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จรรยาบรรณของบริษัท ราชธานีลิสซิง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ราชธานีลิสซิ&ง จํากัด (มหาชน) “บริ ษัท” ได้ จัดทําคู่มือจรรยาบรรณ ประกอบด้ วยจรรยาบรรณธุรกิจและ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ&งเป็ นมาตรฐานด้ านจริ ยธรรม เพื&อให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับยึดถือในการปฏิบตั ิหน้ าที&ตามที&ได้ รับมอบหมาย อีกทังยั
+ งส่งเสริ มให้ ใช้ เป็ นแบบอย่างที&ดีใน
การปฏิบตั ิหน้ าที& ทังนี
+ + กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องรับทราบ ทําความเข้ าใจ ยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ปฏิบตั ิ
หน้ าที&อย่างมีประสิทธิภาพ เปิ ดเผย โปร่งใส ซื&อสัตย์สจุ ริ ต คํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและให้ ความสําคัญกับการ
ปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มที&เกี&ยวข้ องอย่างเป็ นธรรม ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที&ดีและคู่มือจรรยาบรรณ
พร้ อมที&จะอธิบาย ชี +แจง และสามารถตรวจสอบได้ เพื&อให้ บริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วยความเติบโตอย่างมัง& คงและยัง& ยืน

จรรยาบรรรณธุรกิจ
1. การประกอบธุรกิจ
บริ ษัทพึงดูแลให้ บคุ ลากรปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ ดังต่อไปนี +
1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที&เยี&ยงผู้ประกอบวิชาชีพที&มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ และความระมัดระวังรอบคอบ
ด้ วยความซื&อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื&อประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและผู้มีสว่ นได้ เสีย
1.2 ปฏิ บัติ ง านให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข องหน่ว ยงานของรั ฐ นโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที& ดี
นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน& และนโยบายอื&น ๆ รวมถึงระเบียบของบริ ษัทที&เกี&ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
1.3 ดํ า เนิ น การให้ เป็ นไปตามมติ ที& ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื& อ ประโยชน์ สูง สุด ของผู้ถื อ หุ้น โดยรวม และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื&อให้ แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้ รับการเอาใจใส่และได้ รับการดูแลอย่างเท่าเทียม
1.4 ไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมหรื อให้ การสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื อดําเนินธุรกิจกับองค์กรและ/หรื อ
บุคคลที&กระทําผิดต่อกฎหมาย เป็ นภัยต่อสังคม และไม่ดําเนินการใด ๆ ที&จะเป็ นภัยต่อความมัน& คงของ
ประเทศ
1.5 ป้องกันและไม่ดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที&อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท และปฏิบตั ิ
ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม เท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
1.6 เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ ข้อมูลภายใน หรื อข้ อมูลอันเป็ นความลับ เพื&อแสวงหาประโยชน์ในทางที&มิชอบ
แก่ตนเองหรื อผู้อื&น
1.7 รั บผิดชอบและไม่กระทําการใด ๆ ที&ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ศีลธรรมอันดีงาม หรื อสังคม
โดยรวม และส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในเรื& อ งการดูแ ลรั ก ษาสิ&ง แวดล้ อ มโดยใช้ ท รั พ ยากรอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
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1.8 กําหนดแนวปฏิบตั ิที&เป็ นรูปธรรม ส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตามสมควร โดย
สนับสนุนและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที&มีตอ่ สังคม และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
ของบริ ษัท
1.9 เคารพและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อสัญญาใด ๆ ต่อคู่ค้าหรื อเจ้ าหนี + ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมโดยให้ ข้อมูลที&
ครบถ้ วน ถูกต้ อง เป็ นจริ ง ไม่ทําให้ เกิดความเข้ าใจผิด

2. มาตรฐานการให้ บริการ
บริ ษัทต้ องสร้ างความเชื& อมั&นให้ แก่ลูกค้ าและผู้มีส่วนได้ เสีย โดยจัดให้ มีมาตรฐานการให้ บริ การและการขาย
ผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี +
2.1 มีการบริ หารงานที&มีประสิทธิ ภาพ เพื&อให้ บริ การที&เป็ นเลิศด้ วยคุณภาพ เหมาะสมกับความต้ องการและ
ความสามารถของลูกค้ า
2.1 มีระบบการกํ ากับดูแลการบริ การและขัน+ ตอนการขายที&ดี เพื&อให้ สอดคล้ อ งกับกฎเกณฑ์ ของทางการที&
เกี&ยวข้ อง
2.2 มีการจัดการและบริ หารควบคุมภายในที&รอบคอบ เพื&อป้องกันไม่ให้ เกิดข้ อผิดพลาดในการให้ บริ การและการ
ขายผลิตภัณฑ์
2.3 มีระบบการบริ หารความเสีย& งที&สอดคล้ องกับธุรกิจ การบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ เพื&อสามารถจัดการความเสี&ยง
ที&อาจจะเกิดขึ +นและรับมือได้ อย่างเหมาะสม
2.4 ไม่ให้ ความหวังหรื อคํามัน& แก่ลกู ค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื& องหนึง& เรื& องใดที&ตนเองไม่มีอํานาจที&จะกระทําการ
2.5 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม

3. บุคลากรและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
บริ ษัทจัดให้ มีสิ&งอํานวยความสะดวก เพื&อให้ การปฏิบัติหน้ าที&ของบุคลากรทุกคนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
ดังต่อไปนี +
3.1 จัดสถานที&ทํางานที&ถูกสุขลักษณะ สร้ างสิ&งแวดล้ อมที&ดี และดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิภาพความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของบุคลากรทุกคน
3.2 ให้ ความเป็ นธรรมต่อบุคลากรทุกคนไม่เลือกปฏิบตั ิโดยอ้ างเหตุความแตกต่างทางเพศ เชื +อชาติ อายุ ศาสนา
หรื อความพิการ และจัดให้ มีสวัสดิการที&เหมาะสม
3.3 ส่งเสริ มและสนับสนุนบุคลากร ในการพัฒนาความรู้และให้ ความก้ าวหน้ าแก่บคุ ลากรตามความสามารถและ
ความเหมาะสม
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3.4 ให้ คา่ ตอบแทนที&เป็ นธรรมบนพื +นฐานของการประเมินผลงานที&เป็ นธรรม
3.5 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับของบุคลากรต่อบุคคลภายนอก และไม่นําข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรออกไปหา
ประโยชน์อื&น
3.6 กรณีมีการสอบสวนเกี&ยวกับการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทพึงให้ การดูแลบุคลากรในการให้ ความร่วมมือกับหน่วยงาน
กํากับและตรวจสอบทังภายในและภายนอก
+
เพื&อให้ เกิดความเป็ นธรรม
3.7 บุค ลากรมี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ไปมี ส่ว นร่ ว มในการใช้ สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง ภายใต้ บ ทบัญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ โดยถือเป็ นเรื& องส่วนตัวของบุคลากรแต่ละคนและต้ องรับผิดชอบด้ วยตัวเอง รวมถึงต้ องไม่นําเอา
มาเกี&ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท และหรื อหน้ าที&ที&มีต่อบริ ษัท และบริ ษัทไม่เกี&ยวข้ องกับการใช้ สิทธินนั + ๆ ของ
บุคลากร ทังนี
+ + การใช้ สทิ ธินนั + ๆ ต้ องไม่ทําให้ เกิดผลกระทบต่อชื&อเสียงและภาพลักษณ์ที&ดีของบริ ษัท ไม่เป็ น
การขัด ขวาง หรื อ เป็ นอุปสรรคอย่างสํา คัญ ต่อ การอุทิ ศเวลาหรื อ การทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติ
หน้ าที& ไม่ขดั ต่อจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และไม่ขดั ต่อ
กฎหมายและศีลธรรมอันดี
3.8 ดูแลไม่ให้ เกิดการคุกคาม โดยการแสดงออกทางคําพูดหรื อกิริยาท่าทางที&อาจกระทบต่อเกียรติหรื อศักดิNศรี
ความเป็ นมนุษย์ของผู้อื&นในที&ทํางาน
3.9 จัดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสต่าง ๆ โดยบุคลากรทุกคนมีหน้ าที&สอดส่องดูแลการปฏิบัติ
หน้ าที& เมื&อพบเหตุที&สอ่ ไปในทางไม่สจุ ริ ต หรื อการปฏิบตั ิที&ไม่เป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที&เกี&ยวข้ อง
ต้ องรี บรายงานความผิดปกตินนต่
ั + อผู้บงั คับบัญชา หรื อสายงานตรวจสอบภายในตามระเบียบของบริ ษัท
3.10 สนับสนุนและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรทุกคนคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรื อส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตน

4. ความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทให้ ความสําคัญและปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างมีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี +
4.1 จัดให้ มีการเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที&เหมาะสมกับความต้ องการและความสามารถของลูกค้ า โดยมีการ
กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ การบริ หารจัดการด้ านการให้ บริ การแก่
ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม (Market Conduct) ซึ&งมีเนื +อหาครอบคลุมระบบงานที&เกี&ยวข้ องกับการให้ บริ การแก่
ลูกค้ าตังแต่
+ ต้นจนจบ (End-to-End Process) เพื&อให้ พนักงานยึดถือปฏิบตั ิ
4.2 จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี&ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัท โดยครอบคลุมถึงเงื&อนไขและความเสี&ยงที&
เกี&ยวข้ อง รวมถึงอัตราค่าบริ การและดอกเบี +ยที&ถกู ต้ อง ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพื&อให้ ลกู ค้ า
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เข้ าใจและมีข้อมูลเพียงพอแก่การตัดสินใจ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้ องสือ& สารอย่างโปร่งใสด้ วย
ข้ อความที&ชดั เจนไม่ทําให้ เกิดการเข้ าใจผิด
4.3 ปกป้องรักษาข้ อมูลลูกค้ าเป็ นความลับ เว้ นแต่เป็ นกรณีที&ได้ รับความยินยอมจากลูกค้ า หรื อบริ ษัทจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4.4 จัดให้ มีกระบวนการรับเรื& องร้ องเรี ยน และจัดการประเด็นต่าง ๆ ที&ลกู ค้ าร้ องเรี ยนอย่างชัดเจนและเหมาะสม
4.5 มีการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าอย่างยัง& ยืน ไม่เรี ยกรับสินบน และ/หรื อผลประโยชน์ ของกํานัล ทรัพย์สิน
และการเลี +ยงสังสรรค์ในรูปแบบใด ๆ ที&สอ่ ถึงเจตนาดังกล่าวเพื&อเอื +อประโยชน์ตอ่ ลูกค้ าอย่างไม่ถกู ต้ อง

5. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทมีมาตรการเพื&อบริ หารจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี +
5.1 ไม่ดําเนินการใด ๆ ที&ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และเมื&อเกิดกรณีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จะต้ องจัดการอย่างเป็ นธรรมและรวดเร็ ว โดยหากบุคลากรหรื อบุคคลที&อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ดําเนินกิจการใด ๆ กับบริ ษัท จะต้ องอยู่ในระดับที&เหมาะสม หรื อเป็ นการทําธุรกรรมในลักษณะที&เป็ นธรรม
เนียมทางการค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลทัว& ไป
5.2 มีการควบคุมดูแลและป้องกันธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงรายการที&เกี&ยวโยงกันและการใช้ ข้อมูลใด ๆ ของบริ ษัทซึง&
ยังมิได้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ เพื&อไม่ให้ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบตั ิ พร้ อมทังเปิ
