จรรยาบรรณของกรรมการและผบรหาร
1. ความรบผดชอบและการปฏบตตอองคกร
1.1 ปฏบตตามจรยธรรมทางธรกจของบรษท
1.2 กากบดแลและปฏบตหนาท!"เพ%"อใหม"นใจว(าบรษทปฏบตตามกฎหมาย วตถประสงค. และขอบงคบของ
บรษท ตลอดจนมตท!"ประชมผถ%อหน
1.3 ปฏบตหนาท!"ดวยความรบผดชอบ ซ%"อสตย.สจรต ม!คณธรรม และม!ความยตธรรมในการดาเนนธรกจ
กลาท!"จะตดสนใจหร%อใหความเห4นในส"งท!"ถกตองในการบรหารงานของบรษทอย(างเป4นอสระ ดวยความระมดระวง เพ%"อ
ผลประโยชน.สงสดของบรษท และไม(เก!"ยวของในกจการท!"อาจนาความเส%"อมเส!ยมาส(บรษท
1.4 ปฏบตหนาท!"อย(างเต4มกาลงตามความร ความสามารถ และประสบการณ. เพ%"อประโยชน.ของบรษท
1.5 ไม(แสวงหาประโยชน.อนมชอบจากการปฏบตหนาท!"เพ%"อประโยชน.ของตนเอง รวมท9งไม(ม!ส(วนไดเส!ยใน
กจการท!"เป4นธรกจท!"เก!"ยวของกบบรษท หร%อธรกจท!"ม!ลกษณะท!"เป4นค(แข(งของบรษท และไม(กระทาการใดๆ ท!"จะนาความ
เส%"อมเส!ยช%"อเส!ยงมาส(บรษท ไม(ว(าทางตรงหร%อทางออม
1.6 ใฝ(หาความรในธรกจของบรษทรวมท9งขอกฎหมาย กฎระเบ!ยบ หร%อขอกาหนดท!"เก!"ยวของท!"ม!ผลต(อการ
ปฏบตหนาท!"ในฐานะกรรมการและผบรหาร
1.7 วางตนใหเหมาะสมในฐานะตวแทนขององค.กรต(อบคคลภายนอก และประพฤตตนอย(ในกรอบศ!ลธรรม
ประเพณ!อนด!งาม
1.8 พC งเปดเผยขอมลและนาเสนอขอมลต(า งๆ ของบรษท อย(า งถกตองครบถ วนตามความเป4 น จรงอย( า ง
สม"าเสมอ และทนเวลาเพ%"อใหการดาเนนงานเป4นไปอย(างม!ประสทธภาพ
2. ความรบผดชอบและการปฏบตตอผถ#อห$น
2.1 ปฏบตหนาท!"ใหเป4นไปตามมตท!"ประชมผถ%อหน ดวยความซ%"อสตย.สจรต ม!ความยตธรรม ยCดม"นในหลกการ
และม!ความกลาท!"จะตดสนใจ หร%อใหความเห4นในส"งท!"ถกตองดวยความระมดระวง และเป4นธรรมต(อผถ%อหน ทกราย
2.2 รกษาสทธประโยชน.ของผถ%อหนทกรายอย(างเท(าเท!ยมกน เพ%"อใหแน(ใจว(าสทธของผถ%อหนไดรบการเอาใจ
ใส(ดแล
2.3 จดใหม!หน(วยงานนกลงทนสมพนธ.และช(องทางอ%"นๆ ในการอานวยความสะดวกต(อผถ%อหนในการใชสทธ
หร%อสอบถามขอมลข(าวสารต(างๆ ของบรษท
3. ความรบผดชอบและการปฏบตตอลกคา
3.1 ปฏบตต(อลกคาทกรายอย(างเป4นธรรมและเท(าเท!ยมกน
3.2 จดใหม!ระบบความปลอดภยและสวสดภาพต(อลกคา
3.3 ปฏบตต(อลกคาดวยความสภาพ และเป4นท!"วางใจไดของลกคา และรกษาความสมพนธ.อนด!กบลกคา
3.4 ปฏบตต(อลกคาตามขอตกลงหร%อเง%"อนไขต(าง ๆ ท!" กาหนด กรณ!ท!"ไม(สามารถดาเนนการตามเง%"อนไขได
ควรหาแนวทางปรบปรงแกไข
3.5 ไม(ใหความหวงแก(ลกคาหร%อคาม"นในเร%"องท!"ตนเองไม(ม!อานาจท!"จะกระทาการน9นได

3.6 นาเสนอขอมลข(าวสารแก(ลกคาอย(างถกตอง เพ!ยงพอ และทนต(อเหตการณ. และรกษาความลบของลกคา
รวมท9งไม(นาขอมลลกคาไปใชประโยชน.ต(อตนและผท!"เก!"ยวของโดยมชอบ
3.7 จดใหม!ระบบหร%อกระบวนการใหลกคาสามารถรองเร!ยนหร%อแสดงความคดเห4นเก!"ยวกบการบรการ
4. ความรบผดชอบและการปฏบตตอคคา คแขง และเจาหน*+
4.1 ปฏบตในการดาเนนธรกจภายใตกรอบกตกาของการคา และการแข(งขนท!"ดอ! ย(างเสมอภาคเป4นธรรม
4.2 ปฏบตต(อค(คา ค(แข(ง และเจาหน!9 ใหไดรบการปฏบตอย(างเหมาะสม ตามเง%"อนไข กฎขอบงคบ หร%อขอตกลง
ต(างๆ กรณ!ท!"ไม(สามารถปฏบตตามเง%"อนไขได ควรหาแนวทางปรบปรงแกไขปญหาโดยยCดหลกของความถกตอง สมเหต
สมผล
4.3 ไม(เร!ยก หร%อรบผลประโยชน.ใด ๆ ท!"ไม(สจรต รวมท9งไม(สนบสนนให ม!การจ(ายผลประโยชน.ใด ๆ เพ%" อ
เป4นการใหไดมาซC"งผลประโยชน.ของตนเองหร%อพวกพอง
4.4 การใหขอมลใดๆเก!"ยวกบบรษทตองอย(บนพ%9นฐานของความถกตอง ระมดระวง
4.5 ไม(ละเมดหร%อแสวงหาขอมล/ความลบทางการคาดวยวธ!ฉอฉล และไม(ทาลายช%"อเส!ยงดวยการ กล(าวราย
ปราศจากความจรง เพ%"อผลประโยชน.ของตนเอง
4.6 จดใหม!ระบบหร%อกระบวนการรองเร!ยนต(างๆเพ%"อใหค(คา ค(แข(ง และเจาหน!9 สามารถตดต(อได
5. ความรบผดชอบและการปฏบตตอสงคม ช$มชน และส.งแวดลอม
5.1 ดาเนนธรกจท!"ไม(ขดต(อขนบธรรมเน!ยม จาร!ตประเพณ! ศ!ลธรรมอนด!งาม ปฏบตตามกฎหมาย และ ขอ
บงคบเก!"ยวกบดานความปลอดภย อาช!วอนามย และส"งแวดลอม หร%อขอกาหนดต(างๆ
5.2 ใหความช(วยเหล%อและร(วมม%อกบรฐและชมชน ในกจกรรมของสงคมชมชน ส"งแวดลอม สถาบนการศCกษา
และกจกรรมทางการเม%อง รวมท9งรกษาขนบธรรมเน!ยมประเพณ!ทองถ"นท!"บรษทต9งอย( และส(งเสรมใหบรษทในเคร%อ
ประพฤตปฏบตเช(นกน
5.3 สรางจตสานCกใหพนกงานของกล(มบรษทม!ความรบผดชอบต(อสงคม ชมชน และส"งแวดลอม รวมท9ง
สรางความเขาใจกบสงคมชมชนในบรเวณท!"บรษทต9งอย( เพ%"อใหเกดความร(วมม%อระหว(างกน
5.4 จดให ม! ร ะบบการบรหารจดการ ความปลอดภย อาช! ว อนามย และสภาพแวดล อมในการทางาน
ตามท!"กฎหมายกาหนด รวมถCงการปองกนผลกระทบและดแลรกษาส"งแวดลอม โดยใหม!เคร%"องม%อ เคร%"องใชอปกรณ.ดาน
ความปลอดภยต(างๆ ในการปฏบตงาน
5.5 จดใหม!ระบบหร%อกระบวนการรองเร!ยนต(างๆเพ%"อใหสามารถตดต(อได
6. ความรบผดชอบและการปฏบตตอพนกงาน
6.1 ดแลและปฏบตต(อพนกงานดวยความเป4นธรรม ท9งในดานผลตอบแทน การแต(งต9งโยกยาย การใหรางวล
และการลงโทษ รวมท9งสวสดการ โดยต9งอย(บนพ%9นฐานของความร ความสามารถและความเหมาะสม
6.2 ส( ง เสรมพนกงานให ม! ค วามม" น คงก าวหน าในหน าท!" ก ารงาน การศC ก ษาต( อ ในระดบท!" ส งขC9 น รวมท9 ง
