
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม KTIS 
 
 
 

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกจิ 

(Code of Conduct and Business Ethics) 

 

 

 

 

 



 

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ กลุ่ม KTIS	 หนา้	2	
 

สารบญั 

                                       หน้า 

สารจากประธานคณะกรรมการ 4 
 
ส่วนที่ 1  บททั่วไป 
วิสัยทศัน์ 5 
พันธกิจ 5 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 5 
คาํนิยาม 8 
  
ส่วนที่ 2  จริยธรรมทางธุรกจิ 
ความหมาย 10
นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ 10 
การรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 10 
 
ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 
ความหมาย   13 
3.1 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง   13  
3.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตหิน้าที่   14 
3.3 จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์   15 
3.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่ม KTIS   17 
3.5 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด   18 
3.6 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์   18 
3.7 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาทรัพย์สินของกลุ่ม KTIS   19 
3.8 จรรยาบรรณว่าด้วยการรับของขวัญ ของกาํนัลและเลีย้งรับรองทางธุรกจิ   20 
3.9 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง   20 
3.10 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.10.1 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฎิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุ   21 
 3.10.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอลูกค้า   22 
 3.10.3 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอคู่ค้าและเจ้าหนี ้   23 
 3.10.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า   24 



 

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ กลุ่ม KTIS	 หนา้	3	
 

 
  หน้า 
 
 3.10.5 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอพนักงาน  24 
 3.10.6 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  25 

  
ส่วนที่ 4 การกาํกับดแูล, การรายงานการกระทาํความผิดและบทลงโทษ 
ความหมาย  26 
การกาํกับดแูล  26 
การควบคุมและตรวจสอบภายใน  26 
การบริหารความเส่ียง  30 
การตดิตามและสอบทานการปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณ       31 
การประเมินและทบทวนประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ     31 
การรายงานการกระทาํผิด  32 
บทลงโทษ  32 
 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ กลุ่ม KTIS	 หนา้	4	
 

 

สารจากประธานคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการของกลุม่ KTIS มีเจตนารมณ์ให้การสง่เสริมและพฒันาให้กลุม่ KTIS เป็นองค์กรท่ีมีการ

กํากบักิจการและการบริหารจดัการท่ีดีเลิศเพ่ือให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบติังานด้วยความ
โปร่งใส มีคณุธรรมและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น, ลกูค้า, พนกังาน, เกษตรกรและผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย รวมถึงมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

ทางกลุ่ม KTIS จึงได้จดัทําประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีแนวทางสอดคล้องกบั
หลักบรรษัทภิบาลท่ีเป็นหลักการในการบริหารองค์กรท่ีได้รับการยอมรับกันทั่วไป และเป็นหลักการท่ีประกอบด้วย
คณุธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทัง้หมดยึดถือปฏิบติัตามประมวลจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจนีเ้พ่ือบรรลถุงึเจตนารมณ์ดงักลา่วข้างต้น 

 

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นประจํา  ทกุปีเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  ทัง้นีก้ลุม่ KTIS ถือว่าประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจฉบบันี ้เป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับการทาํงานของกลุ่ม KTIS” ท่ีพนกังานทกุคนจะต้องถือปฏิบติัตาม
อยา่งเคร่งครัด 

 

นายปรีชา  อรรถวภิัชน์ 

ประธานคณะกรรมการ 

กลุ่ม KTIS 
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ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 
 

วสัิยทศัน์ 
  กลุม่ KTIS เป็นองค์กรชัน้นําท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น  บริหารงานด้วยหลกับรรษัทภิบาล บรูณาการงาน
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ใส่ใจดูแลสงัคม เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าของนํา้ตาล ผลิตภัณฑ์ 
ผลติภณัฑ์พลอยได้ และพลงังานท่ีสะอาดเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

 

พนัธกจิ 
1. ดําเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์ความรอบรู้ มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ และมีความเป็นมืออาชีพ ให้เกิดนวตักรรมและ

คณุคา่ ตอ่ผลติภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลายตัง้แตร่ะดบัต้นนํา้ถงึปลายนํา้ 
2. สร้างฐานแหล่งวตัถดิุบท่ียัง่ยืนและมีศกัยภาพ เพ่ือสนบัสนนุโครงข่ายธุรกิจท่ีทนัสมยัและครบวงจร เพ่ือการผลิต

ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพสงูและการผลติพลงังานชีวมวลท่ีสะอาด และเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
3. บริหารด้วยหลกัคุณธรรมและธรรมาภิบาล ทัง้ธุรกิจปัจจุบันและการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพ่ือดําเนินธุรกิจอย่าง

คุ้มค่า และคืนผลตอบแทนทัง้ในรูปการเงินและไม่ใช่การเงินสู่สงัคม, ผู้ ถือหุ้น  ลกูค้า  พนักงาน  เกษตรกรและ
ผู้ เก่ียวข้อง 

 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

ค่านิยมองค์กร (Value)  

 ค่านิยมหมายถึงหลกัการชีนํ้า (Guiding Principle) หรือพฤติกรรมท่ีองค์กรหรือคนในองค์กรคาดหวงัท่ีจะปฏิบติั  
ค่านิยมจะเป็นปัจจยัสะท้อนและมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมองค์กรท่ีคาดหวงั และค่านิยมจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุหรือชีนํ้าการ
ตดัสินใจของสมาชิกทกุคนในองค์กร และเป็นปัจจยัในการส่งเสริมให้องค์กรบรรลวุิสยัทศัน์ ตลอดจนพนัธกิจขององค์กร  
การมีค่านิยมและพฤติกรรมการทํางานท่ีดีและเหมาะสมจะช่วยผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะทําให้พนกังานทกุคนมีส่วนร่วมในการสร้างธุรกิจขององค์กรให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ทัง้นี ้ค่านิยม
เป็นสว่นหนึง่ท่ีผสมผสานทําให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร 
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วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

 วัฒนธรรมองค์กร  หมายถึงสิ่งท่ีบุคคลในองค์กรปฏิบัติเหมือนๆ กันสืบทอดกันมาจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
องค์กร  เกิดจากการเช่ือมโยง  การผสมผสานระหว่างเจตคติของบุคคล  ค่านิยม ความเช่ือ  ปทสัสถาน  และการกระทํา
ของบุคคล  ของกลุ่ม  ขององค์กร  นโยบายและวตัถุประสงค์ขององค์กร  เทคโนโลยี  สภาพของกลุ่ม ความสําเร็จของ
องค์กร  จนเป็นท่ียอมรับของบคุคลในองค์กร  โดยกลุ่ม KTIS ได้กําหนดค่านิยมเป็นวฒันธรรมองค์กรซึ่งสืบทอดมาอย่าง
ตอ่เน่ือง   ซึง่เรียกวา่ “วัฒนธรรมแห่งจติสาํนึก 7 ประการ” 

1.  ขยัน อดทน มุ่งม่ันเพ่ือความสาํเร็จ (Diligence) 

ภายใต้สถานการณ์การแข่งขนั และการเปล่ียนแปลงอนัรวดเร็วอย่างต่อเน่ืองในทกุ ๆ ด้าน พนกังานทกุคน
ต้องรับผิดชอบปฏิบติังานให้บรรลเุป้าหมายด้วยความขยนัและอดทน ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศกัยภาพ มีความ
มุง่มัน่ตัง้ใจทํางานอยา่งทุม่เทและอทุิศตนเพ่ือให้เกิดความสําเร็จในงาน 

2. สรรค์สร้างนวัตกรรม (Innovation) 
การดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรมีทัง้ในส่วนของผลิตภณัฑ์หลกั และผลิตภัณฑ์พลอยได้  การให้

ความสําคัญในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรมจึงมีส่วนสําคัญก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้
พนกังานค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอด เพ่ือร่วมแรงร่วมใจสร้างงานนวตักรรมด้วยความคิดใหม่ ๆ สําหรับการเพิ่ม
มลูคา่และการสร้างคณุคา่อยา่งยัง่ยืน 

 
3. ความเป็นครอบครัว (Familiness) 
พนักงานทุกคนภายใต้กลุ่ม KTIS คือคนในครอบครัวเดียวกัน ท่ีต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันภายใต้

กฎเกณฑ์ ระเบียบวินยั และจรรยาบรรณของกลุ่ม KTIS และจบัมือกนัเพ่ือก้าวไปพร้อมกบัความเจริญเติบโตอย่างมัน่คง
และยัง่ยืนกบักลุม่ KTIS 

 
4. มุ่งม่ันในหลักบรรษัทภบิาล (Corporate Governance) 
มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยันหมั่นเพียร  ซ่ือสตัย์  สุจริต  โปร่งใส  เป็นธรรม  มี

จิตสํานกึและจริยธรรมในอาชีพ  รักษาความลบั  ผลประโยชน์และทรัพย์สินของกลุม่บริษัท รวมทัง้ประพฤติปฏิบติัตนตาม
ข้อพงึปฏิบติัทัง้ทางจริยธรรมและกฎระเบียบของกลุม่ KTIS รวมถงึกฎหมายอยา่งเคร่งครัดตลอดเวลา 

