นโยบาย เรื่ อง จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
บทนา
กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุม่ ธุรกิจฯ”) ตระหนักถึงความสาคัญของการมีชื่อเสียงที่ดี ดังนันการด
้
ารงไว้ ซงึ่ ความน่าเชื่อถือที่ลกู ค้ า
ผู้ร่วมงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และประชาชนทัว่ ไป มีตอ่ กลุม่ ธุรกิจฯ ของเราถือเป็ นหน้ าที่ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุก
คนที่พงึ ปฏิบตั ิ โดยทุกคนต้ องยึดถือและปฏิบตั ิหน้ าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ระมัดระวังรอบคอบ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายต่างๆ ที่กากับหรื อใช้ กบั ธุรกิจของเรา ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและดาเนินธุรกิจด้ วย
ความมีจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และมีความรับผิดชอบ โดยยึดถือหลักของการให้ บริ การที่มีมาตรฐาน เพราะการดาเนินธุรกิจของเราอยูบ่ น
พื ้นฐานของความไว้ วางใจและความเชื่อถือจากลูกค้ าและประชาชนทัว่ ไป
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจฉบับนี ้ได้ ระบุหลักการสาคัญๆ ที่ควรยึดถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ดี ทุกคนพึงตระหนักไว้ เสมอว่าไม่มีนโยบายหรื อ
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานใดที่จะครอบคลุมทุกเรื่ องได้ ฉะนันเมื
้ ่อต้ องการคาแนะนาในเรื่ องที่มิได้ มีระบุไว้ ในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจฉบับ
นี ้ พนักงานสามารถขอคาปรึ กษาจากหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์หรื อผู้บริ หารระดับสูงได้ อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ กรณีนนั ้
พนักงานจะต้ องใช้ มาตรฐานทางจรรยาบรรณของตนเองในการตัดสินปั ญหา โดยให้ ตงค
ั ้ าถามดังต่อไปนี ้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การกระทานันถู
้ กกฎหมายหรื อไม่
การกระทานันมี
้ ผลต่อเสถียรภาพทางการเงิน ชีวิต สุขภาพ หรื อความปลอดภัยของผู้ใดหรื อไม่
การกระทานันสอดคล้
้
องกับนโยบายของกลุม่ ธุรกิจฯ หรื อไม่
การกระทานันจะมี
้ ผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุม่ ธุรกิจฯ หรื อไม่
การกระทานันจะท
้ าให้ เราสูญเสียลูกค้ าหรื อไม่ ถ้ าลูกค้ ารับรู้ถึงการกระทานัน้
การกระทานันจะถื
้ อเป็ นแนวปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปของภาคธุรกิจหรื อของสังคมต่อไปหรื อไม่
เราจะรู้สกึ อับอายหรื อไม่ถ้าผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ครอบครัว หรื อเพื่อนๆ รู้ ในรายละเอียดต่างๆ ของการ
กระทานันทั
้ งหมด
้
หรื อหนังสือพิมพ์ได้ ตีพิมพ์รายละเอียดต่างๆ นัน้
การกระทานันอาจถื
้
อเป็ นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อดูเหมือนจะเป็ นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่
เราจะรู้สกึ อย่างไรถ้ าผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชาประพฤติเช่นเดียวกัน
การกระทาหรื อการดาเนินการที่กาลังพิจารณาอยูน่ นเป็
ั ้ นการกระทาหรื อการดาเนินการที่ทาให้ เรารู้สกึ ไม่สบายใจหรื อไม่
เรากาลังยอมผ่อนปรนระดับหลักจรรยาบรรณของตนเองในทางใดทางหนึง่ หรื อไม่

