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จรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับทบทวน ปี 2561) 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

 
 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึง่เป็น

เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัทฯ และเพ่ือให้บริษัทฯ มีการดําเนินการ 
ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเป็นรูปธรรม และต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุกรณี คณะกรรมการบริษัท
จึงได้กําหนดให้มีการจดัทําจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบ 
โดยคณะกรรมการบริษัทมุ่งหวงัให้จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นคู่มือหรือแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุคน
ประพฤติ ปฏิบติัหน้าท่ีและภารกิจท่ีพึงได้รับมอบหมายด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเท่ียงธรรม ทัง้การปฏิบติัต่อบริษัท
และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  

 

คาํนิยาม  
 

ให้ใช้คํานิยามดงัต่อไปนีก้บัคําต่าง ๆ ท่ีอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั 
(มหาชน) ดงันี ้
 

“บริษัทฯ” หมายถงึ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

“กรรมการ” หมายถงึ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เป็นกรรมการ และในท่ีนี ้
ให้หมายรวมถงึ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

“ผู้บริหาร” หมายถงึ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้ บริหารตามสายงาน รวมถึงผู้ บริหาร ตามคํานิยามของ
สํานกังาน ก.ล.ต.   

“พนกังาน” หมายถงึ พนกังานประจํา พนกังานชัว่คราว พนกังานภายใต้สญัญาพิเศษ 

“ผู้ มีสว่นได้เสีย” หมายถงึ บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง หรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ข่งทางการค้า เป็นต้น 

“ลกูค้า” หมายถงึ  คูค้่าท่ีซือ้บริการหรือสนิค้าของบริษัทฯ 

“คูค้่า” หมายถงึ บคุคล กลุม่บคุคล นิติบคุคล ท่ีร่วมทําธุรกิจกบับริษัทฯ 
 

หมายเหต ุ
ผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังาน ก.ล.ต. หมายถึง “ ผู้จดัการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจาก
ผู้จัดการลงมา ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารท่ีส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ ดํารง
ตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่” 
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จรรยาบรรณธุรกจิ 
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) 

 
1. หลักการ  
 

1.1 ความซ่ือสตัย์ ยติุธรรม และความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกรณี 
มีจรรยาบรรณในการดําเนินงาน โดยยึดหลกัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ และปฏิเสธการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุกรณี และยดึหลกัความเสมอภาคในการให้บริการ
แก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส รวมถึงต้องไม่ดําเนินการใด ๆ อนัเป็นการละเว้นหรือหลีกเล่ียงการ
ปฏิบติัหน้าท่ีหรือปฏิเสธความรับผิดชอบท่ีบริษัทฯ พงึมีตอ่ลกูค้าท่ีสจุริต 

 

1.2 ความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯ มีมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจด้วยความรู้ความเข้าใจ ความชํานาญ และความเอาใจใส่ในการปฏิบติั

หน้าท่ีตามหลักวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการใช้ผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพในการให้ 
บริการแก่ลกูค้า เพ่ือบรรลผุลในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ลกูค้า 

 

1.3 การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานท่ีกําหนด 
 บริษัทฯ มีการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กําหนดให้พนกังานของตนปฏิบติัตาม

หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง และตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

1.4 ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะตอบแทนต่อสงัคม บริษัทฯ จึงมุ่ง

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีกิจกรรม 
เพ่ือสงัคมตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม 

 

1.5 ลกูค้า 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า เอาใจใส่ รับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

แก่ลกูค้าด้วยการนําเสนอบริการและผลติภณัฑ์ท่ีดีเพ่ือเป็นการจงูใจให้ลกูค้าใช้บริการของบริษัทฯ ตอ่ไป 
 

1.6 ผู้ ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลการดําเนินงานท่ีสามารถให้

ผลตอบแทนท่ีดีเติบโตอย่างต่อเน่ือง มั่นคงและเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น 
ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยตามสทิธิอยา่งเป็นธรรม 

 

1.7 พนกังาน 
 บริษัทฯ ถือวา่พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่อยา่งย่ิง จงึมีนโยบายในการดแูลและปฏิบติัต่อพนกังานอย่าง