 
5. เสริมสร้างความรู้และพัฒนาตน (Knowledge Empowerment and Self Development) 
กลุ่ม KTIS มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างความรู้ให้แก่พนกังานทกุส่วน ทกุระดบัเพ่ือส่งเสริมให้พนกังานพฒันา

ตนเพ่ือพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงในการดําเนินธุรกิจอยูต่ลอดเวลา 
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6. ดูแลชาวไร่อ้อยดุจคนในครอบครัว (Sugarcane Farmer Support and Care) 
อ้อยเป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม KTIS ในการสร้างความมัน่คงและยัง่ยืนให้แก่กลุ่ม 

KTIS พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการดแูลชาวไร่อ้อยประหนึ่งดจุคนในครอบครัวท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือเอือ้อาทรต่อ
กนั เพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะก้าวไปสูค่วามเจริญเติบโตร่วมกนัดัง่สโลแกนของกลุ่ม KTIS ท่ีว่า “ชาวไร่อ้อยมัง่คัง่ กลุ่ม KTIS 
มัน่คง” 

  
7. ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและสังคม (Corporate Social Responsibility) 
พนกังานทกุคนต้องมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม  ต้องร่วมแรง  ร่วมใจระหว่าง

พนักงานด้วยกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อชุมชน และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ตามกฎระเบียบต่างๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใน   ทกุ ๆ ด้าน นอกจากจะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
แล้ว พนกังานทกุคนต้องช่วยกนัสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีย่ิงขึน้  ขณะเดียวกนัต้องเอาใจใสใ่นการดแูลชมุชนและสงัคมควบคู่
ไปด้วย  การเติบใหญ่ในธุรกิจของกลุ่ม KTIS ต้องก้าวไปพร้อมกับการสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีดี รวมถึงการสร้าง
ประโยชน์และคณุคา่ให้แก่คนในสงัคมด้วยเสมอ 
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คาํนิยาม 

 

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct and Business Ethics)  หมายถึงแนวปฏิบติัท่ีดีในการ
ดําเนินธุรกิจท่ีนํามาตรฐานทางจริยธรรม ซึง่เป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรมและความประพฤติมาจดัทําเป็นเอกสาร 
เพ่ือใช้อ้างอิงสําหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง    เพ่ือสร้างมาตรฐานทางพฤติกรรม กรอบทาง
กฎหมายและขนบธรรมเนียม ประเพณี เพ่ือนํามาใช้เป็นหลกัในการดําเนินงานในองค์กร 

กลุ่ม KTIS  ประกอบด้วย บริษัท เกษตรไทยอตุสาหกรรมนํา้ตาล จํากดั, บริษัท นํา้ตาลไทยเอกลกัษณ์ จํากดั, บริษัท เอก
รัฐพฒันา จํากดั, บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พลัพ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากดั และ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากดั  รวมถึง
บริษัทหรือนิติบคุคลในอนาคตท่ีกลุ่ม KTIS เข้าถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรง หรือ ถือหุ้นโดยอ้อมก็
ตาม 

คณะกรรมการ หมายถงึ คณะกรรมการของทกุบริษัทในกลุม่ KTIS 

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม KTIS, รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม KTIS, ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารแต่ละสายงาน, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงินกลุ่ม KTIS, ผู้ อํานวยการอาวโุส,  ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ, 
ผู้ อํานวยการและให้รวมถงึ กรรมการผู้จดัการของทกุบริษัทในกลุม่ KTIS 

พนักงาน หมายถึง กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ KTIS, รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ KTIS, ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารแต่ละสายงาน, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงินกลุม่ KTIS, ผู้ อํานวยการอาวโุส, ผู้ อํานวยการ, ประธาน
เจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ และให้รวมถึงกรรมการผู้จดัการของทกุบริษัทใน KTIS, พนกังานประจํารายเดือน, พนกังานประจํา
รายวนัและพนกังานสญัญาจ้างพิเศษ 

คู่ค้า หมายถงึ  ผู้จดัหาสนิค้าและบริการให้กบักลุม่ KTIS รวมถงึเกษตรกรชาวไร่อ้อย 

ลูกค้า   หมายถึง  ผู้ใช้สนิค้า หรือ บริการของกลุม่ KTIS 

ผู้ที่เก่ียวข้อง หมายถงึ  บคุคล หรือ นิติบคุคลใดก็ตามท่ีกลุม่ KTIS มีการติดตอ่สมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นรัฐบาล 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรเพ่ือสาธารณกศุล เป็นต้น 

ผู้มีส่วนได้เสีย  หมายถงึ  บคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบักลุม่ KTIS ในด้านตา่ง ๆ เช่น พนกังาน ผู้ ถือหุ้น   ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง คูค้่า 
ลกูค้า ชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม เจ้าหนี ้เป็นต้น  

 



 

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ กลุ่ม KTIS	 หนา้	9	
 

 

สิ่งของ หรือ ประโยชน์อ่ืนใด  หมายถึง  เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กนัเพ่ืออธัยาศยัไมตรีท่ีให้เป็นรางวลั
ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์หรือให้เป็นสนินํา้ใจ การให้สทิธิพิเศษซึง่มิใช่เป็นสทิธิท่ีจดัไว้สําหรับบคุคลทัว่ไปในการ
ได้รับการลดราคาสินค้าหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการการรับความบนัเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพกั ค่าอาหารหรือสิ่งอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัและไม่ว่าจะให้เป็นบตัร ตัว๋หรือสิ่งท่ีคล้ายคลงึ
กนั การชําระเงินให้ลว่งหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลงั 

ประเพณีนิยม หมายถึงเทศกาลหรือวนัสําคญัซึ่งอาจมีการให้ของขวญักนัและให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดง
ความยินดี การแสดงความขอบคณุ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจหรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบติั
กนัในสงัคมด้วย 
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ส่วนที่ 2 

จริยธรรมทางธุรกจิ 

ความหมาย  

จริยธรรมทางธุรกิจ คือ การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจและจริยธรรม  โดยมีเปา้หมายเพ่ือส่งเสริมนโยบายและ
การปฏิบติัของภาคธุรกิจ เพ่ือการสร้างความสําเร็จในการประกอบการอย่างมีความรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม มีความ
ยัง่ยืน  มีผลในระยะยาว และในขณะเดียวกนั เป็นการสร้างความสมดลุระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียในกิจการนัน้ๆ  อนัได้แก่ ผู้
ถือหุ้น พนกังาน  ลกูค้า  คูค้่า ชมุชน  รัฐบาล ตลอดจนสภาพแวดล้อมอยา่งสมดลุ 

 

นโยบายจริยธรรมทางธุรกจิ 

กลุ่ม KTIS  ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดหลกัความซ่ือสตัย์ สจุริต โปร่งใส สง่เสริมคณุธรรม และ จริยธรรม 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลกูค้า คู่ค้า เกษตรกร เจ้าหนี ้ชุมชน รัฐบาล และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายมีความเช่ือมัน่ว่า กลุ่ม 
KTIS จะยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบติัท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ โดยมีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา และจะไม่นําข้อมลูภายในท่ียงัมิได้เปิดเผย ไปแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนและ
ผู้ เก่ียวข้อง รวมถงึไมก่ระทําการอนัก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

กลุม่ KTIS สนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม วฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามอยา่ง
ตอ่เน่ือง รวมทัง้สง่เสริม การพฒันางานด้านนวตักรรม การนําผลติผลทางการเกษตรไปเพิ่มมลูคา่ รวมถงึสนบัสนนุให้มี
การสร้างงาน การใช้วตัถดิุบและวสัดท่ีุมีภายในประเทศเป็นหลกัในการดําเนินธุรกิจ 

 

การรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกจิ 

บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏบัิตติามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกจิ 

พนักงานมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจด้วยความเข้าใจ ยอมรับและศรัทธา 
ระมดัระวงั และหลีกเล่ียงมิให้มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยพนกังานต้องประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี และต้องปฏิบติัตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบของบริษัทจะถูกพิจารณา
โทษทางวินยัตามท่ีกําหนดไว้ใน “ระเบียบข้อบังคับการทาํงานของกลุ่ม KTIS” 
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ข้อแนะนําเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกจิ 

1.   ทําความเข้าใจเนือ้หาสาระของจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจฉบบันี ้

2.   เรียนรู้เนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน 

3.   ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาสาระของจรรยาบรรณฯ ฉบบันีอ้ยา่งสม่ําเสมอ 

4.   ให้ความรู้ความเข้าใจกบับคุคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทฯหรืออาจเกิดผลกระทบตอ่กลุม่ 
KTIS 

5. เม่ือมีข้อสงสยัหรือข้อซักถามเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาและ/หรือฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและ/หรือบุคคลท่ีกลุ่ม KTISกําหนดให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณฯ 

6.  แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ ท่ีรับผิดชอบทราบเม่ือพบเหน็การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

7.   ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆกบัหน่วยงานหรือบคุคลท่ีกลุม่บริษัทมอบหมาย 

8.  ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัต้องเป็นผู้ นําในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ตลอดจนสง่เสริมสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานให้พนกังานและบคุคลท่ีเก่ียวข้องเข้าใจวา่การปฏิบติัตามจรรยาบรรณฯ เป็นสิง่ท่ีถกูต้องและต้องปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด ไมส่ามารถอ้างได้วา่ไมท่ราบแนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณฯ นี ้