บางครัง้ ในการดาเนินธุรกิจหรื อการปฏิบตั ิงานอาจเกิดการกระทาผิดโดยมิได้ เจตนา แต่กลุ่มธุรกิจฯ จะไม่ยอมรับการกระทาที่ผิดกฎหมาย
กฎระเบียบ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณหรื อจริ ยธรรม เพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะทาลายความไว้ วางใจและความเชื่อถือ
จากลูกค้ า
ทุกคนควรใช้ วิจารณญาณที่ถกู ต้ องในการดาเนินธุรกิจ และควรระลึกเสมอว่าการยึดมัน่ และปฏิบตั ิงานด้ วยความมีจริ ยธรรม จะช่วยส่งเสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีของกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ทาให้ เรามีชื่อเสียงที่ดีและสามารถพัฒนาธุรกิจให้ เจริ ญก้ าวหน้ าต่อไปได้ อย่างยัง่ ยืน
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 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กรรมการและพนักงานของกลุม่ ธุรกิจฯต้ องหลีกเลี่ยงการมีสว่ นร่ วมในการดาเนินกิจกรรมภายนอกกลุม่ ธุรกิจฯหรื อมี
กิจกรรมอื่นใดที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ซงึ่ สือ่ ถึงความไม่เหมาะสม ผิดจริ ยธรรม ทาให้ กลุม่ ธุรกิจฯ
เสียชื่อเสียง กระทบการใช้ วิจารณญาณและความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน หรื อทาให้ กลุม่ ธุรกิจฯ ลูกค้ า ผู้
ถือหุ้น คูค่ ้ า และประชาชนทัว่ ไปไม่ได้ รับประโยชน์สงู สุด กรรมการและพนักงานของกลุม่ ธุรกิจฯทุกคนจะต้ องสังเกต
สิง่ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และพยายามหลีกเลีย่ งสิง่ เหล่านัน้
- การประกอบธุรกิจและการถือครองหลักทรัพย์
กรรมการ และพนักงานทุกคนของกลุม่ ธุรกิจฯ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการมีผลประโยชน์นอกกลุม่ ธุรกิจฯ อย่าง
เคร่ งครัด เช่น รายงานกิจกรรมทางธุรกิจภายนอกกลุม่ ธุรกิจฯ ซึ่งรวมถึงการมีห้ นุ หรื อผลประโยชน์ในบริ ษัทและ
ห้ างหุ้นส่วนจากัด การเป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นในธุรกิจอื่น การเป็ นพนักงานในกิจการของครอบครัว หรื อเป็ น
กรรมการในบริ ษัทอื่นให้ กลุ่มธุรกิจฯทราบ เพื่อพิจารณาถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้
ความเหมาะสมในการเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการดาเนินธุรกิจนอกกลุม่ ธุรกิจฯ การมีผลประโยชน์ และการแสวงหา
โอกาสการลงทุนนอกกลุ่มธุรกิ จฯ ในลักษณะอื่นๆ นันต้
้ องพิจารณาในหลายปั จจัย ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะและ
ขอบเขตของผลประโยชน์ ที่ ได้ รั บ ความเป็ น ไปได้ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ธุรกิจฯกับกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
การเป็ นกรรมการ หรื อพนักงานให้ กับบริ ษัทอื่นหรื อให้ กบั กิจกรรมใดที่เป็ นไปเพื่อการแสวงหาตาแหน่งทางการ
เมืองหรื อการมีบทบาทอย่างเป็ นทางการในการช่วยรณรงค์เพื่อให้ ได้ ตาแหน่งทางการเมืองของบุคคลใดบุคคล
หนึง่ จะต้ องไม่เป็ นการดาเนินการในนามของกลุม่ ธุรกิจฯ และได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกลุม่ ธุรกิจ
ฯ และในกรณีที่จะเป็ นกรรมการของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกลุม่ ธุรกิจฯ ก่อน
- การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กลุม่ ธุรกิจฯไม่สนับสนุนให้ มีการเข้ าทารายการระหว่างกลุม่ ธุรกิจฯกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง (“รายการระหว่างกัน”) เพื่อหลีกเลีย่ งความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุม่ ธุรกิจฯกับบุคคลดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม กลุม่ ธุรกิจฯอาจมีความจาเป็ นต้ องเข้ าทารายการระหว่างกัน ซึง่ ธุรกรรมดังกล่าวต้ องเป็ นไปเพื่อการ
ดาเนินธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจฯและไม่ขดั ต่อกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
 การหาผลประโยชน์ จากกลุ่มธุรกิจฯ
กรรมการและพนักงานของกลุม่ ธุรกิจฯ ต้ องปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อผลประโยชน์ของกลุม่ ธุรกิจฯ และต้ อง
ไม่ใช้ โอกาสจากการได้ ใช้ ทรัพย์สนิ ได้ รับข้ อมูล หรื อจากการดารงตาแหน่งในกลุม่ ธุรกิจฯ เพื่อหาผลประโยชน์สว่ นตัวอัน
เป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายของกลุม่ ธุรกิจฯ และจะไม่ทาการแข่งขันกับกลุม่ ธุรกิจฯ
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 หน้ าที่ในการรักษาความลับ
- ข้ อมูลที่ไม่ ควรเปิ ดเผย
ในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจฯ กรรมการและพนักงานอาจได้ รับข้ อมูลที่ไม่สมควรเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นหรื อ
สาธารณชน ซึง่ ข้ อมูลเหล่านันอาจเป็
้
นข้ อมูลที่ทาให้ เกิดผลกระทบต่อสภาวะตลาด การเจรจาต่อรอง การวางกล
ยุทธ์ และความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า คู่แข่ง หรื อผู้ขายสินค้ าและบริ การต่างๆ กรรมการและพนักงานของกลุม่ ธุรกิจฯ
จึงต้ องรักษาความลับของข้ อมูลที่ได้ จากลูกค้ าและผู้ขายสินค้ าและบริ การต่างๆ และระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่งใน
การที่จะไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ รับมาไปในทางที่ไม่สมควร รวมถึง ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ไม่
ว่าด้ วยวิธีใด ให้ แก่บคุ คลอื่น เพื่อใช้ ประโยชน์ในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น ทังนี
้ ้
หน้ าที่ในการรักษาความลับของข้ อมูลอาจละเว้ นได้ เมื่อต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูล
- สื่อมวลชน สิ่งพิมพ์ และการปรากฏตัวในที่สาธารณะ
กรรมการและพนักงานของกลุม่ ธุรกิจฯต้ องไม่ให้ ข้อมูลของกลุม่ ธุรกิจฯซึง่ ไม่ควรเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอกรวมถึง
สื่อมวลชน เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต ในทุกกรณีกรรมการและพนัก งานทุกคนจะต้ องส่งคาถามของสื่อมวลชนให้
สานักสือ่ สารองค์กรกลุม่ ธุรกิจ และผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากกลุม่ ธุรกิจฯเท่านันที
้ ่มีสทิ ธิออกความเห็นกับสือ่ มวลชนได้
ก่อนออกสิ่งพิมพ์ กล่าวสุนทรพจน์ ห รื อให้ สมั ภาษณ์ พนักงานจะต้ องได้ รับอนุญาตจากหัวหน้ าฝ่ ายก่อน ถ้ า
สิง่ พิมพ์ คากล่าวสุนทรพจน์ คาให้ สมั ภาษณ์ หรื อการปรากฏตัวนันอาจเป็
้
นที่สนใจของประชาชนและมีผลกระทบ
ต่อกลุม่ ธุรกิจฯ พนักงานจะต้ องได้ รับอนุญาตจากสานักสื่อสารองค์กรกลุม่ ธุรกิจก่อน นอกจากนี ้ ถ้ าสิ่งพิมพ์ คา
กล่าวสุนทรพจน์ หรื อคาให้ สมั ภาษณ์นนเกี
ั ้ ่ยวข้ องหรื ออาจเกี่ยวข้ องกับกฎระเบียบต่างๆ พนักงานจะต้ องได้ รับ
อนุญาตจากหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ก่อน
- ข้ อมูลส่ วนตัวของลูกค้ า
กลุม่ ธุรกิจฯ มีนโยบายในการรักษาความลับและความปลอดภัยในข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า กล่าวคือ กลุม่ ธุรกิจฯ
จะไม่ค้ากาไรจากข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าและจะไม่เผยแพร่ ข้อมูลของลูกค้ ายกเว้ นได้ รับอนุญาตจากลูกค้ าหรื อมี
หน้ าที่ต้องเปิ ดเผยตามที่กฎหมายกาหนด พนักงานของกลุม่ ธุรกิจฯ ต้ องไม่ปรึ กษาธุรกิจที่เกี่ยวกับลูกค้ าของตน
กับพนักงานอื่นยกเว้ นในกรณีที่จาเป็ นต้ องรู้ และผู้ให้ บริ การภายนอกที่ทราบข้ อมูลของลูกค้ าจะต้ องเก็บข้ อมูลนัน้
เป็ นความลับและใช้ ข้อมูลนันในการให้
้
บริ การต่อกลุม่ ธุรกิจฯ เท่านัน้
 การปฏิบัติอย่ างเป็ นธรรม
- การเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสมแก่ ลกู ค้ า
กลุม่ ธุรกิจฯ ให้ ความสาคัญในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่เหมาะสมกับความต้ องการและความสามารถของ
ลูกค้ า มีการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์และบริ การโดยครอบคลุมถึงเงื่อนไขและความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง และให้ ข้อมูล
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อย่างเพียงพอในการตัดสินใจ รวมถึง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะต้ องสื่อสารด้ วยความโปร่ งใสข้ อความที่
ชัดเจนไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด
- พฤติกรรมที่ขาดจรรยาบรรณและความสัมพันธ์ กบั คู่แข่ ง คู่ค้า และลูกค้ าของกลุ่มธุรกิจฯ
กลุม่ ธุรกิจฯ ต้ องการสร้ างความเป็ นเลิศและมีผลงานเหนือคู่แข่งอย่างสุจริ ตและเป็ นธรรม ความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขันต้ องเกิดจากการดาเนินงานที่ดีกว่า มิใช่เกิดจากการทาธุรกิจอย่างไร้ จรรยาบรรณและผิดกฎหมาย
กลุม่ ธุรกิจฯ ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าทุกรายด้ วยความเป็ นธรรมภายใต้ กรอบธุรกิจ และปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ
ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งได้ กลุม่ ธุรกิจฯ จะแจ้ งให้ ค่คู ้ า
ทราบโดยเร็ ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
พนักงานของกลุ่มธุรกิจฯ ต้ องปฏิบตั ิกับลูกค้ า ผู้ขายสินค้ าหรื อบริ การ คู่แข่ง รวมทังพนั
้ กงานคนอื่นๆ ของกลุ่ม
ธุรกิจฯ อย่างเป็ นธรรม ไม่เอาเปรี ยบใครด้ วยวิธีที่ไร้ จรรยาบรรณหรื อผิดกฎหมาย เช่น การปั่ นราคา การปกปิ ด
การใช้ เอกสิทธิ์ ทางข้ อมูลในทางที่ผิด การให้ ข้อมูลสาคัญอย่างไม่ถูกต้ อง และการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมใน
ลักษณะอื่นๆ เช่น การกาหนดราคาซื ้อ ขาย หรื อเงื่อนไขที่ไม่เป็ นธรรมกับลูกค้ า ทังนี
้ ้รวมถึงการจ้ างพนักงานของ
คูแ่ ข่งเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความลับทางการค้ าหรื อข้ อมูลอื่นๆ ของคูแ่ ข่งซึง่ ถือเป็ นการกระทาที่ไม่เหมาะสมและอาจผิด
กฎหมาย รวมถึง การจัดการที่เหมาะสมในการระงับหรื อไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาทที่อาจเกิดขึ ้น
นอกจากนี ้ การพยายามเพิ่มยอดขายโดยให้ ร้ายสินค้ าและบริ การของธนาคารหรื อบริ ษัทอื่นๆ หรื อการโฆษณาที่ไม่
