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บทนา
การดาเนินธุรกิจขององค์กรนอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่กาหนดโดยหน่ วยงาน
ภาครัฐและองค์กรนัน้ ๆ ที่กากับดูแลแล้ว สิง่ ที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญ คือการที่อ งค์กรนัน้ มีจรรยาบรรณ บริษัทจึงมุ่งมัน่
ดาเนินธุรกิจโดยถือเป็ นหลักการสาคัญ เพื่อให้บริษทั สามารถเติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
คู่มือจรรยาบรรณฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้เป็ นคู่มือเพื่อยึดถือเป็ น
แนวทางในการประพฤติปฏิบ ัติ เป็ นแบบอย่ างที่ดีในการปฏิบ ัติห น้ าที่ด้วยความเป็ น ธรรม ประกอบด้วยคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผูบ้ งั คับบัญชา และต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม
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จรรยาบรรณของบริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดั ทาคู่มือจรรยาบรรณ ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจและ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บ ริหาร พนักงาน และนักลงทุ นสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นมาตรฐานด้านจริยธรรม เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้ใช้เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี น
การปฏิบตั หิ น้าที่ ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ ยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ เปิ ดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริต คานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั และให้ความสาคัญกับการ
ปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ
พร้อมทีจ่ ะอธิบาย ชีแ้ จง และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้บริษทั ดาเนินธุรกิจด้วยความเติบโตอย่างมังคงและยั
่
งยื
่ น
จรรยาบรรรณธุรกิ จ
1.การประกอบธุรกิ จ
บริษทั พึงดูแลให้บุคลากรปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มคี วามรู้ ความสามารถ ความชานาญ และความระมัดระวังรอบคอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
1.2 ปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน และนโยบายอื่นๆ รวมถึงระเบียบของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
1.3 ดาเนินการให้เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม และรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การเอาใจใส่และได้รบั การดูแลอย่างเท่าเทียม
1.4 ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุ นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือดาเนินธุรกิจกับองค์กรและ/หรือ
บุค คลที่ก ระท าผิดต่ อ กฎหมาย เป็ นภัย ต่ อ สังคม และไม่ ดาเนิน การใดๆ ที่จะเป็ น ภัย ต่ อความมัน่ คงของ
ประเทศ
1.5 ป้ องกันและไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั และปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และเป็ นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
1.6 เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็ นความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางทีม่ ชิ อบ
แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื
1.7 รับ ผิด ชอบและไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ข ดั ต่ อขนบธรรมเนี ย ม จารีต ประเพณี ศีลธรรมอัน ดีงาม หรือ สังคม
โดยรวม และส่ ง เสริม ให้ มีก ารด าเนิ น ธุ ร กิจ ในเรื่อ งการดู แ ลรัก ษาสิ่ง แวดล้อ มโดยใช้ ท รัพ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.8 กาหนดแนวปฏิบ ัติท่ีเป็ น รูป ธรรม ส่งเสริม กิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ ต่ างๆ ตามสมควร
โดยสนับสนุ นและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มตี ่อสังคม และเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษทั
1.9 เคารพและปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรือสัญ ญาใดๆ ต่ อคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ปฏิบตั ิอย่ างเป็ นธรรมโดยให้ข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นจริง ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด
2.มาตรฐานการให้บริการ
บริษัท ต้อ งสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ ลูก ค้าและผู้มีส่ว นได้เสีย โดยจัด ให้มีม าตรฐานการให้บ ริก ารและการขาย
ผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
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2.1 มีการบริหารงานที่มีป ระสิทธิภ าพ เพื่ อให้บริการที่เป็ น เลิศด้วยคุ ณภาพ เหมาะสมกับ ความต้องการและ
ความสามารถของลูกค้า
2.2 มีระบบการก ากับ ดูแ ลการบริก ารและขัน้ ตอนการขายที่ดี เพื่อ ให้สอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ข องทางการที่
เกีย่ วข้อง
2.3 มีการจัดการและบริหารควบคุมภายในที่รอบคอบ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้บ ริการและ
