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สารจากประธานกรรมการ 
 

 บริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี�  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) มุ่งดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการที�ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ�งแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซึ� งจะสร้างความ

เชื�อมั�นให้แก่ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างย ั�งยืน สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และค่านิยมองค์กรของ

บริษทั ดงันี�  

 

วสัิยทศัน์:         พฒันาองคก์รอยา่งต่อเนื�อง 
 

ค่านิยมองค์กร 6Cs 
Credible น่าเชื�อถือและไว้วางใจ    ซื�อสัตย์  จริงใจ โปร่งใส   

Creative ความคดิสร้างสรรค์    บรรลุเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ ใช้นวตักรรมและเทคโนโลย ี

Caring ความห่วงใย     ใส่ใจสังคมและสิ�งแวดล้อม 

Courage มีกาํลงัใจและความกล้าหาญ  กล้าคดิ กล้าทํา มุ่งมั�นพฒันาไปสู่สิ�งที�ดกีว่า 

Customer Focus มุ่งเน้นที�ลูกค้า   รับฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

Change กล้าที�จะเปลี�ยนแปลง    ปรับตัวอย่างรวดเร็วภายใต้ปัจจัยการเปลี�ยนแปลง 

 

 บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัเพื�อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจริต โปร่งใส ยติุธรรม และตรวจสอบได ้ สาํหรับคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี�

ไดมี้การทบทวนโดยปรับใช ้“หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560” (Corporate Governance Code: “CG 

Code”) ใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ ของบริษทั   

 

ทั�งนี�  บริษทักาํหนดให ้เป็ นหน ้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังานทุกคนในการปฏิบติัตามคู่ มือ

จรรยาบรรณธุรกิจนี�อย ่างเคร่ งครัด  หวงัเป็ นอย ่างยิ�งว ่า กรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังานทุกคน จะได ้ทาํความเข ้าใจและยึดถือคู่ มือ

จรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี�  เป็ นแนวทางในการปฏิบติังาน เพื�อนาํไปสู การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ซึ� งจะทาํให้ บริษทัมีการเติบโตที�

แขง็แรง และยั�งยนืต่ อไป  

 

 

 

............................................ 

(นายอภิชยั เตชะอุบล) 

ประธานกรรมการบริษทั 
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จรรยาบรรณธุรกจิ 
 

1.  จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏบิัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษทัยดึหลกัปฏิบติัต ่อผู ้มีส่ วนได ้เสียทุกกลุ่ มด ้วยความซื�อสตัย ์ สุจริต เสมอภาคและเท่ าเทียมกนั ดงันั�น บริษทัจึงได ้

กาํหนดให ้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังานทุกคน จะต ้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณต่ อผู ้มีส่ วนได ้เสียต่ างๆ ของบริษทั ดงันี�  
 

 1.1 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

 บริษทัมีนโยบายที�จะปฏิบติัต่ อผู ้ถือหุ ้นอย ่างเท่ าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ ของผู ้ถือหุ ้น และไม่ กระทาํการใดๆ อนัเป็น

การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู ้ถือหุ ้น โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่ อไปนี�  

1. ดาํเนินธุรกิจด ้วยความซื�อสัตย ์สุจริต ตดัสินใจดาํเนินการใดๆด ้วยความระมดัระวงัรอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผู ้ถือหุน้

ทุกรายเพื�อประโยชน ์สูงสุดของผู ้ถือหุ ้นโดยรวม  

2. บริหารกิจการของบริษทัให ้มีความเจริญก ้าวหน ้า สามารถแข่งขนัได ้มีผลประกอบการที�ดี และยึดมั�นการดาํเนิน

ธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อสร้ างความเจริญเติบโต มูลค่ าเพิ�ม และให้ ผลตอบแทนที�เหมาะสม 

อยา่งต่ อเนื�องและยั�งยนืแก่ ผู ้ถือหุ ้น  

3. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั เปิ ดเผยข ้อมูลของบริษทัที�มีผลต่ อการตดัสินใจลงทุนของผู ้ถือหุ ้นอย ่างถูกต ้อง 

ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ของหน่ วยงานกาํกบัดูแล รวมทั�งจดัให้ มีช่ องทาง ในการ

เปิดเผยข ้อมูลอย ่างหลากหลาย  

4. กาํกบัดูแลการใช ้ข ้อมูลภายในอย ่างเคร่ งครัด เพื�อป้ องกนัการหาประโยชน์ จากข ้อมูลภายในให้ แก่ ตนเอง หรือผู ้อื�น

ในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) หรือการดาํเนินการใดๆในลกัษณะที�อาจก่ อให ้เกิดความ ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กบับริษทั เพื�อให ้เกิดความยติุธรรมต่ อผู ้ถือหุ ้น  
 

1.2 การปฏิบัตต่ิ อพนักงาน  

บริษทัตระหนกัดีว ่าพนกังานเป็ นทรัพยากรที�มีค่ าของบริษทัซึ�งจะนาํพาให ้บริษทัไปสู่ ความสาํเร็จ และบรรลุตามเป้ าหมาย

ที�ตั�งไว ้ บริษทัจึงได ้ปฏิบติัต่ อพนกังานอย ่างเท่ าเทียมและเป็ นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบติัหรือการล่ วงละเมิดทุกรูปแบบ จึง

ได ้กาํหนดแนวปฏิบติัดงัต ่อไปนี�   

1. ปฏิบติัตามกฎหมายและข ้อบงัคบัต่ างๆที�เกี�ยวข ้องกบัพนกังานอย ่างเคร่ งครัด  

2. จดัให ้มีการสรรหา คดัเลือก และจ ้างงานที�เป็ นธรรม โดยพิจารณาถึงความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์  และ

เหมาะสมกบัตาํแหน่ งงาน 

3. ให้ ผลตอบแทนที�เป็ นธรรมแก่ พนักงาน ตามความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์  ตาํแหน่ งงาน ลกัษณะงาน ความ

รับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยสอดคล ้องกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และเทียบเคียงได ้

กบับริษทัอื�นในกลุ่ มธุรกิจเดียวกนั 

4. จดัให ้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ ต่ างๆให ้กบัพนกังานตามที�กฎหมายกาํหนด เช่ น กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ การประกนั

อุบติัเหตุ การตรวจสุขภาพประจาํปี  เงินช่ วยเหลือพนกังานในกรณีต่ างๆการให้ ส่ วนลดในการใช ้บริการของบริษทั 

เป็ นต ้น 
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5. จดัให ้มีการแต่ งตั�ง การโยกย ้าย การให ้รางวลั และการลงโทษพนกังานที�โปร่ งใส ตรวจสอบได ้ โดย ปฏิบติัด ้วย

ความสุจริต เป็ นธรรม ไม่ เลือกปฏิบติั และตั�งอยู่ บนพื�นฐานของความรู้  ความสามารถ และ ความเหมาะสมของ

พนกังานนั�นๆ 

6. สนับสนุนและให้ ความสําคญักบัการพฒันาศักยภาพของพนักงานอย่ างทั�วถึงและสมํ�าเสมอ โดยส่ งเสริมให้ 

พนกังานมีโอกาสพฒันาความรู้  ความสามารถอย ่างเหมาะสมกบัภาระหน ้าที� เพื�อความก ้าวหน ้าในการทาํงาน 

7. ปฏิบติัต่ อพนกังานด ้วยเมตตาธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและให ้ความเคารพต่ อความเป็ นปั จเจกชน และศกัดิ� ศรีของ

ความเป็ นมนุษย ์ 

8. เสริมสร้ างวฒันธรรมและบรรยากาศการทาํงานที�ดี รวมทั�งเสริมสร้ างความสัมพนัธ์ ระหว่ างพนักงาน เพื�อให้ 

พนกังานทาํงานร่ วมกนัอย ่างมีความสุข มีความสามคัคี ทาํงานเป็ นทีม และเอื�อเฟื�   อเผื�อแผ ่ต่ อกนั รวมถึงวฒันธรรม

ที�มีจริยธรรมและการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  มีจิตสาํนึกของการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม การเป็นพลเมืองที�ดี ต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชั�น 

9. ดูแลรักษาสภาพแวดล ้อมและสุขภาพอนามยัในสถานที�ทาํงาน เพื�อให ้มีความปลอดภยัต่ อสุขภาพ อนามยั ชีวิต 

และทรัพย ์สินของพนกังานอยู ่เสมอ รวมทั�ง จดัให้ มีการอบรม ให้ ความรู้  และสร้ างจิตสาํนึก ในเรื�องดงักล่าวให้ 

แก่ พนกังาน 

10. รับฟั งข ้อคิดเห็น ข ้อเสนอแนะ ข ้อร้ องเรียน และการแจ ้งเบาะแสการกระทาํผิดต่างๆจากพนกังานทุกระดบัอย ่างเท่า

เทียมและเสมอภาคกนั ผ ่านทางช่ องทางที�บริษทักาํหนดไว ้ โดยมีกระบวนการในการ ดาํเนินการ การแก ้ไข รวมถึง

มาตรการคุ ้มครองอย ่างเหมาะสมและเป็ นธรรม 

11. ส่ งเสริมการมีส่ วนร่ วมของพนกังานในการกาํหนดทิศทางการทาํงาน และแก ้ไขปํ ญหาของหน่ วยงาน และบริษทั  

