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จรรยาบรรณธุรกิจ 

Code of Conduct 

(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
 

บทนํา 
บริษัทมีความมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจโดยต้ังอยูบนพื้นฐานของความชอบธรรมและมุงม่ันสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับผูถือหุนรวมถึงการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม บริษัทจึงกําหนดใหเปนหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน จะตองรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติท่ีกําหนด
ไวในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) นี้อยางเครงครัด เพื่อบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและเพ่ือประโยชนของ        
ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และสังคม 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยความซ่ือสัตยสุจริต และ

เท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติตอบริษัท ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย สาธารณชน และสังคม 
2. เพื่อบริษัทจะไมใชวิธีการหรือการกระทําท่ีมิชอบดวยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม เพียงเพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุผลสําเร็จ 
 

คําจํากัดความ 
จรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง คุณความดี ความยุติธรรมและความถูกตอง ท่ีเปนขอพึงปฏิบัติสําหรับการประกอบธุรกิจ 
แนวทางปฏิบัติ คือ แนวทางการกระทําเพื่อรักษาและสงเสริมไวซ่ึงเกียรติคุณและช่ือเสียง 
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สวนท่ี 1 : หลักจรรยาบรรณธุรกิจ  

1. ความซ่ือสัตย (Honesty) 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมุงม่ันกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง ปฏิบัติงานและตัดสินใจภายใตความ
ซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา ภายใตขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมท้ังการ
คํานึงถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอองคกร และไมทําใหเกิดความเขาใจผิดโดยเจตนาหรือหลอกลวงผูอ่ืนโดยการ
บิดเบือนสารสนเทศ พูดเกินความจริง พูดความจริงบางสวน เลือกปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  

2. คุณธรรม (Integrity) 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ควรแสดงออกถึงคุณธรรมสวนบุคคล และมีความกลาพอท่ีจะทําตามส่ิง
ท่ีตนเองเช่ือ โดยกระทําในส่ิงท่ีตนคิดวาเปนส่ิงท่ีถูกตองถึงแมวาจะมีแรงกดดันใหทําตรงกันขามเปนคนท่ียึดม่ันใน
หลักการ นาเคารพนับถือ และมีความเท่ียงธรรม โดยจะไมยอมละท้ิงหลักการเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งจน
กลายเปนคนไมมีคุณธรรม 

3. การรักษาคําพดูและความนาเชื่อถือไววางใจ (Promise-keeping and Trust Worthiness) 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองเปดเผยและจัดหาสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ และแกไขความเขาใจท่ีผิด
จากขอเท็จจริง และพยายามทําทุกอยางท่ีเหมาะสมเพื่อทําใหความมุงหมายและเจตนาของตนสมบูรณ และไมใชการ
ตีความขอตกลงท่ีไมเหมาะสมทางเทคนิคหรือยึดถือตามกฎหมายมากเกินไปเพียงเพื่อใชเปนเหตุผลท่ีจะไมใหความ
รวมมือหรือหลีกเล่ียงขอตกลงท่ีทําไว   

4. ความจงรักภักดี (Loyalty) 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองแสดงความจงรักภักดีตอบุคคลและสถาบันโดยการชวยเหลือ
และอุทิศตนตอหนาท่ี ไมใชหรือเปดเผยสารสนเทศท่ีเปนความลับเพื่อประโยชนสวนตน ดํารงไวซ่ึงความสามารถใน
การตัดสินใจอยางมืออาชีพท่ีเปนอิสระโดยหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไมเหมาะสมและความขัดแยงทางผลประโยชน มีความ
จงรักภักดีตอบริษัทและเพื่อนรวมงาน ไมกระทํากิจกรรมท่ีใชประโยชนจากตําแหนงหนาท่ีการงานของตน 

5. ความยึดม่ันในวิชาชีพ (Professionalism) 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยทักษะความรู ความสามารถตามหลักการใน
วิชาชีพท่ีพึงปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา 

6. ความยุติธรรม (Fairness) 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองมีความยุติธรรมและคุณธรรมตอผูท่ีเกี่ยวของและปฏิบัติตอบุคคล
อ่ืนอยางเทาเทียมกัน ไมใชอํานาจตามอําเภอใจ และไมใชวิธีการโกงหรือวิธีการท่ีไมเหมาะสมเพ่ือใหไดมาซ่ึง
ผลประโยชน  
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7. การเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Concern for Others) 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองเอาใจใส เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เมตตาปราณีและหวังดีตอผูอ่ืน         
ใหปฏิบัติตอผูอ่ืนเชนเดียวกับท่ีตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอเรา (Golden Rule) 

8. การเคารพตอผูอ่ืน (Respect for Others) 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองเคารพในเกียรติ ความมีอิสระในการกระทําใด ๆ ความเปนสวนตัว 
การมีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของแตละบุคคล มีความสุภาพและปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

9. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ (Compliance with Laws and Regulations) 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

10. การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนเลิศ (Commitment to Excellence) 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนเลิศ ตองมีความรู มีการตระเตรียมการ มีการ
เพิ่มพูนความรูความเช่ียวชาญในทุกเร่ืองท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

11. ภาวะผูนาํ (Leadership) 

คณะกรรมการ และผูบริหาร ตองรับผิดชอบในสถานภาพของภาวะผูนํา 

12. ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Reputation and Morale) 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปองกันและสรางสรรคช่ือเสียงท่ีดีของบริษัท 

13. ความรับผดิชอบตามหนาท่ี (Accountability) 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองรับทราบและยอมรับความรับผิดชอบตามหนาท่ีของตนเพื่อใหมี
การคํานึงถึงจริยธรรมในการตัดสินใจของตน 

14. บุคลากร (People) 

คณะกรรมการ และผูบริหาร ตองสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของบริษัท และใหความสําคัญตอการเล่ือนตําแหนงและการใหผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม เพื่อใหบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของบริษัทท้ังในปจจุบันและอนาคต 
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15. นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 

บริษัทใหความสําคัญตอกิจกรรมท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
แนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานดังนี้ 

 หลีกเล่ียงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 
 ในกรณีท่ีจําเปนตองทํารายการเชนนั้น ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท และใหทํารายการนั้นเสมือนการ

ทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียในรายการนั้นตองไมมี
สวนในการพิจารณาอนุมัติ 

 ในกรณีท่ีเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยาง
เครงครัด 

 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวมหรือเปนผูถือหุน
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัท จะตองแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางเปนลายลักษณอักษร 

 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือท่ีปรึกษาในบริษัท หรือองคกร
ทางธุรกิจอ่ืนๆ  การดํารงตําแหนงนั้นจะตองไมขัดตอผลประโยชนของบริษัท และการปฏิบัติหนาท่ี
โดยตรงในบริษัท 
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16. นโยบายการรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายใน (Confidentiality of Information and Inside 
Information)  

บริษัทใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการใชขอมูลของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
สอดคลองกับกฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูท่ีเกี่ยวของให
ความสําคัญตอการเก็บรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายในของบริษัท เชน ขอมูลภายในท่ียังไมเปดเผยตอ
สาธารณะ หรือขอมูลท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ หรือขอมูลท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท เปนตน โดย
สรุปไดดังนี้ 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมใชขอมูลภายในของบริษัท ในการหาประโยชนสวนตนและในเร่ืองการ
ทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท หรือทําธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง  

 กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูท่ีเกี่ยวของ ตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) เชน การระมัดระวังในการใชขอมูลภายในใดๆ 
ซ่ึงอาจมีผลตอราคาของหลักทรัพยของบริษัท หนาท่ีการรายงานขอมูลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท        
เปนตน 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทตอบุคคลภายนอก 
โดยเฉพาะคูแขงของบริษัท แมหลังพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแลว  

 กําหนดใหเฉพาะผูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงเทานั้นท่ีจะไดรับขอมูล สําหรับงานดานระบบ
คอมพิวเตอร ขอมูลท่ีเปนความลับของบริษัทและขอมูลท่ีจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงไดมี
การกําหนดบุคคลท่ีจะมีสิทธิในการเรียกใชขอมูลภายในโดยมีรหัสผานเฉพาะบุคคลในการเขาสูระบบ  

