จรรยาบรรณคณะกรรมการ
คณะกรรมการ มีบทบาทในการเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่สําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกล
ยุทธ์ที่สาํ คัญของกิจการ และดูแลให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้ นํานโยบายไปปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้
ถือหุ้น ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท เพื่อให้ การบริ หารงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง เป็ นธรรม และโปร่ งใส จึงกําหนด
“จรรยาบรรณคณะกรรมการ” โดยมีหลักปฏิบตั ิและความรับผิดชอบสําหรับกรรมการ ดังนี ้
1. การปฏิบัติต่อบริษัท/ผู้ถอื หุ้น
1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริ ต และเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อย
2) จัดการดูแลไม่ให้ ทรั พย์ สินใดๆ ของบริ ษัทสูญค่า หรื อสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ จัดให้ มีระบบ
ควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิผล
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการดูแลกิจการ และให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ภายใต้ การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอยางเท่าเทียม
4) เปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศทังทางการเงิ
้
นและไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริ ษัทที่เป็ นจริ งอย่างครบถ้ วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้ เห็นถึง สถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้ จริ งของบริ ษัท
5) แจ้ งข้ อมูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริ ษัทที่ถกู ต้ องตามข้ อเท็จจริ ง และเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผ้ ู
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และในเวลาที่เหมาะสม
6) ดูแลไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้ที่เกี่ ยวข้ องโดยให้
ข้ อมูลใดๆ ของบริ ษัทซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เปิ ดเผยข้ อมูลลับของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
และ/หรื อดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
7) ในระหว่างที่มีการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท ต้ องไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท (Conflict of Interest)
2. การปฏิบัติต่อผู้บริหาร/พนักงาน
1) ประพฤติปฏิบตั ิตนตามกรอบของจรรยาบรรณโดยเป็ นตัวอยางที่ดีให้ แก่ผ้ บู ริ หาร และพนักงาน
2) ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานมีความเข้ าใจ และประพฤติตนตามกรอบของจรรยาบรรณ
อย่างทัว่ ถึงทังบริ
้ ษัท
3) ปฏิบตั ิตอ่ ผู้บริ หารและพนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุษย์

4) ปฏิบตั ิตอ่ ผู้บริ หารและพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมและเป็ นธรรม ตามโครงสร้ างองค์กร แนวโน้ มอุตสาหกรรม ผลการดําเนินงานขององค์กร
และผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
5) ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดนโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้บริ หารและพนักงานอย่างเหมาะสมและอย่างต่อเนื่อง
6) การจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทํางานให้ ถกู สุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
7) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เ ป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้ าที่การงาน หรื อ
คุกคามและสร้ างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผู้บริ หารและพนักงาน
3. การปฏิบัติต่อลูกค้ า
1) มีทศั นคติที่ดี และให้ ความสําคัญต่อลูกค้ า ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความเต็ม ใจ
2) รักษาความลับของลูกค้ า ไม่สง่ ต่อข้ อมูลโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากลูกค้ า ไม่นําข้ อมูลของลูกค้ าไป
ใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ รวมทังปฏิ
้ บตั ิต่อลูกค้ าทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน โดยไม่
เลือกปฏิบตั ิตอ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด
4. การปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้ าหนี/้ ลูกหนี ้
1) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท และตังอยู
้ บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย
2) ไม่กีดกันไม่ให้ คคู่ ้ ารายใดรายหนึง่ เข้ าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
3) จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
4) จัดให้ มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้ วน มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ าง
5) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่ค้าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินบน
ให้ แก่กรรมการและพนักงานของคูแ่ ข่ง
6) ไม่กล่าวหาในทางร้ ายแก่คคู่ ้ าโดยปราศจากข้ อมูลแห่งความจริ ง
7) หลีกเลีย่ งสถานการณ์ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
8) ให้ ข้อ มูลที่เ ป็ นจริ ง รายงานที่ ถูกต้ อง การเจรจาแก้ ปัญ หาและหาทางออกต้ อ งอยู่บนพืน้ ฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
9) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ กบั คูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้อยางเคร่ งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข

10) ใช้ สนิ ค้ าและบริ การที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนสินค้ าหรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
5. การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
1) ปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมต่อทัง้ 2 ฝ่ าย
2) ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายและปราศจากข้ อมูลความจริ ง
3) ไม่แสวงหาข้ อมูล ที่เป็ นความลับของคู่แข่ง ทางการค้ า ด้ วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อด้ วยวิธีการอื่นที่ไม่
เหมาะสม
4) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและลิขสิทธิ์
6. การปฏิบัติต่อสังคม
1) คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ว นรวม และไม่ ก ระทํ า การใด ๆ ที่ จ ะมี ผ ลเสี ย หายต่ อ ชื่ อ เสี ย งของประเทศ
สิง่ แวดล้ อม และประโยชน์สาธารณะ
2) ส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ เกิดจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ กบั พนักงานทุกระดับ
3) ไม่กระทําการช่วยเหลือ สนับสนุน หรื อยอมเป็ นเครื่ องมือที่จะทําให้ เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
4) สนับสนุนให้ มีการใช้ งบประมาณจากผลกําไรส่วนหนึ่งขององค์กรคืนให้ แก่สงั คมและใช้ ในการพัฒนา
สิง่ แวดล้ อม
5) พัฒนาบริ ษัทอย่ างยั่งยื น เป็ นมิตรต่อ สิ่ งแวดล้ อม ภายใต้ ก ารดําเนินธุรกิ จที่มีความรั บผิ ดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้ อม
7. การปฏิบัติต่อชุมชน
1) ดูแล อํานวยความสะดวก เข้ าไปมีสว่ นร่ วม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เป็ นการตอบแทนชุมชน
2) ไม่กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
3) ร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานในท้ องถิ่น เพื่อการพัฒนาชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
4) กําหนดให้ มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มีตอ่ ชุมชน อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัท

8. การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้ อม
1) พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบการจัด การสิ่ง แวดล้ อ มในทุก กิ จ กรรมของบริ ษั ท เพื่ อ ลดมลภาวะและ
ผลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้ อ มอย่ า งต่อ เนื่ อ ง โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เป้ าหมาย แผนปฏิ บัติ ง าน และการ
ประเมินผลอย่างชัดเจน
2) ให้ การสนับสนุนการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม รวมทังดํ
้ าเนินการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และให้ ความร่ วมมือ
กับพนักงาน ลูกค้ า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไป เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ และ
ความเข้ าใจอันดีตอ่ การจัดการสิง่ แวดล้ อมของบริ ษัท
3) ส่งเสริ มให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงาน และส่งเสริ ม
กระบวนการนําทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่
4) ส่งเสริ มให้ พนักงานบริ ษัทมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมภายใต้ ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนรณรงค์การอนุรักษ์ และการใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ ผ่าน
การฝึ กอบรมและให้ ความรู้ผา่ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ เช่น บอร์ ดประชาสัมพันธ์ Intranet เว็บไซต์บริ ษัท

