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของอแคสเตอร์  

การเลีย้งรับรอง 
- ห้ามเสนอ หรือรับการเลีย้งรับรอง การออก

ค่าใช้จ่ายหรือข้อเสนออ่ืนใดท่ีอาจถกูมองว่าเป็น
การกระทํา ท่ีมีผลต่อการดัดสินใจในช่วงการ
เจรจา การประกวดราคาหรือเซน็ต์สญัญา 

- คุณสามารถเข้าร่วมงานสังคมและกิจกรรม
บันเทิง ท่ีเก่ียวข้องกับธุริจ ของอแคสเตอร์กับ
บุคคลท่ีสาม ทัง้นีง้านต้องจดัอย่างเหมาะสม ไม่
หรูหราฟุ่ มเฟือยเกินจําเป็น และมีวัตถุประสงค์
เพ่ือคงไว้ซึง่ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท งาน
เลีย้งใดๆ ของอแคสเตอร์ก็ต้องจดัอย่างพอดี เพ่ือ
ดํารงไว้เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

- ความบันเทิงและบริการใดๆ ท่ีจัดหามาโดยผู้
จดัหาสินค้า หรือลกูค้าท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ
ทางธุรกิจ และเป็นการให้โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทําธุรกิจตามปกติ พนกังานสามารถรับไว้
ได้ ทัง้นีค้่าใช้จ่ายของความบันเทิงนัน้ ต้องมี
ความเหมาะสม และ  ไม่ ไ ด้ มีการ รับอย่ าง
สม่ําเสมอ 



 

 

- อแคสเตอร์จะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในสว่น
คา่เดินทาง ท่ีพกัและอ่ืนๆ ของพนกังานท่ีเป็น
ตวัแทนของบริษัทหรือบริษัทสาขา ใน
ขณะเดียวกนั ทางอแคสเตอร์ก็คาดหวงัว่า
หุ้นสว่นบริษัทและลกูค้าของบริษัท จะ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในสว่นนีเ้อง เว้นแตไ่ด้ระบุ
ไว้เป็นอยา่งอ่ืนในสญัญา 

- คณุหรือคนในครอบครัวต้องไมร้่องขอ หรือรับ
คา่ตอบแทน เงินกู้ ยืม (ยกเว้นการกู้จากสถาบนั
การเงินท่ีเป็นท่ียอมรับ และเป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบติัเดียวกบัลกูค้ารายอ่ืน) ของกํานลั ความ
บนัเทิง หรือข้อเสนอใดๆ จากลกูค้าหรือผู้จดัหา
สนิค้าปัจจบุนัของอแคสเตอร์ หรือบคุคลท่ีอาจ
เป็นลกูค้าหรือผู้จดัหาสนิค้าในอนาคต ซึง่สิง่ๆ
นัน้ มีมลูคา่มากกวา่ความเป็นจริง หรือ เกิน
ความสามารถในการจ่ายคืนได้

อแคสเตอร์ห้ามมอบหรือรับทรัพย์สนิ 
สิง่ของ เพ่ือเป็นของขวญัของท่ีระลกึ 
หรือเพ่ือสร้างความบนัเทิงท่ีอาจมีผล
ตอ่การตดัสนิใจทางธุรกิจ หรือ  การ
บงัคบับใัช้ร้ะเบียบปฏิบตั ิ หรือผู้ อ่ืน
อาจมองวาเป็นการจงูใจท่ีไมเ่หมาะสม    
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การควบคุมการส่งออก และ

การลงโทษทางเศรษฐกิจ 
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การควบคุมการส่งออกและการ
ลงโทษทางเศรษฐกิจ 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกและการ
ลงโทษทางเศรษฐกิจ มีข้อกําหนดด้านการขาย 
การขนส่ง การขนย้ายทางอิเล็คทรอนิคส์ การ
จดัหา หรือ การเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ซอฟแวร์ 
สินทรัพย์ เงินทุนและบริการ ในการทําธุรกิจข้าม
ชาติ หรือการทําธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรท่ีถูก
ลงโทษทางเศรษฐกิจ การส่งออกไม่จํากัดแค่การ
ขนย้ายโดยวิธีปกติ แต่ยังรวมถึงการขนย้ายทาง
อิเล็คทรอนิคส์ผ่านการตกลงเจรจา หรือการ
ตรวจสอบด้วยสายตา 
ตามนโยบายของอแคสเตอร์ การทําธุรกิจกบั
ประเทศท่ีถกูลงโทษทางเศรษฐกิจ ต้องเป็นไป
อย่างระมดัระวงั การทําธุรกิจใดๆ ของอแคสเตอร์
ต้องเป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยการควบคมุการ
สง่ออกและการลงโทษทางเศรษฐกิจ อแคสเตอร์มี
บญัชีรายช่ือเฝา้ระวงัวา่ด้วยช่ือประเทศท่ีต้องมี
การอนมุติัในการเข้าทําธุรกิจ หรือ ไมอ่นญุาติให้
เข้าดําเนินการ 
 
