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สารจากกรรมการผู้จดัการ 

กลุ่มบริษทั ที.เค.เอส.  มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานความชอบธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กบัผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อการเป็นองคก์รท่ีดีมีการพฒันาควบคู่ไปกบัสังคมไทย จึงไดจ้ดัท าคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ มีความเขา้ใจและยึดถือเป็นแนว

ปฏิบติัในการท างานตามหนา้ท่ีของตนอยา่งเคร่งครัด รวมถึงช่วยกนัสร้างช่ือเสียงท่ีดีและความภาคภูมิใจของ

พนกังาน ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นองคก์รท่ีมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ การ

บริหารงานบนแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ียดึมัน่ในความถูกตอ้งโปร่งใส และหลกัจริยธรรมในการด าเนินงาน 

จะเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างภาพพจน์ท่ีดีและสร้างความเช่ือมัน่ต่อองคก์รให้กบันกัลงทุนและผูมี้ส่วนได้

เสีย อนัเน่ืองมาจากการท างานของบุคลากรของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีมาตรฐานและคุณธรรม  

 

 

 

........................................................................  

( นางสาวศิริวรรณ  สุกญัจนศิริ) 

            กรรมการผูจ้ดัการ  

     1 กุมภาพนัธ์ 2557 
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ค านิยาม  
จริยธรรมธุรกิจ  

 
หมายถึง แนวทางปฏิบติัท่ีดีในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ที.เค.เอส.  

ประกอบดว้ยความยุติธรรม และความถูกตอ้ง ในการประกอบธุรกิจ เพื่อรักษา

ช่ือเสียงและเกียรติคุณของบริษทัฯ  

บริษทัฯ  หมายถึง กลุ่มบริษทั ที.เค.เอส. ประกอบดว้ยบริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ  ากดั

(มหาชน)และบริษทั ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ผูบ้ริหาร  หมายถึง พนกังานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป  

พนกังาน  หมายถึง พนกังานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการส่วนลงมา  

บุคลากร  หมายถึง ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ  

ทรัพยสิ์น  หมายถึง ทรัพยสิ์นทั้งท่ีเป็นสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี  

ลิขสิทธ์ิ เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร รวมทั้งส่ิงประดิษฐต่์างๆของบริษทัฯ  

ขอ้มูลบริษทัฯ  หมายถึง ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของหรือเป็นผูค้วบคุม ซ่ึงมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

ทั้งปัจจุบนัและอนาคต  

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  หมายถึง บุคคล และ/หรือนิติบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ ลูกคา้ เจา้หน้ี 

ตลอดจนสังคมส่วนรวม  

หลกันิติธรรม  หมายถึง การตดัสินใจและการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  

ความโปร่งใส  หมายถึง การเปิดเผยท่ีมา วิธีการด าเนินงาน และเหตุผลของการตดัสินใจให้

สาธารณะรับทราบไดภ้ายใตก้รอบของระเบียบและกฎหมาย  

ความยติุธรรมและคุณธรรม  หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงตรง เท่าเทียมกนัทุกฝ่าย  

ความซ่ือสัตยสุ์จริต  หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีใหถู้กตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

ความส านึกในหนา้ท่ี  หมายถึง ทราบในหนา้ท่ีและปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ความสามารถ  

ความรับผิดชอบต่อผลของการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี  

หมายถึง การยอมรับผลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งในเชิงบวกและลบ  

วสิัยทศัน์  หมายถึง การมองการณ์ไกลอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บับริษทัฯ  
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จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ  
  ผูบ้ริหารและพนกังานพึงยึดถือหลกัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจน้ีเป็นแนวทางปฏิบติัในการท างาน
ในฐานะตวัแทนของบริษทัฯ  
 

   : เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีตอ้งทราบระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายหลักนิติธรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกฎหมายท่ีจะประกาศใช้ในอนาคตท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการท างานใน
หนา้ท่ีของตน  
      แนวทางปฏิบัติ  : 
   1.  บุคลากรของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีศึกษา และท าความเขา้ใจในกฎระเบียบของทางราชการท่ีมีผลบงัคบั
ใชแ้ลว้ และท่ีจะมีผลใชบ้งัคบัในอนาคต 
   2.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่ง โดยวธีิท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
 

