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จรรยาบรรณ 

บร�ษัทหลกัทรพัย� ฟ�นนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน)(“บร�ษทัฯ”) 

1. จรรยาบรรณด�านการประกอบธุรกิจ  

           บร�ษัทฯ ให�ความสําคัญในการดูแลให�มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณด�านประกอบธุรกิจ ดังต�อไปน้ี  

           1.1 ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�สุจร�ต มีคุณธรรม มีความรับผ�ดชอบ ปฏิบัติตามเง�่อนไขที่ให�ไว�ต�อ เจ�าหนี้ และลูกค�า ปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ�ของหน�วยงานทางการ และระเบียบที่เกี่ยวข�องรวมถึงนโยบายการต�อต�านและป�องกันการทุจร�ตคอร�รัปชั่น นโยบายการป�องกันและปราบปราม

การฟอกเง�น และการต�อต�านการสนับสนุนทางการเง�นแก�การก�อการร�าย และการแพร�ขยายอาว�ธท่ีมีอานุภาพทําลายล�างสูง 

           1.2 ปฏิบัติหน�าท่ีเย่ียงผู�ประกอบว�ชาชีพท่ีมีความรู� ความสามารถ ความชํานาญ และความระมัดระวัง รอบคอบ  

           1.3 มุ�งให�ผู�ถือหุ�นได�รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยดําเนินการให�มีผลประกอบการท่ีดีเลิศอย�าง สม่ําเสมอ 

           1.4 เก็บรักษาความลับ และไม�ใช�ข�อมูลภายใน หร�อข�อมูลอันเป�นความลับเพ�่อแสวงหาประโยชน�ในทาง ท่ีมิชอบ แก�ตนเองและผู�อื่น 

           1.5 ปกป�อง และหลีกเลี่ยงการกระทําซึ่งอาจนํามาสู�ความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

2. มาตรฐานการให�บร�การ 

             บร�ษัทฯ ต�องสร�างความเชื่อม่ันให�แก�ลูกค�าและผู�มีส�วนได�เสีย โดยจัดให�มีมาตรฐานการให�บร�การ ดังน้ี 

           2.1 มีการบร�หารงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ�่อให�ลูกค�าและผู�มีส�วนได�เสียได�รับการบร�การอย�างดี 

           2.2 มีระบบการบร�หารจัดการ การตรวจสอบ และการควบคุมภายในท่ีรอบคอบ เพ�่อป�องกันไม�ให�เกิด ข�อผ�ดพลาดในการให�บร�การ    

           2.3 มีระบบการบร�หารความเสี่ยงสอดคล�องกับธุรกิจ เพ�่อให�บร�ษัทฯ สามารถจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข�้นและรับมือได�อย�างเหมาะสม 

3. พนักงานและสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

บร�ษัทฯ ดูแลและจัดให�มีสิ�งอํานวยความสะดวกเพ�่อให�การปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานทุกคนเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ดังต�อไปน้ี 

3.1สรรหาและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมท้ังส�งเสร�ม สนับสนุน และพัฒนาพนักงานอย�างต�อเน่ือง สม่ําเสมอ เพ�่อให�พนักงาน

มีโอกาสในความก�าวหน�าและความม่ันคงในอาชีพ 

3.2 ให�ความสําคัญกับการปฏิบัติต�อพนักงานทุกคนอย�างเป�นธรรมและให�เกียรติ 

3.3 ไม�เลือกปฏิบัติโดยอ�างเหตุความแตกต�างทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา หร�อความพ�การ 

3.4 ให�ค�าตอบแทนท่ีเป�นธรรมแก�พนักงาน บนพ�้นฐานของการประเมินผลงานท่ีเป�นธรรม  

3.5 จัดให�มีสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีดีและปลอดภัย พร�อมให�บร�การแก�ลูกค�า 

3.6 เก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของพนักงานไว�เป�นความลับและไม�นําข�อมูลส�วนบุคคลของพนักงานออกไปหาประโยชน�อื่น 

3.7 ดูแลไม�ให�เกิดการคุกคาม โดยการแสดงออกทางคําพ�ดหร�อกิร�ยาท�าทางท่ีอาจกระทบต�อเกียรติหร�อศักดิ์ศร�ความเป�นมนุษย�ของผู�อื่นในท่ีทํางาน 

3.8 จัดให�มีช�องทางต�างๆ ในการร�องเร�ยน แจ�งเบาะแส หร�อรายงานข�อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย� การไม�ได�รับความเป�นธรรม หร�อการปฏิบัติท่ีไม�เป�นไป

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ�ท่ีเกี่ยวข�อง 

3.9 กรณีมีการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน บร�ษัทฯ พ�งให�การดูแลพนักงานในการให�ความร�วมมือกับหน�วยงานกํากับและตรวจสอบทั้งภายในและ

ภายนอก เพ�่อให�เกิดความเป�นธรรม 

3.10 จัดให�มีการดําเนินการทางว�นัยกับผู�ที่ไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ� หร�อกฎระเบียบ ตามความเหมาะสมของผลกระทบและลักษณะของการ

กระทําความผ�ด และเป�นธรรมกับทุกฝ�ายโดยไม�มีการเลือกปฏิบัติ 

3.11 บร�ษัทฯ จะยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป�นหลักปฏิบัติร�วมกับพนักงานทุกคน โดยจะให�พนักงานเข�าใจในหลักสิทธิมนุษยชน เพ�่อนําไปเป�นส�วนหน่ึงในการ

ปฏิบัติงาน 

4. ความรับผ�ดชอบต�อลูกค�า 

บร�ษัทฯ ให�ความสําคัญและปฏิบัติต�อลูกค�าอย�างมีความรับผ�ดชอบ ดังต�อไปน้ี 

           4.1 ดําเนินธุรกิจ โดยมุ�งเน�นการให�บร�การทางการเง�นอย�างมีคุณภาพ 



           4.1 มีการรักษาความสัมพันธ�กับลูกค�าอย�างยั่งยืน ไม�เร�ยกรับสินบน และ/หร�อผลประโยชน� ของกํานัล ทรัพย�สิน และการเลี้ยงสังสรรค�ใน

รูปแบบใดๆ ท่ีส�อถึงเจตนาดังกล�าว เพ�่อเอื้อประโยชน�ต�อลูกค�าอย�างไม�ถูกต�อง  

           4.2 จัดให�มีการเสนอผลิตภัณฑ�และบร�การท่ีเหมาะสมกับความต�องการและความสามารถของลูกค�า  

