
จรรยาบรรณของกรรมการและผ��บร�หาร
1. ความร�บผ�ดชอบและการปฏ�บ�ต�ต�อองค กร

1.1  ปฏ�บ�ต�ตามจร�ยธรรมทางธ�รก�จของบร�ษ�ท
1.2  ก�าก�บด�แลและปฏ�บ�ต�หน าท!"เพ%"อให ม�"นใจว(าบร�ษ�ทปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย  ว�ตถ�ประสงค.  และข อบ�งค�บของ

บร�ษ�ท ตลอดจนมต�ท!"ประช�มผ� ถ%อห� น       
1.3  ปฏ�บ�ต�หน าท!"ด วยความร�บผ�ดชอบ  ซ%"อส�ตย.ส�จร�ต  ม!ค�ณธรรม   และม!ความย�ต�ธรรมในการด�าเน�นธ�รก�จ  

กล าท!"จะต�ดส�นใจหร%อให ความเห4นในส�"งท!"ถ�กต องในการบร�หารงานของบร�ษ�ทอย(างเป4นอ�สระ  ด วยความระม�ดระว�ง   เพ%"อ
ผลประโยชน.ส�งส�ดของบร�ษ�ท  และไม(เก!"ยวข องในก�จการท!"อาจน�าความเส%"อมเส!ยมาส�(บร�ษ�ท

1.4   ปฏ�บ�ต�หน าท!"อย(างเต4มก�าล�งตามความร�   ความสามารถ  และประสบการณ.  เพ%"อประโยชน.ของบร�ษ�ท
1.5  ไม(แสวงหาประโยชน.อ�นม�ชอบจากการปฏ�บ�ต�หน าท!"เพ%"อประโยชน.ของตนเอง  รวมท�9งไม(ม!ส(วนได เส!ยใน

ก�จการท!"เป4นธ�รก�จท!"เก!"ยวข องก�บบร�ษ�ท หร%อธ�รก�จท!"ม!ล�กษณะท!"เป4นค�(แข(งของบร�ษ�ท  และไม(กระท�าการใดๆ  ท!"จะน�าความ
เส%"อมเส!ยช%"อเส!ยงมาส�(บร�ษ�ท ไม(ว(าทางตรงหร%อทางอ อม

1.6  ใฝ(หาความร� ในธ�รก�จของบร�ษ�ทรวมท�9งข อกฎหมาย กฎระเบ!ยบ  หร%อข อก�าหนดท!"เก!"ยวข องท!"ม!ผลต(อการ
ปฏ�บ�ต�หน าท!"ในฐานะกรรมการและผ� บร�หาร

1.7  วางตนให เหมาะสมในฐานะต�วแทนขององค.กรต(อบ�คคลภายนอก  และประพฤต�ตนอย�(ในกรอบศ!ลธรรม
ประเพณ!อ�นด!งาม

1.8  พCงเป�ดเผยข อม�ลและน�าเสนอข อม�ลต(างๆ ของบร�ษ�ท  อย(างถ�กต องครบถ วนตามความเป4นจร�งอย(าง
สม�"าเสมอ  และท�นเวลาเพ%"อให การด�าเน�นงานเป4นไปอย(างม!ประส�ทธ�ภาพ

2. ความร�บผ�ดชอบและการปฏ�บ�ต�ต�อผ��ถ#อห$�น

2.1  ปฏ�บ�ต�หน าท!"ให เป4นไปตามมต�ท!"ประช�มผ� ถ%อห� น ด วยความซ%"อส�ตย.ส�จร�ต ม!ความย�ต�ธรรม ยCดม�"นในหล�กการ 
และม!ความกล าท!"จะต�ดส�นใจ หร%อให ความเห4นในส�"งท!"ถ�กต องด วยความระม�ดระว�ง  และเป4นธรรมต(อผ� ถ%อห� น      ท�กราย 

2.2  ร�กษาส�ทธ�ประโยชน.ของผ� ถ%อห� นท�กรายอย(างเท(าเท!ยมก�น  เพ%"อให แน(ใจว(าส�ทธ�ของผ� ถ%อห� นได ร�บการเอาใจ
ใส(ด�แล  

