
 

 1 / 10 

 

นโยบาย เร่ือง จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

กลุ่มธุรกจิการเงนิเกียรตนิาคินภัทร 

บทน า 

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร (“กลุม่ธุรกิจฯ”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีช่ือเสยีงที่ดี ดงันัน้การด ารงไว้ซึง่ความนา่เช่ือถือที่ลกูค้า 
ผู้ ร่วมงาน ผู้ ถือหุ้น หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนทัว่ไป มีตอ่กลุม่ธุรกิจฯ ของเราถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุ
คนที่พงึปฏิบตัิ โดยทกุคนต้องยดึถือและปฏิบตัิหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ระมดัระวงัรอบคอบ 
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายตา่งๆ ที่ก ากบัหรือใช้กบัธุรกิจของเรา ปฏิบตัิตามมาตรฐานและด าเนินธุรกิจด้วย
ความมีจริยธรรม ซื่อสตัย์สจุริต และมีความรับผิดชอบ โดยยดึถือหลกัของการให้บริการที่มีมาตรฐาน เพราะการด าเนินธุรกิจของเราอยูบ่น
พืน้ฐานของความไว้วางใจและความเช่ือถือจากลกูค้าและประชาชนทัว่ไป 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจฉบบันีไ้ด้ระบหุลกัการส าคญัๆ ที่ควรยดึถือปฏิบตัิ อยา่งไรก็ดี ทกุคนพงึตระหนกัไว้เสมอวา่ไมม่ีนโยบายหรือ
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานใดที่จะครอบคลมุทกุเร่ืองได้ ฉะนัน้เมื่อต้องการค าแนะน าในเร่ืองที่มิได้มีระบไุว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจฉบบั
นี ้ พนกังานสามารถขอค าปรึกษาจากหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์หรือผู้บริหารระดบัสงูได้ อยา่งไรก็ตาม ในหลายๆ กรณีนัน้ 
พนกังานจะต้องใช้มาตรฐานทางจรรยาบรรณของตนเองในการตดัสินปัญหา โดยให้ตัง้ค าถามดงัตอ่ไปนี ้

• การกระท านัน้ถกูกฎหมายหรือไม ่
• การกระท านัน้มีผลตอ่เสถียรภาพทางการเงิน ชีวิต สขุภาพ หรือความปลอดภยัของผู้ใดหรือไม่ 
• การกระท านัน้สอดคล้องกบันโยบายของกลุม่ธุรกิจฯ หรือไม ่ 
• การกระท านัน้จะมีผลกระทบต่อช่ือเสยีงของกลุม่ธุรกิจฯ หรือไม่ 
• การกระท านัน้จะท าให้เราสญูเสยีลกูค้าหรือไม ่ถ้าลกูค้ารับรู้ถึงการกระท านัน้ 
• การกระท านัน้จะถือเป็นแนวปฏิบตัิโดยทัว่ไปของภาคธุรกิจหรือของสงัคมตอ่ไปหรือไม่ 
• เราจะรู้สกึอบัอายหรือไมถ้่าผู้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บงัคบับญัชา ครอบครัว หรือเพื่อนๆ รู้ในรายละเอียดต่างๆ ของการ

กระท านัน้ทัง้หมด หรือหนงัสอืพิมพ์ได้ตีพิมพ์รายละเอียดตา่งๆ นัน้ 
• การกระท านัน้อาจถือเป็นพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมหรือดเูหมือนจะเป็นพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมหรือไม่ 
• เราจะรู้สกึอยา่งไรถ้าผู้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บงัคบับญัชาประพฤติเช่นเดียวกนั 
• การกระท าหรือการด าเนินการที่ก าลงัพิจารณาอยูน่ัน้เป็นการกระท าหรือการด าเนินการที่ท าให้เรารู้สกึไมส่บายใจหรือไม ่ 
• เราก าลงัยอมผอ่นปรนระดบัหลกัจรรยาบรรณของตนเองในทางใดทางหนึง่หรือไม ่

บางครัง้ในการด าเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานอาจเกิดการกระท าผิดโดยมิได้เจตนา แต่กลุ่มธุรกิจฯ จะไม่ยอมรับการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือการไม่ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณหรือจริยธรรม เพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะท าลายความไว้วางใจและความเช่ือถือ
จากลกูค้า  

ทกุคนควรใช้วิจารณญาณที่ถกูต้องในการด าเนินธุรกิจ และควรระลกึเสมอวา่การยดึมัน่และปฏิบตัิงานด้วยความมีจริยธรรม จะช่วยสง่เสริม
ภาพลกัษณ์ที่ดีของกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร  ท าให้เรามีช่ือเสยีงที่ดีและสามารถพฒันาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืน   
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 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการและพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯต้องหลีกเลี่ยงการมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายนอกกลุม่ธุรกิจฯหรือมี
กิจกรรมอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึง่สือ่ถึงความไมเ่หมาะสม ผิดจริยธรรม ท าให้กลุม่ธุรกิจฯ
เสยีช่ือเสยีง กระทบการใช้วิจารณญาณและความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ของตน หรือท าให้กลุม่ธุรกิจฯ ลกูค้า ผู้
ถือหุ้น คูค้่า และประชาชนทัว่ไปไม่ได้รับประโยชน์สงูสดุ กรรมการและพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯทกุคนจะต้องสงัเกต
สิง่ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และพยายามหลกีเลีย่งสิง่เหลา่นัน้  

- การประกอบธุรกิจและการถอืครองหลกัทรัพย์ 

กรรมการ และพนกังานทกุคนของกลุม่ธุรกิจฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายการมีผลประโยชน์นอกกลุม่ธุรกิจฯ อย่าง
เคร่งครัด เช่น รายงานกิจกรรมทางธุรกิจภายนอกกลุม่ธุรกิจฯ ซึ่งรวมถึงการมีหุ้นหรือผลประโยชน์ในบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นในธุรกิจอื่น การเป็นพนกังานในกิจการของครอบครัว หรือเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นให้กลุ่มธุรกิจฯทราบ เพื่อพิจารณาถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ ทัง้นี ้
ความเหมาะสมในการเข้าไปมีสว่นร่วมในการด าเนินธุรกิจนอกกลุม่ธุรกิจฯ การมีผลประโยชน์ และการแสวงหา
โอกาสการลงทุนนอกกลุ่มธุรกิจฯ ในลกัษณะอื่นๆ นัน้ต้องพิจารณาในหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะและ
ขอบเขตของผลประโยชน์ที่ได้รับ ความเป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ธุรกิจฯกบักิจกรรมดงักลา่วรวมถึงหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 

การเป็นกรรมการ หรือพนกังานให้กับบริษัทอื่นหรือให้กบักิจกรรมใดที่เป็นไปเพื่อการแสวงหาต าแหน่งทางการ
เมืองหรือการมีบทบาทอย่างเป็นทางการในการช่วยรณรงค์เพื่อให้ได้ต าแหน่งทางการเมืองของบุคคลใดบุคคล
หนึง่จะต้องไมเ่ป็นการด าเนินการในนามของกลุม่ธุรกิจฯ และได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ธุรกิจ
ฯ และในกรณีที่จะเป็นกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องได้รับการอนมุตัิ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ธุรกิจฯ ก่อน 

- การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

กลุม่ธุรกิจฯไมส่นบัสนนุให้มีการเข้าท ารายการระหวา่งกลุม่ธุรกิจฯกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และบคุคลที่
เก่ียวข้อง (“รายการระหวา่งกนั”) เพื่อหลีกเลีย่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกลุม่ธุรกิจฯกบับคุคลดงักลา่ว 
อยา่งไรก็ตาม กลุม่ธุรกิจฯอาจมีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการระหวา่งกนั ซึง่ธุรกรรมดงักลา่วต้องเป็นไปเพื่อการ
ด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯและไมข่ดัตอ่กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 

 การหาผลประโยชน์จากกลุ่มธุรกิจฯ 

กรรมการและพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ ต้องปฏิบตัิงานอยา่งเต็มความสามารถเพื่อผลประโยชน์ของกลุม่ธุรกิจฯ และต้อง
ไมใ่ช้โอกาสจากการได้ใช้ทรัพย์สนิ ได้รับข้อมลู หรือจากการด ารงต าแหนง่ในกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อหาผลประโยชน์สว่นตวัอนั
เป็นการฝ่าฝืนนโยบายของกลุม่ธุรกิจฯ และจะไมท่ าการแขง่ขนักบักลุม่ธุรกิจฯ 
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 หน้าที่ในการรักษาความลบั 

- ข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย 

ในการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ กรรมการและพนกังานอาจได้รับข้อมลูที่ไม่สมควรเปิดเผยต่อบคุคลอื่นหรือ
สาธารณชน ซึง่ข้อมลูเหลา่นัน้อาจเป็นข้อมลูที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะตลาด การเจรจาต่อรอง การวางกล
ยทุธ์ และความสมัพนัธ์กบัลกูค้า คู่แข่ง หรือผู้ขายสินค้าและบริการต่างๆ กรรมการและพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ 
จึงต้องรักษาความลบัของข้อมูลที่ได้จากลกูค้าและผู้ขายสินค้าและบริการต่างๆ และระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่งใน
การท่ีจะไมใ่ช้ข้อมลูที่ได้รับมาไปในทางที่ไมส่มควร รวมถึง ไมเ่ปิดเผยข้อมลูดงักลา่วโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่
ว่าด้วยวิธีใด ให้แก่บคุคลอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบคุคลอื่น  ทัง้นี ้
หน้าที่ในการรักษาความลบัของข้อมลูอาจละเว้นได้เมื่อต้องปฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมลู 

