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จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

(ฉบบัทบทวนครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2564) 
 

ของ 

บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

และบริษทัในกลุ่ม 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

 (ฉบบัทบทวนครัง้ท่ี 3) 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครัง้ที ่4/2563-2564 เมือ่วนัที ่10 มถุินายน พ.ศ. 2564 ไดพ้จิารณา

และอนุมตัใิห้ใช้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 3) นี้ ตัง้แต่วนัที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2564 เป็นตน้ไป  

 

 

 
           

(ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)          (นายมนู เลยีวไพโรจน์)  

 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ     ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

 (ฉบบัทบทวนครัง้ท่ี 2) 

ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯในการประชุมครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัที่ 26 มถุินายน พ.ศ. 2558 ได้

พจิารณาและเหน็ชอบใหใ้ชน้โยบายการก ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่1) นี้ ตัง้แต่วนัที ่ 27 มถุินายน 

พ.ศ. 2558 เป็นต้นไปนัน้  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการได้เห็นชอบการปรบัปรุงจรรยาบรรณฉบับ

ดงักล่าว ใหม้คีวามสอดคลอ้งต่อเนื่องกบัการก าหนดเรือ่งต่างๆเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัการประเมนิโครงการ

ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบรษิัทจดทะเบียน และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับรษิัทจด

ทะเบยีนปี 2560  

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครัง้ที ่6/2562-2563 เมือ่วนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2563 ไดพ้จิารณา

และอนุมตัใิหใ้ชจ้รรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2) นี้  ตัง้แต่วนัที ่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 

2563 เป็นตน้ไป  

 

 

 
           

(ดร.วรภทัร โตธนะเกษม)          (นายมนู เลยีวไพโรจน์)  

 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ     ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

 (ฉบบัทบทวนครัง้ท่ี 1) 

 ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯไดเ้คยใหค้วามเหน็ชอบให้ประกาศใช้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

ตัง้แต่วนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 แล้วนัน้ โดยที่ได้มกีารปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ (ฉบบั

ทบทวนครัง้ที่ 1) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเห็นสมควรปรบัปรุงจรรยาบรรณฉบบัดงักล่าว  ให้มี

ความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งทีต่่อเนื่องกบันโยบายการก ากบัดูแลกจิการ กล่าวคอื ส่วนทีเ่ป็นนโยบายจะเป็น

ขอบเขตของบรษิทัฯและคณะกรรมการ ส่วนทีเ่ป็นการปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายจะก าหนดให้อยู่ใน

รูปของจรรยาบรรณ เพื่อเป็นขอ้ปฏบิตัหิรอืขอ้ละเวน้ปฏบิตัขิองบุคลากร กล่าวคอื กรรมการ ผู้บรหิารและ

พนักงาน นอกจากนัน้ ได้ก าหนดจรรยาบรรณบางประการเพิ่มเติม ตัดทอนจรรยาบรรณเดิมบางข้อที่

ซ ้าซ้อนกบันโยบาย และจดัหมวดหมู่ใหม่ให้ครอบคลุมขึ้น โดยก าหนดชื่อว่า “จรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกจิ ของบรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในกลุ่ม” 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ ขอให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานถือปฏบิตัติามจรรยาบรรณนี้ เพื่อ

ยกระดบัการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯใหม้ัน่คงและมคีวามน่าเชื่อถอืยิง่ขึน้ 

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครัง้ที ่3/2558 เมื่อวนัที ่26 มถุินายน พ.ศ. 2558 ไดพ้จิารณาและ

เห็นชอบให้ใช้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 1) นี้ ตัง้แต่วนัที่  27 มถุินายน พ.ศ. 

