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สาสน์จากประธานกรรมการ 
 
 

ในการทีธุ่รกจิจะเจรญิเตบิโตกา้วหน้า มคีวามมัน่คงยัง่ยนื และ  เป็น
ที่ยอมรบัของสงัคมได้นัน้ สิง่ส าคญัประการหนึ่งซึง่จะขาดเสยีมไิดค้อืบรษิทั
จะต้องด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และขัน้ตอนหนึ่งในการส่งเสริม
จรรยาบรรณขององค์กรคือการก าหนดมาตรฐานทางจรรยาบรรณ และ
ประกาศให้ บุ ค ลาก รทุ ก ร ะดับขอ งบริษั ทท ราบและยึดถื อ เ ป็ น 
แนวปฏบิตัโิดยเคร่งครดัและรกัษามาตรฐานทางจรรยาบรรณนัน้ไวต้ลอดไป 
 

โดยที่บริษัทยึดมัน่ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
บรษิทัจงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัท
ทุกคนจะร่วมใจกันยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณที่บริษัทได้
ก าหนดไว้ในทุกกรณีเพื่อการเติบโตที่ย ัง่ยืนของธุรกิจ และเพื่อความเป็น    
สริมิงคลแก่ตวัผูป้ฏบิตัเิอง 

 
 

เจรญิ  สริวิฒันภกัด ี
ประธานกรรมการ 

วนัที ่ 14  พฤศจกิายน  2549 
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ค านิยาม 

 
เป็นทีเ่ขา้ใจร่วมกนัว่าในจรรยาบรรณ1ฉบบันี้ ค าว่า  
 
“บรษิทั”  หมายความถงึ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 

และบริษัทในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ากดั (มหาชน)  

 
“กรรมการ” หมายความถงึ  กรรมการของบรษิทั  
 
“ผูบ้รหิาร” หมายความถงึ พนักงานตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ส านักขึน้ไปจนถงึระดบัผูอ้ านวยการใหญ่ 
 
“พนักงาน” หมายความถงึ  พนักงานของบริษัทตามที่ ร ะบุ ไว้ ใน

ระเบยีบบรษิทัว่าด้วยการจ าแนกต าแหน่ง 
และการบรหิารค่าจา้งและเงนิเดอืน ซึ่งใน
ปัจจุบนัประกอบดว้ยพนักงานตาม สญัญา
จ้างพนักงานรายวัน และพนักงานราย
เดอืน   

 

 
1 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้วามหมายของค าว่า “จรรยาบรรณ” ไว ้ 
หมายถงึ ประมวลความประพฤตทิี่ผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้นเพื่อรกัษา
และส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสยีงและฐานะของสมาชิกอาจเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ 
กไ็ด ้  
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จรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ 
 

จรรยาบรรณเครอืไทยเบฟเวอเรจประกอบดว้ย 4 ส่วนทีส่ าคญัและ
มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างแยกมไิดด้งันี้ 

 

ส่วนท่ี 1  จรรยาบรรณของบริษทั 
 

บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกจิด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ถูกต้องตาม
กฎหมาย ศลีธรรม2 และจรยิธรรม3 มขี ัน้ตอนการท างานที่โปร่งใส ยดึถือ
ความถูกตอ้งชอบธรรมและด าเนินการต่างๆทัง้มวลภายใตน้โยบาย      การ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยจะด าเนินการใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่
บ ริ ษั ท ไ ด้ ก า ห น ด ไ ว้ เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท 
บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้  
 

บริษัทถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
ทีจ่ะตอ้งใหค้วามร่วมมอืและปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทัอย่างจริงจงั 
โดยบรษิทัยดึหลกัจรรยาบรรณต่อบุคคลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัดงันี้ 

 

 
2 พจนานุกรมฉบับราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า “ศีลธรรม” ไว้    
หมายถงึ  ความประพฤตทิีด่ทีีช่อบ ศลีและธรรม ธรรมในระดบัศลี 
3 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542  ให้ความหมายของค าว่า “จริยธรรม” ไว ้  
หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตั ิศลีธรรม กฎศลีธรรม 
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1.1 ความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  
 
(1) บรษิทัจะดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถอืหุน้และด าเนินธุรกิจ
ให้มีผลการประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงภาวะและปัจจยั
ความเสีย่งทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต     
 