12. บริหารงานโดยระมดัระวงัและหลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆที�ไม่ เป็ นธรรม ซึ� งอาจมีผลกระทบต่ อความ มั�นคงในหนา้ที�

การงานของพนกังาน  
 

1.3 การปฏิบัตต่ิ อลูกค้า 

บริษทัมุ ่งมั�นในการตอบสนองความต ้องการและสร้ างความมั�นใจให ้แก่ ลูกค ้าในฐานะผู ้มีพระคุณของบริษทัอย ่างต่อ

เนื�อง จึงได ้กาํหนดแนวทางปฏิบติัดงันี�   

1. ผลิตสินค ้าและบริการที�มีคุณภาพได ้มาตรฐาน มีความปลอดภยัต่ อสุขภาพ อนามยั ชีวติและทรัพย ์สินของลูกคา้

ภายใต ้ราคาที�เหมาะสมและยติุธรรม รวมทั�งคิดค ้นและพฒันาคุณภาพสินค ้าและบริการอย ่างต่ อเนื�อง เพื�อสร้ าง

ความพึงพอใจและความมั�นใจแก่ ลูกค ้า  

2. สร้ างและรักษาความสมัพนัธ์ ที�ดีและยั�งยนืกบัลูกค ้า ตลอดจนมีการสาํรวจความพึงพอใจของลูกค ้าอย ่าง สม่ �าเสมอ  

3. จดัให ้มีช่ องทางที�หลากหลายในการรับข ้อร้ องเรียนและข ้อเสนอแนะจากลูกค ้า เพื�อที�จะได ้ป้ องกนัหรือแกไ้ข ปัญหาที�

เกิดขึ�นอย ่างรวดเร็ว และนาํข ้อมูลดงักล่ าวไปปรับปรุงหรือพฒันาสินค ้าและบริการดงักล่ าวต่ อไป  

4. ไม่ เรียก ไม่ รับ หรือไม่ ให ้ผลประโยชน ์ใดๆ ที�ไม่ สุจริตกบัลูกค ้า  

5. ปฏิบติัต่ อลูกค ้าทุกรายด ้วยความซื�อสตัย ์สุจริต จริงใจ เท่ าเทียมเสมอภาค 

6. ปฏิบติัตามสญัญาหรือข ้อตกลงต่ างๆที�มีต่ อลูกค ้าอย ่างเป็ นธรรม ในกรณีที�ไม่ สามารถปฏิบติัได ้ต ้องรีบ เจรจากบั

ลูกค ้าล่ วงหน ้า เพื�อร่ วมกนัหาแนวทางแก ้ไขและป้ องกนัไม่ให ้เกิดความเสียหาย  
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7. เปิ ดเผยข ้อมูลข่ าวสารเกี�ยวกบัสินค ้าและบริการอย ่างถูกต ้อง ครบถ ้วน เพียงพอ และทนัต่ อเหตุการณ์  โดยไม่ ปกปิด 

บิดเบือนเนื�อหา ให ้ข ้อมูลเท็จ หรือทาํให ้เข ้าใจผิดเกี�ยวกบัข ้อมูลที�สื�อสารออกไป  

8. รักษาข ้อมูลที�เป็ นความลบัของลูกค ้าอย ่างเคร่ งครัด ไม่ เปิ ดเผยข ้อมูลโดยไม่ได ้รับความยินยอมจากลูกค ้า เวน้แต่ 

เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึงไม่ นาํข ้อมูลไปใช ้เพื�อประโยชน ์ของตนเอง และผู ้ที� เกี�ยวข ้องโดยมิชอบ 
 

1.4 การปฏิบัตต่ิ อคู่ค้า 

บริษทัตระหนักถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่ เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื�อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รักษา

ผลประโยชน์ร่ วมกนักบัคู่ ค ้า โดยได ้กาํหนดแนวทางการปฏิบติัดงัต่ อไปนี�   

1. ดูแลให้ มีระบบการจดัซื�อจดัจ ้างสินค ้าและบริการที�มีความโป่ร งใส โดยปฏิบติัต่ อคู่ ค ้าทุกรายอย่ างเท่าเทียมและ

เป็นธรรม รวมทั�งกาํหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทางการปฏิบติัในการคดัเลือกคู่ ค ้าไว ้อย ่างชดัเจน เหมาะสมและยติุธรรม 

2. ไม่ เรียก ไม่ รับ หรือจ่ ายผลประโยชน์ ใดๆที�ไม่ สุจริตในการค ้ากบัคู่ ค ้า และจดัทาํหนงัสือแจ ้งในเรื�องดงักล่าวให้ คู่ ค ้า

ทุกรายรับทราบ และขอความร่ วมมือในการปฏิบติัตาม  

3. จดัทาํสญัญาที�เป็ นธรรม และปฏิบติัตามสัญญาหรือเงื�อนไขต่ างๆที�ตกลงกนัไว ้อย ่างเคร่ งครัด กรณีที�ไม่  สามารถ

ปฏิบติัตามเงื�อนไขได ้ต ้องรีบแจ ้งให ้คู่ ค ้าทราบเพื�อร วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก ้ไขและป้ องกนัไม่ ให ้เกิดความ

เสียหาย  

4. รักษาข ้อมูลที�เป็ นความลบัของคู่ ค ้าอย ่างสม่ �าเสมอ และไม่ นาํไปใช ้เพื�อประโยชน ์ของตนเองและผู ้ที�เกี�ยวข ้องโดยมิชอบ 

เว ้นแต่จะได ้รับความยนิยอมจากคู ่ค ้า  

5. รักษาสมัพนัธภาพที�ย ั�งยนืกบัคู่ ค ้า ตลอดจนสร้ างความร่ วมมือกนัด ้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล ้อม 
 

1.5 การปฏิบัตต่ิ อเจ้าหนี� 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัต่ อเจ ้าหนี� ทุกรายอย ่างเสมอภาค และเป็ นธรรม โดย กาํหนดแนวทางในการปฏิบติั ดงัต่อไปนี�   

1. ปฏิบติัตามข ้อกาํหนด และเงื�อนไขต่ างๆในสญัญาเงินกู ้อย ่างเคร่ งครัด ทั�งในเรื�องการชาํระคืนเงินกู ้ การดูแลหลกัทรัพย ์

คํ�าประกนั และไม่ ใช ้เงินที�ได ้รับจากการกู ้ยืมไปในทางที�ขดักบัวตัถุประสงค ์ในข ้อตกลงที�ทาํไว ้กบัเจา้หนี�กรณีที�

ไม่ สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขได ้ จะรีบแจ ้งให ้เจ ้าหนี�ทราบล่ วงหน ้า เพื�อร วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก ้ไขและป้ 

องกนัไม่ ให ้เกิดความเสียหาย 

2. ไม่ ใช ้วธีิการที�ไม่ สุจริต ปกปิ ดข ้อมูลหรือข ้อเท็จจริง อนัจะทาํให ้เจ ้าหนี�ได ้รับความเสียหาย  

3. ไม่ เรียก ไม่ รับ หรือไม่ ให ้ผลประโยชน์ ใดๆที�ไม่ สุจริตกบัเจ ้าหนี�   

4. เปิ ดเผยข ้อมูลทางการเงินที�ถูกต ้อง ครบถ ้วน และตรงเวลาให ้แก่ เจ ้าหนี�อย ่างสมํ�าเสมอ  

5. บริหารงานเพื�อให ้เจ ้าหนี�มั�นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชาํระหนี� ที�ดีของบริษทั 
 

1.6 การปฏิบัตต่ิ อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจภายใต ้กรอบกติกาของการแข่ งขนัที�เป็ นธรรม โดยยดึปฏิบติัดงันี�  

1. ปฏิบติัภายใต ้กรอบกติกาของการแข ่งขนัที�ดีและเป็ นธรรม โดยไม่ กีดกนัผู ้อื�นในการเข ้าร่ วมแข ่งขนัทางธุรกิจ 

2. ไม่ แสวงหาข ้อมูลที�เป็ นความลบัของคู่ แข่ งทางการค ้าด ้วยวธีิการที�ไม่ สุจริต หรือไม่ เหมาะสม 
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3. ไม่ ทาํลายชื�อเสียงของคู่ แข่ งทางการค ้า ด ้วยการกล่ าวหาในทางร้ ายแก่ คู่ แข่ งทางการค ้าโดยปราศจากขอ้เท็จจริง 

หรือกระทาํการใดๆที�ไม่ เป็ นธรรมต่ อการแข่ งขนั 
 

1.7 การปฏิบัตต่ิ อสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล้อม 

บริษทัมุ ่งมั�นที�จะเป็ นองค ์กรที�มีความรับผิดชอบต่ อชุมชน สงัคม และสิ�งแวดล ้อม โดยกาํหนดแนวปฏิบติั ดงัต่อไปนี�  

1. ดูแล ป้ องกนัและหลีกเลี�ยงการดาํเนินงานของบริษทัอนัจะก่ อให ้เกิดความเสียหายต่ อสงัคม ชุมชน และ สิ�งแวดล ้อม 

2. ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ คาํสั�ง และข ้อบงัคบัที�เกี�ยวข ้องอย ่าง เคร่ งครัด รวมทั�งให ้ความร่ วมมือกบัภาครัฐ 

และหน่ วยงานที�เกี�ยวข ้องต่ อเหตุการณ์ ใดๆที�มีผลกระทบต่ อสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดล ้อม อนัเนื�องมาจากการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

3. สนบัสนุนกิจกรรมต่ างๆเพื�อพฒันาชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้มตามกาํลงัความสามารถ รวมทั�งส่งเสริมและ

สนบัสนุนการใช ้ผลิตภณัฑ ์ที�เป็ นมิตรต่ อสิ�งแวดลอ้ม  

4.  ฝึ กอบรม ให ้ความรู้ และจดักิจกรรมส่ งเสริมการมีส่ วนร่ วมให ้แก่ บุคลากรทุกระดบัของบริษทัอย ่างต่อเนื�อง เพื�อ

ปลูกฝั งจิตสาํนึกให ้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่ อสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดล ้อม  

5. ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการใช ้ทรัพยากรอย ่างมีประสิทธิภาพและคุ ้มค ่า และส่ งเสริมการนาํทรัพยากร กลบัมาใช ้ใหม่   

6. กาํหนดให้ การจดัการพลงังานเป็นส่ วนหนึ�งของการดาํเนินงานมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช ้พลงังาน

อยา่งต่อเนื�อง และกาํหนดเป้ าหมายการอนุรักษ ์พลงังานในแต่ ละปี  โดยถือว ่าการอนุรักษพ์ลงังานเป็นหน ้าที�ความ

รับผิดชอบของผู ้บริหารและพนกังานทุกคน  
 

2.  จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 

บริษทัให ้ความสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจอย ่างถูกต ้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบงัคบั และกฎเกณฑ ์ต่ างๆที�เกี�ยวข ้อง 

รวมทั�งจารีตประเพณีและศีลธรรมอนัดี อย ่างเคร่ งครัด จึงได ้กาํหนดแนวทางในการปฏิบติั ดงันี�   

2.1 ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบงัคบั กฎเกณฑ ์ต ่างๆที�เกี�ยวข ้องและเคารพจารีตประเพณีท ้องถิ�นที�บริษทัเขา้ไป

ดาํเนินธุรกิจและศีลธรรมอนัดี เช่น กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวกบัตลาดหลกัทรัพย ์แห่ งประเทศไทย สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ สิ�งแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชน ภาษีอากร สารเสพติด ความมั�นคง

ปลอดภยัของประเทศและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2 เคารพจารีตประเพณีท ้องถิ�นที�บริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจและศีลธรรมอนัดี    

2.3 ไม่ ช่ วยเหลือ สนบัสนุน ร่ วมมือ หรือส่ งเสริมการหลีกเลี�ยงหรือฝ่ าฝื นการไม่ ปฏิบติัตามกฎหมาย ข ้อบงัคบั ระเบียบ 

กฎเกณฑ ์ จารีตประเพณี และศีลธรรมอนัดี 

2.4 เมื�อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรือการไม่ ปฏิบติัตามกฎหมาย ข ้อบงัคบั ระเบียบ กฎเกณฑ ์ จารีตประเพณี และศีลธรรมอนัดี 

ให ้รายงานต่ อผู ้บงัคบับญัชา หน่ วยงานที�เกี�ยวข ้อง หรือแจ ้งผ ่านทางช่ องทางการรับเรื�องร้ องเรียนที�บริษทักาํหนด

ไว ้ รวมทั�งให ้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข ้อเท็จจริงต่ างๆและเปิ ดเผยข ้อมูล กบัหน่ วยงานกาํกบัดูแลทั�งภายใน

และภายนอก 
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3  จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัเคารพต่ อคุณค่ าและศกัดิ� ศรีความเป็ นมนุษย ์ของทุกคน โดยไม่ กระทาํการใดๆและไม่ ส่ งเสริมการล่ วงละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย ่างเคร่ งครัด โดยมีแนวปฏิบติัดงันี�   

3.1 ปฏิบติัต่ อพนกังานอย ่างเท่ าเทียมและเสมอภาคกนับนพื�นฐานของศกัดิ� ศรีความเป็นนมนุษย ์และให ้ความเคารพ ต่ อสิทธิ

เสรีภาพส่ วนบุคคล 

3.2 มีกระบวนการในการว ่าจ ้าง ฝึ กอบรม และให้ ผลตอบแทนแก่ พนกังาน อย ่างเสมอภาค ยติุธรรม โปร่ งใส โดยให้ 

ความสาํคญัในเรื�องความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ ในการทาํงานเป็ นหลกั มิได ้คาํนึงถึงเชื�อชาติ สัญชาติ ภาษา 

ศาสนา ชนชั�น เพศ อาย ุและการศึกษา  

3.3 เคารพในความเป็ นส่ วนตวัของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังาน โดยรักษาข ้อมูลส่ วนบุคคลไว ้เป็ นความลบั และ

ไม่ เปิ ดเผยข ้อมูลดงักล่ าวไปยงับุคคลอื�นที�ไม่ เกี�ยวข ้อง เว ้นแต่ จะได ้รับความเห็นชอบจาก เจ ้าของขอ้มูล หรือได ้

กระทาํไปตามระเบียบบริษทัหรือกฎหมาย  

3.4 ส่ งเสริมให ้มีการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล และไม่ สนบัสนุนกิจการที�ล่ วงละเมิดหลกัสิทธิ มนุษยชน 

เช่น การใช ้แรงงานเด็ก เป็ นต ้น 
 

4  จรรยาบรรณว่าด้วยการไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 

4.1 ปกป้ องทรัพย ์สินทางปั ญญาของบริษทั โดยไม่ นาํทรัพย ์สินทางปั ญญาของบริษทัไปทาํซํ� า ดดัแปลง หรือ กระทาํใดๆ 

เพื�อประโยชน ์ส่ วนตวัหรือผู ้อื�น โดยไม่ ได ้รับอนุญาตจากบริษทั 

4.2 ไม่ กระทาํการใดๆที�เป็ นการล่ วงละเมิดสิทธิในทรัพย ์สินทางปั ญญาของผู ้อื�นและหากพบเห็นการกระทาํที�เป็นหรือ

อาจจะเป็ นการละเมิดทรัพย ์สินทางปั ญญาให ้แจ ้งผู ้บงัคบับญัชาหรือหน่ วยงานที�เกี�ยวข ้อง หรือผ่านทางช่ องทางที�

บริษทักาํหนดไว ้ 

4.3 ปฏิบติัให ้สอดคล ้องกบักฎหมาย ข ้อบงัคบั และข ้อผกูพนัตามสญัญาทั�งหมดเกี�ยวกบัสิทธิในทรัพย ์สิน ทางปั ญญา

ของบุคคลอื�น รวมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธิ�  ความลบัทางการค ้าและข ้อมูลกรรมสิทธิ� อื�นๆ 

4.4 ในกรณีที�มีงานอนัมีลิขสิทธิ� หรือทรัพย ์สินทางปั ญญาอื�นใดเกิดขึ�นจากการปฏิบติังานของพนกังาน ลิขสิทธิ�  หรือ

ทรัพย สินทางปั ญญาเหล่ านั�น ย ่อมตกเป็ นของบริษทั  

4.5 การนาํซอฟต ์แวร์ ใดๆ มาใช ้ในระบบสารสนเทศของบริษทั จะต ้องได ้รับอนุญาตและมีลิขสิทธิ� ที�ถูกต ้อง ตามกฎหมาย

เท่ านั�น และห ้ามคดัลอกซอฟต ์แวร์  ลิขสิทธิ� ด ้วยเหตุผลใดๆโดยมิได ้รับอนุญาตจากบริษทัผู ้ผลิตซอฟต ์แวร์ นั�นๆ 
 

5  จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น  

5.1 กรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทั ต ้องปฏิบติัตามนโยบายต่ อต ้านคอร รัปชั�น และจรรยาบรรณ

ธุรกิจ รวมทั�งระเบียบข ้อบงัคบั และคู่ มือการปฏิบติังานที�เกี�ยวข ้องของบริษทั โดยต ้องไม่ เขา้ไปเกี�ยวข ้องกบัการ

คอร์ รัปชั�นในทุกรูปแบบทั�งทางตรงและทางอ ้อม 

5.2 ในการดาํเนินการในเรื� องที�มีความเสี�ยงสูงกบัการเกิดคอร์ รัปชั�น บริษทักาํหนดให้ กรรมการ ผู ้บริหาร และ

พนกังาน จะต ้องปฏิบติัหน ้าที�ในเรื�องต่ อไปนี�ด ้วยความระมดัระวงั  

1) การให ้และรับสินบน  
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ห ้ามให ้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆทั�งสิ�น เพื�อตอบแทนการให ้ผลประโยชน ์ทางธุรกิจ และห ้ามมอบหมาย

ให ้ผู ้อื�นให ้หรือรับสินบนแทนตนเอง  

2) ของขวญั การเลี�ยงรับรอง และค ่าใช ้จ่ ายอื�นๆ 

การให้ หรือรับของขวญั การเลี� ยงรับรอง และค่ าใช้ จ่ ายอื�นๆ เป็ นส่ วนสําคัญในการสร้ างหรือคงไว ้ซึ� ง

