จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)

(ฉบับปรับปรุงปี 2560)

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บทนา
บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) มุง่ มัน่ ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นแนวทาง และ
ให้ ความสาคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นกรอบความประพฤติที่ สะท้ อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ บุคลากรทุกระดับได้ มีการพัฒนาตนเอง สานึกในหน้ าที่ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติ
หน้ าที่ของตนด้ วยความถึงพร้ อมซึง่ คุณธรรมและจริ ยธรรม บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างความสาเร็ จสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ จากสังคมและ
สะท้ อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษัท
จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ฉบับ นี จ้ ัด ท าขึ น้ เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท ใช้ เป็ นคู่มื อ
เพื่อยึดถือเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นธรรม ประกอบด้ วย
คุณธรรมและจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่ วมงาน ต่อผู้บงั คับบัญชา และต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา รวมทัง้
ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
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การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ


บริ ษัทในจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี ้ หมายถึง บริ ษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ซึ่งประสงค์ ให้ กรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงานทุกคน รั บผิดชอบในการทาความเข้ าใจและปฏิบัติตามแนวทางเบือ้ งต้ นที่กาหนดไว้ ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 การโน้ มน้ าว กระตุ้น และจูงใจให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานร่วมมือร่วมใจสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการ
 สร้ างความเชื่อมัน่ ว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับความคุ้มครอง
 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายด้ วยความสุจริ ต โปร่งใส และเป็ นธรรม
 การส่งเสริ มให้ ทุกคนมีความรั บผิดชอบที่จะทาความคุ้นเคยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
จริ ยธรรมทางธุรกิจตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทที่จะออกมาเพิ่มเติม



กรณีเกิดปั ญหาขึ ้นในการปฏิบตั ิ หรื อ เห็นว่าควรปรับปรุง ควรรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบตามลาดับขัน้

แนวทางในการประกอบธุรกิจ


บริ ษัทยึดถือการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้ กบั บริ ษัทอย่างเคร่งครัด และตามหลักจริ ยธรรมที่พงึ ปฏิบตั ิ



บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริ ยธรรมและคุณธรรมเป็ นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถกู ต้ อง
และยัง่ ยืน และบริ ษัทยึดมัน่ ต่อการประกอบธุรกิจด้ วยความเปิ ดเผย การสื่อสารทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
จะต้ องถูกต้ อง เที่ยงตรง และมีการใช้ ช่องทางในการสือ่ สารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
บริ ษั ท ผู้บริ หาร และพนัก งานของบริ ษัทจะไม่ทาการสื่อ สาร ตี พิม พ์ ประกาศ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์ ก ร

ไม่วา่ จะเป็ น การสือ่ ด้ วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษรที่ไม่เป็ นจริ ง บิดเบือน ประสงค์ร้าย หรื อทาลายชื่อเสียงของบุคคลหรื อ
กลุม่ บุคคล การสื่อสารด้ วยวาจาของผู้บริ หารและพนักงานต้ องใช้ ภาษาและน ้าเสียงที่สภุ าพ และไม่ทาให้ ภาพพจน์และ
ชื่อเสียงของบริ ษัทต้ องเสือ่ มเสีย


บริ ษัทจะบริ หารงานด้ วยความซื่อตรง รวมทังการบั
้
นทึกบัญชีที่ถกู ต้ อง การเสนอและใช้ งบประมาณอย่างชัดเจน
ซื่อตรง ถูกต้ อง โปร่งใส และมีหลักการ



บริ ษัทมุ่งหวังความซื่อตรงจากพนักงานทุกระดับชัน้ ในการปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษัท หลักเกณฑ์ทางบัญชี
และการควบคุมภายในอื่นๆ และหากพนักงานพบเห็นการละเมิดกฎระเบียบหรื อนโยบายของบริ ษัทที่จะส่งผลให้
เกิดการทุจริ ตและความเสือ่ มเสียแก่บริ ษัท พนักงานพึงแจ้ งผู้บงั คับบัญชาทราบทันที



บริ ษัทจะประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่มีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ รวมทัง้
กฎหมายและศีลธรรมอันดีของบ้ านเมือง