สําหรับมาตรการลงโทษ หากบริษัทพบวามีการนําขอมูลภายในบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูท่ี
เกี่ยวของนั้น บริษัทจะมีบทลงโทษท่ีรุนแรงถึงข้ันใหออกจากงานทันที  

17. นโยบายการปกปองทรัพยสินของบริษัท (Properties Protection) 

บริษัท คาดหวังใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีความรับผิดชอบในการปกปองดูแลทรัพยสินของบริษัท 
และใชทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและไมนําทรัพยสินของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนของ
ตนเองหรือผูอ่ืน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 ผูบริหาร และพนักงาน ตองใชทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัท อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด      
แกบริษัท 

 ผูบริหาร และพนักงาน ตองดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท มิใหเส่ือมเสีย สูญหาย 
 กําหนดแนวทางการปองกันภัยหรือความเส่ียงภัยท่ีเกิดตอทรัพยสินของบริษัท ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 

เชน ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ เปนตน 



7 

 

18. นโยบายเก่ียวกับการรับ การใหของขวัญและส่ิงตอบแทน 

บริษัท กําหนดใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหและรับของขวัญ ทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใด ดังนี้ 

 ผูบริหาร และพนักงานถูกหามไมใหเรียกผลประโยชนใดๆ จากคูคาและหรือผูท่ีทําธุรกิจกับบริษัท 
 ผูบริหาร และพนักงานถูกหามไมใหเสนอผลประโยชนใดๆ ตอบุคคลภายนอก คูคา เพื่อจูงใจใหปฏิบัติในทาง

ท่ีมิชอบ 
 ผูบริหาร และพนักงานควรหลีกเล่ียงการใหหรือรับของขวัญหรือส่ิงตอบแทนอ่ืนใด จากคูคา และ/หรือผูท่ี    

ทําธุรกิจกับบริษัท เวนแตในโอกาสที่เปนชวงเทศกาลในมูลคาท่ีเหมาะสม (ไมเกิน 3,000 บาท  ตอราย) และ  
ไมเกี่ยวของกับการผูกมัดทางธุรกิจ 

19. จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสินทางปญญา 

บริษัท กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตองมีความรอบคอบและความระมัดระวัง
ในงานทรัพยสินทางปญญารวมถึงตองเคารพลิขสิทธ์ิของเจาของทรัพยสินทางปญญา 

20. นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น 

บริษัท กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการใหสินบนและการ
คอรรัปช่ัน โดยมีรายละเอียดตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปช่ัน ซ่ึงบริษัทไดจัดทําเปนเอกสารแยก
ตางหาก 
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21. นโยบายดานการไมละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทไดใหความสําคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย รวมท้ังหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้ 

ดานสิทธิมนุษยชน 
 เคารพในศักดิ์ศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลท่ีไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวาง

การปฏิบัติหนาท่ี และไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติท้ังทางตรงหรือทางออม ไมวา

จะเปนเช้ือชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดาน
การเมืองท่ีไมผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอ่ืนใด 

 จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานพึงจะไดรับจากบริษัท 
 จัดใหมีข้ันตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขท่ีเหมาะสมและเปน

ธรรม 
 กรณีมีการกระทําผิดระเบียบหรือวินัย จะตองดําเนินการเพื่อใหมีการพิจารณาสอบสวนเพ่ือลงโทษ

แลวแตกรณี และเพื่อความเปนธรรม 

22. นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

บริษัทมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมอยางสูงสุด ซ่ึงได
มีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมของทองถ่ินหรือ
ประเทศท่ีบริษัท เขาไปทําธุรกิจ 

 ปฏิบัติตามมาตรฐานเพ่ือกอใหเกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับ
พนักงานทุกคน 

 สงเสริมการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม
ในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการปองกันส่ิงแวดลอมตามกฎหมายของ
อุตสาหกรรม  

 เปดเผยขอมูลท่ีเปนจริง ในเรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัย ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
บริษัท 
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23. นโยบายการจัดทํารายงานทางการเงิน การบันทึกขอมูล และการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงินของบริษัท  

บริษัทเช่ือม่ันวา การบันทึกรายการทางการเงินของบริษัทถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงเปนสวนสําคัญตอความนาเช่ือถือของบริษัท อีกท้ังยังเปนปจจัยสําคัญในการรักษาความเช่ือม่ันและความไววางใจจาก
พนักงาน ผูถือหุน รวมท้ังผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความรับผิดชอบท่ีตองบันทึก จัดหมวดหมู 
และประมวลผลรายการธุรกรรมทางการเงินทุกรายการอยางถูกตองและครบถวนโดยเปนไปตามหลักการและมาตรฐาน
การบัญชี รวมท้ังถูกตองตามกฎหมาย และขอกําหนดของทางราชการ 

การจัดทํารายงานการเงินอยางไมถูกตอง หรือจงใจบิดเบือนรายงานทางการเงินของบริษัท เปนการฝาฝนนโยบาย
ของบริษัท หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานคนใดคนหน่ึงของบริษัทบันทึกขอมูลดานบัญชีและการเงิน หรือ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท โดยมีเจตนาซอนเรน ปกปด หรือบิดเบือนขอมูล นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหนาท่ี
ตองเก็บรักษา ปกปอง และทําลายเอกสารของบริษัท ตามท่ีบริษัทและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนดไว 

บริษัทจะนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ี
เห็นวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวา       
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

การท่ีบริษัทจัดใหมีการควบคุมภายในทางดานบัญชีและการเงิน จะทําใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคใน
การทําใหขอมูลทางดานบัญชีและการเงินถูกตองและเช่ือถือได การควบคุมภายในท่ีควรจัดใหมี อาทิเชน การอนุมัติ
รายการ การควบคุมความถูกตองและครบถวนของรายการ การควบคุมทรัพยสิน การกระทบยอดบัญชีคุม (Reconciliation) 
การตรวจสอบความถูกตองกับบุคคลท่ีสาม และการควบคุมการสรุปรายการและการผานรายการไปยังบัญชีคุมยอด  

การจงใจใชอิทธิพลอยางไมเหมาะสม หรือขมขู บงการ หรือทําใหเกิดการเขาใจผิดข้ึนกับผูสอบบัญชี                  
ผูตรวจสอบอิสระ และผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับรายงานสถานะทางการเงิน กระบวนการปฏิบัติงานหรือการควบคุม
ภายในถือเปนการละเมิดนโยบายของบริษัท  

พนักงานบัญชีและการเงิน รวมถึงผูบริหารระดับสูงทุกคนของบริษัท มีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให
กระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมดานบัญชีและการเงินของบริษัท เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และตรง
ตามกําหนดเวลา เพื่อใหผูใชรายงานผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท ท่ีแสดงออกสูสาธารณะเขาใจ
รายงานเหลานั้นอยางถูกตอง 

หากพนักงานพบรายงานดานบัญชีและการเงินท่ีนาสงสัย หรือพบการแสดงผลการดําเนินงานไมถูกตอง หรือ      
ไมเหมาะสม รวมท้ังพบเห็นการใชอํานาจหนาท่ีกระทําการโดยมิชอบ ขอใหพนักงานแจงขอมูล เบาะแส หรือรายงาน
ขอเท็จจริง ตามชองทางท่ีบริษัทไดกําหนดไวในสวนท่ี 4 เร่ือง การรองเรียน  
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สวนท่ี 2 : แนวทางปฏิบัติ 

1. แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบรษิัท 

 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนอยาง
ตอเนื่อง เปนประจําทุกๆ ป  

 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ความระมัดระวังและรักษาประโยชนของบริษัท และผูถือหุน 

 พึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางกํากับดูแล
กิจการท่ีดี และขอบังคับของบริษัท 

 กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝายบริหาร เพื่อใหม่ันใจวา มีการนํานโยบายและ  
กลยุทธท่ีไดกําหนดไวไปปฏิบัติตาม เพื่อประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่เกี่ยวของ  

 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย และกําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ     
ชุดยอย ใหชัดเจนและเหมาะสม 