2558 เป็นตน้ไป  

 

 ประกาศ ณ วนัที ่26 มถุินายน พ.ศ. 2558 

                 
 (นายมนู เลยีวไพโรจน์) 

 ประธานกรรมการบรษิทั 
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จรรยาบรรณ : แนวปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินการธรุกิจ 

 

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท น ้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมตัิ
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการเพื่อเป็นการยกระดบัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯให้มมีาตรฐานยิง่ขึ้น 
และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้นัน้ 

บรษิทัฯจงึส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏบิตังิาน และด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯอย่างโปรง่ใสตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม หลกีเลีย่งกจิกรรม
ทีอ่าจน าไปสู่การขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้ผูบ้รหิารควรเป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของ
ตนอกีดว้ย บรษิทัฯจงึไดจ้ดัท าจรรยาบรรณฉบบันี้ขึน้ ซึง่ตอ้งมกีารปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูเ่สมอและสอดคลอ้ง
กบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ตลอดจนไดร้บัความเชื่อถอืและไวว้างใจจากผูม้สี่วนไดเ้สยีและสงัคม เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางอกีทัง้เป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิาน และด าเนินธุรกจิต่อไป 

จงึขอใหผู้บ้รหิาร และพนกังานทุกคน ไดศ้กึษาโดยยดึหลกัจรรยาบรรณฉบบันี้เป็นแนวทาง
ในการปฏบิตังิานและประพฤตติน ซึง่ทา้ยสุดจะช่วยส่งเสรมิและน าไปสู่การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี ซึง่จะช่วย
พฒันาการด าเนินงานของบรษิทัฯใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนื สรา้งความเชื่อมัน่รวมทัง้เป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่าย
และสงัคมโดยรวม  

(ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557) 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

นิยาม 

ในจรรยาบรรณนี้ ค าว่า  
“บุคลากร” หมายความรวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกประเภทของบรษิทัฯ และกลุ่ม

บรษิทั 
“บรษิทัฯ” หมายถงึ บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
“กลุ่มบรษิทั” หมายถงึ บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ตามทีพ่งึเปิดเผย

ในรายงานประจ าปีของบรษิทั 
 

1. จรรยาบรรณเก่ียวกบัผู้ถือหุ้น  

บุคลากรต้องปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุ้นด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์ สุจรติ ภายใต้การ

ตดัสนิใจบนพื้นฐานขอ้มูลที่เพยีงพอถูกต้อง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม

กนั ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้1    

2. จรรยาบรรณเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1 บุคลากรต้องไม่ใช้โอกาสหรอืเปิดเผยขอ้มูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบรษิทัที่มี
สาระส าคญั และยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพื่อผูอ้ื่น หรอืท าธุรกจิทีแ่ข่งขนั
กบับรษิทัฯ และ/หรอืธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง2 

2.2 บุคลากรในระดบัทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัหลกัทรพัย ์ การท ารายการ และ
การท าธุรกรรมใดๆ ตามหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานทีม่หีน้าทีก่ ากบัดแูลก าหนดอย่างครบถว้น ตามก าหนดเวลา 
และตามช่องทางทีถู่กตอ้ง 

 2.3 การให้ขอ้มูลใดๆ เกี่ยวกบับรษิทัฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานขอ้มูลที่เป็นจรงิ ถูกต้องและปฏบิตัดิว้ย
ความระมดัระวงั ผู้ที่ไม่มหีน้าที่เกี่ยวข้องหรอืไม่ได้รบัมอบหมายอย่างเป็นทางการ ไม่สามารถให้ข้อมูล
ข่าวสารหรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรอืต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกบัหรอืพาดพงิกลุ่มบรษิทัไม่ว่าในดา้น
ใด อนัอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีง และการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 

2.4 ในกรณีทีม่กีารท ารายการระหว่างกนัภายในกลุ่มบรษิทั บุคลากรต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ
ขัน้ตอนในการพจิารณาอนุมตั ิโดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯเป็นส าคญั โดยมเีงือ่นไขทางธุรกจิใน
ลกัษณะเดยีวกบัรายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก (on arms' length basis) 

