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จรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ 

 (ฉบบัทบทวนครั �งที� 1) 

 ตามที�คณะกรรมการบรษิทัฯไดเ้คยใหค้วามเหน็ชอบให้ประกาศใชจ้รรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

ตั �งแต่วนัที� 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 แล้วนั �น โดยที�ไดม้กีารปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (ฉบบั

ทบทวนครั �งที� �) คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการเห็นสมควรปรบัปรุงจรรยาบรรณฉบับดงักล่าว ให้มี

ความสมัพนัธ์เชงิโครงสรา้งที�ต่อเนื�องกบันโยบายการกํากบัดแูลกจิการ กล่าวคอื ส่วนที�เป็นนโยบายจะเป็น

ขอบเขตของบรษิทัฯและคณะกรรมการ ส่วนที�เป็นการปฏบิตัเิพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายจะกําหนดให้อยู่ใน

รูปของจรรยาบรรณ เพื�อเป็นขอ้ปฏบิตัหิรอืขอ้ละเวน้ปฏิบตัขิองบุคลากร กล่าวคอื กรรมการ ผูบ้รหิารและ

พนักงาน นอกจากนั �น ได้กําหนดจรรยาบรรณบางประการเพิ�มเติม ตดัทอนจรรยาบรรณเดมิบางข้อที�

ซํ�าซ้อนกบันโยบาย และจดัหมวดหมู่ใหม่ให้ครอบคลุมขึ�น โดยกําหนดชื�อว่า “จรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกจิ ของบรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัในกลุม่” 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ ขอให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณนี� เพื�อ

ยกระดบัการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัฯใหม้ ั �นคงและมคีวามน่าเชื�อถอืยิ�งขึ�น 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั �งที� �/���� เมื�อวนัที� �� มถิุนายน พ.ศ. ���� ไดพ้จิารณาและ

เห็นชอบให้ใช้จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� �) นี�  ตั �งแต่วนัที�  �� มถิุนายน พ.ศ. 

���� เป็นต้นไป  

 

 ประกาศ ณ วนัที� �� มถุินายน พ.ศ. ���� 

                 
 (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 

 ประธานกรรมการบรษิทั 
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จรรยาบรรณ : แนวปฏิบติัที�ดีในการดาํเนินการธรุกิจ 

 

ตามที�คณะกรรมการของบริษัท นํ� าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมตัิ
นโยบายการกํากบัดูแลกจิการเพื�อเป็นการยกระดบัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯใหม้มีาตรฐานยิ�งขึ�น 

และสอดคลอ้งกบัหลกัการกํากบัดแูลกจิการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแลว้นั �น 

บรษิทัฯจงึสง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏบิตังิาน และดาํเนินธรุกจิของ

บรษิทัฯอย่างโปรง่ใสตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยดึมั �นในคณุธรรมและจรยิธรรม หลกีเลี�ยงกจิกรรม

ที�อาจนําไปสู่การขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทั �งผูบ้รหิารควรเป็นแบบอย่างที�ดตี่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของ

ตนอกีดว้ย บรษิทัฯจงึไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณฉบบันี�ขึ�น ซึ�งตอ้งมกีารปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูเ่สมอและสอดคลอ้ง

กบันโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ ตลอดจนไดร้บัความเชื�อถอืและไวว้างใจจากผูม้สีว่นไดเ้สยีและสงัคม เพื�อ

ใชเ้ป็นแนวทางอกีทั �งเป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิาน และดาํเนินธรุกจิต่อไป 

จงึขอใหผู้บ้รหิาร และพนักงานทกุคน ไดศ้กึษาโดยยดึหลกัจรรยาบรรณฉบบันี�เป็นแนวทาง

ในการปฏบิตังิานและประพฤตติน ซึ�งทา้ยสุดจะช่วยสง่เสรมิและนําไปสูก่ารกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี ซึ�งจะช่วย

พฒันาการดาํเนินงานของบรษิทัฯใหเ้ตบิโตอย่างยั �งยนื สรา้งความเชื�อมั �นรวมทั �งเป็นที�ยอมรบัของทุกฝ่าย

และสงัคมโดยรวม  

(ใชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที� 3 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557) 
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จรรยาบรรณในการดาํเนินธรุกิจ 

