จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
1. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท
1.2 กากับดูแลและปฏิ บัติหน้ าที่ เพื่ อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทปฏิ บัติตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค์ และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 ปฏิ บัติห น้ าที่ ด้วยความรั บ ผิ ดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณ ธรรม และมีความยุติธรรมในการดาเนิ น ธุรกิ จ
กล้ าที่ จะตัดสินใจหรื อให้ ความเห็นในสิ่งที่ ถูกต้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทอย่างเป็ นอิสระ ด้ วยความ
ระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และไม่เกี่ยวข้ องในกิจการที่อาจนาความเสื่อมเสียมาสูบ่ ริ ษัท
1.4 ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มกาลังตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อนั มิชอบจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง รวมทังไม่
้ มีสว่ นได้ เสียในกิจการ
ที่เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท หรื อธุรกิจที่มีลกั ษณะที่เป็ นคู่แข่งของบริ ษัท และไม่กระทาการใดๆ ที่จะนา
ความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสูบ่ ริ ษัท ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
1.6 ใฝ่ หาความรู้ ในธุรกิ จของบริ ษัทรวมทัง้ ข้ อกฎหมาย กฎระเบี ยบ หรื อข้ อกาหนดที่ เกี่ ยวข้ องที่ มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริ หาร
1.7 วางตนให้ เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม
ประเพณีอนั ดีงาม
1.8 พึ ง เปิ ด เผยข้ อ มูล และน าเสนอข้ อมู ล ต่ า งๆ ของบริ ษั ท อย่ างถู ก ต้ อ งครบถ้ วนตามค วามเป็ น จริ ง อย่ า ง
สม่าเสมอ และทันเวลาเพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีความยุติธรรม ยึดมัน่ ในหลักการ
และมีความกล้ าที่จะตัดสินใจ หรื อให้ ความเห็นในสิ่งที่ถกู ต้ องด้ วยความระมัดระวัง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ทุกราย
2.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้ รับการเอาใจใส่
ดูแล
2.3 จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางอื่ นๆ ในการอานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการใช้ สิทธิ
หรื อสอบถามข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริ ษัท
3. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
3.1 ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
3.2 จัดให้ มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพต่อลูกค้ า
3.3 ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความสุภาพ และเป็ นที่วางใจได้ ของลูกค้ า และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
3.4 ปฏิ บัติต่ อลูก ค้ าตามข้ อตกลงหรื อ เงื่ อนไขต่ าง ๆ ที่ ก าหนด กรณี ที่ ไม่ส ามารถดาเนิ น การตามเงื่ อ นไขได้
ควรหาแนวทางปรับปรุ งแก้ ไข

3.5 ไม่ให้ ความหวังแก่ลกู ค้ าหรื อคามัน่ ในเรื่ องที่ตนเองไม่มีอานาจที่จะกระทาการนันได้
้
3.6 นาเสนอข้ อมูลข่าวสารแก่ลกู ค้ าอย่างถูกต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้ า
รวมทังไม่
้ นาข้ อมูลลูกค้ าไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ตนและผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
3.7 จัดให้ มีระบบหรื อกระบวนการให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การ
4. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า คู่แข่ ง และเจ้ าหนี ้
4.1 ปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบกติกาของการค้ า และการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคเป็ นธรรม
4.2 ปฏิบตั ิต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้ าหนี ้ ให้ ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม ตามเงื่อนไข กฎข้ อบังคับ หรื อข้ อตกลง
ต่างๆ กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ควรหาแนวทางปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาโดยยึดหลักของความ
ถูกต้ อง สมเหตุสมผล
4.3 ไม่เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ต รวมทังไม่
้ สนับสนุนให้ มีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็ นการ
ให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองหรื อพวกพ้ อง
4.4 การให้ ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับบริ ษัทต้ องอยู่บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง ระมัดระวัง
4.5 ไม่ละเมิดหรื อแสวงหาข้ อมูล/ความลับทางการค้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล และไม่ทาลายชื่อเสียงด้ วยการ กล่าวร้ าย
ปราศจากความจริ ง เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
4.6 จัดให้ มีระบบหรื อกระบวนการร้ องเรี ยนต่างๆเพื่อให้ คคู่ ้ า คูแ่ ข่ง และเจ้ าหนี ้ สามารถติดต่อได้
5. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
5.1 ด าเนิ น ธุรกิ จ ที่ ไม่ขัดต่ อขนบธรรมเนี ย ม จารี ตประเพณี ศีล ธรรมอัน ดีงาม ปฏิ บัติตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม หรื อข้ อกาหนดต่างๆ
5.2 ให้ ความช่วยเหลือและร่ วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน สิ่งแวดล้ อม สถาบันการศึกษา
และกิจกรรมทางการเมือง รวมทังรั้ กษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ และส่งเสริ มให้ บริ ษัท
ในเครื อประพฤติปฏิบตั ิเช่นกัน
5.3 สร้ างจิ ตส านึก ให้ พ นัก งานของกลุ่มบริ ษั ท มีความรั บ ผิ ดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้ อม รวมทัง้
สร้ างความเข้ าใจกับสังคมชุมชนในบริ เวณที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ เพื่อให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างกัน
5.4 จั ด ให้ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
ตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการป้องกันผลกระทบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม โดยให้ มีเครื่ องมือ เครื่ องใช้
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน
5.5 จัดให้ มีระบบหรื อกระบวนการร้ องเรี ยนต่างๆเพื่อให้ สามารถติดต่อได้
6. ความรั บผิดชอบและการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
6.1 ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานด้ วยความเป็ นธรรม ทัง้ ในด้ านผลตอบแทน การแต่งตังโยกย้
้
าย การให้ รางวัล
และการลงโทษ รวมทังสวั
้ สดิการ โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม
6.2 ส่ ง เสริ ม พนั ก งานให้ มี ค วามมั่ น คงก้ าวหน้ าในหน้ าที่ ก ารงาน การศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ที่ สูง ขึ น้ รวมทั ง้
ความเป็ นอยู่สว่ นตัว โดยให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ และหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม
6.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั ิงานให้ พนักงานมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

