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บทนํา 

การดําเนินธุรกิจขององคกรนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ทั้งที่กําหนดโดย
หนวยงานภาครัฐและองคกรนั้นๆ แลว ส่ิงที่เปนองคประกอบสําคัญ คือ การที่องคกรนั้นมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทจึงถือเปนหลักการสําคัญที่มุงม่ันเพื่อใหบริษัทสามารถเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน 

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ใชเปนคูมือเพื่อ
ยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ประกอบดวยคุณธรรม
และจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูบังคับบัญชา และตอผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งตอผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม 

 
 

พฤษภาคม 2558 
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จรรยาบรรณทางธรุกิจของบริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทไดกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งเปนมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกระดับยึดถือในการปฏิบัติภาระหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกระดับเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ภายใตจรรยาบรรณธุรกิจใหกับกลุมธุรกิจทางการเงินของธนชาต บริษัทให
ความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเปนธรรมตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานจะตองรับทราบ ทําความเขาใจ และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของแตละ
คนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปดเผย โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูมี
สวนไดเสียทุกกลุมที่เก่ียวของพรอมที่จะอธิบาย ชี้แจง และสามารถตรวจสอบได 

ขอพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 
1. ตอผูถือหุน 

1.1 เปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอ ยุติธรรม และโปรงใส 
1.2 ระมัดระวังในการปฏิบัติการใดๆ อันจะทําใหผูถือหุนเกิดความสับสนและสําคัญผิดในขอเท็จจริงของ

สารสนเทศ 
1.3 ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายใหไดรับความเปนธรรมอยางเทาเทียมกัน 
1.4 กํากับดูแลใหมีการบริหารองคกรดวยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อปองกันความเสียหายตอผูถือหุน 

2. ตอลูกคา 
2.1 ปฏิบัติตอลูกคาทุกรายอยางเปนธรรม 
2.2 ใหบริการที่เปนเลิศดวยคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2.3 ดูแลและรักษาผลประโยชนของลูกคาอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
2.4 รักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําไปใชเพื่อประโยชนของบริษัทและผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ เวนแต

จําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
2.5 จัดระบบหรือชองทางเพื่อใหลูกคาสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรองเรียนเก่ียวกับบริการและดําเนินการ

แกไข รวมทั้งแจงผลใหลูกคาทราบอยางรวดเร็ว 
3. ตอคูแขงขัน 

3.1 ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาและแขงขันทางการตลาดอยางเปนธรรม 
3.2 ดําเนินธรุกิจโดยไมกลาวหาใหรายหรือซํ้าเติมคูแขงขัน 
3.3 ดําเนินธุรกิจโดยไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

4. ตอคูคาและเจาหนี้ 
4.1 การจัดหา จัดซื้อ จัดจาง จะตองอยูภายใตกฎระเบียบของบริษัท โปรงใส เปนธรรม เพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท 
4.2 หลีกเล่ียงการจัดหา จัดซื้อ จัดจาง ที่ขัดกับผลประโยชนโดยรวมของบริษัท 
4.3 ผูเก่ียวของกับกิจกรรมจัดหา จัดซื้อ จัดจาง ตองไมรับประโยชนไมวาทางตรงหรือทางออมจากคูคา และไมมี

ความสัมพันธใกลชิดจนอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจ ในกรณีที่มีการจัดหา จัดซ้ือ จัดจางกับคูคาที่มี
ความสัมพันธใกลชิด ใหผูเก่ียวของรายงานความสัมพันธตอฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับเพื่อทราบ
และใหความเห็นเปนการลวงหนา และตองไมมีสวนรวมในการอนุมัติ 
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4.4 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ที่เปนคูคากับบริษัท ตองรายงานความสัมพันธตอฝายกํากับกฎระเบียบ
และขอบังคับ และสายการบังคับบัญชาเพื่อทราบเปนการลวงหนา 