นิยาม 

ในจรรยาบรรณนี� คาํวา่  

“บุคลากร” หมายความรวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกประเภทของบรษิทัฯ และกลุม่

บรษิทั 

“บรษิทัฯ” หมายถงึ บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

“กลุม่บรษิทั” หมายถงึ บรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ตามที�พงึเปิดเผย
ในรายงานประจาํปีของบรษิทั 

 

�. จรรยาบรรณเกี�ยวกบัผู้ถือหุ้น  

บุคลากรต้องปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื�อสตัย์ สุจรติ ภายใต้การ

ตดัสนิใจบนพื�นฐานขอ้มูลที�เพยีงพอถูกตอ้ง ทั �งทางตรงและทางอ้อม และปฏบิตัติ่อผู้ถอืหุน้อย่างเท่าเทยีม

กนั ทั �งผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายย่อย เพื�อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้1    

�. จรรยาบรรณเกี�ยวกบัการใช้ข้อมลูภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

�.� บุคลากรต้องไม่ใชโ้อกาสหรอืเปิดเผยขอ้มูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบรษิัทที�มี

สาระสาํคญั และยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพื�อผูอ้ื�น หรอืทาํธุรกจิที�แข่งขนั

กบับรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิที�เกี�ยวเนื�อง2 

�.� บุคลากรในระดบัที�เกี�ยวขอ้งตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกี�ยวกบัหลกัทรพัย ์ การทาํรายการ และ

การทําธุรกรรมใดๆ ตามหลกัเกณฑท์ี�หน่วยงานที�มหีน้าที�กํากบัดแูลกําหนดอย่างครบถว้น ตามกาํหนดเวลา 
และตามช่องทางที�ถูกต้อง 

 �.� การให้ขอ้มูลใดๆ เกี�ยวกบับรษิัทฯ ต้องอยู่บนพื�นฐานขอ้มลูที�เป็นจรงิ ถูกต้องและปฏิบตัิดว้ย
ความระมดัระวงั ผู้ที�ไม่มหีน้าที�เกี�ยวข้องหรอืไม่ได้รบัมอบหมายอย่างเป็นทางการ ไม่สามารถให้ข้อมูล

ข่าวสารหรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสื�อมวลชนหรอืต่อสาธารณชนใดๆ เกี�ยวกบัหรอืพาดพงิกลุ่มบรษิทัไม่ว่าในดา้น

ใด อนัอาจสง่ผลกระทบต่อชื�อเสยีง และการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

�.� ในกรณีที�มกีารทาํรายการระหวา่งกนัภายในกลุ่มบรษิทั บุคลากรตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ

ขั �นตอนในการพจิารณาอนุมตั ิโดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯเป็นสาํคญั โดยมเีงื�อนไขทางธุรกจิใน
ลกัษณะเดยีวกบัรายการที�กระทํากบับุคคลภายนอก (on arms' length basis) 

                                                           
1 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����)  
2 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 
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�.� ผูจ้ดัทําขอ้มูลที�เป็นความลบัจะต้องระบุในสื�อที�เก็บหรอืแสดงข้อมูลนั �นใหช้ดัแจง้ว่าหา้มผู้ไม่มี

หน้าที�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยข้อมูลนั �น เช่น ลบั, ลบัมาก, ลบัเฉพาะ, Strictly Confidential, For Internal Use 
Only หรอืขอ้ความอื�นใดในทาํนองเดยีวกนั 

�.� ผูจ้ดัทําขอ้มูลต้องไม่ เปลี�ยนแปลง ทําซํ�า ลบทิ�ง หรอื ทําลายขอ้มูลของบรษิทัฯ โดยไม่ได้รบั
อนุญาต3   

 

�. จรรยาบรรณเกี�ยวกบัลูกค้า  

�.� ในการเสนอขาย/ส่งมอบสนิคา้และบรกิารใด ผูม้หีน้าที�เกี�ยวขอ้งต้องส่งมอบสนิคา้ที�ผ่านการ

รบัรองคณุภาพและไดม้าตรฐาน ตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้4 รวมถงึเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัสนิคา้และบรกิาร

อยา่งครบถว้นถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนหรอืเกนิเลยจากความเป็นจรงิ 