2.3  จ�ดให ม!หน(วยงานน�กลงท�นส�มพ�นธ.และช(องทางอ%"นๆ  ในการอ�านวยความสะดวกต(อผ� ถ%อห� นในการใช ส�ทธ�  
หร%อสอบถามข อม�ลข(าวสารต(างๆ  ของบร�ษ�ท

3. ความร�บผ�ดชอบและการปฏ�บ�ต�ต�อล�กค�า

3.1  ปฏ�บ�ต�ต(อล�กค าท�กรายอย(างเป4นธรรมและเท(าเท!ยมก�น
3.2  จ�ดให ม!ระบบความปลอดภ�ยและสว�สด�ภาพต(อล�กค า
3.3  ปฏ�บ�ต�ต(อล�กค าด วยความส�ภาพ  และเป4นท!"วางใจได ของล�กค า  และร�กษาความส�มพ�นธ.อ�นด!ก�บล�กค า
3.4  ปฏ�บ�ต�ต(อล�กค าตามข อตกลงหร%อเง%"อนไขต(าง ๆ ท!"ก�าหนด  กรณ!ท!"ไม(สามารถด�าเน�นการตามเง%"อนไขได  

ควรหาแนวทางปร�บปร�งแก ไข 
3.5  ไม(ให ความหว�งแก(ล�กค าหร%อค�าม�"นในเร%"องท!"ตนเองไม(ม!อ�านาจท!"จะกระท�าการน�9นได  



3.6  น�าเสนอข อม�ลข(าวสารแก(ล�กค าอย(างถ�กต อง เพ!ยงพอ และท�นต(อเหต�การณ. และร�กษาความล�บของล�กค า  
รวมท�9งไม(น�าข อม�ลล�กค าไปใช ประโยชน.ต(อตนและผ� ท!"เก!"ยวข องโดยม�ชอบ

3.7  จ�ดให ม!ระบบหร%อกระบวนการให ล�กค าสามารถร องเร!ยนหร%อแสดงความค�ดเห4นเก!"ยวก�บการบร�การ
4. ความร�บผ�ดชอบและการปฏ�บ�ต�ต�อค��ค�า  ค ��แข�ง และเจ�าหน*+

4.1  ปฏ�บ�ต�ในการด�าเน�นธ�รก�จภายใต กรอบกต�กาของการค า  และการแข(งข�นท!"ด!อย(างเสมอภาคเป4นธรรม 
4.2  ปฏ�บ�ต�ต(อค�(ค า ค�(แข(ง และเจ าหน!9 ให ได ร�บการปฏ�บ�ต�อย(างเหมาะสม  ตามเง%"อนไข กฎข อบ�งค�บ หร%อข อตกลง

ต(างๆ   กรณ!ท!"ไม(สามารถปฏ�บ�ต�ตามเง%"อนไขได   ควรหาแนวทางปร�บปร�งแก ไขป�ญหาโดยยCดหล�กของความถ�กต อง สมเหต�
สมผล

4.3  ไม(เร!ยก  หร%อร�บผลประโยชน.ใด ๆ ท!"ไม(ส�จร�ต  รวมท�9งไม(สน�บสน�นให ม!การจ(ายผลประโยชน.ใด ๆ  เพ%"อ
เป4นการให ได มาซC"งผลประโยชน.ของตนเองหร%อพวกพ อง

4.4  การให ข อม�ลใดๆเก!"ยวก�บบร�ษ�ทต องอย�(บนพ%9นฐานของความถ�กต อง  ระม�ดระว�ง
4.5  ไม(ละเม�ดหร%อแสวงหาข อม�ล/ความล�บทางการค าด วยว�ธ!ฉ อฉล  และไม(ท�าลายช%"อเส!ยงด วยการ กล(าวร าย

ปราศจากความจร�ง เพ%"อผลประโยชน.ของตนเอง
4.6  จ�ดให ม!ระบบหร%อกระบวนการร องเร!ยนต(างๆเพ%"อให ค�(ค า  ค�(แข(ง  และเจ าหน!9 สามารถต�ดต(อได 

