
Codes of Conduct
จรรยาบรรณธุรกิจ
        บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์รี� จํากดั (มหาชน) ซึ�งตอ่ไปนี �จะเรียกวา่ “บริษัท” ได้กําหนดจรรยาบรรณทางธรุกิจ (Codes 

of Conduct) ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบตัแิก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน ของบริษัทโดยได้กําหนดแนวทางในประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี �

�. ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม (Social and Environment Responsibilities)

2. การปฏิบตัิต่อลกูค้าและคณุภาพการให้บริการ (Dealing with clients and Quality of Service)

�. การปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with laws and regulations)

4. การซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมลูภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy)

�. โอกาสทางธรุกิจ (Corporate Opportunity)

�. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest)

�. การรักษาข้อมลูความลบั (Confidentiality)

�. การปฏิบตัติอ่คูค้่าอยา่งเป็นธรรม (Fair Dealing)

�. การใช้ทรัพย์สนิของบริษัทอยา่งเหมาะสม (Protection and proper use of corporate assets)

��. นโยบายเรื�องระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน (Internal Controls and 

Audits, and Financial Reporting)

��. การยดึถือหลกัสทิธิมนษุยชนและความเทา่เทียมกนัในโอกาสการทํางาน (Respect for Human Rights)

��. การแก้ไขเปลี�ยนแปลงและการยกเลกิ
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�. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 

�. การปฏบิตัต่ิอลูกค้าและคุณภาพการให้บริการ

�. การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึปฏิบตัหิน้าที�อยา่งมีความรับผิดชอบโดยยดึถือหลกัคณุธรรม ซื�อสตัย์และโปร่งใส

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องตระหนกัถงึการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาสิ�งแวดล้อม 

ตลอดจนหลีกเหลี�ยงการกระทําที�ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่มลภาวะ ทรัพยากรและสิ�งแวดล้อม

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานพงึมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื�อสาธารณประโยชน์ด้านในการพฒันาและบริการสงัคม 

เชน่ การศกึษา วฒันธรรมและสิ�งแวดล้อม เป็นต้น

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึมีสว่นร่วมที�จะทํานบํุารุงชมุชน ชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัและผู้ด้อยโอกาส ตามโอกาส

อนัสมควร

        บริษัทในฐานะองค์กรที�ดีมุ่งที�จะเพิ�มคุณค่าให้กับสงัคมด้วยการยึดมั�นหลกัการในการประกอบธุรกิจอย่าง

มีคณุธรรมและมีความรับผิดชอบเพื�อสร้างประโยชน์ต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม

        กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานมีภาระหน้าที�ในการประพฤติปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย คูมื่อ

การปฏิบตังิานของบริษัทอยา่งเคร่งครัด อีกทั �งหลีกเลี�ยงการกระทําใดๆ ซึ�งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื�อเสียงและ

ความนา่เชื�อถือของบริษัท

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-

-

�. การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ

ผู้บริหารและพนกังานต้องรู้และเข้าใจในกระบวนการให้บริการและการประกอบธรุกิจ และปฏิบตัติามระเบียบที�บริษัท

กําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด เพื�อให้บริการที�มีคณุภาพและรวดเร็ว

ผู้บริหารและพนกังานต้องศกึษาและทําความเข้าใจในความต้องการของลกูค้า เพื�อตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้าได้อยา่งถกูต้อง

ผู้บริหาร และพนกังานต้องปฏิบตัติอ่ลกูค้าด้วยความสภุาพ ให้เกียรตแิละมีนํ �าใจ

ผู้บริหาร และพนกังานต้องเคารพความเหน็และการตดัสนิใจของลกูค้า ไมล่ะเมิดสทิธิสว่นบคุคลของลกูค้า

ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า และไมนํ่าไปใช้เพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ที�เกี�ยว

ข้องโดยมิชอบ

ผู้บริหาร และพนกังานต้องเอาใจใสต่อ่ข้อร้องเรียนของลกูค้าและดําเนินการอยา่งเป็นธรรม เพื�อดําเนินการให้ลกูค้า

