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คาํนํา 
 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นความสําคญัของ “การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ” โดยเป็นหนึง่ในกลยทุธ 
การดําเนินงานของบริษัทฯ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และการดําเนินการตาม
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเป็นรูปธรรม จรรยาบรรณถือเป็นคร่ืองมือท่ีสาํคญั และจําเป็น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จงึได้กําหนดคูมื่อจรรยาบรรณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตามหน้าท่ี 
และภารกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ  และพนกังาน ด้วยความซือ่สตัย์สจุริต และเท่ียงธรรม ทัง้การ
ปฏิบติั ตอ่บริษัทฯ  และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ขึน้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท  
และพนกังานทกุระดบัรับทราบ และยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัและใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั 
ควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบยีบของบริษัทฯ ต่อไป  
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                                                     ทบทวนล่าสุด 
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บรุ๊คเคอร์  กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) อย่างโปร่งใส            
มีคณุธรรมมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  ตลอดจนสงัคมและส่ิงแวดล้อม บริษัทฯจงึกําหนด
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึน้ เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนกังาน และเพ่ือให้พนกังานของบริษัทฯ ใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏบิติั ควบคู่ไปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัทฯ   ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทฯ  ควรเป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่าง
ยัง่ยืน ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างตอ่เน่ือง บริหารงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซือ่สตัย์ 
สจุริต และระมดัระวงั กรรมการบริษัทฯ ต้องมีมีความเป็นอสิระทัง้การตดัสินใจและการกระทํา โดยไม่มี
สว่นได้สว่นเสียในกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีเป็นการแข่งขนักบับริษัทฯ  และมุ่งมัน่ปอ้งกนั และขจดัการ
กระทําทจุริตทกุประเภท 

 ผู้บริหารและพนกังานควรมุ่งมัน่ในการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมการทํางานเป็นทีม สร้างความพงึ
พอใจให้กบัลกูค้า คํานงึถึงความเสมอภาคและความซือ่สตัย์ในการดําเนินธุรกิจตระหนกั และห่วงใยถึง 
ความปลอดภยัของสงัคม ส่ิงแวดล้อม รวมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต มุ่งมัน่
ทุ่มเทโดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั 
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จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 
บริษัท ฯ มุ่งหวงัให้ กรรมการ กรรมการชดุย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฎิบติัหน้าท่ีภายใต้กรอบจริยธรรม 
ดํารงตน หรือปฎิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืนของบริษัท ฯและผู้ มีสว่นได้เสีย  ดงันี ้ 
 

1. การปฎบิัตติามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ฯ  
     1.1  ปฎบิติัตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ดงันี ้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะต้องปฎิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์   

(2) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะต้องให้ความร่วมมือกบัเลขานกุารบริษัท ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลเก่ียวกับการฝ่าฝืน การไม่ปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมาย  

1.2 ปฎิบติัหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชมุมีเร่ืองท่ีจะพจิารณา กรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย
ท่านนัน้ต้องออกจากห้องประชมุและงดการมีสว่นร่วมใด ๆในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองดงักลา่ว 

1.3 หลีกเล่ียงความขดัแย้งทางผลประโยชน์สว่นตน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันี ้  

(1) ไม่นําข้อมลูท่ีได้รับจากการปฎิบติัหน้าท่ี  เพือ่แสวงหาประโยชน์ ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยมิขอบ 
(2) ไม่ใช้ความลบัขององค์กรในทางท่ีผิด และไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัขององค์กร แม้พ้น

สภาพหรือสิน้สดุการปฎิบติัหน้าท่ีขององค์กรไปแล้ว 
(3) ไม่หาประโยชน์สว่นตวั จาการเป็นกรรมการ 
(4) ไม่สร้างข้อมลูท่ีอาจขดัแย้งกบัหน้าท่ีของตนในภายหลงั 
(5) ไม่รับส่ิงของ  หรือประโยชน์อื่นใดอนัเป็นการขดัตอ่ประโยชน์ขององค์กร 

1.4 รักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัขององค์กร  ไมใ่ห้ร่ัวไหลไปยงับคุคลท่ีไม่เก่ียวข้อง ซึง่อาจจะก่อให้เกิด 
        ความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้ มีสว่นได้เสีย  ยกเว้นกรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 
 1.5  การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติ
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ภาวะ ให้ปฎบิติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการปฎิบติั
เก่ียวกบัการได้มาหรือการจําหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์ของกรรมการและพนกังาน พ.ศ. 2547 

 

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
 
      2.1  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
             บริษัท ฯ มีนโยบายท่ีมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากากรเป็นกรรมการ ผู้บริหาร  
หรือพนกังาน ของบริษัท ฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึกําหนดข้อควรปฎิบติัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัท ฯ 

(2) กรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการนัน้ เพ่ือประโยชน์ของบริษัท ฯ ให้ทํารายการนัน้เสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอกท่ีมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนพึงกระทํากับ
คู่สญัญาทัว่ไป ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าท่ีต้องปฎิบัติตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยง 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอื่น 
การดํารงตําแหน่งนัน้ต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท ฯและการปฎิบัติหน้าท่ีโดยตรงใน      
บริษัท ฯ   

(4) ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
ระหว่างผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอื่น  ซึ่งใช้เป็นแนวปฎิบัติ
อย่างชัดเจน   และเช่ือมั่นได้ว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม  โป ร่งใส 
สมเหตสุมผล และเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน  

(5) บุคคลท่ีดําเนินการใด ๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมจะต้องมีหน้าท่ีในการรายงานการมีสว่นได้เสีย ดงันี ้

 กรรมการและผู้บริหาร จะต้องมีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้เสียทนัทีท่ีมีรายการเกิดขึน้ 
และเพื่อมั่นใจได้ว่า บริษัท ฯได้มีการตรวจสอบเป็นประจํา จึงกําหนดให้เลขานุการ
บริษัท ฯ มีหน้าท่ีสํารวจรายการท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจํา และรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบทนัที 

 ผุ้ บริหารระดับจัดการตัง้แต่ผู้ จัดการแผนก ถึงผู้ จัดการทั่วไป และพนักงานท่ีมีส่วน
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เก่ียวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงกําหนดให้ผู้บริหาร
ในระดบัจดัการทกุคนและพนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการดํานินงาน มีหน้าท่ีรายงาน
การมีส่วนได้เสียทันทีท่ีมีรายการเกิดขึน้ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท มีหน้าท่ี
สํารวจและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทนัที 

(6) กรรมการ ผู้ บริหาร ท่ีมีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฎิบัติ และกําหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารทีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตอ่คณะกรรมการบริษัท ฯ ทกุไตรมาส 

(7) ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ท่ี รับทราบข้อมูลภายในท่ีมี
นยัสําคญั ท่ีอาจสง่ผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์  จะต้องระงบัการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัท ฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงานหรือ
ข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและหลงัจากเปิดเผยงบการเงินนัน้แล้วอย่างน้อย 24 
ชัว่โมง 

(8) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ฯ หรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ ตาม  พ .ร.บ .
หลกัทรัพย์ ฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้กําหนดให้มีการรายงานข้อมูลของรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัทกุไตรมาสและตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

