จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

(ฉบับปรับปรุงปี 2558)

จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ

บทนา
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการเป็ นองค์กรธุรกิจชัน้ นาที่ประสบความสาเร็จอย่าง
ยังยื
่ น และสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผถู้ ือหุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บริษัทจึง
มุ่งมันด
่ าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นแนวทาง และให้ความสาคัญกับการมีจรรยาบรรณใน
การดาเนิน ธุร กิจ เพื่อเป็ น กรอบความประพฤติท่ีสะท้อ นถึง คุณค่า องค์ก ร โดยมีวตั ถุ ประสงค์หลักเพื่ อให้บุค ลากร
ทุกระดับได้มกี ารพัฒนาตนเอง สานึกในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนด้วยความถึงพร้อม
ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม บริษัทเชื่อ มันว่
่ าการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจจะเป็ นป จั จัยสาคัญใน
การสร้างความสาเร็จสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ จะก่อให้เกิดความเชื่อมันจากสั
่
งคมและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ทด่ี ขี อง
บริษทั
จรรยาบรรณและจริย ธรรมธุ ร กิจ ซึ่ง ได้จ ัด ท าเป็ น คู่มือ ฉบับ นี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละเหมาะสม เพื่อให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) ยึดถือ
ปฏิบตั เิ พื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั สอดคล้องกับ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริษทั รวมทัง้ บรรลุเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จะได้รบั การพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าแนวทางทีใ่ ห้ยดึ ถือปฏิบตั เิ ป็ นไปด้วยความสุจริตเยีย่ งมืออาชีพ และมีมาตรฐานในระดับสูงตลอดไป
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การปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิ จ


บริษัทในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ หมายถึง บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ประสงค์ให้ผู้บริหารและพนั กงานทุกคนรับผิดชอบในการทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามแนวทางเบื้องต้นที่
กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ซึง่ ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 การโน้มน้าว กระตุน้ และจูงใจให้ผบู้ ริหารและพนักงานร่วมมือร่วมใจสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การ
 สร้างความเชื่อมันว่
่ า สิทธิตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ความคุม้ ครอง
 การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียตลอดจนผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ยด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็ นธรรม
 การส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทาความคุ้นเคยและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจตลอดจนนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องของบริษทั ทีจ่ ะออกมาเพิม่ เติม



กรณีเกิดปญั หาขึน้ ในการปฏิบตั ิ หรือ เห็นว่าควรปรับปรุง ควรรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบตามลาดับขัน้

แนวทางในการประกอบธุรกิ จ


บริษทั ยึดถือการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีใ่ ช้กบั บริษทั และธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัด และตามหลักจริยธรรมที่ พงึ
ปฏิบตั ิ



บริษัทเชื่อมันว่
่ าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็ นแนวทางการประกอบธุรกิจที่
ถูกต้องและยังยื
่ น และบริษทั ยึดมันต่
่ อการประกอบธุรกิจด้วยความเปิ ดเผย การสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรจะต้องถูกต้อง เทีย่ งตรง และมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารทีเ่ หมาะสมในแต่ละสถานการณ์

บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะไม่ทาการสื่อสาร ตีพมิ พ์ประกาศ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ไม่ว่าจะเป็ น การสือ่ ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษรทีไ่ ม่เป็ นจริง บิดเบือน ประสงค์รา้ ย หรือทาลายชื่อเสียงของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล การสือ่ สารด้วยวาจาของผูบ้ ริหารและพนักงานต้องใช้ภาษาและน้าเสียงทีส่ ุภาพ และไม่ทาให้ภาพพจน์
และชื่อเสียงของบริษทั ต้องเสือ่ มเสีย


บริษทั จะบริหารงานด้วยความซื่อตรง รวมทัง้ การบันทึกบัญชีทถ่ี ูกต้อง การเสนอและใช้งบประมาณอย่างชัดเจน
ซื่อตรง ถูกต้อง โปร่งใส และมีหลักการ



บริษทั มุ่งหวังความซื่อตรงจากพนักงานทุกระดับชัน้ ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายของบริษทั หลักเกณฑ์ทางบัญชี
และควบคุมภายในอื่น ๆ และหากพนักงานพบเห็นการละเมิดกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษทั ที่จะส่งผลให้
เกิดการทุจริตและความเสือ่ มเสียแก่บริษทั พนักงานพึงแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที

3

จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ



บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่มตี ่ อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รวมทัง้ กฎหมายและศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง



บริษัทยึดมันในการสร้
่
างบรรยากาศทีด่ ใี นการทางานและเปิ ดโอกาสให้มกี ารเสนอข้อคิดเห็น รับฟงั ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์


ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนควรหลีกเลีย่ งการกระทาทีม่ คี วามขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน
และผลประโยชน์ของบริษทั ในการติดต่อกับคู่คา้ และบุคคลอื่น



ผูบ้ ริหารและพนักงานจะไม่นาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นในระหว่างทีอ่ ยู่ในการจ้าง
ของบริษทั หรือเมื่อออกจากการจ้างของบริษทั แล้ว โดยไม่ได้รบั อนุญาตทีถ่ ูกต้องจากบริษทั



การทีผ่ บู้ ริหารหรือพนักงานไปเป็ นกรรมการหรือทีป่ รึกษาในบริษทั อื่น หรือองค์กรสมาคมทางธุรกิจอื่นไม่ว่าจะ
ทาในนามของบริษทั หรือไม่กต็ าม จะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์และการประกอบหน้าทีโ่ ดยตรง รวมทัง้ ต้องได้รบั
การอนุมตั จิ ากบริษทั ตามระเบียบของบริษทั ก่อน



ในกรณีทผ่ี บู้ ริหารหรือพนักงานและบุคคลในครอบครัว เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใด ๆ ซึง่ อาจ
มีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร



ในกรณีทเ่ี กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขน้ึ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในขณะนัน้ โดยไม่ได้เป็ นความตัง้ ใจ
ของผูบ้ ริหาร หรือพนักงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หากบุคคลดังกล่าวทราบว่าตนตกอยู่ในสภาวการณ์ด ั งกล่าว
ให้รบี แจ้งเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ผบู้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ทราบโดยทันที เพื่อขอแนวทางแก้ไขต่อไป

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
ผูบ้ ริหารและพนักงานจะไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคลภายนอก อันส่งผลกระทบต่อราคาหรือ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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จรรยาบรรณทางธุรกิ จของบริ ษทั
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็ นธรรม
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ และ
ยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแต่ละคนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิ ดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์
สุจริต คานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องพร้อมทีจ่ ะอธิบาย ชีแ้ จง
และสามารถตรวจสอบได้
 ข้อพึงปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
1. ต่อผูถ้ ือหุ้น
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ ยุตธิ รรม และโปร่งใส
1.2 ระมัดระวังในการปฏิบตั กิ ารใดๆ อันจะทาให้ผถู้ อื หุน้ เกิดความสับสนและสาคัญผิดในข้อเท็จจริงของ
สารสนเทศ
1.3 ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้ได้รบั ความเป็ นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 กากับดูแลให้มกี ารบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผูถ้ อื หุน้
2. ต่อลูกค้า
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็ นธรรม
ให้บริการทีเ่ ป็ นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ เว้น
แต่จาเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ และ
ดาเนินการแก้ไขรวมทัง้ แจ้งผลให้ลกู ค้าทราบอย่างรวดเร็ว

3. ต่อคู่แข่งขัน
3.1 ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาและแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็ นธรรม
3.2 ดาเนินธุรกิจโดยไม่กล่าวหาให้รา้ ยหรือซ้าเติมคู่แข่งขัน
3.3 ดาเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธที ไ่ี ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
4. ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
4.1 การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัท โปร่งใส เป็ นธรรม เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั
4.2 หลีกเลีย่ งการจัดหา จัดซือ้ จัดจ้างทีข่ ดั กับผลประโยชน์โดยรวมของบริษทั
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4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

ผูเ้ กีย่ วข้องกับกิจกรรมจัดหา จัดซือ้ จัดจ้างต้องไม่รบั ประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า
และไม่มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ จนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ในกรณีทม่ี กี ารจัดหา จัดซือ้ จัดจ้าง
กับคู่คา้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ ให้ผเู้ กีย่ วข้องรายงานความสัมพันธ์ต่อฝ่ายสานักกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื่อทราบและให้ความเห็นเป็ นการล่วงหน้า และต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการอนุมตั ิ
กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนั ก งาน ที่เ ป็ น คู่ค้า กับ บริษัท ต้อ งรายงานความสัม พัน ธ์ต่ อ ฝ่า ยสานั ก
กรรมการผูจ้ ดั การ และสายการบังคับบัญชาเพื่อทราบเป็ นการล่วงหน้า
เคารพ และดาเนินการตามข้อตกลงทีม่ กี ารเจรจาต่อรอง และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้รบั การอนุ มตั ิ
จากผูม้ อี านาจของบริษทั
หากพบเหตุทท่ี าให้ไม่สามารถดาเนินการตามข้อตกลง หรือสัญญาได้ ผูร้ บั ผิดชอบต้องรีบรายงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาทันที
ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม โดยต้องให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง เป็ นจริง ไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วนแก่ค่คู า้ หรือเจ้าหนี้ และต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญของบริษั ทก่อนได้รบั อนุ ญาต
จากผูม้ อี านาจของบริษทั
ห้ามรับของกานัล สินน้าใจ การรับเชิญไปงานเลีย้ งสังสรรค์ หรืองานเลีย้ งรับรองจากคู่คา้ ทีจ่ ดั ขึน้ เป็ น
การเฉพาะ