(2) บริษัทมีหน้าที่ที่จะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานและ  
จะพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการปกป้องทรพัยส์นิและประโยชน์ของบรษิทั 
 
(3) บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่าง   
เป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั 
 
(4) บรษิัทจะก ากับดูแลให้มกีารบรหิารองค์กรด้วยความระมดัระวังและ
รอบคอบเพื่อป้องกนัความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้ 
 
(5) บริษัทจะระมดัระวงัในการเปิดเผยข้อมูลหรือการปฏิบัติการใดๆ 
อันจะท าให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสับสนและส าคัญผิดในข้อเท็จจริงของ
สารสนเทศ 
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1.2 ความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 
 
(1) บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรพัยากรที่มีคุณค่าขององค์กร  
บรษิทัจงึมุ่งมัน่ทีจ่ะสรรหาและว่าจา้งบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ   เขา้
มาปฏบิตัิงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการจดัสรรบุคลากรให้เหมาะ
กบัลกัษณะงาน 
 
(2) บรษิทัจะปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม  
 
(3) บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพฒันาความรู้และ
ประสบการณ์โดยจดัใหพ้นักงานไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมและโอกาสอันควร และ
ภายใตง้บประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร  
 
(4) บริษัทจะดูแลให้พนักงานมโีอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและ
ความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงคุณสมบตัิในด้านต่างๆ ของ
พนักงาน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลกิ ความน่าเชื่อถอื
ไวว้างใจ ฯลฯ ประกอบกบัต าแหน่งหน้าทีท่ีบ่รษิทัมอียู่ 
 
(5) บริษัทจะเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และจะดูแล 
เอาใจใส่ในสวสัดภิาพและความปลอดภยัต่อชวีติของพนักงานทุกคน และ
ใหพ้นักงานไดท้ างานในบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทีด่ี 
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1.3 ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 
 
(1) บริษัทจะแสวงหาและรักษาไว้ซึ่งลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าและ
ให้บริการที่ดีมีคุณค่ าทัง้ในด้านราคา และคุณภาพ ด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยกีารผลติ การพฒันาคุณภาพสนิคา้รวมทัง้บรกิาร 
 
(2) บรษิทัจะปฏบิตัติ่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม  
 
(3) บรษิัทจะรกัษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ และจะรกัษา
ค ามัน่สญัญาทีไ่ดใ้หไ้ว้ 

 

1.4 ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้า 
 

บริษัทจะประกอบการค้าอย่างถูกต้องชอบธรรมและจะพยายาม
แสวงหาประโยชน์อนัชอบธรรมร่วมกบับรรดาคู่คา้ทัง้หลายของบรษิทัไม่ว่า
จะเป็นผูร้บัเหมา ผูข้าย ผูซ้ื้อ ผูร้่วมทุน หรอืบุคคลอื่นใดทีท่ าการคา้กบับรษิทั   

 

1.5 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
(1) บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่
บรษิทัพงึมตี่อสงัคมและประเทศชาต ิ  
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(2) บรษิัทจะให้ความส าคญัในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมโดยค านึงถึง
ความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบบริษัทในทุกแห่งที่บริษัท
ด าเนินกจิการอยู่ 
  

1.6 การด าเนินธรุกิจอย่างถกูต้องชอบธรรม 
  

บรษิัทยดึถือหลกัส าคญัในการด าเนินธุรกิจ คอื ด าเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสตัย์สุจรติ ภายในกรอบของกฎหมาย ศลีธรรมและความถูกต้อง
ชอบธรรม   
 

การให้ การเสนอว่าจะให้ การเรียกร้อง รวมทัง้ การรับหรือ  
ตกลงว่าจะรับสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นการกระท าที่บริษัทจะไม่
ยนิยอมใหเ้กดิขึน้ 
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ส่วนท่ี 2  จรรยาบรรณของกรรมการ 
 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ภายในกรอบแห่ง
ศลีธรรมอนัดแีละการยดึถอืความถูกตอ้งชอบธรรมแล้ว บรษิทัมนีโยบายให้
กรรมการทุกคนยดึหลกัจรรยาบรรณต่อบุคคลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

 