(9) ในกรณีบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เข้าไปมีสว่นร่วมหรือถือหุ้นในกิจการท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัท ฯ ซึง่
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ฯ ให้ดําเนินการดงันี ้

 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท ฯ ทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 พนกังานจะต้องแจ้งให้กรรมการผู้อํานวยการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
           
2.2 การใช้ข้อมูลภายใน 

(1) ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จาการเป็นกรรมากร ผู้บริหาร หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์
สว่นตน เพื่อผู้อื่น หรือทําธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัท ฯ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

(2) ห้ามใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท ฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่
บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท ฯ 

(3) ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัท ฯ เพื่อประโยชน์สว่นตน 
(4) ห้ามใช้ข้อมลูของบริษัท ฯ ไปใช้อ้างอิงตอ่บคุคลภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์สว่นตน 
(5) ห้ามเปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัท ฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ข่งขนั แม้

หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัท ฯ ไปแล้ว 
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3. ความรับผิดชอบต่อบริษัท ฯ และทรัพย์สินของบริษัท ฯ  
     บริษัท ฯ สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน ใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัท ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า โดยกําหนดเป็นแนวปฎิบติัของผู้บริหารและ
พนกังาน ดงันี ้

1. ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยดั และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
2.  ช่วยกนัดแูลมใิห้ทรัพย์สินของบริษัท ฯ เส่ือมคา่หรือสญูหายโดยมิชอบ           

       
       3.1 การจดัทาํเอกสาร 
              (1)  ต้องจดัทําเอกสารตา่ง ๆ ด้วยความสจุริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
              (2)  ห้ามมใิห้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ 
       3.2 การใช้คอมพวิเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  อปุกรณ์คอมพวิเตอรร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ ให้ถือเป็น
ทรัพย์สินของบริษัท ฯ  ผู้บริหารและพนกังานไม่ควรใช้คอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ประโยชน์สว่นตวั 

 (2)  ห้ามผู้บริหารและพนกังาน เปิดเผยข้อมลูทางธุรกิจของบริษัท ฯ รวมถึงข้อมลูท่ีทางบริษัท ฯ ซือ้
มาทัง้ท่ีอยู่และไม่อยูใ่นระบบข้อมลูของบริษัท ฯ หรือคดัลอกข้อมลูใสใ่นส่ือบนัทกึข้อมลูสว่นตวั
โดยไม่ได้รับอนญุาต 

 (3)  ห้ามผู้บริหารและพนกังาน เปล่ียนแปลง ทําซํา้ ลบทิง้ หรือทําลายข้อมลูฃของบริษัท ฯ โดย
ไม่ได้รับอนญุาต 

 (4)  ห้ามผู้บริหารและพนกังาน นําซอฟแวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซิอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ
ด้วยเหตผุลใด ๆ โดยมได้รับอนญุาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นัน้ ๆ  

 (5)  ห้ามผู้บริหารและพนกังานปรับแตง่อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตัง้อปุกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือจาก
อปุกรณ์มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ติดตัง้ให้ นอกจากได้รับอนญุาตเป็นกรณีไป 

 (6)  ห้ามผู้บริหารและพนกังานใช้อีเมล์ ของบริษัท ฯ ในการสง่ตอ่ข้อความท่ีกลา่วร้าย ทําให้เสื่อม 
เสีย หรือข้อความท่ีหยาบคาย ลามก ข่มขู ่ก่อกวน หรือสร้างความรําคาญให้กบัผู้อื่น 

  (7)  ผู้บริหารและพนกังาน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมลูและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
การปฎิบตัิงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว๊บไซต์ท่ีผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

  (8)  ผู้บริหารและพนกังานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอปุกรณ์ส่ือสารอื่น ๆ ท่ีบริษัท ฯ 
จดัให้ เช่น โทรศพัท์ โทรสาร โทรศพัท์มือถือ อย่างมีจิตสํานกึและรับผิดชอบ โดยคํานงึถึงประ
โยขน์ของบริษัท ฯ เป็นหลกั 

  (9)  ห้ามผู้บริหารและพนกังานเข้าถึงระบบหรือข้อมลูท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต หรือไม่ได้มีไว้สาํหรับตน   
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โดยมิชอบ 
 (10) ห้ามผู้บริหารและพนกังานท่ีลา่วรู้มาตรการปอ้งกนัการเข้าถึงข้อมลูและระบบคอมพิวเตอร์ท่ี 

ผู้อื่นจดัทําขึน้ หรือไม่ได้มีไว้สาํหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทําให้เกิดความเสียหายแก่ 
ผู้อื่น 

 (11) บริษัท ฯ หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบการใช้
งานทรัพย์สินภายใต้ระบบสารสนเทศของบริษัท ฯ ตามความเหมาะสม    

     
      3.3 การให้และการรับสินบน 
             (1)  ห้ามมใิห้ผู้บริหารและพนกังานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคูค้่า ผู้จดัสง่สินค้า และผู้ ท่ี 

บริษัทฯ ทําธุรกิจด้วย 
                (2) ห้ามมใิห้ผู้บริหารและพนกังานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ตอ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ลกูค้า หรือ

บคุคลภายนอกอื่นใดเพื่อจงูใจให้ปฎบิติัในทางท่ีมิชอบ 
 
       3.4 ของขวัญและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ 
                (1) ผู้บริหารและพนกังานควรหลีดเล่ียงการให้หรือรับของขวญัหรือของกํานลัใด ๆ จากคูค้่า หรือผู้ 

ท่ีบริษัท ฯ ทําธรุกิจด้วย เว้นแตใ่นเทศกาลในมลูคา่ท่ีเหมาะสม และไม่เก่ียวข้องกบัการผกูมดั
ทางธุรกิจ 

               (2)  ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะท่ีเกินกวา่ปกติ
จากบคุคลท่ีบริษัท ฯ ทําธุรกิจด้วย 

 
4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
    บริษัทมีนโยบายในการปฎิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทมี
แนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว โดยพนกังานทุกคนจะต้องลงนามในบนัทึกข้อตกลงการไม่
กระทําผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปํญญา   
 

5.  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
       บริษัทให้ความสําคญัในเร่ืองการต่อต้านทุจริตและรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ  โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการ  มีมติอนุมตัิให้บริษัทเข้าลงนามแสดงเจตนารมย์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทจุริต  ซึ่งบริษัทได้นําเจตนารมย์ดงักลา่ว   มากําหนดเพ่ิมเติมในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังาน  รวมถึงแนวทางการปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
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บริษัทกําหนดให้บคุลากรของบริษัททกุคน ต้องรับทราบและทําความเข้าใจ และปฏิบติัตามเก่ียวกบันโยบาย

การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  และแนวปฏิบติัท่ีดี ดงัตอ่ไปนี ้

1.  นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน   
 
“ ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทัง้ทางตรง
และทางอ้อม  ได้แก่  การรับสิ่งของ  ของขวัญ    การเลีย้งรับรอง  เงนิเร่ียไร  เงนิบริจาค และ
ผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทาํธุรกิจกับบริษัท”  
  