บริ ษัทยึดมัน่ ในการสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทางานและเปิ ดโอกาสให้ มีการเสนอข้ อคิดเห็น รับฟั งข้ อคิ ดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์


ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนควรหลีกเลีย่ งการกระทาที่มคี วามขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวของพนักงานและ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทในการติดต่อกับคูค่ ้ าและบุคคลอื่น



ผู้บริ หารและพนักงานจะไม่นาข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นในระหว่างที่อยูใ่ นการจ้ างของ
บริ ษัท หรื อเมื่อออกจากการจ้ างของบริ ษัทแล้ ว โดยไม่ได้ รับอนุญาตที่ถกู ต้ องจากบริ ษัท



การที่ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานไปเป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาในบริ ษัทอื่น หรื อองค์กรสมาคมทางธุรกิจอื่นไม่ว่าจะทา
ในนามของบริ ษัทหรื อไม่ก็ตาม จะต้ องไม่ขดั ต่อประโยชน์และการประกอบหน้ าที่โดยตรง รวมทังต้
้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากบริ ษัทตามระเบียบของบริ ษัทก่อน



ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานและบุคคลในครอบครัว เข้ าไปมีสว่ นร่ วมหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมี
ผลประโยชน์หรื อก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางธุรกิจต่อบริ ษัท จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร



ในกรณีที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ขึ ้น อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในขณะนัน้ โดยไม่ได้ เป็ นความตังใจของ
้
ผู้บริ หาร หรื อพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หากบุคคลดังกล่าวทราบว่าตนตกอยู่ในสภาวการณ์ดงั กล่าว ให้ รีบ
แจ้ งเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามลาดับชันทราบโดยทั
้
นที เพื่อขอแนวทางแก้ ไขต่อไป

การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ ขายหลักทรั พย์
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานจะไม่ใช้ ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ ที่ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อแก่บคุ คลภายนอก อันส่งผลกระทบต่อราคาหรื อ
การซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
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จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
บริ ษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้ กาหนดจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ซึ่ง เป็ นมาตรฐานด้ า นจริ ย ธรรมที่
กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับยึดถือในการปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย รวมทังส่
้ งเสริ ม
ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ จรรยาบรรณธุรกิจให้ กบั บริ ษัท
และเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของธนชาต บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกกลุม่ อย่างเป็ นธรรมตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องรับทราบ ทาความ
เข้ าใจ และยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของแต่ละคนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิ ดเผย โปร่ งใส
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต คานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องพร้ อมที่จะอธิบาย
ชี ้แจง และสามารถตรวจสอบได้
 ข้ อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
1. ต่ อผู้ถอื หุ้น
1.1 เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้ วน เพียงพอ ยุติธรรม และโปร่งใส
1.2 ระมัด ระวัง ในการปฏิ บัติ ก ารใดๆ อัน จะท าให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เกิ ด ความสับ สนและส าคัญ ผิ ด ในข้ อ เท็ จ จริ ง ของ
สารสนเทศ
1.3 ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ ได้ รับความเป็ นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
1.4 กากับดูแลให้ มีการบริ หารองค์กรด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น
2. ต่ อลูกค้ า
2.1 ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าทุกรายอย่างเป็ นธรรม
2.2 ให้ บริ การที่เป็ นเลิศด้ วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้ องการและความสามารถของลูกค้ า
โดยเปิ ดเผยข้ อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้ าอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
2.4 รั ก ษาความลับของลูกค้ า รวมถึ งไม่ น าไปใช้ เ พื่อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ทและผู้ที่เ กี่ ย วข้ อ งโดยมิ ชอบ เว้ น แต่
จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2.5 จัดระบบหรื อช่องทางเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การ และดาเนินการ
แก้ ไขรวมทังแจ้
้ งผลให้ ลกู ค้ าทราบอย่างรวดเร็ ว
3. ต่ อคู่แข่ งขัน
3.1 ดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบกติกาและแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็ นธรรม
3.2 ดาเนินธุรกิจโดยไม่กล่าวหาให้ ร้ายหรื อซ ้าเติมคูแ่ ข่งขัน
3.3 ดาเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
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4. ต่ อคู่ค้าและเจ้ าหนี ้
4.1 การจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้ างจะต้ องอยูภ่ ายใต้ กฎระเบียบของบริ ษัท โปร่งใส เป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
4.2 หลีกเลีย่ งการจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้ างที่ขดั กับผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษัท
4.3 ผู้เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้ างต้ องไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อมจากคู่ค้า และไม่มี
ความสัมพันธ์ ใกล้ ชิด จนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ในกรณี ที่มีการจัดหา จัด ซือ้ จัดจ้ างกับคู่ค้า ที่ มี
ความสัมพันธ์ ใกล้ ชิด ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องรายงานความสัมพันธ์ ต่อฝ่ ายสานักกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบและให้
ความเห็นเป็ นการล่วงหน้ า และต้ องไม่มีสว่ นร่วมในการอนุมตั ิ
4.4 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่เป็ นคูค่ ้ ากับบริ ษัทต้ องรายงานความสัมพันธ์ตอ่ ฝ่ ายสานักกรรมการผู้จัดการ
และสายการบังคับบัญชาเพื่อทราบเป็ นการล่วงหน้ า
4.5 เคารพ และดาเนินการตามข้ อตกลงที่มีการเจรจาต่อรอง และเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้มี
อานาจของบริ ษัท
4.6 หากพบเหตุที่ ท าให้ ไม่ส ามารถด าเนิ น การตามข้ อ ตกลง หรื อ สัญ ญาได้ ผู้รั บ ผิ ด ชอบต้ อ งรี บ รายงานต่ อ
ผู้บงั คับบัญชาทันที
4.7 ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม โดยต้ องให้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง เป็ นจริ ง ไม่หลอกลวงให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อให้ ข้อมูล
ไม่ครบถ้ วนแก่ค่คู ้ าหรื อเจ้ าหนี ้ และต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญของบริ ษัทก่อนได้ รับอนุญาตจากผู้มีอานาจ
ของบริ ษัท
4.8 ห้ ามรับของกานัล สินน ้าใจ การรับเชิญไปงานเลี ้ยงสังสรรค์ หรื องานเลี ้ยงรับรองจากคูค่ ้ าที่จดั ขึ ้นเป็ นการเฉพาะ
5. ต่ อพนักงาน
5.1 ให้ ความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ซึง่ ให้ ผลตอบแทนและจัดให้ มีสวัสดิการที่เหมาะสม