6.4
6.5
6.6
6.7

รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
จัดให้ มีระบบหรื อกระบวนการให้ พนักงานร้ องเรี ยนกรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
ปกครองพนักงานด้ วยทัศนคติที่ดี สุภาพ เมตตาปราณี และเป็ นธรรม ไม่ใช้ อานาจหน้ าที่ในทางมิชอบ
เคารพต่ อ ความเป็ นปั จ เจกชน ความเป็ นส่ ว นตัว ของพนั ก งาน ไม่ น าข้ อมู ล ส่ ว นตัว เช่ น เงิ น เดื อ น
ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิ ดเผยให้ กบั บุคคลภายนอกหรื อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นข้ อมูล
ที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามบทบังคับของกฎหมาย
6.8 สร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานเกิ ดความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานด้ ว ยกัน
และระหว่างพนักงานกับองค์กร
6.9 ปลูก ฝั งให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี จิ ต ส านึ ก ค านึ งถึ งผลประโยชน์ ข ององค์ ก ร หรื อ ส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน
โดยประพฤติและปฏิบตั ิตนให้ เป็ นตัวอย่างที่ดีน่าเชื่อถือแก่พนักงาน
6.10ดาเนิ นการให้ พ นัก งานทุกระดับเข้ าใจในเรื่ อง จริ ย ธรรมทางธุ รกิ จของบริ ษัท จรรยาบรรณของพนักงาน
รวมทั ง้ บทบาทหน้ าที่ ซึ่งพนั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมที่ อ ยู่ ในกรอบ ของ
จรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กร
7. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
7.1 ดูแลและควบคุมข้ อมูลภายในของบริ ษัท และข้ อมูล อื่น ๆที่ เกี่ ย วข้ องกับ บริ ษัท และไม่พึงเปิ ดเผยข้ อมูล
อันเป็ นความลับของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
7.2 เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้ อง และโปร่ งใสโดยสม่าเสมอ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
กาหนด และระมัดระวังไม่ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียเกิดความสาคัญผิดหรื อความสับสนในข้ อมูลสารสนเทศ
7.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและพวกพ้ อง จากตาแหน่งหน้ าที่และข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษัท
7.4 ระมัดระวังในการทารายการระหว่างกันในกลุ่มบริ ษัท โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของกลุม่ บริ ษัทเป็ นสาคัญ
และต้ อ งไม่ ขัด ต่ อกฎระเบี ย บของทางราชการและข้ อบั งคับ ของบริ ษั ท น าเสนอข้ อมู ล และปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์กรณีที่มีการปฏิบตั ิเข้ าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
7.5 กรรมการและผู้บริ หารที่อาจมีสว่ นได้ เสียกับรายการที่อาจขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนๆ
ั ้ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ในการพิจารณาตัดสินใจ แต่สามารถเข้ าร่ วมรับฟั งในที่ประชุมได้
7.6 ไม่พึงรับเป็ นกรรมการหรื อที่ปรึกษาในบริ ษัทอื่น ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท เว้ น
แต่จะได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