การขายผลิตภัณฑ์
2.4 มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีส่ อดคล้องกับธุรกิจ การบริการ หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถจัดการความเสีย่ ง
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และรับมือได้อย่างเหมาะสม
2.5 ไม่ให้ความหวังหรือคามันแก่
่ ลกู ค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีต่ นเองไม่มอี านาจทีจ่ ะกระทาการ
2.6 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
3.บุคลากรและสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทจัดให้มีสงิ่ อานวยความสะดวก เพื่อให้การปฏิบ ัติห น้ าที่ของบุคลากรทุ กคนเป็ น ไปอย่างมีประสิทธิภ าพ
ดังต่อไปนี้
3.1 จัดสถานทีท่ างานทีถ่ ูกสุขลักษณะ สร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิภาพความปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ ของบุคลากรทุกคน
3.2 ให้ความเป็ นธรรมต่อบุคลากรทุกคน ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยอ้างเหตุความแตกต่างทางเพศ เชือ้ ชาติ อายุ ศาสนา
หรือความพิการ และจัดให้มสี วัสดิการทีเ่ หมาะสม
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุ นบุคลากร ในการพัฒนาความรูแ้ ละให้ความก้าวหน้าแก่บุคลากรตามความสามารถและ
ความเหมาะสม
3.4 ให้ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมบนพืน้ ฐานของการประเมินผลงานทีเ่ ป็ นธรรม
3.5 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบุคลากรต่อบุคคลภายนอก และไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรออกไปหา
ประโยชน์อ่นื
3.6 กรณีมกี ารสอบสวนเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน บริษทั พึงให้การดูแลบุคลากรในการให้ความร่วมมือกับหน่ วยงาน
กากับและตรวจสอบทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
3.7 บุคลากรมีสทิ ธิในการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการใช้สทิ ธิทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายรัฐธรรมนู ญ
โดยถือเป็ นเรื่องส่วนตัวของบุคลากรแต่ละคนและต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง รวมถึงต้องไม่นาเอามาเกีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษทั และหรือหน้าทีท่ ม่ี ตี ่อบริษทั และบริษทั ไม่เกีย่ วข้องกับการใช้สทิ ธินนั ้ ๆ ของบุคลากร ทัง้ นี้
การใช้สทิ ธินัน้ ๆ ต้องไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อชื่อ เสียงและภาพลักษณ์ ท่ดี ีของบริษัท ไม่เป็ นการขัดขวาง
หรือเป็ นอุป สรรคอย่างสาคัญ ต่ อการอุทิศเวลาหรือการทุ่มเทความสามารถในการปฏิบตั ิห น้ าที่ ไม่ขดั ต่ อ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ไม่ ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ ขดั ต่ อกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดี
3.8 ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคาม โดยการแสดงออกทางคาพูดหรือกิรยิ าท่าทางทีอ่ าจกระทบต่อเกียรติหรือศักดิศรี
์
ความเป็ นมนุษย์ของผูอ้ ่นื ในทีท่ างาน
3.9 จัดให้มชี ่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ โดยบุคลากรทุกคนมีหน้าทีส่ อดส่องดูแลการปฏิบตั หิ น้าที่
เมื่อพบเหตุทส่ี ่อไปในทางไม่สุจริต หรือการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องต้องรีบ
รายงานความผิดปกตินนั ้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือสายงานตรวจสอบภายในตามระเบียบของบริษทั
3.10 สนับสนุ นและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตน
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4.ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ให้ความสาคัญและปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
4.1 จัดให้มกี ารเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า โดยมีการ
กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็ นธรรม (Market Conduct) ซึ่งมีเนื้ อหาครอบคลุมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า
ตัง้ แต่ตน้ จนจบ (End-to-End Process) เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ิ
4.2 จัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั โดยครอบคลุมถึงเงื่อนไขและความเสีย่ งที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตราค่าบริการและดอกเบี้ยที่ถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า
เข้าใจและมีขอ้ มูลเพียงพอแก่การตัดสินใจ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารอย่างโปร่งใสด้วย
ข้อความทีช่ ดั เจนไม่ทาให้เกิดการเข้าใจผิด
4.3 ปกป้ องรักษาข้อมู ลลูกค้าเป็ นความลับ เว้นแต่ เป็ นกรณีท่ไี ด้รบั ความยินยอมจากลูกค้า หรือบริษัทจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
4.4 จัดให้มกี ระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และจัดการประเด็นต่างๆ ทีล่ กู ค้าร้องเรียนอย่างชัดเจนและเหมาะสม
4.5 มีการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างยังยื
่ น ไม่เรียกรับสินบน และ/หรือผลประโยชน์ ของกานัล ทรัพย์สนิ
