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จริยธรรมองค์กร 

บริษัท แอดวานซ์ แพลตฟอร์ม โซลูช่ัน ออนสมาร์ท จ ากดั 

หรือ APS On-Smart 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริษทั แอดวานซ์ แพลตฟอร์ม โซลูชั่น ออนสมาร์ท จ ากัด หรือ APS-On Smart บรรลุ

วตัถุประสงค์ทางธุรกิจ ด้วยความซ่ือสัตย ์พร้อมทั้งรักษาช่ือเสียงและภาพพจน์ขององค์กรให้

มัน่คงและกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 

2. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ควบคู่ไปกบัการค านึงถึงผลประโยชน์ สิทธ์ิ และความเท่า

เทียมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3. เพื่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดของ

หน่วยงานราชการ และลูกคา้ดว้ยความชอบธรรม และโปร่งใส 

4. เพื่อให้มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีรัดกุม และการบริหารกลไกการควบคุมและติดตามการ

ปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐาน 

5. เพื่อป้องกนัทรัพยสิ์น และขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัให้มีความปลอดภยัจากการสูญหาย ความ

เสียหาย และการทุจริต 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างบริษทั คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังานและบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จึงก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่ว่าการประกอบ

กิจการ การเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจอย่างเดียวกนั หรือเป็น

การแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ 

2. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ตอ้งพิจารณาขจดัปัญหาความขัดแยง้ของ

ผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต อยา่งมีเหตุผล เป็นอิสระ และเป็นธรรม 
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3. ไม่น าขอ้มูล และ/หรือ โอกาสทางธุรกิจท่ีไดจ้ากการท่ีประชุม การท างาน จากการเป็นกรรมการ 

หรือพนักงานบริษัทไปหาประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือ ท าธุรกิจท่ีแข่งขันหรือท าธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

4. พนักงานของบริษทัฯ จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ดทั้งส้ินไม่ว่า

ขณะท่ีเป็นพนักงานหรือพ้นสภาพความเป็นพนักงานไปแล้วก็ตาม ข้อมูลท่ีกล่าวมาน้ีจะ

ครอบคลุมตั้งแต่ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน การปฏิบติังาน ขอ้มูลทางธุรกิจ รวมไป

ถึงแผนงานในอนาคต 

 

การเคารพกฎหมายและรักษากฎระเบียบที่เกีย่วข้อง 

การด าเนินงานของบริษทัฯ ตอ้งอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ด ารงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพอนัดีกบัเจา้หนา้ท่ีของหน่วยราชการ 

1. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

นโยบายและระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ การฝ่าฝืนโดยอา้งว่าเป็นการกระท าเพื่อเพิ่มผลก าไร

ใหแ้ก่บริษทัฯ มิใช่เหตุผลท่ีพึงรับฟัง 

2. บริษทัฯ ไม่จ าเป็นตอ้งยอมรับหรือปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีคู่แข่งถือปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจเสมอ

ไป ทั้งน้ีบริษทัฯ จะไม่กระท าการใดใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมายโดยใช้ข้ออา้งว่ากฎหมายหรือ

ระเบียบขอ้บงัคบัดูเสมือนวา่มิไดมี้ผลบงัคบัใชแ้ลว้ 

3. บริษัท ฯ ประสงค์ท่ีจะเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีกับองค์กรของรัฐท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแล

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจ และความ

เช่ือถือซ่ึงกันและกัน โดยอาศยัการติดต่อประสานงานระหว่างกันอย่างเปิดเผยและพร้อมให้

ความร่วมมือเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ได้รับทราบเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อย่าง

โปร่งใส 

 

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษทัฯ ถือว่าลูกคา้เป็นผูท้  าให้บริษทัประสบความส าเร็จ และมีความกา้วหนา้ ดงันั้นเพื่อสร้าง

ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมถึงสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกันบริษทัฯ จึง

ก าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้ ดงัน้ี 
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1. มุ่งมัน่จดัหา พฒันาผลิตภณัฑ ์รวมถึงการบริการให้มีความพร้อมและทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อทนัต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ 

2. จ าหน่ายสินคา้ และบริการท่ีมีคุณภาพให้กับลูกคา้ ดว้ยราคายุติธรรมและสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจ และความเช่ือมัน่ให้กับลูกคา้ดว้ยการ

รักษาค ามัน่สัญญาท่ีมีต่อกนั 

3. ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นแก่ลูกคา้ หลีกเล่ียงการโฆษณาชวนเช่ือ การกล่าวอา้งสรรพคุณ

เกินความเป็นจริง จนก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดแก่ลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขของ

สินคา้ หรือการบริการนั้นๆ 

4. อ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ในการแจง้ปัญหาการใชง้านของสินคา้ และการใหบ้ริการ เพื่อท่ี

บริษทัฯ จะไดน้ าขอ้มูลไปปรับปรุง แกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5. จดัให้มีการให้บริการหลงัการขาย เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ และให้ลูกคา้สามารถน า

ผลิตภณัฑไ์ปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

6. รักษาความลบัของลูกคา้ หา้มมิใหน้ าขอ้มูลของลูกคา้ไปเปิดเผยเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ส่วนตน 

7. หากมีความผิดพลาดอนัก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด และ/หรือ ความเสียหายต่อลูกคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้ง