ความสมัพนัธ์ ทางธุรกิจ อย ่างไรก็ตาม การให ้หรือรับของขวญั และการเลี�ยงรับรองต ้องเป็ นไปตามการกระทาํ

ในวิสัยที�สมควร ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบติั และตามปกติธุรกิจ รวมทั�งจะต ้องเป็น ไปตามหลกั

จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษทั และถูกต ้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข ้อง แต่ ต ้องมีมูลค่ าพอสมควรตาม

สถานการณ์  และไม่เป็นการกระทาํเพื�อจูงใจให ้ปฏิบติั หรือละเว ้นการปฏิบติัซึ�งอาจนาํไปสู่ ปั ญหาการคอร์ รัปชั�น  

3) การช่ วยเหลือทางการเมือง  

บริษทัมีความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ มีนโยบายให ้ความช่ วยเหลือหรือสนบัสนุนทางการเงิน หรือ ทรัพย ์สิน

ใดๆ แก่ พรรคการเมือง กลุ่ มการเมือง หรือนกัการเมืองไม่ ว ่าทางตรงหรือทางอ ้อม บริษทัเคารพในสิทธิเสรีภาพ

ส่วนบุคคลในการเข ้าร วมกิจกรรมทางการเมืองของพนกังาน อย ่างไรก็ตามจะต ้องไม่ กระทาํในนามของบริษทั 

4) การบริจาคเพื�อการกศุล การสาธารณประโยชน์  และเงินสนบัสนุน  

 การให้เงิน หรือทรัพย ์สินของบริษทัเพื�อบริจาคการกุศล ต ้องกระทาํในนามบริษทัเท่ านั�น โดยการ

บริจาคเพื�อการกุศลต ้องเป็ นมูลนิธิ องค์ กรสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค ์กร

เพื�อประโยชน ์สงัคมที�มีใบรับรองหรือเชื�อถือได ้ สามารถตรวจสอบได ้ โดยจะต ้องจดัทาํบนัทึกระบุชื�อผู ้

รับการบริจาค วตัถุประสงค ์ในการบริจาค พร้ อมเอกสารประกอบ เพื�อเสนอ ต่อผู ้มีอาํนาจอนุมติั 

 การใช ้เงินหรือทรัพย ์สินเพื�อสนบัสนุนโครงการต ้องระบุชื�อในนามบริษทัเท่ านั�น โดยเงินสนบัสนุนต ้องมี

วตัถุประสงค ์เพื�อธุรกิจ ภาพลกัษณ์ ที�ดีและชื�อเสียงของบริษทั ทั�งนี�  ต ้องมีการระบุวตัถุประสงค ์ที�ชดัเจนและ

มีหลกัฐานที�ตรวจสอบได ้ โดยจะต ้องจดัทาํบนัทึกระบุชื�อผู ้รับ สนับสนุน วตัถุประสงค์ ในการให้ เงิน

สนบัสนุน พร้ อมเอกสารประกอบ เพื�อเสนอต่ อผู ้มีอาํนาจอนุมติั  

 การให ้หรือรับเงินบริจาคเพื�อการกศุลสาธารณประโยชน์  หรือเงินสนบัสนุนจะต ้องไม่ ถูกนาํไปใชเ้พื�อเป็ 

นข ้ออ ้างในการติดสินบน  

5.3 ในการจดัซื�อ จดัจ ้าง ต ้องดาํเนินการตามขั�นตอนที�กาํหนดระเบียบของบริษทั โดยมีความโปร่ งใส และ สามารถ

ตรวจสอบได ้ รวมถึงดาํเนินการประเมินเพื�อคดัเลือกผู ้ขาย ผู ้ให้ บริการตามระเบียบการจดัซื�อ อยา่งเคร่ งครัด และ

ทาํหนงัสือแจ ้งให ้ผู ้ขาย ผู ้ให ้บริการทราบถึงนโยบายและมาตรการต ่อต ้านทุจริตคอร์ รัปชั�นของบริษทั รวมทั�งช่ องทาง

ในการแจ ้งเบาะแส หรือข ้อร้ องเรียน นอกจากนั�น บริษทัสงวนสิทธิ�  ที�จะยกเลิกการจดัซื�อ จดัจ ้าง หากพบว ่าผู ้ขาย 

ผู ้ให ้บริการกระทาํการคอร รัปชั�นให ้สินบน  

5.4 เมื�อพบเห็นการกระทาํที�เข าข่ ายคอร์ รัปชั�น พนกังานจะต ้องไม่ พึงละเลยหรือเพิกเฉย ต ้องแจ ้งให้  ผู ้บงัคบับญัชา หรือ

บุคคลที�รับผิดชอบทราบ หรือแจ ้งผ่ านช่ องทางการรับแจ ้งเบาะแส หรือร้ องเรียน รวมทั�งให้ ความร่ วมมือในการ

ตรวจสอบข ้อเท็จจริงต่ างๆ และหากมีข ้อสงสัยหรือข ้อซกัถามให้ ปรึกษา กบัผู ้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที�รับผิดชอบ

ผา่นทางช่ องทางต่ างๆ ที�กาํหนดไว ้  

5.5 จดัให ้มีช่ องทางในการแจ ้งเบาะแสหรือข ้อร้ องเรียน มีมาตรการคุ ้มครองผู ้แจ ้งเบาะแสหรือผู ้ร้ องเรียน หรือผู ้ที�ให ้

ความร่ วมมือในการรายงานการคอร์ รัปชั�น และเก็บข ้อมูลการแจ ้งเบาะแสหรือร้ องเรียนไว ้เป็ นความลบั รวมทั� งมี

กระบวนการตรวจสอบอย ่างรวดเร็วและเป็ นธรรม  
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5.6 ผู ้ที�กระทาํการคอร์ รัปชั�น จะได ้รับการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบข ้อบงัคบัของบริษทั ซึ� งอาจจะถึงขั�นให้ออก

จากงาน และ/หรือพ ้นจากตาํแหน่ ง รวมทั�งอาจถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย หากการกระทาํ การนั�นผิดกฎหมาย  

5.7 จดัให ้มีการบริหารความเสี�ยงด ้านคอร์ รัปชั�น โดยมีการประเมินความเสี�ยงจากการทาํธุรกรรมต่ างๆของ บริษทัที�

อาจมีขั�นตอนหรือกระบวนการที�เข ้าข่ ายการคอร์ รัปชั�น และกาํหนดมาตรการจดัการความเสี�ยง รวมทั�งติดตาม

และทบทวนมาตรการจดัการความเสี�ยงที�ใช ้อยู ่ให้ มีความเหมาะสม เพื�อที�จะควบคุมความ เสี�ยงให้ อย ูในระดบัที�

ยอมรับได ้  

5.8 จดัให้ มีกระบวนการบริหารงานบุคคลให ้สอดคล ้องกบันโยบายต่ อต ้านคอร์ รัปชั�น เริ�มตั�งแต่ การสรรหา หรือการ

คดัเลือกบุคลากร การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การเลื�อนตาํแหน่ ง การให้  ผลตอบแทน กระบวนการ

จา้งงาน การจดัโครงสร้ างองค ์กรให ้มีการแบ่ งแยกหน ้าที�อย ่างเหมาะสม ให ้เกิดการตรวจสอบ ถ่ วงดุล  

5.9 จดัให้ มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม เพื�อป้ องกนัและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยกระบวนการตรวจสอบภายในครอบคลุมกิจกรรมที�สําคญัของบริษทั เช่ น การจดัซื�อจดัจ ้าง 

การตลาด เป็ นต ้น และระบบการควบคุมภายในครอบคลุมถึงด ้านการเงิน การบญัชี และการจดัเก็บและบนัทึก

ขอ้มูล  

5.10 มีการสื�อสารนโยบายการต่ อต ้านคอร์ รัปชั�น รวมถึงแจ ้งช่ องทางการแจ ้งเบาะแส หรือข ้อร้ องเรียนให้ ทุกคนในองค ์กร 

เข ้าใจ ยอมรับ และนาํไปสู่ การปฏิบติั ผ่ านทางช่ องทางสื�อสารต่ างๆของบริษทั เช่ น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-Mail) 

เว็บไซต์  ติดประกาศบนบอร์ ดประชาสัมพนัธ์  เป็ นต ้น รวมทั� งจัดให้ มีการปฐมนิเทศแก่ กรรมการ ผู ้บริหารและ

พนกังานใหม่ ทุกคนของบริษทั และจดัให ้มีการฝึ กอบรมนโยบายนี�อย ่างสม่ �าเสมอแก่ พนกังานทุกคน เพื�อสร้ างความ

เข ้าใจในการนาํนโยบายไปปฏิบติั  

5.11 มีการสื�อสารนโยบายการต่ อต้ านคอร์ รัปชั�น รวมถึงแจ้ งช่ องทางการแจ้ งเบาะแส หรือข ้อร้ องเรียนให้ แก่  

สาธารณชน และผู ้มีส่ วนได ้เสีย ผ ่านช่ องทางสื�อสารต่ างๆ ของบริษทั เช่ น เวบ็ไซต ์ รายงานประจาํปี  รายงานการ