และการเลีย้ งสังสรรค์ในรูปแบบใดๆ ทีส่ อ่ ถึงเจตนาดังกล่าวเพื่อเอือ้ ประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง
5.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั มีมาตรการเพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
5.1 ไม่ดาเนินการใดๆ ทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องจัดการอย่างเป็ นธรรมและรวดเร็ว โดยหากบุคลากรหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดาเนินกิจการใดๆ กับบริษัท จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือเป็ นการทาธุรกรรมในลัก ษณะที่เป็ นธรรม
เนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคลทัวไป
่
5.2 มีการควบคุมดูแลและป้ องกันธุรกรรมต่างๆ รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ซึง่
ยังมิได้มกี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณะ เพื่อไม่ให้มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบาย ระเบีย บ
ปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่ วยงานทางการทีก่ ากับ
ดูแล
5.3 มีการแบ่ งแยกสถานที่การปฏิบ ัติงานหรือการป้ องกันการรัวไหลของข้
่
อมูลระหว่างหน่ วยงาน โดยจัดให้
หน่วยงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีซ่ ง่ึ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แยกออกจากกัน
5.4 การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องไม่รบั ประโยชน์ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และไม่มีความสัมพัน ธ์
ใกล้ชดิ เช่นเป็ นบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง จนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ในกรณีทม่ี กี าร
จัดหา จัดซือ้ จัดจ้างกับคู่คา้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ ให้รายงานความสัมพันธ์ต่อฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ านเพื่อ
ทราบและให้ความเห็นเป็ นการล่วงหน้า และต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการอนุมตั ิ
5.5 กรรมการ ผู้บ ริห าร พนัก งาน และบุ ค คลที่เกี่ย วข้อ ง ที่เป็ น คู่ค้า กับ บริษัท ต้อ งรายงานความสัม พัน ธ์ต่ อ
ฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน และสายการบังคับบัญชาทันที
5.6 กรรมการ ผู้บ ริห าร หรือ พนัก งานที่มีส่ว นได้เสีย หรือ มีส่ว นเกี่ย วข้อ งกับ ธุ รกรรมใด ต้ อ งไม่ เข้าร่ว มใน
กระบวนการตัดสินใจพิจารณาธุรกรรมนัน้ เพื่อให้การตัดสินใจเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั อย่างสูงสุด
5.7 ไม่ใช้ทรัพยากร รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ชื่อ และชื่อเสียงของบริษทั เพื่อประโยชน์สว่ นตน
5.8 กาหนดให้มรี ะเบียบการให้ รับ ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ อ่นื เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ด้วยความระมัดระวัง มีมูลค่าเหมาะสม ตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จารีตประเพณี

คู่มอื จรรยาบรรณ บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุงปี 2564

หน้า 5

รวมถึงไม่มีวตั ถุประสงค์ในการรับหรือให้สนิ บนใดๆ กับลูกค้า หน่ วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่สาม
อันจะก่อให้เกิดอิทธิพลต่อหน้าที่ หรือทาให้ได้มาซึง่ ประโยชน์อนั ไม่สมควร
5.9 พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากหน้าที่รบั ผิดชอบที่มี
ต่อบริษัท เช่น การเป็ นกรรมการในกิจการอื่น โดยใช้เวลางานไปทาหน้าทีด่ งั กล่าว จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและรายงานฝ่ ายกากับการปฏิบตั งิ าน
5.10 ไม่ประกอบกิจการหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจจัดการใดๆ ในบริษทั ทีท่ าธุรกิจหรือแข่งขันกับบริษทั
6.การจัดการข้อมูล
บริษทั มีการจัดการข้อมูลต่างๆ ให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้
6.1 รักษาข้อมูลของลูกค้า ปกป้ อง จัดเก็บ ดูแลข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลของบริษัท เป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย
กาหนดอย่างเหมาะสม และไม่นาข้อมูลไปเปิ ดเผย หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องโดยมิชอบ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากลูกค้า หรือจาเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
6.2 บันทึก จัดเก็บ และรักษาข้อมูล ทรัพย์สนิ ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม และเป็ นปั จจุบนั
มีระบบการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจากการใช้งานทัง้ ภายใน และ
ภายนอกองค์กร รวมทัง้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ และซอฟแวร์อย่างเหมาะสม
6.3 ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลทีส่ ามารถเปิ ดเผยได้เพื่อป้ องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับระบบเศรษฐกิจ
6.4 เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศขององค์กรอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ยุติธรรม โปร่งใสและทั นต่อเหตุการณ์