+ ดเผยข้ อมูลรายการที&เกี&ยวโยงกันให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที&กํากับ
ดูแล
5.3 มีการแบ่งแยกสถานที&การปฏิบตั ิงานหรื อการป้องกันการรั& วไหลของข้ อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยจัดให้
หน่วยงานที&ปฏิบตั ิหน้ าที&ซงึ& อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แยกออกจากกัน
5.4 การจัดหา จัดซื +อ จัดจ้ างต้ องไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อมจากคู่ค้า และไม่มีความสัมพันธ์
ใกล้ ชิด เช่นเป็ นบุคคลในครอบครัว หรื อบุคคลที&เกี&ยวข้ อง จนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ในกรณีที&มีการ
จัดหา จัดซื +อ จัดจ้ างกับคูค่ ้ าที&มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิด ให้ รายงานความสัมพันธ์ ต่อฝ่ ายกํากับกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับเพื&อทราบและให้ ความเห็นเป็ นการล่วงหน้ า และต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการอนุมตั ิ
5.5 กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที&เกี&ยวข้ อง ที&เป็ นคู่ค้ากับบริ ษัทต้ องรายงานความสัมพันธ์ ต่อฝ่ าย
กํากับกฎระเบียบและข้ อบังคับ และสายการบังคับบัญชาทันที
5.6 กรรมการ ผู้บ ริ ห าร หรื อ พนัก งานที& มี ส่ว นได้ เ สีย หรื อ มี ส่ว นเกี& ย วข้ อ งกับ ธุ ร กรรมใด ต้ อ งไม่เ ข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการตัดสินใจพิจารณาธุรกรรมนัน+ เพื&อให้ การตัดสินใจเป็ นไปเพื&อประโยชน์ของบริ ษัท อย่างสูงสุด
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5.7 ไม่ใช้ ทรัพยากร รวมทังทรั
+ พย์สนิ ทางปั ญญา ชื&อ และชื&อเสียงของบริ ษัทเพื&อประโยชน์สว่ นตน
5.8 กําหนดให้ มีระเบียบการให้ รับ ของขวัญ ของกํ านัล การเลี +ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื&น เพื&อเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ด้ วยความระมัดระวัง มีมลู ค่าเหมาะสม ตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จารี ตประเพณี
รวมถึงไม่มีวตั ถุประสงค์ในการรับหรื อให้ สนิ บนใด ๆ กับลูกค้ า หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรื อบุคคลที&สาม อัน
จะก่อให้ เกิดอิทธิพลต่อหน้ าที& หรื อทําให้ ได้ มาซึง& ประโยชน์อนั ไม่สมควร
5.9 พึงระมัดระวังการใช้ เวลางานไปปฏิบตั ิหน้ าที&อื&นใดเพื&อประโยชน์สว่ นตนนอกเหนือจากหน้ าที&รับผิดชอบที&มี
ต่อบริ ษัท เช่น การเป็ นกรรมการในกิจการอื&น โดยใช้ เวลางานไปทําหน้ าที&ดงั กล่าว จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
ผู้บงั คับบัญชาและรายงานฝ่ ายกํากับกฎระเบียบและข้ อบังคับ
5.10 ไม่ประกอบกิจการหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นที&มีอํานาจจัดการใด ๆ ในบริ ษัทที&ทําธุรกิจ หรื อแข่งขันกับบริ ษัท

6. การจัดการข้ อมูล
บริ ษัทมีการจัดการข้ อมูลต่าง ๆ ให้ เหมาะสม ดังต่อไปนี +
6.1 รักษาข้ อมูลของลูกค้ า ปกป้อง จัดเก็บ ดูแลข้ อมูลของลูกค้ า รวมถึงข้ อมูลของบริ ษัท เป็ นไปตามที&กฎหมาย
กําหนดอย่างเหมาะสม และไม่นําข้ อมูลไปเปิ ดเผย หรื อใช้ เพื&อประโยชน์ของบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน ผู้ที&
เกี&ยวข้ องโดยมิชอบ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากลูกค้ า หรื อจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
6.2 บันทึก จัดเก็บ และรักษาข้ อมูล ทรัพย์สินของลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง ปลอดภัย เหมาะสม และเป็ นปั จจุบนั มี
ระบบการรั กษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที&มีประสิทธิ ภาพจากการใช้ งานทังภายในและ
+
ภายนอกองค์กร รวมทังมี
+ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ และซอฟแวร์ อย่างเหมาะสม
6.3 ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการให้ ข้ อ มูล ที& ส ามารถเปิ ดเผยได้ เ พื& อ ป้ องกัน ความเสียหายที& อ าจเกิ ด ขึน+ กับ ระบบ
เศรษฐกิจ
6.4 เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศขององค์กรอย่างถูกต้ องครบถ้ วน เพียงพอ ยุติธรรม โปร่ งใสและทันต่อเหตุการณ์
ตามที&กฎหมายหรื อทางการกําหนด
6.5 ในกรณีที&จะให้ ข้อมูลข่าวสาร หรื อให้ สมั ภาษณ์ต่อสื&อมวลชน หรื อต่อสาธารณชนจะต้ องกระทําโดยบุคคลที&
ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทเท่านัน+

7. การกํากับดูแลโดยรวม
บริ ษัทดําเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยความถูกต้ องตามกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ที&เกี&ยวข้ อง นโยบายและระเบียบ
ปฏิบตั ิของบริ ษัทรวมถึงหลักธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี +
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7.1 ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีความรู้ ความเข้ าใจเกี&ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ รวมทังตระหนั
+
กถึงความเสี&ยงของ
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ&งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื&อเสียงของ
บริ ษัท รวมถึงหน้ าที&ความรับผิดชอบของพนักงานเอง
7.2 มีหน่วยงานเพื&อทําหน้ าที&กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ซึง& สามารถทําหน้ าที&ได้ โดยอิสระจาก
การบริ หารจัดการของบริ ษัท รวมถึงมีการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ให้ กบั หน่วยงานดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ
7.3 มีการกํากับดูแลเพื&อสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที&เกี&ยวข้ อง นโยบาย
และระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทอย่างสมํ&าเสมอ โดยให้ มีการบริ หารจัดการพร้ อมทังแนวทางแก้
+
ไขและมาตรการ
ป้องกันภายใต้ กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักธรรมาภิบาล นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัท
7.4 มีการดําเนินการทางวินยั กับผู้ที&ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อกฎระเบียบของบริ ษัทที&เกี&ยวข้ อง ตาม
ความเหมาะสมของผลกระทบและลักษณะของการกระทําความผิด และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบตั ิ
7.5 ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของทางการ
7.6 มีช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้ งเบาะแส หรื อรายงานข้ อสงสัยเกี&ยวกับความซื&อสัตย์หรื อการปฏิบตั ิที&ไม่เป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที&เกี&ยวข้ อง

8. การแข่ งขันทางการค้ าและการระงับข้ อพิพาท
บริ ษัทมีระบบการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยัง& ยืน ดังต่อไปนี +
8.1 ดําเนินธุรกิจอย่างเสรี ภายใต้ กรอบกติกาและแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็ นธรรม โดยไม่มีการตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษัทในการกําหนดราคาซื +อ ราคาขาย หรื อเงื&อนไขในการให้ บริ การที&ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้ า
8.2 บริ ษัทพึงเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที&เป็ นประโยชน์และคุ้มค่าแก่ลกู ค้ า เพื&อให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกใช้ บริ การ
ได้ อย่างเสรี และต้ องไม่ขดั ขวางลูกค้ าในการเปลีย& นไปใช้ บริ การกับบริ ษัทอื&นจนเกินพอดี
8.3 บริ ษัทต้ องไม่กล่าวโจมตีคู่แข่ง หรื อกระทําการใด ๆ อันเป็ นการผูกขาดหรื อลดการแข่งขัน หรื อจํากัดการ
แข่งขันในตลาด