 

การกระทาํที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกจิ 

พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามและสง่เสริมให้ผู้ อ่ืนปฏิบติัตามจรรยาบรรณฯ การกระทําตอ่ไปนี ้ ถือว่า
เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ 

1.    ไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณฯ 

2.   แนะนําสง่เสริมหรือสนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนไมป่ฏิบติัตามจรรยาบรรณฯ 

3.   ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเหน็การฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณฯในกรณีท่ีตนทราบหรือควรทราบ
เน่ืองจากเก่ียวข้องกบังานภายใต้ความรับผิดชอบของตน 

4. ไมใ่ห้ความร่วมมือหรือขดัขวางการสืบสวนสอบสวนหาข้อเทจ็จริง เพ่ือตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือการไม ่ ปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณฯ 
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5. การกระทําอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้ อ่ืนเน่ืองจากการท่ีผู้นัน้รายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณฯ ทัง้นี ้  ผู้ ท่ีทําผิด
จรรยาบรรณฯจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีกลุ่ม KTISกําหนดไว้นอกจากนี ้อาจได้รับโทษ
ตามกฎหมายหากการกระทํานัน้เป็นความผิดตามกฎหมาย 

 

บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏบัิตติามจรรยาบรรณฯ 

1. กรรมการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําประมวลจรรยาบรรณฯและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็น
ประจํารวมทัง้จดัให้มีการประเมินการปฏิบติัตามจรรยาบรรณฯ อยา่งเหมาะสม 

2.    ผู้บริหารทกุระดบั มีหน้าท่ีดงันี:้- 

2.1)  สง่เสริมให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

2.2)  ถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบติัรวมถึงรับฟังความเห็นอยา่งเปิดกว้างเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

2.3) ฝึกอบรมพนกังานให้มีความรับผิดชอบและจดัให้มีระบบจดัการท่ีสอดคล้องกบัข้อกําหนดทางกฎหมาย
กฎระเบียบของบริษัท รวมถงึการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ 

2.4)  กํากบัดแูลให้การปฏิบติังานของหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

3.  ฝ่ายทรัพยากรบคุคลหรือหน่วยงานท่ีดแูลทรัพยากรบคุคล มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการชีแ้จงพนกังาน ให้ทราบถงึ
หน้าท่ีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณฯ 

4. สํานกัตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีสอบทานข้อมลูเบือ้งต้นในกรณีมีเหตุเช่ือถือได้ว่าจะเกิดการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
และจรรยาบรรณเพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. พนักงานทุกคน มีหน้าท่ีปฏิบัติตามและดูแลและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ 
จริยธรรมทางธุรกิจ และเสนอแนะข้อขดัข้องและอปุสรรคต่างๆ ในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ตอ่ผู้บริหารระดบัสงูหรือสํานกัตรวจสอบภายใน เพ่ือนําเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทตอ่ไป 
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   ส่วนที่ 3 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 
 

ความหมาย  

 จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) หมายถงึ การประมวลความประพฤติ, การกําหนดกฎเกณฑ์
มาตรฐานของพฤติกรรมและความประพฤติท่ีพงึมีสําหรับผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือรักษาและสง่เสริมเกียรติคณุและช่ือเสียง 
โดยได้นํามาตรฐานทางจริยธรรมมาปรับใช้ในการกําหนดกฎเกณฑ์ดงักลา่วและจดัทําประมวลขึน้เพ่ือให้สามารถอ้างอิง
เป็นเอกสารสําหรับองค์กรหรือบคุคลทัว่ไปท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง เป็นการสร้างมาตรฐานทางพฤติกรรมและกรอบทาง
กฎหมาย และขนบธรรมเนียม เพ่ือนําเป็นแนวทางในการดําเนินงานในองค์กร  

 คณะกรรมการกลุม่ KTIS  ได้จดัทําประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ กําหนดนโยบายจริยธรรมทาง
ธุรกิจของกลุม่ KTIS  โดยให้ทัง้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนทกุระดบัในทกุสว่นงาน  ได้ยดึถือพงึกระทําใน
การดําเนินธุรกิจและการปฏิบติังาน โดยสามารถปฏิบติังานไปในวิถีทางเดียวกนั ภายใต้นโยบายจริยธรรม คณุธรรม ความ
ซ่ือสตัย์ เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเสมอภาค เพ่ือสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ของกลุม่ KTIS 
ให้เป็นองค์กรท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ทางกลุ่ม KTIS จึงได้กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ 
ดงันี ้: 

3.1 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 กลุ่ม KTIS ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการ และต้องหลีกเล่ียงการมีส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีไมช่อบด้วยกฎหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  การใช้พนกังาน
หรือทรัพย์สนิของกลุม่ KTIS เพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีผิดกฎหมาย เป็นเร่ืองต้องห้ามโดยเดด็ขาด 

 แนวปฏิบติัทีดี่ 

3.1.1   พนกังานต้องปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
โดยกฎหมายเหลา่นัน้รวมถงึข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3.1.2  การฝ่าฝืนกฎหมาย มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มติท่ีประชมุคณะกรรมการ ข้อบงัคบั ระเบียบ คําสัง่ของกลุม่ 
KTIS  โดยอ้างว่าเป็นการกระทําเพ่ือเพิ่มผลกําไรให้แก่บริษัทฯ หรือเหตผุลอ่ืนใด มิใช่เหตผุลท่ีจะพงึรับ
ฟัง 
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3.1.3 พนกังานต้องปฏิบติัหน้าท่ีของตนด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โดยคํานงึถงึประโยชน์อนัชอบธรรมของกลุม่ 
KTIS แม้จะมีช่องวา่งของกฎหมาย หรือช่องวา่งของข้อบงัคบัระเบียบ และคําสัง่ของบริษัทก็ตาม 

3.1.4 พนักงานต้องทําความเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของตน ให้ถ่ีถ้วน และต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคําปรึกษาจากฝ่าย
กฎหมาย ห้ามปฏิบติัไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไมมี่คําแนะนํา  

3.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตหิน้าที่ 

 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่ KTIS เป็นผู้ ท่ีมีความสําคญั และมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องรับผิดชอบ 
และ ปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียในทกุภาคสว่น จงึควรมีจรรยาบรรณวา่ด้วยการปฏิบติัหน้าท่ี 

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

3.2.1   ดํารงตนตัง้มัน่อยูใ่นความซ่ือสตัย์ สจุริต และเท่ียงธรรม มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

3.2.2 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุม่เทกําลงักายและกําลงัความคิดในการทํางาน     ซ่ือสตัย์ สจุริต 
เท่ียงธรรม ยดึมัน่ในคณุธรรม โดยถือประโยชน์ขององค์กรเป็นสําคญั  

3.2.3 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความขยนัหมัน่เพียร รวมทัง้แสวงหาแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงงานให้มีประสทิธิภาพ
อยูเ่สมอ 

3.2.4   รักษาเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับในสงัคม 

3.2.5  เป็นผู้ มีวินยั และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบ วฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามของกลุม่ KTIS  ไมว่า่จะมีการ
ระบไุว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม 

3.2.6  หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อนัอาจกระทบตอ่ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กร หรือเป็นปัญหาแก่องค์กรใน
ภายหลงัได้ 

3.2.7  ไมใ่ช้เวลาปฏิบติังานขององค์กรไปทํางานอ่ืน หรือใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวั ท่ีสง่ผลให้ไม่สามารถปฏิบติังานใน
เวลาทํางานขององค์กรได้อยา่งเตม็ท่ี 

3.2.8 ห้ามบคุลากรของกลุม่ KTIS กระทําการท่ีก่อความเดือนร้อน รําคาญ บัน่ทอนกําลงัใจ และก่อให้เกิดความ
แตกแยกสามคัคี การปฏิบติัตนเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบติังาน รวมถงึการคกุคามทางเพศ และการลว่ง
ละเมิดทางเพศ การเกีย้วพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึง่ภาพลามก อนาจาร ทัง้ทางวาจา และ
การสมัผสั  ไมว่่าตอ่บคุลากรของกลุม่ KTIS หรือบคุคลภายนอกท่ีเข้ามาติดตอ่ธุรกิจ 
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3.2.9 ห้ามบุคลากรของกลุ่ม KTIS ใช้ช่ือองค์กร และ ใช้ช่ือตําแหน่งตน เร่ียไรเงิน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่า
วตัถปุระสงค์ใด 

3.2.10 พนักงานของกลุ่ม KTIS มีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ บังคับบัญชา รวมถึงการ
ร่วมมือ และการสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีองค์กรจดัขึน้ เพ่ือสร้างความสามคัคี และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

3.2.11  แสวงหาความรู้และมุง่มัน่พฒันาตนอยา่งสม่ําเสมอ 

3.2.12  ใช้ทรัพย์สนิและทรัพยากรขององค์กรอยา่งระมดัระวงั โดยคํานึงถงึผลประโยชน์สงูสดุขององค์กร 

 

