จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ของ

บริษทั เด็มโก้ จากัด (มหาชน)

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษ ัท ได้จ ัด ท ำจริ ย ธรรมองค์ ก รหรื อ จรรยำบรรณในกำรประกอบธุ ร กิ จ ฉบับ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษทั ยึดถือและปฏิ บตั ิตำม เนื่ องจำกบริ ษทั มีควำมเชื่ อที่ว่ำ
แนวทำงเกี่ยวกับจริ ยธรรมเป็ นเครื่ องมือสำคัญในกำรนำไปสู่ ผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ดีข้ ึน
1. ซื่อสั ตย์และเชื่อถือได้
เนื่องจำกควำมซื่ อสัตย์ถือเป็ นส่ วนประกอบที่สำคัญของควำมเชื่ อถือและควำมไว้วำงใจ
หำกบริ ษทั ไม่ได้รับควำมเชื่อถือหรื อควำมไว้วำงใจแล้ว บริ ษทั ก็ยอ่ มประสบปั ญหำในกำรดำเนิ น
ธุ รกิจ บริ ษทั จึงต้องกำรบรรลุเป้ ำหมำยควำมสำเร็ จ อันได้แก่ กำรได้รับควำมไว้วำงใจและควำม
พึงพอใจอย่ำงสู งสุ ดจำกลูกค้ำของบริ ษทั ดังนั้นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั จึง
ต้องยึดถือ ควำมซื่ อสัตย์ ควำมยุติธรรมและควำมถูกต้องเพื่อให้ได้มำซึ่ งควำมไว้เนื้ อเชื่ อใจของ
ลูกค้ำของบริ ษทั
2. ให้ ความเคารพนับถือผู้อนื่ อย่ างสม่าเสมอ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั จะต้องประพฤติปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ื่น ดังเช่นที่
ตนต้องกำรให้ผอู ้ ื่นนั้นปฏิบตั ิต่อตนเอง ดังนั้นจึงจำเป็ นที่ทุกคนในบริ ษทั จะต้องให้ควำมเคำรพ
นับถือต่อบุคคลใด ๆ ก็ตำมที่บริ ษทั ทำกำรติดต่อ หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
3. ยุติธรรมและไม่ แบ่ งแยก
ควำมยุติธรรมและควำมเสมอภำคเท่ำเทียมนั้นจัดเป็ นส่ วนสำคัญที่จะต้องมีอยูใ่ นองค์กร
กำรแบ่งแยกต่ำงๆ ไม่วำ่ เป็ นชนชำติ เผ่ำพันธุ์ เพศ ศำสนำ อำยุ เชื้ อสำยหรื อด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม
ถือเป็ นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยของบริ ษทั อย่ำงร้ำยแรง ควำมเหลื่อมล้ ำซึ่ งเกิดขึ้นอำจเป็ นผลมำจำกกำร
ใช้ หรื อได้รับข้อมูล หรื อบริ กำรที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจำเป็ นที่พนักงำนของบริ ษทั ทุกคนควรจะ
ใช้วิจำรณญำณอย่ำ งระมัดระวัง โดยอำจขอค ำปรึ กษำจำกฝ่ ำยบริ หำรจัดกำรได้ ในกรณี ที่
พนักงำนดังกล่ำวเห็นว่ำตนไม่สำมำรถใช้วจิ ำรณำญำณในกำรตัดสิ นเรื่ องนั้น ๆ ได้
4. ไม่ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมทั้งลิขสิ ทธิ์และสิ ทธิบัตร
กำรละเมิดลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร ควำมลับทำงกำรค้ำ และข้อตกลง เงื่อนไขในกำรอนุญำต
ให้ใช้สิทธิ ใด ๆ หรื อสัญญำทำงกำรค้ำนั้น ถือเป็ นกำรฝ่ ำผืนกฎหมำยในทุกกรณี
กำรใช้ระบบ Computer Software ในกำรทำงำนในแต่ละวันของพนักงำน จะต้องเป็ น
ไปตำมที่บริ ษทั กำหนดไว้หำ้ มทำซ้ ำ Software เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยถูกต้อง
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5. การรักษาความลับ
กำรรักษำควำมลับของข้อมูลซึ่ งบริ ษทั ได้ให้คำมัน่ หรื อสัญญำไว้ว่ำจะเก็บรักษำไว้เป็ น
ควำมลับไม่ว่ำจะขัดแย้งหรื อโดยปริ ยำยที่บริ ษทั ได้รับหรื อรับทรำบข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อมูลที่มิได้มี
กำรเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนหรื อไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำใด ๆ ของบริ ษทั ก็ตำม
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษทั จะต้องเก็บรักษำควำมลับ ซึ่ งอำจมีผลทำให้
ขำดควำมไว้วำงใจจำก ลูกค้ำ คู่สัญญำ ผูจ้ ดั หำวัตถุดิบหรื อสิ นค้ำให้กบั บริ ษทั (Suppliers) หรื อคู่
ค้ำทำงธุ รกิจ หรื อบุคคลอื่นใด
6. ความถูกต้ องในการเก็บบันทึกข้ อมูลของบริษัท
ข้อมูลต่ำง ๆ ของบริ ษทั จะต้องถูกจัดเก็บรักษำและกำรทำกำรบันทึกไว้อย่ำงถูกต้อง
และตรงต่อเวลำ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน โดยข้อมูลดังกล่ำวรวมถึงข้อมูลทุก
ประเภทเช่น ข้อมูลด้ำนคุณภำพ ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย ข้อมูลส่ วนบุคคล และข้อมูลด้ำน
กำรเงินและกำรบัญชีสมุดและรำยงำนด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีท้ งั หมดของบริ ษทั จะต้องแสดง