ทัง้นี ้ ให้ครอบคลุมถงึพนักงาน  คู่ค้า  ลูกค้า  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ   และจัดให้มกีารสอบทานการปฏบัิตงิานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เป็นประจาํอย่างน้อยปีละ   1 ครัง้           
 
2.  คํานิยาม  “ทุจริตคอร์รัปชั่น”    :    หมายถืง  การติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด  โดยการเสนอให้   
สญัญา  มอบให้  ให้คํามัน่  เรียกร้อง หรือรับ (ในรูปตวัเงิน/ทรัพย์สิน) หรือประโยชน์อื่นใดซึง่ไม่เหมาะสมกบั 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน  คู่ค้า  ลูกค้าและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม   ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อให้บคุคลดงักลา่วกระทําหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี  อนัเป็นการให้ได้มาเพื่อรักษา
ไว้ซึง่ธุรกิจ  หรือแนะนําธุรกิจให้กบับริษัทโดยเฉพาะ   หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่
เหมาะสมกบัธุรกิจ  เว้นแต่ เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน  
หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้ 

 
3.  คาํนิยาม “การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด”  :  หมายถึง การให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน  
ส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินนํา้ใจ เป็นรางวลั หรือเพื่อการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี  
 
4.  คาํนิยาม “การให้สินบน”  :   หมายถึง การเสนอให้หรือรับส่ิงของ   ของขวญั  รางวลั หรือผลประโยชน์
อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบคุคลซึง่ต้องการให้โน้มน้าวให้กระทําการบางอย่างท่ีไม่สจุริต  ผิดกฎหมายหรือ
ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
 
5.  แนวปฏบิัตทิี่ดี 
1. กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ต้องปฏิบติัตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต  และ

จรรยาบรรณการทํางาน  โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่    ไม่วา่โดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 
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2. พนกังานและผู้บริหารของบริษัท   ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย : 

1.  เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท  โดยแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือ

บคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  หากมีข้อสงสยัหรือ

ข้อซกัถามให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชา หรือ บคุคลท่ีกําหนดให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตาม

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางตา่ง ๆ  ท่ีกําหนดไว้ 

2.  ต้องไมมี่ผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและแอบแผง ทัง้สว่นตน ครอบครัว และพวกพ้องกบับริษัท  เช่น 

กระทําการใด ๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กบับริษัท หรือแข่งขนักบับริษัท 

3.  หลีกเล่ียงการรับเลีย้งจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัท  หรือจากผู้อื่น  ซึง่อาจได้ประโยชน์จาก

การปฏบิติังานของพนกังาน 

4.  ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ท่ีไม่ชอบธรรม ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม หรือประโยชน์อืน่ใดเพ่ือให้

ได้มาซึง่ประโยชน์ทางธุรกิจ  รวมถึงไมใ่ช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทจุริต โดยมชิอบในการ

ประกอบธุรกิจ 

3. จดัให้มีการรายงานทางการเงินท่ีเชื่อถือได้  มีระบบการปฏบิตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยให้ความโปร่งใส

และมีการคํานงึถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ในการดําเนินงาน โดยมีการติดตามดแูลอย่าง

สม่ําเสมอ 

4. บริษัทกําหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการกระทําทจุริตคอร์รัปชัน่   โดยจะให้ความเป็น

ธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธ หรือ แจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทโดยใช้มาตรการ

คุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษัทกําหนดไว้ใน

นโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

5. ผู้ ท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ  ซึง่ต้องได้รับการพิจารณา

โทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้  และโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

6. บริษัทให้ความสําคญัในการเผยแพร่สง่เสริมความรู้ความเข้าใจกบับคุคลอืน่ท่ีต้องปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวข้อง

กบับริษัทและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ   เพื่อนําไปสูก่ารสร้างจิตสํานกึท่ีดี  
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7. ข้อกาํหนดสาํหรับการดาํเนินการ 

1. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบติัตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือ
การกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  ระเบียบ 
คูมื่อปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง  และแนวทางปฏิบติัอื่นใดท่ีบริษัทจะกําหนดขึน้ตอ่ไป 

2. นโยบายตอ่ต้านการทจุริตนี ้ ให้ครอบคลมุทกุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท 
3. กําหนดให้มีการประเมินความเส่ียงตอ่การเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กร เป็นประจําทกุปี 
4. เพื่อให้เกิความชดัเจนในการดําเนินการในเร่ืองความเส่ียงกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่  กรรมการ  ผู้บริหาร 

และพนกังานของบริษัททกุระดบัต้องปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัในเร่ืองตอ่ไปนี ้

4.1   การรับส่ิงของ/ การให้ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อื่นใด :  กําหนดแนวปฏิบติัไว้ดงันี ้

  4.1.1  การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 
 

                  1)   ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนกังาน ;  รับ ขอรับเร่ียไร ของขวญั การเลีย้งรับรอง  การ  
                        ให้บริการ  การสนบัสนนุทางการเงิน เงิน รางวลัใด ๆ จากคูค้่า เจ้าหนี ้หรือผู้ มีสว่นได้   
                        เสียท่ีทําธุรกิจ กบับริษัท 
                  2)   การขอสนบัสนนุในรูปเงินหรือส่ิงของ  สามารถกระทําได้ในลกัษณะองค์กรกบัองค์กร   
                        โดยต้องได้รับการลงนามอนมุติัจาก กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม เท่านัน้  
                  3)   เว้นแตใ่นโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีพงึปฏิบตัิตอ่กนั   โดยส่ิงของหรือ  
                        ประโยชน์อื่นใดนัน้  ต้องมีราคาหรือมลูคา่การรับไม่เกิน 3,000 บาท  และ/หรือ  
                        มีความจําเป็นต้องรักษาสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งบคุคล หรือระหวา่งองค์กร 
                  4)   กําหนดให้ผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด  และ    

                        และมีอํานาจในการพิจารณาแจกจ่ายส่ิงของหรือประโยชน์อื่นใดนัน้ให้พนกังาน   
     5)    กรณีของชําร่วยในช่วงเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม บริษัทอนโุลมให้พนกังานสามารถ 

                        รับได้  โดยมีมลูคา่หรือราคาท่ีเหมาะสม/ไม่แพงเกินจริงท่ีใช้กนัโดยทัว่ไป เช่น   ปฏิทิน  

                        พวงกญุแจ สมดุบนัทกึฯลฯ ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ขององค์กรนัน้ระบไุว้  โดยมอบหมายให้     

                        ผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้แทนในการรับมอบ และมีอํานาจในการพิจารณาแจกจ่ายของ 

                        ชําร่วยให้พนกังาน   

       6)     เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์   บริษัทไม่อนญุาตให้พนกังานหรือบคุคลท่ี 

                  บริษัทมิได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนในการรับส่ิงของหรือประโยชน์อื่นใด โดยเด็ดขาด     
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           4.1.2  การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด    : 

                 1)   การให้สิ่งของ   กําหนดให้ในโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพงึปฏิบติั  