2.1 ความรบัผิดชอบต่อบริษทั  
 

(1) ไม่ใช้หรอืแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งทีไ่ดร้บัแต่งตัง้มอบหมาย
ในบรษิทัไปในทางทีม่ชิอบ รวมทัง้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ หรอืโอกาสทาง
ธุรกิจโดยอาศยัขอ้มูลทีไ่ดล้่วงรู้หรอืรบัทราบจากการมตี าแหน่งหน้าทีน่ัน้ๆ  
ไปใชเ้พื่อผลประโยชน์แก่ตนเองไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 
(2) ปฏบิตัิตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดซีึ่งเป็นที่ยอมรบัเป็น
สากล และก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ในกรอบของ
จรรยาบรรณของบรษิทัดงัระบุขา้งตน้  

 
(3) ดูแลให้ผู้บรหิารรายงานเรื่องที่ส าคญัของบรษิัทต่อคณะกรรมการ
อย่างครบถ้วนถูกต้องทนัเวลาเพื่อให้คณะกรรมการได้มโีอกาสตัดสนิใจ 
บนพืน้ฐานของขอ้มูลทีพ่อเพยีงโดยถูกตอ้ง ทนัต่อเวลาและ มปีระสทิธภิาพ  
 
(4) ไม่รบัผลประโยชน์ที่มีผู้มอบให้ หรือเสนอให้เนื่องจากการด ารง
ต าแหน่งหน้าทีก่รรมการบรษิทั   
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(5) ไม่ท าธุรกิจหรอืกิจการใดๆ หรอืเขา้ไปเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ของธุรกจิหรอืกจิการใดๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบัธุรกจิหลกัของบรษิทั   
   
(6) เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัและประชุมผูถ้อืหุน้และ        มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบรษิัท
อย่างสม ่าเสมอ 

 

2.2 ความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 
(1) ในการด าเนินกิจการของบรษิัท กรรมการจะต้องปฏบิตัิหน้าทีด่ว้ย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ และข้อบังคบัของบรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั 

 
(2) ปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูถ้อืหุน้รายย่อยอย่างเป็นธรรม และ
พึงรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน
ไดร้บัการเอาใจใส่และไดร้บัการดูแลอย่างเท่าเทยีมกนั 

 
(3) ก ากบัดูแลใหม้กีารบรหิารองคก์รดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ
เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิความเสยีหาย  

 
(4) ก ากับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างถูกต้อง                
เพยีงพอ มคีวามโปร่งใส และทนัต่อเหตุการณ์อย่างเท่าเทยีมกนั 
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2.3 ความรบัผิดชอบต่อตลาดหลกัทรพัย ์
 
(1) ก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และ
ค าสัง่โดยชอบต่างๆ ของตลาดหลักทรพัย์และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์อื่นใดที่บรษิทั
เกีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั  

 
(2) ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ    
ต่อผู้ถือหุ้นทัว่ไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลกัทรพัย์ใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรอืของผู้อื่น รวมทัง้ระมดัระวงัมใิหพ้นักงานใชข้อ้มูล
ภายในของบริษัทที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทัว่ไปเพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของ 
พนักงานเองหรอืของผูอ้ื่น 

 
ในกรณีที่กรรมการคนใดด ารงต าแหน่งผู้บรหิารของบรษิัทด้วย ให้

กรรมการคนนัน้ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณของผูบ้รหิารตามที่ระบุในส่วนที ่3 
ดว้ย 
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ส่วนท่ี 3  จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ภายในกรอบแห่ง
ศีลธรรมอันดีและการยึดถือความถูกต้องชอบธรรมแล้ว ผู้บริหารทุกคน     
มหีน้าที่ศกึษาจรรยาบรรณของบรษิัทใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละปฏบิตัติาม
อย่างเคร่งครดั รวมทัง้ ระมดัระวงั และหลีกเลี่ยงมิให้มีการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารทุกคนยึดหลัก
จรรยาบรรณต่อบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้บรหิารดงัมรีายละเอยีดตามที่
ระบุไวข้า้งล่างนี้  รวมทัง้ใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณของพนักงานตามที่ระบุ
ในส่วนที ่4 ดว้ย 

 

3.1 ความรบัผิดชอบต่อบริษทั  
 
(1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ต่อบรษิทั 

 
(2) พึงเปิดเผยสถานภาพของบริษัทให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
ทราบตามความจ าเป็นอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเหตุการณ์ 
 
(3) อุทิศเวลา ความรู้  และความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทั 
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(4) วางตนให้เหมาะสมในฐานะตวัแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก  
รวมทัง้ ช่วยส่งเสรมิภาพพจน์ของบรษิทัเมื่อมโีอกาสอนัเหมาะสม 
 