การมีคุณธรรม : บริษทัฯ ตั้งมัน่ในการด าเนินงานอยา่งมีคุณธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อสร้างความสัมพนัธ์   
อนัดีอยา่งต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยก  
      แนวทางปฏิบัติ  : 
   1.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งให้ความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนิน
ธุรกิจ การใหสิ้ทธิประโยชน์แก่ลูกคา้ควรยดึถือหลกัปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัฯ 
   2.  ผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานดว้ยความสุขุมรอบคอบ เพื่อท าให้ผูถื้อหุ้นมีความเช่ือถือและยอมรับใน
การตดัสินใจวา่การด าเนินการใดๆ กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้  
  3.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งใหค้วามเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบติัในการก าหนดการจา้งงาน รวมถึง
การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจา้งงาน การฝึกอบรม การปฏิบติัตาม
ระเบียบขอ้บงัคบั การส้ินสุดสภาพการจา้งงาน การปลดและรับพนกังานกลบัเขา้มาท างานใหม่ ตลอดจนการ
เขา้มีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนนัทนาการ เป็นตน้  
  4.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความซ่ือตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉอ้โกงลูกคา้  
  5.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ท่ีมีต่อคู่คา้/เจา้หน้ี อยา่งซ่ือตรงและเป็นธรรม  
  

การให้ความส าคัญต่อลูกค้า : บุคลากรของบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและเอาใจใส่ต่อลูกคา้ โดยการควบคุมดูแล   
สินคา้และบริการใหมี้คุณภาพอนัส่งผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ  
      แนวทางปฏิบัติ  : 
  1.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งรู้และท าความเขา้ใจสินคา้และบริการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี รวมทั้ง
ตอ้งใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นแก่ลูกคา้  
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  2.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้อยา่งละเอียด ก่อนเสนอ
สินคา้หรือบริการต่อลูกคา้ เพื่อสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งตอ้งสนใจหาความรู้
ใหม่อยูเ่สมอ และสั่งสมประสบการณ์ในการทางานใหม้ากข้ึน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  
  3.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ให้เกียรติลูกคา้และใชว้าจาท่ีสุภาพกบั
ลูกคา้ 
   4.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่องานบริการลูกคา้ ให้ความส าคญัต่องานบริการและ
ปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ี อนัส่งผลใหง้านบริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอนัจะน าไปสู่ความเป็นเลิศดา้นบริการ  
  5.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งเคารพการตดัสินใจ และขอ้คิดเห็นของลูกคา้ ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของลูกคา้  
 

   : บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผดิชอบท่ีพึงมีต่อสังคมและชุมชนจนถือเสมือนเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม
ภารกิจหลกัท่ีจะสร้างสรรคโ์ครงการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาสังคมและชุมชน 
       แนวทางปฏิบัติ  : 
   1.  บุคลากรของบริษทัฯ พึงมีส่วนร่วม หรือจดัให้มีกิจกรรมเพื่อสารธารณประโยชน์ในการพฒันา
และบริการสังคม เช่นกิจกรรมดา้นการศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
  2.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนพยายามใหบ้ริษทัฯ สามารถหลีกเล่ียงการกระท าท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายหรือมลภาวะต่อ
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อพงึปฏิบัตทิางจริยธรรม  
  บริษทัฯ ก าหนดใหมี้ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการท างานดงัน้ี  
  
การมีภาวะผู้น า : ผูบ้ริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบติัตามบทบาทของภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมและประพฤติตน   
ใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการของบริษทัฯ  
      แนวทางปฏิบัติ  : 
  1.  ตอ้งแสดงวิสัยทศัน์ในการบริหารงาน รวมทั้งมีความส านึกในหนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อผล
ของการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับของสังคม  
  2.  ตอ้งจดัหาและน าระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน ตลอดจนมุ่งมัน่แสวงหานวตักรรมท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานให้สอดคลอ้ง
กบันวตักรรมและระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อบริหารงานบริษทัฯ ให้เป็นธุรกิจท่ีย ัง่ยืนและเป็นผูน้ าทาง
ธุรกิจ 
  3.  ตอ้งด าเนินการตรวจสอบการร้องเรียน / ร้องทุกข์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือบุคคลอ่ืน เพื่อให้ได้
ขอ้เท็จจริงและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนให้ลุล่วงอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งน้ีผูบ้ริหารอาจไม่ด าเนินการใดๆ ใน
การร้องเรียน / ร้องทุกข ์โดยวธีิการของบตัรสนเท่ห์ก็ได ้
  4.  ตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดภาวะผูน้ าในหมู่พนักงานอีกทั้งสนบัสนุนให้พนกังานทุกระดบัมี
ส่วนร่วมในการพฒันาบริษทัฯ  
  5.  ตอ้งมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนและ
สังคม ทั้งน้ีเพื่อให้บริษทัฯ เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในการพฒันาและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิกใน
ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  
 

   : บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงตรง และระมดัระวงัรักษาการมีความซ่ือสัตย์สุจริต
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ  
      แนวทางปฏิบัติ  :  
  1.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงตรงปราศจากอคติ ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีของ
ตนในการแสวงหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเองหรือผูอ่ื้น  
  2.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่จงใจท ารายงานหรือบนัทึกท่ีเป็นเท็จ หรือผิดพลาด รวมทั้งตอ้งไม่จง
ใจปิดบงัหรือเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเท็จหรือผิดพลาดต่อบริษทัฯ เม่ือพบรายงานหรือบนัทึกท่ีมีขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง
หรือผดิพลาดตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที  
  3.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งใชเ้วลาการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีประสิทธิผลตามท่ี
ก าหนดไวต้ามระเบียบขอ้บงัคบั รวมทั้งไม่กระท าหรือชกัจูงเพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ใช้เวลา
ปฏิบติังานเพื่อกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือผูถื้อหุน้  
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  4.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรู้ความสามารถอยา่งเต็มท่ี อีกทั้ง
มีความส านึกในหนา้ท่ีและมีความรับผดิชอบต่อผลของการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง : บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้ง   
ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษทัฯ และระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของ
บริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ซ่ึงส่งผลกระทบในทางลบต่อช่ือเสียงในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ  
      แนวทางปฏิบัติ  :  
  1.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง ขดัขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ 
หรือค าสั่งของบริษทัฯ รวมทั้งค  าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายและหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา  
  2.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่ผลิตหรือมีส่ิงผิดกฎหมายไวค้รอบครองไม่วา่เพื่อการใชเ้อง เพื่อการ
จ าหน่าย หรือเพื่อบุคคลอ่ืนใด  
  3.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งใชร้ะบบการส่ือสาร และระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยความรับผิดชอบและ
ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การท าให้ผูอ่ื้นเสียหาย การท าลายขวญั หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตร
ในสถานท่ีทางาน 
  4.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่ใชร้ะบบการส่ือสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย
หรือขดัต่อนโยบายของบริษทัฯ และไม่ใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือบริการท่ีคลา้ยคลึงกนัในทางท่ีจะท าให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษทัฯ ทั้งช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ  
  5.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามประกาศของบริษทัฯ ว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ อยา่งเคร่งครัด  
 

การรักษาสินทรัพย์ : บุคลากรของบริษทัฯ พึงมีหน้าท่ีดูแลรักษาและใช้สินทรัพยข์องบริษทัฯ  ให้เกิด  
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีต่อกิจการของบริษทัฯ เท่านั้น  
      แนวทางปฏิบัติ  :  
  1.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของบริษทัฯ ในการใชเ้คร่ืองมือ
อุปกรณ์และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  2.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯ ไปใช ้ขาย ให้ยืม หรือโอน โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต ไม่วา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพใด  
  3.  บุคลากรบริษทัฯ ตอ้งไม่เจตนาท าใหเ้สียหาย ก่อวนิาศกรรมหรือท าลายสินทรัพยข์องบริษทัฯ 
  4.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่ใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือกิจการภายนอก 
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา  
  5.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งช่วยหรือพยายามเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ หรือปกป้อง
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ  



8 
 

การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ ร่วมงาน และผู้ ใต้บังคับบัญชา : บุคลากรของบริษทัฯ พึงรักษา   
สภาพแวดลอ้มในการท างานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซ่ึงกนัและกนัตลอดจนให้
ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแกปั้ญหาร่วมกนัในการท างาน  
      แนวทางปฏิบัติ  :  
  1.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสี หรือลอ้เลียน อนัเป็นการก่อให้เกิดการแตกสามคัคี 
และพึงละเวน้จากการน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน  
  2.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดทางเพศต่อผูร่้วมงาน หากพบหรือ
ทราบวา่มีการละเมิดทางเพศในระหวา่งผูร่้วมงานตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที 
  3.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูมี้วนิยั ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 
ปฏิบติักบัผูร่้วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปฏิบติักบัผูร่้วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสุภาพ มีน ้ าใจ
และมีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี  
 

เป็นพลเมืองดี  : บุคลากรของบริษทัฯ พึงท าหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดีท่ีอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ  
       แนวทางปฏิบัติ :  
  1.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งพฒันาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่ประพฤติตนเป็นท่ีรังเกียจแก่ผูอ่ื้น พูดจาลวนลามเพศตรงขา้ม กระท า
ตนเป็นอนัธพาล  มีหน้ีสินลน้พน้ตวั  เล่นการพนนั  ใชส้ารเสพติด ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ขณะปฏิบติังาน 
หรือกระท าการใดๆ อนัส่อใหเ้ห็นวา่เส่ือมเสียในดา้นศีลธรรม  
  3.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่พกอาวธุมาท่ีท างาน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง  
 