                       ตอ่กนั   โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนัน้   บริษัทจะเป็นผู้ ดําเนินการจดัหาซึง่กําหนด  

                       ราคาหรือมีมลูคา่ไม่เกิน 3,000 บาท    

                 2)   เพื่อหลีกเลี่ยงการนําไปสูก่ารให้สินบน  บริษัทกําหนดให้มีการสํารวจ และตรวจสอบ 

                       ความเหมาะสมก่อนดําเนินการเพ่ือปอ้งกนัการนําไปสูก่ารทจุริต  และกําหนดให้ผู้บริหาร 

                       ระดบัสงู  เป็นผู้แทนองค์กร ในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด  

 

4.2   เงินบริจาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ  :    การให้/รับเงินบริจาค  เงินเร่ียไร ต้องเป็นไปอย่าง 

        โปร่งใสถ่กูต้องตามกฎหมาย  โดยต้องมัน่ใจวา่เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุไม่ได้ถกูนําไปใช้เพื่อ  

        เป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

4.3    การเมือง : บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีสว่นร่วมและฝักใฝ่พรรค

การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  หรือผู้ มีอํานาจทางการเมืองคนหนึง่คนใด  ไม่นําเงินทนุหรือ 

         ทรัพยากรของบริษัทไปใช้ สนบัสนนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมือง  

         ใด ๆ   

4.4    ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้จดัจ้าง :   ห้ามให้สินบนหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทกุ

ชนิดกบัคู่ค้า  คู่สญัญา  หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีดําเนินธุรกิจกบับริษัท  ต้องดําเนินการ

ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  

 4.5   เพื่อสร้างบรรทดัฐานท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ   บริษัทได้กําหนดนโยบายงดรับของขวญัในช่วง  

         เทศกาลปีใหม่ และโอกาสอื่นใด ให้แก่ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท          

 

 

 
     

 
 
 



 - 15 - 

5.  ขัน้ตอนการปฏิบติัให้สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

 

คาํอธิบาย ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 

 
 
1. BOD แสดงความมุ่งมัน่ตอ่การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
 
2. ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการ   
    รับรองมาตราการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
 
3. BOD แตง่ตัง้ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทาน
แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตราการตอ่ต้านการ
คอร์รัปชัน่ 
 
4. คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาสอบทานแบบ
ประเมินตนเองและรายงานให้ BOD พิจารณา 
 
5. ทกุหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการตอ่ต้านการ 
   คอร์รัปชัน่ โดยมีหน้าท่ีปฏิบติัตามแบบประเมิน 
 
6. มีการตรวจประเมินทกุปี  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Start 

BOD แสดงความมุง่มัน่ต่อการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพือ่เขา้รบัการรบัรอง

มาตราการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

BOD แต่งตัง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบประเมนิ
ตนเองเกีย่วกบัมาตราการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาสอบทานแบบประเมนิตนเอง  
และรายงานให ้BOD พจิารณา 

ทุกหน่วยงานมคีวามรบัผดิชอบในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  
โดยมหีน้าทีป่ฏบิตัติามแบบประเมนิ 

มกีารตรวจประเมนิทุกปี 

Stop 
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บทลงโทษการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

ถ้าพนกังานผู้ใดฝ่าฝืน หรือประพฤติผิด บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามสมควรแห่งความผิดท่ีได้กระทํา   
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.  ตกัเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภาคทณัฑ์ 
2.  งดการพจิารณาเพิ่มคา่จ้างหรือเงินรางวลัประจําปี 
3.  ให้พกังานโดยไม่จ่ายคา่จ้าง 
4.  เลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 17 - 

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถึงการเจริญเติบโตของ 
บริษัทฯ อย่างยัง่ยืนและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้จะดําเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบ
บญัชีท่ีเช่ือถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการดงักลา่ว บริษัทฯ จงึยดึถือแนวทางปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ดงันี ้

การเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยัง่ยืน 

 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อประโยชน์สงูสดุโดยรวม 

 บริหารจดัการบริษัทฯ โดยนําความรู้และทกัษะการบริหารมาประยกุต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ ทกุ
กรณี รวมทัง้การตดัสินใจดําเนินการใด ๆ จะกระทําด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

 ไม่ดําเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  
 

การเปิดเผยข้อมลู 

 รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั สม่ําเสมอ และ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองและผู้ เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลูใด ๆ ของบริษัทฯ  ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผย
ตอ่สาธารณะ 

 ไม่เปิดเผยข้อมลูลบัอนัจะนํามาซึง่ผลเสียของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น พนกังานบริษัทฯ และบคุคล    
ภายนอก 

 จดัให้มีช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสการกระทําท่ีไม่สจุริตหรือข้อร้องเรียนตา่ง ๆ ครอบคลมุถึงเว๊บ
ไซต์ ไปรษณีย์ และโทรคมนาคม และมีกระบวนการการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้
ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดําเนินการตอ่ผู้ ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยติุธรรม 

 จดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูหลากหลายช่องทาง รวมทัง้การจดัทําเว๊บไซต์ของบริษัท ฯให้ผู้ ถือ
หุ้ นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และจัดทําข้อมูลด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายทัง้ในรูปแบบทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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ลูกค้า 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าท่ีจะได้รับบริการท่ีดี มีคณุภาพ  
ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบติัไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 มุ่งมัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้าให้ได้รับบริการท่ีดีมีคณุภาพในระดบั
ราคาท่ีเหมาะสม โดยยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองและจริงจงั 

 รักษาความลบัของลกูค้าอย่างจริงจงัและสม่ําเสมอ รวมถึงไม่นําข้อมลูมาใช้เพ่ือประโยชน์ของ 
บริษัทฯ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 เปิดเผยข่าวสารข้อมลูเก่ียวกบับริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง ทนัตอ่เหตกุารณ์ และไม่บิดเบอืน
ข้อเท็จจริง รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัลกูค้า 

 ไม่เอาเปรียบลกูค้าโดยให้บริการท่ีไม่เหมาะกบับริการ เม่ือเปรียบเทียบกบัคณุภาพของบริการใน
ชนิดหรือประเภทเดียวกนั และไม่กําหนดเง่ือนไขการค้าท่ีไม่เป็นธรรมตอ่ลกูค้า 

 ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตัิได้ ต้องรีบ
แจ้งให้ลกูค้าและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบลว่งหน้า และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

 จดัระบบเพือ่ให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินค้าและบริการและดําเนินการอย่างดีท่ีสดุเพื่อให้
ลกูค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

 สนบัสนนุการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของลกูค้า 
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คู่ค้า เจ้าหนี ้และคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ คํานงึถึงความเสมอภาค และความซือ่สตัย์ในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่า โดย 
คูค้่าของบริษัทฯ พงึปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาตา่ง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดําเนิน
ธุรกิจในสว่นของธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั บริษัทฯ จะยดึถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และยดึถือแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีดี และเป็นธรรมในการกู้ ยืมเงินจากเจ้าหนี ้ และการชําระคืน ดงันัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ
ดงักลา่ว บริษัทฯ จงึได้กําหนดแนวทางปฏิบติัไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 

คู่ค้า 

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สจุริตในการค้ากบัคูค้่า 

 ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่คูค้่าอย่างเคร่งครัด 

 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คูค้่าทราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนั
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลกัของความสมเหตสุมผล 

 ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง และไม่สนบัสนนุหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 สง่เสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของคูค้่า และเปิดโอกาสให้คูค้่าเข้ามามีสว่น
ร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัท ฯ 

 
เจ้าหนี ้

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สจุริตในการค้ากบัเจ้าหนี ้

 รักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัดทัง้ในแง่การชําระคืนเงินกู้  การดแูล          
หลกัทรัพย์คํา้ประกนัและเง่ือนไขอื่น ๆ รวมทัง้ไม่ใช้เงินทนุท่ีได้จากการกู้ ยืมเงินไปในทางท่ีขดักบั
วตัถปุระสงค์ในข้อตกลงท่ีทํากบัผู้ให้กู้ ยืมเงิน 

 กรณีผิดนัดชําระหนี  ้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลกัของความสมเหตสุมผล 

 รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนีด้้วยความซือ่สตัย์ 

 รายงานเจ้าหนีล้ว่งหน้าหากไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อผกูพนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดงักลา่ว 

 ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง และไม่สนบัสนนุหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
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คู่แข่งทางการค้า 
 ประพฤติปฏบิติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

 ไม่พยายามทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง 

 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธ์ิ 
 

ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 ปฎิบติัตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่ มีมาตรการประหยดัพลงังานและสง่เสริมกระบวนการ
การนําทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ 

 จัดให้มีระบบการทํางานท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานอย่าง
เหมาะสม เช่น การจดัสถานท่ีทํางานให้สะอาดถกูสขุลกัษณะ  เพื่อให้บคุลากรตลอดจนผู้ เข้ามาใน 
บริษัททกุคนปลอดภยัจากอนัตราย จากอบุติัเหตแุละโรคภยั 

 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 

 สนบัสนนุการศกึษาให้กบัเยาวชนท่ีขาดแคลน 

 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมให้
พนกังานมีโอกาสในการทําความดี เพื่อพฒันาจิตอาสา และให้พนกังานร่วมปฎิบติัตนเป็นพลเมืองดี
ของสงัคม 
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พนักงาน 

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฎบิัต ิ

บริษัทยึดหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นหลกัปฎิบติัร่วมกนั พนกังานทกุคนจะต้องไม่กระทําการใด ๆ หรือส่งเสริมให้
มีการละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยเคร่งครัด 

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสําเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการทํางานท่ีดี ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพื่อสร้างความมัน่ใจให้พนักงาน จึงกําหนดแนวทาง
ปฏิบติัไว้ดงันี ้

 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือเงินโบนสั 

 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ 

 การแตง่ตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน ต้องกระทําด้วยความ      
เสมอภาค สจุริตใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การ
กระทํา หรือ การปฏิบติัของพนกังานนัน้ๆ 

 ให้ความสําคญัตอ่การพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาส
พนกังานอย่างทัว่ถึงและสม่ําเสมอ 

 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

 ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 

 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าท่ี
การงานของพนกังาน 

 ปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความสภุาพและให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและ ศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนษุย์ ตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

 บริษัท ฯ จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังาน จดัให้มีประกนัสขุภาพ(บพูาประกนัสขุภาพ) 
สําหรับพนกังานและผู้บริหาร นอกเหนือจากการจดัให้มีการทําประกนัสงัคมตามท่ีกฎหมายกําหนด 
รวมถึงการจดัให้มีการประกนัชีวิตแบบกลุม่  และการประกนัอบุติัเหตสํุาหรับพนกังานท่ีมีความเสี่ยง
จากอบุติัภยัทางถนนในระหวา่งการปฎิบตัิงาน 

 จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนกังานผู้
ร้อง ท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 
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 บริษัท ฯ ต้องสนบัสนนุการใช้สิทธิทางการเมืองของพนกังานด้วยความเป็นกลาง 

 บริษัทให้การดแูลข้อมลูสว่นตวัของพนกังานและถือเป็นความลบั ไม่สง่ข้อมลู หรือกระจายข้อมลู
สว่นบคุคล เช่น ประวตัิสขุภาพ ประวติัการทํางาน เป็นต้น ไปยงับคุคลอื่นท่ีไม่เก่ียวข้อง ซึง่การ
เปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังานจะกระทําได้เม่ือได้รับการยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมลู   
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สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนกัและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสงัคมส่ิงแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้
ความสําคญัในเร่ืองการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสง่เสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ จงึ
กําหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงันี ้

 คํานงึถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบตอ่ความเสียหาย
ของสงัคม ส่ิงแวดล้อม และคณุภาพชีวิตของประชาชนน้อยท่ีสดุ 

 คืนกําไรสว่นหนึ่งเพื่อกิจกรรมท่ีจะมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ 

 ปลกูฝังจิตสํานกึในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม และส่ิงแวดล้อมให้เกิดขึน้ในพนกังานทกุระดบั
อย่างตอ่เน่ืองให้ความสําคญัในการทําธุรกรรม กบัคูค้่าท่ีมีเจตจํานงเดียวกนักบับริษัทฯ สําหรับเร่ือง
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 ปฏิบติัและให้ความร่วมมือหรือควบคมุให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกํากบัดแูล 
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จรรยาบรรณของพนักงานของบริษัทฯ 

พนักงานตต่อบริษัทฯ   
1.  พนกังานต้องปฏิบติัตามข้อบงัคบั กฎระเบียบ และคําสัง่ของบริษัทฯ ท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้อย่างเคร่งครัด  
2.  พนกังานต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต อทิุศตน ทุ่มเท ดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ   
3. พนกังานต้องใช้เวลาและทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนทัง้

ทางตรงและทางอ้อม  
4.  พนกังานต้องเปิดเผยการมีความสมัพนัธ์กบัองค์กร สถาบนัทางธุรกิจภายนอก หรือความสมัพนัธ์ทาง

เครือญาติ เพื่อหลีกเล่ียงการกระทําท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งในด้านผลประโยชน์  
5.  พนกังานต้องรักษาความลบัของลกูค้า และบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และไม่ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ  

หรือลกูค้า เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบคุคลอื่น  
6.  พนกังานต้องระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็นตอ่บคุคลภายนอกในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบกระเทือนตอ่ 

ช่ือเสียงและการดําเนินการของบริษัทฯ   
7.  พนกังานต้องไม่นําข้อมลูท่ีตนได้จากการปฏิบติัหน้าท่ีไปใช้ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้

บคุคลใดบคุคลหนึง่ท่ีไม่มีสว่นเก่ียวข้องได้รับทราบ   
 

พนักงานต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคบับัญชา และเพ่ือนร่วมงาน  
1.  พนกังานต้องรักษาและเสริมสร้างความสามคัคี เพ่ือความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนัในระหวา่งผู้ ร่วมงาน ให้

ความร่วมมือ และการประสานงานในทางท่ีชอบตอ่งานและต่อบริษัทฯ   
2.  พนกังานต้องเคารพในสิทธิของพนกังานอื่นท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกนั ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะท่ี