           4.3 จัดให�มีการเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และบร�การของบร�ษัทฯ โดยครอบคลุมถึงเง�่อนไขและความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องรวมถึงอัตรา

ค�าบร�การและดอกเบี้ยที่ถูกต�อง ชัดเจนและทันต�อเหตุการณ�แก�ลูกค�า เพ�่อให�ลูกค�าเข�าใจและมีข�อมูลเพ�ยงพอแก�การตัดสินใจ รวมถึงการโฆษณา

ประชาสัมพันธ�จะต�องสือ่สารอย�างโปร�งใสด�วยข�อความท่ีชัดเจน ไม�ทําให�เกิดการเข�าใจผ�ด 

           4.4 จัดให�มีช�องทางและกระบวนการรับเร�่องร�องเร�ยน และจัดการประเด็นต�างๆ ที่ลูกค�าร�องเร�ยนอย�างชัดเจนและเหมาะสม เช�น รับเร�่อง

ร�องเร�ยนทางโทรศัพท�หร�อสาขาท่ีให�บร�การ เป�นต�น 

5. ความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

บร�ษัทฯ จัดให�มีมาตรการเพ�่อบร�หารจัดการความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในการดําเนินธุรกิจ ดังต�อไปน้ี 

          5.1 มีการควบคุมดูแล และป�องกันเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� หร�อรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หร�อรายการระหว�างกันท่ี

ไม�เหมาะสม โดยกําหนดนโยบาย ระเบียบว�ธปฏิบัติ กระบวนการในการพ�จารณา และอนุมัติรายการ พร�อมท้ังเป�ดเผยข�อมูลและอนุมัติรายการท่ีเกี่ยวโยง

กันให�เป�นไปตามหลักเกณฑ�หน�วยงานท่ีกํากับดูแล 

          5.2 การป�องกันการใช�ข�อมูลภายใน 

ก. จัดให�มีมาตรการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย�และให�มีการเป�ดเผยการมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย�ของกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานท่ี

อาจเข�าถึงข�อมูลภายใน รวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง เพ�่อป�องกันการใช�ข�อมูลจากตําแหน�ง หน�าท่ี หร�อการปฏิบัติงาน เพ�่อหา ผลประโยชน�ในทาง

มิชอบแก�ตนเองหร�อผู�อื่น 

ข. กําหนดให�มีการแบ�งแยกสถานท่ีการปฏิบัติงานระหว�างหน�วยงาน โดยจัดให�หน�วยงานท่ีปฏิบัติหน�าท่ีซึ่งอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�

แยกออกจากกัน เพ�่อการป�องกันการรั่วไหลของข�อมูล 

          5.3 การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข�องและรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ก. กําหนดระเบียบว�าด�วยการเข�าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน กําหนดกระบวนการพ�จารณาอย�างรอบคอบ เพ�่อประโยชน�ต�อบร�ษัทฯ และผู�ถือหุ�น

เป�นสําคัญ 

ข. การเข�าทํารายการระหว�างบร�ษัทฯ กับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� และบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง ต�องไม�มีลักษณะถ�ายเทผลประโยชน�ของ

บร�ษัทฯ ไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง 

ค. พนักงานบร�ษัทฯ ท่ีมีส�วนได�เสีย หร�อมีส�วนเกี่ยวข�องกับธุรกรรมใด ต�องไม�เข�าร�วมในกระบวนการตัดสินใจพ�จารณาธุรกรรมน้ัน เพ�่อให�การ

ตัดสินใจเป�นไปเพ�่อประโยชน�ของบร�ษัทฯ อย�างเต็มท่ี 

          5.4 การรับหร�อให�ของขวัญ การรับรองและผลประโยชนอื่นๆ 

ก. การรับ/ให�ของขวัญ การรับรอง และผลประโยชน�อื่นๆ ของบร�ษัทฯ มีวัตถุประสงค�เพ�่อเสร�มสร�างความสัมพันธ�ทางธุรกิจ ต�องดําเนินด�วย

ความระมัดระวัง รอบคอบ เป�นไปอย�าง  สมเหตุสมผล และมีมูลค�าเหมาะสม ตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จาร�ตประเพณี 

ข. ไม�ติดสินบน ตอบแทน เสนอให� หร�อเร�ยกร�อง ผลประโยชน�อื่นใดซึ่งไม�เหมาะสม ท้ังทางตรง และทางอ�อม กับลูกค�า หน�วยงานของรัฐ เอกชน 

หร�อบุคคลที่สาม เพ�่อก�อให�เกิดอิทธิพลต�อการใช�ว�จารณญาณที่เป�นกลางในการตัดสินใจ หร�อก�อให�เกิดอิทธิพลต�อผู�อื่นต�อการกระทําใน

หน�าท่ี หร�อทําให�ได�มาซึ่งประโยชน�อันไม�สมควร 

6. การจัดการข�อมูล 

บร�ษัทฯ ให�ความสําคัญกับการรักษาความลับและการจัดการข�อมูลทั้งของลูกค�า พนักงาน คู�ค�า และข�อมูลบร�ษัทฯ โดยมีการจัดการข�อมูลต�างๆ ให�

เหมาะสม รัดกุม ดังน้ี 

         6.1 การจัดการข�อมูล 

ก. ปกป�อง จัดเก็บ ดูแลข�อมูลของลูกค�า พนักงาน คู�ค�า รวมถึงข�อมูลของบร�ษัทฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนดให�พ�งสงวนไว�ไม�เป�ดเผย โดยจะต�อง

ทําการเก็บรวบรวม ดูแลรักษาและใช�ข�อมูลอย�างเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีบร�ษัทฯ ได�กําหนดไว� 



ข. ไม�เป�ดเผยข�อมูลของลูกค�า พนักงาน คู�ค�า และข�อมูลของบร�ษัทฯ เว�นแต�จะได�รับความยินยอมจากลูกค�า พนักงาน คู�ค�า หร�อบร�ษัทฯ แล�วแต�

กรณี หร�อเพ�่อปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข�อง 

          6.2 การสื่อสาร 

ก. บร�ษัทฯ มุ�งเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารของบร�ษทฯ ต�อผู�ถือหุ�น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย�างถูกต�องครบถ�วนทั่วถึงและทนักาล รวมทั้ง