ตอ้งแจง้ต่อผูมี้อ านาจในการตดัสินใจ เพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็ว 

8. ห้ามมิให้ปกปิดขอ้มูลความเป็นจริงอนัก่อให้เกิดความเสียหายกับลูกคา้และบริษทัในอนาคต 

หากไม่แน่ใจใหน้ าขอ้มูลไปปรึกษากบัหัวหนา้หน่วยงาน และ/หรือ ผูมี้อ  านาจ เพื่อช่วยตดัสินใจ

ต่อไป 

9. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและด ารงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทักับ

ลูกคา้ใหย้าวนานต่อไป 

 

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอย่างราบร่ืน และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งคู่คา้ทาง

ธุรกิจ ผูค้า้และลูกคา้ จึงก าหนดนโยบาย ดงัน้ี 

1. การจดัซ้ือ/จดัจา้งใหไ้ดว้สัดุ อุปกรณ์ หรือบริการใดใดตอ้งท าดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ทนัต่อความตอ้งการและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 
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2. ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นประโยชน์ต่อการเสนอราคาโดยไม่ปิดบงัผูค้า้ทุก

ราย หลีกเล่ียงการกระท าโดยเจตนาและไม่เจตนาท่ีท าใหผู้ค้า้เขา้ใจผิดในขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อหวงั

ใหมี้การเสนอราคาต ่ากวา่ท่ีควร 

3. ไม่เปิดเผยขอ้มูลใดๆ ของผูค้า้อีกราย ให้กบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน อนัเป็นผลให้เกิดการไดเ้ปรียบ

ในการเสนอราคา 

4. ตอ้งน าเสนอขอ้มูล ข่าวสาร รายละเอียด ราคาท่ีถูกตอ้งและครบถว้น อนัเป็นประโยชน์ต่อการ

พิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งให้ไดว้สัดุ อุปกรณ์ หรือบริการใดใด โดยมีการบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ

ท่ีชดัเจน ครบถว้น สามารถตรวจสอบได ้

5. สร้างความสัมพันธ์ และมีการวางตัวเหมาะสมต่อคู่ค้าทางธุรกิจ ผูค้ ้า และต้องระมัดระวงั

ความสัมพนัธ์เกินควรอันก่อให้เกิดอคติต่อคู่ค้ารายอ่ืน อาจเป็นเหตุจูงใจในการคัดเลือกวสัดุ 

อุปกรณ์ หรือบริการใดใด 

6. ไม่เรียกร้อง และรับสินบน หรือของก านัล หรืองานสังสรรคใ์ด ๆ เวน้แต่จะเป็นของก านลัท่ีให้

ตามเทศกาล ตามประเพณีนิยม 

7. เปิดโอกาสให้ผูค้า้ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมไดท้ าธุรกิจกบับริษทั เพื่อให้เกิดการแข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม 

8. สนับสนุนให้มีการให้ขอ้มูล ช้ีแนะ หรือให้ความร่วมมือท่ีจะช่วยผูค้า้สามารถพฒันาศกัยภาพ

ทางธุรกิจ อนัเกิดผลประโยชน์กบับริษทั ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 

 

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 

1. ความเคารพในเกียรติ ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคลของพนกังาน 

2. จดัสรร และดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้ถูกสุขลกัษณะ มีความปลอดภยัต่อชีวิต

และทรัพย์สิน พร้อมทั้ งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มในการท างาน และส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน 

3. ดูแลพนักงานให้มีสุขภาพอนามยัท่ีดี โดยจดัให้มีสวสัดิการการรักษาพยาบาลให้กับพนักงาน 

รวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การแข่งขนักีฬา ตามเวลาและสถานท่ีตามความเหมาะสม 

4. ส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้การพฒันาความรู้และความสามารถ โดยจดัใหไ้ดรั้บการอบรมหลกัสูตร

ต่างๆ ตามความเหมาะสมกบัการท างาน และต าแหน่งของพนกังาน 
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5. มีปรับเปล่ียนต าแหน่ง หนา้ท่ีการท างานตามความเหมาะสมให้กบัพนักงาน เพื่อให้ มีโอกาสได้

พฒันาตนเองและมีความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

 

นโยบายท่ีมีต่อส่วนรวม และสังคม 

1. ยดึมัน่ในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี และผกูมิตรกบัชุมชนท่ีบริษทัฯ เปิดด าเนินกิจการ 

2. สนบัสนุน และ/หรือ มีส่วนร่วมในการรวบรวมเงิน ส่ิงของ แก่กิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือ

กิจกรรมท่ีด ารงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา รวมไปถึงการพัฒนาสังคม และ

การศึกษา 

3. สนบัสนุน ส่งเสริม ให้ขอ้มูล และรณรงคใ์หพ้นกังานใชท้รัพยากรธรรมชาติ พลงังาน รวมไปถึง

วตัถุดิบ เงินทุน และทรัพยากรบุคคล อย่างชาญฉลาด อนัก่อประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและ

สังคม 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานศึกษา และเพิ่มพูนความรู้ พร้อมจัดสรรทุนการศึกษาแก่

พนกังาน บุตรหลาน และบุคคลอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบั

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ปกป้องพนักงาน หากพนักงานของบริษทัไดก้ระท าผิดโดยเจตนาจน

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่วนรวมและสังคม 