เปิ ดเผยข ้อมูลประจาํปี  (56-1) เป็ นต ้น  

5.12 จดัให้ มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่ อต ้านทุจริตคอร์ รัปชั�นเป็ นประจาํ ตลอดจนทบทวนแนว

ปฏิบัติ เพื�อให้ สอดคล ้องกับการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบปฏิบัติ และข ้อกาํหนดทาง กฎหมาย อย่ าง

สมํ�าเสมอ 
 

6  จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน ประโยชน์อื�นใด 

6.1 ไม่ เรียกร้ องของขวญั ทรัพย ์สิน หรือประโยชน์ อื�นใด จากลูกค ้า คู ่ค ้า หรือผู ้ที�เกี�ยวข ้องทางธุรกิจกบับริษทั  

6.2 ไม่ รับหรือให้ รับเงิน สิ�งของ หรือผลประโยชน์ ใดๆจากลูกค ้า คู่ ค ้า หรือผู ้ที�เกี�ยวข ้องทางธุรกิจกบับริษทั โดยมี

เจตนาเพื�อจูงใจให ้ปฏิบติัหรือละเว ้นปฏิบติัในทางที�มิชอบ หรือกระทาํผิดกฎหมาย  

6.3 หลีกเลี�ยงการให ้หรือรับของขวญั หรือของกาํนลัใดๆจากลูกค ้า คู ่ค ้า หรือผู ้ที�เกี�ยวข องทางธุรกิจกบั บริษทั เว ้นแต่ 

ในโอกาสหรือเทศกาลตามประเพณีนิยม โดยมีมูลค่ าไม่ เกิน 3,000 บาท และต ้องไม่ มีข ้อผกูมดัทางธุรกิจมาเกี�ยวข ้

องหรือไม่ มีผลต่ อการตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆในกรณีที�มีมูลค่ าสูงกว่ า 3,000 บาท ให้ รายงานให้ ผู ้บงัคบับญัชา

ทราบ และดาํเนินการส่ งมอบของขวญันั�นให ้แก่ บริษทัโดยไม่ ชกัช ้า  

6.4 หลีกเลี�ยงการให้ หรือรับเลี�ยงรับรองในลกัษณะที�เกินกว่ าเหตุหรือไม่ เหมาะสมกบัความสัมพนัธ์ ปกติกบัลูกคา้ คู่ ค ้า 

หรือบุคคลที�เกี�ยวข ้องทางธุรกิจกบับริษทั  
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6.5 สามารถรับเชิญไปดูงานสมัมนาและทศันะศึกษา ซึ�งคูค่ ้าเป็ นผู ้ออกค ่าใช ้จ่ ายเดินทางให้ ได ้ ทั�งนี�  เฉพาะเพื�อประโยชน์ 

ในทางธุรกิจ และต ้องผ ่านการอนุมติัจากผู ้บงัคบับญัชาเท่ านั�น แต่ ห ้ามรับเงิน หรือประโยชน์ อื�นใดจากคู่ ค ้า 

 

7  จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การกระทาํใดๆของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังาน จะต ้องยึดถือประโยชน์ ของบริษทัเป็ นสาํคญั และหลีกเลี�ยงการ

เขา้ไปเกี�ยวข ้องในกิจกรรมที�อาจก่ อให ้เกิดความขดัแย ้งทางผลประโยชน์  โดยบริษทัได ้กาํหนดแนวทางใน การปฏิบติัดงันี�   

7.1 กาํหนดไม่ ให ้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังาน รวมทั�งผู ้ที�เกี�ยวข ้องกบับุคคลต่ างๆดงักล่ าว แสวงหาผลประโยชน์  

ส่ วนตวัที�ขดัแย ้งกบัผลประโยชน์ ของบริษทั โดยหลีกเลี�ยงการกระทาํที�ก่ อให ้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

ไม่ ว ่าจะเกิดจากการติดต่ อกบัผู ้ที�เกี�ยวข ้องทางการค ้าของบริษทั เช่ น คู่ ค ้า ลูกค ้า คู่ แข่ ง หรือการใช ้โอกาส หรือขอ้มูล

ที�ได ้จากตาํแหน่ งหน ้าที�ในบริษทัในการหาประโยชน์ ส่ วนตวั และการทาํธุรกิจ หรือการกระทาํใดๆ อนัเป็นการ

แข ่งขนักบับริษทั หรือมีลกัษณะเดียว หรือใกล ้เคียง กบับริษทั หรือทาํงานอื�นนอกเหนือจากงานบริษทั ซึ� งส่งผล

กระทบต่ อการปฏิบติังาน ในกรณีที�ไม่ อาจหลีกเลี�ยงการกระทาํที�ก่ อให ้เกิดความขดัแย ้งทางผลประโยชน์ ได ้ ผู ้ที�

มีส่ วนเกี�ยวข ้อง หรือเกี�ยวโยงกบัรายการที�อาจมีความขดัแย ้งทางผลประโยชน์ ต ้องแจง้ให้ บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์  

หรือการเกี�ยวโยงของตนในรายการดงักล่ าว และต ้องไม่ เข ้าร่ วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่ มีอาํนาจอนุมติัใน

ธุรกรรมนั�นๆ 

7.2 กรณีที�มีการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบับริษทั บริษทัจะจดัให ้มีกระบวนการและการจดัการที�ชดัเจนและโปร่ งใส

เกี�ยวกบัการทาํรายการระหว ่างบริษทักบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อป้ องกนัไม่ ให ้เกิดความขดัแย ้งทางผลประโยชน์  

โดยให ้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้ให ้ความเห็นเกี�ยวกบัความจาํเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั�น อยา่ง

รอบคอบ เพื�อนาํไปใช ้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผู ้ถือหุ้ นตามแต่ กรณี โดยกรรมการที�

อาจมีความขดัแย ้งทางผลประโยชน ์จะต ้องไม่ อยู ่ในที�ประชุมเพื�อร่ วมพิจารณา และไม่ มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมติั

ในรายการนั�น นอกจากนั�น จะต ้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย ์แห่ง

ประเทศไทยอย ่างเคร่ งครัด ในเรื�องการกาํหนดราคาและเงื�อนไขต่ างๆกบับุคคลที�อาจมีความขดัแย ้งด ้านผลประโยชน์ 

ให ้เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอกที�มีข ้อตกลงทางการค ้าในลกัษณะเดียวกบัที� กระทาํกบัคู่ สัญญาทั�วไป โดย

คาํนึงถึงผลประโยชน์ ของบริษทัเป็ นสาํคญั และจะต ้องเปิ ดเผยการทาํรายการไว ้ในงบการเงิน รายงานประจาํปี 

และแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาํปี  (แบบ 56-1) โดยจดัให ้มี การเปิ ดเผยข ้อมูลอย ่างถูกต ้องและเพียงพอ  

7.3 ในกรณีที�กรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังานไปเป็ นกรรมการ หุ้ นส่ วน หรือที�ปรึกษาในองค กรอื�น การดาํรงตาํแหน่งนั�น 

ต ้องไม่ ขดัต ่อผลประโยชน์ ของบริษทั และการปฏิบติัหน ้าที�โดยตรงในบริษทั  

7.4 ในกรณีที�กรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังาน หรือบุคคลในครอบครัวเข ้าไปมีส่ วนร่ วมหรือเป็ นผู ้ถือหุ้ นในธุรกิจที�

เป็ นการแข่ งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกบับริษทั หรือกิจการใดๆซึ�งอาจก่ อให ้เกิดความขดัแย ้งทางผลประโยชน์ กบั

บริษทั จะต ้องแจ ้งให ้ผู ้บงัคบับญัชา และประธานกรรมการบริษทัทราบเป็ นลายลกัษณ์อกัษร 
 

8  จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลบั การใช้ข้อมูลภายใน และการซื�อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

 เพื�อให ้เกิดความโปร่ งใส และป้ องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ ส่ วนตนจากการใช ้ข ้อมูลภายในของบริษทัที� ยงัไม่ได ้

เปิดเผยต่ อสาธารณชน รวมทั�งเพื�อหลีกเลี�ยงข ้อครหาเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการซื�อขายหลกัทรัพย ์ของบุคคลภายใน บริษทั

จึงได ้ออกระเบียบปฏิบติัเพื�อให ้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังานของบริษทัถือปฏิบติั ดงันี�   
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8.1 กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษทั ต ้องรักษาความลบั และ/หรือข ้อมูลภายในของบริษทั ไม่ นาํไปเปิ ดเผย 

และดูแลระมดัระวงัมิให ้เอกสารหรือข ้อมูลอนัเป็ นความลบัของบริษทัรั�วไหลหรือตกไปถึงผู ้ ที�ไม่ เกี�ยวข ้อง อนั

เป็นเหตุให ้เกิดความเสียหายแก่ บริษทั หรือแสวงหาประโยชน์ แก่ ตนเอง หรือเพื�อประโยชน์ แก่ ผู ้อื�นไม่ ว ่าทางตรง

หรือทางอ ้อม แม ้หลงัพ ้นสภาพหรือสิ�นสุดการปฏิบติัหน ้าที�แล ้ว รวมทั�ง ตอ้งไม่ ทาํการซื�อขาย โอนหรือรับโอน 

