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จริ ยธรรมทางธุรกิ จ
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทียมและเป็ นธรรม คณะกรรมการบริษทั ฯกาหนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยให้ทงั ้ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้บริษทั ฯมีการดาเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิ
และปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ ซึง่ ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ฯให้ความสาคัญ
ประกอบด้วย
1. การเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯเคารพกฎหมาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และหลักสิทธิมนุษยชนสากลในทุกพืน้ ทีท่ เ่ี ข้าไป
ดาเนินธุรกิจ โดยไม่ฝ่าฝืนและปฏิบตั ติ าม
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องอ่านและทาความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องเคารพในสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ละเมิด
สิทธิสว่ นบุคคล รวมทัง้ เคารพในเกียรติและศักดิศรี
์ ไม่แบ่งแยกการศึกษา ยศ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา
และเพศ
(3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยคานึงถึง
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั ฯ ไม่ถอื เอาประโยชน์ของบริษทั ฯมาเป็ นประโยชน์สว่ นตน ถึงแม้ว่าจะมี
ช่องว่างของกฎหมายหรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคาสังของบริ
่
ษทั ฯก็ตาม
2. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน กระทาการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษทั ฯเป็ น
สาคัญ และไม่เกีย่ วข้องกับกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปราศจากอิทธิพลของความต้องการ
ส่วนตัว ครอบครัว หรือบุคคลผูใ้ กล้ชดิ ใดๆ
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยไม่กระทาการใด ๆ ทีจ่ ะทาให้
บริษทั ฯสูญเสียประโยชน์ ไม่เบียดบังผลประโยชน์ของบริษทั ฯไปเป็ นประโยชน์สว่ นตนหรือลูกค้า
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่รบั เงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่
ค้าของบริษทั ฯ หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามของบริษทั ฯ
(3) การทาธุรกิจใด ๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละเวลาทางาน
ของบริษทั ฯ
(4) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่เข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจตัดสินใจ หรือเป็ นกรรมการ
หรือผูบ้ ริหารในกิจการทีเ่ ป็ นการแข่งขัน หรือมีลกั ษณะเดียวกับบริษทั ฯ แต่ในกรณีทไ่ี ม่อาจหลีกเลีย่ งได้
ให้รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือคณะกรรมการทราบโดยทันที และในกรณีท่กี รรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานเข้าไปเกีย่ วข้องกับธุรกิจหรือเหตุการณ์ใด ๆ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือคณะกรรมการทราบโดยทันที
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(5) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่พงึ แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยใช้ขอ้ มูล ใด ๆ
ของบริษทั ฯซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
(6) การทาธุรกิจใด ๆ กับบริษทั ฯ ทัง้ ในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิตบิ คุ คลใด ๆ ทีก่ รรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานนัน้ มีสว่ นได้เสีย จะต้องเปิ ดเผยส่วนได้เสียต่อบริษทั ฯก่อนเข้าทารายการ
(7) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็ นผูอ้ นุมตั ใิ นการตกลงเข้าทารายการหรือกระทา
การใด ๆ ในนามบริษทั ฯ
(8) ผูท้ ารายการในนามบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งตรวจสอบความสัมพันธ์ของคูค่ า้ ว่าเกีย่ วข้องกับ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานหรือไม่กอ่ นทารายการ เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้
3. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั ฯจะรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับไม่ให้รวไหลไปยั
ั่
งบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อบริษทั ฯ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องรักษาข้อมูลของบริษทั ฯและของลูกค้า
ไว้เป็ นความลับ โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรือข่าวสารของบริษทั ฯทีย่ งั ไม่ควรเปิ ดเผย และไม่ให้ขา่ วสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่
ผูม้ อี านาจสังการยั
่
งไม่อนุญาต
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่พงึ เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ และข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่เป็ น
ข้อมูลทีต่ อ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วกับบทบังคับของกฎหมาย
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่นาข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นทีม่ ผี ลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯทีท่ ราบ เปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือผูท้ ม่ี ไิ ด้มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
(3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ห้ามทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนทีข่ อ้ มูลงบการเงินหรือ
ข้อมูลอื่นทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
และต้องไม่ซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัวโมงนั
่
บแต่ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ๆ สูส่ าธารณชน
ทัง้ หมดแล้ว
(4) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องทาการจัดทาสาเนา ส่งโทรสาร หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม
ปลอดภัย เพื่อป้ องกันไม่ให้ผทู้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้องเข้าถึงข้อมูลหรือความลับเหล่านัน้
(5) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องหลีกเลีย่ งทีจ่ ะพูดถึงความลับในทีส่ าธารณะ
4. การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
บริษทั ฯคานึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้า และมุ่งเน้นให้ลกู ค้าได้รบั บริการทีด่ ี มีคุณภาพ ด้วยราคาทีเ่ ป็ น
ธรรม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องให้ความสาคัญ และเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดย
มุ่งมันและสร้
่
างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าทีจ่ ะได้รบั การบริการทีด่ ี มีคุณภาพ ราคาทีเ่ ป็ นธรรม อันส่งผลให้ลกู ค้าเกิดความ