- สื่อมวลชน สิ่งพิมพ์ และการปรากฏตัวในที่สาธารณะ 

กรรมการและพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯต้องไมใ่ห้ข้อมลูของกลุม่ธุรกิจฯซึง่ไมค่วรเปิดเผยกบับคุคลภายนอกรวมถึง
สื่อมวลชน  เว้นแต่จะได้รับอนญุาต ในทกุกรณีกรรมการและพนกังานทกุคนจะต้องสง่ค าถามของสื่อมวลชนให้
ส านกัสือ่สารองค์กรกลุม่ธุรกิจ และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกลุม่ธุรกิจฯเทา่นัน้ที่มีสทิธิออกความเห็นกบัสือ่มวลชนได้ 

ก่อนออกสิ่งพิมพ์ กล่าวสุนทรพจน์หรือให้สมัภาษณ์ พนักงานจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าฝ่ายก่อน ถ้า
สิง่พิมพ์ ค ากลา่วสนุทรพจน์ ค าให้สมัภาษณ์ หรือการปรากฏตวันัน้อาจเป็นท่ีสนใจของประชาชนและมีผลกระทบ
ต่อกลุม่ธุรกิจฯ พนกังานจะต้องได้รับอนญุาตจากส านกัสื่อสารองค์กรกลุม่ธุรกิจก่อน นอกจากนี ้ถ้าสิ่งพิมพ์ ค า
กลา่วสนุทรพจน์ หรือค าให้สมัภาษณ์นัน้เก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ พนกังานจะต้องได้รับ
อนญุาตจากหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ก่อน 

- ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า 

กลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบายในการรักษาความลบัและความปลอดภยัในข้อมลูสว่นตวัของลกูค้า  กลา่วคือ กลุม่ธุรกิจฯ 
จะไมค้่าก าไรจากข้อมลูสว่นตวัของลกูค้าและจะไมเ่ผยแพร่ข้อมูลของลกูค้ายกเว้นได้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนด พนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ ต้องไม่ปรึกษาธุรกิจที่เก่ียวกบัลกูค้าของตน
กบัพนกังานอื่นยกเว้นในกรณีที่จ าเป็นต้องรู้ และผู้ให้บริการภายนอกที่ทราบข้อมลูของลกูค้าจะต้องเก็บข้อมลูนัน้
เป็นความลบัและใช้ข้อมลูนัน้ในการให้บริการตอ่กลุม่ธุรกิจฯ เทา่นัน้ 

 การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

- การเสนอผลิตภณัฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ลกูค้า 

กลุม่ธุรกิจฯ ให้ความส าคญัในการเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีเหมาะสมกบัความต้องการและความสามารถของ
ลกูค้า  มีการเปิดเผยข้อมลูผลติภณัฑ์และบริการโดยครอบคลมุถึงเง่ือนไขและความเสีย่งที่เก่ียวข้อง และให้ข้อมลู
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อย่างเพียงพอในการตดัสินใจ รวมถึง การโฆษณาประชาสมัพันธ์จะต้องสื่อสารด้วยความโปร่งใสข้อความที่
ชดัเจนไมท่ าให้เกิดความเข้าใจผิด   

- พฤติกรรมที่ขาดจรรยาบรรณและความสัมพนัธ์กบัคู่แข่ง คู่ค้า และลูกค้าของกลุ่มธุรกิจฯ 

กลุม่ธุรกิจฯ ต้องการสร้างความเป็นเลิศและมีผลงานเหนือคู่แข่งอย่างสจุริตและเป็นธรรม ความได้เปรียบในการ
แขง่ขนัต้องเกิดจากการด าเนินงานท่ีดีกวา่ มิใช่เกิดจากการท าธุรกิจอยา่งไร้จรรยาบรรณและผิดกฎหมาย  

กลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัิตอ่คูค้่าทกุรายด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบธุรกิจ และปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขต่างๆ 
ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ กลุม่ธุรกิจฯ จะแจ้งให้คู่ค้า
ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล 

พนกังานของกลุ่มธุรกิจฯ ต้องปฏิบตัิกับลกูค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ คู่แข่ง รวมทัง้พนกังานคนอื่นๆ ของกลุ่ม
ธุรกิจฯ อย่างเป็นธรรม  ไม่เอาเปรียบใครด้วยวิธีที่ไร้จรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย เช่น การป่ันราคา การปกปิด 
การใช้เอกสิทธ์ิทางข้อมูลในทางท่ีผิด การให้ข้อมูลส าคญัอย่างไม่ถูกต้อง  และการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมใน
ลกัษณะอื่นๆ เช่น การก าหนดราคาซือ้ ขาย หรือเง่ือนไขที่ไม่เป็นธรรมกบัลกูค้า ทัง้นีร้วมถึงการจ้างพนกังานของ
คูแ่ขง่เพื่อให้ได้มาซึง่ความลบัทางการค้าหรือข้อมลูอื่นๆ ของคูแ่ขง่ซึง่ถือเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมและอาจผิด
กฎหมาย รวมถึง การจดัการท่ีเหมาะสมในการระงบัหรือไกลเ่กลีย่ข้อพิพาทท่ีอาจเกิดขึน้ 

นอกจากนี ้การพยายามเพิ่มยอดขายโดยให้ร้ายสนิค้าและบริการของธนาคารหรือบริษัทอื่นๆ หรือการโฆษณาที่ไม่
ตรงกับความจริง หลอกลวง และไม่เป็นไปตามกฎหมายถือเป็นการขดัต่อนโยบายของกลุม่ธุรกิจฯ เนื่องจากกลุ่ม
ธุรกิจฯ มีเปา้หมายในการขยายธุรกิจด้วยการน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีกว่า  และให้ลกูค้าสามารถเลือกใช้
บริการได้อยา่งเสรี โดยไมข่ดัขวางกรณีเปลีย่นไปใช้บริการกบัที่อื่น 

- ของขวัญ เงนิรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิของกลุ่มธุรกิจฯ 

กรรมการ พนกังานและสมาชิกในครอบครัวของกรรมการและพนกังานจะต้องไมรั่บของขวญั การสนัทนาการท่ี
มากหรือบอ่ยเกินไป รวมทัง้สิง่ตอบแทนอื่นใดที่ถือวา่มีมลูคา่มากเกินปกตจิากบคุคลหรือบริษัทห้างร้านอื่นที่กลุม่
ธุรกิจฯ ประกอบธุรกิจหรือจะประกอบธุรกิจด้วย ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

กลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบายห้ามมิให้พนกังานติดสนิบน ตอบแทน หรือให้เงินแก่บคุคล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบริษัทห้างร้าน
ใด เพื่อรับประโยชน์ในทางธุรกิจที่ไมเ่หมาะสมหรือเพื่อมีอิทธิพลตอ่การด าเนินธุรกิจ นโยบายนีค้รอบคลมุถึงการ
จ่ายเงินทกุลกัษณะไมว่า่จะถกูกฎหมายหรือไมก็่ตาม อยา่งไรก็ตาม ถ้ามกีารจา่ยเงินหรือให้ของขวญั (รวมถึง
สนัทนาการ) แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนกังาน หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบัองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่อยูใ่นความควบคมุ
ของรัฐ พนกังานจะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบในเร่ืองนัน้ๆ ของกลุม่ธุรกิจฯ  

 

 

เนือ้หาซ า้กบัด้านลา่ง 

ขอให้เป็นยกตวัอยา่ง

แทน 
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- ค าร้องเรียนของลกูค้า 

เมื่อกลุม่ธุรกิจฯได้รับค าร้องเรียนจากลกูค้าหรือเกิดความไม่เห็นพ้องของลกูค้า พนกังานจะต้องรายงานศนูย์รับ
เร่ืองร้องเรียน หรือ หน่วยงานรับผิดชอบที่แต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯก าหนด ให้ทราบทันทีเพื่อจะได้ท าการ
สอบสวน แก้ไขปัญหา และรายงานเร่ืองราวตามกฎระเบียบตอ่ไป โดยค าร้องเรียนต้องได้รับการจดัการอย่างเป็น
ธรรมและรวดเร็ว  

 การปฏิบัตต่ิอผู้อื่นอย่างเคารพและให้เกียรต ิ

กลุ่มธุรกิจฯมีความตัง้ใจจริงที่จะปฏิบัติกับทุกคนอย่างให้เกียรติ เห็นอกเห็นใจ และให้ความเคารพ นอกจากนี ้
กรรมการและพนกังานของกลุม่ธุรกิจฯ ต้องมีความซื่อสตัย์และให้ความเป็นธรรมกบัผู้อื่น ช่ืนชมผู้อื่นเมื่อถึงเวลาอนั
ควร ไมว่ิพากษ์วิจารณ์กนัในที่สาธารณะ และสง่เสริมให้มีการเปิดรับความคิดเห็น ให้ความร่วมมือและปรึกษาหารือ
กนั ความสมัพนัธ์ในหมูเ่พื่อนร่วมงานในกลุม่ธุรกิจฯ มีมาตรฐานเช่นเดียวกบัความสมัพนัธ์ต่อลกูค้าและผู้ ถือหุ้นของ
กลุม่ธุรกิจฯ ตลอดจนสาธารณชนทัว่ไปทัง้ในแง่ของความซื่อสตัย์และจรรยาบรรณ  

กลุม่ธุรกิจฯสง่เสริมความหลากหลายในหมูพ่นกังาน ซึง่ท าให้กลุม่ธุรกิจฯมีข้อได้เปรียบในความสามารถในการแขง่ขนั
ทางธุรกิจ และมีนโยบายที่เคร่งครัดในการให้โอกาสที่เท่าเทียมกนัในเร่ืองการจ้างงาน การพฒันา การสง่เสริม และ
การตอบแทน  กลุม่ธุรกิจฯต้องการให้แรงจูงใจ รักษา และให้รางวลัพนกังานซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ได้ตามมาตรฐานสงูสดุ 
และจะเลือ่นต าแหนง่ให้เหมาะสมตามคณุสมบตัิและคณุความดีของพนกังาน   

กลุม่ธุรกิจฯไม่ยอมรับการเลือกปฏิบตัิอนัเนื่องด้วยเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุความพิการ หรือรสนิยมทาง
เพศ และไม่ยอมรับการเลือกปฏิบตัิที่ผิดกฎหมายทกุรูปแบบ รวมทัง้ ไม่ยอมรับการคกุคาม โดยการแสดงออกทาง
ค าพูดหรือกิริยาท่าทาง ท่ีอาจกระทบต่อเกียรติหรือศกัดิ์ศรีของผู้ อ่ืนในท่ีท างาน พนกังานซึ่งถกูเลือกปฏิบตัิหรือพบ
เห็นการเลอืกปฏิบตัิซึง่เก่ียวกบัเร่ืองงาน การคกุคาม หรือปัญหาในท านองเดียวกนัควรรายงานปัญหาให้หวัหน้าฝ่าย
ของตน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ทราบ เพื่อแต่ละบริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ จะได้
ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และด าเนินการลงโทษทางวินยัตามกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง ตอ่ไป 

การเป็นหนีส้ินในหมู่พนักงานเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างที่สุด และจะต้องไม่เกิดขึน้จนถึงขัน้ที่อาจกระทบกับ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหน้าฝ่ายกบัพนกังานหรือความรับผิดชอบเร่ืองงาน  

 การรักษาข้อมูล และทรัพย์สนิของกลุ่มธุรกิจฯ 

- การใช้เพื่อธุรกิจ 

ทรัพย์สนิของกลุม่ธุรกิจฯประกอบไปด้วยทนุ สิ่งอ านวยความสะดวก เคร่ืองมือ ข้อมลูของกลุม่ธุรกิจฯ เทคโนโลยี 
แผนธุรกิจ แนวความคิดเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการใหม ่ความลบัทางการค้า แผนการใหม่ สิ่งท่ีมีลิขสิทธ์ิ และ
รายช่ือลูกค้า  พนักงานของกลุ่มธุรกิจฯต้องรักษาทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจฯและใช้ทรัพย์สินนัน้อย่างมี
ประสทิธิภาพ เพื่อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจที่ถกูกฎหมายเท่านัน้ การกระท าใดก็ตามที่ต้องสงสยัว่าเป็นการฉ้อโกง
หรือลกัทรัพย์ของกลุม่ธุรกิจฯจะต้องมีการรายงานเพื่อด าเนินการสอบสวนทนัที   
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- ข้อมูลของกลุ่มธุรกิจฯและทรัพย์สินทางปัญญา 

พนกังานทกุคนมีหน้าที่รักษาข้อมลูของกลุม่ธุรกิจฯ และทรัพย์สนิทางปัญญา ข้อมลูของกลุม่ธุรกิจฯ หมายถึงแผน
ธุรกิจ การตลาด และบริการต่างๆ ข้อมูลและรายงานด้านการเงินที่ยงัไม่เปิดเผย ฐานข้อมูล ข้อมูลของลกูค้า 
ข้อมูลเก่ียวกับเงินเดือนและโบนัส ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วยความลับทางการค้า สิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายการค้า และลขิสิทธ์ิต่างๆ การใช้หรือเผยแพร่ข้อมลูเหลา่นีโ้ดยไม่ได้รับอนญุาตถือเป็นการกระท าผิด
นโยบายของกลุม่ธุรกิจฯ และอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมายและอาจต้องโทษทัง้ทางแพง่และอาญาด้วย 

ทรัพย์สินทางปัญญาในที่นีห้มายถึงทรัพย์สินที่ไม่มีตวัตนของกลุม่ธุรกิจฯ เช่น วิธีการด าเนินธุรกิจ แผนการใหม ่
เคร่ืองหมายการค้า และสาระของสิ่งพิมพ์ของกลุม่ธุรกิจฯ แผนการใหม่ และสิ่งต่างๆ ซึ่งพนกังานคิดริเร่ิมขึน้อนั
เนื่องมาจากการท างานให้กลุม่ธุรกิจฯนัน้ถือเป็นทรัพย์สนิของกลุม่ธุรกิจฯ  

ในขณะเดียวกนั กลุ่มธุรกิจฯ ก็เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื่นๆ ด้วย การใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับ
อนญุาตจากสิง่ตา่งๆ (เสยีง ภาพ ข้อความ) ท่ีบคุคลอ่ืนได้จดสทิธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า หรือลขิสิทธ์ิไว้ เป็นการ
กระท าที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาดไมว่า่สิ่งนัน้จะได้มาอยา่งไรก็ตาม ทัง้นีร้วมถึงการใช้โปรแกรมหรือเคร่ืองมืออื่นใดซึ่ง
ท าขึน้เพื่อหลกีเลีย่งหรือละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น  