ได้รับการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว

        บริษัทให้ความสาํคญักบัการให้บริการและการให้บริการที�มีคณุภาพตรงตามที�ลกูค้าต้องการและปฏิบตัหิน้าที�โดย

คํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นหลกั ทั �งนี � ต้องเป็นไปโดยถกูต้องตามระเบียบข้อบงัคบัหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-

-

-

-
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�. การซื �อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน�. การซื �อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมลภายใน

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องศกึษาและทําความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องทั �งภายใน

และภายนอกบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกั

งานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องไม่มีพฤติกรรมอนัมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การยกัยอก ฉ้อโกงและการให้หรือ

รับสนิบน เป็นต้น

ในกรณีที�กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานรับทราบถงึการปฏิบตังิานหรือการดําเนินการใดที�เชื�อได้วา่ เป็นการกระทํา

ที�ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม บคุคลดงักลา่วต้องแจ้งรายงานพฤตกิรรมดงักลา่วตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามความเหมาะสม

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-

-

ู

        ในการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานนั �น บคุคลดงักล่าวต้องปฏิบตัิให้เป็นไป

ตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบและคูมื่อพนกังานที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี � กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานที�รับ

ทราบข้อมลูภายในจะต้องไมนํ่าข้อมลูภายในไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตนหรือผู้ ที�เกี�ยวข้อง เนื�องจากการใช้หรือเผยแพร่

ข้อมลูภายในอยา่งไมเ่หมาะสมอาจก่อให้เกิดผลเสียตอ่กลยทุธ์ทางธรุกิจของบริษัท และอาจทําลายความได้เปรียบใน

การเจรจาธรุกิจ อนัอาจทําให้เสยีโอกาสที�ดีในการปรับปรุงการบริการลกูค้า อีกทั �งอาจมีผลกระทบตอ่ราคาซื �อขายหลกั

ทรัพย์ของบริษัท ซึ�งเป็นการกระทําที�ผิดกฎหมาย

คาํจาํกัดความ

     ข้อมูลภายใน คือ ข้อมลูที�ไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ ซึ�งอาจมีผลตอ่การตดัสินใจซื �อหรือขายหลกัทรัพย์ของผู้ลงทนุ 

หรือวิธีการอื�นใดที�เกี�ยวกบัการค้าหลกัทรัพย์ของบริษัทที�เกี�ยวข้อง เชน่ การใช้สทิธิในการแปลงตราสารหุ้น (Warrant)

     ตวัอย่างข้อมูลภายใน ได้แก่ ข้อมลูที�ยงัไมป่ระกาศอยา่งเป็นทางการ เชน่ การประกาศจา่ยเงินปันผล แผนการออก

หรือซื �อคืนหลกัทรัพย์ รายงานผลประกอบการของบริษัท การเจรจาเพื�อควบรวมกิจการ การเจรจาร่วมทนุ และการเจรจา

เกี�ยวกบัข้อสญัญา รวมทั �งธรุกรรมและสญัญากบับริษัทอื�นที�ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ เป็นต้น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูภายในที�เกี�ยวกบับริษัทหรือบริษัทอื�น ตอ่ผู้ ที�ไมมี่สทิธิรับรู้ตาม

ข้อบงัคบัหรือข้อตกลงทางธรุกิจ

ในการเจรจาตกลงเกี�ยวกบัข้อมลูภายใน กรรมการและผู้บริหารต้องระมดัระวงัไมใ่ห้ผู้ อื�นได้ยิน ลอบฟัง ดกัฟัง หรือ

บนัทึกเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ�งไม่ควรเจรจาในที�สาธารณะ เช่น ในรถแท็กซี�/รถประจําทาง/รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

ห้องประชมุ งานแสดงสนิค้า ลฟิท์ ร้านอาหาร ห้องนํ �า สนามกอล์ฟ แม้แตก่ารเจรจาผา่นโทรศพัท์เคลื�อนที�ก็ถือวา่ไม่

ปลอดภยัเชน่กนั

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องหลีกเลี�ยงการใช้ข้อมลูภายในเพื�อประโยชน์ของตนและหรือบคุคลที�เกี�ยวข้อง