                                                           
1 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563)  
2 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
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2.5 ผู้จดัท าขอ้มูลที่เป็นความลบัจะต้องระบุในสื่อที่เก็บหรอืแสดงขอ้มูลนัน้ให้ชดัแจง้ว่าห้ามผู้ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลนัน้ เช่น ลบั, ลบัมาก, ลบัเฉพาะ, Strictly Confidential, For Internal Use 
Only หรอืขอ้ความอื่นใดในท านองเดยีวกนั 

2.6 ผู้จดัท าขอ้มูลต้องไม่ เปลี่ยนแปลง ท าซ ้า ลบทิ้ง หรอื ท าลายขอ้มูลของบรษิทัฯ โดยไม่ได้รบั
อนุญาต3   

 
3. จรรยาบรรณเก่ียวกบัลูกค้า  

3.1 ในการเสนอขาย/ส่งมอบสนิค้าและบรกิารใด ผู้มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งต้องส่งมอบสนิค้าที่ผ่านการ
รบัรองคุณภาพและไดม้าตรฐาน ตรงตามขอ้ตกลงกบัลกูคา้4 รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิาร
อยา่งครบถว้นถูกตอ้ง และไมบ่ดิเบอืนหรอืเกนิเลยจากความเป็นจรงิ 

3.2 ผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ และรกัษาค ามัน่สญัญาทีใ่หไ้วก้บัลกูคา้ หากมี
เหตุการณ์ทีท่ าใหป้ฏบิตัติามสญัญาไมไ่ด ้จะตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไข
ปญัหา5 

3.3 บุคลากรต้องไม่เปิดเผยขอ้มลูของลูกคา้ รวมถงึจดัให้มมีาตรการรกัษาความลบัของลูกคา้ ไม่
เปิดเผยขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากลกูคา้ หรอืจากผูม้มีอี านาจของกลุ่มบรษิทั  และไมน่ าขอ้มลูของ
ลกูคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ6  

3.4 บุคลากรต้องใหเ้กยีรตแิละรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัลูกคา้ภายในขอบเขตของกฎหมาย จารตี
ประเพณแีละจรรยาบรรณ 

3.5 บรษิัทฯจดัให้มรีะบบ/กระบวนการ/ช่องทาง ที่ให้ลูกค้าร้องเรยีนเกี่ยวกบัคุณภาพ ปรมิาณ 
รวมทัง้ความรวดเรว็ในการส่งมอบ และการใหบ้รกิารเพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัการตอบสนองอยา่งรวดเรว็7   

 

4. จรรยาบรรณเก่ียวกบั คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้ี 

4.1 การด าเนินธุรกจิกบัคู่คา้ใดๆ ตอ้งค านึงถงึความเสมอภาคในการด าเนินธุรกจิและผลประโยชน์
ร่วมกนั ผูม้หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งจะต้องคดัเลอืกคู่คา้อย่างรอบคอบ โปร่งใส ยุตธิรรม ถูกต้องตามหลกัเกณฑข์อง
บรษิทั โดยค านึงประกอบดว้ยว่าการท าธุรกจิกบัคู่คา้จะไม่น ามาซึง่ความเสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีงของบรษิทัหรอื
ขดัต่อกฎหมายใดๆ  

                                                           
3 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
4 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
5 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
6 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
7 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
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4.2 บุคลากรต้องไม่เปิดเผยขอ้มลูการเสนอราคาของผูเ้สนอราคารายหนึ่งแก่ผูเ้สนอราคารายอื่นๆ 
และไมเ่รยีกรบัผลประโยชน์ใดๆจากผูเ้สนอราคาเพื่อแลกเปลีย่นกบัการไดท้ าสญัญาจดัซือ้จดัจา้งกบับรษิทัฯ 

4.3 บุคลากรต้องไม่ด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯโดยท าลายหรอืกดีกนัคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิีที่ไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย หรอืใชว้ธิกีารใดๆ ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูของคู่แขง่ขนัอยา่งผดิกฎหมาย  