ถึงธุ รกรรมและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงถูกต้องและเป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไป อีกทั้งเป็ นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี
7. ข้ อมูลภายในและข้ อมูลในการซื้อขายหลักทรัพย์
ลูกค้ำและผูต้ ิดต่อธุ รกิจกับบริ ษทั จะไม่ถูกจำกัดห้ำมลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั
อย่ำงไรก็ดีบริ ษทั จะระมัดระวังไม่เปิ ดเผยข้อมูลจำกกำรทำงำนภำยในของบริ ษทั ให้กบั บุคคล
ภำยนอกก่อนเผยแพร่ ต่อสำธำรณชนตำมกฎหมำย หรื อข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินใด ๆ ของบริ ษทั
8. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
บริ ษทั มุ่งหวังที่จะให้พนักงำนของบริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรประพฤติและปฏิบตั ิ
หน้ำที่ภำยใต้กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั รวมถึงกำรปฏิบตั ิ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด ในเรื่ องของกำรยืน่ แบบภำษีและกำรชำระภำษี ซึ่ งจะต้องกระทำภำยใน
เวลำที่กำหนดอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและผ่ำนกำรตรวจสอบอย่ำงถูกต้องแล้ว
9. เป็ นธรรมต่ อคู่แข่ งทางธุรกิจ
นโยบำยของบริ ษทั คือ กำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม แต่เต็มไปด้วยควำมมุ่งมัน่ และแน่ว
แน่ในขณะเดียวกันบริ ษทั จะไม่นำวิธีที่ผดิ กฎหมำย หรื อผิดศีลธรรมมำใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล
ที่นำมำใช้ เพื่อประโยชน์ในกำรแข่งขัน รวมทั้งห้ำมมิให้มีกำรลักลอบขโมยหรื อใช้ขอ้ มูลใดๆ ที่
สำคัญ ข้อมูลทำงกำรค้ำ หรื อควำมลับทำงกำรค้ำ ซึ่งมิได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูลหรื อทำ
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กำรล่อลวงหรื อกระทำกำรใด ให้พนักงำนลูกจ้ำงเดิมหรื อลูกจ้ำงปั จจุบนั ของบริ ษทั ดังกล่ำว
เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นควำมลับนั้น ๆ ให้แก่บริ ษทั
10. รับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
กำรปฏิบตั ิงำน กำรดำเนินกำร และกำรตัดสิ นใจใด ๆ ของพนักงำนบริ ษทั จะเป็ นไป
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ เท่ำนั้น
ห้ำมพนักงำนของบริ ษทั นำทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
หรื อ เพื่อให้เกิดควำมเกี่ยวพันทำงด้ำนกำรเงินกับผูจ้ ดั หำวัตถุดิบหรื อสิ นค้ำให้กบั บริ ษทั
(Suppliers) คู่คำ้ หรื อคู่แข่งของบริ ษทั
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จรรยาบรรณของกรรมการ
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลบริษัท และการประชาสั มพันธ์
1.1 กรรมกำรควรมีหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ ให้ควำมกระจ่ำง ควำมชัดเจนในเนื้ อหำข้อมูลของงำน
ที่ตนกระทำหรื อรับผิดชอบเพื่อควำมโปร่ งใส โดยมีเงื่อนไขว่ำ กำรให้ขอ้ มูลเหล่ำนั้นจะต้องไม่
กระทบกระเทือนบุคคลอื่น และสมควรเปิ ดเผยได้
1.2 กรรมกำรพึงคำนึงถึงกำรกล่ำวหรื อให้ขอ้ ควำมอันใดต่อบุคคลภำยนอกหรื อสื่ อมวลชน โดยจะต้อง
ชี้ แจงให้ชดั เจนถึ งคุ ณวุฒิและคุ ณสมบัติของผูใ้ ห้ขอ้ มูล กำรกล่ ำวในฐำนะส่ วนตัว หรื อตำแหน่ ง
หน้ำที่ ใด กำรมี ส่ วนได้เสี ยร่ วมกับ บุ คคลกลุ่ มหนึ่ งกลุ่ มใดที่ ได้รับ ผลประโยชน์ จำกข้อมูลหรื อ
ข้อควำมหรื อข้อคิดเห็นนั้น ๆ
1.3 กรรมกำรควรระมัด ระวัง กำรให้ ข ้อ มู ล ข่ ำ วสำรแก่ บุ ค คล หรื อ หน่ วยงำนภำยนอกที่ เ กี่ ย วกับ
กิจกรรม หรื อแผนงำนทำงธุ รกิจในอนำคตของบริ ษทั
1.4 กรรมกำรพึงระลึกว่ำกำรพูดกันระหว่ำงเพื่อนร่ วมงำน เพื่อนหรื อแม้ญำติ ในเรื่ องที่ตนเองไม่รู้จริ ง
หรื อพูดจำจำกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นอกจำกจะเป็ นกำรสร้ำงควำมไม่น่ำเชื่ อถื อแก่ตนเองแล้วยังเป็ น
กำรสร้ำงควำมไม่น่ำเชื่อถือต่อองค์กรด้วย
1.5 กรรมกำรไม่ ค วรให้ ข ้อ มู ล ข่ ำ วสำรใดๆ ที่ มิ ไ ด้เ ป็ นข้อ มู ล หรื อข่ ำ วสำรที่ เ กิ ด จำกหน้ำ ที่ ค วำม
รับผิดชอบของตน
1.6 กำรให้ขอ้ มูลและข่ำวสำรต่ำง ๆ ควรกำหนดให้ชดั เจน กะทัดรัด ใช้ภำษำที่ เข้ำใจง่ำย และ
ระมัดระวัง มิ ใ ห้ ผูใ้ ช้เกิ ดควำมสั บ สนและส ำคัญผิดในข้อเท็จจริ ง โดยให้ค วำมส ำคัญกับ เนื้ อหำ
มำกกว่ำรู ปแบบ และระบุเงื่อนไขที่สำคัญหรื อสมมุติฐำนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2. การขัดแย้ งผลประโยชน์