ตามทีก่ ฎหมายหรือทางการกาหนด
6.5 ในกรณีท่จี ะให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือให้สมั ภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชนจะต้องกระทาโดยบุคคลที่
ได้รบั มอบหมายจากบริษทั เท่านัน้
7.การกากับดูแลโดยรวม
บริษัทดาเนินธุรกิจเป็ นไปด้วยความถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบ
ปฏิบตั ขิ องบริษทั รวมถึงหลักธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้
7.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ รวมทัง้ ตระหนักถึงความเสีย่ งของ
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อการดาเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของ
บริษทั รวมถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพนักงานเอง
7.2 มีหน่ วยงานเพื่อทาหน้าทีก่ ากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ซึง่ สามารถทาหน้าทีไ่ ด้โดยอิสระจาก
การบริหารจัดการของบริษทั รวมถึงมีการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ให้กบั หน่วยงานดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ
7.3 มีการกากับดูแลเพื่อสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่ วยงานทางการทีเ่ กีย่ วข้อง นโยบาย
และระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั อย่างสม่าเสมอ โดยให้มกี ารบริหารจัดการพร้อมทัง้ แนวทางแก้ไขและมาตรการ
ป้ องกันภายใต้กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักธรรมาภิบาล นโยบายและระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั
7.4 มีการดาเนินการทางวินัยกับผู้ท่ไี ม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสมของผลกระทบและลักษณะของการกระทาความผิด และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายโดยไม่มกี าร
เลือกปฏิบตั ิ
7.5 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของทางการ
7.6 มีช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์หรือการปฏิบตั ิท่ไี ม่เป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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8.การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิ พาท
บริษทั มีระบบการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยังยื
่ น ดังต่อไปนี้
8.1 ดาเนินธุรกิจอย่างเสรีภายใต้กรอบกติกาและแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็ นธรรม โดยไม่มกี ารตกลงร่วมกัน
ระหว่างบริษทั ในการกาหนดราคาซือ้ ราคาขาย หรือเงื่อนไขในการให้บริการทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
8.2 บริษทั พึงเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็ นประโยชน์และคุม้ ค่าแก่ลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าสามารถเลือกใช้ บริการ
ได้อย่างเสรีและต้องไม่ขดั ขวางลูกค้าในการเปลีย่ นไปใช้บริการกับบริษทั อื่นจนเกินพอดี
8.3 บริษัทต้องไม่กล่าวโจมตีคู่แข่ง หรือกระทาการใดๆ อันเป็ นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจากัดการ
แข่งขันในตลาด
8.4 หากมีขอ้ พิพาทหรือการร้องเรียนเกิดขึน้ บริษทั พึงจัดให้มกี ระบวนการทีเ่ หมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทหรือการร้องเรียน
8.5 เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่น โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และนักลงทุนสัมพันธ์
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานภายใต้กรอบ
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลทุกระดับภายในองค์กร พร้อมดูแลให้องค์กรขับเคลื่อนตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ดังต่อไปนี้
1.กรรมการและผูบ้ ริหาร
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุตธิ รรม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และกระทาการ
ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการกากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สงู สุดขององค์กร
และผูม้ สี ่วนได้เสีย ภายใต้หลักการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) รวมทัง้ คานึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นสาคัญ ด้วยความใส่ใจในเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับองค์กรหรือการดาเนินการต่างๆ
ขององค์กร
1.2 มีบทบาทสาคัญในการสร้างธรรมาภิบาลทีด่ อี นั จะสร้างความเชื่อมันต่
่ อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร ภาคอุตสาหกรรม และประเทศชาติ รวมถึงจัดให้มกี ารกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ใี ห้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตลอดจนมีการจัดทาจรรยาบรรณและสื่อสารให้พนักงานและ
ผูบ้ ริหารนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ต้องปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยกาหนดนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจและ
ทิศทางการดาเนินงาน รวมถึงจัดให้มกี ารกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกรรมการจะต้องดูแลให้ผบู้ ริหารและฝ่ าย
จัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.4 กาหนดนโยบายเพื่อ ให้บ ริษัท ดาเนิ น ธุ รกิจอย่ างถู ก ต้องตามกฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อบังคับ มาตรฐาน
แนวปฏิบตั ติ ่างๆ ของหน่วยงานทางการ โดยมีผบู้ ริหารทาหน้าทีผ่ ลักดันนโยบายให้มกี ารนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
อย่างเหมาะสม และจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
1.5 ดูแลให้ผบู้ ริหารระดับสูงของบริษทั นาเป้ าหมายนโยบายและกลยุทธ์ทส่ี าคัญมาใช้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร รวมทัง้ กาหนด
กระบวนการและระบบงาน ตลอดจนดาเนิน การเพื่อให้บริษัท บรรลุเป้ าหมายตามนโยบายและกลยุทธ์ท่ี
คณะกรรมการของบริษทั อนุมตั หิ รือกาหนด
1.6 ดูแลให้บริษทั มีนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อรองรับความเสีย่ งทีส่ าคัญของ
บริษัทรวมทัง้ ดูแลให้คณะกรรมการกากับความเสีย่ งสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้อย่างสมบูรณ์ มีความเป็ นมือ
อาชีพ และไม่ถูกครอบงาจากหน่ วยงานทีป่ ระกอบธุรกิจ นอกจากนัน้ จะต้องทราบถึงความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจ
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เกิดขึ้น รวมทัง้ ปกป้ องดูแลผลประโยชน์ ของบริษัท และจากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ภายใต้การบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
1.7 การทาธุรกรรมใดๆ กับบริษทั จะต้องเป็ นการทาธุรกรรมในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมเนียมทางการค้าปกติ เสมือน
เป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคลทัวไป
่ โดยมุ่งประโยชน์ต่อองค์กรเป็ นหลัก
1.8 ผู้บริหารต้องมีทศั นคติท่ีดีต่อผู้ใต้บ ังคับ บัญ ชา ปกครองผู้ใ ต้บงั คับบัญ ชาด้วยความเมตตาและเป็ น ธรรม
รวมทัง้ ไม่ใช้อานาจหน้าทีใ่ นทางมิชอบ
1.9 กรรมการต้องใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุ่มทีม่ ผี ลประโยชน์อ่นื ใด
1.10 กรรมการต้องอุทศิ เวลาอย่างเต็มทีใ่ นการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
2.พนักงาน
2.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ด้วยความรูค้ วามสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามทีพ่ งึ
มีในตาแหน่ งหน้าที่การงาน ด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและผู้มี
ส่วนได้เสีย
2.2 ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคาสัง่ และประกาศทีบ่ ริษัท
กาหนด
2.3 มีทศั นคติทด่ี ตี ่อบริษทั เพื่อนร่วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟั งผูบ้ งั คับบัญชา
2.4 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของบริษัท
เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม และละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสียอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและ
ชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว เป็ นต้น
2.5 ห้า มกระท าใดๆ ที่เป็ น ลัก ษณะการคุ ก คาม หรือ กระทบต่ อ เกีย รติห รือ ศัก ดิศ์ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ได้แ ก่
การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามทีม่ องเห็นได้ และโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศในทุก
กรณี หรือนาเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผูร้ ่วมงานไปวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางเสือ่ มเสีย
2.6 ห้ามกระทาการใดๆ ที่เป็ นการจัดหาหรือจัดให้มกี ิจกรรมทางเพศเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อสนับสนุ น
หน้าทีก่ ารงาน
2.7 ในกรณี ท่ีเกิด ปั ญ หาในการปฏิบ ัติง านหรือ เกิด ปั ญ หาเกี่ย วกับ ลู ก ค้า ให้ พ นั ก งานรายงานหรือ ปรึก ษา
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้
3.นักลงทุนสัมพันธ์
3.1 สร้างความเชื่อมัน่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติทด่ี ตี ่อองค์กร ให้เกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
3.2 เปิ ด เผยข้อ มูลของบริษัท ที่จ าเป็ น อย่ างโปร่งใส ครบถ้ว น ชัด เจน ทัน เวลา น่ าเชื่อ ถือ และเป็ น ธรรมแก่
สาธารณะ
3.3 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
3.4 รายงานข้อมูลทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญทีส่ ่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ภาพลักษณ์หรือทัศนคติทด่ี ขี ององค์กรให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว
3.5 เปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
3.6 สร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
3.7 ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็ นทีต่ งั ้
3.8 ปฏิบตั ติ ามแนวทางไม่รบั นัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงิน และแนวปฏิบตั ใิ นการซือ้ ขายหุน้ ทีบ่ ริษทั กาหนด
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