5. ต่อพนักงาน
5.1 ให้ความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคนและให้ผลตอบแทนและจัดให้มสี วัสดิการทีเ่ หมาะสม
5.2 ดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิภาพความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานทุกคน
5.3 ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น พนั ก งานในการพัฒ นาความรู้ และให้ ค วามก้ า วหน้ า แก่ พ นั ก งานตาม
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานอย่างเป็ นธรรม
5.4 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นธรรม
5.5 จัดสถานทีท่ างานทีถ่ ูกสุขลักษณะ และสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ สี าหรับพนักงาน
5.6 ให้สิท ธิก ับ พนัก งานในการเข้า ไปมีส่ว นร่ ว มในการใช้สิท ธิท างการเมือ ง ภายใต้บ ทบัญ ญัติแ ห่ ง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยบริษทั จะไม่ยุ่งเกีย่ วและไม่เกีย่ วข้องกับการใช้สทิ ธินนั ้ ๆ ของพนักงาน
5.7 สนับ สนุ น และส่ง เสริม ให้พ นัก งานทุ กคนคานึ งถึง ผลประโยชน์ ขององค์กรหรือ ส่ วนรวมมากกว่ า
ผลประโยชน์สว่ นตน
6. ต่อทางการและสังคมส่วนรวม
6.1 ดาเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุ นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือดาเนินธุรกิจกับองค์กรและ/หรือบุคคลทีก่ ระทาผิดต่อกฎหมาย เป็ นภัยต่อสังคม
6.2 ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลที่สามารถเปิ ดเผยได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับระบบ
เศรษฐกิจ
6.3 ให้ ค วามร่ ว มมือ และสนั บ สนุ น นโยบายต่ า งๆ ของทางการ ส่ ง เสริม กิ จ กรรมทางสัง คม และ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร
6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตามสมควรโดยสนับสนุ นและส่งเสริมให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อสังคม และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั
6.5 จัดทารายงานแห่งความยังยื
่ นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้ในรายงานประจาปี
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6.6

ส่ง เสริม ให้มีก ารดาเนิ นธุ ร กิจ ในเรื่อ งการดูแ ลรัก ษาสิ่ง แวดล้อ ม และมีก ารใช้ท รัพ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีแนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรม โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันธุรกรรมต่ างๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่ให้มคี วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบาย ระเบีย บปฏิบ ัติ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยข้อ มูลรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการทีก่ ากับดูแล
8. การให้ หรือ รับของขวัญ
เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ดังนัน้ จึงกาหนด ระเบียบ เรื่อง การให้ รับของขวัญ
ของกานัล การเลี้ยงรับรอง หรือ ผลประโยชน์ อ่นื ใดของบริษัท โดยได้กาหนดขัน้ ตอนการพิจารณาและอนุ มตั ิไว้ ใน
ระเบียบเรื่อง อานาจการอนุมตั คิ ่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษทั อย่างชัดเจน

จรรยาบรรณของกรรมการ
1. ต่อองค์กร
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2. ต่อผูถ้ ือหุ้น
2.1
2.2
2.3
2.4

ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั
ยึดมันในจริ
่
ยธรรม ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความกล้าในการที่จะ
แสดงความคิดเห็นในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระจากฝา่ ยจัดการและกลุ่มทีม่ ผี ลประโยชน์อ่นื ใด
วางตัวเป็ นกลาง ไม่ฝกั ใฝ่พรรคการเมืองหรืออยู่ใต้อทิ ธิพลทางการเมือง หรือกระทาการใดๆ เป็ น
การให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองในรูปแบบต่างๆ ซึง่ อาจเข้าใจได้ว่ากิจการมีสว่ นเกีย่ วข้อง
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
อุทศิ เวลาอย่างเต็มทีใ่ นการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
ส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการทางานตลอดจนมีการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้น และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
กากับดูแลให้มกี ารบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือ
ผลกระทบทีม่ ตี ่อผูถ้ อื หุน้
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การเอาใจใส่และได้รบั การดูแล
อย่างเท่าเทียมกัน
เปิ ดเผยข้อมูลหรือรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อ
เหตุการณ์