เป�นไปตามกฎหมายและระเบียบต�างๆท่ีเกี่ยวข�อง 

ข.  การส ื ่อสาร แถลงการณ�  หร �อการให �ข �อม ูล ใดๆ ท ี ่ เก ี ่ ยวข �องก ับบร �ษ ัทฯ  ธ ุรก ิจของบร �ษ ัทฯ ล ูกค �า  พน ักงาน และ  

คู�ค�า ต�องมีความถูกต�องเหมาะสม โดยการกระทํา ดังกล�าวต�อสื่อมวลชน หร�อสื่อใดๆน้ัน ต�องกระทําโดยบุคคลซึ่งได�รับมอบหมาย ให�ทําหน�าท่ี

ให�ข�อมูลในนามของบร�ษัทฯ เท�าน้ัน 

 7. การกํากับดูแลโดยรวม 

        บร�ษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจให�เป�นไปด�วยความถูกต�องตามกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง นโยบายและระเบียบปฏิบัติของ

บร�ษัทฯ รวมถึงหลักธรรมาภิบาล ดังต�อไปน้ี 

          7.1 บร�ษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่กําหนดโดยหน�วยงานทางการที่ควบคุมดูแลบร�ษัทฯ ในฐานะบร�ษัท

หลักทรัพย� และบร�ษัทจดทะเบียน รวมทั้งสร�างความเชื่อมั ่นต�อผู �มีส�วนได�เสีย ในการมุ�งพัฒนางานกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตาม

มาตรฐานสากล เพ�่อประโยชน�และสร�างความเชื่อม่ันให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย   

          7.2 จัดให�พนักงานมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ� รวมท้ังตระหนักถึงความเสี่ยงของการไม�ปฏิบัติตามกฎเกณฑ�ต�างๆ ซึ่ง

อาจส�งผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจ ภาพลักษณ� และชื่อเสียงของบร�ษัทฯ รวมถึงหน�าท่ีความรับผ�ดชอบของพนักงานเอง 

          7.3 จัดให�มีหน�วยงานเพ�่อทําหน�าที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ� ซึ่งสามารถทําหน�าที่ได�โดยอิสระจากการบร�หารจัดการของ

บร�ษัทฯ รวมถึงมีการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรต�างๆ ให�กับหน�วยงานดังกล�าวอย�างเหมาะสมและเพ�ยงพอ 

          7.4 จัดให�มีการกํากับดูแลเพ�อ่สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ�ของหน�วยงานทางการที่เกี่ยวข�อง นโยบายและระเบียบปฏิบัติของ

บร�ษัทฯ อย�างสมํ่าเสมอ โดยให�มีการบร�หารจัดการ พร�อมทั้งแนวทางแก�ไขและมาตรการป�องกันภายใต�กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ� หลักธรรมาภิบาล 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบร�ษัทฯ 

 

8. การแข�งขันทางการค�าและการระงับข�อพ�พาท 

บร�ษัทฯ ให�ความสําคัญต�อการดําเนินธุรกิจอย�างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย 

8.1 ดําเนินธุรกิจและปฏิบัติต�อพันธมิตรและคู�แข�งทางการค�าอย�างเสร�และแข�งขันอย�างเป�นธรรม โดยไม�มีการตกลงร�วมกันระหว�างบร�ษัทในอ�ตสาหกรรม

เดียวกัน ในการกําหนดราคาซื้อ ขาย หร�อเง�่อนไขการให�บร�การท่ีไม�เป�นธรรมต�อลูกค�า รักษาความลับภายใต�หลักเกณฑ�และกฎหมายท่ีเกี่ยวข�อง รวมท้ัง

ไม�แสวงหาข�อมูลของพันธมิตรและคู�แข�งทางการค�าอย�างไม�สุจร�ตและไม�เป�นธรรม 

8.2 กําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอผลิตภัณฑ�และบร�การที่เป�นประโยชน�และคุ�มค�าแก�ลูกค�า ให�ลูกค�าสามารถเลือกใช�บร�การได�อย�างอิสระและต�องไม�

ขัดขวางลูกค�าในการเปล่ียนไปใช�บร�การกับบร�ษัทหลักทรัพย�อื่นจนเกนิพอดี 

8.3 ไม�กล�าวโจมตีคู�แข�ง หร�อกระทําการใดๆ อันเป�นการผูกขาด หร�อลดการแข�งขัน หร�อจํากัดการแข�งขันในตลาด 

8.4 หากมีข�อพ�พาทเกิดข�้น บร�ษัทฯ พ�งจัดให�มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการระงับหร�อไกล�เกล่ียข�อพ�พาท 

9. สังคมและสิ�งแวดล�อม 

         9.1 บร�ษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย�างมีความรับผ�ดชอบต�อสังคม และระมัดระวังในการพ�จารณาดําเนินการใดๆ ในเร�่องที่กระทบต�อ

ความรู�สึกของสาธารณชน (Public Interest) นอกจากนี้บร�ษัทฯ มุ�งดําเนินการ และให�การสนับสนุนกิจกรรมต�างๆ ที่เป�นประโยชน�ต�อชุมชนและสังคม

โดยรวมอย�างสม่ําเสมอ 

         9.2 บร�ษัทฯ ให�ความสําคัญในการดูแลด�านความปลอดภัย และรักษาสิ�งแวดล�อมของบร�ษัทฯ อย�างมีประสิทธิภาพ เพ�่อไม�ให�มีผลกระทบใดๆ กับ

ชุมชนใกล�เคียง และส�งเสร�มพนักงานให�มีจ�ตสํานึก และความรับผ�ดชอบต�อสังคมสิ�งแวดล�อม 

 



 จรรยาบรรณของกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน 

  จรรยาบรรณน้ีใช�ถือปฏิบัติกับกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน ของบร�ษัทฯ ท้ังน้ี  “พนักงาน” ให�หมายรวมถึง ผู�บร�หาร และพนักงาน

ทุกระดับชั้น รวมถึงพนักงานท่ีมีสัญญาจ�างทุกคน ไม�ว�าจะเป�นพนักงานท่ีมีสัญญาจ�างตามกําหนดระยะเวลาหร�อไม�มีกําหนดระยะเวลา 

