
  
                                                                                                       

รายชื่อ ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค. 61 

ซือ้เพิ่ม หุ้นปันผล
รับ 

ขายออก ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 61 

9. น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตา 68,694,593 15,631,000 3,816,366 - 88,141,959 

10. นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา 65,239,200 2,838,000 2,114,153 (27,184,444) 43,006,909 

11. นายสมยศ  เงินด ารง - - - - - 

12. นายวีระ  วีระกลุ 163,098 - 11,672 - 174,770 

13. นายประยงค์  แสนนวล 750,000 - 41,666  791,666 

14. นางวนาพร  พรกิติพงษ์ 869,856 - 48,325  918,181 

15. นางโฉมชบา  สถาพรพงษ์ - - -  - 

 

9.3         จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยาบรรณของบริษัท ใช้ส าหรับผู้ บริหารของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่าบุคคล

ดงักลา่วจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ 

ในหลกัการของการประกอบธุรกิจของบริษัท นัน้ การมีชื่อเสยีงในด้านความซ่ือสตัย์สจุริต เป็นสิง่ที่มีค่าอย่างย่ิงต่อ

ความส าเร็จของบริษัท ทัง้ยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลก าไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดี

งามของพนักงานระดับผู้บริหารตัง้แต่ระดับหัวหน้าหน่วยขึน้ไป มาตรฐานการปฏิบัติเหล่านีเ้ป็นผลโดยตรงต่อ

ความเชื่อมัน่ของบริษัท โดยรวมอีกด้วย  

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของบริษัท คือ การท าธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อก าหนดต่าง ๆ และเคารพใน

สทิธิของผู้ ค้า และลกูค้าของบริษัท 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยาบรรณนีเ้ป็นส่วนที่เพิ่มขึน้จากระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่อื่น ๆ ของบริษัท  หากข้อความในระเบียบข้อบงัคับ 

ประกาศ หรือค าสัง่ใด  ๆขดัแย้งกบัข้อความในจรรยาบรรณ ให้ใช้ข้อความในจรรยาบรรณนีแ้ทน 

พนกังานระดบัผู้บริหารทกุคน ต้องปฏิบติัตนตามระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และค าสัง่ต่าง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บงัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กลา่วคือ 

(1) ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสัง่ ข้อตกลง ประกาศ หรือหนังสอืเวียน
ของบริษัท ซึง่ประกาศให้พนกังานทกุคนทราบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ชื่อเสยีง และทรัพย์สนิของบริษัท โดยเร็ว 



  
                                                                                                       

(3) ต้องสภุาพ ให้เกียรติ และให้ความนบัถือต่อผู้ ร่วมงาน 
(4) ต้องปฏิบติัหน้าที่ด้วยความตัง้ใจ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อ

เป็นแบบอย่างอันดีให้แก่พนกังานโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็นไปอย่างถกูต้องตาม
ครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัท ของลูกค้า หรือที่ เก่ียวกับกิ จการใด ๆ ที่ 
บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อันเก่ียวกับธุรกิจการเงินและตวับคุคลของ
บริษัท จะต้องกระท าตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รับอนุญาตเท่านัน้ และต้องกระท าด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้น
สภาพของพนกังานของบริษัท พนกังานทุกคนตกลงจะรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบัดงักลา่วข้างต้นไว้เป็น
ความลบั หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมลูดงักลา่วในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับบริษัท พนกังานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสยีหายให้แก่บริษัท ตามที่เกิดขึน้จริงทุก
ประการ 

(6) ต้องช่วยกนัระมัดระวงัและป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัท โดยมิให้เสยีหายหรือสญูหายไม่ว่าจากบคุคลหรือ
จากภัยพิบัติใด ๆ เท่าที่สามารถจะท าได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ไม่น าสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ อื่นที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

(7) บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ใน
บริษัท 

(8) ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่างใกล้ชิด มีความยติุธรรม ไม่มีอคติ 
(9) ต้องพร้อมที่จะท างานเป็นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(10) ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมก ากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ วินัย และข้อก าหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตาม
กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความ
เสยีหายต่อชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของบริษัท 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนักงานระดับผู้บริหารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบติัหรือประพฤติตนไปในทางที่จะน าไปสู่ความเสื่อมเสียของบริษัท 

และของตนเอง กลา่วคือ 

(1) ใช้เวลาท างานของบริษัท ไปท าอย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์สว่นตวั 
(2) ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์

ส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจครอบง าการจัดการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทางที่อาจท าให้เสือ่มเสยีต่อต าแหน่งหน้าที่และเกียรติคุณของบริษัท 
(4) แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท 