�.� ผูม้หีน้าที�เกี�ยวขอ้งตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขต่างๆ และรกัษาคาํมั �นสญัญาที�ใหไ้วก้บัลูกคา้ หากมี

เหตุการณ์ที�ทาํใหป้ฏบิตัติามสญัญาไมไ่ด ้จะตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื�อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข
ปญัหา5 

�.� บุคลากรตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูของลูกคา้ รวมถงึจดัใหม้มีาตรการรกัษาความลบัของลูกคา้ ไม่

เปิดเผยขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากลูกคา้ หรอืจากผูม้มีอีํานาจของกลุ่มบรษิทั  และไม่นําขอ้มูลของ

ลกูคา้ไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเอง และ/หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งโดยมชิอบ6  

�.� บุคลากรตอ้งใหเ้กยีรติและรกัษาสมัพนัธภาพที�ดกีบัลูกคา้ภายในขอบเขตของกฎหมาย จารตี

ประเพณแีละจรรยาบรรณ 

�.� บรษิัทฯจดัให้มีระบบ/กระบวนการ/ช่องทาง ที�ให้ลูกค้าร้องเรยีนเกี�ยวกบัคุณภาพ ปรมิาณ 

รวมทั �งความรวดเรว็ในการสง่มอบ และการใหบ้รกิารเพื�อใหลู้กคา้ไดร้บัการตอบสนองอย่างรวดเรว็7   

 

�. จรรยาบรรณเกี�ยวกบั คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี�  

�.� การดาํเนินธุรกจิกบัคู่คา้ใดๆ ตอ้งคาํนึงถงึความเสมอภาคในการดาํเนินธุรกจิและผลประโยชน์
ร่วมกนั ผู้มหีน้าที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งคดัเลอืกคูค่า้อย่างรอบคอบ โปร่งใส ยุตธิรรม ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์อง

บรษิทั โดยคาํนึงประกอบดว้ยว่าการทาํธุรกจิกบัคู่คา้จะไม่นํามาซึ�งความเสื�อมเสยีต่อชื�อเสยีงของบรษิทัหรอื

ขดัต่อกฎหมายใดๆ  

                                                           
3 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 
4 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 
5 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 
6 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 
7 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 



จรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกจิ บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) หนา้  8 

 

�.� บุคลากรตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูการเสนอราคาของผูเ้สนอราคารายหนึ�งแก่ผูเ้สนอราคารายอื�นๆ 

และไมเ่รยีกรบัผลประโยชน์ใดๆจากผูเ้สนอราคาเพื�อแลกเปลี�ยนกบัการไดท้าํสญัญาจดัซื�อจดัจา้งกบับรษิทัฯ 
�.� บุคลากรต้องไม่ดําเนินธุรกิจของบรษิทัฯโดยทําลายหรอืกดีกนัคู่แข่งทางการคา้ด้วยวธิีที�ไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย หรอืใชว้ธิกีารใดๆ ใหไ้ดม้าซึ�งขอ้มลูของคูแ่ขง่ขนัอยา่งผดิกฎหมาย  
�.� บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งต้องเอาใจใสใ่นการปฏบิตัติามเงื�อนไขการชาํระหนี�ตามกาํหนดและเงื�อนไข

อื�นๆที�มตี่อเจา้หนี�เพื�อรกัษาความน่าเชื�อถอืทางการเงนิของบรษิัทฯ ในกรณีที�เหน็ว่าไม่สามารถปฏบิตัิตาม

เงื�อนไขใดได ้จะตอ้งพยายามเจรจากบัเจา้หนี�เพื�อปรบัเงื�อนไขที�เหมาะสมต่อการปฏบิตัเิพื�อหลกีเลี�ยงการผดิ

นดัผดิสญัญา 

�.� บรษิทัฯสง่เสรมิการดําเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสให้คู่คา้

เขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมเพื�อสงัคมของบรษิทัฯ8 
 

�. จรรยาบรรณเกี�ยวกบัการปฏิบติัต่อกนัของบคุลากรและเพื�อบุคลากร 

�.� บุคลากรตอ้งเคารพในความเป็นส่วนตวัของบุคคลอื�น และจะไม่นําขอ้มลูสว่นตวั เชน่ เงนิเดอืน 