5.2 ดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิภาพความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงานทุกคน
5.3 ส่งเสริ มและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู้ และให้ ความก้ าวหน้ าแก่พนักงานตามความสามารถและ
ความเหมาะสมของพนักงานอย่างเป็ นธรรม
5.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรม
5.5 จัดสถานที่ทางานที่ถกู สุขลักษณะ และสร้ างสิง่ แวดล้ อมที่ดีสาหรับพนักงาน
5.6 ให้ สิท ธิ กับ พนักงานในการเข้ า ไปมีส่วนร่ วมในการใช้ สิท ธิ ท างการเมื อ ง ภายใต้ บทบัญ ญัติ แ ห่ง กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ โดยบริ ษัทจะไม่ยงุ่ เกี่ยวและไม่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สทิ ธินนๆ
ั ้ ของพนักงาน
5.7 สนับสนุนและส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรื อส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตน
5.8 กรณีมีการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทพึงให้ การดูแลพนักงานในการให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงาน
กากับและตรวจสอบทังภายในและภายนอก
้
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม
6. ต่ อทางการและสังคมส่ วนรวม
6.1 ดาเนินธุรกิจให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น การต่อต้ าน
และป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้ านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ าย และไม่เข้ าไปมีสว่ นร่ วมหรื อให้ การสนับสนุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื อดาเนิน
ธุรกิจกับองค์กรและ/หรื อบุคคลที่กระทาผิดต่อกฎหมาย เป็ นภัยต่อสังคม
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6.2 ให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลที่สามารถเปิ ดเผยได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับระบบเศรษฐกิจ
6.3 ให้ ความร่ วมมือและสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของทางการส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์
ต่างๆ ตามสมควร
6.4 ส่งเสริ มกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามสมควรโดยสนับสนุนและส่งเสริ มให้ พนักงานมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีตอ่ สังคม และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
6.5 จัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืนด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้ ในรายงานประจาปี
6.6 ส่งเสริ มให้ มีการดาเนินธุรกิจในเรื่ องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม และมีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ
รวมทังมี
้ แนวปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรม โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
6.7 ส่งเสริ มให้ กรรมการและผู้บริ หารมีบทบาทสาคัญในการสร้ างธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
องค์กร ภาคอุตสาหกรรม และประเทศชาติ
7. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จัด ให้ มี การควบคุม ดูแ ลและป้ องกัน ธุ ร กรรมต่างๆ รวมถึ ง รายการที่เ กี่ ย วโยงกัน ไม่ใ ห้ มี ความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแล
8. การให้ หรือ รับของขวัญ
กาหนดให้ มีระเบียบเกี่ยวกับเรื่ อง การให้ รับของขวัญ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง หรื อ ผลประโยชน์อื่นใดของ
บริ ษัท เพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ด้ วยความระมัดระวัง มีมูลค่าเหมาะสม ตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จารี ต
ประเพณีรวมถึงไม่มีวตั ถุประสงค์ในการติดสินบนใดๆ กับลูกค้ า หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรื อบุคคลที่สาม อันจะก่อให้ เกิด
อิทธิพลต่อหน้ าที่ หรื อทาให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์อนั ไม่สมควร โดยได้ กาหนดขันตอนการพิ
้
จารณาและอนุมตั ิไว้ ในระเบียบ
เรื่ อง อานาจการอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินงานของบริ ษัท อย่างชัดเจน
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จรรยาบรรณของกรรมการ
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท
1.2 ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรม และมีความกล้ าในการที่จะแสดงความ
คิดเห็นในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
1.3 ใช้ ดลุ ยพินิจในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุม่ ที่มีผลประโยชน์อื่นใด
1.4 วางตัวเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองหรื ออยู่ใต้ อิทธิพลทางการเมือง หรื อกระทาการใดๆ เป็ นการให้ ความ
ช่วยเหลือพรรคการเมืองในรูปแบบต่างๆ ซึง่ อาจเข้ าใจได้ วา่ กิจการมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
1.5 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
1.6 อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
1.7 ส่งเสริ มให้ พนักงานมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการทางานตลอดจนมีการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. ต่ อผู้ถอื หุ้น
2.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.2 กากับดูแลให้ มีการบริ หารองค์กรด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายหรื อผลกระทบที่
มีตอ่ ผู้ถือหุ้น
2.3 รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้ รับการเอาใจใส่และได้ รับการดูแลอย่างเท่า
เทียมกัน
2.4 เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและทันต่อเหตุการณ์