 
 
 

 
 
กฏหมายวา่ด้วยการลงโทษทางเศรษฐกิจ มีข้อห้าม
ไมใ่ห้บริษัทใดๆ ทําธุรกิจกบับางคณะท่ีถกูระบโุดย
รัฐบาลวา่เป็นคณะท่ีถกูลงโทษทางเศรษฐกิจ ดงันัน้
ก่อนการติดตอ่ทางธุรกิจกบัคณะใดๆ จะต้องแน่ใจ
วา่คณะดงักลา่ว ไมไ่ด้อยู่ใต้มาตรการดงักลา่ว 
หน้าท่ีของคณุ 
- คณุต้องไมติ่ดต่อทางธุรกิจใดๆ ท่ีขดัต่อ

กฎเกณฑ์วา่ด้วยการลงโทษทางเศรษฐกิจ หรือ
การควบคมุการสง่ออกท่ีเก่ียวข้อง 

- ก่อนการถ่ายโอนสินค้า เทคโนโลยี ซอฟแวร์ 
หรือบริการใดๆ ข้ามประเทศคณุต้องตรวจสอบ
วา่มีกฎหมายวา่ด้วยการควบคมุการสง่ออก
และการลงโทษทางเศรษฐกิจเข้ามาเก่ียวข้อง
ด้วยหรือไม ่

- คณุต้องระมดัระวงัในการติดตอ่ธุรกิจกบัคณะ
ซึง่จดทะเบียนใน (หรือบคุคลท่ีเป็นพลเมือง
ของ) ประเทศท่ีถกูลงโทษทางเศรษฐกิจเอง 
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ตามนโยบายของอแคสเตอร์ การทํา
ธุ ร กิจกับประเทศท่ีถูกลงโทษทาง
เศรษฐกิจ ต้องเป็นไปอย่างระมดัระวงั 
การทําธุรกิจใดๆ ของอแคสเตอร์ต้อง
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการควบคมุ
ก า ร ส่ ง อ อ ก แ ล ะ ก า ร ล ง โ ท ษ ท า ง
เศรษฐกิจ 
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                   การแขง่ขนัท่ียตุิธรรม 
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การแข่งขันที่ยุตธิรรม 
กฎหมายปอ้งกนัการผกูขาด มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
คุ้มครองเศรษฐกิจเสรี และห้ามการกระทําใดๆ ท่ี
เป็นการจํากดัทางการค้า หรือเป็นอปุสรรคตอ่
การแข่งขนัทางการค้าท่ียติุธรรม กฎหมายนี ้
บงัคบัใช้กบัการดําเนินธุรกิจทกุระดบั เพ่ือปอ้งกนั
การกระทําท่ีผิดกฎหมาย เช่น การรวมหวักนั
กําหนดราคาสินค้า การกําหนดสว่นแบง่ตลาด  
การรวมหวักนัในการประกวดราคา หรือการ
กระทําใดๆ ท่ีมุง่หวงัหรือคงไว้ซึง่การผกูขาด อแค
สเตอร์ดําเนินธุรกิจอยา่งยติุธรรมและเสรี และไม่
สนบัสนนุการละเมิดกฎหมายและระเบียบวา่ด้วย
การปอ้งกนัการผกูขาดและการแข่งขนัทางการค้า  

หน้าท่ีของคณุ: 
 

- คณุต้องเข้าสูก่ารแข่งขนัทางการค้าโดยความ
เป็นมืออาชีพ 

- คณุต้องปฏิบติัตามกฎหมายปอ้งกนัการ
ผกูขาดและการแข่งขนัทางการค้าท่ีเก่ียวข้อง 

- คณุต้องไมมี่สว่นร่วมในเร่ืองการสนบัสนนุหรือ
ให้ความร่วมมือในเร่ืองท่ีไมถ่กูกฎหมายเร่ือง
ราคา สว่นแบง่ตลาดหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
แข่งขนัทางการค้า 