1. ธรรมาภิบาล และการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1.1 กรรมการและผู�บร�หารเป�นผู�มีบทบาทสําคัญอย�างยิ�งในการสร�างธรรมาภิบาลท่ีดีในองค�กร เพ�่อสร�างความเชื่อม่ันต�อผู�ถอืหุ�น ลูกค�า หน�วยงานกํากับ

ดูแล และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย เพ�่อก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อบร�ษัทฯ ภาคอ�ตสาหกรรมและประเทศชาติ รวมถึงจัดให�มีการกําหนดนโยบายเร�่องธรร

มาภิบาลที่ดีให�ชัดเจนเป�นลายลักษณ�อักษร ตลอดจนมีการจัดทําจรรยาบรรณและสื่อสารให�พนักงานและผู�บร�หารนําไปปฏิบัติได�อย�างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

1.2 กรรมการและผู�บร�หารต�องปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยทําหน�าที่กําหนดนโยบายต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินธุรกิจ และทิศ

ทางการดําเนินงาน รวมถึงจัดให�มีการกํากับควบคุมดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนดูแลให�ผู�บร�หารของบร�ษัทฯ และฝ�ายจัดการดําเนินการให�เป�นไปตามนโยบาย

ท่ีกําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

           1.3 การดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ อยู�ภายใต�ข�อบังคับของกฎหมาย กฎเกณฑ� และข�อกําหนดท่ีเกี่ยวข�องของหน�วยงานทางการ ดังน้ันกรรมการใน

ฐานะตัวแทนของผู�ถือหุ�นจ�งต�องกําหนดนโยบายโดยมีผู�บร�หารของบร�ษัทฯ ในฐานะฝ�ายจัดการทําหน�าท่ีผลักดันให�มีการนําไปปฏิบัติได�จร�งอย�างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ จัดให�มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ�่อกํากับดูแลให�บร�ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย�างถูกต�อง 

           1.4 กรรมการต�องดูแลให�บร�ษัทฯ มีนโยบายและระบบการบร�หารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ เพ�่อรองรับความเสี่ยงท่ีสําคัญของบร�ษัทฯ รวมท้ัง

ดูแลให�คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อย�างสมบูรณ� มีความเป�นมืออาชีพ และไม�ถูกครอบงําจากหน�วยงานที่ประกอบธุรกิจ 

นอกจากนั้น ผู�บร�หารของบร�ษัทฯ จะต�องทราบถึงความเสี่ยงต�างๆ ที่อาจเกิดข�้น รวมทั้งปกป�องดูแลผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ และจํากัดความเสียหายท่ี

อาจเกิดข�้นให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได�ภายใต�การบร�หารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

  

2. การรักษาผลประโยชน� รวมถึงภาพลักษณ� เกียรติภูมิ ชื่อเสียงและคุณธรรมอันดีงาม 

กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงาน พ�งปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างท่ีดี ดังต�อไปน้ี 

2.1 มีความซื่อสัตย�สุจร�ต ยุติธรรม มีคุณธรรม ความรับผ�ดชอบ มีจร�ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ไม�ให�คําสัญญา หร�อข�อผูกพันในเร�่องที่ไม�สามารถ

ดําเนินการได� กระทําการด�วยความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหน�าท่ี มุ�งม่ันในการปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถยึดม่ันต�อความเป�นจร�ง ไม�ทํา

ให�เกิดความเข�าใจผ�ดทั้งทางตรงและทางอ�อม เพ�่อประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทฯ และผู�มีส�วนได�เสีย ภายใต�กรอบแนวทางหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ 

(Business Judgement Rule)  รวมท้ังคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ เป�นสําคัญ ด�วยความใส�ใจในเหตุการณ�ท่ีเกิดข�้นกับบร�ษัทฯ หร�อการ

ดําเนินการต�างๆ ของบร�ษัทฯ  

           2.2 การรักษาผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ ต�องเกิดจากการกระทําโดยชอบธรรม ไม�กระทําการช�วยเหลือสนับสนุนหร�อยอมเป�นเคร�่องมือที่จะทําให�

เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายหร�อกฎระเบียบต�างๆ ตามหลักธรรมาภิบาลของการดําเนินธุรกิจ 

           2.3 พ�งระมัดระวังการกระทํา หร�อการแสดงออกในด�านต�างๆ รวมถึงการใช� Social Media ท่ีอาจส�งผลกระทบถงึภาพลักษณ�ของบร�ษัทฯ ได� 

           2.4 การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบร�ษัทฯ จะต�องถูกต�อง เที่ยงตรง ตรงไปตรงมา และมีการใช�ช�องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต�ละ

สถานการณ� 

3. ความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

          ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ เป�นสําคัญและต�องคํานึงอยู�เสมอว�า ในการปฏิบัติหน�าที่ตนเองจะต�องไม�มีส�วนได�เสีย หร�อ

ผลประโยชน�ขัดกันกับผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ และหลีกเล่ียงความขัดแย�งทางผลประโยชน�ท่ีอาจมีข�้นท้ังทางตรงทางอ�อม  

4. ความเชื่อถือได�ของข�อมูล 

           ข�อมูลทุกประเภทของบร�ษัทฯ ต�องเป�นข�อมูลท่ีเป�นจร�งและถูกต�อง 



           4.1 ผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�น เจ�าหนี้ และหน�วยงานกํากับดูแลต�างๆ ต�องอาศัยความถูกต�องของข�อมูลของบร�ษัทฯ ในการติดตามการดําเนินงานของ

บร�ษัทฯ และในการตัดสินใจ ดังนั้น ทุกคนต�องร�วมมือกันในการจัดทําข�อมูลให�ถูกต�องโดยบันทึกข�อมูล และจัดทํารายงานอย�างถูกต�องและทันต�อ

เหตุการณ� 

            4.2 กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานจะต�องร�วมมืออย�างเต็มความสามารถกับผู�ตรวจสอบภายในและภายนอกเม่ือได�รับการร�องขอ 

5. การรักษาความลับของข�อมูล 

            5.1 ไม�เป�ดเผยข�อมูลของบร�ษัทฯ ยังมิได�มีการเป�ดเผยต�อสาธารณะ ยกเว�นเป�นไปตามกฎหมายหร�อได�รับการอนุมัติจากบร�ษัทฯ   การรักษา

ความลับของข�อมูลของบร�ษัทฯ  รวมถึงข�อมูลของลูกค�า ผลิตภัณฑ� บร�การ แผนงาน กลยุทธ� ว�ธีการดําเนินการและระบบงาน ผู�เกี่ยวข�องทุกคนจะต�องไม�

นําข�อมูลที่ได�ทราบหร�อจัดทําข�้นจากหน�าที่งานในบร�ษัทฯ ไปใช�ในทางอื่น นอกเหนือจากงานที่ตนรับผ�ดชอบ และจะไม�นําข�อมูลไปใช�ในทางที่ก�อให�เกิด

ผลประโยชน� ส�วนตนหร�อเพ�่อประโยชน�ของบุคคลอื่น ไม�ว�าในขณะท่ียังคงปฏิบัติหน�าท่ีอยู�หร�อพ�นสภาพจากการปฏิบัติหน�าท่ีแล�วก็ตาม 

            5.2 การเกบ็รักษาข�อมูลของลูกค�าถือเป�นเร�่องสําคัญท่ีผู�เกี่ยวข�องทุกคนต�องปฏิบัติโดยเคร�งครัด และห�ามมิให�เป�ดเผยข�อมูลใดๆ ของลูกค�าแก�

บุคคลอื่น ไม�ว�าด�วยว�ธีการ หร�อสื่อใดๆ เว�นแต�การเป�ดเผยข�อมูลของลูกค�าให�แก�ผู�มีอํานาจตามกฎหมายหร�อตามคําสั่งศาล 

5.3 การรักษาความลับของข�อมูลน้ี รวมถึงข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�า พนักงาน และเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลอื่น ซึ่งหมายความถึง ข�อมูลท่ีสามารถทําให�

ระบุตัวบุคคลน้ันได� ไม�ว�าทางตรงหร�อทางอ�อม เช�น ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจําตัวประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง วันเดือนป�เกิด เพศ อายุ ข�อมูลทางการเง�น 

ข�อมูลการติดต�อ ข�อมูลเกี่ยวกับอาชีพ รายได� การศึกษา และข�อมูลทางอิเล็กทรอนิกส� ข�อมูลเกี่ยวกับรายได�และผลประโยชน� และข�อมูลทางการแพทย�

ด�วย ข�อมูลดังกล�าวจะสามารถเป�ดเผยได�เฉพาะเจ�าของข�อมูลและผู�เกี่ยวข�องที่บร�ษัทฯ กําหนดสิทธิในการเข�าถึงข�อมูลเพ�่อใช�ในงานบร�ษัทฯ หร�อเมื่อมี

ความจําเป�นอย�างยิ�งเท�านั้น ผู�ที่มีหน�าที่เกี่ยวข�องกับข�อมูลส�วนบุคคลนี้ ต�องปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าวโดยใช�ความระมัดระวังอย�างยิ�ง และพ�งรักษา

ความลับอย�างเคร�งครัด 

6. การใช�ข�อมูลภายในเพ�่อการซื้อขายหลักทรัพย� 

           ห�ามผู�ที่รู�ข�อมูลภายในหร�อข�อมูลที่ยังไม�เป�ดเผยต�อสาธารณะ ซื้อขายหุ�นหร�อหลักทรัพย�อื่นใดที่เกี่ยวข�อง เป�ดเผยหร�อใช�ประโยชน�จากข�อมูล

ดังกล�าวเพ�่อแสวงหาผลประโยชน�ท้ังของตนเอง และ/หร�อบุคคลอื่นท้ังทางตรงและทางอ�อม 

7. การป�องกันและปราบปรามการฟอกเง�นและการต�อต�านการสนับสนุนทางการเง�นแก�การก�อการร�าย และการแพร�ขยายของอาว�ธทีม่ีอานภุาพทําลาย

ล�างสูง 

           ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ�และกฎหมายท่ีเกี่ยวข�องกับการป�องกันการฟอกเง�น และการต�อต�านการสนับสนุนทางการเง�นแก�การก�อ

การร�ายและการแพร�ขยายของอาว�ธที่มีอานุภาพทําลายล�างสูง โดยจะไม�สนับสนุนหร�อเข�าไปมีส�วนเกี่ยวข�องในการรับโอน หร�อเปลี่ยนสภาพทรัพย�สิน

ต�างๆ  ที่เกี่ยวข�องกับการกระทําความผ�ด เพ�่อป�องกันไม�ให�ผู�หนึ่งผู�ใดใช�บร�ษัทฯ เป�นช�องทางหร�อเป�นเคร�่องมือในการถ�ายเท ปกป�ด หร�ออําพราง

แหล�งท่ีมาของทรัพย�สินท่ีได�มาโดยไม�ชอบด�วยกฎหมาย 

8. การต�อต�านการคอร�รัปชั่นและสินบน 

           บร�ษัทฯ มีนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชั่นทุกรูปแบบ กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานมีหน�าท่ีในการศึกษา และทําความเข�าใจกับนโยบายต�อต�าน

คอร�รัปชั่นและสินบนของบร�ษัทฯ และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไว�อย�างเคร�งครัด 

9. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล� และสิ�งเสพติด 

           9.1 ห�ามเสพ ครอบครอง ซื้อ ขาย ขนย�าย สิ�งเสพติด หร�อสารควบคุม (ยกเว�นยาตามใบสั่งของแพทย�) ไม�ว�าประเภทใดๆ และไม�ว�าด�วยว�ธีการ

ใดๆ 

           9.2 ห�ามดื่มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ในระหว�างปฏิบัติหน�าที่ เว�นแต�ในงานเลี้ยงสังสรรค� หร�อการต�อนรับลูกค�าตามระเบียบปฏิบัติของบร�ษัทฯ และ

ต�องไม�ดื่มจนมึนเมาหร�อขาดสติ 

           9.3 ห�ามเล�นการพนันทุกประเภทไม�ว�าจะอยู�ในระหว�างปฏิบัติหน�าท่ีหร�อไม�ก็ตาม 

10. การให� และการรับของขวัญ ของกํานัล และการเลี้ยงรับรอง 

           10.1 ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าท่ีการงาน เพ�่อหาผลประโยชน�ส�วนตน จากผู�ประกอบธุรกิจกับบร�ษัทฯ รวมท้ังผู�ท่ีกําลังติดต�อ เพ�่อดําเนินธุรกิจกับบร�ษัท

ฯ 



           10.2 ต�องไม�เร�ยกร�องหร�อแสดงอากัปกิร�ยาท่ีแสดงเจตนาท้ังทางตรงและทางอ�อมว�าต�องการรับเง�นและ/หร�อทรัพย�สิน และ/หร�อประโยชน�อื่นใดท่ี

