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นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน (Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้ าที่ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ") มีการบริ หารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรั พย์ ฯ") บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน (Code of Conduct) ขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับกรรมการ ผู้บริ หารทุกระดับ และ
พนักงานทุกคนพึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยจิตสานึกที่ยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และรักษาชื่อเสียงของบริ ษัท ฯ
ตลอดจนประพฤติตนให้ อยูใ่ นแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวม และใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
ได้ รับทราบ และถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิต่อไป โดยนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน ( Code of
Conduct) มีรายละเอียดดังนี ้
1. ข้ อพึงปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
1.1

ดาเนินธุรกิจให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย

1.2

(1) บริ ษัทฯ พึงดาเนินธุรกิจให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
(2) บริ ษัทฯ พึงส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานยึดถือ และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม

1.3

(1) บริ ษัทฯ พึงดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ระบบเศรษฐกิจโดยรวม
(2) บริ ษัทฯ พึงดาเนินธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี หรื อไม่เกิดความเสียหาย
ต่อสังคม
(3) บริ ษัทฯ พึงรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้ ความช่วยเหลือกิจกรรมที่มีสว่ น
ร่วมในการสร้ างสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้ อม
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างเป็ นธรรม โดยไม่เอารัดเอาเปรี ยบทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
(1)
(2)
(3)
(4)

1.4

บริ ษัทฯ พึงรักษาผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกรายด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ พึงให้ ความมัน่ ใจว่าสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย
บริ ษัทฯ พึงจริ งใจและมีความเป็ นธรรมต่อลูกค้ าและพร้ อมที่จะให้ ความช่วยเหลือลูกค้ าเสมอ
บริ ษัทพึงยึดมัน่ ในการสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทางาน และปราศจากการคุกคามใด ๆ ใน
ทุกรูปแบบของการคุกคาม
การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ
(1) บริ ษัทฯ พึงเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้ อง ครบถ้ วนและโปร่ งใส
โดยสม่าเสมอ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางปฏิบตั ิและหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษัท
จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
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1.5

(2) บริ ษัทฯ พึงระมัดระวังไม่ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียเกิดความสับสนและสาคัญผิดในข้ อเท็จจริ งของ
สารสนเทศ
การปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน

1.6

(1) บริ ษัทฯ พึงให้ การดูแลแก่พนักงานและจัดให้ มีสวัสดิการพนักงาน
(2) บริ ษัทฯ พึงมีความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
(3) บริ ษัทฯ พึงสนับสนุนหรื อส่งเสริ มกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานกับพนักงาน
และระหว่างพนักงานกับองค์กร
(4) บริ ษัทฯ พึงส่งเสริ มพัฒนาความรู้และความก้ าวหน้ าให้ พนักงาน
(5) บริ ษัทฯ พึงให้ ผลตอบแทนแก่พนักงานด้ วยความเป็ นธรรม
การสร้ างค่านิยมที่คานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าบุคคล
บริ ษั ท ฯ พึ ง สนับ สนุน และส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานทุก คนค านึง ถึ ง ผลประโยชน์ อ งค์ ก รมากกว่ า
ประโยชน์สว่ นตน

2. ข้ อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษัทพึงมี แนวทางในการปฏิบตั ิตนเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท ฯ โดย
กรรมการพึงราลึกเสมอว่า การปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนมิใช่เพียงพันธะและความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อบริ ษัท ฯ และผู้ถือหุ้นเท่านัน้
หากยังมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อคูค่ ้ า และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นด้ วย การคานึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวมของบุคคลทุกกลุม่ ดังกล่าว จึง
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิทงปวงโดยต้
ั้
องมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตน ดังนี ้
2.1

ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีคณ
ุ ธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง
(1) การดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ กรรมการจะกระทาการด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม
รอบคอบ และระมัดระวัง
(2) กรรมการพึงปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ ของ
บริ ษัทฯ มติคณะกรรมการบริ ษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(3) กรรมการพึงปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นอิสระจาก
ฝ่ ายจัดการและกลุ่มที่มี ผลประโยชน์ และต้ องไม่มีผลประโยชน์ ส่วนตัวเกี่ ย วข้ องในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
(4) กรรมการพึงปฏิบตั ิหน้ าที่โดยใช้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และไม่ดารงตาแหน่งใน
กิจการอื่นซึง่ มีประกอบธุรกิจเดียวกันหรื อมีลกั ษณะค้ าแข่ง ทังนี
้ ้ กรณีที่กรรมการบริ ษัทดารง
ต าแหน่ ง กรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ด้ ว ย การด ารงต าแหน่ ง ดัง กล่า วที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องรับทราบและไม่มีการคัดค้ านการดารงตาแหน่งนันจากกรรมการ
้
ของบริ ษัทภายใน 6 เดือนนับแต่เข้ ารับตาแหน่งในบริ ษัทอื่นนัน้ อีกทังกรรมการดั
้
งกล่าวยังมี
หน้ าที่แจ้ งให้ แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน (Code of Conduct)