8.4 หากมีข้อพิพาทหรื อการร้ องเรี ยนเกิดขึ +น บริ ษัทพึงจัดให้ มีกระบวนการที&เหมาะสมในการระงับหรื อไกล่เกลี&ย
ข้ อพิพาทหรื อการร้ องเรี ยน
8.5 เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื&น โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อตกลงอย่างเคร่งครัด
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จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และนักลงทุนสัมพันธ์
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และนักลงทุนสัม พันธ์ มี หน้ าที&และความรั บผิดชอบในการปฏิบัติง านภายใต้ กรอบ
คุณ ธรรมและจริ ย ธรรม เพื& อ ให้ เ กิ ด ธรรมาภิ บ าลทุก ระดับ ภายในองค์ ก ร พร้ อมดูแ ลให้ อ งค์ ก รขับ เคลื& อ นตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ ดังต่อไปนี +

1. กรรมการและผู้บริหาร
1.1. มีความซื&อสัตย์สจุ ริ ต ยุติธรรม มีคณ
ุ ธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และกระทําการ
ด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง ในการปฏิบตั ิหน้ าที&และการกํากับดูแลกิจการ เพื&อประโยชน์สงู สุดขององค์กร
และผู้มีสว่ นได้ เสีย ภายใต้ หลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) รวมทังคํ
+ านึงถึงและ
รักษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นสําคัญ ด้ วยความใส่ใจในเหตุการณ์ที&เกิดขึ +นกับองค์กรหรื อการดําเนินการ
ต่าง ๆ ขององค์กร
1.2. มีบทบาทสําคัญในการสร้ างธรรมาภิบาลที&ดีอนั จะสร้ างความเชื&อมัน& ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย เพื&อก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร ภาคอุตสาหกรรม และประเทศชาติ รวมถึงจัดให้ มีการกําหนดนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที&ดีให้ ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตลอดจนมีการจัดทําจรรยาบรรณและสื&อสารให้ พนักงานและ
ผู้บริ หารนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3. ต้ องปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที&ดี โดยกําหนดนโยบายต่าง ๆ ที&เกี&ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจและ
ทิศทางการดําเนินงาน รวมถึงจัดให้ มีการกํากับดูแลกิจการที&ดี และกรรมการจะต้ องดูแลให้ ผ้ บู ริ หารและฝ่ าย
จัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที&กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.4. กําหนดนโยบายเพื&อให้ บริ ษัทดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ มาตรฐาน แนว
ปฏิบตั ิต่าง ๆ ของหน่วยงานทางการ โดยมีผ้ ูบริ หารทําหน้ าที&ผลักดันนโยบายให้ มีการนําไปปฏิบัติได้ จริ ง
อย่างเหมาะสม และจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที&มีประสิทธิภาพ
1.5. ดูแลให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงของบริ ษัทนําเป้าหมายนโยบายและกลยุทธ์ ที&สําคัญมาใช้ ทวั& ทัง+ องค์ กร รวมทัง+
กําหนดกระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดําเนินการเพื&อให้ บริ ษัท บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ
กลยุทธ์ที&คณะกรรมการของบริ ษัทอนุมตั ิหรื อกําหนด
1.6. ดูแลให้ บริ ษัทมีนโยบายและระบบการบริ หารความเสีย& งที&มีประสิทธิภาพ เพื&อรองรับความเสี&ยงที&สําคัญของ
บริ ษัทรวมทังดู
+ แลให้ คณะกรรมการกํากับความเสี&ยงสามารถปฏิบตั ิหน้ าที&ได้ อย่างสมบูรณ์ มีความเป็ นมือ
อาชีพ และไม่ถกู ครอบงําจากหน่วยงานที&ประกอบธุรกิจ นอกจากนัน+ จะต้ องทราบถึงความเสีย& งต่าง ๆ ที&อาจ
เกิดขึ +น รวมทังปกป
+ ้ องดูแลผลประโยชน์ของบริ ษัท และจํากัดความเสียหายที&อาจเกิดขึ +นให้ อยู่ในระดับที&
ยอมรับได้ ภายใต้ การบริ หารความเสีย& งที&มีประสิทธิภาพ