ในการซื �อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื�น เพื�อได้รับผลประโยชน์ในการซื �อหรือขายหุ้นของ

บริษัท

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-
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�. โอกาสทางธุรกจิ �. โอกาสทางธุรกจิ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ควรละเว้นการซื �อหรือขายหุ้นของบริษัทในชว่งเวลาอยา่งน้อย 

� เดือนก่อนที�จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถงึข้อมลูสาํคญัอื�นๆ และควรรอคอยอยา่งน้อย 

�� ชั�วโมงหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที�จะซื �อหรือขายหุ้นของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานมีหน้าที�ต้องปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน โดยจํากดัการเข้าถงึข้อมลูที�ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่

สาธารณะชนโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ ที�เกี�ยวข้องและที�จําเป็นเทา่นั �น

กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และผู้จดัการฝ่ายหรือเทียบเทา่ในสายงานแผนงานและการเงิน มีหน้าที�รายงานการเปลี�ยน

แปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ตามเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด และต้องสง่สําเนาให้เลขานกุารบริษัท รายงานคณะ

กรรมการเพื�อทราบทกุครั �ง

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานไมห่าประโยชน์จากข้อมลูภายใน แม้พ้นสภาพหรือสิ �นสดุการปฏิบตังิานที�บริษัทไปแล้ว

หากมีการฝ่าฝืนนําข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตน บริษัทได้กําหนดบทลงโทษทางวินยั ซึ�งเริ�มตั �งแตก่ารตกั

เตือนเป็นหนงัสอื ตดัคา่จ้าง พกังานชั�วคราวโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั �งนี � การลงโทษจะพิจารณาจาก

เจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั �นๆ

-

-

-

-

-

        กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานมีภาระหน้าที�ในอนัที�จะสนบัสนนุให้เกิดผลประโยชน์อนัถกูต้องตามกฎหมายแก่

บริษัทเมื�อโอกาสอํานวย นอกจากนี � บคุคลดงักลา่วต้องไมแ่สวงหาประโยชน์สว่นตวัจากทรัพย์สิน ข้อมลูและตําแหน่ง

หน้าที�ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

ผู้บริหารและพนกังานควรแนะนําผลติภณัฑ์ตา่งๆ ของบริษัทให้กบัลกูค้า เพื�อให้เกิดโอกาสทางธรุกิจแก่บริษัท

ผู้บริหารและพนกังานต้องหลกีเลี�ยงพฤตกิรรมสมยอมกบัคูค้่า คูแ่ขง่หรือลกูค้าอนัจะทําให้บริษัทเสยีโอกาสทางธรุกิจ

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องละเว้นการกระทําในอนัที�จะขดัขวางหรือลดทอนโอกาสทางธรุกิจของบริษัท

ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานเกี�ยวข้องในกิจกรรมที�อาจสง่ผลในการขดัขวางหรือลดทอนโอกาสทางธรุกิจของ

บริษัท

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-

-
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�. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานไมก่ระทําการใดๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานตดัสินใจเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจเพื�อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยปราศจาก

อิทธิพลของความต้องการส่วนตวั หรือของบคุคลที�เกี�ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยสายเลือดหรือทางอื�นใด และใช้ราคาที�

ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก หากมีรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ให้พนกังานต้องรายงานดงักลา่วตอ่ผู้ มีอํานาจอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อพิจารณาตามขั �นตอนก่อนบริษัทจะ

เข้าทําธรุกรรม

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานที�มีข้อสงสยัหรือไมแ่นใ่จวา่การปฏิบตัิงานของตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที�

เกิดขึ �น ให้แจ้งเรื�องดงักลา่วโดยทนัที โดยเปิดเผยรายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทพร้อมแนบราย

ละเอียด เพื�อสง่มอบให้ผู้ มีอํานาจอนมุตั ิและสง่สําเนาให้เลขานกุารบริษัทเพื�อดําเนินการตามขั �นตอนการพิจารณา

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน รวมถงึสมาชิกในครอบครัวหลีกเลี�ยงการมีสว่นเกี�ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความ

สมัพนัธ์กบับคุคลภายนอกอื�นๆ ซึ�งจะสง่ผลให้บริษัทต้องเสียประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องหลกีเลี�ยงการเลี �ยงรับรอง ของกํานลั ของขวญัหรือสนินํ �าใจจากบคุคลที�ร่วมทํา

ธรุกิจ เนื�องจากการกระทําดงักลา่วอาจก่อให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมในการพิจารณาตดัสนิใจทางการค้า 

กรณีของสมนาคณุหรือของกํานลัที�ไมส่มควรรับให้สง่คืนโดยทนัที ถ้าไมส่ามารถสง่คืนได้ พนกังานต้องสง่มอบของ

ดงักลา่วให้เป็นสทิธิของบริษัทเพื�อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ไป

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการที�เกี�ยวโยงกนัตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั

        กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานไม่พึงกระทําการในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั

บริษัท ทั �งนี � ครอบคลมุถงึการได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของการได้รับสทิธิพิเศษหรือผลประโยชน์ตา่งตอบแทน 

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-

-

-

-

-
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�. การรักษาข้อมูลความลับู

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานมีหน้าที�รักษาข้อมลูที�เป็นความลบัของบริษัท เช่น ความลบัทางการค้า ความลบั

เกี�ยวกบัตวัเลขต้นทนุ ข้อมลูคูค้่าและอื�นๆ ไม่ให้รั�วไหลไปยงับคุคลที�ไม่เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่

บริษัทหรือผู้ มีสว่นได้เสีย เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ มีอํานาจอนมุตัิ

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องไมนํ่าข้อมลูที�เป็นความลบัของบริษัทไปหาผลประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอื�น

การดแูลเอกสารและการสนทนาถึงข้อมลูที�เป็นความลบัของบริษัทต้องกระทําด้วยความระมดัระวงั การปลอ่ยปละ

ละเลยเอกสารหรือการสนทนาข้อมลูความลบัในที�สาธารณะอาจนําไปสูก่ารเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ อื�นได้

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานไม่เปิดเผยข้อมลูที�เป็นความลบัของบริษัท แม้พ้นสภาพหรือสิ �นสดุการปฏิบตัิงานที�

บริษัทไปแล้ว

ในการเผยแพร่ข้อมลูขา่วที�เกี�ยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทตอ่สาธารณชนภายนอกในรูปแบบของสื�อสิ�งพิมพ์ การบรรยาย

และการให้สมัภาษณ์ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องดําเนินการตามแนวทางปฏิบตัทีิ�บริษัทกําหนด

        กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องรักษาความลบัของข้อมลูที�ได้จากการปฏิบตัหิน้าที�ทางธรุกิจ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ�งข้อมลูที�อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทหรือผู้ มีสว่นได้เสีย เว้นเสียแตก่ารเปิดเผยนั �นจะได้รับการมอบหมายอย่างถกูต้อง

จากบริษัทหรือเป็นการเปิดเผยตามบงัคบัของกฎหมาย

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-

-

-

�. การปฏบิตัต่ิอคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 

ในกรณีที�บริษัทคู่ค้ามีความเกี�ยวพนักบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานซึ�งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในทาง

ธุรกิจ กําหนดให้บุคคลดงักล่าวแจ้งรายงานต่อผู้บงัคบับญัชาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนที�บริษัทจะเข้าทํา

ธรุกรรมนั �น

ผู้บริหาร และพนกังานต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขทางการค้าที�มีต่อคู่ค้าอย่างซื�อตรงและเป็นธรรม กรณีที�ไม่สามารถ

ปฏิบตัติามเงื�อนไขได้ให้แจ้งรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาเพื�อตดิตอ่คูค้่าเพื�อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข

ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานให้หรือเสนอให้ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื�นใดแก่บคุคลภายนอก อนัจะทําให้

เกิดความไมเ่ป็นธรรมทางธรุกิจ รวมทั �งหลีกเหลี�ยงการรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์จากคูค้่า