- คณุต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูล 
หากอแคสเตอร์ ในทกุสิ่งท่ีอาจเกิดความเสี่ยง
เร่ืองการผกูขาดทางการค้า ท่ีอาจเก่ียวข้องกบั
ตวัคณุ หรือผู้ เก่ียวข้อง 
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คุณต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายและ
กํากับดแูล หากอแคสเตอร์ ในทุกสิ่ง
ท่ีอาจเกิดความเส่ียงเร่ืองการผกูขาด
ทางการค้า ท่ีอาจเก่ียวข้องกบัตวัคณุ 
หรือผู้ เก่ียวข้อง 
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สทิธิมนษุยชน และ สทิธิแรงงาน 
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สิทธิมนุษยชน และ สิทธิแรงงาน 
อแคสเตอร์ให้ความเคารพและปฏิบติัตามสิทธิ
มนษุยชน และ แรงงานสากล เช่น ปฏิญญาสากล
วา่ด้วยสิทธิมนษุยชน ปฏิญญาองค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศวา่ด้วยหลกัการและสิทธิพืน้ฐาน
ในการทํางาน และ แนวทางสําหรับบริษัทข้ามชาติ
ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพฒันา 
อแคสเตอร์รับรู้ถึงสิทธิของพนกังานในการจดัหรือ
เข้าร่วมกบัสหภาพโดยสิทธิของพนกังานเอง 
พนกังานของอแคสเตอร์คาดหวงัได้วา่จะไมถ่กู
กลัน่แกล้ง หรือกีดกนัในท่ีทํางาน มีสิทธิและได้รับ
การยอมรับในความแตกตา่งเช่น อาย ุเพศ เพศวิถี 
ความพิการ เชือ้ชาติ ความแตกตา่งทางการเมือง 
ศาสนา ชนเผ่า หรืออ่ืนๆ ตามข้อห้ามของกฎหมาย 
อแคสเตอร์จะไมใ่ช้แรงงานเด็ก และไมล่ะเมิด
ข้อตกลงด้านแรงงาน ซึง่เป็นการขดัแย้งตอ่
กฎหมายและหลกัปฏิบติัสากล  
อแคสเตอร์จะทําให้แน่ใจวา่ในกระบวนการ
ทํางานทัง้หมดไมมี่สว่นละเมิด หรือ สนบัสนนุการ
ละเมิดสิทธมนษุยชน และ แรงงาน รวมทัง้จะ
พยายามลดความเสี่ยงในห่วงโซก่ารบริการใน
โครงการ หรือท่ีตา่งๆของธุรกิจ 
 
 

 
หน้าท่ีของคณุ: 
- คณุต้องเคารพเกียรติศกัด์ิศรี ความเป็นสว่นตวั 

และ สิทธิของบคุคลท่ีคณุร่วมงานด้วย รวมถึง
บคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- คณุต้องไมก่่อให้เกิด หรือ มีสว่นเก่ียวข้องกบั
การละเมิดสิทธิมนษุยชนในการดําเนินธุรกิจ
ของ อแคสเตอร์ 

- หากคณุพบเห็นการกระทําท่ีไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของอแคสเตอร์ ขอให้แจ้งผู้จดัการ
ของคณุ หรือ ตวัแทนบริษัท หรือ แจ้งหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการรับแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
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คุณต้องเคารพเกียรติศักดิ์ศรี ความ
เป็นส่วนตวั และ สิทธิของบุคคลท่ีคณุ
ร่ ว ม ง า น ด้ ว ย  ร ว ม ถึ ง บุค ค ล อ่ื น ท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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              การรักษาสิง่แวดล้อม 
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การรักษาสิ่งแวดล้อม 
อแคสเตอร์มีความมุง่มัน่ในการทํางานโดยลด
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมภายนอกทัง้ทางตรง
และทางอ้อม ทัง้จากกระบวนการทํางาน 
ผลิตภณัฑ์ และการให้บริการ  
อแคสเตอร์ ยดึถือกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมทัง้
ของสากล และ ชมุชนในพืน้ท่ี รวมถึงหาหนทาง
ในการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และ
สนบัสนนุการพฒันาชมุชนแบบยัง่ยืนในพืน้ท่ีท่ี
ทําธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน้าท่ีของคณุ: 
- คณุต้องถือแป็นความรับผิดชอบสว่น

บคุคลในการให้ความมัน่ใจวา่การดําเนิน
ธุรกิจของอแคสเตอร์เป็นไปบนหลกัการ
ของการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