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1.7. การทําธุรกรรมใด ๆ กับบริ ษัทจะต้ องเป็ นการทําธุรกรรมในลักษณะที&เป็ นธรรมเนียมทางการค้ าปกติ เสมือน
เป็ นการทําธุรกรรมกับบุคคลทัว& ไป โดยมุง่ ประโยชน์ตอ่ องค์กรเป็ นหลัก
1.8. ผู้บริ หารต้ องมีทศั นคติที&ดีต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา ปกครองผู้ใต้ บังคับบัญชาด้ วยความเมตตาและเป็ นธรรม
รวมทังไม่
+ ใช้ อํานาจหน้ าที&ในทางมิชอบ
1.9. กรรมการต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการปฏิบตั ิหน้ าที&อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุม่ ที&มีผลประโยชน์อื&นใด
1.10. กรรมการต้ องอุทิศเวลาอย่างเต็มที&ในการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน
2.1. ปฏิบตั ิหน้ าที&ด้วยความซื&อสัตย์สจุ ริ ต ด้ วยความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานตามที&
พึงมีในตําแหน่งหน้ าที&การงาน ด้ วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบเพื&อประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและผู้
มีสว่ นได้ เสีย
2.2. ปฏิบตั ิหน้ าที&ให้ ถกู ต้ องและเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ ระเบียบคําสัง& และประกาศที&บริ ษัท
กําหนด
2.3. มีทศั นคติที&ดีตอ่ บริ ษัท เพื&อนร่วมงาน และผู้บงั คับบัญชา ตลอดจนมีความเคารพเชื&อฟั งผู้บงั คับบัญชา
2.4. วางตนให้ เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทังช่
+ วยส่งเสริ มภาพพจน์ของบริ ษัท
เมื&อมีโอกาสอันเหมาะสม และละเว้ นพฤติกรรมที&เสื&อมเสียอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและ
ชื&อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี +สินล้ นพ้ นตัว เป็ นต้ น
2.5. ห้ ามกระทําใด ๆ ที&เป็ นลักษณะการคุกคาม หรื อกระทบต่อเกียรติหรื อศักดิNศรี ความเป็ นมนุษย์ ได้ แก่ การ
คุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที&มองเห็นได้ และโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศในทุก
กรณี หรื อนําเรื& องส่วนตัว หรื อข้ อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์ วิจารณ์ในทางเสือ& มเสีย
2.6. ห้ ามกระทําการใด ๆ ที&เป็ นการจัดหาหรื อจัดให้ มีกิจกรรมทางเพศเพื&อให้ ได้ มาซึ&งธุรกิจ หรื อเพื&อสนับสนุน
หน้ าที&การงาน
2.7. ในกรณี ที& เ กิ ด ปั ญ หาในการปฏิ บัติ ง านหรื อ เกิ ด ปั ญ หาเกี& ย วกับ ลูก ค้ า ให้ พ นัก งานรายงานหรื อ ปรึ ก ษา
ผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชัน+

3. นักลงทุนสัมพันธ์
3.1. สร้ างความเชื&อมัน& ภาพลักษณ์ และทัศนคติที&ดีต่อองค์กร ให้ เกิดขึ +นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
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3.2. เปิ ดเผยข้ อ มูลของบริ ษัท ที& จํ าเป็ นอย่างโปร่ ง ใส ครบถ้ วน ชัด เจน ทัน เวลา น่า เชื& อ ถื อ และเป็ นธรรมแก่
สาธารณะ
3.3. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที&มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท หรื ออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
3.4. รายงานข้ อมูลที&เป็ นประเด็นสําคัญที&สง่ ผลกระทบต่อความเชื&อมัน& ภาพลักษณ์หรื อทัศนคติที&ดีขององค์กรให้
ผู้บงั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว
3.5. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถเข้ าถึงและสอบถามข้ อมูลได้
3.6. สร้ างความสัมพันธ์ที&ดีกบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีสว่ นได้ เสีย
3.7. ปฏิบตั ิหน้ าที&โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นที&ตงั +
3.8. ปฏิบตั ิตามแนวทางไม่รับนัดในช่วงใกล้ ประกาศงบการเงิน และแนวปฏิบตั ิในการซื +อขายหุ้นที&บริ ษัท กําหนด
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