พึงพอใจ
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องส่งมอบบริการทีด่ ี มีคุณภาพแก่ลกู ค้า ในราคาทีเ่ ป็ นธรรม
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องติดตามประเมินผลการบริการต่อลูกค้า แล้วนาผลทีไ่ ด้มาปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาบริการให้ดยี งิ่ ขึน้
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(3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า
เพื่อให้ทราบเกีย่ วกับบริการ โดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็ นจริงอันเป็ นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิดเกีย่ วกับ
บริการนัน้ ๆ
(4) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ
(5) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงมีความจริงใจต่อลูกค้า และรักษาคามันสั
่ ญญาทีใ่ ห้ไว้กบั ลูกค้า ไม่
สร้างความหวังให้แก่ลกู ค้าในสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯไม่สามารถทาให้ได้
(6) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อใดได้ ควรรีบแจ้งให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
(7) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงสนใจให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ และสุภาพ โดยการแนะนาให้
ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการหรือเมื่อลูกค้ามีปัญหา
5. การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องให้ความสาคัญ และมีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) บริษทั ฯจะไม่ดาเนินการทีท่ จุ ริตในการค้าต่อเจ้าหนี้
(2) บริษทั ฯมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะ
เป็ นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงินต่าง ๆ และเจ้าหนี้ผถู้ อื หุน้ กูข้ องบริษทั ฯ และมีความรับผิดชอบใน
การชาระคืน เงื่อนไขการค้าประกัน และการดูแลคุณภาพหลักประกัน
(3) รายงานฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ แก่เจ้าหนี้ดว้ ยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้
อย่างสม่าเสมอ
(4) บริหารจัดการเงินทุนและกระแสเงินสดให้มโี ครงสร้างทีเ่ หมาะสม เพื่อสร้างความมันคง
่
แข็งแกร่ง และ
ป้ องกันไม่ให้บริษทั ฯอยู่ในฐานะทีย่ ากลาบากต่อการชาระหนี้คนื แก่เจ้าหนี้
และให้ความสาคัญต่อการ
บริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการวางแผนชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตรงตามเวลาทีก่ าหนด เพื่อรักษา
ความเชื่อมันของเจ้
่
าหนี้
(5) ในกรณีทส่ี งสัยว่าจะมีเหตุการณ์ทจ่ี ะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ เช่น ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯมีสถานะการเงินทีไ่ ม่
มันคง
่ หรือบริษทั ฯอาจไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษทั ฯจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบทันที
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั ฯมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ไม่บดิ เบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วธิ อี ่นื ใดทีไ่ ม่ถูกต้อง
ตามครรลองของการแข่งขัน กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องตัง้ มันที
่ จ่ ะแข่งขันทางการค้าอย่างยุตธิ รรม โดย
คานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่แข่งขันด้วยการใส่รา้ ยป้ ายสี กลันแกล้
่
ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
ของคู่แข่ง ขณะเดียวกันต้องหลีกเลีย่ งการตกลงหรือพูดคุยถกเถียงกับพนักงานของหน่วยงานหรือบริษทั
อื่น ๆ เกีย่ วกับการตลาด การจัดสรรลูกค้า อัตราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์บริการ
หรือแผนธุรกิจต่าง ๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของบริษทั ฯ
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(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่
พนักงานของคูแ่ ข่ง เป็ นต้น
(3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่ทาการตกลงใด ๆ กับคูแ่ ข่งขัน หรือบุคคลใด ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการ
ลดหรือจากัดการแข่งขันทางการค้า
7. การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั มุง่ มันที
่ จ่ ะดาเนินงานโดยยึดมันในคุ
่ ณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้วยความ
เป็ นธรรม มุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพทีแ่ ท้จริง เคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการได้รบั ข้อมูลทีจ่ าเป็ น
และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ตามสิทธิทม่ี ี
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงมุ่งมันในการด
่
าเนินงานเพื่อสร้างผลประกอบการทีด่ แี ละได้รบั
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้
โดยยึดมันในคุ
่ ณธรรมและ
จริยธรรม พร้อมทัง้ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้วยความเป็ นธรรม มุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพทีแ่ ท้จริง
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการได้รบั ข้อมูลทีจ่ าเป็ น และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
บริษทั ฯถือว่า คู่คา้ /ผูข้ าย และผูร้ ่วมทุน เป็ นส่วนสาคัญทีเ่ อือ้ อานวยให้ธุรกิจของบริษทั ฯดารงอยู่ได้ บริษทั ฯจึง
มีนโยบายปฏิบตั ติ ่อกันในฐานะทีเ่ ป็ นคู่คา้ ในทางธุรกิจทีเ่ สมอภาคกัน ดังนัน้ การจัดซือ้ จัดหาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ จึง
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการแข่งขันอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ มีการกาหนดใน
ระเบียบข้อบังคับในการทางานให้ผบู้ ริหาร และพนักงานยึดมันหลั
่ กการไม่รบั ผลประโยชน์จากผูอ้ ่นื อันทาให้เสียความ
เทีย่ งธรรมในหน้าที่
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงอย่างครบถ้วนแก่คคู่ า้ /ผูข้ าย และผูร้ ่วมงาน
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงหลีกเลีย่ งการรับของกานัล สินน้าใจ การรับเชิญในงานเลีย้ งสังสรรค์
งานเลีย้ งรับรอง การรับเชิญไปดูงานทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นการส่วนตัว หรือหมู่คณะโดยเฉพาะเจาะจง ซึง่ คู่คา้ เป็ นผู้
ออกค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องให้ เพือ่ ป้ องกันข้อครหาและการมีใจโน้มเอียงทีจ่ ะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่งเป็ นพิเศษในภายหลัง
(3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีต่ อ้ งการจัดซือ้ จัดหาสินค้าและบริการ ต้องคานึงถึงความต้องการ
