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 ด าเนินธุรกิจขององค์กรนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งที่ก าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรนั้น ๆ แล้ว สิ่งที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ คือ การที่องค์กรนั้นมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงถือเป็น
หลักการส าคัญที่มุ่งม่ันเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
 จรรยาบรรณธุรกิจจัดท าขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมประกอบด้วย คุณธรรมและจริยธรรม                  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้บังคับบัญชา และต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 
        22 พฤษภาคม 2557 
 

บทน า 
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 บริษัทได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมที่ก าหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือในการปฏิบัติภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
เป็นธรรมตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องรับทราบ 
ท าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย 
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะอธิบาย 
ช้ีแจง และสามารถตรวจสอบได้ 
 
(ก) ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
 
 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า รวมทั้ง การจัดห า
สินค้าและบริการ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
 
(ข) ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
 
 จัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันไม่ให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยก าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ
ที่ก ากับดูแล 
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โดยที่ผู้บริหารของบริษัทอันประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการข้ึนไป ซึ่งได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ก ากับ ดูแล และควบคุมการด าเนินงานของบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น เพื่อแสดงว่าผู้บริหารของบริษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นจะด าเนิน
ธุรกิจอย่างซื่อตรงและโปร่งใส อันจะท าให้บริษัทบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย บริษัทจึง
เห็นสมควรก าหนด “จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร” ข้ึนไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 
 
1. ต่อองค์กร 
 

1.1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทและบริษัท
ย่อย 

1.2 ยึดม่ันในจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความกล้าในการที่จะแสดงความ
คิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง 

1.3 ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด 
1.4 วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรืออยู่ใต้อิทธิพลทางการเมือง หรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการให้

ความช่วยเหลือพรรคการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจเข้าใจได้ว่ากิจการมีส่วนเก่ียวข้อง 
1.5 ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
1.6 อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมถือหุ้นและการประชุมกลุ่ม

ย่อยต่าง ๆ  
1.7 ส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการท างานตลอดจนมีการก ากับดูแลกิจการ

ที่ด ี
1.8 พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของบริษัท

เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม 
1.9 ในกรณีที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชนจะต้องได้รับมอบหมายจาก

บริษัท 
1.10 ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศที่ใช้บังคับกับการ

ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทย่อย 
 

 
จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้รหิาร 
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2. ต่อผู้ถือหุ้น 
 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 
2.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถือหุ้นโดยรวม 
2.3 ก ากับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบ

ที่มีต่อผู้ถือหุ้น 
2.4 รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการเอาใจใส่และได้รับการดูแลอย่างเท่า

เทียมกัน 
2.5 เปิดเผยข้อมูลหรือรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ 
2.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกและไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลใด ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
 
3. ต่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

3.1 ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนในการตัดสินใจทางธุรกิจและไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เก่ียวข้อง โดย
ใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทซึ่งยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

3.2 ไม่ด าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
4. ต่อสงัคมและจารตีประเพณ ี
 

4.1 ไม่กระท าการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วมรวม 
4.2 รับผิดชอบต่อสังคมโดยก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และ

ศีลธรรมอันดีงาม 
 

5. ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

5.1 มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และพึงปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและเป็นธรรม รวมทั้ง   
ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ 

5.2 มีภาวะผู้น า และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีน่าเช่ือถือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
5.3 ให้ความรู้ ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ      

จากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจและจริงใจ 
5.4 ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความม่ันคงก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ส่วนตัว 
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ด้วยบริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกท่านเป็นทรัพยากรที่มีค่าส าหรับบริษัท เป็นพลังส าคัญที่จะน าพาบริษัทไป            
สู่ความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย บริษัทจึงพยายามส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาพนักงานให้มีควา ม
เจริญก้าวหน้าอย่างดีที่สุด 

 
ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงานให้ประพฤติตนตามแนวทางปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร 

และเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึง
เห็นสมควรก าหนด “จรรยาบรรณพนักงาน” ข้ึนเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ดังต่อไปนี้ 

 
1. ต่อองคก์ร 

 
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบั งคับ ระเบียบค าสั่ง และประกาศของ

บริษัทและบริษัทย่อย 
1.3 มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนมีความเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา 
1.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในต าแหน่งหน้าที่การ

งานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ 
1.5 แข่งขันกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอ่ืนภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางการก าหนดไว้อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง

ไม่ต าหนิติเตียนหรือกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น 
1.6 ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท 
1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากต าแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท 
1.8 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
1.9 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก 
1.10 ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่บริษัทก าหนด และปฏิบัติตามอย่างเคร่ งครัด รวมทั้ง

หลีกเลี่ยงการกระท าที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท 
1.11 มีหน้าที่ต้องดูแลความประพฤติของตน เพื่อนร่วมงาน ไม่ให้มีพฤติกรรมหรือการกระท าใด ๆ ที่เป็นลักษณะ