        บริษัทมีนโยบายยดึถือความเป็นธรรมในการดําเนินธรุกิจรวมทั �งต้องดําเนินการและพยายามดําเนินการเพื�อให้เกิด

ความเป็นธรรมกบัคูค้่าและคูแ่ข่งขนัโดยประโยชน์สงูสดุของบริษัท รวมทั �งปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาอยา่งเคร่งครัดเพื�อ

บรรลวุตัถปุระสงค์ร่วมกนั

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-

6



�. การใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม 

ผู้บริหาร และพนกังานต้องใช้เครื�องมือเครื�องใช้อปุกรณ์อยา่งระมดัระวงัเพื�อความปลอดภยัในการทํางาน ตลอดจน

ใช้ทรัพย์สนิของบริษัทอยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์สงูสดุ

ผู้บริหาร และพนกังานต้องไมเ่จตนาทําลายหรือทําให้ทรัพย์สนิของบริษัทเสยีหาย รวมทั �งดแูลทรัพย์สนิของบริษัทให้

อยูใ่นสภาพดี มิให้ชํารุด เพื�อประโยชน์การใช้งานอยา่งมีประสทิธิภาพและยั�งยืน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องไมห่าประโยชน์สว่นตน หรือเอื �อประโยชน์ตอ่บคุคลอื�นจากทรัพย์สนิของบริษัท

ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื�องมือ อปุกรณ์ของบริษัทเพื�อกิจธุระส่วนตวั การนําทรัพย์สินของบริษัทไปขาย ให้ยืม จํานํา 

จํานอง หรือจําหนา่ยจา่ยโอนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ไมว่า่ทรัพย์สนินั �นจะอยูใ่นสภาพใด

ในการจดัซื �อ เก็บรักษาและจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน พนกังานมีหน้าที�ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามวิธีปฏิบติัที�บริษัท

กําหนด

        ทรัพย์สนิทั �งหมดของบริษัทควรถกูใช้เพื�อวตัถปุระสงค์ที�ชอบด้วยกฎหมายเทา่นั �น กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ควรดแูลทรัพย์สนิของบริษัทเพื�อให้มั�นใจวา่ทรัพย์สนิของบริษัทถกูใช้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-

-

��. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงนิ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานตระหนกัถงึความสําคญัของการบริหารความเสี�ยง และการปฏิบตัติามนโยบายการ

บริหารความเสี�ยงอย่างเคร่งครัด รวมทั �งรายงานและบง่ชี �ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นกบับริษัทให้แก่ผู้บงัคบับญัชาหรือ

คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�รับผิดชอบจดัให้มีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในที�มีประสทิธิภาพ เพื�อให้มั�นใจ

วา่บริษัทได้ปฏิบตัติามาตรฐานและกฎหมายตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการ

สอบทานของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินที�มีความถกูต้อง ครบถ้วน และทนัต่อ

เวลา ทั �งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ�งจดัทําตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป

       บริษัทกําหนดให้มีระบบการควบคมุภายในที�ดีและฝ่ายตรวจสอบภายในที�สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล โดยยดึ

หลกัการการดําเนินงานและการตดิตามผลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ การบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม การรายงานทาง

การบญัชีและการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และการปฏิบตัติามกฎระเบียบอยา่งถกูต้อง

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-

หมายเหตุ

      ทรัพย์สิน หมายถงึ ทรัพย์สนิทั �งที�มีตวัตน และไมมี่ตวัตน เชน่ สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้

ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ� สิทธิบตัร ตลอดจนข้อมลูที�เป็นความลบัที�ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ 

ประมาณการทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบุคคล
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��. การยดึถอืหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทยีมกันในโอกาสการทาํงาน ��. การยดึถอืหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทยีมกันในโอกาสการทาํงาน 

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึปฏิบตัติอ่เพื�อนร่วมงานด้วยความเคารพในเกียรต ิศกัดิ�ศรีและสทิธิสว่นบคุคล

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึปฏิบตัติอ่บคุคลอยา่งสภุาพโดยเทา่เทียมกนัไมเ่ลือกปฏิบตัิ แม้วา่จะมีความแตก