4.4 บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งเอาใจใส่ในการปฏบิตัติามเงือ่นไขการช าระหนี้ตามก าหนดและเงื่อนไข
อื่นๆทีม่ต่ีอเจา้หนี้เพื่อรกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิของบรษิทัฯ ในกรณีทีเ่หน็ว่าไม่สามารถปฏบิตัติาม
เงือ่นไขใดได ้จะตอ้งพยายามเจรจากบัเจา้หนี้เพื่อปรบัเงือ่นไขทีเ่หมาะสมต่อการปฏบิตัเิพื่อหลกีเลีย่งการผดิ
นดัผดิสญัญา 

4.5 บรษิทัฯส่งเสรมิการด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้า
เขา้มามสี่วนรว่มในกจิกรรมเพื่อสงัคมของบรษิทัฯ8 

 

5. จรรยาบรรณเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อกนัของบคุลากรและเพ่ือบคุลากร 

5.1 บุคลากรตอ้งเคารพในความเป็นส่วนตวัของบุคคลอื่น และจะไมน่ าขอ้มลูส่วนตวั เช่น เงนิเดอืน 
ประวตักิารรกัษาพยาบาล ครอบครวั เป็นต้น ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรอืผูท้ีไ่ม่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็น
ขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย   

5.2 บุคลากรต้องงดเว้นการเลือกปฏิบัติ (discrimination) ต่อบุคคลอื่นให้ต้องเสียสิทธิหรือ
ประโยชน์ใดๆ อนัเนื่องจากความเหมอืนหรอืแตกต่างกนัในทางหนึ่งทางใดที่มไิด้มผีลต่อการปฏบิตัิงาน  
เช่น สภาพรา่งกายหรอืจติใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา ฐานะ เป็นตน้ 

5.3 บุคลากรพงึให้เกยีรตแิละเคารพศกัดิศ์ร ีสถานภาพหรอืความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั ตามหลกั

สทิธมินุษยชนสากล 

5.4 บรษิทัฯพงึจดัให้มกีารพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยวธิกีารและ

ช่องทางทีเ่หมาะสม  

5.5 บรษิทัฯพงึจดัเงื่อนไขการจา้ง ค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่เหมาะสมแก่บุคลากรแต่ละกลุ่ม/

ระดบั ทัง้นี้ การจดัและการปรบัปรุงค่าตอบแทนและสวสัดกิารพงึกระท าบนพืน้ฐานของผลประกอบการของ

บรษิทัฯ คุณภาพงาน ความสามารถ การพฒันาตนเอง การประเมนิผลทีเ่ป็นธรรม การไม่เลอืกปฏบิตั ิและ

ความจ าเป็นในการด ารงชวีติของบุคลากร  

5.6 บรษิทัฯพงึจดัใหม้กีารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัตลอดจนมาตรการ

รกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล 
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6. จรรยาบรรณเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบคุลากร 

บุคลากรต้องปฏบิตังิานตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน ค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั กฎบตัร หรอืคู่มอืการปฏบิตัิงาน ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติและความ
รบัผดิชอบ  และมสี่วนรว่มในกจิกรรมของกลุ่มบรษิทัทัง้ภายในและภายนอก ซึง่เป็นประโยชน์ต่อองคก์รและ
สงัคมเพื่อสรา้งการมสี่วนร่วมและความผูกพนัต่อองคก์ร9 ในกรณทีีม่คีวามสงสยัเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานซึ่งมี
นยัส าคญัต่อบรษิทัฯ ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาก่อนเพื่อป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัฯหรอืตนเอง 

7. จรรยาบรรณเก่ียวกบัการส่ือสาร 

 7.1 บุคลากรไม่พงึสื่อสารความใดไม่ว่าโดยวธิใีดๆในสถานทีท่ีม่บีุคคลภายนอกปะปนอยู่ ในทางที่
อาจท าใหบ้รษิทัฯหรอืบุคคลอื่นเสยีหายหรอืสรา้งความเขา้ใจผดิหรอืแสดงถงึการไมใ่หเ้กยีรตผิูอ้ื่น 