(5) ในกรณีที่จะให้ขอ้มูลข่าวสาร หรอืให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือ
ต่อสาธารณชนในเรื่องทีอ่าจมผีลกระทบต่อกจิการหรอืภาพพจน์ของบรษิัท
จะตอ้งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัก่อน 

 
(6) ไม่ใช้หรอืแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งทีไ่ดร้บัแต่งตัง้มอบหมาย
ในบรษิทัไปในทางทีม่ชิอบ รวมทัง้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรอืโอกาสทาง
ธุรกิจโดยอาศยัขอ้มูลทีไ่ดล้่วงรู้หรอืรบัทราบจากการมตี าแหน่งหน้าทีน่ัน้ๆ  
ไปใชเ้พื่อผลประโยชน์แก่ตนเองไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม    

 
(7) ปฏบิตัิตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดซีึ่งเป็นที่ยอมรบัเป็น
สากลและยดึมัน่ในจรรยาบรรณของบรษิทั 

 
(8) ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทภายใน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รบัแต่งตัง้มอบหมายเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

 
(9)  ไม่รบัผลประโยชน์ที่มีผู้มอบให้ หรือเสนอให้เนื่องจากการด ารง
ต าแหน่งหน้าทีผู่บ้รหิารของบรษิทั   
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(10) ไม่ท าธุรกจิหรอืกจิการใดๆ หรอืเขา้เป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารของ
ธุรกจิหรอืกจิการใดๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบัธุรกจิหลกัของบรษิทั  
 

3.2 ความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 
(1) ในการด าเนินกิจการของบรษิัท ผู้บรหิารจะต้องปฏบิตัิหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีความโปร่งใส โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมติของทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ใน
ส่วนทีต่นมหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั 

 
(2) ปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูถ้อืหุน้รายย่อยอย่างเป็นธรรม  

 
(3) เปิดเผยขอ้มูลต่อผู้ถือหุน้ทุกคนตามความจ าเป็น เพยีงพอ มคีวาม
โปร่งใส และทนัต่อเหตุการณ์  
 

3.3 ความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 
 
(1) พงึมทีศันคติที่ดตี่อผู้ใต้บงัคบับญัชาและปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชา
ดว้ยความเมตตาและเป็นธรรม รวมทัง้ ไม่ใชอ้ านาจหน้าทีใ่นทางมชิอบ 
 
(2) ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน า และค าปรกึษาแก่ผู้ใต้บงัคบับัญชา  
รวมทัง้รบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผู้ใต้บงัคบับญัชาดว้ยความ
เตม็ใจและจรงิใจ 
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(3) ส่งเสรมิให้พนักงานได้รบัการฝึกอบรมในหลกัสูตรที่เหมาะสมเพื่อ
เป็นการเพิม่พูนทกัษะของพนักงานและเพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัิหน้าที่ 
ตามโอกาสอนัควรและภายใตง้บประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร 
 
(4) ส่งเสรมิระบบการประเมนิผลงานที่เป็นธรรมและดูแลให้พนักงาน
ไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม  
  

3.4 ความรบัผิดชอบต่อตลาดหลกัทรพัย ์
 

(1) ก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และ
ค าสัง่โดยชอบต่างๆ ของตลาดหลักทรพัย์และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์อื่นๆ ที่บรษิัท
เกีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั  

 
(2) ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ    
ต่อผู้ถือหุ้นทัว่ไปเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลกัทรพัย์ใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรอืของผู้อื่น รวมทัง้ระมดัระวงัมใิหพ้นักงานใชข้อ้มูล
ภายในของบริษัทที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทัว่ไปเพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ  ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของ
พนักงานเองหรอืของผูอ้ื่น 
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ส่วนท่ี 4  จรรยาบรรณของพนักงาน 
 

นอกเหนือจากการปฏบิตัติามกฎหมาย ตลอดจนระเบยีบ  ขอ้บงัคบั
การท างานทีเ่กีย่วขอ้งแล้ว พนักงานทุกคนมหีน้าทีศ่กึษาจรรยาบรรณของ
บรษิทัใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแท้และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั  ระมดัระวงั และ
หลีกเลี่ยงมิให้มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยบริษัทมีนโยบายให้
พนักงานทุกคนยดึหลกัจรรยาบรรณต่อบุคคลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงาน
ดงันี้ 
 

