
8 
 

 จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน       

 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนด “จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” 4 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1) การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2) การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ 

3) การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

4) การประพฤติตนภายในกรอบของศีลธรรม และคุณธรรม 

5) การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 ผู้ถือหุ้น 

 ลูกค้า 

 คู่ค้า 

 เจ้าหน้ี 

 พนักงาน 

 คู่แข่งทางการค้า 

 ชุมชนและสังคม 

รายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดงัต่อไปนี้ 

 

                                                           
4  อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
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1) การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกระท าการใด  
อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยจะยึดหลักแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเล่ียงการประพฤติปฏิบัติ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องด าเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ เป็นหลัก 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือด ารงต าแหน่งภายนอกบริษัทฯ 
เชน่ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ท่ีปรึกษา ตัวแทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
ในบริษัทฯ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี รวมถึงฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้อ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระท า หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือใช้อ านาจหน้าที่ของตนแสวงหา
ผลประโยชนส่์วนตัว 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเล่ียงการรับของขวัญ หรือของก านัลใดๆ จากผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย  
ซึ่งอาจน าไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือท าให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ 

 
2) การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับอย่างเคร่งครัด  
โดยยึดแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบ และรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 
และพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว หากไม่มีการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่  
การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม รวมถึง  
การไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าว ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการน าสารสนเทศภายใน 
ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือน าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ซื้อ-ขาย โอน-หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยสารสนเทศภายใน 
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยของบริษัทฯ 

 
3) ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด โดยยึดแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องก ากับ จัดการ ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใดๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ในสภาพ 
ที่ใช้งานได้ โดยต้องบ ารุงรักษา และใช้ทรัพยากรและทรัพย์สิน อย่างคุ้มค่าและเต็มความสามารถ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดหลักของความประหยัด เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต รวมทั้งความส้ินเปลืองโดย
ไม่จ าเป็น 
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4) การประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมและศีลธรรม 
 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติตนโดยยึดหลักของคุณธรรม และศีลธรรม ที่ศาสนา และสังคม ถือเป็น
หลักในการปฏิบัติ และไม่ด าเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
5) การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจาก
การท างานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ าเป็น โดยเท่า
เทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม 

 
 ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อให้บริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อ

ลูกค้าทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  และ
นอกจากนี้ จะต้องจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 คู่ค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้า ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์

ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 

 
 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการช าระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย  

ให้กับเจ้าหนี้กู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน 

 
 พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน  

การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุก
ระดับด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 

 
 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น

ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า 

 
 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย : บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตาม

กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมอืกับภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม และสร้างสรรค์สังคม ทั้ง
ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยธรรม 


