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จริยธรรมธุรกิจ  หมายถึง  แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ที.เค.เอส. 
  ประกอบดวยความยุติธรรม และความถูกตอง ในการประกอบ
  ธุรกิจ เพื่อรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของบริษัทฯ

บริษัทฯ หมายถึง  กลุมบริษัท ที.เค.เอส. ประกอบดวยบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
  จาํกัด (มหาชน) บริษัท ท.ีเค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดั 
  และบริษัท โกไฟว จํากัด

ผูบริหาร หมายถึง  พนักงานตั้งแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไป

พนักงาน หมายถึง  พนักงานตั้งแตระดับผูจัดการสวนลงมา 

บุคลากร หมายถึง  ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

ทรัพยสิน หมายถึง  ทรพัยสนิทัง้ทีเ่ปนสงัหารมิทรพัยและอสงัหาริมทรพัย เทคโนโลย ี
  ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร รวมทั้งส่ิงประดิษฐตางๆ ของ
  บริษัทฯ 

ขอมูลบริษัทฯ  หมายถึง  ขอมูลที่บริษัทฯ เปนเจาของหรือเปนผูควบคุม ซึ่งมีคุณคาทาง
  เศรษฐกิจทั้งปจจุบันและอนาคต

ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง  บุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
  ของบริษัทฯ ไดแก ผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน คูคา คูแขงทาง
  การคา ลูกคา เจาหนี้ ตลอดจนสังคมสวนรวม

หลักนิติธรรม หมายถึง  การตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย และ
  ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกองคกร 

ความโปรงใส หมายถึง  การเปดเผยที่มีวิธีการดําเนินงาน และเหตุผลของการตัดสินใจ
  ใหสาธารณะรับทราบไดภายใตกรอบของระเบียบและกฎหมาย

ความยุติธรรม หมายถึง  การปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงตรง เทาเทียมกันทุกฝาย 
และคุณธรรม 

ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง  การปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

ความสํานึกในหนาที่ หมายถึง  ทราบในหนาที่และปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ

ความรับผิดชอบ หมายถึง  การยอมรับผลจากการปฏิบัติหนาที่ทั้งในเชิงบวกและลบ
ตอผลของการ
ปฏิบัติหนาที่   

วิสัยทัศน หมายถึง  การมองการณไกลอยางสรางสรรค เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
  บริษัทฯ
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 ผูบรหิารและพนกังานพึงยดึถอืหลกัจรยิธรรมในการดาํเนินธรุกจินีเ้ปนแนวทางปฏิบติัในการทาํงานในฐานะตวัแทนของบรษิทัฯ

หลกันติธิรรม : เปนหนาทีข่องผูบรหิารและพนกังานทีต่องทราบระเบยีบขอบงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมท้ัง
กฎหมายที่จะประกาศใชในอนาคตที่มีผลกระทบตอการบริหารงานและการทํางานในหนาที่ของตน 
แนวทางปฏิบัติ :
1.  บคุลากรของบรษิทัฯ มหีนาทีศ่กึษา และทาํความเขาใจในกฎระเบียบของทางราชการท่ีมีผลบังคับใชแลวและท่ีจะมผีลใชบงัคบั
 ในอนาคต 
2.  บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแขง โดยวิธีที่ไมชอบดวยกฎหมาย

การมีคุณธรรม : บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดําเนินงานอยางมีคุณธรรมกับผูมีสวนไดเสีย เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีอยาง
ตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติอยางเทาเทียมกันโดยไมแบงแยก
แนวทางปฏิบัติ :
1.  บุคลากรของบริษัทฯ ตองใหความเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในการดําเนินธุรกิจ การใหสิทธิประโยชน
 แกลูกคาควรยึดถือหลักปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ 
2.  ผูบริหารตองบริหารงานดวยความสุขุมรอบคอบ เพื่อทําใหผูถือหุนมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจวาการดําเนิน
 การใด ๆ กระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
3.  บุคลากรของบริษัทฯ ตองใหความเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติในการกําหนดการจางงาน รวมถึงการสรรหาบุคลากร 
 การพจิารณาผลตอบแทนและสทิธปิระโยชนจากการจางงาน การฝกอบรม การปฏบิตัติามระเบยีบขอบงัคับ การส้ินสุดสภาพ
 การจางงาน การปลดและรบัพนกังานกลับเขามาทํางานใหม ตลอดจนการเขามสีวมรวมในสงัคมและกิจกรรมนนัทนาการ เปนตน 
4. บุคลากรของบริษัทฯ ตองใหบริการลูกคาดวยความซื่อตรง ไมเอารัดเอาเปรียบหรือฉอโกงลูกคา 
5. บุคลากรของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาที่มีตอคูคา/เจาหนี้ อยางซื่อตรงและเปนธรรม