ความเป4นอย(ส(วนตว โดยใหโอกาสอย(างท"วถCงและสม"าเสมอ และหล!กเล!"ยงการกระทาใดๆ ท!"ไม(เป4นธรรม
6.3 ดแลรกษาสภาพแวดลอมในการปฏบตงานใหพนกงานม!ความปลอดภยต(อช!วตและทรพย.สน

6.4 รบฟงขอคดเห4นและขอเสนอแนะจากพนกงานทกระดบอย(างเท(าเท!ยมกน
6.5 จดใหม!ระบบหร%อกระบวนการใหพนกงานรองเร!ยนกรณ!ท!"ไม(ไดรบความเป4นธรรม
6.6 ปกครองพนกงานดวยทศนคตท!"ด! สภาพ เมตตาปราณ! และเป4นธรรม ไม(ใชอานาจหนาท!"ในทางมชอบ
6.7 เคารพต( อ ความเป4 น ปจเจกชน ความเป4 น ส( ว นตวของพนกงาน ไม( นาข อมลส( ว นตว เช( น เงนเด% อ น
ประวตการรกษาพยาบาล ครอบครว ไปเปดเผยใหกบบคคลภายนอกหร%อผท!"ไม(เก!"ยวของ เวนแต(เป4นขอมลท!"ตองเปด
เผยต(อบคคลภายนอกท!"เก!"ยวของตามบทบงคบของกฎหมาย
6.8 สรางแรงจงใจใหพนกงานเกดความภาคภมใจในองค.กร และสรางความสมพนธ.ระหว(างพนกงานดวยกน
และระหว(างพนกงานกบองค.กร
6.9 ปลกฝงใหพนกงานทกคนม! จตสานC ก คานCง ถCง ผลประโยชน. ขององค.กร หร%อ ส(ว นรวมมากกว(า ส( วนตน
โดยประพฤตและปฏบตตนใหเป4นตวอย(างท!"ดน! (าเช%"อถ%อแก(พนกงาน
6.10 ดาเนนการใหพนกงานทกระดบเขาใจในเร%"อง จรยธรรมทางธรกจของบรษท จรรยาบรรณของพนกงาน
รวมท9งบทบาทหนาท!"ซC"งพนกงานสามารถปฏบตได เพ%"อส(งเสรมใหเกดพฤตกรรมท!"อย(ในกรอบ ของจรรยาบรรณอย(างท"ว
ถCงท9งองค.กร
7. ความขดแยงทางผลประโยชน และการเปดเผยขอมล
7.1 ดแลและควบคมขอมลภายในของบรษท และขอมลอ%"นๆท!"เก!"ยวของกบบรษท และไม(พCงเปดเผยขอมล
อนเป4นความลบของบรษทต(อบคคลภายนอก
7.2 เปดเผยขอมลสารสนเทศอย(างเพ!ยงพอ ทนเวลา ถกตอง และโปร(งใสโดยสม"าเสมอ ตามหลกเกณฑ.ต(างๆ ท!"
กาหนด และระมดระวงไม(ใหผม!สว( นไดเส!ยเกดความสาคญผดหร%อความสบสนในขอมลสารสนเทศ
7.3 ไม(แสวงหาผลประโยชน.ใหตนเองและพวกพอง จากตาแหน(งหนาท!"และขอมลอนเป4นความลบของบรษท
7.4 ระมดระวงในการทารายการระหว(างกนในกล(มบรษท โดยคานCงถCงประโยชน.สงสดของกล(มบรษทเป4น
สาคญ และตองไม(ขดต(อกฎระเบ!ยบของทางราชการและขอบงคบของบรษท นาเสนอขอมลและปฏบตตามหลกเกณฑ.
กรณ!ท!"ม!การปฏบตเขาข(ายเป4นรายการเก!"ยวโยงตามท!"ตลาดหลกทรพย.แห(งประเทศไทยกาหนด
7.5 กรรมการและผบรหารท!" อ าจม!ส( วนได เส! ยกบรายการท!" อ าจขดแยงทางผลประโยชน. น9 นๆ จะไม( ม! ส( ว น
เก!"ยวของในการพจารณาตดสนใจ แต(สามารถเขาร(วมรบฟงในท!"ประชมได
7.6 ไม(พCงรบเป4นกรรมการหร%อท!"ปรCกษาในบรษทอ%"น ท!"อาจก(อใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน.กบบรษท
เวนแต(จะไดรบความเห4นชอบจากท!"ประชมคณะกรรมการบรษท