 7.2 บุคลากรพงึใช้วจิารณญาณที่เหมาะสมก่อนส่งหรอืเผยแพร่ขอ้ความในสื่อสงัคมออนไลน์เพ่ือ
หลกีเลีย่งความเขา้ใจผดิ การดหูมิน่เกลยีดชงั หรอืผลกระทบใดๆ ต่อบุคคลอื่น 

8. จรรยาบรรณเก่ียวกบัการรกัษาช่ือเสียงของบริษทั 

บุคลากรตอ้งหลกีเลีย่งการท าธุรกรรมหรอืการปฏบิตัหิรอืการเผยแพรข่อ้มลู ไมว่่าจะกระท าในหน้าที่
การงานหรอืในทางส่วนตวัทีอ่าจจะท าใหบ้รษิทัฯเสื่อมเสยีชื่อเสยีงทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม 

 

9. จรรยาบรรณเก่ียวกบัทรพัยสิ์นและทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 9.1 บุคลากรมหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการดูแลรกัษาและใช้ทรพัย์สนิของกลุ่มบรษิัทเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัและไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัของตนเองหรอืผูอ้ื่น  

 9.2 ผูม้หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งต้องจดัท าเอกสารทางธุรกจิ บนัทกึขอ้มลูทางการเงนิและบญัช ีและจดัท า
รายงานทางการเงนิและบญัชทีรพัยส์นิด้วยความสุจรติ ทนัเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป  

 9.3 บุคลากรต้องควบคุมขอ้มลูความลบัของบรษิทัฯอย่างเหมาะสมและต้องไม่สื่อสารขอ้มูลอนัมี
สาระส าคญั และยงัมไิด้เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งได้รบัรู้มาจากหน้าที่การงานไปยงัหน่วยงานอื่นๆ และ
บุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรบัรู้ข้อมูลนัน้ และมหีน้าที่ต้องจดัเก็บสิง่บนัทกึข้อมูลที่เป็นความลบัในที่
ปลอดภยั ตลอดจนใชค้วามพยายามอย่างดทีีสุ่ดเพื่อป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัดงักล่าว  

 9.4 บุคลากรมหีน้าที่ใช้ คุ้มครองสทิธ ิรกัษา และบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญาของบรษิทัฯอย่าง
ระมดัระวงัและรบัผดิชอบ เพื่อป้องกนัการละเมดิสทิธแิละการเปิดเผยโดยไมถู่กตอ้ง 
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“ทรพัยส์นิทางปญัญา” รวมถงึ ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ ขอ้มลูคู่คา้ ขอ้มลูลูกคา้ สูตร
การผลติ ตลอดจนขอ้มลูหรอืสิง่อื่นๆทีถ่อืเป็นความลบัทางการคา้ อนัถอืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 

9.5 บุคลากรต้องเคารพสทิธทิี่ชอบด้วยกฎหมายในทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลอื่น โดยไม่ใช้
งานสรา้งสรรค์หรอืทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่นโดยไม่ได้รบัอนุญาต ในกรณีที่มขีอ้สงสยัว่าการกระท าใด
ของหน่วยงานของตนจะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลอื่นหรอืไม่ ควรปรกึษาฝ่ายกฎหมาย
ของบรษิัทฯก่อน ส่วนในกรณีที่พบเห็นว่าการกระท าของหน่วยงานอื่นอาจเป็นการละเมดิทรพัย์สินทาง
ปญัญาของบุคคลอื่น ควรแนะน าใหผู้เ้กีย่วขอ้งนัน้ปรกึษาฝา่ยกฎหมายของบรษิทัฯ  

 