ก่อให้เกิดความ เสียหาย และไม่นําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน  
3.  พนกังานต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บงัคบับญัชาเก่ียวกบังานในหน้าท่ี รับฟัง      

คําแนะนําของผู้บงัคบับญัชา และไม่ปฏบิติังานข้ามผู้บงัคบับญัชาเหนือตน  
4.  พนกังานทกุคนและทกุระดบัมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อเท็จจริงเม่ือมีการประพฤติผิดจริยธรรม หรือมีเหต ุ 

ทําให้เช่ือได้วา่ส่ิงท่ีกระทําลงไปไม่เหมาะสม และมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ  โดยรายงานดงักลา่วจะถกูเก็บ
ไว้เป็น ความลบั  

5.  พนกังานต้องไม่กลาัวร้ายตอ่ผู้บริหาร หรือพนกังานอื่นโดยปราศจากซึง่ข้อเท็จจริง  
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พนักงานต่อตนเอง  
1.  พนกังานต้องยดึถือความซื่อสตัย์สจุริต ไม่รับผลประโยชน์ทกุรูปแบบ เช่น เงิน ของขวญั ผลประโยชน์ใน

รูปตา่ง ๆ   
1. พนกังานต้องมีจิตสํานกึในความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และต่อการปฏิบติัหน้าท่ี 
 
พนักงานต่อลูกค้า  
1.  พนกังานต้องรักษาความลบัของลกูค้า ไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้าให้บคุคลใดบคุคลหนึง่รับทราบ  
2.   พนกังานต้องไม่ใช้ข้อมลูของลกูค้าในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อบคุคลอื่น อนัจะ

นําไปสูก่ารกระทําหรือการตดัสินใจใด ๆ ซึง่ขดักบัผลประโยชน์ของลกูค้า บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น (Conflict 
of Interest)  

3.  พนกังานต้องไม่ใช้ข่าวสารและข้อมลูภายในหรือข้อมลูท่ีไมพ่งึเปิดเผยตอ่สาธารณะมาเป็นประโยชน์     
ตอ่การซือ้ขาย หรือลงทนุสว่นตวัอนัจะก่อให้เกิดความสญูเสียตอ่ผลประโยชน์ของลกูค้าบริษัทฯ   

4.  พนกังานต้องไม่ใช่ข้อมลูหรือเอกสารใด ๆ ของลกูค้าของบริษัทฯ ท่ีลกูค้ามอบให้ในการทําธุรกิจกบั 
บริษัทฯ ไปแจกจ่าย หรือเผยแพร่ให้บคุคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลกูค้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรือแก่บคุคลอื่นในบริษัทฯ ท่ีมีมีหน้าท่ีต้องรู้ข้อมลูดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีถกูบงัคบัให้เปิดเผยโดย
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

5.  พนกังานต้องไม่ใช่อํานาจหน้าท่ีในฐานะพนกังานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในการซือ้
ขายหรือลงทนุสว่นตวั  

พนักงานต่อหน่วยงานทางการ  
1.  พนกังานต้องปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการอย่างเคร่งครัด  
2.  พนกังานต้องให้ความร่วมมือกบัทางการ  
3.  พนกังานต้องไม่ร่วมมือกบับคุคลท่ีจะปฏิบติัฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ  
 

การใช้สทิธิทางการเมือง 
บริษัท ฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึง่
พรรคการเมืองใด หรือผู้ มีอํานาจทางการเมืองคนหนึง่คนใด ไม่นําเงินทนุหรือทรัพยากรของบริษัท ฯ ไปใช้
สนบัสนนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนกัารเมืองใด ๆ 
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การดูแลให้มีการปฎบิัตติามและการทบทวน 
 
บริษัทฯ กําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะต้อง
รับทราบ ทําความเข้าใจ ปฎิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฎิบัติในการ
ทํางานนีอ้ย่างเคร่งครัด มิใช่การปฎิบติัตามสมคัรใจ และไม่สามารถอ้างอิงวา่ไม่ทราบแนวปฎิบติัท่ีกําหนดขึน้ 
 
ผู้ละเว้นย่อมถกูสอบสวนและลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม อาจถึงขัน้ให้พ้นจากการเป็นพนกังานและ
อาจถกูดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 
 
ผู้บริหารทกุระดบัในองค์กรจะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะดําเนินการให้พนกังานภายใต้
สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบัติตาม คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฎิบัติในการทํางาน
อย่างจริงจงั 
 
บริษัทฯไม่พงึปรารถนาท่ีจะให้การกระทําใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัจริยธรรมท่ีดี หากกรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานผู้ ใดกระทําผิดจริยธรรมท่ีกําหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําท่ี
เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ  บริษัท ฯ จะส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
ดําเนินการตอ่ไปโดยไม่ชกัช้า 
 
คณะกรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพงึ
ปฎิบติัในการทํางาน” เป็นประจําทกุปี 
 

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการบริษัท ฯ เปิดโอกาสให้พนกังาน ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสีย มีชอ่งทางการร้องเรียน การแสดง
ความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยกําหนดให้เลขานกุารบริษัท ฯ ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยรับ
ข้อร้องเรียนด้านการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ฯ ดงันี ้
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1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

 กรรมการอิสระท่ีอีเมล์ 
นายปีเตอร์ เวลดนั       peterdweldon@gmail.com 
นายสมพงษ์ เผอิญโชค sompong@brookergroup.com 
นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต       punnee.w@brookergroup.com 

 เลขานกุารบริษัท ฯ นายเอนก กมลเนตร อีเมล์ท่ี anake@brookergroup.com หรือสง่ผ่านไปรษณีย์
ถึง เลขานกุารบริษัท ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ชัน้ 26 อาคารเดอะเทรนดี ้ซอยสขุมุวิท 13 ถนนสขุมุวิท แขวง  
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 ในกรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานท่ีชัดเจน
เพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึน้ 
 
ทัง้นีก้ารร้องเรียนจะถือเป็นความลบัท่ีสดุ และผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกวา่หนึ่งช่องทางและ
ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษัทสามารถแจ้งผลการ
ดําเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีร้องเรียนให้ทราบได้      

 
2.   กระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพ่ือเป็น
แนวทางสูก่ารพฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้
1.  ผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฎิบติัตามจริยธรรม 
2.  ผู้ รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ  ปฎิบติัหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณา

การร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องอออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจดัการ ด้านการพฒันา
ความรู้  การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น 

3.  มาตรการดําเนินการ ผู้ รับข้อร้องเรียนนําเสนอกรรมการอิสระเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง และกําหนด
มาตรการดําเนินการเพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฎบิติัตามกฎหมาย 

4.  การรายงานผล ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบ หากผู้ ร้องเรียน เปิดเผยตนเอง      
ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญัให้รายงานผลตอ่กรรมการผู้อํานวยการและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ฯ 
ทราบ 
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3.   มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
      บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 

1. ผู้ ร้องเรียน สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภยั แตห่าก
มีการเปิดเผยตนเองก็จะทําให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทราบ 

2. ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั/คํานึงถึงความปลอดภัย โดยได้กําหนด
มาตรการคุ้ มครองพนักงานท่ีร้องเรียน และ/หรือ ผู้ ท่ีให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อมลู โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฎิบติัท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตําแหน่ง
งาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทํางาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฎิบติังาน เลิกจ้าง อนัเน่ืองมาจาก
สาเหตแุห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 
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วนัิย 
คณะกรรมการบริษัท ฯ ถือวา่จรรยาบรรณและข้อพงึปฎบิติัในการทํางานเป็นวินยัอย่างหนึง่ ซึง่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฎิบติัตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบติัตามถือเป็นการทําผิดวินยั
ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงานบคุคล 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีหน้าท่ีต้องปฎิบติัตามและสง่เสริมให้ผู้อื่นปฎิบติัตามจรรยาบรรณ
และข้อพงึปฎบิติัในการทํางาน โดยการกระทําตอ่ไปนีถื้อเป็นการผิดจรรยาบรรณ 
1. การไมป่ฎิบติัตามจรรยาบรรณและข้อพงึปฎิบติัในการทํางาน 
2. แนะนํา สง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้อื่นไม่ปฎบิติัตามจรรยาบรรณและข้อพงึปฎิบติัในการทํางาน 
3. ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฎบิติัตามจรรยาบรรณในกรณีท่ีตนทราบ          
4. ไมใ่ห้ความร่วมมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง 
5. การกระทําอนัไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฎบิติัตามจรรยาบรรณ       

 

โทษทางวนัิย 
 
ถ้าพนกังานผู้ใดฝ่าฝืน หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามสมควรแห่งความผิดท่ีได้
กระทํา   ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ตกัเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภาคทณัฑ์ 
2. งดการพิจารณาเพิ่มคา่จ้างหรือเงินรางวลัประจําปี 
3. ให้พกังานโดยไม่จ่ายคา่จ้าง 
4. เลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน 

 

การลงโทษ 
 
พนกังานในระดบัผู้บงัคบับญัชา และ/หรือฝ่ายจดัการของบริษัท เป็นผู้ พิจารณาวางกําหนดโทษตามสมควร
แห่งความผิดท่ีได้กระทํา 
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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์ 
ประกอบด้วย เนือ้หา 2 สว่น ได้แก่ 
 

1. หลักการพืน้ฐาน 
หลกัการสําคญัท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ควรยดึถือเป็นกรอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี กรณีมีประเด็นหรือปัญหาท่ียาก
ตอ่การพิจารณาตดัสินใจ นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรพิจารณาหาทางเลือกท่ีไม่ขดัตอ่หลกัการพืน้ฐานนี ้
 
2. แนวปฏบิัตติามหลักการพืน้ฐาน  
แนวทางท่ีจะชว่ยให้นกัลงทนุสมัพนัธ์ปฏบิติัหน้าท่ีได้สอดคล้องกบัหลกัการพืน้ฐาน  ท่ีจะช่วยให้การ
ปฏิบติังานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 
หลักการพืน้ฐาน 
1. นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัและจําเป็น ตอ่การตดัสินใจลงทนุ อย่างถกูต้อง เพียงพอ 

และทนัเวลา 
2.     นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์สว่นตนและผู้อื่น 
3.     นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องเปิดเผยข้อมลูอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องทกุ

กลุม่สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมลูได้ 
4.     นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซือ่สตัย์สจุริตในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลกัการของความ

เท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติับนอามิสสินจ้างใดๆ ท่ีเป็นเหตจุงูใจสว่นบคุคลและเอือ้ประโยชน์สว่น
ตนมากกวา่ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวปฏบิัตตามหลักการพืน้ฐาน 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลที่สาํคัญและจาํเป็น อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทนัเวลา 
 

•    นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลา โดยปฏิบติัตามข้อกําหนดของ 
หน่วยงานทางการ เช่น สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

•   นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรใช้วจิารณญาณในการให้ข้อมลูตา่งๆ อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ โดยนกั
ลงทนุสมัพนัธ์สามารถปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูได้ หากพิจารณาแล้วเห็นวา่ ข้อมลูดงักลา่วเป็นความลบั
ทางการค้าหรือเป็นข้อมลูท่ีอาจทําให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขนัได้ 

•   นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรพิจารณาการให้ข้อมลูตา่งๆ ให้มีความชดัเจน และมีรายละเอียดเพียงพอตอ่
การทําความเข้าใจ เช่น การชีแ้จงข้อมลูหรือเหตผุลท่ีทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัท
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เปล่ียนแปลงมากกวา่ร้อยละ 20 และ/หรือ ข้อมลูใน MD&A ควรมีคําอธิบายท่ีชดัเจน ทําให้เข้าใจ
ถึงท่ีมาท่ีไปและเหตผุลของการเปล่ียนแปลงของตวัเลขตา่งๆ ได้ 

•  ในกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวร่ัว นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรรีบดําเนินการชีแ้จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะ            
โดยปฏิบติัตามข้อกําหนดของ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจด
ทะเบียน 

•  นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรเปิดเผยข้อมลูท่ีไม่ถกูต้อง ด้วยเจตนารมย์ในการผลกัดนัให้มีการซือ้หุ้นของ
บริษัท 

•  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรกําหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมลูหรือแหลง่ข้อมลูให้กบัผู้ใช้ข้อมลูได้รับทราบ
อย่างเท่าเทียมกนั 
 

2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน 
 

  •  นกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีมีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมลูภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้บคุคลอื่นทราบจนกวา่
จะมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ แล้ว 

• นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลข้อมลูภายในให้ถกูต้อง เช่น 
ข้อมลูท่ีมีนยัสําคญัตอ่ผลการดําเนินงาน ควรมีการเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้
ทราบทัว่กนัก่อนมีการเปิดเผยให้กบัผู้ลงทนุกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะเจาะจง 

•  นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องปฎิบติัตามกฎเกณฑ์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทกลา่วคือ ห้ามมใิห้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายในทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของ        
บริษัท ฯในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธาณชนและหลงัจากกการเปิดเผยงบ
การเงินนัน้แล้วอย่างน้อย 24 ชัว่โมง 

•  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรกําหนดช่วงเวลางดรับนดัหรือตอบคําถามเก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคต
อนัใกล้ให้แก่นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ (Quiet Period) ทัง้นี ้เน่ืองจากนกัลงทนุสมัพนัธ์ของแตล่ะ
บริษัทจะเร่ิมรับรู้ข้อมลูงบการเงินในช่วงเวลาท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ นกัลงทนุสมัพนัธ์จงึควรพิจารณา
กําหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกบัช่วงเวลาท่ีเร่ิมรับทราบตวัเลขให้มาก
ท่ีสดุ เช่น อย่างน้อย 2 สปัดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงิน 

•  กรณีมีการจดัประชมุนกัวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควร
ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมดัระวงัในการให้ข้อมลู โดยต้องไม่ให้
ข้อมลู ใดๆ ท่ีมีข้อกําหนดห้ามเอาไว้ เช่น ตวัเลขประมาณการรายได้และกําไรของงวดการเงินนัน้ๆ 
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3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
 

