จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
1. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตติ ่อองค์กร
1.1 ปฏิบตั ิตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
1.2 กํากับ ดูแ ลและปฏิ บัติ ห น้าที่ เ พื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่าบริ ษัท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ และข้อบัง คับ
ของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3 ปฏิ บัติหน้าที่ ดว้ ยความรับผิ ดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความยุติธรรมในการดําเนินธุรกิจ
กล้าที่จะตัดสินใจหรือให้ความเห็นในสิ่งที่ถูกต้องในการบริหารงานของบริษัทอย่างเป็ นอิสระ ด้วยความ
ระมัด ระวัง เพื่ อ ผลประโยชน์สูง สุด ของบริ ษั ท และไม่ เ กี่ ย วข้อ งในกิ จ การที่ อ าจนํา ความเสื่ อ มเสี ย
มาสูบ่ ริษัท
1.4 ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกําลังตามความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อนั มิชอบจากการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง รวมทัง้ ไม่มีส่วนได้เสียใน
กิจการที่เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือธุรกิจที่มีลกั ษณะที่เป็ นคูแ่ ข่งของบริษัท และไม่กระทําการใดๆ
ที่จะนําความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสูบ่ ริษัท ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
1.6 ใฝ่ หาความรู ใ้ นธุรกิจของบริษัทรวมทัง้ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการและผูบ้ ริหาร
1.7 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม
ประเพณีอนั ดีงาม
1.8 พึงเปิ ดเผยข้อมูลและนําเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริง อย่ าง
สมํ่าเสมอ และทันเวลาเพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุน้
2.1 ปฏิ บัติ ห น้าที่ ใ ห้เป็ น ไปตามมติ ท่ี ป ระชุมผูถ้ ื อหุน้ ด้วยความซื่ อสัต ย์สุจ ริ ต มี ค วามยุติ ธ รรม ยึด มั่น ใน
หลักการ และมีความกล้าที่จะตัดสินใจ หรือให้ความเห็นในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความระมัดระวัง และเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
2.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ได้รบั การเอา
ใจใส่ดแู ล
2.3 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และช่องทางอื่นๆ ในการอํานวยความสะดวกต่อผูถ้ ือหุน้ ในการใช้สทิ ธิ
หรือสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท
3. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตติ ่อลูกค้า
3.1 ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
3.2 จัดให้มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพต่อลูกค้า
3.3 ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็ นที่วางใจได้ของลูกค้า และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า

3.4 ปฏิ บัติต่อลูกค้าตามข้อตกลงหรือเงื่ อนไขต่างๆ ที่ กาํ หนด กรณี ท่ีไม่สามารถดําเนิ นการตามเงื่อนไขได้
ควรหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไข
3.5 ไม่ให้ความหวังแก่ลกู ค้าหรือคํามั่นในเรื่องที่ตนเองไม่มีอาํ นาจที่จะกระทําการนัน้ ได้
3.6 นําเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ลกู ค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า
รวมทัง้ ไม่นาํ ข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ตอ่ ตนและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3.7 จัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ
4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตติ ่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้
4.1 ปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการค้า และการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคเป็ นธรรม
4.2 ปฏิ บัติต่อคู่คา้ คู่แข่ง และเจ้าหนี ้ ให้ได้รับการปฏิ บัติอย่างเหมาะสม ตามเงื่ อนไข กฎข้อบังคับ หรือ
ข้อตกลงต่างๆ กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ควรหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาโดยยึดหลัก
ของความถูกต้อง สมเหตุสมผล
4.3 ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริต รวมทัง้ ไม่สนับสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เพื่อเป็ น
การให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
4.4 การให้ขอ้ มูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทต้องอยู่บนพืน้ ฐานของความถูกต้อง ระมัดระวัง
4.5 ไม่ละเมิดหรือแสวงหาข้อมูล/ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉอ้ ฉล และไม่ทาํ ลายชื่อเสียงด้วยการ กล่าวร้าย
ปราศจากความจริง เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
4.6 จัดให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้คคู่ า้ คูแ่ ข่ง และเจ้าหนี ้ สามารถติดต่อได้
5. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตติ ่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
5.1 ดําเนิ น ธุ รกิ จที่ ไม่ขัด ต่อ ขนบธรรมเนี ยม จารี ต ประเพณี ศี ล ธรรมอันดี ง าม ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือข้อกําหนดต่างๆ
5.2 ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ และชุ ม ชน ในกิ จ กรรมของสั ง คมชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้ อ ม
สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทัง้ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่นที่บริษัทตัง้ อยู่
และส่งเสริมให้บริษัทในเครือประพฤติปฏิบตั ิเช่นกัน
5.3 สร้างจิตสํานึกให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีความรับผิ ดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สร้างความเข้าใจกับสังคมชุมชนในบริเวณที่บริษัทตัง้ อยู่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน
5.4 จัด ให้มี ร ะบบการบริ ห ารจัด การ ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน
ตามที่ ก ฎหมายกําหนด รวมถึง การป้องกัน ผลกระทบและดูแ ลรักษาสิ่ง แวดล้อม โดยให้มี เ ครื่องมือ
เครื่องใช้อปุ กรณ์ดา้ นความปลอดภัยต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน
5.5 จัดให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้สามารถติดต่อได้

6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตติ ่อพนักงาน
6.1 ดูแลและปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความเป็ นธรรม ทัง้ ในด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย การให้รางวัล
และการลงโทษ รวมทัง้ สวัสดิการ โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรู ้ ความสามารถและความเหมาะสม
6.2 ส่ง เสริ มพนัก งานให้มีค วามมั่น คงก้าวหน้าในหน้าที่ ก ารงาน การศึก ษาต่อในระดับ ที่ สูง ขึน้ รวมทั้ง
ความเป็ นอยู่สว่ นตัว โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอและหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม
6.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานให้พนักงานมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
6.4 รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
6.5 จัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้พนักงานร้องเรียนกรณีท่ีไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
6.6 ปกครองพนักงานด้วยทัศนคติท่ีดี สุภาพ เมตตาปราณี และเป็ นธรรม ไม่ใช้อาํ นาจหน้าที่ในทางมิชอบ
6.7 เคารพต่ อ ความเป็ น ปั จ เจกชน ความเป็ น ส่ ว นตัว ของพนัก งาน ไม่ น ํา ข้อ มูล ส่ ว นตัว เช่ น เงิ น เดื อ น
ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิ ดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผูท้ ่ีไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ น
ข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
6.8 สร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน
และระหว่างพนักงานกับองค์กร
6.9 ปลูกฝั งให้พนักงานทุกคนมีจิตสํานึก คํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
โดยประพฤติและปฏิบตั ิตนให้เป็ นตัวอย่างที่ดีน่าเชื่อถือแก่พนักงาน
6.10 ดําเนินการให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณของพนักงาน
รวมทั้ง บทบาทหน้า ที่ ซ่ึ ง พนั ก งานสามารถปฏิ บัติ ไ ด้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ อ ยู่ ใ นกรอบ
ของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทัง้ องค์กร
7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิ ดเผยข้อมูล
7.1 ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และไม่พึงเปิ ดเผยข้อมูล
อันเป็ นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
7.2 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และโปร่งใสโดยสมํ่าเสมอ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่กาํ หนด และระมัดระวังไม่ให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียเกิดความสําคัญผิดหรือความสับสนในข้อมูลสารสนเทศ
7.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากตําแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษัท
7.4 ระมัดระวังในการทํารายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของกลุ่มบริษัทเป็ น
สําคัญ และต้องไม่ขดั ต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริษัท นําเสนอข้อมูลและปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กรณีท่ีมีการปฏิบตั ิเข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด
7.5 กรรมการและผูบ้ ริหารที่ อาจมีส่วนได้เสียกับรายการที่ อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นๆ จะไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพิจารณาตัดสินใจ แต่สามารถเข้าร่วมรับฟั งในที่ประชุมได้
7.6 ไม่พึงรับเป็ นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