4.5 เคารพและดําเนินการตามขอตกลงที่มีการเจรจาตอรอง และเปนไปตามเง่ือนไขที่ไดรับการอนุมัติจาก 
ผูมีอาํนาจของบริษัท 

4.6 ตองใหขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง เปนจริง และไมหลอกลวงใหเกิดความเขาใจผิดแกคูคาหรือเจาหนี้ โดยตอง
ไมเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทกอนไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจของบริษัท 

4.7 ปฏิบัติอยางเปนธรรม และรับผิดชอบตอเจาหน้ี โดยเฉพาะในเร่ืองเงื่อนไขการค้ําประกัน การบริหารเงินทุน 
และกรณีที่เกิดการผิดนัดชําระหนี้  

4.8 หากพบเหตุที่ทําใหไมสามารถดําเนินการตามขอตกลงหรือสัญญาได ผูรับผิดชอบตองรีบรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาทันที และแจงใหคูสัญญาทราบเพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

4.9 หามรับของกํานัล สินน้ําใจ การรับเชิญไปงานเล้ียงสังสรรค หรืองานเล้ียงรับรองจากคูคาที่จัดขึ้นเปนการ
เฉพาะ 

5. ตอพนักงาน 
5.1 ใหความเปนธรรมตอพนักงานทุกคน และใหผลตอบแทนและจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม 
5.2 ดูแลเอาใจใสในสวัสดิภาพความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานทุกคน 
5.3 สงเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู และใหความกาวหนาแกพนักงานตามความสามารถ

และความเหมาะสมของพนักงานอยางเปนธรรม 
5.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 
5.5 จัดสถานท่ีทํางานที่ถูกสุขลักษณะ และสรางส่ิงแวดลอมที่ดีสําหรับพนักงาน 
5.6 ใหสิทธิกับพนักงานในการเขาไปมีสวนรวมในการใชสิทธิทางการเมือง ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ โดยบริษัทจะไมยุงเก่ียวและไมเก่ียวของกับการใชสิทธินั้นๆ ของพนักงาน 
5.7 สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกคนคํานึงถึงผลประโยชนขององคกรหรือสวนรวมมากกวาผลประโยชน

สวนตน 
6. ตอทางการและสังคมสวนรวม 

6.1 ดําเนินธุรกิจใหถูกตองตามกฎหมายและไมเขาไปมีสวนรวมหรือใหการสนับสนุนไมวาทางตรงหรือทางออม 
หรือดําเนินธุรกิจกับองคกรและ/หรือบุคคลที่กระทําผิดตอกฎหมาย เปนภัยตอสังคม 

6.2 ใหความรวมมือในการใหขอมูลที่สามารถเปดเผยไดเพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ 
6.3 ใหความรวมมือและสนับสนุนนโยบายตางๆ ของทางการ 
6.4 สงเสริมกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชนตางๆ ตามสมควร โดยสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานมี

สวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่มีตอสังคม และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
6.5 จัดทํารายงานแหงความย่ังยืนดานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการไวในรายงานประจําป หรือจัดทําเปน

ฉบับตางหากแยกจากรายงานประจําป 
6.6 สงเสริมใหมีการดําเนินธุรกิจในเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป 
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7. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
จัดใหมีการควบคุมดูแลและปองกันธุรกรรมตางๆ รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ไมใหมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน โดยกําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ พรอมทั้งเปดเผยขอมูลรายการที่เก่ียวโยงกันใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแล 

8. การใหและรับของขวัญ 
กําหนดใหมีระเบียบเก่ียวกับเร่ืองการให รับ ของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชนอื่น 
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จรรยาบรรณของกรรมการ 

1. ตอองคกร 
1.1 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของกลุมธุรกิจ 

ทางการเงินธนชาต 
1.2 ยึดม่ันในจริยธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม และมีความกลาในการที่จะแสดงความ