3.3 จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และ พนกังานของกลุม่ KTIS  ต้องปฏิบติังานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของกลุม่ KTIS เป็น
สําคญั โดยปราศจากความต้องการส่วนตวั และอิทธิพลจากผู้หนึ่งผู้ ใด โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานจะต้อง
ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่  หากเห็นว่ามีประเด็นเช่นนีแ้ล้ว 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้นัน้พึงงดการปฏิบติัหน้าท่ีนัน้ของตน โดยให้ผู้ อ่ืนเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพ่ือ
กําจดัข้อครหาวา่ด้วยผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือ การใช้อํานาจของตนในทางท่ีผิดเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทําให้
องค์กรได้รับความเสียหาย  โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนของกลุ่ม KTIS จะต้องพึงปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวา่ด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยเคร่งครัด  

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

3.3.1 ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้อิทธิพล หรือ อํานาจท่ีมี ทําธุรกรรมระหว่างองค์กรกบัผู้ ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัพนกังานบคุคลนัน้ๆ เว้นแต่มีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้มีการดําเนินการตามกระบวนการ
จดัซือ้ จดัหา และได้รับอนญุาตเป็นการเฉพาะหรือได้รับอนมุติัในหลกัการให้ทําได้ 

3.3.2 บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องในครอบครัวพนกังาน สามารถทําธุรกรรมท่ีมีข้อตกลงทางการค้าทัว่ไปโดยปราศจาก
การใช้อิทธิพลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน และมีข้อตกลงทางการค้าท่ีวิญญชูนจะพงึกระทํากบัคู่
ค้าทัว่ไป  โดยต้องดําเนินการตามกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง และคูมื่ออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

3.3.3   การออกคําสัง่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ผู้ออกคําสัง่เองย่อมทําไมไ่ด้ 

3.3.4  การเข้าประชมุพิจารณาวาระใดท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุมีสว่นได้เสีย คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานท่ีมีสว่นได้
เสียต้องออกจากท่ีประชมุเป็นการชัว่คราว เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นอ่ืนมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์ 
โดยปราศจากอิทธิพลของพนกังานท่ีมีสว่นได้เสียนัน้ 
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3.3.5 คณะกรรมการ ผู้บริหาร ต้องพิจารณาความขดัแย้งทางผลประโยชน์เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัท 
เกษตรไทยอตุสาหกรรมนํา้ตาล จํากดั กบับริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต อย่างมี
เหตผุลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของกลุม่ KTIS เป็นท่ีตัง้ 

3.3.6  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องไมกู่้ ยืมเงิน หรือ รับทรัพย์สนิอ่ืนใด อนัเกินสมควรกวา่ท่ีกระทําตาม
ประเพณีนิยมจากคูค้่า เพ่ือมิให้มีอิทธิพลตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะตวัแทนกลุม่ KTIS 

3.3.7 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องไมก่ระทําการใดๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบงัทรัพย์สนิ 
ซึง่เป็นหรือควรเป็นของบริษัท หรือลกูค้าของบริษัท 

3.3.8 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานควรหลีกเล่ียงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมสว่นตวั และการมี
ผลประโยชน์ทางการเงินซึง่อาจขดัแย้งกบัหน้าท่ีการงานท่ีคณะกรรมการ  ผู้บริหารและพนกังานผกูพนัอยู่ 

3.3.9 หากตําแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีผลในอนัท่ีจะเอือ้ประโยชน์ทัง้
ทางตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวและญาติพ่ีน้อง หรือบคุคลภายนอก คณะกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานดงักลา่วไมค่วรมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจดําเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชา
ตามสายงานให้ทราบในทนัที 

3.3.10 บริษัทจะหลีกเล่ียงท่ีจะมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ในกรณีท่ี
อาจจะนําไปสูส่ถานการณ์ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือขดัตอ่ผลประโยชน์
ของลกูค้าของบริษัท 

3.3.11 ห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเข้าร่วมหรือรับตําแหน่งใดๆ  ในองค์กรท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะ
เดียวกนักบับริษัท หรือดําเนินธุรกิจแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุม่ รวมถงึดําเนินธุรกิจท่ีอาจจะมี
ผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัท 

3.3.12   คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวข้อง
ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

 
 
 

3.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่ม KTIS 

 ข้อมลูท่ีเป็นความลบั หมายถงึข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูสาธารณะ หรือข้อมลูท่ีหากเปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือตกอยูใ่น
มือคูแ่ข่งแล้วยอ่มก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตอ่บริษัทฯ รวมทัง้ข้อมลูท่ีคูค้่าและลกูค้าให้ไว้แก่กลุม่ KTIS ทกุประเภท  



 

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ กลุ่ม KTIS	 หนา้	17	
 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในกลุม่ KTIS ทกุคนมีหน้าท่ีปกปิดรักษาความลบั โดยกําหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ ท่ี
จําเป็น จงึเป็นหน้าท่ีผู้ดแูล หรือครอบครองข้อมลู จะต้องรักษาความปลอดภยัของข้อมลูอยา่งเคร่งครัด 

บริษัทมีพนัธะผกูพนัและความรับผิดชอบในการรักษาความลบัของลกูค้าและคู่ค้าเก่ียวกบัข้อมลูการทํารายการ
ตา่งๆ ระหวา่งลกูค้าหรือคูค้่ากบับริษัท และรวมถงึข้อมลูเฉพาะตวัท่ีได้รับจากลกูค้าและ/หรือคู่ค้า การนําข้อมลูดงักลา่วมา
ใช้งานต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์เพ่ือการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท และจะต้องไม่นําข้อมลูความลบัไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตวับคุคลใดบคุคลหนึ่ง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจึงมีหน้าท่ีต้องปกป้องรักษาข้อมลูของลกูค้า
และ/หรือคู่ค้าให้เป็นความลบั และพึงระมดัระวังเสมอเม่ือจําเป็นท่ีจะต้องนําข้อมลูดงักล่าวไปใช้งาน ภาระหน้าท่ีของ
พนกังานในการรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของลกูค้าและ/หรือคู่ค้าจะยงัคงอยู่ต่อไป แม้ว่าบคุคลนัน้จะพ้นสภาพจากการ
เป็นพนกังานของบริษัทไปแล้วก็ตาม 

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

3.4.1 กลุม่ KTIS มีการกําหนดชัน้ความลบัของข้อมลูและการปฏิบติัเพ่ือรักษาความลบั โดยเอกสารสําคญัและข้อมลูท่ี
เป็นความลบัจะต้องได้รับการดแูลด้วยวิธีการเฉพาะท่ีกําหนดไว้ในแตล่ะระดบั แตล่ะชนิด หรือประเภทของข้อมลู 
พนกังานทกุคนต้องรักษาความลบัในสว่นท่ีตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ความลบัตกไปยงับคุคลอ่ืน รวมทัง้พนกังาน
ของกลุม่ KTIS ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้อง 

3.4.2  พนกังานแม้จะเกษียณอาย ุลาออก หรือสิน้สดุการทํางานกบักลุม่ KTIS ไปแล้วก็ยงัจะต้องรักษาและไม่เปิดเผย
ความลบัของกลุม่ KTIS 

3.4.3 กลุม่ KTIS ต้องรักษา และปกปิดข้อมลูลกูค้า และข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั พนกังานทกุคนต้องไม่
เปิดเผยความลบัของลกูค้าตอ่พนกังานของกลุม่ KTIS และบคุคลภายนอกท่ีไมเ่ก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นข้อบงัคบัโดย
กฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการฟอ้งร้องคดี หรือคณะกรรมการกลุม่ KTIS อนมุติัให้มี
การเปิดเผย  หรือเป็นข้อมลูเปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 

 

3.4.4  พนกังานต้องไม่นําข้อมลูภายในท่ีตนลว่งรู้มาจากการปฏิบติัหน้าท่ีของตนไปบอกผู้ อ่ืน หรือนําข้อมลูภายในไปใช้
แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทําให้กลุม่ KTIS เกิดความเสียหาย 

3.4.5 การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังานท่ีได้รับมอบหมายให้มีอํานาจหน้าท่ีเทา่นัน้ พนกังานทัว่ไปไมมี่หน้าท่ี
เปิดเผยข้อมลู เม่ือถกูถามให้เปิดเผยข้อมลูท่ีตนไมมี่หน้าท่ีเปิดเผย ให้แนะนํา    ผู้ถามไปสอบถามได้ท่ีบคุคลผู้ ทํา
หน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูนัน้ เพ่ือสามารถให้ข้อมลูถกูต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

3.4.6 พนกังานมีหน้าท่ีต้องเก็บรักษาข้อมลู ทัง้ท่ีเก็บไว้เป็นเอกสารและท่ีเก็บไว้เป็นข้อมลูอิเลค็ทรอนิกส์เผ่ือมีการ
เรียกใช้ เอกสารบางประเภทต้องมีการรักษาไว้ตามท่ีกฎหมายกําหนด พนกังานของกลุม่KTIS ควรทําการศกึษา
เป็นกรณีไป เม่ือครบกําหนดให้ขออนญุาตผู้บริหาร ก่อนนําเอกสารไปทําลาย 

3.4.7   กลุม่ KTIS กําหนดให้ผู้บริหาร พนกังาน คู่ค้า ทําสญัญาเพ่ือการรักษาข้อมลูความลบัของกลุม่บริษัท  



 

ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ กลุ่ม KTIS	 หนา้	18	
 

 

3.5 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด 

 กลุ่ม KTIS กําหนดนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าท่ีในการควบคมุ ดูแล และรักษา
ข้อมลูต่างๆ ภายในกิจการท่ีเก่ียวกบับริษัท และการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้เป็นความลบั ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานจะต้องไม่นําข้อมูลภายในกิจการดังกล่าวท่ีอาจได้รับในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีไปใช้เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทัง้เพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง สมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง หรือบคุคลอ่ืนใด โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากบริษัท ความรับผิดชอบท่ีจะไม่นําข้อมลูไปใช้ในทางท่ีผิดดงักลา่วให้ผกูพนัทัง้ในขณะท่ีเป็นพนกังาน 
และเม่ือพ้นจากการเป็นพนกังานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ การเปิดเผยข้อมลูแก่บุคคลภายนอกจะต้องอยู่ภายใต้การ
กํากบัดแูลและความรับผิดชอบของผู้บงัคบับญัชาและผู้บริหารระดบัสงู 

3.6 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ 

 กลุ่ม KTIS มีความตระหนักดีถึงความสําคญัของข้อมลูภายในซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีนักลงทุนใช้ในการ
ตดัสนิใจลงทนุ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูเก่ียวกบัผลการดําเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ซึง่
หากมีบุคคลท่ีล่วงรู้ข้อมลูภายในแล้วนําไปใช้ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมลูนัน้ยงัมิได้เปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนตามท่ีกําหนดโดยกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ต่อนกัลงทนุรายอ่ืนท่ียงัไม่มีโอกาสรับทราบข้อมลูดงักล่าว บริษัทจึงกําหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมลูภายในท่ียงั
มิได้เผยแพร่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและตอ่สาธารณชนเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  

 พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย รวมทัง้กฎระเบียบและข้อบงัคบัของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

 การนําข้อมลูภายในอนัมีสาระสําคญัและอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหุ้นของบริษัท และยงัมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน ถือว่าเป็นการกระทําความผิดทาง
กฎหมายและข้อบงัคบัการทํางานของบริษัท 

 พนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทําการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะท่ี
ครอบครองข้อมลูภายในท่ียงัมิได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชนเป็นการทัว่ไป 

 พนกังานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูภายในอนัมีสาระสําคญั และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
ให้แก่บคุคลอ่ืนท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้อง  

3.7  จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาทรัพย์สินของกลุ่ม KTIS   
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 ทรัพย์สินของกลุม่ KTIS หมายถึง สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้อมลู สิทธิ 
สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการค้า ความลบัทางการค้า หรือวิธีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นความลบั 
ตลอดจนทรัพยากรใด ๆ ของกลุม่ KTIS หรือท่ีกลุม่ KTIS มีสิทธิอยู่ รวมถึงผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตามหน้าท่ี เว้น
แตก่รณีท่ีกลุม่ KTIS ได้อนญุาตอยา่งชดัเจนวา่ให้ถือเป็นผลงานของผู้ คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจยั หรือบคุคลอ่ืนได้ 

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

3.7.1 พนกังานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างประหยดั เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่ม 
KTIS อย่างสงูสดุ และดแูลมิให้เส่ือมเสีย สญูหาย รวมทัง้ ไมนํ่าทรัพย์สินใดๆ ของกลุม่ KTIS ไปใช้เพ่ือประโยชน์
ของตนเองหรือบคุคลอ่ืน หรือนําไปเผยแพร่โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

3.7.2 ข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินท่ีสําคัญของกลุ่ม KTIS หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้องกําหนด
ระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชัน้ความลบัของเอกสาร รวมทัง้เก็บรักษาเอกสารดงักลา่วให้ถกูต้องครบถ้วน สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยไมใ่ห้ถกูลว่งละเมิดและไม่เปิดเผยให้กบัผู้ ใด เว้นแต่ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ มี
อํานาจ 

3.7.3  พนกังานต้องจดัทําเอกสารทางธุรกิจ บญัชีและการเงิน และรายงานตา่งๆ ท่ีนําสง่สว่นราชการและบคุคลอ่ืนๆ ทัง้ 
หมดอยา่งรอบคอบด้วยความสจุริต และต้องได้รับการบนัทกึตามวิธีการทางบญัชีของกลุม่ KTIS ท่ีสอดคล้องกบั
มาตรฐานท่ีกําหนด 

3.7.4  พนกังานต้องไม่นําทรัพย์สนิทางปัญญาของกลุม่ KTIS ไปทําซํา้ ดดัแปลง หรือกระทําการใดๆ เพ่ือประโยชน์
สว่นตวัหรือเพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากกลุม่KTIS 

3.7.5 พนกังานต้องให้ความเคารพ และไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน หากพบเหน็การกระทําท่ีเป็นหรือ
อาจเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ให้แจ้งผู้ มีอํานาจตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ๆ 

3.7.6  พนกังานมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการแสดงสทิธิ หรือขอรับความคุ้มครองสทิธิของทรัพย์สนิทาง
ปัญญาท่ีกลุม่ KTIS เป็นเจ้าของ 

3.7.7 ตรวจสอบข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือจะนํามาใช้ภายในกลุม่ KTIS เพ่ือลดโอกาสในการ
เกิดกรณีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

3.7.8  พนกังานมีหน้าท่ีรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาเม่ือพบการกระทําท่ีเหน็วา่เป็นการละเมิดสทิธิ การกระทําท่ีอาจ
นําไปสูก่ารละเมิดสทิธิ หรือการกระทําท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 

3.7.9 กลุ่ม KTIS มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง พนกังานต้องไม่นําทรัพยากรของกลุม่ KTIS ไปสนบัสนนุกิจกรรม
ทางการเมืองของพรรคการเมือง 
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3.8  จรรยาบรรณว่าด้วยการรับของขวัญ ของกาํนัลและเลีย้งรับรองทางธุรกจิ 

 การรับของขวญั ของกํานลัและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ รวมถึงการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เป็น
เร่ืองปกติท่ีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่ม KTIS พึงปฏิบติั เพ่ือแสดงออกถึงความกตญัญกูตเวที หรือ
แสดงความคิดถึงห่วงใย อย่างไรก็ดีการให้และการรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสม อาจทําให้มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ี และอาจทําให้เกิดความลําบากใจในภายหลังได้ ทัง้นีก้ลุ่ม KTIS ไม่
สนบัสนนุการให้สนิบนอยา่งเดด็ขาด 

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

3.8.1 กรณีท่ีพนกังานเป็นผู้ รับ และมีข้อสงสยัในการรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ให้ส่งกลบัคืนยงัผู้ ให้  
หากไมส่ามารถสง่คืนได้ให้นําสง่ยงั สํานกักรรมการผู้จดัการ เพ่ือดําเนินการสง่คืนตอ่ไป 

3.8.2 การรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด  ควรจะเป็นการรับโดยธรรมจรรยา มลูค่าพอสมควร ไม่เป็นการ
รับอยา่งผิดกฎหมาย หรือ มีเจตนาแอบแฝง และไมเ่ป็นการผิดกฎระเบียบกลุม่ KTIS และกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3.8.3 ห้ามพนกังานและครอบครัว เรียกร้อง หรือ รับของขวญั, ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ รับเหมา คู่ค้า ลกูค้า 
หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุ่ม KTIS ไม่ว่ากรณีใดๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติั
หน้าท่ีด้วยความลําเอียงหรือก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 

3.8.4  พนักงานของกลุ่ม KTIS จะต้องไม่ให้สินบน หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่
พนักงานของกลุ่ม KTIS หรือ บุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าท่ีรัฐ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ต้องให้แน่ใจวา่การให้นัน้ไมข่ดัตอ่กฎหมาย และจารีตประเพณีท่ีดีงาม 

3.9  จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง 

 กลุม่ KTIS เป็นองค์กรท่ีเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุม่การเมือง หรือนกัการเมือง โดยกลุม่ 
KTIS ให้การสนับสนุนการดําเนินการใดๆ ท่ีให้บุคลากรของกลุ่ม KTIS ได้ใช้สิทธิทางสังคมและการเมืองของตนตาม
ครรลองของกฎหมาย เพ่ือให้กลุม่ KTIS ดําเนินธุรกิจโดยปราศจากความกดดนัจากฝ่ายการเมือง 

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

3.9.1 กลุม่ KTIS มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไมนํ่าทรัพยากรของกลุม่ KTIS ไปสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง
ของพรรคการเมือง กลุม่ทางการเมือง หรือนกัการเมืองคนใด ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนญุาตให้ฝ่าย
การเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากร และสถานท่ีของกลุม่ KTIS ในกิจกรรมทางการเมือง 
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3.9.2  กลุม่ KTIS สนบัสนนุให้พนกังานแสดงออก เข้าร่วม สนบัสนนุ และการใช้สทิธิทางการเมืองนอกเวลาทํางาน โดย
ทรัพยากรของพนกังานเอง ห้ามพนกังานของกลุม่ KTIS ใช้อํานาจ ทรัพยากร เงินทนุ และช่ือของกลุม่ KTIS ไป
ใช้ในการเร่ียไรหรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมือง 