เป็นธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มี
ความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถและผลการ
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ปฏิบติังาน โดยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม่ําเสมอ และมีความเป็นธรรม เพ่ือให้พนกังาน
ได้รับทราบและปรับปรุงตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนเตรียมแผนในการพฒันาบคุลากรเพ่ือ
ทดแทนตําแหน่งท่ีสําคญั (Succession Plan) ท่ีสอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร  

 

1.8 การรู้จกัลกูค้า 
 บริษัทฯ ควรมีข้อมลูของลกูค้าอย่างเพียงพอและสามารถตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ ทัง้นี ้

เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ลกูค้าได้อยา่งเหมาะสม 
 

1.9 การรักษาความลบัของลกูค้า 
 บริษัทฯ สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้า โดยปกป้องและรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั โดยไม่เปิดเผย

ข้อมลูของลกูค้านอกจากจะได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลกูค้า หรือเป็นกรณีท่ีจําเป็นต้องเปิดเผย
ตามท่ีกฎหมายได้กําหนดเอาไว้เทา่นัน้ 

 

1.10 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทฯ พึงหลีกเล่ียงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้ภายในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และมี

มาตรการท่ีจะจดัการกบัสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และลกูค้า 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมตอ่การให้บริการแก่ลกูค้า 

 

1.11 ความดํารงฐานะทางการเงิน 
 บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

รวมทัง้มีการวางแผนการจดัสรรเงินทนุให้เพียงพอท่ีจะรองรับภาระผกูพนัใดฯจากการดําเนินธุรกิจ และความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

1.12 การจดัองค์กรและการควบคมุภายใน 
บริษัทฯ จดัให้มีรูปแบบการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีรัดกมุ กําหนดให้มีระเบียบปฏิบติังานท่ีสอดคล้องกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีบงัคบัใช้ 

 

1.13 การให้ความร่วมมือกบัองค์กรกํากบัดแูล 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความร่วมมือต่อองค์กรท่ีกํากบัดแูล และนําส่งข้อมลูให้องค์กรท่ีกํากบัดแูลในทนัที

หากมีข้อมลูใด ๆ ตามท่ีองค์กรกํากบัดแูลระบใุห้นําสง่เป็นการเฉพาะ 
 

1.14 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 บริษัทฯ จดัให้มีการบริหารความปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดยการพงึระมดัระวงัการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย และ
นโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีบริษัทฯ กําหนด เพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 
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2. จรรยาบรรณของกรรมการ 
กรรมการของบริษัทมีแนวทางในการปฏิบติัตน เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบติัหน้าท่ี
กรรมการบริษัทมิใช่พนัธะและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ หากยงัมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อลกูค้า และ
ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนด้วย การคํานงึถงึประโยชน์สว่นรวมของบคุคลทกุกลุม่ดงักลา่ว โดยมีแนวทางปฏิบติัท่ีมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบติัตน ดงันี ้
 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ปฏิบติัหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ยติุธรรม โปร่งใสและมีคณุธรรม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

3. มีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ และการกระทําต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความถกูต้อง และมีจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ 

4. ไมดํ่าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ รวมทัง้ 
 ไม่หาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากการเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหาร เพ่ือผลประโยชน์ทางการเงินหรือธุรกิจส่วนตน และไม่ใช้ข้อมลูนัน้เพ่ือประโยชน์ทางการเงินหรือ
ธุรกิจของผู้ อ่ืน 

 ไมเ่ปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ข่งขนั  
 ไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทท่ีเป็นคูแ่ข่งขนัของบริษัทฯ 
 ไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในการทําสญัญา 
 ไม่รับสิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อันเป็นการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

เพ่ือประโยชน์สว่นตนและบคุคลในครอบครัว 
 
3. จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวงัให้ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม 
ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ จึงกําหนดจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบติั ดงันี ้
 

1. ผู้บริหารพึงตดัสินใจดําเนินการใด ๆ ด้วยความบริสทุธ์ิใจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และ
พนกังาน 

2. ผู้บริหารพึงบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเอาใจใส่ มีวิสยัทัศน์กว้างไกล เป็นตัวอย่างในการ
เสริมสร้างประสทิธิภาพ ประสทิธิผล อยา่งมีจริยธรรม เพ่ือให้บรรลถุงึวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ 