- การปฏิบัตติามระบบการควบคุมภายใน 

กลุม่ธุรกิจฯ มีระบบการควบคมุภายในเพื่อปกปอ้งและรักษาข้อมลูและทรัพย์สินของกลุม่ธุรกิจฯ ลกูค้า และผู้ ถือ
หุ้นของกลุม่ธุรกิจฯ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจได้รับการอนมุตัแิละมีการน าไปปฏิบตัิอยา่งเหมาะสม และเพื่อให้มีการ
รายงานอยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง  

การท าธุรกรรมทุกอย่างต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหารในระดบัที่เหมาะสม กรรมการหรือพนกังานคนใดที่ มี
หน้าที่จดัหาหรือจดัการทรัพย์สินให้กลุม่ธุรกิจฯ หรือได้รับมอบหมายให้สามารถก่อหนีไ้ด้ในนามของกลุม่ธุรกิจฯ 
ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรอบคอบและต้องระวงัไม่กระท าการเกินอ านาจหน้าที่ และที่ส าคญัยิ่งไปกว่านัน้คือ
กรรมการและพนกังานทกุคนจะต้องระลกึอยูเ่สมอวา่ตนจะด าเนินธุรกิจตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

การท าธุรกรรมต่างๆ จะต้องมีการจดบนัทึกหรือลงบญัชีอย่างเหมาะสม การรายงานค่าใช้จ่ายทกุครัง้จะต้องกระท า
ด้วยความซื่อสตัย์และถกูต้อง รวมทัง้ต้องให้ความร่วมมือกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบอิสระอยา่งเต็มที่ 

 การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อกัษรและทางอเิล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจฯ 

- การใช้อนิเตอร์เน็ต 

กลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบายที่เข้มงวดเก่ียวกบัสทิธิในการใช้อินเตอร์เน็ตและการเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต พนกังานของกลุม่
ธุรกิจฯ ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตจากส านกังานของกลุ่มธุรกิจฯ โดยใช้บริการโทรศัพท์ผ่านโมเด็มหรือ
บริการของผู้ ให้บริการภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องรักษารหสัผ่านของระบบของตนไว้เป็นความลบั 
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รวมถึงใช้วิจารณญาณในการใช้อินเตอร์เน็ตในระหว่างชัว่โมงท างานเพื่อประโยชน์สว่นตวัซึ่งมิใช่ประโยชน์ของ
กลุม่ธุรกิจฯ 

- การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อกัษรและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

การสือ่สารทางอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องกระท าอย่างรอบคอบเช่นเดียวกนักบัการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจประเภทอื่น 
มีความเหมาะสม ไม่ขัดกับสิทธิทางกฎหมายของกลุ่มธุรกิจฯ พนักงานหรือของบุคคลที่สาม มีความชัดเจน 
กระชบั ใช้ภาษาและมีเนือ้หาอยา่งที่มืออาชีพพงึกระท า  

- การตรวจสอบการสื่อสาร 

การติดตอ่สือ่สารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเก่ียวกบัธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯจะต้องกระท าผ่านเครือข่ายของกลุม่ธุรกิจฯ 
เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจากกลุม่ธุรกิจฯ ข้อมลูที่สือ่สารทางอิเลก็ทรอนิกส์และการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์หรือเครือขา่ยสือ่สารของกลุม่ธุรกิจฯถือเป็นทรัพย์สนิของกลุม่ธุรกิจฯและจะต้องถกูตรวจสอบและเฝา้
ติดตามในระดบัท่ีกฎหมายได้ระบไุว้  

 การปฏิบัตติามกฎหมาย 

กลุม่ธุรกิจฯสง่เสริมให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯอยา่งจริงจงั 
การปฏิบตัิตามทัง้บทบญัญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายคือพืน้ฐานประการหนึ่งของมาตรฐานทางจรรยาบรรณ
ของกลุม่ธุรกิจฯ  กลุ่มธุรกิจฯมิได้คาดหวงัให้พนกังานทุกคนทราบถึงรายละเอียดทุกประการในกฎหมายทกุฉบบัที่
ก ากบัธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯอย่างลกึซึง้ แต่พนกังานควรเข้าใจกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตน รวมทัง้เข้าใจกฎระเบียบต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจฯโดยรวม เพื่อที่จะรู้ว่าเมื่อใดควรที่จะขอ
ค าปรึกษาจากหวัหน้าฝ่ายของทา่น หนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์  

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจฉบับนีไ้ด้จัดท าขึน้เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ถ้า
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจฉบบันีข้ัดแย้งกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานความ
ขดัแย้งนัน้ให้หวัหน้าฝ่ายทราบโดยเร็วที่สดุ ถ้าท่านมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการปฏิบตัิหรือนโยบายใดๆ ที่อาจขดัแย้ งกับ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจฉบบันีห้รือตกอยูใ่นสถานการณ์ซึง่คิดวา่เป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของกลุม่
ธุรกิจฯ ทา่นจะต้องปรึกษากบัหวัหน้าฝ่าย หนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ หรือผู้บริหารระดบัสงูตามความ
เหมาะสม 