2.1 กรรมกำรทุกคน ต้องไม่ประกอบธุ รกิจ ดำเนินกำร หรื อลงทุนใด ๆ อันเป็ นกำรแข่งขันกับ
บริ ษทั ไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
2.2 กรรมกำรต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภำยใน ข้อมูลควำมลับของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อเปิ ดเผย
แก่บุคคลภำยนอกหรื อคู่แข่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ตำม
ระเบียบตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2.3 ในกรณี ที่กรรมกำร และ/หรื อบุคคลในครอบครัวเข้ำไปมีส่วนร่ วม หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อเป็ น
กรรมกำรหรื อที่ปรึ กษำในบริ ษทั อื่นนอกกลุ่มบริ ษทั จะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์และกำรประกอบ
หน้ำที่โดยตรงในบริ ษทั รวมทั้งต้องได้รับอนุมตั ิเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษทั ก่อน
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2.4 กรรมกำรควรหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเองหรื อครอบครัวในกำรติดต่อกำรให้หรื อรับสิ่ งของ หรื อเงิน
หรื อประโยชน์อย่ำงอื่นจำกบุคคลอื่นที่มีหน้ำที่หรื อธุ รกิจเกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อคู่คำ้ เว้นแต่ใน
เทศกำลหรื อประเพณี นิยมในมูลค่ำที่เหมำะสม
2.5 กรรมกำรเมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนื อไปจำกที่ได้รับจำกบริ ษทั
กรรมกำรควร
เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบริ ษทั ทันที
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จรรยาบรรณของผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั พึงปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กรที่ตนเองมีบทบำทหน้ำที่อยู่ ดังนี้
1. ต่ อผู้ถือหุ้น
1.1 ทำหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดำเนิ นกำรใด ๆ ด้วยควำมบริ สุทธิ์ ใจ
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
1.2 บริ หำรองค์กรด้วยควำมระมัดระวัง และควำมรอบคอบ เพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยต่อผูถ้ ือหุ ้น
1.3 ทำหน้ำที่โดยกำรประยุกต์ควำมรู ้และทักษะกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงสุ ดควำมสำมำรถในทุกกรณี
1.4 จัดกำรดูแลมิให้สินทรัพย์ใด ๆ ขององค์กรเสื่ อมค่ำหรื อสู ญหำยโดยมิชอบ
1.5 จัดให้มีกำรรำยงำนสถำนภำพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริ งและแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรำยทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกันถึงแนวโน้มในอนำคตขององค์กรทั้งในด้ำนบวก และ
ด้ำนลบ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของควำมเป็ นไปได้ และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ
1.6 ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใด ๆ ขององค์กร ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ด
เผยต่อสำธำรณะ
1.7 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภำยนอกโดยเฉพำะคู่แข่งขัน
1.8 ไม่ดำเนินกำรใด ๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อองค์กร
2. ต่ อพนักงาน
2.1 จัดระบบกำรให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเสมอภำคแก่พนักงำน
2.2 ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรทำงำน ให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สิน
ของพนักงำนอยูเ่ สมอ
2.3 จัดให้มีระบบกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ในเรื่ องกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัลและ
กำรลงโทษพนักงำนที่ชดั เจน มีกำรปฏิบตั ิโดยควำมสุ จริ ตใจ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของควำมรู ้
ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนักงำน
2.4 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนควำมรู ้ทำงวิชำชีพของพนักงำน
2.5 ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสพนักงำนอย่ำงเท่ำ
เทียมและทัว่ ถึงโดยปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ
2.6 ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่ งครัด
2.7 บริ หำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่ คงใน