5. ความร�บผ�ดชอบและการปฏ�บ�ต�ต�อส�งคม  ช$มชน และส�.งแวดล�อม

5.1  ด�าเน�นธ�รก�จท!"ไม(ข�ดต(อขนบธรรมเน!ยม  จาร!ตประเพณ!  ศ!ลธรรมอ�นด!งาม  ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมาย และ    ข อ
บ�งค�บเก!"ยวก�บด านความปลอดภ�ย  อาช!วอนาม�ย  และส�"งแวดล อม  หร%อข อก�าหนดต(างๆ 

5.2  ให ความช(วยเหล%อและร(วมม%อก�บร�ฐและช�มชน  ในก�จกรรมของส�งคมช�มชน ส�"งแวดล อม สถาบ�นการศCกษา 
และก�จกรรมทางการเม%อง  รวมท�9งร�กษาขนบธรรมเน!ยมประเพณ!ท องถ�"นท!"บร�ษ�ทต�9งอย�(   และส(งเสร�มให บร�ษ�ทในเคร%อ
ประพฤต�ปฏ�บ�ต�เช(นก�น

5.3  สร างจ�ตส�านCกให พน�กงานของกล�(มบร�ษ�ทม!ความร�บผ�ดชอบต(อส�งคม  ช�มชน  และส�"งแวดล อม   รวมท�9ง 
สร างความเข าใจก�บส�งคมช�มชนในบร�เวณท!"บร�ษ�ทต�9งอย�( เพ%"อให เก�ดความร(วมม%อระหว(างก�น

5.4  จ�ดให ม!ระบบการบร�หารจ�ดการ  ความปลอดภ�ย  อาช!วอนาม�ย  และสภาพแวดล อมในการท�างาน 
ตามท!"กฎหมายก�าหนด  รวมถCงการป องก�นผลกระทบและด�แลร�กษาส�"งแวดล อม  โดยให ม!เคร%"องม%อ  เคร%"องใช อ�ปกรณ.ด าน
ความปลอดภ�ยต(างๆ ในการปฏ�บ�ต�งาน 

5.5  จ�ดให ม!ระบบหร%อกระบวนการร องเร!ยนต(างๆเพ%"อให สามารถต�ดต(อได 

6. ความร�บผ�ดชอบและการปฏ�บ�ต�ต�อพน�กงาน

6.1  ด�แลและปฏ�บ�ต�ต(อพน�กงานด วยความเป4นธรรม  ท�9งในด านผลตอบแทน การแต(งต�9งโยกย าย การให รางว�ล  
และการลงโทษ  รวมท�9งสว�สด�การ  โดยต�9งอย�(บนพ%9นฐานของความร�  ความสามารถและความเหมาะสม

6.2  ส(งเสร�มพน�กงานให ม!ความม�"นคงก าวหน าในหน าท!"การงาน   การศCกษาต(อในระด�บท!"ส�งขC9น  รวมท�9ง  
ความเป4นอย�(ส(วนต�ว โดยให โอกาสอย(างท�"วถCงและสม�"าเสมอ   และหล!กเล!"ยงการกระท�าใดๆ ท!"ไม(เป4นธรรม        

6.3  ด�แลร�กษาสภาพแวดล อมในการปฏ�บ�ต�งานให พน�กงานม!ความปลอดภ�ยต(อช!ว�ตและทร�พย.ส�น



6.4  ร�บฟ�งข อค�ดเห4นและข อเสนอแนะจากพน�กงานท�กระด�บอย(างเท(าเท!ยมก�น
6.5  จ�ดให ม!ระบบหร%อกระบวนการให พน�กงานร องเร!ยนกรณ!ท!"ไม(ได ร�บความเป4นธรรม
6.6  ปกครองพน�กงานด วยท�ศนคต�ท!"ด!  ส�ภาพ  เมตตาปราณ!  และเป4นธรรม  ไม(ใช อ�านาจหน าท!"ในทางม�ชอบ  
6.7  เคารพต(อความเป4นป�จเจกชน  ความเป4นส(วนต�วของพน�กงาน ไม(น�าข อม�ลส(วนต�ว  เช(น  เง�นเด%อน  