ความคุม้ ค่า ราคา และคุณภาพ การจัดซือ้ จัดหาต้องดาเนินการอย่างโปร่งใส ให้ขอ้ มูลแก่คคู่ า้ อย่างเท่า
เทียม ถูกต้อง ไม่มอี คติ ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ สร้างการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมระหว่างคู่คา้ ตรวจสอบได้
วิธกี ารจัดซือ้ จัดหามีหลักวิชาการรองรับ มีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ ในการติดต่อคู่คา้ ให้ผู้
ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐาน การเจรจา การร่างสัญญา การทาสัญญา และการปฏิบตั ติ ามสัญญาไว้เป็ น
หลักฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
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(4) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีต่ อ้ งการจัดซือ้ จัดหาสินค้าและบริการ ไม่ควรทาการจัดซือ้ จัดจ้างโดย
ให้ระยะเวลากระชัน้ จนเกินไป ควรให้เวลาคู่คา้ อย่างพอเพียงในการเตรียมตัว ข้อสัญญาไม่ควรเป็ นการเอา
รัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรมีนกั กฎหมายเป็ นทีป่ รึกษาในการทาสัญญา
(5) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซือ้ จัดหา ต้องวางตัวเป็ นกลาง
ไม่มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับคูค่ า้ จนทาให้ค่คู า้ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจมากเกินไป
และปฏิบตั ติ ามข้อ
ปฏิบตั ใิ นจรรยาบรรณว่าด้วยการมีสว่ นได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
(6) เคารพ และดาเนินการตามข้อตกลงทีม่ กี ารเจรจาต่อรอง และเป็ นไปตามเงื่อนไขทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ
(7) ต้องให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง เป็ นจริง ไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิด หรือให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนแก่ค่คู า้
9. การรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมโดยรวม
บริษทั ฯสานึกถึงบทบาทหน้าทีก่ ารเป็ นสมาชิกทีด่ ตี ่อสังคม
โดยให้ความสาคัญต่อการมีสว่ นร่วมในการ
สร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี ามในสังคม บนพืน้ ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็ นธรรม เพื่อร่วมสร้างองค์ความรู้ และนาไปสูก่ าร
พัฒนาสังคมอย่างยังยื
่ น ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ ทีย่ ดึ มันหลั
่ กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ซึง่ เป็ นรากฐานสาคัญทีจ่ ะนาไปสูก่ าร
พัฒนาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ตลอดจนการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและสิง่ แวดล้อมให้คงอยู่อย่างยังยื
่ น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงคานึงถึงความปลอดภัยของสังคม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน รวมถึงให้ความสาคัญของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) ดาเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมหรือให้การสนับสนุนไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางอ้อม หรือดาเนินธุรกิจกับองค์กร และ/หรือบุคคลทีก่ ระทาผิดต่อกฎหมาย หรือเป็ นภัยต่อสังคม
(2) ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลทีส่ ามารถเปิ ดเผยได้เพื่อป้ องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับระบบ
เศรษฐกิจ
(3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงให้ความร่วมมือ และสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของทางการ ส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง
(4) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
(5) ไม่กระทาการใด ๆ ทีม่ ผี ลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วข้อง
(6) ส่งเสริมการใช้ และการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและคนรุ่นหลัง
(7) ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทีเ่ ป็ นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันงดงาม และ/หรือเป็ นการส่งเสริมอบายมุข
(8) ปลูกฝั งจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง
(9) ให้ความสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
10. การปฎิ บตั ิ ต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
บริษทั ฯถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่ายิง่ จึงมีนโยบายในการดูแลและปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ น
ธรรม
แนวทางปฏิบตั ิ
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(1) บริษทั ฯปฏิบตั ติ ่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบนพืน้ ฐานของศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุษย์และให้ความ
เคารพสิทธิหน้าทีส่ ว่ นบุคคล
(2) บริษทั ฯให้ความสาคัญกับคุณค่าพนักงานของบริษทั ฯ โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
พัฒนาความรูค้ วามสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯและตัว
พนักงานเอง รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบาย
ของบริษทั ฯ
(3) บริษทั ฯจัดให้มสี ภาพแวดล้อมการทางานทีป่ ลอดภัย และปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค ไม่
แบ่งแยกถิน่ กาเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอื่นใดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการ
ปฏิบตั งิ าน
(4) บริษทั ฯจัดให้มสี ภาพการจ้างงานทีย่ ุตธิ รรม ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษทั ฯอย่างเป็ นธรรม และ
ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ ระหว่างพนักงานหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
(5) บริษทั ฯส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานในการกาหนดทิศทางการทางาน
และการแก้ไขปั ญหาของ
บริษทั ฯ โดยมีการรับฟั งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
(6) บริษทั ฯจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัตสิ ขุ ภาพ
ประวัตกิ ารทางาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ การเปิ ดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานสูส่ าธารณะจะทาได้กต็ ่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานผูน้ นั ้ เว้นแต่ได้กระทาไปตามระเบียบของบริษทั ฯหรือตามกฎหมาย
(7) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องเคารพสิทธิสว่ นบุคคลของผูอ้ ่นื อย่างเท่าเทียมกัน และไม่ละเมิดสิทธิ
รวมทัง้ เคารพในเกียรติและศักดิศรี
์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันในการทางาน
(8) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่รา้ ยป้ ายสี หรือเป็ นต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท อันเป็ น