หน้ำที่กำรงำนของพนักงำน หรื ออำจคุกคำมและสร้ำงควำมกดดันต่อสภำพจิตใจของพนักงำน
2.8 ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมสุ ภำพและให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของ
ควำมเป็ นมนุษย์
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2.9 สร้ำงควำมเข้ำใจให้พนักงำนในเรื่ องจรรยำบรรณและบทบำทซึ่งพนักงำนสำมำรถปฏิบตั ิได้เพื่อ
ส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของจรรยำบรรณอย่ำงทัว่ ถึงทั้งองค์กร
3. ต่ อลูกค้ า
3.1 นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำและให้บริ กำรที่มีคุณภำพ
3.2 ดำเนินงำนตำมกระบวนกำรมำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริ กำรและพัฒนำคุณภำพของกำรบริ กำร
ให้ดีข้ ึนอย่ำงต่อเนื่อง
3.3 เปิ ดเผยข่ำวสำรข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้ำและบริ กำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จ
จริ ง โดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับลูกค้ำ
3.4 กำรนำเสนอผลิ ตภัณฑ์และบริ กำรจะต้องไม่ทำให้ลูกค้ำเกิ ดควำมเข้ำใจผิดเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
และเงื่อนไขใด ๆ ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรนั้น
3.5 จัดระบบเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรี ยนเกี่ยวกับกำรบริ กำร และดำเนินกำรอย่ำงดีที่สุดเพื่อให้ ลูกค้ำ
ได้รับกำรตอบสนองผลอย่ำงรวดเร็ ว
3.6 รั ก ษำควำมลับ ของลู ก ค้ำ อย่ำ งเคร่ ง ครั ดรวมถึ ง ไม่ นำมำใช้ เพื่ อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3.7 หำทำงลดต้นทุนกำรผลิตโดยรักษำมำตรฐำนคุณภำพบริ กำร เพื่อสำมำรถเพิ่มประโยชน์ให้ กับ
ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
3.8 รักษำสัญญำและปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขที่ มีต่อลู กค้ำอย่ำงเคร่ งครั ดในกรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิตำม
เงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข
3.9 ไม่ ค ้ำ ก ำไรเกิ น ควรเมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ คุ ณภำพของสิ นค้ำ หรื อบริ ก ำรและไม่ ก ำหนดเงื่ อนไข
กำรค้ำที่ไม่เป็ นธรรมกับลูกค้ำ
4. ต่ อคู่ค้าและ/หรือเจ้ าหนี้
4.1 ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในกำรค้ำกับคู่คำ้ และ/หรื อเจ้ำหนี้
4.2 กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่ วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำ
4.3 ถ้ำมีขอ้ มูลว่ำมีกำรเรี ยกหรื อกำรรับ หรื อกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงเปิ ดเผย
รำยละเอียดต่อคู่คำ้ และ/หรื อเจ้ำหนี้และร่ วมกันแก้ไขปั ญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
4.4 ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อคู่คำ้ และ/หรื อเจ้ำหนี้อย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรม
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5. ต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
5.1 ประพฤติปฏิบตั ิภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี
5.2 ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมำะสม
เช่น กำรจ่ำยสิ นจ้ำงให้แก่พนักงำนของคู่แข่ง
5.3 ไม่พยำยำมทำลำยชื่อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย โดยปรำศจำกซึ่ง
มูลควำมจริ ง
6. ต่ อสั งคมส่ วนรวมและชุ มชน
6.1 ไม่กระทำกำรใด ๆ ที่จะมีผลเสี ยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม
6.2 ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงสม่ำเสมอ
6.3 สร้ำงจิตสำนึกในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องและจริ งจัง
6.4 ควบคุมให้มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงำนกำกับดูแล
6.5 ไม่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนให้เกิดกำรหลีกเลี่ยงกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบต่ำง ๆ
6.6 ให้ควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนกำกับดูแล และรำยงำนข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรฝ่ ำฝื น หรื อกำรไม่
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบต่ำง ๆ ต่อหน่วยงำนนั้น