- การให้ความร่วมมือกรณีมีการสอบสวน 

กลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบายให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่สืบสวนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก ากับดแูล พนกังานใน
กลุ่มธุรกิจฯ ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแล กรณีมีการสอบสวนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  
เช่นเดียวกบัการให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานตรวจสอบภายในของกลุม่ธุรกิจฯ ด้วย  
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- นโยบายและระเบียบบางประการที่มีผลกระทบกับกลุ่มธุรกจิฯ 

กลุม่ธุรกิจฯ สง่เสริมให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างจริงจงั กลุม่ธุรกิจฯ จะท า
การลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม ซึง่รวมถึงการเลกิจ้างพนกังานซึง่กระท าผิดกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ท่ี
ใช้ก ากบัธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ 

ที่จะอ้างถึงต่อไปนีเ้ป็นนโยบายและระเบียบที่ส าคัญ ซึ่งรายละเอียดที่ปรากฏไม่ใช่รายละเอียดทัง้หมดของ
นโยบายและระเบียบที่ยกมา และไม่ใช่การอ้างถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายทัง้หมดที่พนกังานทุกคน
ต้องปฏิบตัิตามในการปฏิบตัิงาน 

o บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงาน และการซือ้ขายหลักทรัพย์โดยล่วงรู้ข้อมูลภายใน 

 เพื่อการก ากับดแูลและป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ในการใช้ข้อมลูที่
เป็นความลับหรือข้อมูลส าคัญที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณชน อันซึ่งได้มาจากการปฏิบัติหน้ าที่ เพื่อหา
ผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเอือ้ประโยชน์แก่ตนเองผู้อื่นในทางมิชอบ กลุ่มธุรกิจฯ จึงก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานที่เก่ียวข้องปฏิบตัิตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ธนาคาร และแตล่ะบริษัทในกลุม่ธุรกิจก าหนด 

กลุม่ธุรกิจฯ มีนโยบายห้ามไม่ให้พนกังานทกุคนใช้ข้อมลูส าคญัซึ่งไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น ข้อมูล “ส าคญั” คือข้อมูลที่อาจท าให้นกัลงทุนคิดว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจ
ลงทนุ หรือเป็นข้อมลูที่เช่ือได้วา่จะมีผลกบัราคาหลกัทรัพย์ของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมลูที่เป็นความลบัหรือข้อมลูที่ไมค่วรเปิดเผยต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูเหลา่นัน้เว้นแต่
จะมีความเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายของกลุ่มธุรกิจฯ กลุ่มธุรกิจฯ ไม่ให้มีการใช้ข้อมูล
ส าคญัที่ไม่ควรเปิดเผยไปในทางที่ผิดโดยจ ากัดการเข้าถึงข้อมลูที่เป็นความลบั ตลอดจนจ ากดัและติดตาม
การติดตอ่ระหวา่งบางฝ่ายงาน และนอกจากนี ้กลุม่ธุรกิจฯ ยงัมีนโยบายในการลงโทษทางวินยัรวมถึงการเลกิ
จ้าง ในกรณีพนกังานใช้ข้อมลูซึง่เป็นความลบัไปในทางที่ผิดหรือมีสว่นในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลู
ภายใน นอกเหนือไปจากการต้องโทษทางแพง่และทางอาญา  

o การป้องกันการฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

 กลุม่ธุรกิจฯ มีการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (รวมถึงที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และ พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัด 
กล่าวคือ มีการปฏิบตัิเก่ียวกับการรู้จักและพิสจูน์ทราบข้อเท็จจริงลกูค้า การตรวจสอบข้อมูลกับฐานบญัชี
รายช่ือ “บคุคลที่ถกูก าหนด” และฐานบญัชีรายช่ือที่มีความเสีย่งสงูตอ่การฟอกเงิน เพื่อประเมินความเสีย่งต่อ
การฟอกเงินก่อนตัดสินใจรับท าธุรกรรมกับลูกค้า รวมถึงมีการทบทวนข้อมูลลูกค้าและตรวจสอบความ
เคลือ่นไหวในการท าธุรกรรมของลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง หากพบวา่ธุรกรรมใดเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตอุนัควร
สงสยัตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด จะมีการจดัท าเป็นรายงานธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรสงสยัสง่ให้แก่ส านกังาน
ปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินทราบ   
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o ค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมและไม่สุจริต การท าผิดกฎหมายต่อต้านการให้สินบน 

กลุม่ธุรกิจฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายตอ่ต้านการให้สนิบนของประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด ถ้าพนกังานคนใดสงสยั
วา่กิจกรรมที่ตนมีสว่นร่วมอาจขดัตอ่กฎหมายตอ่ต้านการกระท าทจุริต หรือพบว่าพนกังานมีการกระท าเช่นนี ้
ต้องรายงานให้หนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ทราบทนัที 