•    นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมลูอยา่งเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้
รูปแบบกิจกรรมท่ีจดัให้บคุคลแต่ละกลุม่อาจแตกตา่งกนัได้ตามความเหมาะสม แตข้่อมลูท่ีให้ต้อง
เป็นข้อมลูท่ีเท่าเทียมกนัและไม่ทําให้ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการลงทนุ 

•  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียติดตอ่และสอบถามข้อสงสยัได้ตามความเหมาะสม  
โดยไม่เลือกปฏิบตัิท่ีจะติดตอ่แตเ่ฉพาะบคุคลกลุม่หนึง่กลุม่ใดเป็นพิเศษ 

•  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเปิดเผยข้อมลูท่ีนําเสนอในการประชมุเฉพาะกลุม่ให้สาธารณะรับทราบโดยทัว่
กนัและทนัทีท่ีสามารถทําได้ เชน่ ควรนํา Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มา
เผยแพร่บนเวบไซต์ของบริษัทภายหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้โดยเร็ว 

•  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรใช้ความระมดัระวงัในการสื่อสารข้อมลูผ่านทางเครือข่ายทางสงัคม (Social 
Network) โดยนกัลงทนุสมัพนัธ์สามารถติดตามข้อมลูข่าวสารเพ่ือช่วยให้เข้าใจมมุมองของนกัลงทนุ
ได้ แตห่ากพบประเด็นท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือนและจําเป็นต้องชีแ้จง นกัลงทนุสมัพนัธ์
ควรแจ้งข้อมลูผ่านทางระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้ทกุฝ่ายรับทราบโดยทัว่กนั เพื่อปอ้งกนัปัญหา
การให้ข้อมลูเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

•  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ ดงันี ้
 

3.1  การปฏบัิตต่ิอนักลงทุน 
-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรปฏิบติัตอ่นกัลงทนุทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุรายใหญ่หรือ

รายเลก็ 
-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้โอกาสแก่นกัลงทนุรายบคุคลได้เข้าถึงข้อมลูในระดบัท่ีเท่าเทียมกบั

นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุสถาบนั 
-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรเลือกปฏิบตัิในการรับนดัประชมุ (One-on-One Meeting) กบั นกัลงทนุ

สถาบนัหรือกลุม่นกัลงทนุ หากไม่สามารถรับนดัได้ทกุกลุม่ นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรกําหนดหลกัเกณฑ์
ในการรับนดัท่ีชดัเจนและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

-  ในการจดักิจกรรมให้แก่นกัลงทนุ เช่น การเย่ียมชมกิจการและการพบปะนกัลงทนุ นกัลงทนุสมัพนัธ์
ควรดําเนินการโดยพิจารณาถงึประโยชน์ของบริษัทและความคุ้มคา่ของทรัพยากรท่ีจะใช้เป็นท่ีตัง้ 

 
3.2  การปฏบัิตต่ิอนักวิเคราะห์ 

-    ในการจดัประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเชิญและเปิดโอกาสให้
นกัวิเคราะห์จากทกุบริษัทหลกัทรัพย์ได้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมกนั 
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-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่นกัวิเคราะห์เพื่อจงูใจหรือโน้มน้าวให้
เขียนบทวิเคราะห์ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านัน้ 

-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเคารพในผลงานและความเห็นของนกัวิเคราะห์ แตส่ามารถชีแ้จงข้อเท็จจริงท่ี
ถกูต้องได้ หากเห็นวา่ มีการใช้หรือให้ข้อมลูท่ีคลาดเคลื่อน 

 

3.3  การปฏบัิตต่ิอส่ือมวลชน 
-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ข้อมลูและเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนได้รับทราบข้อมลูตามความเหมาะสม 
-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรใช้เง่ือนไขในการทําธุรกิจกบัส่ือมวลชน เช่น การลงโฆษณาในส่ือ เพื่อให้

สื่อมวลชนนําเสนอข่าวหรือให้ความเห็นในเชิงบวกแกบ่ริษัท 
-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่สื่อมวลชนเพ่ือจงูใจหรือโน้มน้าวให้

สื่อมวลชนเขียนบทความหรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิงสร้างข่าวท่ีไม่เป็นจริง 
 

 3.4      การปฏบิัตต่ิอหน่วยงานทางการ 
-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูแก่หน่วยงานทางการตามท่ีถกูร้องขอ 
-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรให้ของขวญัแก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใดๆ 

เป็นกรณีพิเศษ 
 

 3.5      การปฏบิัตต่ิอบุคคลภายในองค์กร 
-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรประสานงานให้ผู้บริหารของบริษัทได้พบปะกบัผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆ ตามโอกาส

ท่ีสมควร 
-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรรายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบถึงข้อมลูตา่งๆ ท่ีจะช่วยสร้าง

มลูคา่เพิ่มให้แก่องค์กร เช่น ผลการดําเนินกิจกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ความเห็นจากนกัวิเคราะห์
และนกัลงทนุ และข้อมลูความเคล่ือนไหวในตลาดทนุ เป็นต้น 

-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเป็นส่ือกลางของบริษัท ในการส่ือสารให้พนกังานในองค์กรได้รับทราบถึง
จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการปฏิบติัเชน่เดียวกนักบันกัลงทนุ
สมัพนัธ์ เช่น เร่ืองการดแูลและรักษาข้อมลูภายใน เป็นต้น 

 

 3.6     การปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น สถาบันการเงนิและบริษัท Credit Rating 
-  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ข้อมลูแก่ผู้ มีสว่นได้เสียอื่นๆ ในระดบัท่ีเท่าเทียมกนั ยกเว้นแตมี่ความจําเป็น

อื่นใดในการดําเนินธุรกิจ เช่น ต้องให้ข้อมลูภายในประกอบการขอสินเช่ือโครงการจากสถาบนั
การเงิน ในกรณีนี ้นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องดําเนินการด้วยความระมดัระวงัและต้องขอให้ผู้ ท่ีได้รับ
ข้อมลูภายในลงนามในสญัญารักษาความลบัไว้ด้วย 
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4. การปฏบัิตหิน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

•     นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อนัเป็นการขดัตอ่ ผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้
ทรัพย์สินหรือข้อมลูของบริษัทเพ่ือประโยชน์สว่นตน 

•  นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากความสมัพนัธ์และข้อมลูท่ีได้จากการทํา
หน้าท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้แก่บริษัท 

•  นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์สว่นตน ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือก
ดําเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้าร่วม Roadshow กบั
เฉพาะบางบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีให้สิทธิประโยชน์พิเศษบางอย่าง เป็นต้น 

•  นกัลงทนุสมัพนัธ์พงึปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณพนกังาน ตามท่ีบริษัท ฯ ได้กําหนดไว้ 
 
5. เร่ืองอื่นๆ 

•  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรแตง่กายให้เหมาะสมกบัสถานท่ีและกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 
•  นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรให้ข้อมลูในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคูแ่ข่งหรือผู้ มีสว่นได้เสียตา่ง ๆ 

 
6. ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้แต่งตัง้นักลงทนุสัมพันธ์ ให้เลขานุการบริษัททาํหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
ด้วย  
 
 