6.7 ไม่กระทำ หรื อเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรให้สินบน หรื อกำรฉ้อรำษฎร์บงั หลวงหรื อใช้อำนำจ
หน้ำที่ของตนแสวงหำผลประโยชน์เพื่อส่ วนตัว
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จรรยาบรรณของพนักงาน
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลบริษัท และการประชาสั มพันธ์
1.1 พนักงำนพึงคำนึงถึงกำรกล่ำวหรื อให้ขอ้ ควำมอันใดต่อบุคคลภำยนอกหรื อสื่ อมวลชน โดยจะ
ต้องชี้ แจงให้ชัด เจนถึ ง คุ ณ วุฒิแ ละคุ ณสมบัติข องผูใ้ ห้ข ้อมู ล กำรกล่ ำ วในฐำนะส่ วนตัว หรื อ
ตำแหน่ งหน้ำที่ใด กำรมีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกับบุคคลกลุ่มหนึ่ งกลุ่มใดที่ได้รับผลประโยชน์จำก
ข้อมูลหรื อข้อควำม หรื อข้อคิดเห็นนั้น ๆ
1.2 พนักงำนทุกคนเป็ นทรัพยำกรขององค์กร ดังนั้นพนักงำนพึงระลึกว่ำกำรพูดกันระหว่ำงเพื่อน
ร่ วมงำน เพื่อนนอกองค์กรหรื อแม้แต่ญำติ ในเรื่ องที่ตนเองไม่รู้จริ งหรื อพูดจำกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
นอกจำกจะเป็ นกำรสร้ ำงควำมไม่น่ำเชื่ อถื อแก่ตนเองแล้ว ยังเป็ นกำรสร้ ำงควำมไม่น่ำเชื่ อถื อต่อ
องค์กรด้วย
1.3 พนักงำนควรมีหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ ให้ควำมกระจ่ำง ควำมชัดเจนในเนื้ อหำข้อมูลของงำนที่
ตนกระทำหรื อรั บผิดชอบเพื่อควำมโปร่ งใส โดยมี เงื่ อนไขว่ำกำรให้ขอ้ มูลเหล่ ำนั้นจะต้องไม่
กระทบกระเทือนบุคคลอื่น และสมควรเปิ ดเผยได้
1.4 ไม่ควรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรใดๆ ที่มิได้เป็ นข้อมูลหรื อข่ำวสำรที่เกิดจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน
ยกเว้นได้รับควำมเห็นชอบจำกผูบ้ งั คับบัญชำ
1.5 พนักงำนควรระมัดระวังกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรแก่บุคคลหรื อหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวกับกิจกรรม
หรื อแผนงำนทำงธุ รกิจในอนำคตของบริ ษทั และควรแนะนำให้บุคคลหรื อหน่วยงำนนั้นติดต่อขอ
ข้อมูลโดยตรงกับหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำร
2. การขัดแย้ งผลประโยชน์
2.1 พนักงำนทุกคนต้องไม่ประกอบธุ รกิจ ดำเนินกำร หรื อลงทุนใดๆ อันเป็ นกำรแข่งขันกับบริ ษทั ไม่
ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้อม
2.2 พนักงำนต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภำยใน ข้อมูลควำมลับของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อเปิ ดเผยแก่
บุคคลภำยนอกหรื อคู่แข่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ ตำมระเบียบ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในระหว่ำงกำรจ้ำงของบริ ษทั หรื อเมื่อ
ออกจำกกำรจ้ำงของบริ ษทั แล้ว โดยไม่ได้รับอนุ ญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษทั เช่น เรื่ องที่
เกี่ยวกับกำรมีมติกำรประมูลรำคำ แผนงำนรำยได้ แผนกำรตลำด กำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยว
กับกำรเงินหรื อธุ รกิจของบริ ษทั
2.3 ในกรณี ที่พนักงำน และหรื อบุคคลในครอบครัวเข้ำไปมีส่วนร่ วม หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อเป็ น
กรรมกำรหรื อที่ปรึ กษำในบริ ษทั อื่นนอกกลุ่มบริ ษทั จะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ และกำร
ประกอบหน้ำที่โดยตรงในบริ ษทั รวมทั้งต้องได้รับอนุมตั ิเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษทั ก่อน
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2.4 พนักงำนควรหลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง หรื อครอบครัว ในกำรติดต่อกำรให้หรื อรับสิ่ งของหรื อเงิน
หรื อประโยชน์อย่ำงอื่นจำกบุคคลอื่นที่มีหน้ำที่ หรื อธุ รกิจเกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อคู่คำ้ เว้นแต่
ในเทศกำล หรื อประเพณี นิยมในมูลค่ำที่เหมำะสมและต้องรำยงำนให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบ
2.5 พนักงำนเมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด นอกเหนือไปจำกที่ได้รับจำกบริ ษทั ควรเปิ ดเผยข้อเท็จ
จริ งต่อบริ ษทั ทันที
3. การประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน ของขวัญและการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
3.1 กำรรับประโยชน์และกำรเกี่ยวข้องทำงกำรเงินกับผูท้ ำธุ รกิจกับบริ ษทั
