
จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 
 

1. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอองค์กร 
1.1  ปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 
1.2  ก ากับดูแลและปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  และข้อบังคับของ

บริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น        
1.3  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม   และมีความยุติธรรมในการด าเนินธุรกิจ    

กล้าท่ีจะตัดสินใจหรือให้ความเห็นในสิ่งท่ีถูกต้องในการบริหารงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระ  ด้วยความ
ระมดัระวงั   เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท  และไมเ่ก่ียวข้องในกิจการท่ีอาจน าความเสื่อมเสียมาสูบ่ริษัท 

1.4   ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเตม็ก าลงัตามความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์  เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
1.5  ไมแ่สวงหาประโยชน์อนัมิชอบจากการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของตนเอง  รวมทัง้ไมม่ีสว่นได้เสียในกิจการ

ท่ีเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท หรือธุรกิจท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นคู่แข่งของบริษัท  และไม่กระท าการใดๆ  ท่ีจะน า
ความเสื่อมเสียช่ือเสียงมาสูบ่ริษัท ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

1.6  ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษัทรวมทัง้ข้อกฎหมาย  กฎระเบียบ  หรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการและผู้บริหาร 

1.7  วางตนให้เหมาะสมในฐานะตวัแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก   และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม
ประเพณีอนัดีงาม 

1.8  พึงเปิดเผยข้อมูลและน าเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัท  อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่าง
สม ่าเสมอ  และทนัเวลาเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้น 
2.1  ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  มีความยตุิธรรม  ยึดมัน่ในหลกัการ  

และมีความกล้าท่ีจะตดัสินใจ หรือให้ความเห็นในสิ่งท่ีถกูต้องด้วยความระมดัระวงั  และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น
ทกุราย  

2.2  รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  เพ่ือให้แน่ใจวา่สิทธิของผู้ ถือหุ้นได้รับการเอาใจใส่
ดแูล   

2.3  จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์และช่องทางอื่นๆ  ในการอ านวยความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิ  
หรือสอบถามข้อมลูข่าวสารตา่งๆ  ของบริษัท 

3. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอลูกค้า 
3.1  ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
3.2  จดัให้มีระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพตอ่ลกูค้า 
3.3  ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความสภุาพ  และเป็นท่ีวางใจได้ของลกูค้า  และรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 
3.4  ปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนด  กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขได้               

ควรหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข  



3.5  ไมใ่ห้ความหวงัแก่ลกูค้าหรือค ามัน่ในเร่ืองท่ีตนเองไมม่ีอ านาจท่ีจะกระท าการนัน้ได้  
3.6  น าเสนอข้อมลูข่าวสารแก่ลกูค้าอย่างถูกต้อง  เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์  และรักษาความลบัของลกูค้า  

รวมทัง้ไมน่ าข้อมลูลกูค้าไปใช้ประโยชน์ตอ่ตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
3.7  จดัให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการ 

4. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอคู่ค้า  คู่แข่ง และเจ้าหนี ้
4.1  ปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการค้า  และการแข่งขนัท่ีดีอย่างเสมอภาคเป็นธรรม   
4.2  ปฏิบตัิต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้ให้ได้รับการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม  ตามเง่ือนไข กฎข้อบงัคบั หรือข้อตกลง

ต่างๆ   กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้  ควรหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยยึดหลกัของความ
ถกูต้อง สมเหตสุมผล 

4.3  ไมเ่รียก  หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไมส่จุริต  รวมทัง้ไมส่นบัสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ  เพ่ือเป็นการ
ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

4.4  การให้ข้อมลูใดๆเก่ียวกบับริษัทต้องอยู่บนพืน้ฐานของความถกูต้อง  ระมดัระวงั     
4.5  ไม่ละเมิดหรือแสวงหาข้อมูล/ความลบัทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล  และไม่ท าลายช่ือเสียงด้วยการ กล่าวร้าย

ปราศจากความจริง เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 
4.6  จดัให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนตา่งๆเพ่ือให้คูค้่า  คูแ่ข่ง  และเจ้าหนี ้สามารถติดตอ่ได้ 

5. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอสังคม  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
5.1  ด าเนินธุรกิจท่ีไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  ศีลธรรมอันดีงาม  ปฏิบัติตามกฎหมาย   และ

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสิ่งแวดล้อม  หรือข้อก าหนดตา่งๆ  
5.2 ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน  ในกิจกรรมของสงัคมชมุชน สิ่งแวดล้อม    สถาบนัการศกึษา  

และกิจกรรมทางการเมือง  รวมทัง้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินท่ีบริษัทตัง้อยู่   และสง่เสริมให้บริษัท
ในเครือประพฤติปฏิบตัิเช่นกนั 

5.3  สร้างจิตส านึกให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม   รวมทัง้         
สร้างความเข้าใจกบัสงัคมชมุชนในบริเวณท่ีบริษัทตัง้อยู่ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหวา่งกนั 

5.4  จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน           
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  รวมถงึการป้องกนัผลกระทบและดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยให้มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้
อปุกรณ์ด้านความปลอดภยัตา่งๆ ในการปฏิบตัิงาน  

5.5  จดัให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนตา่งๆเพ่ือให้สามารถติดตอ่ได้ 
6. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอพนักงาน 

6.1  ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม  ทัง้ในด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้โยกย้าย การให้รางวลั  
และการลงโทษ  รวมทัง้สวสัดิการ  โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม 

6.2 ส่งเสริมพนักงานให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน   การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้   รวมทัง้          
ความเป็นอยู่สว่นตวั โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ   และหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม         

6.3  ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานให้พนกังานมีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน 



6.4  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมกนั 
6.5  จดัให้มีระบบหรือกระบวนการให้พนกังานร้องเรียนกรณีท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 
6.6  ปกครองพนกังานด้วยทศันคติท่ีดี  สภุาพ  เมตตาปราณี  และเป็นธรรม  ไมใ่ช้อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบ   
6.7  เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน   ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่น าข้อมูลส่วนตัว  เช่น  เงินเดือน             

ประวตัิการรักษาพยาบาล  ครอบครัว  ไปเปิดเผยให้กบับคุคลภายนอกหรือผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  เว้นแตเ่ป็นข้อมลู
ท่ีต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย  

6.8  สร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร  และสร้างความสมัพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน  
และระหวา่งพนกังานกบัองค์กร 

6.9 ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตส านึก  ค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวมมากกว่าส่วนตน            
โดยประพฤติและปฏิบตัิตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีน่าเช่ือถือแก่พนกังาน 

6.10ด าเนินการให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในเร่ือง จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท  จรรยาบรรณของพนักงาน  
รวมทัง้บทบาทหน้าท่ีซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบ ของ
จรรยาบรรณอย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร 

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล 
7.1  ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท และข้อมูลอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท  และไม่พึงเปิดเผยข้อมูล             

อนัเป็นความลบัของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
7.2  เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทนัเวลา ถูกต้อง และโปร่งใสโดยสม ่าเสมอ ตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

ก าหนด   และระมดัระวงัไมใ่ห้ผู้มีสว่นได้เสียเกิดความส าคญัผิดหรือความสบัสนในข้อมลูสารสนเทศ 
7.3  ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  จากต าแหน่งหน้าท่ีและข้อมลูอนัเป็นความลบัของบริษัท 
7.4  ระมดัระวงัในการท ารายการระหวา่งกนัในกลุ่มบริษัท  โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของกลุม่บริษัทเป็นส าคญั  

และต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริษัท  น าเสนอข้อมูลและปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์กรณีท่ีมีการปฏิบตัิเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด  

7.5  กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีสว่นได้เสียกบัรายการท่ีอาจขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ๆ  จะไมม่ีส่วนเก่ียวข้อง
ในการพิจารณาตดัสินใจ  แตส่ามารถเข้าร่วมรับฟังในท่ีประชมุได้  

7.6  ไมพ่ึงรับเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษัทอื่น  ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท เว้น
แตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 

 