คิดเห็นในส่ิงที่ถูกตอง 
1.3 ใชดุลยพินิจในการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระจากฝายจัดการและกลุมที่มีผลประโยชนอื่นใด 
1.4 วางตัวเปนกลาง ไมฝกใฝพรรคการเมืองหรืออยูใตอิทธิพลทางการเมือง หรือกระทําการใดๆ ที่เปนการให

ความชวยเหลือพรรคการเมืองในรูปแบบตางๆ ซึ่งอาจเขาใจไดวาบริษัทมีสวนเก่ียวของ 
1.5 ไมเปดเผยขอมูลความลับของบริษัทตอบุคคลภายนอก 
1.6 อุทิศเวลาอยางเต็มที่ในการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน 
1.7 สงเสริมใหกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตและพนักงานมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมีจรรยาบรรณในการ

ทํางาน ตลอดจนมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
2. ตอผูถือหุน 

2.1 ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน และเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 
2.2 กํากับดูแลใหมีการบริหารองคกรดวยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อปองกันความเสียหายหรือผลกระทบ

ที่มีตอผูถือหุน 
2.3 รักษาผลประโยชนของผูถือหุนเพื่อใหแนใจวาสิทธิของผูถือหุนไดรับการเอาใจใสและไดรับการดูแลอยาง 

เทาเทียมกัน 
2.4 เปดเผยขอมูลหรือรายงานสถานภาพขององคกรตอผูถือหุน อยางถูกตอง ครบถวน และทันตอเหตุการณ 

3. ตอความขัดแยงทางผลประโยชน 
3.1 ไมมีผลประโยชนสวนตนในการตัดสินใจทางธุรกิจ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเก่ียวของ  

โดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังมิไดมีการเปดเผยตอสาธารณะ 
3.2 ไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท รวมทั้งปองกันมิใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน 
4. ตอสังคมและจารีตประเพณี 

4.1 ไมกระทําการใดๆ ท่ีอาจมีผลเสียหายตอสังคมสวนรวม 
4.2 รับผิดชอบตอสังคมโดยกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่ไมขัดตอขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ

ศีลธรรมอันดีงาม 
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จรรยาบรรณของผูบริหาร 

“ผูบริหาร” หมายถึง พนักงานต้ังแตระดับผูอํานวยการสํานักขึ้นไป โดยผูบริหารตองพึงปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของพนักงานและจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้ดวย 
1. ตอองคกร 

1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรม เพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย 
1.2 พึงเปดเผยสถานภาพของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตอยางถูกตอง ครบถวน และทันตอเหตุการณ 
1.3 อุทิศตน ความรูและความสามารถ เพื่อประโยชนของบริษัทตลอดเวลา 
1.4 พึงวางตนใหเหมาะสมในฐานะตัวแทนขององคกรตอบุคคลภายนอก รวมทั้งชวยสงเสริมภาพพจนของบริษัท

เม่ือมีโอกาสอันเหมาะสม 
1.5 ปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายหรือขอกําหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติตอสังคมที่องคกรกําหนดไวอยาง

เครงครัด 
1.6 ในกรณีที่จะใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอส่ือมวลชน หรือตอสาธรณชน จะตองไดรับมอบหมายจาก

บริษัท 
2. ตอผูใตบังคับบัญชา 

2.1 มีทัศนคติที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา และพึงปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเมตตาและเปนธรรม รวมทั้ง 
ไมใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ 

2.2 มีภาวะผูนํา และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีนาเช่ือถือแกผูใตบังคับบัญชา 
2.3 ใหความรู คําแนะนํา และคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูใตบังคับบัญชาดวยความเต็มใจและจริงใจ 
2.4 สงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหมีความม่ันคงกาวหนาในหนาที่การงานและความเปนอยูสวนตัว 

3. ตอความขัดแยงทางผลประโยชน 
3.1 ไมเปดเผยขอมูลอันเปนความลับของบริษัทจากตําแหนงหนาที่ ไมวาจะมีเจตนาเพื่อแสวงหาหรือไมแสวงหา