  
                                                                                                       

(5) ท างานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระท าการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี 
เพื่อให้งานลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 

(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึง่อาจจะเป็นผลเสียหาย
ต่อบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(7) ขดัขวาง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการขดัขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผู้มีอ านาจหน้าที่ในบริษัท 
หรือออกค าสัง่ใด ๆ ให้พนกังานปฏิบติัในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม 

(8) ท าผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็
ตาม 

(9) เปิดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อตัราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลกูค้า ผู้ ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่ท า

ธุรกิจกบับริษัท หรือการเลีย้งรับรอง ซึง่พิสจูน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวญัตามประเพณี
นิยม หรือการเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอันน ามาซึ่งชื่อเสียง
ทางการค้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิง่เหล่านัน้มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท 
ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัตัง้แต่ผู้อ านวยการฝ่ายทราบทนัที 

(11) ให้สนิบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ ลกูค้า
หรือคู่ค้า ซึง่นบัว่าเป็นการขดัแย้งต่อนโยบายของบริษัท 

(12)  กระท าการเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบนัทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลการด าเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อ
จดุประสงค์ใดๆ ก็ตาม 

(13) ช าระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือท าให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการช าระเงิน หรือการ
จดัการทางธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสารเพื่อการช าระเงิน
หรือการจดัการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบุคคลที่มีหนีส้ินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สนันิษฐานได้ว่ามีหนีส้ิน
ล้นพ้นตวั 

(15) ไม่รักษาข้อมลูทางทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท หรือที่บริษัทได้มาจากการปฏิบติัหน้าที่ของพนกังาน 
(16) ลอกเลยีนแบบผลงานและทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 
(17) กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(18) ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซือ้ขอการสนับสนุนจากผู้ ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจ าเป็นที่จะต้องขอการ

สนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซือ้เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ ยกเว้น การจดักิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกิจเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) 

(19) กระท าการอนัเป็นการละเลย หรือเอือ้อ านวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งการกระท าผิดของผู้
ให้บริการ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายลขิสทิธ์ิ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 



  
                                                                                                       

3) ขัน้ตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) การฝ่าฝืนที่ไม่ร้ายแรง: ผู้บริหารจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลกัษณ์อักษร  ซึ่งจะระบุลกัษณะของ
การฝ่าฝืนรวมทัง้มูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนัน้ โดยให้ โอกาสผู้ บริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อ
กล่าวหาดังกล่าวต่อผู้ บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้น าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการวินัยซึ่งแต่งตัง้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณา และให้ถือค าตัดสินของ
คณะกรรมการวินัยเป็นที่สิน้สดุ หากมีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือผู้บริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่า
ฝืนในครัง้แรกตามที่ได้รับหนงัสือเตือนนัน้ ผู้บริหารดงักล่าวจะถกูลงโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจ
รวมถงึการเลกิจ้างได้ 

(2) การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี ้เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การ
เปิดเผยข้อมูลความลบั หรือทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท ต่อบคุคลที่สาม และการกระท าใด ๆ ที่เสือ่ม
เสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารส าคัญใด ๆ  ต่อ
ผู้บงัคบับญัชา: บริษัท อาจพิจารณาเลกิจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จ าเป็นต้องออกหนงัสือเตือน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

4) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
เพื่อให้มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจน จึงได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและ  

ความรับผิดชอบของผู้ เก่ียวข้องไว้ ดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.1.1 ก าหนดและอนมุตัินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

1.1.2 อนมุตัิและทบทวนแนวทางปฏิบตัิส าหรับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

1.1.3 ก ากับดแูลให้มรีะบบท่ีสนับสนนุต่อต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีมปีระสิทธิภาพ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.2.1 สอบทานให้บริษัทฯ มกีารควบคมุภายในอย่างเพียงพอ 

1.2.2 สอบทานให้มกีารปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.3 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มหีน้าท่ี ดงันี ้

1.3.1 ส่งเสริม สนบัสนนุ และควบคมุดแูล เพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมกีารปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่และระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้สื่อสาร

ไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

1.3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจ 

ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

1.4 ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการขึน้ไป มหีน้าท่ี ดงันี ้ 

1.4.1 ควบคมุและก ากับให้มกีารน ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิได้จริง สามารถระบคุวามเสี่ยง 

ตรวจสอบ และบริหารจดัการให้มีมาตรการท่ีเพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทนัเวลา  