4.1 ความรบัผิดชอบต่อบริษทั  
  
(1) พนักงานมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการใชท้รพัยส์นิของบรษิัท
ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ อย่างระมดัระวงั มคีวามรบัผดิชอบ และดูแล
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เสมอ รวมทัง้ดูแล
รบัผิดชอบต่อทรพัย์สินของบริษัทมิให้สูญหาย เสียหาย น าไปใช้ในทาง    
ทีผ่ดิ ความรบัผดิชอบนี้ไม่เพยีงแต่ครอบคลุมถงึการปฏบิตัตินของพนักงาน
เท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการใส่ใจที่จะปฏิบตัิตามขัน้ตอนของการรกัษาความ
ปลอดภยั และการตื่นตวัต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้และท าให้ทรพัยส์นิของ
บรษิทัเกดิความเสยีหาย สญูหาย หรอืถูกใชไ้ปในทางทีผ่ดิ รวมทัง้ดูแล และ
เป็นหูเป็นตาในการปกป้องชื่อเสยีง ทรพัย์สนิ ตลอดจนผลประโยชน์ของ
บริษัท นอกจากนี้พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทโดยไม่เกิด
ประโยชน์แก่บรษิทั และตอ้งไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น 
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(2) พนักงานจะต้องไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์
ของบรษิทั หรอืกระท าการใดๆ อนัอาจท าใหบ้รษิทัเสยีผลประโยชน์ หรอืได้
ประโยชน์น้อยกว่าทีค่วรหรอืเป็นการแบ่งผลประโยชน์ไปจากบรษิทั 

 
(3) พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
รอบคอบ รวดเรว็ ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของบรษิทั 
เป็นส าคญั มีความซื่อสตัย์ สุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทน และมีความ
ขยนัหมัน่เพยีร  พฒันาตนเองใหม้คีวามรอบรูอ้ยู่เสมอ 

 
(4) พนักงานจะต้องรบัผดิชอบในภารกิจหรอืหน้าที่ที่ไดร้บัมอบหมาย
ด้วยความตัง้ใจในการท างาน  มีกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ชดัเจนและโปร่งใส ค านึงถงึความเสีย่งทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต  

 
(5) พนักงานจะต้องไม่ใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งที่ได้รบั
แต่งตั ้งมอบหมายในบริษัทไปในทางที่มิชอบ รวมทั ้ง  ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์หรอืโอกาสทางธุรกิจโดยอาศยัขอ้มูลที่ได้ล่วงรู้หรือรบัทราบ
จากการมตี าแหน่งหน้าที่นัน้ๆ  ไปใช้เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม     
 
(6) พนักงานทุกคนจะตอ้งร่วมมอืกนัจดัท าขอ้มูลทุกประเภทของบรษิทั
บนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นจริง ทันเหตุการณ์  ภายใต้มาตรฐาน
เดยีวกนั 
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(7) พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทที่ยงัมไิดม้กีารเปิดเผย
ต่ อสาธา รณะ  ยก เว้น เ ป็นการ เ ปิด เผยตามกฎหมายหรือ ได้รับ 
การอนุมตัิจากบรษิัทแล้ว การรกัษาความลบัของขอ้มูลนี้รวมถึงขอ้มูลของ 
คู่ค้า ผลิตภัณฑ์ แผนงาน บริการ กลยุทธ์ ข้อมูลทางด้านการบรหิารงาน
บุคคล เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของพนักงาน วิธีการด าเนินการและ
ระบบงาน ตลอดจนสิทธิและข้อผูกพันที่บริษัทมีกับบุคคลภายนอก 
พนักงานจะตอ้งไม่น าขอ้มูลทีจ่ดัท าขึน้หรอืไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที่
ในฐานะพนักงานบรษิทัไปใชเ้พื่อก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ส่วนตน 
 
(8) พนักงานจะตอ้งไม่ท าธุรกจิหรอืกจิการใด ๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบั
ธุรกิจหรอืกิจการหลกัของบรษิัท และไม่แสวงหาประโยชน์หรอืโอกาสทาง
ธุรกิจโดยอาศยัขอ้มูลที่ตนได้ล่วงรู้หรอืรบัทราบจากการมีต าแหน่งหน้าที่  
ไปใช้เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  รวมทัง้
ไม่กระท าการเป็นคู่ค้ากบับรษิทัอนัเป็นทางใหบ้รษิัทตอ้งเสยีประโยชน์จาก
การกระท าดงักล่าว 