ทัง้นี  ้ในส่วนของกลุ่มธุรกิจตลาดทุนยังมีการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการให้สินบนแก่ข้าราชการ
ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) อย่างเคร่งครัดอีกด้วย 
กล่าวคือ ห้ามให้เงินหรือสิ่งมีค่าอื่นใดแก่ เจ้าหน้าที่รัฐ พรรคการเมือง หรือพนกังานของรัฐเพื่อโน้มน้าวให้
บคุคลเหลา่นีก้ระท าการอนัไมเ่หมาะสมเพื่อให้ได้ท าธุรกิจหรือเพื่อคงธุรกิจไว้  

o การเก็บบันทึก และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม 

กลุม่ธุรกิจฯ ก าหนดให้มีการท าบญัชีและบนัทกึข้อมลูทางการเงินและข้อมลูอื่นๆ อยา่งซื่อตรงและถกูต้องเพื่อ
จะได้ตดัสินใจด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและมีข้อมลูที่ถูกต้องเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของกลุ่ม
ธุรกิจฯ ให้กับผู้ ถือหุ้นและผู้ ก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง ถ้าพนักงานคนใดพยายามโน้มน้าวนักบัญชีอย่างไม่
เหมาะสมหรือชกัจงูนกับญัชีซึง่ก าลงัตรวจสอบบริษัทให้เข้าใจผิด จะถือวา่พนกังานคนนัน้กระท าผิดกฎหมาย
และนโยบายของกลุม่ธุรกิจฯ กลุม่ธุรกิจฯ มีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูอย่างเต็มที่ 
และยงัก าหนดให้มีการรายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูอื่นๆ อย่างเป็นธรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นสถานะทาง
การเงิน ผลประกอบการ และกระแสเงินสดของกลุม่ธุรกิจฯ โดยกลุม่ธุรกิจฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงหลกัการบญัชีที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไป (Generally Accepted Accounting Principles: 
GAAP) และกฎที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

o การเก็บรักษา และการท าลายเอกสาร 

พนกังานทุกคนต้องปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการเก็บรักษาบนัทึกโดยไม่มีข้อยกเว้น การท าลาย
เอกสารอาจต้องโทษตามกฎหมาย ถ้าพนักงานรู้ว่าจะมีการด าเนินคดีหรืออาจมีการด าเนินคดีหรือมีการ
สอบสวนตามกฎระเบียบในเร่ืองที่เก่ียวกบัทรัพย์สินหรือธุรกรรมของลกูค้า หรือรู้ว่ากลุม่ธุรกิจฯ อาจมีข้อมูล
อื่นๆ หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้าคนนัน้ พนกังานจะต้องปรึกษาหนว่ยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
เพื่อไมใ่ห้เอกสารเหลา่นัน้ถกูท าลายจนกว่าการด าเนินคดีหรือการสอบสวนนัน้จะยตุิลง พนกังานที่ไม่ปฏิบตัิ
ตามนโยบายนีต้ลอดจนไมป่ฏิบตัิตามระเบียบท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นภาคธุรกิจและกฎหมายตา่งๆ จะต้องถกูเลกิจ้าง
และอาจถกูด าเนินคดีอาญาและแพง่ซึง่อาจมีโทษทัง้จ าและปรับ  
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 หน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลักจรรยาบรรณ 

การรักษาช่ือเสียงของกลุ่มธุรกิจฯเป็นหน้าที่ของทุกคน กรรมการและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องตรวจตรา
สถานการณ์ที่อาจขดักับมาตรฐานทางการด าเนินธุรกิจของกลุม่ธุรกิจฯ  และรายงานร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแส
พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและผิดหลกัจรรยาบรรณโดยทนัทีผ่านช่องทางร้องเรียนที่บริษัทในกลุม่ธุรกิจฯ ก าหนด การ
ละเว้นท่ีจะไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดจะกระท าได้ก็ตอ่เมื่อเห็นวา่จ าเป็นและเหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ เทา่นัน้ และ
จะต้องเป็นไปตามระเบียบของจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและนโยบายอื่นๆ ของกลุม่ธุรกิจฯโดยเคร่งครัด   โดย
กลุม่ธุรกิจฯ มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต กลุม่ธุรกิจฯ จะไม่กระท าการใดที่มี
ลกัษณะไม่เป็นธรรมต่อพนกังานเนื่องจากการแจ้งเบาะแสดงักลา่ว โดยให้ความส าคญัในการเก็บเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆไว้เป็นความลบั และกลุ่มธุรกิจฯ มีการด าเนินการตามกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน สอบสวนข้อเท็จจริง และ
ด าเนินการลงโทษทางวินยักบัพนกังานที่ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามการกระท าความผิด และเป็นธรรม
โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ และจะท าการตรวจสอบการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเป็นครัง้คราว 

   

 

 

 