ประว�ต�การร�กษาพยาบาล  ครอบคร�ว  ไปเป�ดเผยให ก�บบ�คคลภายนอกหร%อผ� ท!"ไม(เก!"ยวข อง  เว นแต(เป4นข อม�ลท!"ต องเป�ด
เผยต(อบ�คคลภายนอกท!"เก!"ยวข องตามบทบ�งค�บของกฎหมาย

6.8  สร างแรงจ�งใจให พน�กงานเก�ดความภาคภ�ม�ใจในองค.กร  และสร างความส�มพ�นธ.ระหว(างพน�กงานด วยก�น  
และระหว(างพน�กงานก�บองค.กร

6.9  ปล�กฝ�งให พน�กงานท�กคนม!จ�ตส�านCก  ค�านCงถCงผลประโยชน.ขององค.กร หร%อส(วนรวมมากกว(าส(วนตน 
โดยประพฤต�และปฏ�บ�ต�ตนให เป4นต�วอย(างท!"ด!น(าเช%"อถ%อแก(พน�กงาน

6.10  ด�าเน�นการให พน�กงานท�กระด�บเข าใจในเร%"อง จร�ยธรรมทางธ�รก�จของบร�ษ�ท  จรรยาบรรณของพน�กงาน 
รวมท�9งบทบาทหน าท!"ซC"งพน�กงานสามารถปฏ�บ�ต�ได   เพ%"อส(งเสร�มให เก�ดพฤต�กรรมท!"อย�(ในกรอบ ของจรรยาบรรณอย(างท�"ว
ถCงท�9งองค.กร

7. ความข�ดแย�งทางผลประโยชน  และการเป�ดเผยข�อม�ล

7.1  ด�แลและควบค�มข อม�ลภายในของบร�ษ�ท และข อม�ลอ%"นๆท!"เก!"ยวข องก�บบร�ษ�ท  และไม(พCงเป�ดเผยข อม�ล  
อ�นเป4นความล�บของบร�ษ�ทต(อบ�คคลภายนอก

7.2  เป�ดเผยข อม�ลสารสนเทศอย(างเพ!ยงพอ ท�นเวลา ถ�กต อง และโปร(งใสโดยสม�"าเสมอ ตามหล�กเกณฑ.ต(างๆ ท!"
ก�าหนด   และระม�ดระว�งไม(ให ผ� ม!ส(วนได เส!ยเก�ดความส�าค�ญผ�ดหร%อความส�บสนในข อม�ลสารสนเทศ

7.3  ไม(แสวงหาผลประโยชน.ให ตนเองและพวกพ อง  จากต�าแหน(งหน าท!"และข อม�ลอ�นเป4นความล�บของบร�ษ�ท
7.4  ระม�ดระว�งในการท�ารายการระหว(างก�นในกล�(มบร�ษ�ท  โดยค�านCงถCงประโยชน.ส�งส�ดของกล�(มบร�ษ�ทเป4น

ส�าค�ญ  และต องไม(ข�ดต(อกฎระเบ!ยบของทางราชการและข อบ�งค�บของบร�ษ�ท  น�าเสนอข อม�ลและปฏ�บ�ต�ตามหล�กเกณฑ.
กรณ!ท!"ม!การปฏ�บ�ต�เข าข(ายเป4นรายการเก!"ยวโยงตามท!"ตลาดหล�กทร�พย.แห(งประเทศไทยก�าหนด 

7.5  กรรมการและผ� บร�หารท!"อาจม!ส(วนได เส!ยก�บรายการท!"อาจข�ดแย งทางผลประโยชน.น�9นๆ  จะไม(ม!ส(วน
เก!"ยวข องในการพ�จารณาต�ดส�นใจ  แต(สามารถเข าร(วมร�บฟ�งในท!"ประช�มได  

7.6  ไม(พCงร�บเป4นกรรมการหร%อท!"ปรCกษาในบร�ษ�ทอ%"น  ท!"อาจก(อให เก�ดความข�ดแย งทางผลประโยชน.ก�บบร�ษ�ท  
เว นแต(จะได ร�บความเห4นชอบจากท!"ประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ท