ประวตักิารรกัษาพยาบาล ครอบครวั เป็นต้น ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรอืผูท้ ี�ไม่เกี�ยวขอ้ง เวน้แต่เป็น

ขอ้มลูที�ตอ้งเปิดเผยตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย   

�.� บุคลากรต้องงดเว้นการเลือกปฏิบัติ (discrimination) ต่อบุคคลอื�นให้ต้องเสียสิทธิหรือ

ประโยชน์ใดๆ อนัเนื�องจากความเหมอืนหรอืแตกต่างกนัในทางหนึ�งทางใดที�มิไดม้ีผลต่อการปฏิบตัิงาน  

เช่น สภาพรา่งกายหรอืจติใจ เชื�อชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา ฐานะ เป็นตน้ 
�.� บุคลากรพงึใหเ้กยีรติและเคารพศกัดิ �ศร ีสถานภาพหรอืความคดิเหน็ซึ�งกนัและกนั ตามหลกั

สทิธมินุษยชนสากล 

�.� บรษิัทฯพงึจดัใหม้กีารพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื�องดว้ยวธิีการและ

ช่องทางที�เหมาะสม  

�.� บรษิัทฯพงึจดัเงื�อนไขการจ้าง ค่าตอบแทนและสวสัดกิารที�เหมาะสมแก่บุคลากรแต่ละกลุ่ม/

ระดบั ทั �งนี� การจดัและการปรบัปรงุค่าตอบแทนและสวสัดกิารพงึกระทาํบนพื�นฐานของผลประกอบการของ

บรษิทัฯ คณุภาพงาน ความสามารถ การพฒันาตนเอง การประเมนิผลที�เป็นธรรม การไม่เลอืกปฏบิตั ิและ

ความจาํเป็นในการดาํรงชวีติของบุคลากร  

�.� บรษิทัฯพงึจดัใหม้กีารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัตลอดจนมาตรการ

รกัษาความมั �นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

                                                           
8 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 



จรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกจิ บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) หนา้  9 

 

�. จรรยาบรรณเกี�ยวกบัการปฏิบติังานของบคุลากร 

บุคลากรต้องปฏิบตังิานตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดาํเนินงาน คาํสั �งของผู้บงัคบับญัชาที�ชอบ

ด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั กฎบตัร หรอืคู่มือการปฏิบตัิงาน ด้วยความซื�อสตัย์สุจรติและความ

รบัผดิชอบ  และมสีว่นรว่มในกจิกรรมของกลุ่มบรษิทัทั �งภายในและภายนอก ซึ�งเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและ
สงัคมเพื�อสรา้งการมสี่วนร่วมและความผกูพนัต่อองคก์ร9 ในกรณีที�มคีวามสงสยัเกี�ยวกบัการปฏบิตังิานซึ�งมี

นยัสาํคญัต่อบรษิทัฯ ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชากอ่นเพื�อป้องกนัผลกระทบที�อาจเกดิขึ�นกบับรษิทัฯหรอืตนเอง 

�. จรรยาบรรณเกี�ยวกบัการสื�อสาร 

 �.� บุคลากรไมพ่งึสื�อสารความใดไม่ว่าโดยวธิใีดๆในสถานที�ที�มบุีคคลภายนอกปะปนอยู่ ในทางที�
อาจทําใหบ้รษิทัฯหรอืบุคคลอื�นเสยีหายหรอืสรา้งความเขา้ใจผดิหรอืแสดงถงึการไม่ใหเ้กยีรตผิูอ้ื�น 

 �.� บุคลากรพงึใช้วจิารณญาณที�เหมาะสมก่อนส่งหรอืเผยแพร่ข้อความในสื�อสงัคมออนไลน์เพื�อ

หลกีเลี�ยงความเขา้ใจผดิ การดหูมิ�นเกลยีดชงั หรอืผลกระทบใดๆ ต่อบุคคลอื�น 

�. จรรยาบรรณเกี�ยวกบัการรกัษาชื�อเสียงของบริษทั 

บุคลากรตอ้งหลกีเลี�ยงการทาํธุรกรรมหรอืการปฏบิตัหิรอืการเผยแพรข่อ้มลู ไมว่า่จะกระทาํในหน้าที�

การงานหรอืในทางสว่นตวัที�อาจจะทาํใหบ้รษิทัฯเสื�อมเสยีชื�อเสยีงทั �งโดยทางตรงและทางออ้ม 
 

�. จรรยาบรรณเกี�ยวกบัทรพัยสิ์นและทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 �.� บุคลากรมหีน้าที�และความรบัผิดชอบในการดูแลรกัษาและใช้ทรพัย์สนิของกลุ่มบรษิัทเพื�อ

ประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัและไม่นําไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตวัของตนเองหรอืผูอ้ื�น  

 �.� ผูม้หีน้าที�เกี�ยวขอ้งต้องจดัทําเอกสารทางธุรกจิ บนัทกึขอ้มูลทางการเงนิและบญัช ีและจดัทํา

รายงานทางการเงนิและบญัชทีรพัย์สนิดว้ยความสุจรติ ทนัเวลา ถูกตอ้งครบถ้วนตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง

และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี�รบัรองโดยทั �วไป  

 �.� บุคลากรต้องควบคมุขอ้มูลความลบัของบรษิทัฯอย่างเหมาะสมและต้องไม่สื�อสารขอ้มูลอนัมี

สาระสําคญั และยงัมไิด้เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ�งไดร้บัรูม้าจากหน้าที�การงานไปยงัหน่วยงานอื�นๆ และ

บุคคลภายนอกที�ไม่สมควรต้องรบัรู้ข้อมูลนั �น และมหีน้าที�ต้องจดัเกบ็สิ�งบนัทกึขอ้มูลที�เป็นความลบัในที�

ปลอดภยั ตลอดจนใชค้วามพยายามอยา่งดทีี�สุดเพื�อป้องกนัการรั �วไหลของขอ้มลูที�เป็นความลบัดงักล่าว  

 �.� บุคลากรมหีน้าที�ใช้ คุม้ครองสทิธ ิรกัษา และบรหิารทรพัย์สนิทางปญัญาของบรษิทัฯอย่าง

ระมดัระวงัและรบัผดิชอบ เพื�อป้องกนัการละเมดิสทิธแิละการเปิดเผยโดยไม่ถกูตอ้ง 

                                                           
9 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 



จรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกจิ บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) หนา้  10 

 

“ทรพัย์สนิทางปญัญา” รวมถงึ ลขิสทิธิ � สทิธบิตัร เครื�องหมายการคา้ ขอ้มูลคูค่า้ ขอ้มลูลูกคา้ สตูร

การผลติ ตลอดจนขอ้มลูหรอืสิ�งอื�นๆที�ถอืเป็นความลบัทางการคา้ อนัถอืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 
�.� บุคลากรต้องเคารพสทิธทิี�ชอบด้วยกฎหมายในทรพัย์สนิทางปญัญาของบุคคลอื�น โดยไม่ใช้

งานสรา้งสรรค์หรอืทรพัย์สนิทางปญัญาของผู้อื�นโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ในกรณีที�มขีอ้สงสยัว่าการกระทําใด
ของหน่วยงานของตนจะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาของบุคคลอื�นหรอืไม่ ควรปรกึษาฝา่ยกฎหมาย

ของบรษิัทฯก่อน ส่วนในกรณีที�พบเหน็ว่าการกระทําของหน่วยงานอื�นอาจเป็นการละเมิดทรพัย์สินทาง

ปญัญาของบุคคลอื�น ควรแนะนําใหผู้เ้กี�ยวขอ้งนั �นปรกึษาฝา่ยกฎหมายของบรษิทัฯ  
 

��. จรรยาบรรณเกี�ยวกบักฎหมาย สิทธิมนุษยชน และสงัคม10  

��.�  บุคลากรตอ้งเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย หลกัคณุธรรมและหลกัสทิธมินุษยชน11 

��.� บริษัทฯและบุคลากรพึงปฏิบัติตามนโยบายเกี�ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที�

คณะกรรมการบรษิัทให้ความเห็นชอบ และให้ความสําคญักบัการพฒันาชุมชนในพื�นที�ที�กลุ่มบริษัทฯ

ประกอบกจิการ12  

 

