
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  
 

 1. ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี    ได้มีการด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ภายใต้
กรอบจรรยาบรรณและการด ารงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดเป็นจรรยาบรรณ ดังนี้ 

  กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับบริษัท ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุม
ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 
  3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย 
  4. ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล 
โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 
  5. ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชุมคราวถดัไป 
  6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง 
  7. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  8. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับ
การซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 
  9. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 
 

  พนักงาน 

  1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน 
  2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษา
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท 
  4. รักษาความลับทางการค้า และไม่น าข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
  5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ท าธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงิน
จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 



  6. ปฏิบัติตามค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา 
  7. ยึดมั่นในการท างานเป็นทีม ชว่ยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพ่ือประโยชน์
ของบริษัทและพนักงาน 
  8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ าใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจาก 
ความจริง รวมทั้งไม่น าผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง 
  9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเอง 
หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ท ากับบริษัท 
  10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท 
  11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทาง
การเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 

 2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท  

  กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัท  และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ใช้ทรัพย์สินในการด าเนินธุรกิจโดยไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ
บุคคลภายนอก 
  2.   ปกป้องผลประโยชน์  และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายช ารุดหรือน าไปใช้ในทางท่ีผิดเสมือน  
วิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ 
  3.  ด าเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน 
  4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อันมีลักษณะเป็นการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกัน 
การดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเป็นการรบกวนข้อมูลของ
บุคคลอื่น อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีการรักษา
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
  5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพ่ือธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่น ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท 
  6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้รหัสผ่านส าหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท 
  7. ไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปท าซ้ า  ดัดแปลงหรือกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 
  8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจน าไปสู่การ
ละเมิดสิทธิหรือการกระท าที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 
  9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องก าหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว  พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการ
ท าลายด้วยวิธีที่เหมาะสม 
 
 
 



 3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจน
พฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัท
ก าหนด 
          บริษัทจะรับฟังและด าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของ
บริษัท 
  มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
  1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะท าให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย 
  2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดย
ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะ
ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนต าแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น  
 

 4. การวินิจฉัยข้อสงสัย 
  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้รับทราบเข้าใจและ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใด ๆ หรือหากยังมี
ข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้
ถือค าวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท  เป็นที่สิ้นสุด 
 

-------------------------------- 
 

 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง) ฉบับนี้ ออกมาใช้บังคับแทนฉบับที่ได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 
พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
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