10. จรรยาบรรณเก่ียวกบักฎหมาย สิทธิมนุษยชน และสงัคม10  

10.1  บุคลากรตอ้งเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย หลกัคุณธรรมและหลกัสทิธมินุษยชน11 
10.2 บริษัทฯและบุคลากรพึงปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่ อสังคมที่

คณะกรรมการบรษิัทให้ความเห็นชอบ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทฯ
ประกอบกจิการ12  

 
11.จรรยาบรรณเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม13  

11.1 ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการป้องกันและควบคุมการปล่อยมลพิษออกจากสถาน
ประกอบการใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายและคู่มอืปฏบิตังิานก าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

11.2 ผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งพงึรบัฟงัความเหน็ของชุมชนอย่างสม ่าเสมอเพื่อปรบัปรุงการปล่อยมลพษิ
หรอืมลภาวะอื่นใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อชุมชน 

11.3 บรษิทัพงึส่งเสรมิและสรา้งความรูใ้หบุ้คลากรตระหนกัถงึการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างรู้
คุณค่า และการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม14  

      11.4 บรษิทัฯพงึสรา้งความรบัรูแ้ละกลไกทีจ่ าเป็นเพื่อการปฏบิตัติามหลกัความปลอดภยัและอาชี

วอนามยั เพื่อควบคุมการเกดิอุบตัเิหตุ การหยดุงานหรอืการเจบ็ปว่ยจากการท างาน15  

 

                                                           
10 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
11 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
12 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
13 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
14 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
15 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
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12. จรรยาบรรณเก่ียวกบัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการรกัษาข้อมูล  

ความลบั16  

 12.1 บุคลากรมอีสิระในการลงทุนซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั แต่เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บุคลากรทีล่่วงรูข้อ้มลูธุรกจิของบรษิทัฯต้องหลกีเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของกลุ่มบรษิทั ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน 

 12.2 บุคลากรต้องไม่รบัเงนิหรอืประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวัของตนเองหรอื
ผู้อื่นจากคู่ค้าหรอืลูกค้าหรอืผู้ท าธุรกิจกบับรษิัทฯหรอืจากบุคคลใด อนัเนื่องจากการปฏบิตัหิน้าที่ในนาม
บรษิทัฯ  

  12.3 บุคลากรจะตอ้งไมใ่ชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นกลุ่มบรษิทัท าธุรกรรมทางการเงนิกบัคู่คา้ ลกูคา้หรอื
ผูท้ าธุรกจิกบับรษิทัฯ  หรอืเรีย่ไรเงนิ/สิง่ของจากคู่คา้ ลูกคา้หรอืผูท้ าธุรกจิกบับรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั
ของตนเองหรอืผูอ้ื่น 

 12.4 การท าธุรกจิส่วนตวัใดๆ ของบุคลากรตอ้งไมก่ระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละเวลาท างานของ
บรษิทัฯ และหา้มบุคลากรประกอบธุรกจิหรอืมสี่วนรว่มในธุรกจิใดอนัเป็นการแขง่ขนักบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 
ไมว่่าบุคลากรดงักล่าวจะไดร้บัประโยชน์โดยตรงหรอืโดยทางออ้มกต็าม 

  12.5 บุคลากรจะตอ้งเปิดเผยส่วนไดเ้สยีในการท าธุรกจิใดๆ กบับรษิทัทัง้ในนามส่วนตวั ครอบครวั 
หรอืนิตบิุคคลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อบรษิทัฯก่อนเขา้ท ารายการ 

12.6 กรรมการและผู้บรหิารที่มสี่วนได้เสยีในเรื่องใดต้องไม่เป็นผู้อนุมตัิการเข้าท ารายการหรอื
กระท าการในเรือ่งนัน้ในนามบรษิทัฯ 

 12.7 ผู้มหีน้าที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการหรือ
ผู้บริหารหรือไม่ก่อนท ารายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆที่อาจเกิดขึ้น ทัง้นี้  
ความหมายของความสมัพนัธ์ในขอ้นี้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์รื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิของ
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งบระเทศไทย 