อาจมีผลต�อการตัดสินใจทางธุรกิจในนามบร�ษัทฯ เว�นแต�ได�รับในโอกาสที่เป�นพ�ธีการ หร�อตามธรรมเนียมประเพณีของท�องถิ�นที่ดีงามหร�อจาร�ต ทาง

การค�า 

           10.3 การแลกเปล่ียนของขวัญ ของกํานัล หร�อการเลี้ยงตอบแทนตามประเพณีนิยม เช�น การรับประทานอาหารหร�อการเล้ียงรับรองกับบุคคลอื่น 

เป�นต�น สามารถทําได�ตามความเหมาะสมเพ�่อรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ โดยไม�มีการรับและการให�ของขวัญ ของกํานัลในรูปแบบของเง�นสด หร�อ

ทรัพย�สินสิ�งมีค�าเสมือนเง�นสด อาทิเช�น ทอง เพชรนิลจ�นดา หร�อตราสารทางการเง�นท่ีเปล่ียนเป�นเง�นสดได�ง�าย เช�น เช็คของขวัญ เป�นต�น 

11. ทรัพย�สินของบร�ษัทฯ 

           11.1 ทุกคนมีหน�าท่ีในการดูแลรับผ�ดชอบต�อทรัพย�สินของบร�ษัทฯ มิให�สูญหาย เสียหาย หร�อนําไปใช� ในทางท่ีผ�ด ความรับผ�ดชอบน้ีไม�เพ�ยงแค�

ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนเท�านั้น แต�ยังรวมถึงการต�องใส�ใจที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย และการตื่นตัวต�อสถานการณ�และ

เหตุการณ�ท่ีอาจเกิดข�้นและทําให�ทรัพย�สินของบร�ษัทฯ เกิดความสูญหาย เสียหาย หร�อถูกใช�ในทางท่ีผ�ดด�วย 

           11.2 ทรัพย�สินของบร�ษัทฯ หมายความรวมถึงเง�นสด เคร�่องมือทางการเง�น ข�อมูลของบร�ษัทฯ ทรัพย�สินทางป�ญญา โปรแกรมระบบงาน

คอมพ�วเตอร� ซอฟต�แวร� จดหมายอิเล็กทรอนิกส� เอกสาร เคร�่องมือเคร�่องใช� สิ�งอํานวยความสะดวก ยานพาหนะ ชื่อบร�ษัทฯ เคร�่องหมายสัญลักษณ�

ของบร�ษัทฯ และวัสดุอ�ปกรณ� 

11.3 ทรัพย�สินทางป�ญญาหมายความรวมถึงสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เคร�่องหมายทางการค�าความลับทางการค�า หร�อข�อมูลอื่นใดที่เป�น

ทรัพย�สินมีค�าของบร�ษัทฯ ทุกคนมีหน�าท่ีปกป�องดูแลรักษาทรัพย�สินทางป�ญญาของบร�ษัทฯ ให�พ�นจากการนําไปใช� หร�อเผยแพร�โดยไม�ได�รับอนุญาตและ

ต�องเคารพลิขสิทธ์ิของเจ�าของทรัพย�สินทางป�ญญาน้ันๆ 

12. การทํางานอื่นหร�อกิจกรรมภายนอก 

12.1 การดําเนินธุรกรรมหร�อกิจการส�วนตัวใดๆ จะต�องแยกออกจากการดําเนินกิจการของบร�ษัทฯ ไม�ใช�ชื่อบร�ษัทฯ ในการดําเนินธุรกรรมส�วนตัว ดําเนิน

กิจการในระดับที่เหมาะสม (at arm’s length) หร�อเป�นการทําธุรกรรมที่เป�นธรรมเนียมการค�าปกติ เสมือนการทําธุรกรรมกับบุคลลทั่วไปที่มิได�มีความ

เกี่ยวข�องเป�นพ�เศษ โดยมุ�งประโยชน�ต�อองค�กรเป�นหลัก หลีกเล่ียงความขัดแย�งทางผลประโยชน�ท่ีอาจเกิดข�้นหร�อคาดว�าจะเกิดข�้น และเม่ือเกิดกรณีความ

ขัดแย�งทางผลประโยชน� จะต�องจัดการความขัดแย�งทางผลประโยชน�น้ันอย�างเป�นธรรมและรวดเร็ว 

12.2 ต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผ�ดชอบ มีความระมัดระวัง และความถูกต�อง / ซื่อสัตย�สุจร�ต รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�ทางการและกฎหมายท่ี

เกี่ยวข�อง ข�อบังคับ นโยบายและระเบียบว�ธีปฏิบัติท่ีบร�ษัทฯ กําหนด 

           12.3 ผู�บร�หารหร�อพนักงานต�องไม�เป�นพนักงานของบร�ษัทฯ หร�อทํากิจกรรมภายนอกอื่นๆ ท่ีไม�เกี่ยวข�องกับบร�ษัทฯ ในระหว�างการปฏิบัติหน�าท่ี 

13. การคุกคาม 

           ยึดม่ันในการสร�างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานให�เกดิประสิทธิภาพโดยปราศจากการคุกคามใดๆ เช�น  การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย 

การคุกคามทางเพศ การคุกคามทางข�อความ รูปภาพหร�อสื่ออิเล็กทรอนิกส� เป�นต�น 

14. Whistleblower 

           บร�ษัทฯ มีช�องทาง Whistleblower ให�พนักงานสามารถร�องเร�ยนให�ข�อมูล หร�อแจ�งเบาะแสการทุจร�ต  คอร�รัปชั่น รวมถึงการไม�ปฏิบัติตาม

ข�อบังคับ กฎระเบียบ จรรยาบรรณ เพ�่อความโปร�งใสตามหลักธรรมาภิบาล ผ�านช�องทางต�างๆ ดังน้ี 

E-mail Address: compliance@fnsyrus.com 

โทรศัพท�สายตรง 02-6800710-18 

ฝ�ายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บร�ษัทหลักทรัพย�  ฟ�นันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 

719 ชั้น 8 อาคาร Mint Tower ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน กทม 10330 

ผู�รายงาน ผู�ร�องเร�ยน หร�อผู�ท่ีให�ความร�วมมือสามารถเลือกท่ีจะไม�เป�ดเผยตนเองได� หากเห็นว�าการเป�ดเผยน้ันจะทําให�เกิดความไม�ปลอดภัย หร�อเกิดผล