- คณุต้องมีความเข้าใจเป็นอยา่งดีและทํา
การลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมให้เกิด
น้อยท่ีสดุในงานท่ีรับผิดชอบ 

- คณุต้องแบง่ปันข้อมลู หรือวิธีการในการ
รักษาสิง่แวดล้อมในงานท่ีรับผิดชอบ 
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                             ข้อมลูภายใน 
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ข้อมูลภายใน 
ในฐานะบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ อแคสเตอร์อยู่
ภายใต้กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัของการ
ซือ้ขายหุ้นสาธารณะ หรือท่ีเรียกกนัวา่ การค้าขาย
ของคนวงไนท่ีมีข้อมลู การใช้ข้อมลูภายในคือการ
ท่ีคณุซือ้ขายหุ้นสาธารณะในคลาดหลกัทรัพย์ 
หรือ หลกัทรัพย์อ่ืนๆ โดยอาศยัข้อมลูท่ีสง่ผลตอ่
ราคาหุ้น หรือหลกัทรัพย์ท่ียงัไมเ่ป็นท่ีรู้กนั
โดยทัว่ไป หรือในแวดวงการซือ้ขาย การใช้ข้อมลู
ภายในยงัรวมถึง การท่ีคณุเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว
ตอ่บคุคลอ่ืน หรือชีนํ้าให้คนอ่ืนซือ้ขายหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์นัน้ๆ การซือ้ขายหุ้นของอแคสเตอร์ 
หรือ หลกัทรัพย์อ่ืนๆ โดยอาศยัข้อมลูภายใน ถือ
เป็นความผิดทางอาญา คณุสามารถศกึษา
รายละเอียดและคําแนะนําเพ่ิมเติมได้จาก
ระเบียบวา่ด้วยการซือ้ขายด้วยข้อมลูภายในของ 
อแคสเตอร์ ภายใต้นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 
 
หน้าท่ีของคณุ  
- คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจท่ีเป็น

ความลับ และ ไม่ใ ช้ ข้อมูลดังกล่าวเ พ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในการซือ้ขายหุ้น หรือ หลกัทรพย์ัอ่ืนๆ ด้วย
ตนเองหรือการแนะนําให้ผู้ อ่ืนทํา ผู้ ท่ีรู้ข้อมูล
ภายในท่ีเก่ียวกับราคาหุ้ นของอแคสเตอร์ 
สามารถเปิดเผยข้อมูลนัน้ๆ แก่บุคคลท่ีต้อง

ใช้ข้อมลูนัน้ในการทํางานให้อแคสเตอร์เท่านัน้ 
และต้องเป็นบคุคลท่ีได้รับอนญุาติจากผู้จดัการ
และมีช่ืออยู่ในระบบบีบุคคลภายในของอแค
สเตอร์ 

- คณุต้องไม่ปล่อยข่าวลือ ลวงคนอ่ืนด้วยข้อมูล
เท็จ หรือป่ันราคา 

- คุณและครอบครัวท่ีใกล้ชิดต้องหลีกเลี่ยงจาก
กระบวนการขายข้อมลูภายใน  ไมป่ลอ่ยข้อมลู
สู่ภายนอก ไม่ว่าเป็นข้อมูลของอแคสเตอร์
โดยตรง หรือ ของธุรกิจท่ีอแคสเตอร์ดําเนิน
ธุรกิจ หรือเป็นเจ้าของร่วม 

- คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายของอแคสเตอร์ 
เม่ือทําการซือ้ขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์อ่ืนๆ ของ 
อแคสเตอร์ ซึ่งรวมถึงการซื อ้ขายหุ้ น หรือ
หลกัทรัพย์ของบริษัทอ่ืนๆ ทีคณุรู้ข้อมลูภายใน 
ในฐานะพนกังานของอแคสเตอร์ 

- คุณสามารถปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกํากับ
ดแูลเก่ียวกบัความเสี่ยงในเร่ืองข้อมลูภายใน 
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คณุต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูธุรกิจท่ีเป็น
ความลบั และไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในการซือ้ขายหุ้น หรือ 
หลกัทรัพย์อ่ืนๆ ด้วยตนเอง หรือการ
แนะนําให้ผู้ อ่ืนทํา 
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การฟอกเงิน 
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การฟอกเงนิ 
การฟอกเงิน คือ การอาศยัการทําธุรกิจท่ีถกู
กฎหมาย ปกปิดการกระทําท่ีผิดกฎหมาย หรืออํา 
พรางแหลง่ท่ีมาของเงิน หรือสินทรัพยท์ท่ีได้มา
โดยมิชอบ หรือการใช้เงินทนุท่ีสะอาดมา
สนบัสนนุกิจกรรมท่ีขดัตอ่กฎหมาย  อแคสเตอร์มี
พนัธะต้องปฏิบติัตามกฎหมายการตอ่ต้านการ
ฟอกเงินและการก่อการร้าย  บริษัทจะทําธุรกิจกบั
ลกูค้าท่ีมีความน่าเช่ือถือ และกบัหุ้นสว่นธุรกิจท่ี
ประกอบกิจการอยา่งถกูกฎหมาย ด้วยเงินทนุท่ี
ได้มาอย่างถกูกฎหมายเท่านัน้ 
 

หน้าท่ีของคณุ  
- คุณต้องตรวจสอบและทําให้มั่นใจว่าได้มี

การป้องกันอย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันไม่ให้
ธุรกิจของอแคสเตอร์เก่ียวข้องกับการฟอก
เงิน 

- คุณต้องทําให้แน่ใจว่าการดําเนินธุร กิจ
ทัง้หมดถกูต้องตามกฏหมาย และดําเนินการ
เก่ียวข้องกับเงิน และท่ีมาท่ีถูกกฎหมาย
เทา่นัน้ 

 
 
 
 

 
- คณุต้องตรวจสอบธุรกิจของคู่สญัญา หรือ

หุ้นสว่นธุรกิจในอนาคต เพ่ือให้เข้าใจธุรกิจ
และภูมิหลงัของ และเพ่ือดูแหล่งท่ีมาท่ีไป
ของเงินและทรัพย์สิน 

- คณุต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษ หากพบว่ามี
ความผิดปกติในการรับชําระเงิน เช่น การ
ชําระเ งินโดยบุคคลอ่ืน ท่ี ไม่ ไ ด้ ระบุใน
สัญญา การรับเงินสดจากบัญชีธนาคาร
ต่างประเทศ หรือบัญชีท่ีไม่ได้ใช้จ่ายเป็น
ประจําของคู่สญัญานัน้ๆ การขอชําระเงิน
เกินจํานวน การขอชําระเงินโดยแบ่งจ่าย
เป็นหลายส่วน หรือในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้
ระบไุว้ในสญัญา  

- คุณต้องปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย หรือ
แผนกภาษี หากมีข้อสงสยั เก่ียวกับท่ีมาท่ี
ไปของเงินและสนิทรัพย์  