 12.8 ในกรณทีีผู่บ้รหิารของบรษิทัระดบัตัง้แต่ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไปประสงค์จะ

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากผูม้อี านาจของบรษิทัฯก่อน ทัง้นี้ การด ารง

ต าแหน่งดงักล่าวจะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของ

บรษิทัฯ และตอ้งไมใ่ชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัฯไปใชอ้า้งองิเพื่อส่งเสรมิธุรกจิภายนอก  

 12.9  ผูบ้งัคบับญัชาไมพ่งึรบัของขวญัหรอืของก านลัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไมว่่าในโอกาสใดๆ 
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13. จรรยาบรรณเก่ียวกบัการจดัหา 

บุคลากรต้องด าเนินการตามนโยบายและระเบยีบที่เกี่ยวกบัการจดัหา จดัซื้อ จดัจา้งของบรษิัทฯ 
และสามารถอธบิายไดว้่าการจดัหามคีวามเหมาะสมทัง้ดา้นราคา คุณภาพ มาตรฐานทีพ่งึม ีการบรหิารหลงั
การขาย ความปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม และเป็นธรรมแก่ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง โดยไมม่ผีลประโยชน์ส่วนตนหรอื
ผูอ้ื่นแอบแฝง  

 
14. จรรยาบรรณเก่ียวกบัการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

14.1 บรษิทัฯพงึต่อตา้นและสนบัสนุนบุคลากรในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ในรปูแบบต่างๆ โดยจดั
ใหม้กีลไกทีค่รบถว้นทัง้นโยบาย กระบวนการ แนวปฏบิตั ิการฝึกอบรม และการสื่อสารทีช่ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะ
ประเมนิผลไดว้่าการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่เกดิประสทิธผิล17  

14.2 บุคลากรต้องไม่ใหส้นิบน หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใดทีล่กัษณะคล้ายคลงึกนัแก่เจา้หน้าที่
ของรฐัหรอืคู่คา้หรอืบุคคลใดๆ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเป็นการคอรร์ปัชัน่ตามนโยบาย
การก ากบัดแูลกจิการ อนึ่ง การใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด แก่เจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืคู่ค้าหรอื
บุคคลใด ตอ้งพจิารณาดว้ยว่าไมข่ดัต่อกฎหมายและจารตีประเพณทีอ้งถิน่นัน้ๆ 

14.3 บุคลากรต้องไม่เรยีกรอ้งผลประโยชน์จากผูเ้สนอราคา คู่คา้ ลูกคา้ หรอืบุคคลอื่น ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปของเงนิตอบแทน ของขวญั การเลี้ยงต้อนรบั  ค่าใช้จ่าย หรอือื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกบัการได้ไปซึ่ง
ประโยชน์ทางธุรกจิจากบรษิทัฯ  

14.4 บุคลากรต้องไม่รบัผลประโยชน์จากคู่ค้า ลูกค้า หรอืผู้อื่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเงนิสนิบน 
ของขวญั การเลีย้งต้อนรบั  ค่าใชจ้่ายในการศกึษาดูงาน หรอืประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่นๆ หากพจิารณา
เหน็ว่าการใหห้รอืเสนอว่าจะใหน้ัน้น่าจะมคีวามมุ่งหมายเพื่อการไดม้าซึง่ประโยชน์ทางธุรกจิจากบรษิทัฯโดย
ไมช่อบ  

14.5 บุคลากรพงึหลกีเลี่ยงการรบัสิง่ของ ของขวญั การเลีย้งรบัรอง หรอืประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า 
ลูกค้าหรอืผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบรษิัทฯ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจปกติ หรอืใน
เทศกาลหรอืประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม หากมูลค่าของสิ่งที่ได้รบัสูงเกินกว่าห้าพนับาท ใหแ้จ้ง
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ทราบเพื่อสัง่การตามทีส่มควร  

14.6 บุคลากรพงึหลกีเลีย่งการรบัเชญิไปดูงาน สมัมนาและทศันศกึษา หรอืกจิกรรมใดๆ ซึง่คู่คา้
หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบรษิัทฯเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในประการที่คาดได้ว่ามคีวามมุ่งหมายเพื่อตดิ
สนิบนหรอืโน้มน้าวให้อ านวยประโยชน์แก่บุคคลที่จะเป็นคู่ค้าหรอืลูกค้าหรอืที่จะเกี่ยวข้องกบับรษิัทฯใน
อนาคต ทัง้นี้ การรบัเชญิตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาทีม่อี านาจก่อน  
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14.7 ผูบ้งัคบับญัชาจะไมล่ดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ 
แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

14.8 พนักงานต้องไม่เพกิเฉยเมื่อพบเห็นหรอืมเีหตุอนัควรเชื่อว่ามกีารกระท าที่น่าจะเป็นการ
คอรร์ปัชัน่ และจะแจง้ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผู้มหีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งรบัทราบตามช่องทางทีก่ าหนดไวใ้นหมวดที ่ 7. 
ของนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และจะใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  

 
15. การจดัการและการรกัษาจรรยาบรรณ  

15.1 บุคลากรต้องปฏบิตัติามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั การกระท าหรอืงดเวน้กระท าการใดๆ ที่
ขดัจรรยาบรรณ ถอืเป็นความผดิทางวนิัย บรษิทัฯจะพจิารณาความผดิและลงโทษตามโทษทีก่ าหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบัการท างาน ในกรณีทีก่ารกระท าหรอืงดเว้นกระท าการใดๆ ทีข่ดัจรรยาบรรณมผีลท าให้เกดิความ
เสยีหายต่อบรษิทัฯ และเป็นความผดิทางอาญา บรษิทัฯจะใช้ดุลพนิิจด าเนินการฟ้องรอ้งผูก้ระท าความผดิ
ตามทีเ่หน็สมควร 

 15.2 กรรมการ ผูบ้รหิารและผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
และมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลและส่งเสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณทีก่ าหนด 

 15.3 บรษิทัฯมหีน้าที่ประกาศให้บุคลากรทราบจรรยาบรรณฉบบันี้และที่จะแก้ไขเพิม่เตมิต่อไป
โดยทัว่กนัดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม 

 15.4 บรษิทัฯพงึทบทวนคู่มอื “ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ” เป็นประจ าทุกปี18  
 

16.   การรายงานการปฏิบติัท่ีขดัจรรยาบรรณ  

บุคลากรมหีน้าทีต่อ้งรายงานการปฏบิตัทิีอ่าจขดัจรรยาบรรณทีต่นพบเหน็หรอืเมือ่ถูกกดดนั/บงัคบั
ใหก้ระท าใดๆ ทีเ่ป็นการขดัจรรยาบรรณ โดยรายงานต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดงัต่อไปนี้19 

- ผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู  
- ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6191-9 ต่อ 127 

หรอื e-mail:  ia@kslgroup.com  
- ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล โทร 02-642-6191-9 ต่อ 96920  

หรอื e-mail: hr@kslgroup.com 

 

                                                           
18 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
19 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) 
20 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่3 พ.ศ.2564) 



จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ.2563) หนา้  15 

 

 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื คณะกรรมการของบรษิทัฯ โดยส่งรายงานเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไปที ่
                บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

                    503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนศรอียธุยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

                    หรอื www.kslgroup.com  
 

บรษิทัฯ จะรกัษารายงานและขอ้มลูเป็นความลบั และคุม้ครองผูท้ีร่ายงานเป็นอยา่งด ี และผูร้ายงานที่

กระท าการโดยสุจรติจะไมม่คีวามผดิใดๆ  

     (จบเอกสาร) 

http://www.kslgroup.com/