หลกัทรัพย ์ของบริษทั โดยใช ้ความลบัและ/หรือข ้อมูลภายในของ บริษทั และ/หรือเข ้าทาํนิติกรรมอนัใดโดยใช ้

ความลบั และ/หรือข ้อมูลภายในของบริษทัอนัอาจก่ อให ้เกิด ความเสียหายต่ อบริษทั ไม่ ว ่าทางตรงหรือทางอ ้อม  

8.2 กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานในหน่ วยงานที�ได ้รับข ้อมูลภายในของบริษทั ตอ้งไม่ ใช ้ข ้อมูลดงักล่ าวก่ อน

เปิดเผยสู่ สาธารณชน และจะต ้องไม่ ทาํการซื�อขาย โอนหรือรับโอน หลกัทรัพย ์ของบริษทั ในช่ วง ระยะเวลา 1 

เดือน ก่ อนที�งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี จะเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน และหลงัการเปิ ดเผยข ้อมูล

ดงักล่ าวอย ่างน ้อย 1 วนัทาํการ  

8.3 กรรมการและผู ้บริหารทุกคนต ้องลงนามรับทราบภาระหน ้าที�ในการรายงานการถือหลกัทรัพย ์ที�ออกโดยบริษทั

ของตน รวมถึงคู่ สมรสและบุตรที�ยงัไม่ บรรลุนิติภาวะ ต่ อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาด

หลกัทรัพย ์ภายใน 30 วนั นบัแต่ วนัที�ได ้รับการแต่ งตั�งให้ ดาํรงตาํแหน่ ง ตลอดจนรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือ

หลกัทรัพยต์่ อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัที�ซื�อ ขาย 

โอน หรือรับโอน และต ้องแจ ้งให ้บริษทัทราบ รวมทั�งรายงานให ้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส   
 

ทั�งนี�  ข อกาํหนดดงักล่ าวได ้รวมความถึงคู่ สมรสและบุตรที�ยงัไม่ บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู ้บริหารและพนกังาน

ของบริษทัด ้วย หากผู ้ใดฝ่ าฝื นข ้อกาํหนดดงักล่ าวจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรือตามกฎหมายแล ้วแต่ กรณี 
 

9  จรรยาบรรณว่าด้วยการปกป้อง ดูแลทรัพย์สินของบริษัท 

 บริษทัส่ งเสริมให ้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังานใช ้ทรัพย ์สินของบริษทัอย่ างมีประสิทธิภาพมากที�สุด โดยได ้กาํหนด

แนวทางในการปฏิบติั ดงันี�  
 

9.1 การปกป้ อง ดูแลทรัพย์ สินของบริษัท  

1. ดูแลรักษาทรัพย ์สินของบริษทัให ้อย ูในสภาพดี มิให ้สูญหายหรือเสื�อมค่ า 

2. ใช ้ทรัพย ์สินของบริษทัอย ่างประหยดั และให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อบริษทั รวมทั�งไม่ นาํไปใช ้เพื�อประโยชน์ ส่ วนตวั 

หรือนอกเหนือจากงาน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อาํนาจ และ/หรือ ไดช้าํระมูลค่าตามราคาอนัสมควร 
 

9.2 การจดัทาํเอกสาร 

1. จดัทาํเอกสารและรายงานต่ างๆ รวมทั�งรายงานทางบญัชีและการเงิน อย ่างรอบคอบด ้วยความสุจริต ทนัเวลา ถูกตอ้ง 

ครบถ ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐาน โดยมีข ้อมูลประกอบที�สามารถอ ้างอิงได ้ มีการปรับปรุงให้ ทนัสมยั รวมทั�ง มี

การจดัเก็บและรวบรวมให ้พร้ อมใช ้งานอยู ่เสมอ  

2. ห ้ามปลอมแปลงจดหมาย รายงาน หรือเอกสารของบริษทั  
 

9.3 การใช้ คอมพวิเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื�อสาร  

1. คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยี และสารสนเทศต่ างๆที�ใช ้ในการปฏิบติังาน ถือเป็ นทรัพย ์สินของบริษทั จึงไม่ ควรใช ้

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อประโยชน์ ส่ วนตวัหรือบุคคลอื�น  
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2. รักษารหสัประจาํตวั (Password) ที�ใช ้ในการเข ้าถึงระบบข ้อมูลของบริษทัเป็ นความลบั ไม่ เปิ ดเผยให ้แก่  บุคคลอื�น  

3.  ห ้ามเปิ ดเผยข ้อมูลที�อยู ่ในระบบข ้อมูลของบริษทัแก่ ผู ้อื�น โดยไม่ ได ้รับอนุญาต  

4. ห ้ามเปลี�ยนแปลง ทาํซํ� า ลบทิ�ง หรือทาํลายข ้อมูลของบริษทัโดยไม่ ได ้รับอนุญาต  

5. ห ้ามนาํซอฟแวร์ ที�ผิดกฎหมายมาใช ้ และห ้ามคดัลอกซอฟท์ แวร์ ลิขสิทธิ� ด ้วยเหตุผลใดๆโดยมิได ้รับ อนุญาตจาก

บริษทัผู ้ผลิตซอฟท ์แวร์ นั�นๆ  

6. ห ้ามปรับแต่ งอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์  หรือติดตั�งอุปกรณ์ ใดๆที�นอกเหนือจากอุปกรณ์ มาตรฐานที�บริษทัติดตั�งให ้  

7. ห ้ามใช ้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  (E-Mail) ของบริษทัในการส่ งต่ อข ้อความที�กล่ าวร้ าย ทาํให ้เสื�อมเสีย หรือขอ้ความ

ที�ไม่ เหมาะสม หรือสร้ างความรําคาญให ้แก่ ผู ้อื�น  

8. ควรใช ้อินเตอร เน็ตในการแสวงหาข ้อมูล และความรู้ ที�เป็ นประโยชน์ ต่ อการปฏิบติังาน และหลีกเลี�ยง เวบ็ไซต ์ที�

ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม รวมทั�งไม่ เผยแพร่ ข ้อมูลหรือข่ าวสารของเวบ็ไซต ์ดงักล่ าวต่ อ บุคคลอื�น  

9. ใช ้อุปกรณ์ สื�อสารอื�นๆที�บริษทัจดัให ้ เช่ น โทรศพัท ์ โทรสาร โทรศพัท์ มือถือ เป็ นต น อย ่างมีจิตสาํนึก และรับผิดชอบ 

โดยคาํนึงถึงประโยชน์ ของบริษทัเป็ นหลกั 
 

10  จรรยาบรรณว่าด้วยการควบคุมภายใน 

10.1 จดัให ้มีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมในกิจกรรมทุกด ้านของบริษทั มีการประเมินความเสี�ยงที� เหมาะสม 

เพื�อให ้มีกิจกรรมการควบคุมที�ดีในทุกหน ้าที� มีการกาํหนดระเบียบมาตรฐานของการ ปฏิบติังาน เพื�อการทาํงานที�โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได ้ โดยมีการกาํหนดอาํนาจหน ้าที�และความ รับผิดชอบของผู ้บริหารและพนกังานไว ้เป็น

ลายลกัษณ์ อกัษรอย ่างชดัเจน มีการแบ่ งแยกหน ้าที�ของ ผู ้ปฏิบติังาน ผู ้ควบคุมและประเมินผลออกจากกนั เพื�อให้ มี

การตรวจสอบและถ่ วงดุลที�มีประสิทธิภาพ มี การจดัสรรทรัพยากรอย ่างเหมาะสม รวมทั�งมีระบบติดตามและ

ประเมินผล เพื�อให ้มั�นใจว ่าระบบมีความ เหมาะสม ปฏิบติัได ้จริง และมีการแก ้ไขปรับปรุงให้ เหมาะสมกบัสภาพ

แวดล ้อมการทาํงาน และปั จจยั ความเสี�ยงที�เปลี�ยนแปลงไปอีกด ้วย  

10.2 จดัให้ มีหน่ วยงานอิสระรายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน ้าที�ในการตรวจสอบการปฏิบติังานของ

หน่วยงานต่ างๆ เพื�อให ้เป็ นตามระเบียบที�วางไว ้  

10.3 พนกังานมีหน ้าที�สนบัสนุนการทาํงานและให้ ความร่ วมมือในการให้ ข ้อมูลที�ถูกตอ้ง และครบถ ้วนแก่  หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในและผู ้ตรวจสอบบญัชีภายนอกในการปฏิบติังานตรวจสอบ รวมทั�ง มีหน ้าที� ตรวจสอบความถูกต ้อง

ทางการเงิน และรายงานในทนัทีเมื�อพบข ้อผิดพลาดหรือความไม่ ชอบมาพากล 
 

11  จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ข้อมูล ข่าวสาร และการให้สัมภาษณ์ต่อสื�อมวลชน หรือสาธารณชน และนักลงทุนสัมพนัธ์ 

11.1 การเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษทัที�สาํคญัและจาํเป็นต่อการตดัสินใจต่อการลงทุน อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เท่าเทียม

และเป็นธรรม ต ้องปฏิบติัให้ เป็ นไปตามหลกัเกณฑ ์และข ้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์แห่ งประเทศไทย ตลอดจน

หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิปฏิบติัใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวข ้อง  

11.2 บริษทักาํหนดให ้ประธานกรรมการ ประธานเจ ้าหน ้าที�บริหาร รองประธานเจ ้าหน ้าที�บริหาร และเจา้หนา้ที�บริหาร

สารงานบญัชีและการเงิน เป็ นผูมี้อาํนาจในการให ้สมัภาษณ์  หรือตอบคาํถามผู ้ถือหุ ้น นกัลงทุน สื�อมวลชน และ

บุคคลภายนอก ผู ้บริหารระดบัสูงท่ านอื�นอาจให ้ข ้อมูลได ้ โดยได ้รับมอบหมายจากประธานเจ ้าหน ้าที�บริหาร  
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11.3 บริษทักาํหนดให ้นกัลงทุนสมัพนัธ์ มีหน ้าที�ในการให ้ข ้อมูลข ่าวสารที�เป็ นประโยชน ์แก่ ผู ้ถือหุ ้น นกัลงทุน นกัวเิคราะห์  

ผู ้จดัการกองทุน และสถาบนัการเงิน โดยหน่ วยงานที�เป็ นเจ ้าของข ้อมูลมีหน ้าที�สนบัสนุนขอ้มูลให ้แก่ นกัลงทุน

สมัพนัธ์   

11.4 นกัลงทุนสมัพนัธ์จะตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริตในวชิาชีพ บนพื�นฐานของหลกัการของความเท่า

เทียมกนั โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั โดยยดึผลประโยชนข์องบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งเป็นสาํคญั รักษา

ความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ส่วนตน  

11.5 ละเว ้นหรือหลีกเลี�ยงการให ้ข ้อมูล ข ่าวสาร หรือสัมภาษณ์ ต ่อสื�อมวลชนหรือต่ อสาธารณชนใดๆในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบั

บริษทัโดยตนเองไม่ มีอาํนาจหน ้าที� หรือเรื�องอนัใดที�อาจกระทบต่ อชื�อเสียง ภาพลกัษณ์  และการดาํเนินงานของบริษทั 

 

 

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 
 

1. ปฏิบติัหน ้าที�ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที�เกี�ยวข ้อง วตัถุประสงค ์ข ้อบงัคบั มติคณะกรรมการบริษทั และมติของผู ้

ถือหุ ้น นโยบายของบริษทัและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  

2. ปฏิบติัหน ้าที�ด ้วยความซื�อสตัย ์ สุจริต ความระมดัระวงั รอบคอบ โปร่ งใส เป็ นธรรมและสามารถ ตรวจสอบได ้ เพื�อประโยชน ์สูง

สุดต่ อบริษทั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน ์ของผู ้มีส่ วนได ้เสียที�เกี�ยวข ้อง  

3. อุทิศเวลาเพื�อการปฏิบติัหน ้าที�ของตนอย ่างเตม็กาํลงัความรู้ ความสามารถ รวมถึงการเข ้าร่ วมประชุมทุก ครั� ง เว ้นแต่ มีเหตุจาํเป็ น 

4. รักษาข ้อมูลที�เป็ นความลบัของบริษทัไม่ ให ้รั�วไหล และไม่ เปิ ดเผยข ้อมูลสารสนเทศที�เป็ นความลบัของ บริษทัไปยงับุคคล

อื�นที�ไม่ เกี�ยวข ้อง ซึ�งอาจก่ อให ้เกิดความเสียหายต่ อบริษทัหรือผู ้มีส่ วนได ้เสีย ยกเว ้น กรณีที�เป็ นการปฏิบติัตามกฎหมาย 

5. ปฏิบัติหน้ าที�โดยหลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆที�ก่ อให้ เกิดความขดัแย ้งทางผลประโยชน์ กับบริษทั ไม่ ว ่าทางตรงหรือทางอ ้อม 

รวมถึง  

 ไม่ แสวงหาผลประโยชน ์อนัมิชอบจากการทาํงานไม่ ว ่าทางตรงหรือทางอ ้อม  

 ไม่ นาํข ้อมูลที�ได ้จากการปฏิบติัหน ้าที� เพื�อแสวงหาประโยชน ์แก่ ตนหรือผูอื้�นโดยมิชอบ  

 ไม่ กระทาํการใดๆอนัมีลกัษณะเป็ นการเข ้าไปบริหารหรือจดัการใดๆในบริษทัอื�นที�มีผลบั�นทอนผลประโยชน ์ของบริษทั 

 ไม่ ดาํเนินการใดๆที�เป็ นการแข่ งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ ว ่าโดยทางตรงหรือทางอ ้อม 

 ไม่ มีผลประโยชน ์หรือส่ วนได ้เสียจากการทาํสญัญาของบริษทั 

 ไม่ รับสิ�งของ หรือประโยชน ์อื�นใดอนัเป็ นการขดัต่ อประโยชน ์ของบริษทั 
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จรรยาบรรณพนักงาน 
 

1) การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสียของบริษัท     

 ผู้ถือหุ้น  เปิดเผย หรือใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา แก่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง กบัผูส้อบบญัชี

และผูต้รวจสอบภายในทั�งจากภายในและภายนอก  รวมทั�งปฏิบติัตามจรรยาบรรณวา่ดว้ย

การใหข้อ้มูล ข่าวสาร การใหส้มัภาษณ์ต่สื�อมวลชน หรือสาธารณชน และนกัลงทุนสมัพนัธ์   

 พนักงาน   ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื�อนร่วมงานดว้ยความยติุธรรม เสมอภาค จริงใจ ใหเ้กียรติ 

สมคัรสมานสามคัคี ไม่ กล่ าวร้ ายผูอื้�นโดยปราศจากข ้อเท็จจริง  

 ลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหนี�   ปฏิบติัต่อลูกคา้ คู่คา้ และเจา้หนี�อย ่างเสมอภาค และเป็ นธรรม ใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้ง เพียงพอ 

ปฏิบติัตามเงื�อนไข ขอ้กาํหนด และขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญา 

 คู่แข่ง  ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกา ไม่กีดกนั แสวงหาความลบัโดยมิชอบหรือทาํลายชื�อเสียงโดย

ปราศจากขอ้เทจ็จริง 

 สังคม ชุมชน และสิ�งแวดล้อม ประพฤติตนอยูใ่นกรอบศีลธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม ยดึมั�นใน

คุณธรรม จริยธรรม ละเว ้นจาก อบายมุขและยาเสพติดทั�งปวง ใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า   

2) การปฏิบัตต่ิอบริษัท 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ ค่านิยมองค์กร คาํสั�ง ประกาศ 

นโยบายของบริษทั และไม่ มีส่ วนรู้ เห็นหรือช่ วยเหลือหรือกระทาํการใดๆ อนัเป็ นการละเมิดหรือฝ่ าฝื น 

2. เคารพสิทธิมนุษยชน   ปฏิบติัต่อผูอื้�นดว้ยความสุภาพ มีไมตรีจิต เสมอภาค จริงใจ ให้เกียรติ เคารพสิทธิส่วนบุคคล 

และไม่สนบัสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั�งทางตรงและทางออ้ม   

3. ไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา   ไม่ใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาที�ไม่ไดรั้บอนุญาต เช่น ซอฟทแ์วร์ ลิขสิทธิ�  หรือสิทธิบตัร 

ไม่ติดตั�ง ปรับแต่ง เปลี�ยนแปลงค่าต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ไม่ทาํซํ� าซอฟทแ์วร์ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทั เท่านั�น 

4. ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น   ไม่สนบัสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ 

5. การรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน ประโยชน์อื�นใด  หลีกเลี�ยงการให ้และการรับของขวญั สินบน ผลประโยชน ์ หรือ

สิ�งตอบแทนอย ่างหนึ�งอย ่างใด กบัหน่วยงานของรัฐและเอกชน ลูกคา้ คู่คา้ โดยหากปฏิเสธไม่ไดใ้หแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   หลีกเลี�ยงการกระทําใดๆ ที�ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยจะต้องแจ้งให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ เช่น การตนเอง บุคคลในครอบครัว และ/หรือญาติมีส่วนร่วมในธุรกิจที�เป็ นการแข่ งขนักบับริษทั 

หรือเป็นคู่คา้กบับริษทัทั�งทางตรงและทางออ้ม 

7. รักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน และการซื�อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  ไม่เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ลูกคา้ คู่คา้ 

ยกเวน้ตามที�กฎหมายกาํหนด รวมถึงไม่หาประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าว หากพนักงานออกจากงาน จะต ้องมอบ

รายงานข ้อมูลทั�งหมดคืนให ้กบับริษทัให ้ครบถ ้วน ไม่ใชข้อ้มลูภายในของบริษทัในการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

8. การปกป้องและดูแลทรัพย์สินของบริษัท   พนกังานทุกคนมีหนา้ที�รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทั

ให้อยู่ในสภาพที�ดี ปราศจากการสูญเสียและสูญหาย และไม่ ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัเพื�อประโยชน์ ส่ วนตวัเวน้แต่จะ

ไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อาํนาจ และ/หรือไดช้าํระค่าใชจ่้ายตามราคาอนัสมควร 
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9. ตั�งใจปฏิบัตหิน้าที�อย่างเตม็ความสามารถ  ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต รับผิดชอบ ขยนัหมั�นเพียร พฒันา

ตนเองอยูเ่สมอ ไม่ใชเ้วลาปฏิบติังานของบริษทัไปทาํงานอื�นหรือเพื�อประโยชน์ส่วนตวั  ขณะที�เป็นพนกังานของ

บริษทั หา้มมิใหท้าํงานหรือทาํสญัญาวา่จา้งกบับริษทัอื�น 

10. รักษาชื�อเสียงและภาพพจน์ ของบริษัท  

10.1 หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆอนัจะนาํไปสู่ ความเสื�อมเสียชื�อเสียงและภาพลกัษณ์ ของบริษทั 

10.2 ไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที�ก่อให้เกิดความเสียหาย  ต่อบริษทั ต่อผูอื้�น หรือผิดต่อศีลธรรมอนัดีของ

สังคม ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม ตวัอย่างเช่น การเก็บ การส่งผ่าน หรือการเขา้ถึงขอ้มูลที�ละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคล หรือสื�อที�ผิดต่อศีลธรรมอนัดีของสงัคม เป็นตน้ 

10.3 ใช้สื�อสังคมออนไลน์อย่างมคีวามรับผดิชอบ 

 ไม่ใชแ้บรนด์หรือชื�อบริษทัแทนการระบุตวัตนในประวติัส่วนตวัออนไลน์  ตวัอย่างเช่น การใชชื้�อ

แบรนดห์รือชื�อบริษทัเป็นส่วนหนึ�งของชื�อบลอ๊คหรือเฟสบุ๊ค เป็นตน้ 

 ไม่โพสต์ขอ้ความหรือรูปภาพที�ไม่เหมาะสมซึ� งอาจเชื�อมโยงกับชื�อแบรนด์หรือบริษทั เช่น การ

ถ่ายภาพในสถานที�ทาํงานหรือภาพเอกสารต่างๆ ของบริษทัลงบนสื�อออนไลน์ทุกประภาพ การโพ

สตรู์ปภาพไม่เหมาะสมขณะใส่ชุดเครื�องแบบพนกังาน การแสดงความคิดเห็นเชิงหมิ�นประมาท ล่วง

ละเมิดต่อบุคคลในบริษทัหรือบุคคลภายนอก  การโพสต์ขอ้ความหรือรูปภาพที�ไม่เหมาะสม เป็น

ความลบั ไม่ไดรั้บการอนุมติั หรือละเมิดลิขสิทธิ�  เป็นตน้ 
 

 

การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และการทบทวน 
 

1. กาํหนดใหมี้การสื�อสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเพื�อใหรั้บทราบ และเขา้ใจ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที�ตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง

เคร่งครัด หากมีขอ้สงสยัไม่แน่ใจเกี�ยวกบัวธีิปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั�น หรือฝ่ายงานที�

เกี�ยวขอ้ง เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 

3. ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และมีหนา้ที�ดูแลรับผิดชอบใน

การสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้พนกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนรับทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณ

ธุรกิจอยา่งจริงจงั 

4. เมื�อมีการพบเห็นการกระทาํใดๆ ที�เป็นการละเวน้หรือละเมิดจรรยาบรรณนี�  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานมีหน้าที�ตอ้ง

รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตน หรือบุคคล/หน่วยงานที�รับผิดชอบทราบ หรือแจง้ผา่นช่องทางการรับแจง้เบาะแส 

หรือร้องเรียน รวมทั�งใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ ทั�งนี�  บริษทัมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือ

ร้องเรียนไวเ้ป็นความลบั รวมทั�งมีกระบวนการตรวจสอบอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม 

5. กําหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสมํ� าเสมอ เพื�อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
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การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดเ้สนอขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียน และการแจง้

เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั�น การฉ้อฉล รวมถึงการกระทาํผิดกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี ดงันี�  

1. ช่องทางการรับแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ 

1) อีเมลข์องประธานกรรมการที� chairman@jckhgroup.com  

2) เวบ็ไซตข์องบริษทั www.jckhgroup.com 

3) กล่องรับความคิดเห็นที�ร้านสาขา โรงงานและสาํนกังานใหญ่ 

4) โทรศพัทแ์จง้โดยตรงตามเบอร์โทรศพัทที์�ติดประกาศแจง้ไวที้�ร้านสาขาทุกสาขา 

5) ทางไปรษณีย ์จ่าหนา้ซองถึง  

ประธานกรรมการ 

บริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี�  จาํกดั (มหาชน)  

เลขที� 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

2. การคุม้ครองและรักษาความลบั 

1) ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครองสิทธิ ไม่วา่จะเป็นพนกังานหรือบุคคลภายนอก 

2) บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที�ปฏิเสธการคอร์รัปชั�น หรือแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

หรือผูที้�ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั�นโดยบริษทัจะไม่เปลี�ยนตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน 

สถานที�ทาํงาน สั�งพกังาน ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานดงักล่าว 

3) บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบตามขั�นตอน และบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผย

ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน รวมทั�งดาํเนินการจดัเก็บเอกสารการร้องเรียนเป็นความลบั ห้าม

เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื�นที�ไม่มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที�ที�กฎหมายกาํหนด 

3. ขั�นตอนการดาํเนินการสืบสวน 

1) เมื�อไดรั้บการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน ผูรั้บเรื�องจะดาํเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริง แลว้ส่งเรื�องต่อให้

เลขานุการบริษทั 

2) เลขานุการบริษทัจะเชิญตวัแทนจากฝ่ายบริหารเขา้ร่วมพิจารณากลั�นกรอง สืบสวนขอ้เท็จจริง โดยตวัแทน

จากฝ่ายบริหารประกอบดว้ย 

 รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 ผูจ้ดัการฝ่ายของผูแ้จง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน (กรณีเป็นพนกังานบริษทั) 

โดยมีเลขานุการบริษทัเขา้ร่วมเพื�อสงัเกตการณ์ 

3) ระหวา่งการสืบสวนขอ้เท็จจริง อาจจะมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้

เบาะแส หรือร้องเรียนไดท้ราบ 

4) หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐานที�มีมีเหตุอนัควรเชื�อไดว้า่ผูที้�ถูกกล่าวหาไดก้ระทาํ

ความผิดจริง บริษทัจะให้สิทธิแก่ผูถู้กกล่าวหาไดท้ราบขอ้กล่าวหา และให้สิทธิผูถู้กกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง 

โดยการหาขอ้มูลหรือหลกัฐานเพิ�มเติมที�แสดงให้เห็นวา่ตนเองไม่ไดมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิด 

ตามที�ไดถู้กกล่าวหา 
 



 

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ   หนา้ 18/18 

 

 

บทลงโทษ 
 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มีหนา้ที�ตอ้งปฏิบติัตามและส่งเสริมให้ผูอื้�นปฏิบติัตามจรรยาบรรณ โดยการ

กระทาํต่อไปนี� ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณ 

1. ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

2. แนะนาํ ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้อื้�นไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

3. ละเลย เพิกเฉย เมื�อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ในกรณีที�ตนทราบ หรือควรทราบ เนื�องจาก

เกี�ยวขอ้งกบังานภายใตค้วามรับผิดชอบของตน 

4. ไม่ ให้ ความร่ วมมือ หรือขัดขวางการสอบสวนข้ อเท็จจริงที�อ้ างว่ าได้ มีการฝ่ าฝื นหรือการไม่ ปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณ  

5. การกระทาํอนัไม่ เป็ นธรรมต่ อผู ้ร้ องเรียนจากการรายงานการไม่ ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  

บริษทัถือว ่าจรรยาบรรณเป็ นวนิยัอย ่างหนึ�งซึ�งกรรมการ ผู ้บริหาร และพนกังานทุกคนต ้องปฏิบติัตามอย ่างเคร่งครัด การ

ฝ่าฝื น หรือการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจที�กาํหนดไว ้ จะได ้รับโทษทางวนิยัอย ่างเคร่ งครัด รวมทั�งอาจ ถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

หากการกระทาํการนั�นผิดกฎหมาย 

 

 

แบบฟอร์ มยนืยนัการรับทราบและตกลงว่ าจะปฏิบัติตาม 

 

1. ข ้าพเจ ้าได ้อ่ านและทาํความเข ้าใจคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี�  จาํกดั (มหาชน) แลว้  

2. ข ้าพเจ ้าให ้คาํมั�นวา่จะปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบบันี�อย ่างเคร่ งครัด  

3. หากขา้พเจา้ไดก้ระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ�งที�เป็นการขดัแยง้ หรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดงักล่าว ขา้พเจา้ยนิยอม

รับโทษตามกฎระเบียบของบริษทัทุกประการ  

 

ขา้พเจา้จึงขอลงลายมือชื�อของขา้พเจา้ไวเ้พื�อเป็นหลกัฐานการรับทราบและยนิยอมปฏิบติัตาม 

 

 

ลงนาม ...................................................................... 

ชื�อ-สกลุ..................................................................... 

ตาํแหน่ ง ................................................................... 

ฝ่ าย/สายงาน ............................................................. 

วนั/เดือน/ปี ................................................................ 

 

 