3.10  จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

3.10.1  จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 

  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังาน มุง่มัน่ท่ีจะรับผิดชอบและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้
ลงทนุ โดยคํานงึถงึการเจริญเติบโตของบริษัทอยา่งยัง่ยืน และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้ จะ
ดําเนินการอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งเทา่เทียมกนั 

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

3.10.1  ก) การเจริญเติบโตของบริษัทอยา่งยัง่ยืน 

1.   ปฏิบติัหน้าท่ีเต็มความสามารถด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายเพ่ือประโยชน์ สงูสดุ
โดยรวม 

2.   การตดัสนิใจดําเนินการใดๆ จะกระทําด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

3.   ไมดํ่าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

4.  จดัทําโครงสร้างระบบการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐานและการควบคมุท่ีดี โดยใช้ความรู้ความ สามารถอยา่ง
เตม็ท่ีด้วยความระมดัระวงัด้วยข้อมลูท่ีเพียงพอ และมีหลกัฐานท่ีสามารถอ้างอิงได้ รวมทัง้ถือปฏิบติัตามข้อ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5.   การจดัทําแผนบริหารความเส่ียงและจดัให้มีการทบทวนอยา่งสม่ําเสมอ 

 

 

 

3.10.1 ข) การเปิดเผยข้อมลู 

1. พนกังานต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ซึง่
รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ตอ่สาธารณะโดยเทา่เทียมกนั 
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2. ไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะและไมซื่อ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทท่ีตนเข้าไป
เก่ียวข้องเม่ือทราบข้อมลูท่ียงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณะ การใช้ข้อมลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือตอ่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป เพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นการสว่นตน ถือวา่เป็นการกระทําท่ีผิด
จรรยาบรรณของกลุม่ KTIS 

3. การเปิดเผยข้อมลูท่ีมีผลกระทบตอ่ธุรกิจและราคาหุ้น ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุม่ KTIS โดย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ KTIS เป็นผู้ ดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึง่
เป็นผู้ รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว พนกังานต้องปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของกลุม่ KTIS 
อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

4.  ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ มีหน้าท่ีเป็นผู้ให้ข้อมลูแก่สาธารณชนและนกัลงทนุ โดยหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมลู
มีหน้าท่ีสนบัสนนุข้อมลูให้กบัหน่วยงานดงักลา่ว 

3.10.2  จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

 กลุม่ KTIS มีความมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้า โดยการสง่มอบสนิค้าและ
บริการท่ีดีมีคณุภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน  

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

1. มุ่งมัน่ในการสร้างความพอใจและความมั่นใจให้กับลกูค้า ให้ได้รับสินค้าและบริการท่ีดีมีคุณภาพและราคาท่ี
เหมาะสม พร้อมทัง้ยกระดบัมาตรฐานการทํางานและการให้บริการให้สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและจริงจงั 

2. เปิดเผยข่าวสารข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ทนัเหตกุารณ์ ถกูต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน 

3. จดัระบบเพ่ือให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินค้าและบริการ และดําเนินการอย่างดีท่ีสดุ เพ่ือให้ลกูค้าได้รับการ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

4. ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด หากไมส่ามารถปฏิบติัตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขได้ต้องรีบแจ้งให้
ลกูค้าทราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางออกร่วมกนั 

5. รักษาความลบัของลกูค้าอยา่งจริงจงัและสม่ําเสมอ รวมถงึไมนํ่าข้อมลูมาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ เก่ียวข้อง 

6. ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูของลกูค้าท่ีตนได้ลว่งรู้มา เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจอนัเป็นข้อมลูปกปิดท่ีตามปกติวิสยัจะพงึ
สงวนไว้ไมเ่ปิดเผย เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีหรือตามกฎหมาย 
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7.  ไมเ่ลือกปฏิบติัต่อลกูค้า เน่ืองจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่ KTIS เป็นผู้ ท่ีมีความสําคญั และมี
ภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องรับผิดชอบ และ ปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียในทกุภาคสว่น จึงควรมีจรรยาบรรณวา่ด้วยการปฏิบติั
ตอ่ตนเอง 

3.10.3  จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า เกษตรกรและเจ้าหนี ้

 กลุม่ KTIS ให้ความสําคญัในการจดัซือ้ จดัหา อนัเป็นกระบวนการสําคญัเพ่ือให้ได้มาซึง่คณุภาพสนิค้า และ 
ราคาท่ีเหมาะสม จงึจําเป็นต้องมีขัน้ตอน และการดําเนินการท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
นอกจากนัน้แล้วกลุม่บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบั คู่ค้า เกษตรกรและเจ้าหนี ้ผู้ซึง่เป็นบคุคลสําคญัท่ีช่วยเหลือ เกือ้กลูการ
ประกอบกิจการของกลุม่บริษัท ดงันัน้กลุม่ KTIS กําหนดให้มีการปฏิบติัตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคตัง้แตก่ระบวนการสรรหา
ไปจนถงึกระบวนการสานสมัพนัธ์ภายหลงัการขาย ด้วยความเป็นธรรมและเคารพซึง่กนัและกนั  รวมถงึการซ่ือสตัย์ตอ่
เจ้าหนีท้ัง้หลายของกิจการ 

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

1. พนักงานท่ีมีหน้าท่ีจัดซือ้จัดหา วัตถุดิบ สินค้าและบริการ ต้องคํานึงถึงความต้องการ ความคุ้ มค่า ราคา และ
คณุภาพ กระบวนการจดัซือ้ จดัหา จะต้องดําเนินการอย่างโปร่งใส การให้ข้อมลูแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม ถกูต้อง ไม่มี
อคติ ไมเ่ลือกปฏิบติัตอ่คู่ค้าผู้ ใดผู้หนึ่ง มีการสร้างการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม การจดัซือ้ จดัหา กระทําโดยอิงหลกัวิชาการ
รองรับ ท่ีถกูต้องและรัดกมุ รวมถงึควรมีกระบวนการในการรับสนิค้าและบริการตามมาตรฐานท่ีพงึเป็น 

2.  ในการติดต่อคู่ค้า ให้ผู้ ติดต่อเก็บเอกสารหลกัฐาน การเจรจา การร่างสญัญา การทําสญัญาและการปฏิบัติตาม
สญัญาไว้เป็นหลกัฐานเผ่ือใช้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. การเจรจาต่อรอง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้บริหารหรือหน่วยงานตรวจสอบสามารถดําเนินการตรวจสอบได้ โดย
พนักงานท่ีมีหน้าท่ีจัดซือ้ จัดหา จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซือ้ จัดหาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ต้อง
วางตวัเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกบัคู่ค้าจนเกินไป และไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการจดัซือ้ จดัหากบัคู่ค้าท่ีมีความเก่ียวข้องกบั
ตนเอง โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณวา่ด้วยการมีสว่นได้เสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

4.  การรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขและข้อตกลงการค้าท่ีได้มีการตกลงกนั ทัง้ในประเด็นการจ่ายชําระเงินให้คู่ค้าตรง
เวลา การปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงกนั การดแูลทรัพย์สินคํา้ประกนั รวมถึงการรายงานต่อเจ้าหนีล้ว่งหน้า หากไม่
สามารถปฏิบติัตามข้อผกูพนัในสญัญาและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

 

 

3.10.4  จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 
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 กลุม่ KTIS มุ่งดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอตุสาหกรรมอ้อยและนํา้ตาล โดยการสร้างเสริมมลูค่าของผลิตภณัฑ์ 
และผลิตภณัฑ์พลอยได้ และพลงังานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนภายใต้การ
แข่งขนัในอตุสาหกรรมอยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรม 

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

1. ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

2.  ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม เพ่ือผลประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของกลุม่ KTIS 

3.   ไมก่ลา่วหาในทางร้าย หรือมุง่ทําลายช่ือเสียงแก่คูแ่ข่งทางการค้า 

3.10.5  จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

 กลุ่ม KTIS ถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งท่ีจะนําองค์กรไปสูค่วามสําเร็จ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันา
เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการทํางานท่ีดี ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้พนักงานทุกคน 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั การไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบติัต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการทํางาน มีสวสัดิการท่ีดีให้กับพนักงาน และสนับสนุน ส่งเสริมการจัดหา
นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ในการทํางาน  

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

1. กลุม่ KTIS ปฏิบติัต่อพนกังานทกุคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยก ถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว 
ศาสนา และการศกึษา 

2.  คณะกรรมการ และ ผู้บริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี โดยจัด
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทํางาน ทัง้ในรูปเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการท่ีเหมาะสมตาม
ระเบียบของกลุม่ KTIS อีกทัง้ให้โอกาสบคุลากรได้มีโอกาสศกึษาเพิ่มเติมและการอบรมพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

3. กลุม่ KTIS จะต้องสนบัสนนุการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรัพย์สินของ
พนกังานอยูเ่สมอ 

4.  การแตง่ตัง้และโยกย้าย รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน ต้องกระทําด้วยความเสมอภาค สจุริต และ
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การกระทําหรือการกระทําหรือการปฏิบติั
ของพนกังานนัน้ ๆ  

5. การเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค 
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6.  มีช่องทางให้พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองท่ีสอ่ไปในทางผิดระเบียบและกฎหมายได้   โดยมีมาตรการปอ้งกนัพนกังานผู้
ท่ีแจ้ง 

3.10.6  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

 กลุม่ KTIS ให้ความสําคญักบัสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ด้วยตระหนกัดีว่า เราเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมและ
ชมุชน ดงันัน้กลุม่ KTIS จงึมีความหว่งใย และตระหนกัถงึความปลอดภยัของสงัคม ชมุชน สิ่งแวดล้อม รวมถงึคณุภาพ
ชีวิตของพนกังาน และชมุชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของกลุม่ KTIS 

แนวปฏิบัตทิี่ดี 

1. กลุม่ KTIS มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานงึถงึสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสําคญั และปฏิบติั ตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมท่ีบงัคบัใช้อยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

2.  มุง่มัน่จะมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบตอ่สงัคมในเร่ืองคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมอยา่ง
จริงจงัและตอ่เน่ือง ตลอดจนการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชนตามหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

3.  มีนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งชดัเจน และยดึถือปฏิบติัภายในองค์กร 

4.  ปลกูฝังจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่งจริงจงัและ
ตอ่เน่ือง  

5.  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ กบัชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจอยู ่ตามควรแก่กรณี 

6. ดําเนินการปอ้งกนัอบุติัเหต ุควบคมุการดําเนินการ ตลอดจนควบคมุการปลอ่ยของเสียให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชมุชน ชีวิตและทรัพย์สิน อนั
เน่ืองมาจากการดําเนินงานของกลุม่ KTIS โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกบัเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และ ชมุชน 

8.     มุ่งมัน่หาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคมุการปลอ่ยและการระบายของ              
มลภาวะ รวมถงึการจดัการของเสียอนัตรายและไมอ่นัตรายเพ่ือรักษาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ 

9. การใช้ทรัพยากรและพลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงป้องกนัมลภาวะทางนํา้ อากาศ ของเสีย และมลภาวะ
อ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมตา่งๆ ของกลุม่บริษัทฯ ให้สง่ผลกระทบน้อยท่ีสดุตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน 
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ส่วนที่ 4 

การกาํกับดแูล การรายงานการกระทาํผดิ และบทลงโทษ 

 

ความหมาย 

 การกํากบัดแูลท่ีดี คือ แนวทางการบริหารองค์กร เพ่ือควบคมุการดําเนินงานในด้าน    ต่างๆ ซึง่จะกําหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของบคุคลต่าง ๆ รวมทัง้กําหนดความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีนัน้ ตลอดจนกําหนด
วิธีการกํากบัและควบคมุการดําเนินงาน เพ่ือให้การดําเนินงานนีค้วามโปร่งใสและมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

 การรายงานการกระทําผิด คือ หน้าท่ีของพนกังานทัง้หลายขององค์กร ทัง้ท่ีรู้อย่างชดัแจ้ง หรือ พอทราบเบาะแส 
หรือ ข้อสนันิฐานว่าอาจจะมีการกระทํา หรือ มีพฤติกรรมท่ีไม่สอดคล้องไปตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 

 บทลงโทษ คือ การดําเนินการของบริษัท  ตามระเบียบข้อบงัคบัการทํางานของกลุ่ม KTIS ท่ีกําหนดไว้ เพ่ือท่ีจะ
หยดุยัง้การกระทํา หรือ พฤติกรรมท่ีไมส่อดคล้องไปตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ   

การกาํกับดูแล 

 กําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องรับทราบ ทําความ
เข้าใจ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด  และจดัให้มีระบบการควบคมุและตรวจสอบ
ภายในอยา่งเป็นระบบ  โดยมีบทลงโทษทางวินยัแก่ผู้กระทําผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 

การควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 กลุม่ KTIS ให้ความสําคญักบัการมีกระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ซึ่ง
หมายถึง การมีระบบการบริหารอย่างมืออาชีพและเป็นสากล การมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการมีระบบการรายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ    ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย    และ
เพ่ือมุง่หวงัให้แต่ละบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นมาตรฐาน     และสอดคล้องกบันโยบายการควบคมุภายในของ
กลุม่ KTIS  
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แนวปฏิบัตทิี่ดี 

1. กลุม่ KTIS มีวตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน ดงันี ้:- 

 การควบคมุภายใน หมายถงึ กระบวนการท่ีผู้ กํากบัดแูล ผู้บริหารและพนกังาน กําหนดให้มีขึน้ เพ่ือให้ความมัน่ใจ
อยา่งสมเหตสุมผลวา่ การดําเนินงานขององค์กรจะบรรลวุตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 ด้านการดําเนินงาน (Operations) มุ่งหมายให้การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการกํากบั
การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดัและคุ้มค่า ซึง่รวมถึงการดแูลรักษาทรัพย์สิน การป้องกนั
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิน้เปลือง หรือการทจุริต 

 1.2 ด้านรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) เก่ียวข้องกบัการจดัทํารายงานทางการเงิน ท่ีใช้ภายในและ
ภายนอกให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง เช่ือถือได้ ทนัเวลา รวมถงึเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

 1.3 ด้านการปฏิบติังานตามกฎระเบียบและนโยบาย (Compliance with Applicable Laws and Regulations) 
เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจสอดคล้องหรือเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน
ของกลุม่ KTIS รวมทัง้การปฏิบติัตามนโยบาย และวิธีการปฏิบติังานท่ีบริษัทได้กําหนดขึน้ 

2. ระบบการควบคมุภายใน   กลุม่ KTIS ได้มีการจดัระบบการควบคมุภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานการควบคมุภายใน 
(COSO framework) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 

 2.1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment)  

     บริษัทมีการกําหนดนโยบาย  เป้าหมายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชดัเจนตลอดจนการ
กํากบัดกิูจการให้เป็นไปตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

     บริษัทมีการกําหนดข้อพงึปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือให้คณะกรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับชัน้ได้นําไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม  บริษัทจะใช้การ
ประชาสมัพนัธ์ในองค์กรเพ่ือให้ได้รับทราบว่าการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์และมีจรรยาบรรณเป็นสิ่ง
สําคญัย่ิง 

     บริษัทมีการจัดโครงสร้างขององค์กร  โดยแบ่งสายการบังคับบัญชา ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในงานไว้อยา่งชดัเจนเพ่ือให้การกํากบัดแูลเป็นไปอยา่งทัว่ถงึและมีประสทิธิภาพ 

     บริษัทมีการจดัทําคําบรรยายลกัษณะงาน (Job Description)และคู่มือปฏิบติังาน (Instruction Manual) ไว้
อย่างชัดเจนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและป้องกันไม่ให้เกิดความซํา้ซ้อนหรือละเว้นในการ
ปฏิบติังานอยา่งหนึง่อยา่งใด 
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     บริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบผู้ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลกิจการและปฏิบติั
หน้าท่ีให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 

     บริษัทได้จัดให้มีสํานักตรวจสอบภายใน  โดยบริษัทเห็นว่าการตรวจสอบภายในเป็นกลไกสําคัญในการ
ผลกัดันให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและหน่วยงานท่ีถูกตรวจสอบจะได้ตระหนักและเพิ่มความ
ระมดัระวงัในการปฏิบติังานให้ดีย่ิงขึน้ 

 2.2 การบริหารความเส่ียง (Risk  Management)  

      บริษัทได้ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึน้จะต้องอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  โดยต้อง
ประเมินความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

 2.3 กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities)   

      บริษัทกําหนดนโยบายงานงบประมาณและขัน้ตอนในการปฏิบติังาน  ตลอดจนการควบคมุงานให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์กรโดยต้องได้รับการตอบสนองและปฏิบติัตามจากผู้บริหารและพนกังานในทกุระดบั
อยา่งถกูต้องและต้องไมมี่การปฏิบติัท่ีผิดกฏระเบียบข้อบงัคบัหรือคําสัง่ในสาระสําคญั 

      บริษัทจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนัท่ีอาจจะเอือ้ให้เกิดการ
กระทําท่ีทจุริต 

 2.4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications)  

  บริษัทจดัให้มีการทําข้อมลูข่าวสารท่ีจําเป็นและทนัต่อเหตกุารณ์ต่อการปฏิบติังานของบคุลากรในสว่นของ
ผู้บริหารและพนกังานในทกุระดบัโดยเฉพาะข้อมลูในทางบญัชีและการเงินต้องถกูต้องครบถ้วน 

 ภายในบริษัทจดัให้มีการส่ือสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบติังานหรือระหว่างหน่วยงานด้วยกนัเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและรวดเร็วในการปฏิบติังานโดยผา่นช่องทาง Electronic Internet 

 บริษัทกําหนดให้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) เป็นผู้ ให้ข้อมลูองค์กร   ข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทแก่นกัลงทนุ 
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 2.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring)  

 สํานักตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารความเส่ียงเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบติังานประเมินผลการควบคุม
ภายในและรายงานการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ซึง่หากขัน้ตอนใด
หรือการควบคมุใดท่ีเป็นจดุออ่น  ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณากําหนดมาตรการควบคมุเพ่ือแก้ไขปัญหานัน้
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทและ
การติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอสามารถปอ้งกนั
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการและผู้บริหารนําไปใช้ประโยชน์ โดยไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฏหมาย  ซึง่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 

 หน่วยงานท่ีถกูตรวจสอบได้รับคําแนะนําให้แก้ไขการปฏิบติังานหรือต้องเพิ่มมาตรการการควบคมุให้รัดกมุ
ย่ิงขึน้  สํานักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ ติดตามและประเมินผลตลอดจนรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทให้รับทราบอย่างสม่ําเสมอซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเหมาะสมรัดกมุเพียงพอและมีประสทิธิภาพ 

 ผู้สอบบญัชีเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเหมาะสมรัดกมุเพียงพอและไม่พบข้อบกพร่อง
ใดท่ีมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่บริษัท 

3.   ความรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายใน 

 3.1 คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายและกํากบัดแูลให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และเหมาะสม รวมทัง้
กําหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลอยา่งสม่ําเสมอ 

 3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบติัหน้าท่ีและรับผิดชอบในนามของ คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการกํากบัดแูล
ในเร่ืองการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น
ทราบ 

 3.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปฏิบติัหน้าท่ีและรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการ

กํากับดูแลในเร่ืองการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง การทบทวน รวมถึงการติดตามและ
ประเมินประสทิธิผลการบริหารความเส่ียง โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นทราบ  

 3.4  ผู้บริหาร  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดแูลและตรวจสอบระบบการทํางานภายในสว่นงานของตนให้มี
ประสิทธิภาพ และถกูต้องตามระเบียบการปฏิบติังาน โดยสอบทานการปฏิบติังานตามระบบการควบคมุภายในท่ีมี
อยู่ ตลอดจนปรับปรุงการควบคมุภายในให้มีความรัดกมุ รวมทัง้ปลกูฝังให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชามีวินยั และจิตสํานึกท่ีดี
ในเร่ืองการควบคมุภายใน 
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 3.5  พนกังานทกุระดบั ต้องเอาใจใสป่ฏิบติัตามกฎ ข้อบงัคบั ระเบียบ คําสัง่ มาตรการ และระบบ การควบคมุ
ภายในตา่งๆ ท่ีบริษัทจดัให้มีขึน้ โดยสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 

 3.6  สํานกัตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคมุ
ภายใน รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบ เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงมาตรการ การควบคมุให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจยัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานของบริษัท 

 

การบริหารความเส่ียง 

 การบริหารความเส่ียง คือ การบริหารปัจจยั และควบคมุกิจกรรม รวมทัง้กระบวนการ การดําเนินงานต่างๆ โดย
ลดมลูเหตแุต่ละโอกาส ท่ีองค์การจะเกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดบัและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอยู่
ในระดบัท่ีองค์การยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคมุและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลเุป้าหมายของ
องค์การเป็นสําคญั 

 ทางกลุม่ KTIS เน้นให้ความสําคญัต่อการบริหารความเส่ียง โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มี
หน้าท่ีกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ทบทวน ติดตามและประเมินผลระบบในการบริหารความเส่ียง เพ่ือลดมลูเหตขุอง
แต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย (ทัง้ในรูปของตวัเงิน หรือไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจาก การไม่
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คณุค่า) ให้ระดบัความเส่ียง และขนาด
ของความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต สง่ผลต่อองค์กรในขนาดท่ียอมรับได้ ประเมินได้ ควบคมุได้ และตรวจสอบได้
อยา่งมีระบบ โดยคํานงึถงึการบรรลเุปา้หมายขององค์กรตามกลยทุธ์หรือแผนธุรกิจเป็นสําคญั  

 
แนวปฏิบัตทิี่ดี 

1. การสร้างความมีสว่นร่วมของคนในองค์กร  เพ่ือให้พนกังาน หรือบคุลากรในองค์กรมีความรู้สกึร่วมกนัว่า เขาเป็น
หนึง่ในองค์กร การท่ีเขาจะทําอะไรไมดี่ อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ความเส่ียงขององค์กรในด้านตา่ง ๆ  

2. การค้นหาความเส่ียงและระบคุวามเส่ียง ต้องอาศยัการศกึษาร่วมกนั เพราะพนกังานท่ีปฏิบติังานในหน้าท่ีการงาน
นัน้ ๆ จะเป็นผู้ ท่ีรู้มากท่ีสดุว่ามีกิจกรรมใดบ้างท่ีเป็นความเส่ียงต่อองค์กร ดงันัน้พนักงานทุกคนจะต้องมีหน้าท่ี
รายงานประเดน็ความเส่ียงให้กบัผู้บงัคบับญัชาของหน่วยงานตน ให้ทราบ  

3. การประเมินความเส่ียง กลุม่ KTIS และพนกังานทกุคนจะต้องประเมินและจดัลําดบัความเส่ียงตามมาตรฐานท่ีคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้ กําหนด ซึง่จะสอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงลกัษณะ ขอบเขต 
การดําเนินธุรกิจ และ ความสามารถในการยอมรับความเส่ียงของกลุม่ KTIS 

4. การตอบสนองความเส่ียง  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์ในการตอบสนองความเส่ียง 
โดยคํานงึถงึต้นทนุ และประโยชน์ท่ีจะได้รับควบคูก่นั  
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5. การติดตามดแูลความเส่ียง และ การประเมินผล   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการ รวมถึงกระบวนการติดตามดูแลความเส่ียง การทบทวน และปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือให้กลุ่ม KTIS มั่นใจได้ว่า แผนบริหารความเส่ียงได้ถูกนําไปปฏิบติัและมีความสามารถในการป้องกันบริหาร
ความเส่ียงได้จริง 

การตดิตามและสอบทานการปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณ 

สํานกัตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามดแูลการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณนี ้และ
รายงานผลการติดตามดแูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้จดัเก็บบนัทึกข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการกระทําท่ีละเมิด
หรืออาจจะละเมิดตอ่หลกัจรรยาบรรณนี ้พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและครบถ้วน
แก่สํานกัตรวจสอบภายในกลุม่  KTIS มีความคาดหวงัให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมรับผิดชอบในการสอดสอ่งติดตามดแูล
การปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณนี ้เพราะการกระทําต่างๆ ท่ีขดัต่อหลกัจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินยัการทํางาน
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัการทํางาน และอาจจะถือเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทําลายและทําให้
เส่ือมเสียต่อคุณค่าท่ีดีขององค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุกๆ ด้านทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว พนักงานจึงมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการรายงานต่อสํานกัตรวจสอบภายใน หรือผู้บงัคบับญัชา หรือผู้บริหารระดบัสงูรับทราบทนัทีเม่ือพบ
เหน็การปฏิบติัหน้าท่ีอนัเป็นการละเมิด หรือสงสยัวา่อาจจะเกิดการละเมิดตอ่หลกัจรรยาบรรณ 

การะประเมนิและการทบทวนประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกจิ 

  สํานกัตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าในการประเมินผลการประกาศใช้ประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจของกลุ่ม KTIS เป็นประจําทกุปี เพ่ือแจ้งผลการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจนีไ้ด้ผลเป็น
อย่างไร มีอปุสรรคและข้อจํากดัท่ีส่งผลต่อการดําเนินกิจการของกลุ่ม KTIS หรือไม่ โดยให้แจ้งผลท่ีได้จากการประเมิน
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ พร้อมทัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องทําการทบทวนเพ่ือปรับปรุงประมวล
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธรุกิจของกลุม่ KTIS ทกุปี  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกอนัอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุม่ KTIS ตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบักลุม่ KTIS โดย
นําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเหน็ชอบตอ่ไป 
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 การรายงานการกระทาํผิด 

 หากมีข้อสงสยั หรือ ต้องการร้องเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณ สามารถกระทําได้หลายช่องทางโดยอิสระ เช่น 
ทางโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล์ จดหมายถงึบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้:- 

1. ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขัน้ 
2. ผู้ตรวจสอบภายใน 
3. ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
4. สํานกักรรมการผู้จดัการ 
5. กรรมการผู้จดัการ 
6. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 หลงัจากท่ีได้รับข้อร้องเรียนดงักลา่วแล้ว ผู้บริหารจะพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือหาข้อสรุปในการแก้ไข
ปัญหาดงักลา่วโดยเร็วท่ีสดุ และมีมาตรการในการปกปอ้งผู้ ร้องเรียนมิให้ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการร้องเรียน 

 

บทลงโทษ   

กลุม่ KTIS จะพิจารณาโทษตอ่พนกังานท่ีละเมิดหลกัจรรณยาบรรณฉบบันีอ้ย่างจริงจงั โดยให้อํานาจแก่
ผู้บงัคบับญัชาตามสายงานเป็นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษพนกังานของบริษัทท่ีกระทําผิดหรือขดัตอ่หลกั
จรรยาบรรณ โดยพนกังานท่ีกระทําความผิดจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามลกัษณะและความร้ายแรงของความผิด  
ตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป ทัง้นี ้โทษดงักลา่วเป็นโทษท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัการทํางาน 

 

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

 

  