3. ผู้บริหารพึงปฏิบติัต่อพนกังานด้วยความสภุาพ ปกครองผู้ ใต้บงัคบับญัชาด้วยความเป็นธรรม และไม่ใช้อํานาจ
ในทางท่ีมิชอบ 

4. ผู้บริหารต้องแสดงความยดึมัน่ตอ่จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับพนกังาน
อ่ืน เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานให้เอือ้ตอ่การปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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5. ผู้บริหารพึงสนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน  
จดัสวสัดิการให้พนกังานอยา่งเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพสทิธิและการแสดงความคิดเหน็ของพนกังาน 

 
4. จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทฯ 
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมและบริการทางการเงิน ซึง่ต้องดําเนินอยู่บนพืน้ฐานของความน่าเช่ือถือ
และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภายนอกและประชาชนทัว่ไป ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดให้พนกังานของ
บริษัทฯ มีจรรยาบรรณเพ่ือยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั ดงันี ้  
 

4.1 การปฏิบติัตอ่บริษัทฯ 
1. สนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ ปฏิบติัตามข้อบังคบัเก่ียวกับการทํางาน ปฏิบัติงานภายใต้อํานาจหน้าท่ี 

ท่ีบริษัทฯ มอบหมาย และปฏิบติังานตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด และมติคณะกรรมการบริษัทท่ีมี
อยูใ่นขณะนัน้อยา่งเคร่งครัด 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้คง
สภาพดี เพ่ือใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี  รวมถงึไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

3. ไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมในการกระทําความผิดหรือปกปิดการกระทําใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
4. ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ หรือ 

ผลเสียหายท่ีจะมีตอ่บริษัทฯ เป็นสําคญั 
5. มีทศันคติท่ีดี ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัทฯ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม รักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ 

ตลอดจนระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีอาจกระทบต่อช่ือเสียงและการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

6. ใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ อยา่งประหยดั เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 
7. เปิดเผยการมีความสัมพันธ์กับองค์กร สถาบันทางธุรกิจภายนอก หรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  

เพ่ือหลีกเล่ียงการกระทําท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งในด้านผลประโยชน์ 
8. รักษาความลับของบริษัทฯ และลูกค้าอย่างเคร่งครัด และไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือลูกค้า  

เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือเพ่ือประโยชน์ของบคุคลอ่ืน 
9. ไม่นําข้อมลูท่ีตนได้จากการปฏิบติัหน้าท่ีไปใช้ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้บุคคลใดบุคคล

หนึง่ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้องได้ทราบ 
 

4.2  การปฏิบติัตอ่ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน 
1. เสริมสร้างการทํางานเป็นทีมและสร้างบรรยากาศแห่งความสามคัคี เอือ้เฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่

ก่อให้เกิดความขดัแย้งซึ่งจะนําไปสู่ความเสียหายต่อบคุคลอ่ืนและบริษัทฯ รวมถึงให้ความร่วมมือและการ
ประสานงานในทางท่ีชอบตอ่งานและตอ่บริษัทฯ 

2. เคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืนท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายทัง้ตอ่เพ่ือนพนกังานและตอ่บริษัทฯ รวมทัง้ไมนํ่าผลงานของผู้ อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
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3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ ใต้บังคับบัญชาเก่ียวกับงานในหน้าท่ี รับฟังคําแนะนําของ
ผู้ บังคับบัญชา และพิจารณานําไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ รวมถึงไม่ปฏิบัติงาน 
ข้ามผู้บงัคบับญัชาเหนือตน 

4. ไมป่ระพฤติตนไปในทางท่ีนําความเส่ือมเสีย หรือนําความเสียหายมาสูบ่ริษัทฯ 
5. รายงานหรือขอข้อแนะนําจากผู้บงัคับบญัชาทนัทีท่ีเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือมีข้อสงสยัในความ

เส่ียงใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 

4.3 การปฏิบติัตอ่ตนเอง 
1. ประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบงัคบัในการทํางานของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด 
2. มีทศันคติท่ีดีต่อบริษัทฯ ให้ความเคารพ เช่ือฟัง และปฏิบติัตามคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชาท่ีสัง่การโดยชอบ  

ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
3. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
4. ต้องมีจิตสํานกึในความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และตอ่การปฏิบติัหน้าท่ี 
5. ศกึษาหาความรู้และขยนัหมัน่เพียรอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือเพิ่มทกัษะในการปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพ 
6. ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีของตน หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าท่ีของตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 
 

4.4 การปฏิบติัตอ่ลกูค้าและคูค้่า 
1. ต้องรักษาความลบัของลกูค้าและคูค้่า ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าและคูค้่าให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ทราบ 
2. ไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าในการแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง หรือบุคคลอ่ืน อันจะนําไปสู่การ  

กระทําหรือการตดัสนิใจใด ๆ ซึง่ขดักบัผลประโยชน์ของลกูค้า คูค้่า บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 
3. ไม่ใช้ข่าวสารและข้อมลูภายในหรือข้อมลูท่ีไม่พงึเปิดเผยต่อสาธารณะมาเป็นประโยชน์ต่อการซือ้ขาย หรือ

ลงทนุสว่นตวัหรือธุรกิจสว่นตวัอ่ืน ๆ อนัจะก่อให้เกิดความสญูเสียตอ่ผลประโยชน์ของลกูค้าและคูค้่า 
4. ไม่ใช้ข้อมลูหรือเอกสารใด ๆ ของลกูค้าและคู่ค้าของบริษัทฯท่ีมอบให้ในการทําธุรกิจกบับริษัทฯ ไปแจกจ่าย

หรือเผยแพร่ให้บคุคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลกูค้าและคู่ค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือแก่
บุคคลอ่ืนในบริษัทฯ ท่ีไม่มีหน้าท่ีต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีท่ีถูกบังคับให้เปิดเผยโดยกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้อง 

5. ไมพ่งึเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากลกูค้าและคูค้่า เพ่ือการตอบแทนการทํางานในหน้าท่ีของตน 
6. ไม่พึงรับ หรือให้การเลีย้งรับรอง สิทธิประโยชน์ หรือของขวญัอนัมีราคาแพง หรือการรับนัน้ ทําให้พนกังาน

ต้องยอมปฏิบติัตามความประสงค์ของคูค้่าในสิง่ท่ีไมถ่กูต้องตอ่หลกัปฏิบติัโดยปกติของบริษัทฯ 
 
5. การตดิตามดูแลให้มีการปฏบัิตติาม 

1. บริษัทฯ ให้ถือเป็นภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบ 
ทําความเข้าใจ และปฏิบติัตามข้อพึงปฏิบติัท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจนีอ้ย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการ 
ฝ่าฝืนหรือกระทําการใด ๆ ท่ีขดัตอ่จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสม 
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ทะเบียนเลขท่ี 0107554000216 

 

2. ผู้บริหารทุกระดบัมีหน้าท่ีสอดส่องดูแลและรับผิดชอบท่ีจะดําเนินการให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตน
รับทราบ เข้าใจและปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งจริงจงั 

3. เม่ือมีข้อสงสยัเก่ียวกับวิธีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสอบถามผู้บงัคับบญัชา หรือ 
อาจขอคําปรึกษาจากสํานักเลขานุการบริษัท ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบชีแ้จงให้ทราบถึงวิธีในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

4. สํานกัเลขานกุารบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาช่องทางหรือ
กระบวนการเพ่ือติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว รวมถึงเสนอให้มีการทบทวนปรับปรุงเป็น
ประจําอย่างน้อยทุก 1 ปี เพ่ือให้จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยนําเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพ่ือขอความเห็นชอบ และเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

 
6. ข้อแนะนําเม่ือเกดิปัญหา 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีกําหนดขึน้นี ้ไม่อาจครอบคลุมในทุกเร่ืองได้ พนักงานอาจจะเผชิญกับกรณีต่าง ๆ  
ท่ีไม่คาดคิด เม่ือพนกังานไม่แน่ใจในความเหมาะสมท่ีจะประพฤติปฏิบติั พนกังานควรปรึกษาหารือกับผู้บงัคบับญัชา
ตามลําดบัชัน้   
 
 

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี  ้ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2560 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561  
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