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บทนำ
บริษัทเชื่อมั่นว่ำกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็ นพืน้ ฐำนสำคัญในกำรเสริมสร้ำงและยกระดับ
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเป็ นรำกฐำนสำคัญของกำรเจริญเติบโตที่ม่ นั คงและยั่งยืน รวมทัง้ เป็ นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้
บริษัทสำมำรถบรรลุตำมกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ดังนัน้ บริษัทจึงส่งเสริมให้กำรดำเนินธุรกิจและกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องให้เป็ นไปตำมหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
ผู้มีหน้ำทีต่ ้องปฏิบัติ
ผูม้ ีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี ้ ได้ แก่ บริษัท บริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน ลูกจ้ำง ที่ปรึกษำ คู่สญ
ั ญำ ตลอดจนผูก้ ระทำกำรแทนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมำยให้กระทำหน้ำที่
ในนำมบริษัทหรือแทนบุคคลที่กล่ำวถึงข้ำงต้น
หลักกำรพืน้ ฐำน
หลักกำรพืน้ ฐำนของจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจ คือ
3.1 ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม และควำมรับผิดชอบ
3.2 เก็บรักษำควำมลับ และไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในหรือข้อมูลอันเป็ นควำมลับเพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผูอ้ ื่นในทำงที่มิชอบ
3.3 ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงกำรกระทำใด ๆ ที่อำจนำมำซึ่งควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
3.4 ปฏิบตั ิตนเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพที่มีควำมรู ้ ควำมชำนำญ และควำมระมัดระวังรอบคอบ
หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
บริษัท (รวมถึงผูม้ ีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมด้วย) จะยึดมั่นในหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
ดังนี ้
4.1 ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต
บริษัทพึงยึดถือและดำรงควำมซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นหลักในกำรดำเนินธุรกิจ
4.2 กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนด
บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนกำกับดูแลที
เกี่ยวข้อง และจะไม่ให้ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมำย
4.3 กำรใช้ค วำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ ย วชำญ ควำมระมั ด ระวั ง และเอำใจใส่ บ ริ ษั ท พึ ง ใช้ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมระมัดระวังและเอำใจใส่ ในกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่ผูว้ ่ำจ้ำงเยี่ยงผู้
ประกอบวิชำชีพ
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4.4 กำรบริหำรจัดกำรที่ดีและกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและรัดกุม
บริษัทจะจัดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี ตลอดจนระบบกำรควบคุมภำยในที่
มีประสิทธิภำพและรัดกุมเพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
4.5 มำตรฐำนที่กำหนดสำหรับกำรประกอบกำร
บริษัทจะปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4.6 กำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบตั ิท่ดี ีต่อผูม้ ีส่วนได้เสียต่ำง ๆ บนพืน้ ฐำนของควำมร่วมมือและช่วยเหลือเกือ้ กูล
ประโยชน์ซ่งึ กันและกันอย่ำงเหมำะสม กล่ำวคือ
(1) บริษัทพึงปฏิบตั ิต่อผูว้ ่ำจ้ำง คู่คำ้ หรือคู่แข่งขัน ด้วยควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงกัน
(2) บริษัทพึงเสนอผลงำนและบริกำรที่มีคุณภำพให้แก่ผวู้ ่ำจ้ำง คู่คำ้ และสังคมด้วยควำมมีจริยธรรม
ด้วยมิตรไมตรี และควำมโอบเอือ้ เกือ้ กูล
(3) บริษัทพึงดูแลและรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
(4) บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนได้ใช้ศกั ยภำพ ควำมรู ้ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ของบุคลำกร ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมรู ้ และควำมสำมำรถของบุคลำกร
อย่ำงเหมำะสม
(5) บริษัทจะสนับสนุน กำรปฏิบัติภำรกิจทำงสังคมตำมโอกำสอันควร ตลอดจนกำรมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อกำรบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ กำรศึกษำ และกำรสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำให้แก่
ประเทศชำติ
4.7 กำรควบคุมดูแลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทจะควบคุมดูแลหรือป้องกัน ในกรณีท่ีเกิดหรืออำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงเหมำะสม และจะไม่แสวงหำประโยชน์ใด ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมำย หรือขัดต่อ
ข้อกำหนดของหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
4.8 กำรรักษำควำมลับของคู่คำ้
บริษัทจะจัดเก็บรักษำ และดูแลข้อมูลอันเป็ นควำมลับของคู่คำ้ อย่ำงรัดกุมเหมำะสม และจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลอัน
เป็ นควำมลับนัน้ แก่บคุ คลอื่น เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมจำกคู่คำ้ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย
4.9 กำรสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับบริกำรกับคู่คำ้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทจะสือ่ สำรข้อมูลเกี่ยวกับบริกำรของบริษัท ให้ค่คู ำ้ และผูม้ ีส่วนได้เสียเกิดควำมเข้ำใจที่ถกู ต้อง
4.10 กำรรักษำสัมพันธภำพที่ดีกบั หน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจะส่งเสริมกำรสร้ำงและรักษำสัมพันธภำพที่ดีกับหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ ยวข้อง
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อย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนกำกับดูแลเกี่ยวข้องตำมควำม
เหมำะสม และกำรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
4.11 กำรให้บริกำรและกำรปฏิบตั ิงำน
บริษัทพึงติดตำมพัฒนำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ และริเริ่มสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ
แก่ผวู้ ่ำจ้ำง ตลอดจนทุ่มเทกำลังควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน
4.12 กำรดำรงไว้ซ่งึ ชื่อเสียงอันดีงำม
บริษัทจะดำรงรักษำไว้ซ่งึ ชื่อเสียงอันดีงำม และพึงละเว้นกระทำกำรที่นำควำมเสื่อมเสียมำสู่บริษัท
4.13 สิทธิของบุคคลและกิจกรรมภำยนอก
บริษัทพึงเคำรพในสิทธิของบุคคลตำมที่กฎหมำยกำหนด และพึงส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ภำยนอกต่ำง ๆ ทัง้ นี ้ กิจกรรมดังกล่ำวจะต้อง
(1) ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงและภำพลักษณ์ท่ดี ีของบริษัท
(2) ไม่เป็ นกำรขัดขวำง หรือเป็ นอุปสรรคอย่ำงสำคัญต่อกำรอุทิศเวลำ หรือกำรทุ่มเทควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่
(3) ไม่ขดั ต่อหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณและจริยธรรมของบริษัท
(4) ไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(5) ไม่ขดั ต่อกฎหมำยและศีลธรรมอันดี
จรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและอนุมัติในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ทัง้ นี ้ ให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2564 เป็ นต้นไป
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