 
(9) หากพนักงานได้รบัของขวญัที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสยัจากคู่ค้า
หรอืผูท้ าธุรกจิกบับรษิทัไม่ว่าจะในโอกาสตามประเพณีนิยมซึง่ม ี       ธรรม
เนียมการให้ของขวญัหรือไม่ก็ตาม ให้พนักงานรายงานให้ผู้บังคบับญัชา
รบัทราบ 
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การแลกเปลี่ยนของก านัลหรือการเลี้ยงตอบแทนตามธรรมเนียม
สามารถท าได้ตามความเหมาะสมเพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็นการ
รักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ อย่างไรก็ตาม พนักงานจะต้อง
หลีกเลี่ยงการเลี้ยงรบัรอง หรือการรบั หรือการแลกเปลี่ยนของก านัลที่มี
มูลค่าสงูหรอืมคีวามถีเ่กนิสมควร  หากไม่สามารถหลกีเลีย่งไดใ้หพ้นักงาน
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบโดยเรว็และด าเนินการตามค าแนะน าของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

 

4.2 ความรบัผิดชอบต่อผู้บริหาร 
 

พนักงานจะต้องร่วมมอืกันจดัท าข้อมูลทุกประเภทของบริษัทบน
พื้นฐานของความถูกต้อง แม่นย า และความโปร่งใสในมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อรายงานใหแ้ก่ผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้บัทราบอย่างทนัต่อเหตุการณ์   

 

4.3 ความรบัผิดชอบต่อเพ่ือนพนักงาน 
 
(1) พนักงานพงึปฏบิตัิต่อเพื่อนร่วมงานด้วยอธัยาศยัไมตรทีี่ด ีมคีวาม
จรงิใจ และมคีวามสามคัคใีนหมู่คณะ ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัในทางทีช่อบและ
เป็นประโยชน์ต่องานของบรษิทั ถ่ายทอดประสบการณ์ความรูใ้นการท างาน
ใหเ้พื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 
 
(2) พนักงานไม่พึงน าเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผู้ ร่วมงานไป
วพิากษ์วจิารณ์ในทางทีท่ าใหเ้สื่อมเสยี 
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4.4 ความรบัผิดชอบต่อตลาดหลกัทรพัย ์
 

ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และค าสัง่โดยชอบ    ต่างๆ 
ของตลาดหลักทรพัย์และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์อื่นใดที่บริษัทเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั  
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บทส่งท้าย 
 
 
ปัจจยัส าคญัที่จะท าให้บริษัทบรรลุความมุ่งหมายในการรกัษาไว้              

ซึ่งจรรยาบรรณตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้นนี้ ได้นัน้  ผู้ปฏิบัติ
จ าเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาและความหมายทีก่ าหนดไวอ้ย่างถ่องแท้  
ประกอบกับต้องยอมรบัและศรทัธาต่อคุณค่าของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจรรยาบรรณที่ก าหนด  พร้อมที่จะน ามายดึถือเป็นหลกัหรอืแนวทาง  
ในการปฏิบัติงานจนเป็นวิถีปกติอันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นที่
เลื่อมใส ศรทัธา และไดร้บัการยกย่องจากบุคคลโดยทัว่ไป นอกจากนี้     ยงั
เป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารที่จะต้องควบคุมดูแลให้บริษัท  
พนักงาน รวมทัง้ กรรมการ หรือผู้บริหารเองปฏิบตัิตนให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณฉบบันี้โดยเคร่งครดั 

 
 หากบทบญัญตัหิรอืขอ้บงัคบัใดๆ ของบรษิทัทีไ่ดป้ระกาศไว้        มี
ข้อความขัดหรือแย้งกับจรรยาบรรณฉบับนี้  ให้ยึดถือข้อความตาม
จรรยาบรรณฉบบันี้เป็นส าคญั และเป็นหน้าที่ที่บริษัทโดยคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการแก้ไขบทบัญญัติหรอืขอ้บงัคบัใดๆ ที่มขีอ้ความขดัหรือ
แย้งกบัจรรยาบรรณใหเ้หมาะสม และสอดคล้องกบัจรรยาบรรณของบรษิทั
ตามทีป่รากฏขา้งตน้นี้ 
 
 