3. ต่ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.1 ไม่มีผลประโยชน์สว่ นตนในการตัดสินใจทางธุรกิจและไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้เกี่ยวข้ องโดยใช้
ข้ อมูลใดๆ ของบริ ษัทซึง่ ยังมิได้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3.2 ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษัท รวมทังป
้ ้ องกันมิให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
4. ต่ อสังคมและจารีตประเพณี
4.1 ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
4.2 รั บผิ ดชอบต่อสัง คมโดยกาหนดนโยบายการดาเนิน ธุร กิ จที่ ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนีย ม จารี ตประเพณี และ
ศีลธรรมอันดีงาม
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จรรยาบรรณของผู้บริหาร
“ผู้บ ริ ห าร” หมายถึ ง พนัก งานตัง้ แต่ร ะดับ ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การขึ น้ ไป โดยผู้บ ริ ห ารต้ อ งพึ ง ปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณของพนักงานและจรรยาบรรณดังต่อไปนี ้ด้ วย
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสีย
1.2 พึงเปิ ดเผยสถานภาพทางการเงินของบริ ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและทันต่อเหตุการณ์
1.3 อุทิศตน ความรู้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทตลอดเวลา
1.4 พึงวางตนให้ เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทังช่
้ วยส่งเสริ มภาพพจน์ของบริ ษัท
เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม
1.5 ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามนโยบายหรื อข้ อกาหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบตั ิตอ่ สังคมที่องค์กรกาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
1.6 ในกรณีที่จะให้ ข้อมูลข่าวสาร หรื อให้ สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชน หรื อต่อสาธารณะชนจะต้ องได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท
2. ต่ อผู้ใต้ บังคับบัญชา
2.1 มีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและพึงปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยความเมตตาและเป็ นธรรม รวมทังไม่
้ ใช้
อานาจหน้ าที่ในทางมิชอบ
2.2 มีภาวะผู้นา และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีนา่ เชื่อถือแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
2.3 ให้ ความรู้ คาแนะนา และคาปรึ กษาแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา รวมทัง้ รับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ จาก
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยความเต็มใจและจริ งใจ
2.4 ส่งเสริ มผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ มีความมัน่ คงก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานและความเป็ นอยูส่ ว่ นตัว
3. ต่ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.1 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษัทจากตาแหน่งหน้ าที่ ไม่วา่ จะมีเจตนาเพื่อแสวงหาหรื อไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
3.2 ไม่ดาเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
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จรรยาบรรณของพนักงาน
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและผู้มีสว่ นได้ เสีย
1.2 ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ถกู ต้ องและเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ ระเบียบคาสัง่ และประกาศ ที่บริ ษัท
กาหนด
1.3 มีทศั นคติที่ดีตอ่ บริ ษัทและผู้บงั คับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟั งผู้บงั คับบัญชา
1.4 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานตามที่พึงมีในตาแหน่งหน้ าที่การ
งานด้ วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
1.5 แข่งขันกับบุคคลอื่นหรื อองค์กรอื่นภายใต้ กฎระเบียบและข้ อบังคับที่ทางการกาหนดไว้ อย่างเป็ นธรรม รวมทัง้
ไม่ตาหนิติเตียนหรื อกล่าวหาในทางร้ ายแก่บคุ คลอื่น
1.6 ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัท
1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ องจากตาแหน่งหน้ าที่และข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษัท
1.8 ใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทมิใช่เพื่อประโยชน์สว่ นตน
1.9 วางตนให้ เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
1.10 ให้ ความสนใจในกฎข้ อปฏิบตั ิทางจรรยาบรรณที่บริ ษัทกาหนด และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด รวมทังหลี
้ กเลีย่ ง
การกระทาที่ขดั แย้ งต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
1.11 ห้ ามกระทาการใดๆ ที่เป็ นการจัดหาหรื อจัดให้ มีกิจกรรมทางเพศเพื่อให้ ได้ มาซึ่งธุรกิจ หรื อเพื่อสนับสนุนหน้ าที่
การงาน
1.12 หน้ าที่ต้องดูแลความประพฤติของตน เพื่อนร่ วมงาน ไม่ให้ มีพฤติกรรมหรื อการกระทาใดๆ ที่เป็ นลักษณะการ
คุกคาม ได้ แก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่มองเห็นได้ และโดยเฉพาะการคุกคาม
ทางเพศ เช่น การเกี ้ยวพาราสี การเรี ยกร้ องผลประโยชน์ทางเพศ หรื อการล่วงละเมิดทางเพศด้ วยกายและวาจา
1.13 พนักงานทุกคนมีหน้ าที่สอดส่องดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเพื่อนพนักงานทุกระดับ เมื่อพบเหตุที่สอ่ ไปในทางไม่
สุจริ ต ต้ องรี บรายงานความผิดปกตินนต่
ั ้ อผู้บงั คับบัญชา หรื อสายงานตรวจสอบภายในตามระเบียบของบริ ษัท
1.14 พึงระมัดระวังการใช้ เวลางานไปปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์สว่ นตนนอกเหนือจากหน้ าที่รับผิดชอบที่มีต่อ