3.1.1 พนักงำนย่อมไม่เรี ยกร้อง หรื อยอมจะรับเงิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจำกลูกค้ำ
ผูแ้ ทนจำหน่ำย พ่อค้ำ ผูร้ ับเหมำ ผูข้ ำยสิ นค้ำและบริ กำรให้บริ ษทั หรื อจำกบุคคลอื่นใด
ที่ทำธุ รกิจกับบริ ษทั นอกจำกนี้พนักงำนไม่พึงเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรเงินเช่น ร่ วมทุน
หรื อร่ วมทำกำรค้ำ ให้ยมื หรื อกูย้ มื เงิน เรี่ ยไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้ อสิ นค้ำเชื่ อ ซื้ อขำยเช่ำ
หรื อให้เช่ำ หรื อก่อภำระผูกพันทำงกำรเงินใด ๆ กับบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น
3.1.2 บริ ษทั ประสงค์ให้พนักงำนหลีกเลี่ยงกำรให้หรื อรับสิ่ งของ จำกผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
ของบริ ษทั เว้นแต่ในช่วงเทศกำลหรื อประเพณี นิยมในมูลค่ำที่เหมำะสม ซึ่ งพนักงำน
ควรพิจำรณำ หำกมีขอ้ สงสัยให้ปรึ กษำผูบ้ งั คับบัญชำสู งสุ ดของหน่วยงำนโดยทันที
3.1.3 พนักงำนควรหลีกเลี่ยงกำรรับเลี้ยงรับรอง ในลักษณะที่เกินกว่ำเหตุควำมสัมพันธ์ปกติ
จำกบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงำนของบริ ษทั ฯ
3.1.4 กำรรับของขวัญในรู ปของค่ำนำยหน้ำ เงินกูย้ มื ส่ วนแบ่งกำไร ใบหุ น้ หรื อสิ่ งอื่น ๆ ที่
เทียบเท่ำเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้ำมโดยเด็ดขำด
3.2 กำรให้ประโยชน์และกำรเกี่ยวข้องทำงกำรเงินกับผูท้ ำธุ รกิจกับบริ ษทั
3.2.1 บริ ษทั มีนโยบำยที่จะไม่ให้มีกำรมอบของขวัญในรู ปเงินสดในนำมของบริ ษทั เว้นแต่กรณี
ที่ได้กำหนดไว้อย่ำงชัดเจน เช่น
ก. เป็ นไปโดยพอประมำณ ไม่บ่อยครั้ง และเหมำะสมกับโอกำส
ข. ให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริ ษทั ในเรื่ องจรรยำบรรณ
ค. เพื่อให้เกิดกำรตัดสิ นใจทำงธุ รกิจที่ถูกต้องและดีงำม
ง. อยูภ่ ำยใต้กฎหมำยที่ใช้บงั คับ
จ. อยูภ่ ำยใต้ควำมประพฤติและจำรี ตประเพณี ที่ดีงำม
3.2.2 ของขวัญหรื อเงินสดทั้งหมด ต้องทำกำรเบิกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมปกติในแบบกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยของพนักงำน แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งมีกำรบันทึกวัตถุประสงค์ของค่ำใช้จ่ำยที่ถูกต้องและ
ชัดเจน
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3.2.3 ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั พนัก งำนอำจมี ค่ ำ ใช้จ่ำ ยเพื่อกำรเลี้ ยงรั บ รองในมูล ค่ ำ
พอประมำณ และอนุ ม ตั ิ โดยผูบ้ งั คับ บัญชำสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงำน รวมถึ ง สอดคล้องกับ
ประเพณี นิยมในท้องถิ่นนั้นๆ โดยทัว่ ๆ ไปกำรเลี้ยงรับรองไม่ควรจะกระทำบ่อยและควร
จะอยูใ่ นขอบข่ำยที่เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบทำงธุ รกิจของแต่ละบุคคล และควรเป็ น
กำรเลี้ ยงรับรองในลักษณะตอบแทนซึ่ ง กันและกัน จึ งจะถื อว่ำเป็ นรำยจ่ำยปกติ ในกำร
ดำเนินธุ รกิจ
4. การประพฤติปฏิบัติ
4.1 ต่ อบริษัท
4.1.1 พนักงำนควรอุทิศตนให้งำนบริ ษทั อย่ำงเต็มที่ รักษำระเบียบวินยั ตรงต่อเวลำและซื่ อสัตย์
ยึดมัน่ ในนโยบำยของบริ ษทั ที่จะดำเนินธุ รกิจให้มีควำมมัน่ คง มีผลกำไรเพื่อส่ งผลดีต่อผู ้
ถือหุน้ ในระยะยำว
4.1.2 พนักงำนควรใช้และรักษำทรัพย์สิน/อุปกรณ์ของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และไม่นำ
ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อใช้ทำงำนให้กบั สถำนประกอบกำรอื่นทั้งในเวลำงำน
หรื อนอกเวลำงำน ซึ่ งถึงแม้สถำนประกอบกำรอื่นนั้นจะดำเนินธุ รกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ก็ตำม พนักงำนควรสร้ำงจิตสำนึกในตนเองปลูกฝังให้มีควำมรักกำรประหยัดรวม
ทั้งให้ควำมเอำใจใส่ และช่วยดำเนินกำรใด ๆ ที่จะรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้
มีควำมสะอำด ปลอดภัย และน่ำรื่ นรมย์อยูเ่ สมอ
4.1.3 พนักงำนควรหลีกเลี่ยงและระมัดระวังกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรนำข้อมูล หรื อเรื่ องรำว
ของพนักงำนอื่ น หรื อผูบ้ ริ หำรทั้งในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับกำรปฏิ บตั ิ งำน และเรื่ องส่ วนตัวไป
เปิ ดเผยหรื อวิพำกษ์วิจำรณ์ใ นลักษณะที่จะก่อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยหรื อกระทบกระเทือน