��.จรรยาบรรณเกี�ยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดล้อม13  

��.� ผู้มีหน้าที�เกี�ยวข้องต้องดําเนินการป้องกันและควบคุมการปล่อยมลพิษออกจากสถาน

ประกอบการใหเ้ป็นไปตามที�กฎหมายและคูม่อืปฏบิตังิานกาํหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั 
��.� ผูม้หีน้าที�เกี�ยวขอ้งพงึรบัฟงัความเหน็ของชมุชนอย่างสมํ�าเสมอเพื�อปรบัปรุงการปล่อยมลพษิ

หรอืมลภาวะอื�นใดที�อาจมผีลกระทบต่อชุมชน 

��.� บรษิทัพงึสง่เสรมิและสรา้งความรูใ้หบุ้คลากรตระหนักถงึการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างรู้

คณุคา่ และการดแูลรกัษาสิ�งแวดล้อม14  

      ��.� บรษิทัฯพงึสรา้งความรบัรูแ้ละกลไกที�จาํเป็นเพื�อการปฏบิตัติามหลกัความปลอดภยัและอาชี

วอนามยั เพื�อควบคมุการเกดิอุบตัเิหตุ การหยุดงานหรอืการเจบ็ป่วยจากการทาํงาน15  
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15 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 



จรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกจิ บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) หนา้  11 

 

��. จรรยาบรรณเกี�ยวกบัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการรกัษาข้อมูล  

ความลบั16  

 ��.� บุคลากรมอีสิระในการลงทุนซื�อขายหลกัทรพัย์ของกลุ่มบรษิทั แต่เพื�อป้องกนัมใิหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บุคลากรที�ล่วงรูข้อ้มลูธุรกจิของบรษิทัฯตอ้งหลกีเลี�ยงหรอืงดการซื�อขายหลกัทรพัย์
ของกลุม่บรษิทั ในช่วงระยะเวลาหนึ�งเดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน 

 ��.� บุคลากรต้องไม่รบัเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพื�อประโยชน์ส่วนตวัของตนเองหรอื

ผู้อื�นจากคู่ค้าหรอืลูกค้าหรอืผู้ทําธุรกจิกบับรษิัทฯหรอืจากบุคคลใด อนัเนื�องจากการปฏิบตัิหน้าที�ในนาม

บรษิทัฯ  

  ��.� บุคลากรจะต้องไม่ใชต้ําแหน่งหน้าที�ในกลุ่มบรษิทัทาํธุรกรรมทางการเงนิกบัคู่คา้ ลกูคา้หรอื
ผูท้ําธุรกจิกบับรษิทัฯ  หรอืเรี�ยไรเงนิ/สิ�งของจากคูค่า้ ลูกคา้หรอืผูท้าํธุรกจิกบับรษิทัฯ เพื�อประโยชน์สว่นตวั

ของตนเองหรอืผูอ้ื�น 
 ��.� การทาํธุรกจิส่วนตวัใดๆ ของบุคลากรตอ้งไมก่ระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที�และเวลาทาํงานของ

บรษิทัฯ และหา้มบุคลากรประกอบธุรกจิหรอืมสี่วนร่วมในธุรกจิใดอนัเป็นการแขง่ขนักบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

ไมว่า่บุคลากรดงักลา่วจะไดร้บัประโยชน์โดยตรงหรอืโดยทางออ้มกต็าม 

  ��.� บุคลากรจะต้องเปิดเผยส่วนไดเ้สยีในการทาํธุรกจิใดๆ กบับรษิทัทั �งในนามส่วนตวั ครอบครวั 

หรอืนิตบุิคคลใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งต่อบรษิทัฯก่อนเขา้ทาํรายการ 
��.� กรรมการและผูบ้รหิารที�มสี่วนได้เสยีในเรื�องใดต้องไม่เป็นผู้อนุมตัิการเขา้ทํารายการหรอื

กระทาํการในเรื�องนั �นในนามบรษิทัฯ 

 ��.� ผู้มีหน้าที�เกี�ยวข้องต้องตรวจสอบความสมัพนัธ์ของคู่ค้าว่าเกี�ยวข้องกบักรรมการหรือ

ผู้บริหารหรือไม่ก่อนทํารายการ เพื�อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆที�อาจเกิดขึ�น ทั �งนี�  

ความหมายของความสมัพนัธ์ในข้อนี� ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เรื�องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิของ

บรษิทัจดทะเบยีนในรายการที�เกี�ยวโยงกนัของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งบระเทศไทย 

 ��.� ในกรณีที�ผูบ้รหิารของบรษิทัระดบัตั �งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึ�นไปประสงคจ์ะ

เขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�น ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อีํานาจของบรษิทัฯก่อน ทั �งนี� การดาํรง

ตําแหน่งดงักล่าวจะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกิจของ

บรษิทัฯ และตอ้งไมใ่ชต้าํแหน่งหน้าที�ในบรษิทัฯไปใชอ้า้งองิเพื�อส่งเสรมิธุรกจิภายนอก  

 ��.�  ผูบ้งัคบับญัชาไม่พงึรบัของขวญัหรอืของกํานัลจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไมว่่าในโอกาสใดๆ 
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��. จรรยาบรรณเกี�ยวกบัการจดัหา 

บุคลากรต้องดําเนินการตามนโยบายและระเบียบที�เกี�ยวกบัการจดัหา จดัซื�อ จดัจ้างของบรษิัทฯ 

และสามารถอธบิายไดว้า่การจดัหามคีวามเหมาะสมทั �งดา้นราคา คณุภาพ มาตรฐานที�พงึม ีการบรหิารหลงั

การขาย ความปลอดภยัต่อสิ�งแวดลอ้ม และเป็นธรรมแกผู่ม้สี่วนเกี�ยวขอ้ง โดยไมม่ผีลประโยชน์สว่นตนหรอื
ผูอ้ื�นแอบแฝง  

 

1�. จรรยาบรรณเกี�ยวกบัการต่อต้านการคอรร์ปัชั �น 

��.� บรษิทัฯพงึต่อตา้นและสนบัสนุนบุคลากรในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นในรปูแบบต่างๆ โดยจดั
ใหม้กีลไกที�ครบถว้นทั �งนโยบาย กระบวนการ แนวปฏบิตั ิการฝึกอบรม และการสื�อสารที�ชดัเจนเพยีงพอที�จะ

ประเมนิผลไดว้า่การต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นเกดิประสทิธผิล17  
��.� บุคลากรต้องไม่ใหส้นิบน หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดที�ลกัษณะคล้ายคลงึกนัแก่เจ้าหน้าที�

ของรฐัหรอืคูค่า้หรอืบุคคลใดๆ ทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศที�มลีกัษณะเป็นการคอรร์ปัชั �นตามนโยบาย

การกํากบัดูแลกจิการ อนึ�ง การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื�นใด แกเ่จา้หน้าที�ของรฐัหรอืคู่ค้าหรอื

บุคคลใด ตอ้งพจิารณาดว้ยว่าไม่ขดัต่อกฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิ�นนั �นๆ 

��.� บุคลากรตอ้งไม่เรยีกรอ้งผลประโยชน์จากผูเ้สนอราคา คูค่า้ ลกูคา้ หรอืบุคคลอื�น ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปของเงนิตอบแทน ของขวญั การเลี�ยงต้อนรบั  ค่าใชจ่้าย หรอือื�นๆ เพื�อแลกเปลี�ยนกบัการได้ไปซึ�ง

ประโยชน์ทางธรุกจิจากบรษิทัฯ  

��.� บุคลากรต้องไม่รบัผลประโยชน์จากคู่ค้า ลูกค้า หรอืผู้อื�น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเงนิสนิบน 

ของขวญั การเลี�ยงต้อนรบั  ค่าใชจ้่ายในการศกึษาดูงาน หรอืประโยชน์ตอบแทนในรูปอื�นๆ หากพจิารณา

เหน็วา่การใหห้รอืเสนอว่าจะใหน้ั �นน่าจะมคีวามมุง่หมายเพื�อการไดม้าซึ�งประโยชน์ทางธุรกจิจากบรษิทัฯโดย

ไมช่อบ  

��.� บุคลากรพงึหลกีเลี�ยงการรบัสิ�งของ ของขวญั การเลี�ยงรบัรอง หรอืประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ 

ลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เพื�อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจปกติ หรือใน

เทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที�เหมาะสม หากมูลค่าของสิ�งที�ได้รบัสูงเกินกว่าห้าพนับาท ใหแ้จ้ง