ไม่รับส่ิงตอบแทนทีเ่กินปกติวิสัย : บุคลากรของบริษทัฯ และผูใ้กลชิ้ดไม่พึงรับเงินผลประโยชน์ หรือส่ิงของ  
จากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ หากการรับนั้นอาจท าให้เขา้ใจไดว้า่ผูรั้บมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจเป็นพิเศษกบัผูใ้ห ้ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ได ้
      แนวทางปฏิบัติ  : 
   1.  บุคลากรของบริษทัฯ และญาติหรือผูอ้าศยัอยูภ่ายใตช้ายคาเดียวกนัตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับร่วม
กิจกรรมสังคม กิจกรรมกีฬา การเล้ียงรับรอง ของก านลั ของขวญัหรือสินน ้ าใจ เพื่อตนเองหรือเพื่อผูอ่ื้นจาก
บุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ย  
  2.  บุคลากรของบริษทัฯ อาจรับผลประโยชน์หรือของขวญัเพื่อการโฆษณาทางธุรกิจหรือตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได้ หากผลประโยชน์นั้นมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลค่าเกิน
กวา่ 3,000 บาท บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบเป็นหนงัสือและน าผลประโยชน์หรือ
ของขวญันั้นส่งใหบ้ริษทัฯ  
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  3.  กรณีท่ีบุคลากรของบริษทัฯ เป็นตวัแทนของบริษทัฯ ในการร่วมงานเล้ียงของคู่คา้ หรือเดินทางไป
อบรม / ดูงานนอกสถานท่ี และไดรั้บผลประโยชน์หรือของขวญัมีมูลค่าเกินกวา่ 3,000 บาท ไม่วา่จะไดม้าจาก
การชิงโชค จบัฉลาก หรือรับของท่ีระลึก ให้แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบเป็นหนงัสือและน าผลประโยชน์หรือ
ของขวญันั้นส่งใหบ้ริษทัฯ 
  

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : บุคลากรของบริษทัฯ ไม่พึงปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจจะก่อให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ  
      แนวทางปฏิบัติ : 
  1.  บุคลากรของบริษทัฯ รวมถึงครอบครัวและผูอ้ยูอ่าศยัภายใตช้ายคาเดียวกนัตอ้งไม่ด าเนินธุรกิจ / 
กิจกรรมใดๆ ท่ีอาจท าใหบุ้คคลทัว่ไปเห็นวา่เป็นธุรกิจ / กิจกรรม ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
  2.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่ร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิ้ดด าเนินธุรกิจ / กิจกรรม
ใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อหลีกเล่ียงความ
ไม่เหมาะสมท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว ควรมีการเปิดเผยความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนใด ท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยรายงานผูบ้งัคบับญัชาใหท้ราบเป็นหนงัสือ  
 

ไม่ใช้ข้อมูลบริษทัฯ ในทางมิชอบ  : บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่น าขอ้มูลบริษทัฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ   
      แนวทางปฏิบัติ  : 
   1.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งระมดัระวงัไม่ให้ผูอ่ื้นไดย้ิน ลอบฟัง ดกัฟังหรือบนัทึกเสียง ไม่ควร
สนทนาในท่ีสาธารณะผา่นเคร่ืองมือส่ือสาร หรือสนทนากบัสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกลชิ้ดอนัน าไปสู่
การเปิดเผยต่อผูอ่ื้นได ้ 
  2.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งจดัเก็บ และแยกรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด  
  3.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ต่อผูไ้ม่มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบขอ้บงัคบั 
หรือข้อตกลงทางธุรกิจเวน้แต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผูมี้อ  านาจด าเนินการและ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  
  4.  บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่น าขอ้มูลบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือส่งขอ้มูล
ดงักล่าวใหผู้อ่ื้นเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างานฉบบัน้ี เป็นวินยัซ่ึงบุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งท าความ
เขา้ใจและยดึมัน่ปฏิบติั และไม่อนุญาตให้บุคลากรของบริษทัฯ กระท าการใด ท่ีเป็นการขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ
และขอ้พึงปฏิบติัในการท างานฉบบัน้ี หากเกิดความไม่ชดัเจนหรือปัญหาอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้น 
ทางหนา้ปฏิบติั  บุคลากรของบริษทัฯ ควรปรึกษาหารือผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น เพื่อร่วมกนัพิจารณาหา
หาทางแกไ้ขหรือหาขอ้พึงปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป 



 
 

 
เอกสารรับทราบจริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 

 
วนัท่ี             เดือน                        พ.ศ.              . 

 
ขา้พเจา้  นาย/นางสาว/นาง                                                                                                                     .   

รหสัพนกังาน                          ต  าแหน่ง                                                        แผนก                                             . 
ฝ่าย                                                           บริษทั                 ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)                     .                                           
    
  ขา้พเจา้ตระหนกัดีวา่  หากขา้พเจา้กระท าการอยา่งใดท่ีเป็นฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัใน
การท างาน ของกลุ่มบริษทั ที.เค.เอส. ยอ่มไดรั้บโทษทางวนิยัตามควรแก่กรณี 
 
 
 

(                                                        ) 
พนกังาน 

วนัท่ี            /              /          . 
 