 พิจารณาการทํารายการทางธุรกิจท่ีสําคัญของบริษัทดวยความต้ังใจและขยันหม่ันเพียร 

 จัดประชุมคณะกรรมการแ ละพิจารณาวาระการประชุมอยางเหมาะสม 

 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ 

 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) 
กลาวคือ มีการรักษาความลับของสารสนเทศท้ังท่ีเปนขอมูลภายในของบริษัทซ่ึงยังไมอนุญาตใหเปดเผย
ตอบุคคลภายนอก และขอมูลท่ีเปนความลับของบริษัท รวมท้ังไมใชขอมูลภายในของบริษัท ซ่ึงยังไมได
เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ัง บริษัทมีนโยบายใหกรรมการ (รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ) รายงานขอมูลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท
ลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนทําการซ้ือขาย โดยแจงตอคณะกรรมการบริษัทหรือผูท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย หรือเลขานุการบริษัท   

 หลีกเล่ียงการกระทําหรือการตัดสินใจ ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

2. แนวทางปฏิบัติของผูบรหิาร 
 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม เพื่อทําใหม่ันใจไดวาการตัดสินใจหรือกระทําการ

ใดๆ ไดคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกลุมผูท่ีเกี่ยวของโดยภาพรวม 

 ปฏิบัติหนาท่ีอยางมืออาชีพดวยความรูความชํานาญ ความมุงม่ันและมีความรอบคอบระมัดระวัง มองเห็น
ปญหาลวงหนาและหาวิธีการแกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวไว รวมถึงมี
การประยุกตใชความรูและทักษะในการจัดการบริษัท อยางเต็มความรูความสามารถ 
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 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) 
กลาวคือ ไมหาประโยชนใสตนและผูท่ีเกี่ยวของ โดยการใชขอมูลภายในใดๆ ซ่ึงอาจมีผลตอราคาของ
หลักทรัพย เชน ขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลการเจรจาการคาโดยบริษัท ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีบริษัท
สมควรจะตองแถลงเปนการท่ัวไป เปนตน เพื่อซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท โดยการนําสารสนเทศ
ภายในท่ียังไมไดเปดเผย หรือท่ีเปนความลับไปใช หรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทําการ
อันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 30 วันกอนท่ีจะมีการเผยแพรขอมูล
ดังกลาว และในชวง 3 – 5 วัน หลังจากท่ีมีการเผยแพรขอมูลดังกลาว ดังนั้น จึงควรหลีกเล่ียงการซ้ือ หรือ
ขายในชวงเวลาดังกลาว หรือพึงระมัดระวังเร่ืองจังหวะเวลาการซ้ือ หรือขายหลักทรัพย 
รวมท้ัง บริษัทมีนโยบายใหผูบริหารระดับสูง (รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ) รายงานขอมูลการซ้ือขายหลักทรัพย
ของบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนทําการซ้ือขาย โดยแจงตอคณะกรรมการบริษัทหรือผู ท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือเลขานุการบริษัท  

 จัดใหมีการกํากับดูแล ระบบการตรวจสอบภายในบริษัทและสภาพแวดลอมของบริษัทโดยสม่ําเสมอ
เพื่อใหม่ันใจวา ไดมีการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการที่กําหนดเอาไว และเพื่อใหทราบจุดออน
และรายการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ 

 จัดใหมีการรายงานสารสนเทศท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และสมํ่าเสมอ รวมถึงจัดใหมีการรายงาน
แนวโนมในอนาคตของบริษัทบนพื้นฐานของความเปนไปไดและมีขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอ 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ รวมถึง จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ขอบังคับของบริษัท และขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รักษามาตรฐานอุตสาหกรรมและกําหนด
แนวทางปฏิบัติใหทันตอเหตุการณ มีเอกสารหลักฐานท่ีเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการดําเนินการ
ควบคุมและการดูแลรักษาใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดสําหรับนําไปใชปฏิบัติในทุกระดับของการ
จัดการ เพื่อใหม่ันใจไดวาธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
มีการแบงแยกกิจกรรมดําเนินธุรกิจ และจัดใหมีการอนุมัติการดําเนินการท่ีเหมาะสมเปนไปตามท่ีกฎหมาย
และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ  

 พัฒนาบริษัทใหบรรลุถึงเปาหมาย วัตถุประสงค และเปนมาตรฐานท่ียอมรับ 

 สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับบริษัทใหผูท่ีเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับทราบ  