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั �นทราบเพื�อสั �งการตามที�สมควร  

��.� บุคลากรพงึหลกีเลี�ยงการรบัเชญิไปดงูาน สมัมนาและทศันศกึษา หรอืกจิกรรมใดๆ ซึ�งคู่คา้

หรอืผู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในประการที�คาดได้ว่ามีความมุ่งหมายเพื�อติด

สนิบนหรอืโน้มน้าวให้อํานวยประโยชน์แก่บุคคลที�จะเป็นคู่ค้าหรอืลูกค้าหรอืที�จะเกี�ยวขอ้งกบับรษิัทฯใน
อนาคต ทั �งนี� การรบัเชญิตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาที�มอีาํนาจกอ่น  
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��.� ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรที�ปฏเิสธการคอรร์ปัชั �น 

แมว้า่การกระทาํนั �นจะทาํใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 
��.� พนักงานต้องไม่เพิกเฉยเมื�อพบเหน็หรอืมีเหตุอนัควรเชื�อว่ามกีารกระทําที�น่าจะเป็นการ

คอรร์ปัชั �น และจะแจง้ผู้บงัคบับญัชาหรอืผูม้หีน้าที�เกี�ยวขอ้งรบัทราบตามช่องทางที�กําหนดไวใ้นหมวดที� 7. 
ของนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ และจะใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  

 

15. การจดัการและการรกัษาจรรยาบรรณ  

��.� บุคลากรตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั การกระทาํหรอืงดเวน้กระทาํการใดๆ ที�

ขดัจรรยาบรรณ ถอืเป็นความผดิทางวนิัย บรษิทัฯจะพจิารณาความผดิและลงโทษตามโทษที�กําหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัการทํางาน ในกรณีที�การกระทําหรอืงดเวน้กระทาํการใดๆ ที�ขดัจรรยาบรรณมผีลทําใหเ้กดิความ

เสยีหายต่อบรษิัทฯ และเป็นความผดิทางอาญา บรษิทัฯจะใช้ดุลพนิิจดําเนินการฟ้องรอ้งผูก้ระทําความผิด

ตามที�เหน็สมควร 

 ��.� กรรมการ ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชาต้องเป็นแบบอย่างที�ดใีนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

และมหีน้าที�ในการสอดส่องดูแลและส่งเสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณที�กาํหนด 

 ��.� บรษิทัฯมหีน้าที�ประกาศใหบุ้คลากรทราบจรรยาบรรณฉบบันี�และที�จะแกไ้ขเพิ�มเตมิต่อไป

โดยทั �วกนัดว้ยวธิทีี�เหมาะสม 

 ��.� บรษิทัฯพงึทบทวนคูม่อื “ จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ ” เป็นประจาํทกุปี18  

 

16.   การรายงานการปฏิบติัที�ขดัจรรยาบรรณ  

บุคลากรมหีน้าที�ตอ้งรายงานการปฏบิตัทิี�อาจขดัจรรยาบรรณที�ตนพบเหน็หรอืเมื�อถูกกดดนั/บงัคบั

ใหก้ระทาํใดๆ ที�เป็นการขดัจรรยาบรรณ โดยรายงานต่อบุคคลใดบุคคลหนึ�งดงัต่อไปนี�19 

- ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู  

- ผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายใน โทร ��-���-����-� ต่อ ��� 

หรอื e-mail:  ia@kslgroup.com  

- ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล โทร ��-���-����-� ต่อ ���  

หรอื e-mail: ampaporn@kslgroup.com 

 
 

                                                           
18 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 
19 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) 



จรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกจิ บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัทบทวนครั �งที� � พ.ศ.����) หนา้  14 

 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื คณะกรรมการของบรษิทัฯ โดยสง่รายงานเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไปที� 
                บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

                    503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชั �น �� ถนนศรอียุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ ����� 

                    หรอื www.kslgroup.com  
 

บรษิทัฯ จะรกัษารายงานและขอ้มูลเป็นความลบั และคุม้ครองผูท้ี�รายงานเป็นอย่างด ี และผูร้ายงานที�

กระทําการโดยสจุรติจะไมม่คีวามผดิใดๆ  

     (จบเอกสาร) 