การก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี และต้องมีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์สามัคคี และรักษาไว้ให้เป็ นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
(9) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่กระทาการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิด หรือคุกคามไม่ว่าจะเป็ น
ทางวาจา หรือการกระทาต่อผูอ้ น่ื บนพืน้ ฐานของเชือ้ ชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทัง้ ทางร่างกายและ
จิตใจ
(10) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต เอาใจใส่ เพื่อสร้างคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ บริษทั ฯกาหนดนโยบายกากับดูแลให้มรี ะบบควบคุมภายในทีด่ ี มีการบริหารความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยยึดหลักการดาเนินงาน
และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีการรายงานทางการบัญชีและการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง และมุ่งมันเป็
่ นบริษทั ฯทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยมีสว่ นงาน
ตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบตั งิ าน และมีคณะกรรมการการตรวจสอบกากับดูแล รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานให้ความสาคัญในการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ จัดให้มแี ละดารงรักษาไว้ซง่ึ ระบบของการตรวจสอบภายในทีด่ ี
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และนาข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากคณะกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบดาเนินการตามความเหมาะสมและ
ทันเวลา
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกาหนดที่เกีย่ วข้องและมีผลต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ มีการสอบทาน และปฏิบตั ติ ามระบบทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีหน้าทีส่ นับสนุนทางการทางาน และให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง ตามความเป็ น
จริง ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีภายนอก
12. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานพึงระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชน์อนั เป็ นสิง่ จูงใจ หรือสังการให้
่
ผอู้ ่นื
ซึง่ รวมทัง้ คู่สมรส และญาติของพนักงาน รับและมอบประโยชน์แทนตน ซึง่ อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจในนาม
บริษทั ฯ หรือเพื่อหวังผลความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน หรือการพิจารณาผลงานประจาปี ได้แก่ ของขวัญ ของทีร่ ะลึก
เงิน ทรัพย์สนิ ใด หรือประโยชน์อ่นื ใดทีอ่ าจคานวณเป็ นเงินได้ เช่น การลดหนี้ หรือการลดหนี้ให้เปล่า การให้ยมื โดยไม่
คิดดอกเบีย้ การให้ใช้บริการโดยไม่คดิ ค่าบริการหรือคิดดอกเบีย้ หรือค่าบริการน้อยกว่าทีค่ ดิ กับบุคคลอื่นโดยปกติทาง
การค้า และการอื่นซึง่ เป็ นการกระทาทีท่ าให้ผนู้ นั ้ ได้รบั ประโยชน์อนั อาจคานวณเป็ นเงินได้ หรือไม่ตอ้ งออกค่าใช้จ่าย
เป็ นต้น
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่เรียกร้อง ไม่รบั เงิน ผลประโยชน์ หรือสิง่ ของทีไ่ ม่ สมควร ไม่สจุ ริต
หรือเกินปกติวสิ ยั จากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในกิจการของบริษทั ฯ
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่เรียกร้อง ไม่รบั เงิน ผลประโยชน์ หรือสิง่ ของจากบุคคลหรือนิติ
บุคคลทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นการเรียกร้องหรือรับเพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
(3) กรณีทน่ี ิตบิ ุคคล หรือบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องทางธุรกิจกับบริษทั ฯ ให้สงิ่ ของหรือผลประโยชน์แก่
ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานเพื่อเป็ นสินน้าใจ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินจิ พิจารณาถึงความ
เหมาะสม สมควรและ/หรือถูกต้องด้วย โดยคานึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผูบ้ ริห ารหรือ
พนักงานไม่รบั แล้วจะเป็ นการเสียน้าใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ทด่ี ที างธุรกิจก็ให้รบั ได้ แต่ตอ้ งมีมลู ค่า
ไม่เกินข้อห้ามทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐพึงรับได้
(4) ไม่พงึ กระทาการให้และรับของขวัญซึง่ มีมลู ค่าเกินกว่าปกติทว่ี ญ
ิ ญูชนพึงให้กนั ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ว่าโอกาสใด ๆ ก็ตาม
(5) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ตลอดจนครอบครัว ต้องหลีกเลีย่ งการให้หรือรับสิง่ ของ หรือประโยชน์
อื่นใดจากคู่คา้ หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ
ตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
13. ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย มันคง
่
ชีวอนามัยและ
สิง่ แวดล้อม และกาหนดให้มรี ะบบการจัดการในระดับสากล กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้ความสาคัญและปฎิบตั ิ
ตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ
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กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิง่ แวดล้อม โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน พึงตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพและร่างกายของตนเองก่อน
ปฏิบตั งิ าน และไม่ปฏิบตั งิ านหากร่างกายไม่พร้อมเพื่อลดความเสีย่ งในการเกิดอันตรายจากการทางาน
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีต่ อ้ งทางานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อชีวติ หรือสุขภาพต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ
เกีย่ วกับสภาพการทางานทีไ่ ม่ปลอดภัยหรืออาจเป็ นอันตราย โดยในการปฏิบตั งิ านขัน้ ตอนใดทีม่ คี วาม
เสีย่ งหากมีความไม่แน่ใจในผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้
ให้หยุดหรือชะลอการดาเนินงานนัน้ และให้ปรึกษากับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญโดยทันที รวมทัง้ รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยด่วนเมื่อพบเห็นสิง่ ผิดปกติบริเวณสถานที่
ทางานทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อม
(3) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน พึงตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดให้
เกิดประโยชน์สงู สุด
(4) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน พึงให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงในเรื่อง