บริ ษั ท ให้ ร ายงานฝ่ ายสานัก กรรมการผู้จัด การ ส่วนงานก ากับ ดูแ ลกิ จ การ และจะต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ จ าก
ผู้บงั คับบัญชา
2. ต่ อลูกค้ าและบุคคลภายนอก
2.1 ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ ลกู ค้ าบรรลุผลประโยชน์สงู สุดบนพื ้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริ ต มี
อัธยาศัยดี รับฟั งความคิดเห็นจากลูกค้ า มีจิตสานึกในหน้ าที่การให้ บริ การต่อลูกค้ า และปฏิบตั ิต่อลูกค้ าทุก
รายด้ วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2.2 ไม่ให้ ความหวังหรื อคามัน่ แก่ลกู ค้ าในเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดที่ตนเองไม่มีอานาจที่จะกระทาการ
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2.3 รักษาความลับของลูกค้ าและของบริ ษัทอย่างเคร่งครัดและไม่อาศัยความไว้ วางใจของลูกค้ ากระทาการเพื่อให้
ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
2.4 ไม่นาข้ อมูลใดๆ ของลูกค้ าไปเผยแพร่แก่บคุ คลอื่นหรื อนาไปประกอบธุรกิจแข่งกับลูกค้ า
2.5 ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สนิ อื่นใดจากลูกค้ าหรื อคูค่ ้ าของบริ ษัทนอกเหนือจากค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมซึง่ บริ ษัท
เรี ยกเก็บ
2.6 ในกรณี ที่ เ กิ ด ปั ญ หาในการปฏิ บัติ ง านหรื อ เกิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ลูก ค้ าให้ พนัก งานรายงานหรื อ ปรึ ก ษา
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้
3. ต่ อผู้บังคับบัญชา
3.1 มีทศั นคติทดี่ ีตอ่ ผู้บงั คับบัญชา
3.2 ไม่กระทาการใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้ าที่การงาน
4. ต่ อเพื่อนร่ วมงาน
4.1 ปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนร่ วมงานด้ วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี มีความจริ งใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือเกื ้อกูล
กันในทางที่ชอบและเป็ นประโยชน์ต่องานของบริ ษัท ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ในการทางานให้ เพื่อน
ร่วมงานและผู้ใต้ บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้
4.2 ไม่นาเรื่ องส่วนตัว หรื อข้ อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์ วิจารณ์ในทางเสือ่ มเสีย
5. ต่ อสังคม
5.1 ปฏิบตั ิตนอยูภ่ ายใต้ กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม
5.2 มีสว่ นร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ
และโอกาสที่เหมาะสม
5.3 ละเว้ นพฤติกรรมที่เสือ่ มเสียอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข
ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว เป็ นต้ น
5.4 ไม่ให้ ความร่วมมือหรื อสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศ และ/หรื อ
ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ต่อบริ ษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หรื อ
จากการใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นพนักงานเพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน
7. การให้ หรือ รับของขวัญ
เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น ดังนันจึ
้ ง กาหนดให้ มีระเบียบ
เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง การให้ รั บ ของขวัญ ของก านัล การเลี ย้ งรั บ รอง หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดของบริ ษั ท เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ด้ วยความระมัดระวัง มีมูลค่าเหมาะสม ตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จารี ตประเพณีรวมถึง ไม่มี
วัตถุประสงค์ในการติดสินบนใดๆ กับลูกค้ า หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรื อบุคคลที่สาม อันจะก่อให้ เกิดอิทธิพลต่อหน้ าที่
หรื อทาให้ ได้ มาซึ่งประโยชน์อนั ไม่สมควร โดยได้ กาหนดขันตอนการพิ
้
จารณาและอนุมตั ิไว้ ในระเบียบเรื่ อง อานาจการ
อนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินงานของบริ ษัท อย่างชัดเจน
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จรรยาบรรณของส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามจรรยาบรรณของพนักงานอย่างเคร่งครัด
1.2 สร้ างความเชื่อมัน่ ภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีขององค์กร ให้ เกิดขึ ้นกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และมี
ผู้สว่ นได้ เสีย
1.3 รายงานข้ อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญ ที่สง่ ผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ภาพลักษณ์ หรื อทัศนคติที่ดี ขององค์กร ให้
ผู้บงั คับบัญชาทราบโดยทันที
2. ต่ อผู้ถอื หุ้น ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

เปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทที่จาเป็ นอย่างโปร่งใส ครบถ้ วน ชัดเจน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และเป็ นธรรมแก่สาธารณะ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถเข้ าถึงและสอบถามข้ อมูลได้
ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท หรื ออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีสว่ นได้ เสีย
ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นที่ตงั ้

3. ต่ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.1 รักษาความลับของบริ ษัทและไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3.2 ปฏิบตั ิตามแนวทางการไม่รับนัด ในช่วงใกล้ ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบตั ิในการซื ้อขายหุ้นที่บริ ษัทได้
กาหนดไว้
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