2

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)

2.2

(5) กรรมการพึงรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียด้ วยความเป็ นธรรม
(6) การกระท าใด ๆ ของกรรมการพึ ง เป็ นไปโดยซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี คุ ณ ธรรม และยึ ด ถื อ
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลักสาคัญในการตัดสินใจ
การรักษาความลับ

2.3

(1) กรรมการไม่พึงเปิ ดเผยข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ข้ อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ า พนักงาน
และการดาเนินงานของบริ ษัท ทังโดยเจตนาและไม่
้
เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้ นแต่จะได้ รับ
ความยินยอมจากบริ ษัทฯ และเป็ นการเปิ ดเผยในการปฏิบตั ิหน้ าที่อนั ชอบของกรรมการ
(2) กรรมการจะไม่พงึ ใช้ ข้อมูลที่ได้ รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทเพื่อประโยชน์ ใด ๆ ต่อส่วนตัว
และหรื อของผู้อื่น โดยมิได้ กระทาไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ
การเปิ ดเผยเรื่ องผลประโยชน์
กรรมการพึงเปิ ดเผยผลประโยชน์จากธุรกิ จส่วนตัว หรื อธุรกิจอื่น ๆ รวมทังเรื
้ ่ องใด ๆ ที่เป็ นความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์

2.4

การยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กรรมการพึงยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ

2.5

การรับเงิน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่น ๆ
กรรมการไม่พึงใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ก ารเป็ นกรรมการเพื่อหาประโยชน์สว่ นตนจากผู้ประกอบธุรกิจ
กับบริ ษัทฯ รวมทังผู
้ ้ ที่กาลังติดต่อเพื่อดาเนินธุรกิจกับบริ ษัทฯ