กระทบในทางลบใดๆ 



           บร�ษัทฯ ถือว�าข�อมูลท่ีเกี่ยวข�องเป�นความลับ จะเป�ดเผยเท�าท่ีจําเป�นโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบในทางลบของผู�รายงาน แหล�งท่ีมา

ของข�อมูลหร�อบุคคลที่เกี่ยวข�องเป�นสําคัญ ผู�ที่เกี่ยวข�องกับกระบวนการสอบสวนหร�อหาข�อเท็จจร�งมีหน�าที่ในการรักษาความลับของผู�ให�ข�อมูลอย�าง

เคร�งครัด ผู�ท่ีฝ�าฝ�นหร�อมีการกระทําใดๆ ท่ีไม�เป�นธรรมกับผู�ร�องเร�ยน หร�อผู�แจ�งเบาะแส หร�อผู�ท่ีเป�นพยาน ถือเป�นการกระทําผ�ดว�นัยร�ายแรงและอาจเป�น

ความผ�ดตามกฎหมายได� 

15. บทสรุป 

           ความยุติธรรม ความซื่อสัตย� และคุณธรรม ถือเป�นหลักสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ และในขณะเดียวกัน บร�ษัทฯ มีความมุ�งมั่นที่จะ

ให�บร�การที่เป�นเลิศ ความมุ�งมั่นดังกล�าวต�องเป�นส�วนหนึ่งของพนักงานทุกคน และแสดงออกอย�างชัดเจน ทั้งโดยวาจา การกระทํา และการวางตัว การ

แสดงออกด�วยความเคารพ ความนอบน�อม สุภาพ จร�งใจ ใส�ใจ และด�วยความกระตือร�อร�น จะต�องปรากฏชัดเจน ในการติดต�อกับลูกค�าและ

บุคคลภายนอก ไม�ว�าจะเป�นการให�บร�การต�อหน�า การพ�ดคุยทางโทรศัพท�หร�อ การติดต�อเป�นลายลักษณ�อักษร หร�อการสื่อสารผ�านเทคโนโลยี

สารสนเทศก็ตาม 

วัฒนธรรมการให�บร�การท่ีเป�นเลิศน้ี จะเป�นวัฒนธรรมท่ีสืบทอดต�อเน่ืองได�อย�างย่ังยืนและยาวนานก็ต�อเม่ือพนักงานทุกคนปฏิบัติต�อกันเช�นน้ันด�วยความ

กระตือร�อร�น ด�วยความร�วมแรงร�วมใจ การทํางานร�วมกันเป�นทีม และความพร�อมตอบสนองเป�นคุณลักษณะท่ีพนักงานพ�งเร�ยนรู�จากกันและกัน 

           การปฏิบัติตามจรรยาบรรณจะเป�นการส�งเสร�มภาพลักษณ� และวัฒนธรรมท่ีดีของบร�ษัทฯ ซึ่งจะส�งผลให�การดําเนินธุรกจิของบร�ษัทฯ ย่ังยืน และ

เกิดประโยชน�สูงสุดต�อลูกค�า ผู�ถือหุ�น  พนักงาน และสังคม 

 

 

 

 

อ�ดมการณ�และจรรยาบรรณคู�ค�าธรุกจิ 

 

  บร�ษัทฯ 1 ดําเนินธุรกิจอย�างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู�กับความมุ�งมั่นในการดูแล ส�งเสร�ม สนับสนุนต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม

ตามแนวทางการพัฒนาอย�างย่ังยืน ซึ่งเป�นป�จจัยสําคัญท่ีนํามาสู�ความสมดุลของสังคม สิ�งแวดล�อม และธุรกิจให�เติบโตควบคู�กันได�อย�างย่ังยืน 

บร�ษัทฯ มีเจตนารมณ� ที่จะส�งเสร�มหลักการนี้ไปยังคู�ค�าธุรกิจ2  ซึ่งเป�นผู�มีส�วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ ให�ร�วมนําหลักการและแนวคิด

ดังกล�าวไปปฏิบัติ เพ�่อการขยายผลออกสู�สังคม และเพ�่อให�มีความเข�าใจที่ถูกต�องร�วมกัน บร�ษัทฯ จ�งได�จัดทํา “จรรยาบรรณคู�ค�าธุรกิจ” ข�้นเพ�่อให�คู�ค�า

ธุรกิจของบร�ษัทฯ นําไปใช�เป�นแนวปฏิบัติต�อไป โดยบร�ษัทฯ สนับสนุนให�คู�ค�าธุรกิจดําเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรม เคารพสิทธิเสร�ภาพ ดูแลด�านแรงงานและ

สิทธิมนุษยชน ดูแลด�านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ�งแวดล�อม รวมท้ังติดตามการนํา “จรรยาบรรณคู�ค�าธุรกิจ” ไปปฏิบัติให�บรรลุตามวัตถปุระสงค� 

กรณีท่ีคู�ธุรกิจปฏิบัติไม�สอดคล�องกับ “จรรยาบรรณคู�ค�าธุรกิจ” บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการใดๆ กับคู�ธุรกิจ โดยพ�จารณาจากผลกระทบและ

ความเสียหายท่ีเกิดข�้น 

                1 บร�ษัทฯ หมายถึง บร�ษัทหลักทรัพย� ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

              2 คู�ค�าธุรกิจ หมายถึง ผู�ขายสินค�า ผู�รับจ�าง และ/หร�อ ผู�ให�บร�การ แก�บร�ษัทฯ และผู�รับจ�างช�วงของผู�ขายสินค�า ผู�รับจ�าง และ/หร�อ ผู�ให�บร�การ

ดังกล�าว 

 1. จร�ยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)     

• ความซือ่สตัย�ทางธรุกจิ 

ดําเนินธุรกิจบนพ�้นฐานของความถูกต�อง ซื่อสตัย�สุจร�ต โปร�งใส มีจร�ยธรรม การปฏิบัตติามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข�องอย�างเคร�งครดั 

ไม�กระทําการใดๆ อนัเป�นว�ธีท่ีทุจร�ต คอร�รัปชั่น ติดสินบนด�วยการให� เสนอว�าจะให�หร�อรับว�าให�เง�น ทรพัย�สิน สิ�งของ หร�อ ผลประโยชน�อื่นใด 