- คณุต้องรายงานหากพบรายการท่ีน่าสงสยั 
เก่ียวกบัการฟอกเงิน การไมร่ายงานถือเป็น
ความผิด อาจนําไปสู่การถูกปรับ การให้
ออกจากงาน และการจําคกุได้ 
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บริษัทจะทําธุรกิจกบัลกูค้าท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ และกบัหุ้นสว่นธุรกิจท่ี
ประกอบกิจการอยา่งถกูกฎหมาย ด้วย
เงินทนุท่ีได้มาอยา่งถกูกฎหมายเทา่นัน้ 
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               การสนบัสนนุ, การบริจาค  
               และ กิจกรรมทางการเมือง 
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การสนับสนุน การบริจาค  
และ กจิกรรมทางการเมือง 
อแคสเตอร์ รักษาสถานะเป็นกลางทางการเมือง 
และไมส่นบัสนนุด้านการเงิน ตอ่กิจกรรมหรือกลุม่
การเมือง บริษัทอาจเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ 
เม่ือเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
อแคสเตอร์อาจสนบัสนนุการโฆษณาบริษัทและ
ธุรกิจ ซึง่จะเป็นไปตามกลยทุธ์ และ คา่นิยมของ
องค์กร ซึง่ความสมัพนัธ์ดงักลา่วต้องเป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ทัง้สองฝ่าย หาก
มีการบริจาคเพ่ือการกศุลตอ่องค์กรใดองค์กรหนึง่
ต้องไมเ่ป็นไปเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนบัสนนุต้องสะท้อนคา่นิยม และหลกัการ
ทํางานขององค์กร การสนบัสนนุต้องเป็นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์การอนมุติัของบริษัท และต้องไม่
มีผลประโยชน์สว่นตวัทบัซ้อนในการตดัสินใจเลือก
สนบัสนนุองค์กร ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
บคุคลนัน้ๆ ต้องถอนตวัจากกระบวนการตดัสินใจท่ี
เก่ียวข้อง  
การบริจาจต้องได้รับการอนมุติัลว่งหน้าจากฝ่าย
กฎหมายและกํากบัดแูล การสนบัสนนุและการ
บริจาคแก่กลุม่องค์กรทางศาสนาหรือการเมืองไม่
สามารถทําได้ 
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ความสมัพนัธ์ในการให้ความสนบัสนนุ 
จะต้องเป็นไปในรูปแบบท่ีเป็น
ผลประโยชน์ตอ่ทัง้สองฝ่ายเท่านัน้ 
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การปกปอ้งทรัพย์สนิ  
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การปกป้องทรัพย์สิน 
สินทรัพย์ของอแคสเตอร์ จะต้องได้รับการดแูล
ตามความเหมาะสม ใช้เพ่ือผลประโยชน์ของ
บริษัท โดยพนกังานท่ีได้รับมอบหมาย หรือการ
มอบหมายตอ่เป็นทอดๆ ใช้ครอบคลมุทัง้
สินทรัพย์ท่ีจบัต้องได้เช่น อปุกรณ์ เคร่ืองมือ 
และสนิทรัพย์ท่ีจบัต้องไมไ่ด้ เช่นทรัพย์สินทาง
ปัญญา และ ข้อมลูความลบั 
ข้อมลูท่ีถกูสร้างและเก็บไว้ในระบบสารสนเทศ
ของบริษัทถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ข้อมลูท่ี
ผิดกฎหมายหรือไมเ่หมาะสม ต้องไมถ่กู
นําไปใช้ การใช้ข้อมลูสําหรับข้อมลูท่ีถกูต้อง
ตามกฎหมายและ ใช้ได้สําหรับผู้ ได้รับอนญุาติ
เท่านัน้ โดยไมก่ระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าท่ีของคณุ 
- คุณมีความรับผิดชอบในการปกป้อง

สินทรัพย์ของอแคสเตอร์จาก การสญูหาย 
ขโมย หรือ ฉ้อโกง 

- คณุต้องรายงานหากพบวา่มีการขโมย สญู
หาย หรือ ใช้สนิทรัพย์ผิดวตัถปุระสงค์ ของ
สินทรัพย์ หรือ ข้อมูลต่อเจ้าหน้าท่ีแผนก
สารสนเทศ หรือ บคุคล  

- คุณต้องรายงานหากพบว่ามีการฉ้อโกง 
พฤติกรรมหลอกลวง ตอ่บริษัท 

- คุณต้องดูแลจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

- คณุต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ของบริษัท มิใช่ประโยชน์
สว่นตวั 
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การปกปอ้งและประมวลผลข้อมลู  
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 การปกป้องและประมวลผลข้อมูล 
กลุ่มบริษัทอแคสเตอร์ มีการประมวลผลข้อมูล
จํานวนมาก ทัง้ข้อมลูพนกังาน ลกูค้า สญัญาทาง
ธุรกิจและอ่ืนๆ ในการทํางานแตล่ะวนั อแคสเตอร์
สญัญาท่ีจะรักษาความลบัของข้อมูลและข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมถึงช่ือ ท่ีอยู่ เพศ การระบุตัวตน 
เลขทีเอกสารระบุตัวตน หมายเลขโทรศัพท์ 
อีเมลล์ เ งินเดือน ข้อมูลช่ือการเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ เป็นต้น 
ขอบขตอํานาจของกฎหมายของหลายประเทศ
ถกูนํามาใช้ในอแคสเตอร์ เช่น สหรัฐอเมริกา และ 
ยโุรปก็ถกูนํามาใช้ในเร่ืองการปกปอ้งข้อมลูสว่น
บคุคล กรอบการทํางานของอแคสเตอร์ 
ครอบคลมุถึง นโยบายหรือกฎเกณฑ์การให้ความ
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลภายในองค์กร ทัง้จาก
ประเทศในเขตเศรษฐกิจยโุรปสูป่ระเทศอ่ืนๆ 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักบั นโยบายหรือกฎเกณฑ์
การให้ความคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลภายใน
องค์กร สามารถหาอา่นได้จากช่องทางตาม
ช่องทางนี ้
www.akastor.com/responsibility
/bcr/ 
 
 
 