ตา่งในสญัชาต ิเชื �อชาต ิชนชั �น เพศ อาย ุศาสนา หลกัความเชื�อ สถานภาพทางสงัคม

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพงึเคารพในวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทยและของประเทศ

ตา่งๆ ที�มีการตดิตอ่ดําเนินกิจกรรมทางธรุกิจด้วยและดําเนินกิจกรรมในวิธีทางที�เหมาะสมตอ่สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ

ของประเทศนั �นๆ

เมื�อพบเหตผิุดปกตใิดที�อาจสง่ผลตอ่ความปลอดภยัในที�ทํางาน ผู้บริหารและพนกังานพงึแจ้งรายงานตอ่ผู้ มีหน้าที�รับ

ผิดชอบเพื�อดําเนินการแก้ไขโดยทนัที

       บริษัทมีนโยบายยึดถือหลกัสิทธิมนษุยชนและให้ความเคารพในเกียรติศกัดิ�ศรีและสิทธิส่วนบคุคลของกรรมการ 

ผู้บริหารและพนกังาน เปิดโอกาสการวา่จ้างงานอยา่งเสมอภาค และไมยิ่นยอมให้มีการเลอืกปฏิบตั ิการกีดกนั แรงงาน 

การลว่งละเมิดหรือการข่มขู่คกุคามอนัเนื�องมาจากความแตกตา่งด้านสญัชาติ เชื �อชาติ ชนชั �น เพศ อาย ุศาสนา หลกั

ความเชื�อ และสถานภาพทางสงัคม

       ผู้บริหารและพนกังานมีโอกาสที�จะได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมการฝึกอบรมเพื�อพฒันาความรู้ ความสามารถอยา่ง

เทา่เทียมและเหมาะสมตามความจําเป็นของตําแหนง่งานแตล่ะระดบั

       บริษัทมีนโยบายดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะและเอื �อตอ่การทํางาน

อยา่งมีประสทิธิผล

แนวทางปฏบิตัิ

-

-

-

-

��. การยดึถอืหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทยีมกันในโอกาสการทาํงาน 

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิงานตามระเบียบและหน้าที�ความรับผิดชอบ ภายในขอบ

เขตอํานาจที�ได้รับมอบหมายตามคูมื่ออํานาจอยา่งเคร่งครัด และสมํ�าเสมอ รวมทั �งรายงานการฝ่าฝืนหรือการไมป่ฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบให้แก่ผู้บงัคบับญัชาทราบ

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานตระหนกัถงึความสําคญัของการบริหารความเสี�ยง และการปฏิบตัิตามนโยบายการ

บริหารความเสี�ยงอย่างเคร่งครัด รวมทั �งรายงานและบง่ชี �ความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นกบับริษัทให้แก่ผู้บงัคบับญัชาหรือ

คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัททราบ

หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที�ตดิตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังานโดยตรง

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั �งติดตอ่ประสานงานกบับริษัทตรวจสอบระบบควบคมุภายในจากภายนอก (ถ้ามี) 

โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานตรวจสอบภายใน และบริษัทตรวจสอบระบบควบ

คมุภายในจากภายนอก (ถ้ามี) ในการให้ข้อมลูเอกสาร และหลกัฐานตา่งๆ ที�ใช้ในการตรวจสอบ โดยไมป่กปิด ปลอม

แปลงเอกสารหรือแทรกแซงการตรวจสอบ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เสนอข้อคิดเห็นเพื�อนําไปปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้เหมาะสมกบัสถาน

การณ์ สิ�งแวดล้อม และปัจจยัความเสี�ยงที�เปลี�ยนไป

-

-

-

-
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��. การแก้ไขเปลี�ยนแปลงและการยกเลิก 

        บริษัทมีหน้าที�ปรับปรุงแก้ไขข้อความในจรรยาบรรณธรุกิจนี � ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกบักฎหมาย กฎระเบียบที�

เกี�ยวข้อง และสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ 

จรรยาบรรณท่ีกําหนดข้างต้นอาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี 
ในกรณีท่ีมีปัญหา ให้พนักงานหารือกับผู้บังคับบัญชา 

ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้ง ให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีส้ินสุด
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