การคุกคาม ได้แก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่มองเห็นได้   และโดยเฉพาะ 
การคุมคามทางเพศ เช่น การเก้ียวพาราสี การเรียกร้องผลประโยชน์ทางเพศ หรือการล่วงละเมิศทางเพศ
ด้วยกายและวาจา 

1.12 ห้ามกระท าการใด ๆ ที่เป็นการจัดหาหรือจัดให้มีกิจกรรมทางเพศ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือเพื่อสนับสนุน
หน้าที่การงาน 

1.13 พนักงานทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนพนักงานทุกระดับ เม่ือพบเหตุที่ส่อไปในทาง
ไม่สุจริต ต้องรีบรายงานความผิดปกตินั้นต่อผู้บังคับบัญชา หรือสายงานตรวจสอบภายในตามระเบียบของ
บริษัท 

 
จรรยาบรรณของพนกังาน 
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1.14 พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดเพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบที่มี
ต่อบริษัท เช่น การเป็นกรรมการในกิจการอ่ืนนอกกลุ่มบริษัทและต้องใช้เวลางานไปท าหน้าที่ดังกล่าว                 
ให้รายงานฝ่ายก ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 
2. ต่อลูกคา้และบคุคลภายนอก 

 
2.1 ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต     

มีอัธยาศัยดี รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า มีจิตส านึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้า และปฏิบัติต่อลูกค้าทุก
รายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

2.2 ไม่ให้ความหวังหรือค าม่ันแก่ลูกค้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ตนเองไม่มีอ านาจที่จะกระท าการ 
2.3 รักษาความลับของลูกค้าและของบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระท าการ

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ไม่น าข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นหรือน าไปประกอบธุรกิจแข่งกับลูกค้า  
2.5 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินอ่ืนใดจากลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซึ่ง

บริษัทเรียกเก็บ 
2.6 ในกรณีที่ เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปัญหาเก่ียวกับลูกค้า ให้พนักงานรายงานหรือปรึกษา

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 

3. ต่อผู้บงัคบับญัชา 
 

3.1 มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา 
3.2 ไม่กระท าการใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การงาน 
 

4. ต่อเพือ่นรว่มงาน 
 

4.1 ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในทางที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัท ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในการท างาน ให้เพื่อน
ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

4.2 ไม่น าเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสือ่มเสีย 
 

5. ต่อสงัคม 
 

5.1 ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 
5.2 มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่าง ๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่

ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม 
5.3 ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและช่ือเสียงขององค์กร เช่น 

อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นต้น 



จรรยาบรรณทางธรุกจิ 
บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

หน้า 8 ของ 8 
 

5.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศและ/
หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 

 
6. ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
 

หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่ อกับผู้ที่เก่ียวข้อง หรือจาก
การใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงาน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

 
7. การใหข้องขวญั 
 

7.1 การให้ ของขวัญ  ของก านั ล  การเลี้ ย งรับ รอง หรือผลประโยชน์ สิ่ งตอบแทนใด ๆ  แ ก่ลู กค้ า  
คู่ค้า หรือผู้มีอุปการคุณของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจโดย
ถูกต้อง และผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ นั้น ต้องเป็นรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขัดต่อจารีตประเพณี 
ศีลธรรมอันดี และไม่เป็นที่เสื่อมเสียขององค์กร 

7.2 การให้ของขวัญ ของก านัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ การเลี้ยงรับรอง การตอบแทน ตามธรรม
เนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม ให้สามารถกระท าได้โดยน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบและ/หรือ
พิจารณาอนุมัต ิ

7.3 ละเว้นการให้ของขวัญ ของก านัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ การเลี้ยงรับรอง การตอบ
แทนตามธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์ในการเติบโตในหน้าที่     
การงาน 

 
8. การรบัของขวญั 

 
8.1 ห้ามเรียกร้องหรือรับสินบน สิ่งล่อใจประการใด ๆ เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
8.2 หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วน

เกีย่วข้องกับบริษัทที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  
8.3 การรับของขวัญ ของก านัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ การเลี้ยงรับรอง การตอบแทน ตามธรรม

เนียม เทศกาลหรือประเพณีนิยม อันเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ ให้สามารถกระท าได้ตามระเบียบของบริษัท 
โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกกรณี และให้รวบรวมของขวัญและของก านัลเพื่อน าไปจัดสรรให้กับทุก
หน่วยงานอย่างเป็นธรรม 

8.4 ละเว้นการรับของขวัญ ของก านัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ การเลี้ยงรับรอง การตอบ
แทนตามธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม จากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจ เลื่อนช้ัน 
เลื่อนต าแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ในการเติบโตในหน้าที่การงาน 

 