 กํากับดูแลกิจการ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน และความเจริญเติบโตใหกับบริษัท และเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหกับผูถือหุนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางไมหยุดนิ่ง อันหมายถึง ความเพียรพยายามท่ีจะใหผูถือหุนไดรับ
ผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอและยั่งยืน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียฝายอ่ืนๆ ดวย  
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3. แนวทางปฏิบัติของเลขานุการบริษัท 
 ขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ความระมัดระวังและรักษาประโยชนของบริษัท 

 ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท  เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ รวมถึงจรรยาบรรณ
ธุรกิจ แนวทางกํากับดูแลกิจการท่ีดี และตามขอบังคับของบริษัท ท้ังนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

 มีความพรอมและต้ังใจในการจัดประชุมผูถือหุน การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย 
และการจัดเตรียมรายงานการประชุม และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 เปนส่ือกลางและผูประสานงานท่ีดีระหวางกรรมการและผูถือหุน  
 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) 

กลาวคือ รักษาขอมูลภายในบริษัท ใหเปนความลับ รวมถึงขอมูลในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ของบริษัท และไมอนุญาตใหเปดเผยขอมูลตอภายนอก และไมใชขอมูล
ภายในของบริษัท ซ่ึงยังไมเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูท่ีเกี่ยวของ 

 

4. แนวทางปฏิบัติของพนักงาน 
 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอบริษัท 

 พึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและขอบังคับของบริษัท 

 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) 
กลาวคือ มีการรักษาความลับของสารสนเทศท้ังท่ีเปนขอมูลภายในของบริษัทซ่ึงยังไมอนุญาตใหเปดเผย
ตอบุคคลภายนอก และขอมูลท่ีเปนความลับของบริษัท รวมท้ังไมใชขอมูลภายในของบริษัท ซ่ึงยังไมได
เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูท่ีเกี่ยวของ 

 พึงรักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีในหมูพนักงาน 
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5. แนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจใหเจริญกาวหนาอยางมืออาชีพ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความมี

คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการใหความสําคัญของการปฏิบัติท่ีดีตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ทุกฝาย ดวยเหตุ
นี้คณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูง จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดีตอผูมีสวนไดเสียข้ึน เพื่อเปนแนวทางการทํางาน
ท่ีดี และปฏิบัติหนาท่ีอยางมีจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้ 

5.1 แนวทางปฏิบัติตอผูถือหุน 

บริษัทมุงม่ันเปนตัวแทนท่ีดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน 
โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาวดวยผลตอบแทนท่ีดีและตอเนื่อง มีการเปดเผย
ขอมูล ท่ีถูกตอง มีรายละเอียดอยางเพียงพอ เช่ือถือได และภายในเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังการปฏิบัติตอ   
ผูถือหุนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน   

5.2 แนวทางปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภค 

บริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความสําคัญของลูกคาและผูบริโภคของบริษัทและมั่นใจวา เงื่อนไขทาง   
การคาตางๆ เปนไปดวยความเปนธรรมตามมาตรฐานการคาโดยท่ัวไป โดยบริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะให
ผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุดท้ังดานคุณภาพและราคา และสามารถสงมอบสินคาและ
บริการใหแกลูกคาและผูบริโภคไดภายในเวลาท่ีกําหนด มีนโยบายรักษาความลับของลูกคาและผูบริโภค 
รวมท้ังจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะในสินคาและบริการ รวมท้ังรับขอรองเรียน 
เพื่อใหลูกคาและผูบริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุดในสินคาและบริการเพื่อความสัมพันธท่ียั่งยืนตอไป  

5.3 แนวทางปฏิบัติตอพนักงาน 

บริษัทใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลมาตลอด โดยมีการดูแลใหพนักงานไดรับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม มีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม สงเสริมใหพนักงานมีโอกาสพัฒนา
ความรูความสามารถอยูเสมอ มีการจัดสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทํางาน
ตามหนาท่ี รวมถึงการจัดสวัสดิการพนักงานตามกฏหมายแรงงาน และอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

5.4 แนวทางปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ 

บริษัทจะดําเนินธุรกิจกับคูคาและ/หรือเจาหนี้ใดๆ ท่ีไมนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียตอช่ือเสียงของบริษัท หรือ
การขัดตอกฎหมาย มีการคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกับคูคา         
และ/หรือเจาหนี้ ทําการคัดเลือกคูคาและ/หรือเจาหนี้ดวยความยุติธรรม รวมท้ังปฏิบัติตามสัญญาหรือ
เง่ือนไขทางการคาท่ีไดตกลงกันไวอยางเครงครัด และกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได ตองรีบ
เจรจากับคูคาและ/หรือเจาหนี้ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข 
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5.5 แนวทางปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

บริษัทไดปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการ
กลาวหาบริษัทที่เปนคูแขงทางการคาดวยขอมูลที่ไมเปนความจริง รวมถึงไมเขาถึงสารสนเทศที่เปน
ความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

5.6 แนวทางปฏิบัติตอชุมชนและสังคม 

บริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนและการเอาใจใสตอผลกระทบตอผูท่ีอยูรอบขางมากกวาท่ีมีกําหนดไวในกฎหมาย และพยายามท่ี
จะคอยๆ ใหมีการซึมซับเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม   
บริษัทคาดหวังท่ีจะดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินท่ีบริษัทต้ังอยูหรือเขาไปทําธุรกิจ และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน มุงม่ันท่ีจะใชความพยายามอยางตอเนื่องท่ีจะ
ดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ท้ังท่ีดําเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐและชุมชน 
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สวนท่ี 3 : การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีหนาท่ีลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจนี้ และลงนามการ

ประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเปนประจําทุกป รวมท้ังอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม โดยถือ
เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยางเครงครัด 

2. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และมี
หนาท่ีในการสอดสองดูแลและสงเสริมใหพนักงานภายใตบังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีกําหนด 

3. กําหนดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยูเปนประจํา โดยหนวยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)  

4. บริษัทมีการทบทวนเพื่อใหจรรยาบรรณธุรกิจมีความเหมาะสมเปนประจําทุกป หากมีการปรับปรุง
อยางมีนัยสําคัญของจรรยาบรรณธุรกิจ จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 

สวนท่ี 4 : การรองเรียน 

หากพบเห็นการกระทําท่ีสงสัยวาฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ใหสอบถามขอสงสัยหรือ
รายงานตอผูบังคับบัญชา หรือผูบริหารระดับสูง หรือหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติ 
(compliance unit) หรือคณะกรรมการตรวจสอบแลวแตกรณี 

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพื่อรับเร่ืองรองเรียนหรือแจงเบาะแสอันควรสงสัย เพื่อ
รวบรวมขอมูลในการแกไขปญหา โดยมีชองทางเพิ่มเติม ดังนี้ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส e-mail : audit@wave-groups.com 
จดหมายธรรมดา สงถึง...คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 15 
เลขท่ี 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 

ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุมครองผูใหขอมูล หรือขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ และจะเก็บรักษาขอมูลของ

ผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน ซ่ึงบริษัท

ไดจดัทําเปนเอกสารแยกตางหาก 
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สวนท่ี 5 : วินัยและบทลงโทษ 

จรรยาบรรณธุรกิจถือเปนวินัยอยางหนึ่ง ซ่ึงกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองดํารงตนและปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท 

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามและสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ การกระทําตอไปนี้ถือเปนการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ 

 ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

 แนะนํา สงเสริมหรือสนับสนุนใหผูอ่ืนไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

 ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในกรณีท่ีตนทราบหรือควร
ทราบเน่ืองจากเกี่ยวของกับงานภายใตความรับผิดชอบของตน 

 ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอเท็จจริงท่ีอางวาไดมีการฝาฝน หรือการไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

 การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอ่ืน เนื่องจากการที่ผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

ท้ังนี้ การกระทําท่ีเขาขายผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ใหยึดถือและปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตาม
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท นอกจากน้ี ผูท่ีทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมาย 

 

โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 เปนตนไป 
ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ คร้ังลาสุด เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560 

 