3. ข้ อพึงปฏิบัติของผู้บริหารบริษัทฯ
3.1 ผู้บริ หารไม่พึงเปิ ดเผยข้ อมูลภายในของบริ ษัท ฯ ข้ อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ า พนักงาน และการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ทังโดยเจตนาและไม่
้
เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทฯ และ
เป็ นการเปิ ดเผยในการปฏิบตั ิหน้ าที่อนั ชอบของผู้บริ หาร
3.2 ผู้บริ หารพึงปฏิบตั ิตนอยู่ภายใต้ กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม ละเว้ นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย และ
ตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
3.3 ผู้บริ หารพึงบริ หารงานด้ วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริ ต รอบคอบ เอาใจใส่ มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ น
ตัวอย่างในการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริ ยธรรม เพื่อให้ บรรลุถึง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
บริ ษัทฯ
3.4 ผู้บริ หารพึงปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยความเป็ นธรรม และไม่ใช้
อานาจในทางที่มิชอบ
3.5 ผู้บริ หารต้ องแสดงความยึดมั่นต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
สาหรับพนักงานอื่น เสริ มสร้ างบรรยากาศในการทางานให้ เอื ้อต่อการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทัง้
มุง่ มัน่ ที่จะป้องปราม และป้องกันไม่ให้ เกิดความละเมิดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
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3.6 ผู้บริ หาร พึงสนับสนุนการสร้ างศักยภาพในความก้ าวหน้ า และเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานของ
พนักงาน จัดสวัสดิการให้ พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริ งใจ เคารพในสิทธิ และการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงาน
4. ข้ อพึงปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ
เพื่ อ เป็ นการเสริ ม สร้ างการท างานที่ ดี มี ประสิทธิ ภาพ และเป็ นการเสริ ม สร้ างความสุข ในการทางาน
พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
4.1 ข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิตอ่ ตนเอง
(1) พนั ก งานพึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อบั ง คั บ ในการท างานของบริ ษั ท ฯ
โดยเคร่งครัด
(2) พนักงานพึงปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และด้ วยความอุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้ ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของพนักงาน และบริ ษัทฯ
(3) พนัก งานพึง มี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามเคารพ เชื่ อ ฟั ง และปฏิบัติ ต ามค าสั่ง ของ
ผู้บงั คับบัญชาที่สงั่ การโดยชอบด้ วยนโยบาย และระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
(4) พนักงานพึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิ ภาพ และได้ มาตรฐานตาม
ตาแหน่ง
(5) พนักงานพึงปฏิบตั ิตนภายใต้ กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม ละเว้ นพฤติกรรมที่เสือ่ มเสีย
4.2 ข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนร่วมงาน
(1) พนัก งานพึง มี ค วามสมัค รสมานสามัค คี ต่อ กัน และเอื อ้ เฟื ้อ ช่ ว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกัน ไม่
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ซึง่ จะนาไปสูค่ วามเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริ ษัทฯ
(2) พนักงานพึงปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนพนักงานด้ วยความมีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดี มีความจริ งใจ เคารพสิทธิ
และให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน หลีกเลีย่ งการนาข้ อมูลหรื อเรื่ องราวของผู้อื่นทังในเรื
้ ่ องที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน และเรื่ องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพากษ์ วิจารณ์ ในลักษณะที่จะก่อให้ เกิ ด
ความเสียหาย ทังต่
้ อเพื่อนพนักงานและต่อบริ ษัทฯ
(3) พนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการให้ และการรับของขวัญของกานัลอันมีมูลค่ามาก หรื อเพื่อหวัง
ผลตอบแทน หรื อ ท าให้ เกิ ด อคติ ทัง้ ต่ อ ตัว พนัก งาน ต่ อ เพื่ อ นพนัก งานด้ วยกั น และ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชากับผู้บงั คับบัญชา
4.3 ข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิตอ่ บริ ษัทฯ
(1) พนักงานพึงมีความศรั ทธา มีความผูกพัน ซื่อสัตย์ สจุ ริ ต อุตสาหะพากเพียรและมีความ
จงรักภักดีตอ่ บริ ษัท รักษาชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
(2) พนักงานไม่พึงใช้ อานาจหน้ าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองและต่อผู้อื่น ทังทางตรง
้
และทางอ้ อม อันก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ
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(3) พนักงานพึงรายงานเรื่ องที่เป็ นผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรื อชื่อเสียงของบริ ษัท ฯ ให้
ผู้บงั คับบัญชาทราบโดยมิชกั ช้ า
(4) พนักงานพึงรักษาความลับของบริ ษัทฯ ไม่ควรเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรม ทังทางวั
้
ตถุ
และทางความคิด อันจะมีผลกระทบให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ และไม่ควรนาข้ อมูลที่ได้
จากหน้ าที่การงานไปหาประโยชน์สว่ นตน
(5) พนักงานพึงดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษัทให้ คงสภาพดี ใช้ ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้ สิ ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรื อเสือ่ มสลาย ก่อนเวลาอันสมควร
4.4 ข้ อพึงหลีกเลีย่ งในการประพฤติปฏิบตั ิที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
(1) พนักงานไม่พึง ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่แ สวงหาประโยชน์ ส่ว นตน หรื อพรรคพวกหรื อทาธุรกิ จ
แข่งขันกับบริ ษัทฯ
(2) พนักงานไม่พึงประกอบการ ดาเนินการ ทังโดยทางตรงและทางอ้
้
อมในธุรกิจที่แข่งขันกับ
บริ ษัทฯ หรื อขัดผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
(3) พนักงานไม่พึงมีส่วนได้ ส่วนเสียทางการเงิ นกับลูกค้ า หรื อคู่ค้าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็ น
เจ้ าของกิจการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ หรื อที่ปรึ กษา ซึ่งถ้ ามีสว่ นได้ สว่ น
เสียดังกล่าว ต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
(4) พนัก งานไม่ พึง เรี ย กเก็ บ หรื อ รั บ ทรั พ ย์ สิน ใด ๆ จากลูก ค้ า และผู้ที่ ท าธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท ฯ
นอกเหนือจากค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนียมที่บริ ษัทฯ เรี ยกเก็บ
4.5 ข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า
(1) พนักงานพึงให้ บริ การที่ดีต่อลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และชี ้แจงให้ ลกู ค้ า
ทราบถึงสิทธิพงึ มีพงึ ได้ รวมทังมี
้ หน้ าที่รักษาผลประโยชน์ของลูกค้ า
(2) พนักงานพึงให้ บริ การแก่ลกู ค้ าด้ วยความถูกต้ อง รวดเร็ ว เต็มใจ จริ งใจ และสุภาพ
4.6 ข้ อพึงปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า
(1) พนักงานพึงปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และด้ วยความเสมอภาพ
(2) พนักงานไม่พึงนาความลับ หรื อข้ อมูลทางการค้ าของคู่ค้าไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น และไม่
กล่าวร้ ายทับถมคูค่ ้ า
(3) พนักงานไม่พงึ เกี่ยวข้ องทางการเงิน หรื อผลประโยชน์ใด ๆ กับคู่ค้า อาทิเช่นร่ วมทุน ร่ วมทา
การค้ า ให้ ยืมหรื อกู้ยืมเงิน
(4) พนักงานไม่พงึ เรี ยกร้ องเอาผลประโยชน์จากคู่ค้า เพื่อการตอบแทนการทางานในหน้ าที่ของ
ตน
(5) พนักงานไม่พึงรับ หรื อให้ การเลี ้ยงรับรอง สิทธิประโยชน์ หรื อของขวัญอันมีราคาแพง หรื อ
การรับนันท
้ าให้ พนักงานต้ องยอมปฏิบตั ิตามความประสงค์ ของคู่ค้าในสิ่งที่ไม่ถูกต้ องต่อ
หลักปฏิบตั ิโดยปกติของบริ ษัทฯ
*******************************************
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