การใหความสําคัญตอลูกคา : บุคลากรของบริษัทฯ ใหความสําคัญและเอาใจใสตอลูกคา โดยการ
ควบคุมดูแลสินคาและบริการใหมีคุณภาพอันสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
แนวทางปฏิบัติ :
1. บุคลากรของบริษัทฯ ตองรูและทําความเขาใจสินคาและบริการของบริษัทฯ เปนอยางดี รวมท้ังตองใหขอมูลท่ีถูกตองครบ
 ถวนแกลูกคา
2. บคุลากรของบริษทัฯ ตองศกึษาและทาํความเขาใจความตองการของลูกคาอยางละเอยีด กอนเสนอสนิคาหรอืบรกิารตอลกูคา
 เพ่ือสนองตอบความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง รวมทั้งตองสนใจหาความรูใหมอยูเสมอ และสั่งสมประสบการณ
 ในการทํางานใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา
3. บุคลากรของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตอลูกคาดวยความสุภาพ ใหเกียรติลูกคาและใชวาจาที่สุภาพกับลูกคา
4. บุคลากรของบริษัทฯ ตองมีทัศนคติที่ดีตองานบริการลูกคา ใหความสําคัญตองานบริการและปฏิบัติอยางเต็มที่ อันสงผล
 ใหงานบริการมีคุณคาและมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูความเปนเลิศดานบริการ
5. บุคลากรของบริษัทฯ ตองเคารพการตัดสินใจ และขอคิดเห็นของลูกคา ตลอดจนไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลของลูกคา

ความรับผิดชอบตอสังคม: บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอสังคมและชุมชนจนถือเสมือนเปนภารกิจหลัก
ที่จะสรางสรรคโครงการและกิจกรรมที่เปนประโยชนในการพัฒนาสังคมและชุมชน
แนวทางปฏิบัติ :
1. บคุลากรของบรษิทัฯ พงึมสีวนรวม หรอืจดัใหมกีจิกรรมเพือ่สาธารณประโยชนในการพัฒนาและบรกิารสังคม เชน กจิกรรม
 ดานการศึกษา สิ่งแวดลอม เปนตน 
2. บุคลากรของบริษัทฯ ตองตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจน
 พยายามใหบรษิทัฯ สามารถหลกีเลีย่งการกระทาํท่ีจะกอใหเกิดอนัตรายหรอืมลภาวะตอธรรมชาต ิส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศน
 ที่เกี่ยวของ
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 บริษัทฯ กําหนดใหมีขอพึงปฏิบัติสําหรับบุคลากรเพื่อเปนแนวทางในการทํางาน ดังนี้ 

การมภีาวะผูนํา : บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผูนําที่เหมาะสมและประพฤติตนใหเปนที่ยอมรับของ
สงัคมตลอดจนเปนประโยชนตอการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ
 แนวทางปฏิบัติ :
1. ผูบริหารตองแสดงวิสัยทัศนในการบริหารงาน รวมท้ังมีความสํานึกในหนาท่ี และความรับผิดชอบตอผลของการปฏิบัติ
 หนาที่ใหเปนที่เชื่อถือและยอมรับของสังคม
2. ผูบริหารตองจัดการและนําระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจน
 มุงมั่นแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งมีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานใหสอดคลองกับนวัตกรรมและระบบบริหาร
 งานคุณภาพ เพื่อบริหารงานบริษัทฯ ใหเปนธุรกิจที่ยั่งยืนและเปนผูนําทางธุรกิจ
3. ผูบริหารตองดําเนินการตรวจสอบการรองเรียน/รองทุกขของผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลอื่น ตามนโยบายการแจงเบาะแส
 หรือขอรองเรียนและมาตรการคุมครอง (Whistle Blower Policy) เพื่อใหไดขอเท็จจริงและแกปญหาที่เกิดขึ้นใหลุลวงอยาง
 รวดเร็วและเปนธรรม ทั้งนี้ผูบริหารอาจไมดําเนินการใด ๆ ในการรองเรียน/รองทุกข ในกรณีที่เปนบัตรสนเทห 
4. ผูบริหารตองสงเสริมสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําในหมูพนักงานอีกทั้งสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการพัฒนา
 บริษัทฯ
5. ผูบริหารตองมีสวนรวมและสงเสริมใหพนักงานเขารวมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนในชุมชนและสังคม ท้ังน้ีเพื่อให
 บริษัทฯ เปนสวนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาและสรางความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกในชุมชนและสังคมโดยสวนรวม 

การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต : บุคลากรของบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเท่ียงตรง และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 
แนวทางปฏิบัติ :
1. บุคลากรของบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเที่ยงตรงปราศจากอคติ ไมใชอํานาจหนาที่ของตนในการแสวงหา
 ผลประโยชนใหกับตนเองหรือผูอื่น 
2. บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมจงใจทํารายงานหรือบันทึกที่เปนเท็จ หรือผิดพลาด รวมทั้งตองไมจงใจปดบังหรือเสนอขอมูล
 ทีเ่ปนเทจ็หรอืผดิพลาดตอบรษิทัฯ เมือ่พบรายงานหรอืบนัทกึทีม่ขีอมลูไมถกูตองหรอืผดิพลาดตองรายงานใหผูบงัคบับญัชา
 ทราบทันที 
3. บุคลากรของบรษิทัฯ ตองใชเวลาการปฏบิตังิานอยางมปีระสทิธภิาพและใหมปีระสทิธิผลตามทีก่าํหนดไวตามระเบยีบขอบงัคบั 
 รวมทัง้ไมกระทาํหรอืชกัจงูเพือ่นรวมงาน ผูใตบงัคับบญัชาใหใชเวลาปฏบิตังิานเพือ่กจิกรรมอืน่ท่ีไมเก่ียวของกบัผลประโยชน
 ของบริษัทฯ หรือผูถือหุน 
4. บุคลากรของบริษัทฯ ตองปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความรูความสามารถอยางเต็มท่ี อีกท้ังมีความสํานึกในหนาที่
 และมีความรับผิดชอบตอผลของการปฏิบัติหนาที่ 

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทั้งภายในและภายนอกองคกรท่ีเกี่ยวของ : บุคลากรของ
บริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจบริษัทฯ และระเบียบขอบังคับในการทํางานของบริษัทฯ 
อยางเครดครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ซ่ึงสงผลกระทบในทางลบตอชื่อเสียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติ :
1. บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมฝาฝน หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือเพิกเฉยตอระเบียบขอบังคับ ประกาศหรือคําส่ังของบริษัทฯ 
 รวมทั้งคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายและหนาที่ของผูบังคับบัญชา 
2. บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมผลิตหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไวครอบครองไมวาเพ่ือการใชเอง เพ่ือการจําหนาย หรือเพ่ือบุคคล
 อื่นใด 
3. บคุลากรของบรษิทัฯ ตองใชระบบการสือ่สาร และระบบคอมพวิเตอรดวยความรบัผดิชอบและตองไมกอใหเกดิความแตกแยก 
 การทําใหผูอื่นเสียหาย การทําลายขวัญ หรือสงเสริมใหเกิดความไมเปนมิตรในสถานที่ทํางาน 
4. บคุลากรของบรษิทัฯ ตองไมใชระบบการสือ่สารและระบบคอมพิวเตอรในกจิกรรมท่ีผดิกฎหมายหรอืขดัตอนโยบายของบรษิทัฯ 
 และไมใชอนิเตอรเนด็หรอืบรกิารทีค่ลายคลงึกนัในทางท่ีจะทําใหเกดิความเสยีหายตอบรษิทัฯ ทัง้ชือ่เสยีง และความนาเช่ือถอื 
5. บคุลากรของบรษิทัฯ ตองปฏบิตัติามประกาศของบรษิทัฯ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพวิเตอร อยางเครงครดั
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ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม



การรกัษาทรัพยสนิ : บุคลากรของบริษัทฯ พึงมีหนาที่ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีตอ
กิจการของบริษัทฯ เทานั้น
แนวทางปฏิบัติ :
1. บคุลากรของบรษิทัฯ ตองปฏบิตัติามขอกาํหนดดานความปลอดภัยของบรษิทัฯ ในการใชเคร่ืองมอือุปกรณและสภาพแวดลอม
 ในการทํางาน 
2. บคุลากรของบรษิทัฯ ตองไมนาํทรพัยสนิของบรษิทัฯ ไปใช ขาย ใหยมื หรอืโอน โดยไมไดรบัอนญุาต ไมวาสนิทรพัยน้ันจะอยู
 ในสภาพใด 
3. บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมเจตนาทําใหเสียหาย กอวินาศกรรมหรือทําลายทรัพยสินของบริษัทฯ 
4. บุคลากรของบริษทัฯ ตองไมใชทรัพยสินของบรษัิทฯ เพือ่ประโยชนสวนตน หรอืกิจการภายนอก เวนแตจะไดรบัอนุญาตจาก
 ผูบังคับบัญชา 
5. บคุลากรของบรษิทัฯ ตองชวยหรอืพยายามเพ่ือใหไดมาซึง่สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์หรือปกปองเครือ่งหมายการคาท่ีเปนทรพัยสนิ
 ทางปญญาของบริษัทฯ 

การปฏิบัติตนตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา : บคุลากรของบริษทัฯ พงึรักษาสภาพแวดลอม
ในการทํางานใหปราศจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกันตลอดจนใหความรวมมือชวยเหลือ เสนอแนะ
ความคิดเห็นและแกปญหารวมกันในการทํางาน
แนวทางปฏิบัติ :
1. บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมยุยง ใสรายปายสี หรือลอเลียน อันเปนการกอใหเกิดการแตกสามัคคีและพึงละเวนจากการนํา
 ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
2. บุคลากรของบรษิทัฯ ตองไมกระทาํการใดๆ อนัเปนการละเมดิทางเพศตอผูรวมงาน หากพบหรอืทราบวามกีารละเมดิทางเพศ
 ในระหวางผูรวมงานตองรายงานตอผูบังคับบัญชาทันที
3. บุคลากรของบริษัทฯ ตองเปนผูมีวินัย ไมกระทําการใดๆ อันเปนการไมเคารพนับถือผูบังคับบัญชา ปฏิบัติกับผูรวมงาน และ
 ผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติกับผูรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาดวยความสุภาพ มีนํ้าใจและมีมนุษยสัมพันธอันดี 

การเปนพลเมืองดีของสังคม :  บุคลากรของบริษัทฯ พึงทําหนาท่ีเปนพลเมืองดีท่ีอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเต็ม
ภาคภูมิ
แนวทางปฏิบัติ :
1. บุคลากรของบริษัทฯ ตองพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีมี
 ประสิทธิภาพ
2. บคุลากรของบรษิทัฯ ตองไมประพฤตตินเปนทีร่งัเกยีจแกผูอืน่ พูดจาลวนลามเพศตรงขาม กระทาํตนเปนอนัธพาล มหีน้ีสนิ
 ลนพนตัว เลนการพนัน ใชสารเสพติด เสพของมึนเมา ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลลขณะปฏิบัติงานหรือกระทําการใดๆ อันสอ
 ใหเห็นวาเสื่อมเสียในดานศีลธรรม
3. บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมพกอาวุธมาที่ทํางาน เวนแตไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาระดับสูง

การไมรับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย : บุคลากรของบริษัทฯ และผูใกลชิดไมพึงรับเงินผลประโยชน หรือสิ่งของจาก
ผูเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจทําใหเขาใจไดวาผูรับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธทางธุรกิจเปนพิเศษ
กับผูให ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ได
แนวทางปฏิบัติ :
1. บคุลากรของบรษิทัฯ และญาตหิรอืผูอาศยัอยูภายใตชายคาเดยีวกนัตองไมเรยีกรอง ไมรบัรวมกจิกรรมสังคม กจิกรรมกฬีา 
 การเลี้ยงรับรอง ของกํานัล ของขวัญหรือสินนํ้าใจ เพื่อตนเองหรือเพื่อผูอื่นจากบุคคลที่รวมทําธุรกิจดวย
2. บุคลากรของบริษัทฯ อาจรับผลประโยชนหรือของขวัญเพื่อการโฆษณาทางธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได 
 หากผลประโยชนนั้นมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท ในกรณีของน้ันมีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท บุคลากรของบริษัทฯ ตองแจง
 ใหผูบังคับบัญชาทราบเปนหนังสือและนําผลประโยชนหรือของขวัญนั้นสงใหบริษัทฯ 
3. กรณีทีบ่คุลากรของบรษิทัฯ เปนตวัแทนของบรษิทัฯ ในการรวมงานเลีย้งของคูคา หรอืเดนิทางไปอบรม/ดงูานนอกสถานท่ี 
 และไดรับผลประโยชนหรือของขวัญมีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท ไมวาจะไดมาจากการชิงโชค จับฉลาก หรือรับของที่ระลึก
 ใหแจงใหผูบังคับบัญชาทราบเปนหนังสือและนําผลประโยชนหรือของขวัญนั้นสงใหบริษัทฯ 
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ไมมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน : บุคลากรของบริษัทฯ ไมพึงปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ 
แนวทางปฏิบัติ :
1. บุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงครอบครัวและผูอยูอาศัยภายใตชายคาเดียวกันตองไมดําเนินธุรกิจ/กิจกรรมใด ๆ ที่อาจทําให
 บุคคลทั่วไปเห็นวาเปนธุรกิจ/กิจกรรม ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ไมวาทางตรงหรือทางออม
2. บคุลากรของบรษิทัฯ ตองไมรวมกบัสมาชกิในครอบครัวหรอืบคุคลใกลชิดดาํเนนิธรุกจิ/กจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจกอใหเกดิความ
 ขดัแยงทางผลประโยชนกบับรษิทัฯ ไมวาทางตรงหรอืทางออม เพือ่หลกีเล่ียงความไมเหมาะสมทีอ่าจเกดิข้ึนดงักลาว ควรมี
 การเปดเผยความสมัพนัธของสมาชกิในครอบครวัหรอืบคุคลอืน่ใด ทีอ่าจกอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชน โดยรายงาน
 ผูบังคับบัญชาใหทราบเปนหนังสือ 

การไมใชขอมูลบริษัทฯ ในทางมิชอบ : บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมนําขอมูลบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ :
1. บุคลากรของบริษัทฯ ตองระมัดระวังไมใหผูอื่นไดยิน ลอบฟง ดักฟงหรือบันทึกเสียง ไมควรสนทนาในที่สาธารณะผาน
 เครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกลชิดอันนําไปสูการเปดเผยตอผูอื่นได
2. บุคลากรของบริษัทฯ ตองจัดเก็บ และแยกรายละเอียดขอมูลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ อยางเครงครัด 
3. บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ตอผูไมมีสิทธิรับรูตามระเบียบขอบังคับหรือขอตกลงทางธุรกิจ 
 เวนแตไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจดําเนินการและหนวยงานที่รับผิดชอบ
4. บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมนําขอมูลบริษัทฯ ไปใชเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือสงขอมูลดังกลาวใหผูอ่ืนเพื่อการซื้อ
 หลักทรัพย 
 
 จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานฉบับนี้ เปนวินัยซ่ึงบุคลากรของบริษัทฯ ตองทําความเขาใจและยึดมั่นปฏิบัติ 
และไมอนุญาตใหบุคลากรของบริษัทฯ กระทําการใด ที่เปนการขัดตอจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานฉบับนี้ หาก
เกิดความไมชัดเจนหรือปญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไวในทางหนาปฏิบัติ บุคลากรของบริษัทฯ ควรปรึกษาหารือผูบังคับ
บัญชาตามลําดับขั้น เพื่อรวมกันพิจารณาหาทางแกไขหรือหาขอพึงปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป 
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ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

(นายจุติพันธุ มงคลสุธี)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)



                                                                                                                    วันท่ี.............เดอืน..............................พ.ศ.................          

ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง..............................................................................................................................................................     

รหสัพนกังาน..............................................ตาํแหนง.....................................................แผนก..........................................................

ฝาย.................................................................................บริษัท........................................................................................................

  ขาพเจาตระหนักดีวา หากขาพเจากระทําการอยางใดที่เปนการฝาฝนจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 

ของกลุมบริษทั ท.ีเค.เอส. ยอมไดรบัโทษทางวนิยัตามควรแกกรณี

                            

                                                                                                                                    (................................................................) 

                                                                                 พนกังาน

                                                                                                                                  

                                                                                                                                            วันท่ี............../............/.................. 
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เอกสารรับทราบจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ


