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 จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน       

 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนด “จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” 4 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
โดยแบง่ออกเป็นหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1) การไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2) การรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัของบริษัทฯ 

3) การรับผิดชอบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ 

4) การประพฤติตนภายในกรอบของศีลธรรม และคณุธรรม 

5) การรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

 ผู้ ถือหุ้น 

 ลกูค้า 

 คูค้่า 

 เจ้าหนี ้

 พนกังาน 

 คูแ่ขง่ทางการค้า 

 ชมุชนและสงัคม 

รายละเอียดของแตล่ะหวัข้อมีดงัตอ่ไปนี ้

 

                                                           
4
  อนมุติัโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่6/2557 เมือ่วนัที ่14 พฤศจิกายน 2557 
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1) การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกระท าการใด  
อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ โดยจะยดึหลกัแนวทางปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พึงหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบตัิ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ทัง้นี ้หากจ าเป็นต้องด าเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ เป็นหลกั 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่มีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือด ารงต าแหน่งภายนอกบริษัทฯ 
เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ท่ีปรึกษา ตวัแทน หรือพนกังานในองค์กรอื่น กิจกรรมนัน้ๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
ในบริษัทฯ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมเ่รียกรับทรัพย์สนิ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้รวมถึงฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง หรือใช้อ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมก่ระท า หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการให้สนิบน หรือใช้อ านาจหน้าที่ของตนแสวงหา
ผลประโยชน์สว่นตวั 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ หรือของก านัลใดๆ จากผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย  
ซึง่อาจน าไปสูก่ารเอือ้ผลประโยชน์ หรือท าให้บคุคลอื่นๆ เข้าใจวา่มีการเอือ้ผลประโยชน์ตอ่กนัในทางมิชอบ 

 
2) การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับอย่างเคร่งครัด  
โดยยดึแนวทางการปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องรับผิดชอบ และรักษาสารสนเทศที่เป็นความลบัของผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้
และพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว หากไม่มีการยินยอมจากผู้ เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่  
การเปิดเผยนัน้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือเง่ือนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม รวมถึง  
การไมเ่ข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลบัของบคุคลดงักลา่ว ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยการน าสารสนเทศภายใน 
ที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผย หรือที่เป็นความลบัไปใช้ หรือน าไปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่ซือ้-ขาย โอน-หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศยัสารสนเทศภายใน 
ที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยของบริษัทฯ 

 
3) ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนกังาน มีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดความคุ้มคา่ และประโยชน์สงูสดุ โดยยดึแนวทางการปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องก ากับ จัดการ ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใดๆ ทัง้หมดของบริษัทฯ อยู่ในสภาพ 
ที่ใช้งานได้ โดยต้องบ ารุงรักษา และใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ อยา่งคุ้มคา่และเต็มความสามารถ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องยดึหลกัของความประหยดั เพื่อควบคมุต้นทนุการผลิต รวมทัง้ความสิน้เปลืองโดย
ไมจ่ าเป็น 
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4) การประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมและศีลธรรม 
 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องประพฤติตนโดยยึดหลกัของคณุธรรม และศีลธรรม ที่ศาสนา และสงัคม ถือเป็น
หลกัในการปฏิบตัิ และไมด่ าเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคูม่ือมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 
5) การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ มุง่มัน่ในการสร้างความเติบโตอยา่งมีคณุภาพและมัน่คง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยัง่ยืนจาก
การท างานที่มีประสทิธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูที่จ าเป็น โดยเท่า
เทียมกนั และเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องตามความเป็นจริง ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส และเป็นธรรม 

 
 ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้า เพื่อให้บริการที่ดี โดยปฏิบตัิต่อ

ลูกค้าทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเก่ียวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  และ
นอกจากนี ้จะต้องจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ตอ่เนื่อง 

 
 คู่ ค้า : บริษัทฯ มุง่มัน่ในการปฏิบตัิกบัคู่ค้า ซึ่งถือเป็นหุ้นสว่นทางการค้า ด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์

ร่วมกนั พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัคูค้่า และสร้างความเช่ือถือซึง่กนัและกนั โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบการจดัซือ้จดัจ้าง ซึ่งก าหนดขัน้ตอนและวิธีการปฏิบตัิไว้อยา่งชดัเจน 

 
 เจ้าหนี ้: บริษัทฯ มุง่มัน่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ควบคมุให้มีการช าระคนืเงินกู้  และดอกเบีย้ ให้กบั

เจ้าหนีกู้้ยืมทกุประเภทอยา่งครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอยา่งครบถ้วนใน
กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้ บริษัทจะแจ้งและเจรจากบัเจ้าหนีล้ว่งหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนว
ทางแก้ไขในเบือ้งต้น 

 
 พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งมัน่ดูแลและปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนกังาน ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน  

การแตง่ตัง้โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคมุดแูลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังาน และปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุ
ระดบัด้วยความเป็นธรรม และเทา่เทียมกนั 

 
 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็น

ความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น หรือคูแ่ขง่ทางการค้า 

 
 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย : บริษัทฯ มุ่งมัน่รักษาไว้ซึ่งสงัคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบตัิตาม

กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และให้ความร่วมมอืกบัภาครัฐอยา่งสม ่าเสมอ ดูแลปอ้งกนัมิให้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม สง่เสริม  และสร้างสรรค์สงัคม  
ทัง้ในสว่นของการพฒันาคณุภาพชีวิต การสง่เสริมการศกึษา การประหยดัพลงังาน และการรักษาสิง่แวดล้อม เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าตอ่สงัคมโดยธรรม 