อแคสเตอร์ ยดึมัน่ในพืน้ฐานสิทธิการปกปอ้งข้อมลู
สว่นบคุคล การเก็บและใช้ข้อมลูอย่างถกูต้องตาม
กฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายในท้องท่ีอแค
สเตอร์ทํางาน ข้อมลูสว่นบคุคลจะถกูนําไปใช้ตาม
ความจําเป็นทางธุรกิจเท่านัน้ และอแคสเตอร์จะ
เก็บข้อมลูไว้ตามระยะเวลาท่ีจําเป็น 
การเข้าถึงข้อมลูจะถกูจดัการให้เฉพาะผู้ ท่ีมีความ
จําเป็นในการทํางาน หรือได้รับมอบหมายเท่านัน้ 
อแคสเตอร์ จะดแูลรักษาข้อมลู และปอ้งกนัจาก
กรณีตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้เช่น อบุติัเหต ุ การสญูหาย
ของข้อมลู การทําลายข้อมลูโดยผิดกฎหมาย 
ห้ามมิให้พนกังานอแคสเตอร์เปิดเผยข้อมลูสว่น
บคุคล ตอ่บคุคลอ่ืน ยกเว้นกรณีท่ีจําเป็นตอ่การ
ทํางาน บคุคลภายอ่ืนจะได้รับข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่
การทํางานเท่านัน้ 
หน้าท่ีของคณุ 
- คณุต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการ

รักษาข้อมลูสว่นบคุคล ในการทํางาน

http://www.akastor.com/responsibility/bcr/
http://www.akastor.com/responsibility/bcr/
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• คณุต้องไม่ประมวลผล จดัเก็บ โอนย้าย หรือ 

แบง่ปันเปิดเผยข้อมลู ยกเว้นข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่
การดําเนินงาน 

• คณุต้องแน่ใจได้วา่ ถ้าคณุประมวลผล จดัเก็บ 
โอนย้าย หรือ แบง่ปันเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 
ทัง้หมดได้ถกูทําภายใต้กฏหมายคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล และ บรรทดัฐานของอแคสเตอร์ ท่ี:  
www.akastor.com/responsibility/bcr/ 

• หากคณุพบความผิดปกติ หรือ ข้อสงสยัเก่ียวกบั
การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล คณุต้องแจ้งตอ่
ผู้บงัคบับญัชา ฝ่ายบคุคล หรือ ผ่านทางช่องทาง
นกหวีดหรือ การแจ้งเบาะแสของ อแคสเตอร์

http://www.akastor.com/responsibility/bcr/
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                            ข้อมลูท่ีสาํคญั และการรักษาความลบั  
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ข้อมูลที่สาํคัญ และการรักษาความลับ 
อแคสเตอร์ ยึดมั่นในการปกป้องข้อมูลท่ีสําคัญ 
และเป็นความลบั วา่จะไม่นําไปใช้ในทางท่ีผิด ไม่
วา่จะเป็นข้อมลูของใครก็ตาม 
พนกังานทุกคนมีหน้าท่ีในการรักษาความลบั ทัง้
ตามหลกักฎหมาย และ สญัญาจ้าง หมายรวมถึง
ระยะเวลาตลอดการจ้างงาน หรือสิน้สดุการจ้าง
ไปแล้ว ตราบเท่าท่ีข้อมูลเหล่านัน้ถูกถือว่าเป็น
ข้อมลูสําคญัและเป็นความลบั  
 

หน้าท่ีของคณุ 
- คณุต้องรับผิดชอบในการรักษาข้อมลูท่ีสําคญั 

อนัอาจทําให้บคุคลอ่ืนท่ีไม่มีอํานาจเข้าถึง
ข้อมลูเหลา่นัน้ได้  

- คณุต้องระมดัระวงัในการแบง่ปันข้อมลูตา่งๆ 
อย่างสม่ําเสมอ ไมว่า่กบัใคร ท่ีไหน  อย่างไร 

 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

Code of Conduct 

59 

 



Code of Conduct 

60 



 
 
 

Code of Conduct 

61 

 
 
 
 
 

ความโปร่งใส และการรายงานทางการเงิน 
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ความโปร่งใสและการรายงาน
ทางการเงนิ 
อแคสเตอร์ จะสือสารข้อมลูเก่ียวกับธุรกิจตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอ่ พนกังานและ ผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสยี 
ข้อมูลด้านบัญชี การเงิน รวมถึงข้อมูลท่ีต้อง
ได้รับการเปิดเผย จะได้รับการบันทึกและ
นําเสนออย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
และมาตรฐานทางบญัชีท่ีเก่ียวข้อง 
อแคสเตอร์ยึดถือในการนําเสนอข้อมูลด้าน
การเงินท่ีถูกต้อง เพ่ือให้นกัลงทุนสามารถเห็น
ภาพท่ีถูกต้องในด้านสถานการทางการเงิน ทัง้
โอกาส และ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดในอนาคต 

 
 
อแคสเตอร์จะนําเสนอข้อมลูท่ีถกูต้อง อย่าง
เปิดเผยตอ่ตลาดทนุ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง และตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ กรุงออสโล 
อย่างเปิดเผยและเป็นไปตามกําหนดระยะเวลา
ท่ีถกูต้อง 
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                                               การประกาศเจตนารมย์   
                                          ในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
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การประกาศเจตนารมย์                                            
ในการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ 
คุณ ในฐานะพนักงาน (ในท่ีนีร้วมถึงพนักงาน
ชั่วคราวด้วย) ผู้บริหาร จะต้องยืนยันว่า คุณได้
อ่านและทําความเข้าใจเป็นอย่างดี เก่ียวกับ
จรรยาบรรณธุรกิจ และในเวลาท่ีผ่านมา คุณได้
นําจรรยาบรรณธุรกิจไปปรับใข้ในการทํางาน
ประจําวนั ตามมาตรฐานการทํางานท่ีได้รับทราบ
ก่อนหน้านีแ้ล้วตามจริยธรรมทางธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผู้ ให้บริการ ผู้ รับเหมา ตวัแทนริษัท และ อ่ืนๆ 
จะต้องมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึง่เป็นไป
ตามท่ีระบไุว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และถือเป็น
ความรับผิดชอบของกิจการท่ีจะทําให้แน่ใจได้วา่ ผู้
ให้บริการ ผู้ รับเหมา และ ตวัแทน ผู้ มีสว่นร่วมอ่ืนๆ  
มีความข้าใจเป็นอยา่งดีเก่ียวกบัจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของอแคสเตอร์ตลอดเวลา 
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ผู้ ให้บริการ ผู้ รับเหมา และ ตวัแทนของ 
อแคสเตอร์ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  
ในจริยธรรมทางธุรกิจ ของอแคสเตอร์ 
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การประกาศและ รายงานการฝ่า
ฝืน 
ในกรณีท่ีคณุมีข้อสงสยัวา่มีการฝ่าฝืน การไมป่ฏิบติั
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ คณุต้องรายงานตอ่
ผู้บงัคบับญัชา หรือ แผนกบคุคล หรือ ผู้จดัการท่ีคณุ
ให้ความเช่ือถือ 
 

ถ้าหากคณุไมไ่ด้รับทราบผลของการรายงาน  
หรือ คณุไม่ต้องการรับทราบผลของการรายงาน
ดงักลา่ว คณุสามารถแจ้งฝ่ายกฏหมายของอแค
สเตอร์ หรือแจ้งท่ีหนว่ยนกหวีด โดยสง่อีเมลล์ไปท่ี 
whistleblowing@akastor.com, หรือแจ้ง
ไปท่ีเว็บไซด์อแคสเตอร์โดยไมต้่องระบช่ืุอ 

 
 

 
พนกังานทา่นใด ใช้ช่องทางการรายงานดงักลา่วเพ่ือ
วตัถปุระสงค์ในการให้ร้ายผู้ อ่ืนจะถกูลงโทษทางวินยั 
 
ทัง้นีก้ารละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจต้องถกูรายงานตอ่
ฝ่ายกฎหมายของอแคสเตอร์ทนัที 
 
อแคสเตอร์ให้คํามัน่วา่จะไมมี่การแก้แค้น หรือสง่ผล
กระทบใดๆ ตอ่การทํางานในกรณีท่ีพนกังานรายงาน
ตอ่ฝ่ายกฎหมายด้วยเจตนาท่ีดี 
 

mailto:whistleblowing@akastor.com
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อแคสเตอร์ให้คํามัน่วา่จะไมมี่การแก้แค้น 
 หรือสง่ผลกระทบใดๆ ตอ่การทํางาน 
ในกรณีท่ีพนกังานรายงาน  
ตอ่ฝ่ายกฎหมายด้วยเจตนาท่ีดี. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
เราคาดหวงัมาตรฐานสงูสดุด้านจริยธรรม 
 และซื่อสตัย์ จากพนกังานทกุคน ในทกุท่ี 
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