แก่พนักงำน ผูบ้ ริ หำร หรื อภำพลักษณ์และชื่อเสี ยงโดยรวมของบริ ษทั
4.1.4 พนักงำนควรหมัน่ แสวงหำเพิ่มพูนควำมรู ้ เพื่อเป็ นบุคลำกรที่เพียบพร้อมด้ำนคุณวุฒิ
และประสบกำรณ์ โดยตั้งมัน่ อยูบ่ นพื้นฐำนของควำมเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริ ต
4.1.5 พนักงำนพึงรักษำและร่ วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมัคคี และควำมเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียว
กันในหมู่พนักงำน สร้ำงบรรยำกำศของกำรทำงำนที่เปิ ดโอกำส ให้มีกำรเสนอข้อคิดเห็น
ใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันได้ รวมถึงกำรเอำใจใส่ อย่ำงจริ งจังและเคร่ งครัด
ต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้ำงคุณภำพ ประสิ ทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กรไปสู่
ควำมเป็ นเลิศ
4.1.6 พนักงำนพึงละเว้นควำมสัมพันธ์เชิงเสน่หำ อันจะนำไปสู่ กำรเอื้อประโยชน์กบั ผูร้ ่ วมงำน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ ผูบ้ งั คับบัญชำ ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลเสี ยกับบริ ษทั
4.1.7 บริ ษทั มีนโยบำยว่ำ พนักงำนต้องมีควำมรับผิดชอบต่อองค์กรร่ วมกัน หมำยถึงกำรไม่นิ่ง
เฉยเมื่อเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อสมำชิกในองค์กรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงไม่ถูกต้อง หรื อ
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กระทำกำรใด ๆ ที่จะเป็ นผลเสี ยต่อองค์กร ด้วยกำรบอกกล่ำวตักเตือนพนักงำนผูน้ ้ นั หำก
ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชำของตนตำมลำดับชั้นโดยทันที
4.1.8 บริ ษทั มีนโยบำยว่ำพนักงำนพึงระลึกอยูเ่ สมอว่ำกำรเป็ นพนักงำนขององค์กรหรื อกำรมำ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยไม่วำ่ งำนนั้นจะมีควำมยำกหรื อง่ำย พนักงำนไม่ควร
บอกปฏิเสธจนกว่ำจะได้มีกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงสุ ดควำมสำมำรถและได้ปรึ กษำผูบ้ งั คับ
บัญชำอย่ำงต่อเนื่อง
4.1.9 พนักงำนทุกคนพึงเคำรพในองค์กร หรื อสถำบัน หรื อนโยบำยขององค์กร ไม่วำ่ นโยบำย
ขององค์กรจะเป็ นอย่ำงไรขอให้พึงระลึกอยูเ่ สมอว่ำ นโยบำยนั้นถูกกำหนดขึ้นบนพื้น
ฐำนของควำมเหมำะสมขององค์กรและพนักงำนโดยส่ วนรวม เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
พนักงำนโดยส่ วนใหญ่และต้องไม่กล่ำวร้ำยต่อองค์กร หรื อนโยบำยขององค์กร หรื อใน
ด้ำนอื่นๆ โดยปรำศจำกข้อมูลที่เป็ นจริ ง
4.2 ต่ อผู้บังคับบัญชา
4.2.1 พนักงำนควรเคำรพและให้เกียรติ มีสัมมำคำรวะต่อผูบ้ งั คับบัญชำ
4.2.2 พนักงำนควรรับฟังคำแนะนำจำกผูบ้ งั คับบัญชำ และควรปฏิบตั ิงำนตำมลำดับขั้นกำร
บังคับบัญชำ
4.2.3 พนักงำนควรปฏิบตั ิตำมคำสั่งของผูบ้ งั คับบัญชำ ซึ่ งสั่งโดยชอบด้วยหน้ำที่แต่หำกมีเหตุ
ผลหรื อเหตุกำรณ์ใดๆ ที่ทำให้ไม่อำจปฏิบตั ิตำมคำสั่งได้ ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชำ
ทรำบทันที
4.3 ต่ อผู้ใต้ บังคับบัญชา
4.3.1 พนักงำนควรพิจำรณำหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรบริ หำรงำนบุคคลโดยรวม
ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำให้อยูบ่ นพื้นฐำนของควำมเป็ นธรรมและเหมำะสม
4.3.2 ส่ งเสริ มและพัฒนำทักษะควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน
4.3.3 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชำและพยำยำมประสำนควำมคิด
เพื่อนำไปใช้ในทำงที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
4.3.4 เข้ำใจในสภำพกำรทำงำน วิธีกำรและขั้นตอนในกำรปฏิบตั ิงำน ตลอดจนช่วยแนะนำ
สนับสนุนและแก้ไขปั ญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรทำงำนด้วยควำมเต็มใจ
4.3.5 ปฏิบตั ิและใช้วำจำต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำด้วยควำมสุ ภำพ เคำรพในควำมเป็ นปั จเจกชน
และศักดิ์ศรี ของควำมเป็ นมนุษย์ไม่ดูถูกเหยียดหยำม หรื อปฏิบตั ิ หรื อใช้วำจำที่จะก่อ
ให้เกิดควำมแตกแยกสำมัคคี
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4.4 ต่ อเพือ่ นร่ วมงาน
4.4.1 ต้องปรับตัวให้สำมำรถทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ พร้อมทั้งให้เกียรติเคำรพในสิ ทธิ และรับ
ฟังควำมคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงำน
4.4.2 ต้องเอำใจใส่ ต่องำนในหน้ำที่ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูร้ ่ วมงำน ตักเตือน หรื อแนะนำ
เมื่อเห็นเพื่อนร่ วมงำนกระทำสิ่ งที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมำะสมและอดกลั้น รู ้จกั ช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน
5. กิจกรรมนอกของพนักงาน
5.1 พนักงำนจะต้องอุทิศเวลำให้กบั กำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั อย่ำงเต็มที่ กำรที่พนักงำนจะเข้ำร่ วม
กิจกรรมภำยนอกของบริ ษทั จะต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงกรณี ที่อำจนำไปสู่ ขอ้ สงสัยในควำม
ซื่ อสัตย์สุจริ ต กำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคล และกำรประกอบธุ รกิจแข่งขันกับบริ ษทั หรื อ
ลูกค้ำ
5.2 กำรแสดงตนของพนักงำนต่อองค์กรภำยนอก พนักงำนจะต้องแสดงควำมชัดเจนว่ำกระทำใน
นำมส่ วนตัวหรื อในฐำนะตัวแทนบริ ษทั
5.3 กำรได้รับผลตอบแทนจำกกิจกรรมภำยนอกที่พนักงำนเข้ำร่ วมในฐำนะตัวแทนของบริ ษทั จะต้อง
แจ้งให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรได้รับทรำบและให้อยูใ่ นดุลพินิจของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
6. การติดต่ อกับองค์ กรกากับดูแลภายนอก
6.1 หน่วยงำนต่ำงๆ ในบริ ษทั ต้องให้ควำมร่ วมมือและอำนวยควำมสะดวกให้กบั หน่วยงำนกำกับ
ดูแลภำยนอกในกรณี ที่มีกำรขอข้อมูลหรื ออื่น ๆ
6.2 กำรเปิ ดเผยข้อมูลหรื อรำยงำนต่ำงๆ ตำมที่องค์กรกำกับดูแลภำยนอกร้องขอเป็ นครั้งครำวควร
แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนกำกับดูแลทรำบด้วยทุกครั้งและต้องจัดเก็บหลักฐำนไว้ที่หน่วยงำนต้น
สังกัดอย่ำงน้อยจำนวน 1 ชุด เพื่อให้สำมำรถอ้ำงอิงได้ภำยหลัง
7. การเก็บรักษาความลับของลูกค้ า
กำรเก็บรักษำควำมลับของลูกค้ำและหน่วยงำนภำยในบริ ษทั ก็เป็ นปั จจัยที่สำคัญประกำรหนึ่งที่
จะทำให้บริ ษทั ได้รับควำมเชื่อถือไว้วำงใจจำกลูกค้ำได้ บริ ษทั กำหนดหลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบตั ิดงั
ต่อไปนี้
7.1 ต้องจัดเก็บข้อมูลหรื อเอกสำรหลักฐำนของลูกค้ำไว้ในที่ปลอดภัยและจัดให้มีระบบควบคุมกำร
เบิกใช้เอกสำรหลักฐำนของลูกค้ำอย่ำงรัดกุม และระมัดระวังไม่ให้ขอ้ มูลของลูกค้ำถูกเปิ ดเผย
โดยไม่ต้ งั ใจ
7.2 ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลลูกค้ำให้พนักงำนของหน่วยงำนอื่น หรื อบุคคลอื่นรับทรำบอันอำจมีผล
กระทบต่อผลประโยชน์หรื อภำพลักษณ์ของลูกค้ำ เว้นแต่
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1. ได้รับควำมยินยอมจำกลูกค้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้เปิ ดเผยข้อมูลได้
2. คำสัง่ ศำลหรื อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผมู ้ ีอำนำจตำมกฎหมำยในประเทศไทยสัง่ ให้รำยงำน
หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
3. กำรเปิ ดเผยข้อมูลนั้นกระทำไปเพื่อป้ องกันควำมเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้นกับบริ ษทั อัน
เนื่องมำจำกกำรกระทำที่ผิดกฎหมำยของลูกค้ำ หรื อเป็ นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำม
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
8. วิธีปฏิบัติเกีย่ วกับการรับข้ อร้ องเรียนจากลูกค้ า
เพื่อให้กำรพิจำรณำข้อร้องเรี ยนมีควำมยุติธรรมทั้งฝ่ ำยผูร้ ้องเรี ยนและผูถ้ ูกร้องเรี ยน ดังนั้นบริ ษทั
จึงกำหนดกฎเกณฑ์ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
8.1 บริ ษทั จะไม่รับพิจำรณำข้อร้องเรี ยนที่มีลกั ษณะเป็ นบัตรสนเท่ห์ หรื อหนังสื อร้องเรี ยนแทนผูอ้ ื่น
8.2 กำรร้องเรี ยนของลูกค้ำจะต้องจัดทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยมีรำยละเอียดอย่ำงชัดเจนได้แก่
ชื่อ -นำมสกุล ของผูร้ ้องเรี ยนและผูถ้ ูกร้องเรี ยน เหตุผลที่ร้องเรี ยนและสิ่ งที่จะขอให้บริ ษทั ดำเนิ น
กำร รวมทั้งนำส่ งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ้องเรี ยน (ถ้ำมี) ส่ งให้หน่วยงำนกำกับดูแล
8.3 บริ ษทั จะจัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำและดำเนิ นกำรตำมควำมเหมำะสม
8.4 หน่วยงำนกำกับดูแลจะรวบรวมหนังสื อร้องเรี ยนของลูกค้ำ และเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
จัดเก็บรักษำไว้เพื่อกำรอ้ำงอิงและตรวจสอบในอนำคต
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