7

จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1
ไม่มผี ลประโยชน์สว่ นตนในการตัดสินใจทางธุรกิจและไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
ผูเ้ กีย่ วข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ซึง่ ยังมิได้มกี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3.2
ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั รวมทัง้ ป้องกัน
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ต่อสังคมและจารีตประเพณี
4.1
ไม่กระทาการใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
4.2
รับผิดชอบต่อสังคมโดยกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจทีไ่ ม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี
และศีลธรรมอันดีงาม

จรรยาบรรณของผูบ้ ริ หาร
“ผู้บริหาร” หมายถึง พนักงานตัง้ แต่ ระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การขึ้นไป โดยผู้บริหารต้องพึงปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณของพนักงานและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ดว้ ย
1. ต่อองค์กร
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
พึงเปิ ดเผยสถานภาพทางการเงินของบริษทั อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์
อุทศิ ตน ความรูแ้ ละความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริษทั ตลอดเวลา
พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ช่วยส่งเสริมภาพพจน์
ของบริษทั เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามนโยบายหรือข้อกาหนดเกีย่ วกับขอบเขตการปฏิบตั ติ ่อสังคมทีอ่ งค์กรกาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
ในกรณีทจ่ี ะให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือให้สมั ภาษณ์ต่อสือ่ มวลชน หรือต่อสาธรณชนจะต้องได้รบั
มอบหมายจากบริษทั

2. ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.1
มีทศั นคติทด่ี ตี ่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและพึงปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเมตตาและเป็ นธรรม
รวมทัง้ ไม่ใช้อานาจหน้าทีใ่ นทางมิชอบ
2.2
มีภาวะผูน้ า และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ นี ่าเชื่อถือแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
2.3
ให้ความรู้ คาแนะนา และคาปรึกษาแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ รับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเต็มใจและจริงใจ
2.4
ส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มคี วามมันคงก้
่ าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานและความเป็ นอยู่สว่ นตัว
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3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั จากตาแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะมีเจตนาเพื่อแสวงหาหรือไม่
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
3.2
ไม่ดาเนินการใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั

จรรยาบรรณของพนักงาน
1. ต่อองค์กร
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคาสัง่ และประกาศ
ทีบ่ ริษทั กาหนด
มีทศั นคติทด่ี ตี ่อบริษทั และผูบ้ งั คับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟงั ผูบ้ งั คับบัญชา
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรูค้ วามสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามทีพ่ งึ มีในตาแหน่ ง
หน้าทีก่ ารงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
แข่งขันกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกาหนดไว้อย่างเป็ น
ธรรม รวมทัง้ ไม่ตาหนิตเิ ตียนหรือกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น
ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษทั
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ท่เี กี่ยวข้องจากตาแหน่ งหน้าที่และข้อมูลอันเป็ นความลับ
ของบริษทั
ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั มิใช่เพื่อประโยชน์สว่ นตน
วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
ให้ความสนใจในกฎข้อ ปฏิบ ัติท างจรรยาบรรณที่บ ริษัท ก าหนด และปฏิบ ัติต ามอย่า งเคร่ งครัด
รวมทัง้ หลีกเลีย่ งการกระทาทีข่ ดั แย้งต่อผลประโยชน์ของบริษทั
ห้ามกระทาการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการจัดหาหรือจัดให้มกี จิ กรรมทางเพศเพื่อให้ได้มาซึง่ ธุรกิจ หรือเพื่อ
สนับสนุนหน้าทีก่ ารงาน
หน้าทีต่ ้องดูแลความประพฤติของตน เพื่อนร่วมงาน ไม่ให้มพี ฤติกรรมหรือการกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ น
ลักษณะการคุกคาม ได้แก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามทีม่ องเห็นได้ และ
โดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ เช่น การเกีย้ วพาราสี การเรียกร้องผลประโยชน์ทางเพศ หรือการ
ล่วงละเมิดทางเพศด้วยกายและวาจา
พนักงานทุกคนมีหน้ าที่สอดส่องดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของเพื่อนพนักงานทุกระดับ เมื่อพบเหตุ ท่ี
ส่อไปในทางไม่สุจริต ต้องรีบรายงานความผิดปกตินัน้ ต่อผู้บงั คับบัญชา หรือสายงานตรวจสอบ
ภายในตามระเบียบของบริษทั
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1.14

พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบ ัติห น้ า ที่อ่นื ใดเพื่อประโยชน์ ส่ว นตนนอกเหนือ จากหน้ า ที่
รับผิดชอบที่มีต่อบริษัท ให้รายงานฝ่ายสานักกรรมการผู้จดั การ ส่วนงานกากับดูแลกิจการ และ
จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชา

2. ต่อลูกค้าและบุคคลภายนอก
2.1
ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สงู สุดบนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต มีอธั ยาศัยดี รับฟงั ความคิดเห็นจากลูกค้า มีจติ สานึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้า และ
ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2.2
ไม่ให้ความหวังหรือคามันแก่
่ ลกู ค้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีต่ นเองไม่มอี านาจทีจ่ ะกระทาการ
2.3
รักษาความลับของลูกค้าและของบริษทั อย่างเคร่งครัดและไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทา
การเพื่อให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
2.4
ไม่นาข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นหรือนาไปประกอบธุรกิจแข่งกับลูกค้า
2.5
ไม่ เ รี ย กหรือ รับ ทรัพ ย์ สิน อื่น ใดจากลู ก ค้ า หรื อ คู่ ค้ า ของบริ ษั ท นอกเหนื อ จากค่ า ใช้ จ่ า ยและ
ค่าธรรมเนียมซึง่ บริษทั เรียกเก็บ
2.6
ในกรณีทเ่ี กิดปญั หาในการปฏิบตั งิ านหรือเกิดปญั หาเกีย่ วกับลูกค้าให้พนักงานรายงานหรือปรึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้
3. ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
3.1
มีทศั นคติทด่ี ตี ่อผูบ้ งั คับบัญชา
3.2
ไม่กระทาการใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าทีก่ ารงาน
4. ต่อเพื่อนร่วมงาน
4.1
ปฏิบตั ติ ่อเพื่อนร่วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรีทด่ี ี มีความจริงใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในทางทีช่ อบและเป็ นประโยชน์ต่องานของบริษทั ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้
ในการทางานให้เพื่อนร่วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้
4.2
ไม่นาเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผูร้ ่วมงานไปวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางเสือ่ มเสีย
5. ต่อสังคม
5.1
5.2
5.3
5.4

ปฏิบตั ติ นอยูภ่ ายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม
มีสว่ นร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควร
แก่ฐานะและโอกาสทีเ่ หมาะสม
ละเว้นพฤติกรรมทีเ่ สือ่ มเสียอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น
อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว เป็ นต้น
ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมันคงของประเทศ
่
และ/หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
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6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ต่อบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ท่เี กี่ยวข้อง
หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการเป็ นพนักงานเพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน
7. การให้ หรือ รับของขวัญ
เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ดังนัน้ จึงกาหนด ระเบียบ
เรื่อง การให้ รับของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง หรือ ผลประโยชน์อ่นื ใดของบริษัท โดยได้กาหนดขัน้ ตอนการ
พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ในระเบียบเรื่อง อานาจการอนุมตั คิ ่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษทั อย่างชัดเจน

จรรยาบรรณของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
1. ต่อองค์กร
1.1
1.2
1.3

ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามจรรยาบรรณของพนักงานอย่างเคร่งครัด
สร้า งความเชื่อ มัน่ ภาพลัก ษณ์ และทัศ นคติท่ีดีข ององค์ก ร ให้เ กิด ขึ้น กับ ผู้ถือ หุ้น นัก ลงทุ น
นักวิเคราะห์ และมีผสู้ ว่ นได้เสีย
รายงานข้อมูลทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ภาพลักษณ์ หรือทัศนคติทด่ี ี ของ
องค์กร ให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที

2. ต่อผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า และบุคคลภายนอก
2.1
เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ทีจ่ าเป็ นอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา น่ าเชื่อถือ และเป็ นธรรม
แก่สาธารณะ
2.2
เปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
2.3
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
2.4
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
2.5
ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็ นทีต่ งั ้
3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1
รักษาความลับของบริษทั และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตน หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2
ปฏิบตั ิตามแนวทางการไม่รบั นัด ในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบตั ิในการซื้อขายหุ้น
ทีบ่ ริษทั ได้กาหนดไว้
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