ผลประโยชนใหตนเองและผูที่เก่ียวของ 
3.2 ไมดําเนินการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 



  
 

 

8 

จรรยาบรรณของพนักงาน 

1. ตอองคกร 
1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนธรรม เพื่อประโยชนสูงสุดตอองคกรและผูมีสวนไดเสีย 
1.2 ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองและเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบคําส่ัง และประกาศ ที่กลุม

ธุรกิจทางการเงินธนชาตกําหนด 
1.3 มีทัศนคติที่ ดีตอกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตและผูบังคับบัญชา  ตลอดจนมีความเคารพเช่ือฟง

ผูบังคับบัญชา 
1.4 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน ตามท่ีพึงมีในตําแหนงหนาที่

การงาน ดวยความเอาใจใสและมีความรับผิดชอบ 
1.5 แขงขันกับบุคคลอื่นหรือองคกรอื่นภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่ทางการกําหนดไวอยางเปนธรรม รวมทั้ง

ไมตําหนิติเตียนหรือกลาวหาในทางรายแกบุคคลอื่น 
1.6 ไมประกอบธุรกิจแขงขันกับบริษัท 
1.7 ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เก่ียวของจากตําแหนงหนาที่และขอมูลอันเปนความลับของบริษัท 
1.8 ใชทรัพยสินของบริษัทเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท มิใชเพื่อประโยชนสวนตน 
1.9 วางตนใหเหมาะสมในฐานะตัวแทนขององคกรตอบุคคลภายนอก 
1.10 ใหความสนใจในกฎขอปฏิบัติทางจรรยาบรรณท่ีบริษัทกําหนด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั้ง

หลีกเล่ียงการกระทําที่ขัดแยงตอผลประโยชนของบริษัท 
1.11 มีหนาที่ดูแลความประพฤติของตน เพื่อนรวมงาน ไมใหมีพฤติกรรมหรือการกระทําใดๆ ที่เปนลักษณะการ

คุกคาม ไดแก การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่มองเห็นได และโดยเฉพาะการ
คุกคามทางเพศ เชน การเก้ียวพาราสี การเรียกรองผลประโยชนทางเพศ หรือการลวงละเมิดทางเพศดวย
กายและวาจา เปนตน 

1.12 หามกระทําการใดๆ ที่เปนการจัดหาหรือจัดใหมีกิจกรรมทางเพศ เพื่อใหไดมาซ่ึงธุรกิจหรือเพื่อสนับสนุน
หนาที่การงาน 

1.13 พนักงานทุกคนมีหนาที่สอดสองดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเพื่อนพนักงานทุกระดับ เม่ือพบเหตุที่สอไปในทาง
ไมสุจริต ตองรีบรายงานความผิดปกตินั้นตอผูบังคับบัญชา หรือสายงานตรวจสอบภายในตามระเบียบของ
บริษัท 

1.14 พึงระมัดระวังการใชเวลางานไปปฏิบัติหนาที่อื่นใดเพื่อประโยชนสวนตน นอกเหนือจากหนาท่ีรับผิดชอบที่มี
ตอบริษัท เชน การเปนกรรมการในกิจการอื่นนอกกลุมธนชาต และตองใชเวลางานไปทําหนาที่ดังกลาวให
รายงานฝายกํากับกฎระเบียบและขอบังคับ และจะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 

2. ตอลูกคาและบุคคลภายนอก 
2.1 ใหบริการแกลูกคาโดยมีวัตถุประสงคใหลูกคาบรรลุผลประโยชนสูงสุด บนพื้นฐานของความซ่ือสัตย สุจริต  

มีอัธยาศัยดี รับฟงความคิดเห็นจากลูกคา มีจิตสํานึกในหนาที่การใหบริการตอลูกคา และปฏิบัติตอลูกคา
ทุกรายดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

2.2 ไมใหความหวังหรือคําม่ันแกลูกคาในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดที่ตนเองไมมีอํานาจที่จะกระทําการ 
2.3 รักษาความลับของลูกคาและของบริษัทอยางเครงครัด และไมอาศัยความไววางใจของลูกคากระทําการ

เพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชนของตนเองและบุคคลที่เก่ียวของ 
2.4 ไมนําขอมูลใดๆ ของลูกคาไปเผยแพรแกบุคคลอื่น หรือนําไปประกอบธุรกิจแขงกับลูกคา 
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2.5 ไมเรียกหรือรับทรัพยสินอื่นใดจากลูกคาหรือคูคาของบริษัท นอกเหนือจากคาใชจายและคาธรรมเนียมซ่ึง
บริษัทเรียกเก็บ 

2.6 ในกรณีที่เกิดปญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปญหาเก่ียวกับลูกคา ใหพนักงานรายงานหรือปรึกษา
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

3. ตอผูบังคับบัญชา 
3.1 มีทัศนคติที่ดีตอผูบังคับบัญชา 
3.2 ไมกระทําการใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหนาที่การงาน 

4. ตอเพ่ือนรวมงาน 
4.1 ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจ และมีความสามัคคีในหมูคณะ ชวยเหลือ

เก้ือกูลกันในทางที่ชอบและเปนประโยชนตองานของบริษัท ถายทอดประสบการณ ความรูในการทํางาน ให
เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

4.2 ไมนําเร่ืองสวนตัว หรือขอมูลของผูรวมงานไปวิพากษวิจารณในทางเส่ือมเสีย 
5. ตอสังคม 

5.1 ปฏิบัติตนอยูภายใตกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม 
5.2 มีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมและองคกรชุมชนตางๆ โดยใหความรวมมือความชวยเหลือตามสมควรแกฐานะ

และโอกาสที่เหมาะสม 
5.3 ละเวนพฤติกรรมที่เส่ือมเสีย อันอาจมีผลกระทบตอภาพพจนของตนเองและช่ือเสียงขององคกร เชน 

อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินลนพนตัว เปนตน 
5.4 ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงคอันเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศ และ/หรือ

ขัดตอศีลธรรมอันดีงาม 
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ อันเปนการขัดผลประโยชนตอบริษัท ไมวาจะเกิดจากการติดตอกับผูที่เก่ียวของ 
หรือจากการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนพนักงาน เพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน 

7. การใหและรับของขวัญ 
กําหนดใหมีระเบียบเก่ียวกับเร่ืองการให รับ ของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชนอื่น 
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จรรยาบรรณของเจาหนาที่นักลงทุนสมัพันธ 

1. ตอองคกร 
1.1 ปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณของพนักงานอยางเครงครัด 
1.2 สรางความเช่ือม่ัน ภาพลักษณ และทัศนคติที่ดีขององคกร ใหเกิดขึ้นกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และ

ผูมีสวนไดเสีย 
1.3 รายงานขอมูลที่เปนประเด็นสําคัญ ที่สงผลกระทบตอความเชื่อม่ัน ภาพลักษณ หรือทัศนคติที่ดีขององคกร 

ใหผูบงัคับบัญชาทราบโดยทันที  
2. ตอผูถือหุน ลูกคา และบุคคลภายนอก 

2.1 เปดเผยขอมูลของบริษัทที่จําเปนอยางโปรงใส ครบถวน ชัดเจน ทันเวลา นาเช่ือถือ และเปนธรรมแก
สาธารณะ 

2.2 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงและสอบถามขอมูลได 
2.3 ไมเปดเผยขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท หรืออาจกระทบตอการตัดสินใจลงทุน  
2.4 สรางความสัมพันธที่ดีกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และผูมีสวนไดเสีย 
2.5 ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียเปนที่ต้ัง 

3. ตอความขัดแยงทางผลประโยชน 
3.1 รักษาความลับของบริษัทและไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน หรือบุคคลที่เก่ียวของ 
3.2 ปฏิบัติตามแนวทางการไมรับนัดในชวงใกลประกาศงบการเงิน และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุนที่บริษัทได

กําหนดไว 
 