ต่างๆ ทีจ่ ดั ทาขึน้ เพื่อช่วยป้ องกันหรือลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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จรรยาบรรณของกรรมการ
กรรมการของบริษทั ฯ มีแนวทางในการปฏิบตั ติ น เพื่อให้เป็ นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ การ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั มิใช่พนั ธะและความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เท่านัน้ หากยังมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นด้วย การคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมของบุคคลกลุ่มดังกล่าว โดยมีแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี คี วาม
รับผิดชอบในการปฏิบตั ติ น ดังนี้
1. ต่อองค์กร
1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ฯ
1.2 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ยุตธิ รรม โปร่งใส และมีคุณธรรม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
1.3 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษทั ฯต่อบุคคลภายนอก
1.4 ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะกับบริษทั ฯ อันก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
1.5 มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯทราบทุกไตรมาส
2. ต่อผูถ้ ือหุ้น
2.1 ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2.2 กากับดูแลให้มกี ารบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้ องกันความเสียหายหรือผลกระทบทีม่ ี
ต่อผูถ้ อื หุน้
2.3 รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การเอาใจใส่และได้รบั การดูแลอย่างเท่า
เทียมกัน
2.4 เปิ ดเผยข้อมูล หรือรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อ
เหตุการณ์
3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1 ใช้ดลุ ยพินจิ ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ และกลุ่มทีม่ ผี ลประโยชน์อ่นื ใด
3.2 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูเ้ กีย่ วข้องโดยใช้ขอ้ มูลใด ๆ ของบริษทั ฯ ซึ่งยังมิได้มกี ารเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ
3.3 ไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ รวมทัง้ ป้ องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ต่อชุมชน สังคม และจารีตประเพณี
4.1 ไม่กระทาการใด ๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
4.2 รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจทีไ่ ม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี
และศีลธรรมอันดีงาม
4.3 มีจติ สานึกด้านสิง่ แวดล้อมและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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จรรยาบรรณของผูบ้ ริ หาร
นิยาม “ผูบ้ ริหาร” หมายถึง พนักงานตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึน้ ไป
คณะกรรมการบริษทั ฯมุง่ หวังให้ผบู้ ริหารแสดงเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯอย่างโปร่งใส และมี
คุณธรรม ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ จึงกาหนด
จรรยาบรรณของผูบ้ ริหารเพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ต่อองค์กร
1.1 ผูบ้ ริหารพึงปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
1.2 ผูบ้ ริหารพึงตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้วยความบริสทุ ธิใจ
์ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และ
พนักงาน
1.3 ผูบ้ ริหารพึงบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเอาใจใส่ มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นตัวอย่างในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริยธรรม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั ฯ
1.4 ผูบ้ ริหารพึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของ
บริษทั ฯ เมื่อมีโอกาสเหมาะสม
2. ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2.1 ผูบ้ ริหารพึงปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วยความเป็ นธรรม และไม่ใช้อานาจในทางทีม่ ชิ อบ
2.2 มีภาวะผูน้ า และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี น่าเชื่อถือแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา และเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ทางานให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
2.3 ให้ความรู้ คาแนะนา และคาปรึกษาแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ รับฟั งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเต็มใจและจริงใจ
2.4 ผูบ้ ริหารพึงสนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน จัด
สวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม
3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั ฯ จากตาแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะมีเจตนาเพื่อแสวงหาหรือไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
3.2 ไม่ดาเนินการใด ๆ ทีอ่ าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
4. ต่อชุมชนและสังคม
4.1 ปฏิบตั ติ นอยูภ่ ายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม
4.2 ละเว้นพฤติกรรมทีเ่ สือ่ มเสียอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเอง และชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข
ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว เป็ นต้น
4.3 มีสว่ นร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่าง ๆ โดยให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือตามสมควร
4.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมันคงของประเทศ
่
และ/หรือ
ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
4.5 มีจติ สานึกด้านสิง่ แวดล้อมและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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จรรยาบรรณของพนักงาน
ธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกรรมทางการเงิน ซึง่ ต้องดาเนินอยู่บนพืน้ ฐานของความน่าเชื่อถือ
และการได้รบั ความไว้วางใจจากองค์กรภายนอกและประชาชนทัวไป
่ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯจึงกาหนดให้พนักงาน
ของบริษทั ฯมีจรรยาบรรณเพื่อยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ต่อองค์กร
1.1 สนับสนุนนโยบายของบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับในการทางาน ปฏิบตั งิ านภายใต้อานาจหน้าทีท่ ่ี
บริษทั ฯมอบหมาย ให้ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ และประกาศทีบ่ ริษทั
ฯกาหนด
1.2 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต อุทศิ ตน ทุ่มเท ดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯให้คงสภาพดี
เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
1.3 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรูค้ วามสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามทีพ่ งึ มีในตาแหน่งหน้าทีก่ าร
งานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
1.4 ไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมในการกระทาความผิด หรือปกปิ ดการกระทาใด ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย
1.5 มีทศั นคติทด่ี ี ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั ฯ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็ นธรรม รักษาชือ่ เสียงของบริษทั ฯ
ตลอดจนระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่องทีอ่ าจกระทบต่อชื่อเสียงและการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ
1.6 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจากตาแหน่งหน้าทีแ่ ละข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั ฯ
1.7 ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯอย่างประหยัด เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
1.8 ดูแลความประพฤติของตนและเพื่อนร่วมงาน ไม่ให้มพี ฤติกรรมหรือการกระทาใด ๆ ทีเ่ ป็ นลักษณะการคุกคาม
ได้แก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามทีม่ องเห็นได้ และโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ
1.9 พนักงานทุกคนมีหน้าทีส่ อดส่องดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเพื่อนพนักงานทุกระดับ เมื่อพบเหตุทส่ี อ่ ไปในทางไม่
สุจริต ต้องรีบรายงานความผิดปกตินนั ้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนตามทีบ่ ริษทั ฯได้จดั ระบบ
ไว้
1.10พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดเพื่อประโยชน์สว่ นตน นอกเหนือจากหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีม่ ตี ่อ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของสายงานนัน้ ๆ เพื่ออนุมตั ิ
1.11พึงระมัดระวังการใช้และการสือ่ สารข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายและชื่อเสียงของ
บริษทั ฯ
2. ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพือ่ นร่วมงาน
2.1 เสริมสร้างการทางานเป็ นทีมและสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคี เอือ้ เฟื้ อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง ซึง่ จะนาไปสูค่ วามเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษทั ฯ รวมถึงการให้ความร่วมมือและการประสานงาน
ในทางทีช่ อบต่องานและต่อบริษทั ฯ
2.2 เคารพสิทธิของพนักงานอื่นทีอ่ ยูใ่ นองค์กรเดียวกัน ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายทัง้ ต่อ
เพื่อนพนักงานและต่อบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่นาผลงานของผูอ้ ่นื มาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
2.3 รับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกีย่ วกับงานในหน้าที่
รับฟั งคาแนะนาของ
ผูบ้ งั คับบัญชา และพิจารณานาไปใช้ในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่องานของบริษทั ฯ รวมถึงไม่ปฏิบตั งิ านข้าม
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
2.4 ไม่กระทาการใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าทีก่ ารงาน
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2.5 ไม่ประพฤติตนไปในทางทีน่ าความเสือ่ มเสีย หรือนาความเสียหายมาสูบ่ ริษทั ฯ
ต่อตนเอง
3.1 ประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษทั ฯโดยเคร่งครัด
3.2 มีทศั นคติทด่ี ตี ่อบริษทั ฯ ให้ความเคารพ เชื่อฟั ง และปฏิบตั ติ ามคาสังของผู
่
บ้ งั คับบัญชาทีส่ งการโดยชอบด้
ั่
วย
นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ
3.3 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต และมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
3.4 มีจติ สานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
3.5 ศึกษาหาความรู้ และขยันหมันเพี
่ ยรอย่างสม่าเสมอ เพื่อเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
3.6 ไม่ใช้อานาจหน้าทีข่ องตน หรือยินยอมให้ผอู้ ่นื อาศัยอานาจหน้าทีข่ องตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แสวงหา
ผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
ต่อลูกค้าและคู่ค้า
4.1 ให้บริการแก่ลกู ค้า โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ลกู ค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์สจุ ริต มี
อัธยาศัยดี รับฟั งความคิดเห็นจากลูกค้า มีจติ สานึกในหน้าทีก่ ารให้บริการต่อลูกค้า และปฏิบตั ติ ่อลูกค้าทุกราย
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
4.2 ไม่ให้ความหวัง หรือคามันแก่
่ ลกู ค้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีต่ นเองไม่มอี านาจทีจ่ ะกระทาการ
4.3 รักษาความลับของลูกค้าและของบริษทั ฯอย่างเคร่งครัด และไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้า กระทาการเพื่อให้
ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
4.4 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ อื่นใดจากลูกค้าหรือคู่คา้ ของบริษทั ฯ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซึง่ บริษทั
ฯเรียกเก็บ
4.5 ไม่พงึ รับ หรือให้การเลีย้ งรับรอง สิทธิประโยชน์ หรือของขวัญอันมีราคาแพง หรือการรับนัน้ ทาให้พนักงานต้อง
ยอมปฏิบตั ติ ามความประสงค์ของคู่คา้ ในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้องต่อหลักปฏิบตั โิ ดยปกติของบริษทั ฯ
4.6 ในกรณีทเ่ี กิดปั ญหาในการปฏิบตั งิ านหรือเกิดปั ญหาเกีย่ วกับลูกค้า
ให้พนักงานรายงานหรือปรึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้
ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.1 หลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หรือ
จากการใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการเป็ นพนักงานเพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน
ต่อชุมชนและสังคม
6.1 ปฏิบตั ติ นอยูภ่ ายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม
6.2 ละเว้นพฤติกรรมทีเ่ สือ่ มเสียอันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเอง และชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข
ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว เป็ นต้น
6.3 มีสว่ นร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่าง ๆ โดยให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือตามสมควร
6.4 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมันคงของประเทศ
่
และ/หรือ
ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
6.5 มีจติ สานึกด้านสิง่ แวดล้อมและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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การติ ดตามดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมทางธุรกิ จ และจรรยาบรรณ
การติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษทั
ฯได้ให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยให้พนักงานเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self – Learning) ผ่านทางคู่มอื จริยธรรมธุรกิจ
การติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนทุกระดับโดยถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของวินยั พนักงาน
หน้ าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน มีหน้าทีต่ อ้ งทาความเข้าใจ ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด และลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เมื่อเข้าเป็ นพนักงานและมีการเปลีย่ นแปลง
โดยหากมีขอ้ สงสัย ข้อซักถาม ให้ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่บริษทั ฯกาหนดให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ รวมทัง้ แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบเมือ่ พบเห็นการฝ่ าฝืนหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
กับหน่วยงานหรือบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ
มอบหมาย
ผูบ้ ริหาร มีหน้าทีใ่ นการดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพิม่ เติม
 ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
 ถ่ายทอดนโยบาย
วิธปี ฏิบตั ิ
รวมถึงรับฟั งความเห็นอย่างเปิ ดกว้างเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณ
 กากับดูแลให้การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานเป็ นไปตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่วยงานทีด่ แู ลงานด้านบุคคล ต้องดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพิม่ เติม
 ชีแ้ จงให้พนักงานทราบถึงหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
 ดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานให้มคี วาม
เหมาะสมและทันสมัย
 ฝึกอบรมพนักงานให้มคี วามรับผิดชอบและจัดให้มรี ะบบการจัดการทีส่ อดคล้องกับข้อกาหนดทาง
กฎหมายและกฎระเบียบของบริษทั ฯ
แนวทางการลงโทษ
เมื่อมีกรณีทถ่ี ูกร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า มีการปฏิบตั ฝิ ่ าฝืนจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน ให้ผบู้ งั คับบัญชาดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มกี ารแก้ไขหรือดาเนินการทีถ่ ูกต้องตักเตือน
หรือการสังให้
่ ผฝู้ ่ าฝืนนัน้ ปรับปรุงตนเอง หรือให้รบั การพัฒนา แล้วแต่ กรณี ทัง้ นี้ผทู้ ก่ี ระทาผิดจรรยาบรรณจะต้องได้รบั
การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯกาหนดไว้ ตัง้ แต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง
จนถึงการเลิกจ้าง และยังอาจได้รบั โทษตามกฏหมาย หากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
ระยะเวลาในการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิ จ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
บริษทั ฯจะมีการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เป็ นประจาทุก
ปี
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การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
1. ขอบเขตการร้องเรียน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มของบริษทั ฯ สามารถร้องเรียน หรือแจ้ง
เบาะแสมาตามช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เมื่อมีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นการกระทาทีฝ่ ่ าฝืนหลักปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรื่องดังต่อไปนี้
1) การกระทาทีท่ จุ ริตทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯโดยตรง หรือโดยอ้อม เช่น พบเห็นบุคลากรในองค์กรติดสินบน / รับ
สินบน เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
2) พฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทม่ี คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อตนเอง หรือผูอ้ ่นื เช่น การทุจริตคอร์รปั ชัน่ การยักยอกทรัพย์ การฉ้อโกง เป็ นต้น
3) การกระทาทีผ่ ดิ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ จนทาให้สงสัยว่าอาจจะเป็ นช่องทางหรือเป็ นโอกาสในการทุจริต
4) การกระทาทีท่ าให้บริษทั ฯเสียผลประโยชน์ กระทบชื่อเสียงของบริษทั ฯ
5) การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือจริยธรรมทางธุรกิจ
6) การฝ่ าฝืนการปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวปฏิบตั ขิ องนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
7) การไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในการปฏิบตั งิ าน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในทีบ่ กพร่องของบริษทั ฯ จนทาให้
สงสัยได้ว่าอาจเป็ นช่องทางในการทุจริตคอร์รปั ชัน่
2. รายละเอียดข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียนควรมีรายละเอียด ประกอบด้วย
1) ชื่อและนามสกุล ทีอ่ ยู่ หรือทีท่ างาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ email ของผูร้ อ้ งเรียน เพื่อ
ประโยชน์ในการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม และแจ้งผลการดาเนินการ หรือผูร้ อ้ งเรียนอาจจะเลือกไม่เปิ ดเผยตัวตนก็
ได้
2) ชื่อและนามสกุลผูถ้ ูกร้องเรียน และทีอ่ ยู่ของผูถ้ ูกร้องเรียน (ถ้ามี)
3) วันเดือนปี ทร่ี อ้ งเรียน
4) วันเดือนปี และสถานทีท่ ผ่ี รู้ อ้ งเรียนพบเห็นพฤติกรรม หรือเหตุการณ์
5) พฤติกรรมหรือรายละเอียดข้อกล่าวหาของผูถ้ ูกร้องเรียนทีอ่ ยู่ในขอบเขตข้อร้องเรียน
6) เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี)
3. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
บริษทั ฯได้จดั ให้มมี าตรการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทา
ความผิดกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกส่วน โดยสามารถผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
จดหมาย : เลขานุการบริษทั / ฝ่ ายตรวจสอบภายใน / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
121 ชัน้ 4 อาคารดับบลิวทีเอชโฮลดิงส์ ถ.วิภาวดีรงั สิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2232-1789 ต่อ 1745 ตรวจสอบภายใน หรือ 1771 เลขานุการบริษทั
โทรสาร
: 0-2232-1790
อีเมลล์
: internal_audit@sgfcap.com หรือ apinya.b@sgfcap.com
สาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อผูบ้ ริหาร หรือฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
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4. ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
1) เมื่อได้รบั ข้อร้องเรียน ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะดาเนินการตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริง หรืออาจมอบหมายให้
บุคคล หรือหน่วยงานทีไ่ ว้วางใจเป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง
2) ผูร้ บั ข้อร้องเรียนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย สามารถเชิญพนักงานทีต่ อ้ งสงสัย หรือมีความเกีย่ วข้องกับกรณีทไ่ี ด้รบั
การร้องเรียนมาให้ขอ้ มูล หรือขอให้จดั ส่งเอกสารใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3) หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นความจริง บริษทั ฯจะดาเนินการดังต่อไปนี้
3.1 ในกรณีทข่ี อ้ ร้องเรียนเป็ นเรื่องการกระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือจรรยาบรรณของ
บริษทั ฯ ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และแนวทางในการปฏิบตั ทิ เ่ี สนอต่อผูม้ อี านาจ
ดาเนินการในบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อพิจารณาดาเนินการ
3.2 ในกรณีทเ่ี ป็ นเรื่องสาคัญ เช่น เป็ นเรื่องทีก่ ระทบชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะการเงินของบริษทั ฯ หรือ
ขัดแย้งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือเกีย่ วข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นต้น ผูร้ บั ข้อ
ร้องเรียนจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อพิจารณา
3.3 ในกรณีทข่ี อ้ งร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ง จะให้ความเห็น และแนวทางบรรเทาความ
เสียหายทีเ่ หมาะสม และเป็ นธรรมต่อผูเ้ สียหาย เสนอต่อผูม้ อี านาจดาเนินการในบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อพิจารณา
4) หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูล หรือหลักฐานทีม่ ี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่า ผูท้ ถ่ี ูกกล่าวหาได้กระทาผิดจริง
บริษทั ฯจะให้สทิ ธิผถู้ ูกกล่าวหา ได้รบั ทราบข้อกล่าวหา และให้สทิ ธิผถู้ ูกกล่าวหา พิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้อมูล
หรือหลักฐานเพิม่ เติม ทีแ่ สดงให้เห็นว่า ตนเองไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระทาอันทุจริตตามทีไ่ ด้ถูกกล่าวหา
5) บริษทั ฯจะแจ้งความคืบหน้า และผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือกระทาผิด หรือการทุจริตให้ผรู้ อ้ งเรียนทีไ่ ด้
เปิ ดเผยชื่อ ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ตามช่องทางติดต่อทีไ่ ด้ให้ไว้ หรือผูร้ อ้ งเรียนสามารถติดตาม
สถานะความคืบหน้าการดาเนินการผ่านทางช่องทางติดต่อทีบ่ ริษทั ฯกาหนด อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็ น
เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความลับ บริษทั ฯอาจไม่สามารถให้ขอ้ มูลในรายละเอียดเกีย่ วกับการสอบสวน
หรือการลงโทษทางวินยั ได้
5. มาตรการคุ้มครองผูร้ อ้ งเรียน
5.1 บริษทั ฯจะคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนและผูท้ แ่ี จ้งข้อมูลอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ ทีส่ ามารถระบุ
ตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็ นความลับ โดยจะจากัดการเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบใน
การดาเนินการตรวจสอบเรื่องทีร่ อ้ งเรียนเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
5.2 บริษทั ฯจะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าทีจ่ าเป็ น โดยจะคานึงถึงสิทธิสว่ นบุคคล ความปลอดภัยของผูใ้ ห้ขอ้ มูล แหล่งข้อมูล
และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นสาคัญ
5.3 ผูร้ อ้ งเรียน ผูท้ แ่ี จ้งข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง มีสทิ ธิได้รบั การชดเชย การบรรเทาความเสียหาย
ด้วยกระบวนการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม
5.4 ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลเรือ่ งร้องเรียน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสืบหาข้อเท็จจริง มีหน้ าที่เก็บรักษา
ข้อมูล รายละเอียดข้อร้องเรียน รวมทัง้ เอกสารหลักฐานทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่ทางกฎหมาย
กาหนด
6. การแจ้งข้อร้องเรียน หรือให้เบาะแสที่เป็ นเท็จ
หากบริษทั ฯพบว่า การแจ้งข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส หรือการให้ขอ้ มูลใด ๆ ทีม่ หี ลักฐานพิสจู น์ได้ว่าเป็ นการ
กระทาทีม่ เี จตนาไม่สจุ ริต เป็ นเท็จ และจงใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีทเ่ี ป็ นพนักงานของบริษทั ฯ จะได้รบั โทษทาง
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วินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ แต่หากเป็ นบุคคลภายนอก ซึง่ การกระทานัน้ ทาให้พนักงาน หรือบริษทั ฯได้รบั
ความเสียหาย บริษทั ฯจะพิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนัน้ ๆ
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มการแถลงเจตนาของพนักงานในการปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณ
ข้าพเจ้าได้อ่านจรรยาบรรณ บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด เข้าใจโดยละเอียดแล้ว ข้าพเจ้าทราบดีว่า
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) มีนโยบายให้พนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ การฝ่ าฝืนจรรยาบรรณบริษทั เอสจี
เอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ถือเป็ นความผิดทางวินยั
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ขอให้ถอ้ ยแถลงไว้ต่อ บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ว่านับแต่
วันทีแ่ ถลงนี้
1. ข้าพเจ้าจะธารงและรักษาไว้ ซึง่ การปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณ บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล
จากัด (มหาชน) จะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการฝ่ าฝืนหรือละเมิด จรรยาบรรณ บริษทั เอสจีเอฟ
แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมด
2. ข้าพเจ้าจะสอดส่องดูแล หากพบเห็นการกระทาใด ๆ อันเป็ นการฝ่ าฝืนหรือละเมิด จรรยาบรรณ บริษทั
เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ข้าพเจ้าจะรายงานผูบ้ งั คับบัญชาหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทราบ
3. (ถ้ามีให้ระบุ)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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