รวมถึงการทําให�ได�เปร�ยบผู�อื่น เพ�อ่จ�งใจให�ตนเอง หร�อ บุคคลอื่นใดได�รบัผลประโยชน�โดยไม�ชอบธรรม 



• ความเป�นธรรม   

ดําเนินธุรกิจด�วยความรับผ�ดชอบ ท่ีให�ทุกฝ�ายได�รับการปฏิบัติท่ีเป�นธรรม ให�ความเคารพต�อผลประโยชน�ของบุคคลอื่นท่ีมีความสัมพันธ�ด�วย 

และไม�ปฏิบัติตนในลักษณะขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป�นธรรม 

• การเป�ดเผยข�อมลู 

เป�ดเผยข�อมูลของตนอย�างถูกต�องครบถ�วนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

• การรกัษาความลบั  

ป�องกันการรั่วไหลของข�อมูลท่ีเป�นความลับของบร�ษัทฯ ไม�เป�ดเผยหร�อนําข�อมูลท่ีเป�นความลับของบร�ษัทฯ ลูกค�า และผู�เกี่ยวข�องของคู�ธุรกิจไป

ใช� และ/หร�อ แสวงหาประโยชน� เพ�อ่ตนเองหร�อบุคคลใดโดยไม�ได�รับการยินยอม รวมถึงอนุญาตให�มีการใช�ข�อมูลท่ีเป�นความลับไม�ว�ากรณีใดก็

ตาม ท่ีขัดต�อกฎหมาย กฎระเบียบและข�อบังคับหร�อคําสัง่ของหน�วยราชการท่ีเกี่ยวข�อง 

• สทิธใินทรพัย�สนิทางป�ญญา 

เคารพสิทธิในทรพัย�สินทางป�ญญาของบร�ษัทฯ และผู�อื่น และระมัดระวังไม�ให�มีการละเมิดสิทธิดังกล�าว 

  

2. แรงงานและสิทธิมนุษยชน (Labor & Human Rights) 

• การไม�เลอืกปฏบิตั ิ 

คํานึงถึงศักดิศ์ร�ความเป�นมนุษย� ความเท�าเทียมกัน และความเป�นธรรม โดยไม�เลือกปฏิบัตติ�อลูกจ�าง เพราะความแตกต�างทางกาย จ�ตใจ เชื้อ

ชาต ิสัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ผู�มีครรภ� ความคิดเห็นทางการเมือง ผู�พ�การหร�อเร�อ่งอื่นใด 

• การคุ�มครองแรงงาน 

- ไม�จ�างแรงงานเด็กท่ีอายุไม�ถึงเกณฑ�ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

- ไม�ให�ลูกจ�างหญงิทํางานในลักษณะท่ีอาจเป�นอันตรายต�อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีท่ีลูกจ�างซึ่งเป�นหญิงมีครรภ� ต�องจัดให�ได�รับ

ความคุ�มครองและสิทธิประโยชน�ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

- การจ�างแรงงานต�างด�าว ต�องดาํเนินการให�เป�นไปตามกฎหมายกาํหนดอย�างถูกต�องครบถ�วน 

- การเลิกจ�าง ต�องดําเนินการเลิกจ�างในแต�ละขั้นตอนกฎหมายแรงงาน และต�องไม�เลิกจ�างโดยไม�เป�นธรรม 

• การไม�บงัคบัใช�แรงงาน 

ไม�ใช�หร�อได�รับประโยชน�จากการบังคับใช�แรงงานท่ีถูกบังคับ ไม�เต็มใจ หร�อ ในลักษณะท่ีเป�นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การข��

เข็ญ การกกัขัง การข�มข��คุกคาม การล�วงละเมิด การค�ามนุษย� หร�อการใช�ความรุนแรง ไม�ว�าจะอยู�ในรูปแบบใด 

• ค�าจ�างและผลประโยชน� 

ดําเนินการจ�ายค�าจ�าง ค�าทํางานล�วงเวลา และค�าทํางานในวันหยุด รวมถงึดําเนินการตามสิทธิและผลประโยชน�ท่ีลูกจ�างพ�งได�อย�างถกูต�องเป�น

ธรรม ไม�ตํ่ากว�าอตัราท่ีกฎหมายกําหนด และลูกจ�างต�องได�รับตรงตามกาํหนดเวลา 

• ระยะเวลาการทาํงาน 

ไม�ให�ลูกจ�างทํางานเป�นเวลานานเกินกว�าท่ีกฎหมายกําหนด ในการทํางานล�วงเวลาหร�อในวันหยุด ต�องเป�นความสมัครใจของลูกจ�าง รวมท้ัง

ต�องจัดให�ลูกจ�างมีวันหยุด วันลา ไม�น�อยกว�าท่ีกฎหมายกาํหนด 

  

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety) 

• ความปลอดภยัและสภาพแวดล�อมในการทาํงาน  

จัดให�มีการดําเนินการด�านความปลอดภัยของลูกจ�างและผู�เกี่ยวข�อง โดยจัดเตร�ยมสภาพแวดล�อมในการทํางานให�ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ลด

และควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอ�บัติเหตุ และผลกระทบต�อสุขภาพท่ีอาจเกิดข�้นจากการปฏิบัติงาน การขนส�ง การบร�การ ตลอดจนมี

แนวทางในการควบคุมสถานการณ�ฉุกเฉินเพ�่อลดความสูญเสีย 

 



• อ�ปกรณ�ป�องกนัอนัตรายส�วนบคุคล  

จัดให�มีอ�ปกรณ�ป�องกันอันตรายส�วนบุคคลให�กับลูกจ�างท่ีสอดคล�องตามความเสี่ยงอย�างเพ�ยงพอ พร�อมใช�งาน และควบคุมให�เกิดการใช�งาน 

  

4. สิ�งแวดล�อม (Environment) 

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด�านสิ�งแวดล�อม รวมท้ังดําเนินงานด�วยความใส�ใจสิ�งแวดล�อม รักษาสภาพแวดล�อม ใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม ตามแนวทาง ดังน้ี 

• การลดปร�มาณการใช� (Reduce) 

• การนํากลับมาใช�ซํ้า / การนํากลับมาใช�ใหม� (Reuse/ Recycle) 

• การสร�างทดแทน (Replenish) 

  

5. กฎหมายและข�อกําหนด (Laws & Regulations) 

                ปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อกําหนด และกฎระเบียบต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�องท้ังหมด 

 