ตรงกับความจริ ง หลอกลวง และไม่เป็ นไปตามกฎหมายถือเป็ นการขัดต่อนโยบายของกลุม่ ธุรกิจฯ เนื่ องจากกลุ่ม
ธุรกิจฯ มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจด้ วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีกว่า และให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกใช้
บริ การได้ อย่างเสรี โดยไม่ขดั ขวางกรณีเปลีย่ นไปใช้ บริ การกับที่อื่น
- ของขวัญ เงินรางวัล และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ
กรรมการ พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของกรรมการและพนักงานจะต้ องไม่รับของขวัญ การสันทนาการที่
มากหรื อบ่อยเกินไป รวมทังสิ
้ ง่ ตอบแทนอื่นใดที่ถือว่ามีมลู ค่ามากเกินปกติจากบุคคลหรื อบริ ษัทห้ างร้ านอื่นที่กลุม่
ธุรกิจฯ ประกอบธุรกิจหรื อจะประกอบธุรกิจด้ วย ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
กลุม่ ธุรกิจฯ มีนโยบายห้ ามมิให้ พนักงานติดสินบน ตอบแทน หรื อให้ เงินแก่บคุ คล เจ้ าหน้ าที่รัฐ หรื อบริ ษัทห้ างร้ าน
ใด เพื่อรับประโยชน์ในทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมหรื อเพื่อมีอิทธิพลต่อการดาเนินธุรกิจ นโยบายนี ้ครอบคลุมถึงการ
จ่ายเงินทุกลักษณะไม่วา่ จะถูกกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ถ้ ามีการจ่ายเงินหรื อให้ ของขวัญ (รวมถึง
สันทนาการ) แก่เจ้ าหน้ าที่ กรรมการ พนักงาน หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรของรัฐหรื อองค์กรที่อยูใ่ นความควบคุม
ของรัฐ พนักงานจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในเรื่ องนันๆ
้ ของกลุม่ ธุรกิจฯ
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- คาร้ องเรียนของลูกค้ า
เมื่อกลุม่ ธุรกิจฯได้ รับคาร้ องเรี ยนจากลูกค้ าหรื อเกิดความไม่เห็นพ้ องของลูกค้ า พนักงานจะต้ องรายงานศูนย์รับ
เรื่ องร้ องเรี ยน หรื อ หน่วยงานรั บผิดชอบที่แต่ละบริ ษัทในกลุ่มธุรกิ จฯกาหนด ให้ ทราบทันทีเพื่อจะได้ ทาการ
สอบสวน แก้ ไขปั ญหา และรายงานเรื่ องราวตามกฎระเบียบต่อไป โดยคาร้ องเรี ยนต้ องได้ รับการจัดการอย่างเป็ น
ธรรมและรวดเร็ ว
 การปฏิบัตติ ่ อผู้อ่ นื อย่ างเคารพและให้ เกียรติ
กลุ่มธุรกิ จ ฯมีความตัง้ ใจจริ งที่ จะปฏิบัติกับทุกคนอย่างให้ เกี ย รติ เห็นอกเห็นใจ และให้ ความเคารพ นอกจากนี ้
กรรมการและพนักงานของกลุม่ ธุรกิจฯ ต้ องมีความซื่อสัตย์และให้ ความเป็ นธรรมกับผู้อื่น ชื่นชมผู้อื่นเมื่อถึงเวลาอัน
ควร ไม่วิพากษ์ วิจารณ์กนั ในที่สาธารณะ และส่งเสริ มให้ มีการเปิ ดรับความคิดเห็น ให้ ความร่ วมมือและปรึ กษาหารื อ
กัน ความสัมพันธ์ในหมูเ่ พื่อนร่วมงานในกลุม่ ธุรกิจฯ มีมาตรฐานเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ ต่อลูกค้ าและผู้ถื อหุ้นของ
กลุม่ ธุรกิจฯ ตลอดจนสาธารณชนทัว่ ไปทังในแง่
้
ของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ
กลุม่ ธุรกิจฯส่งเสริ มความหลากหลายในหมูพ่ นักงาน ซึง่ ทาให้ กลุม่ ธุรกิจฯมีข้อได้ เปรี ยบในความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ และมีนโยบายที่เคร่ งครัดในการให้ โอกาสที่เท่าเทียมกันในเรื่ องการจ้ างงาน การพัฒนา การส่งเสริ ม และ
การตอบแทน กลุม่ ธุรกิจฯต้ องการให้ แรงจูงใจ รักษา และให้ รางวัลพนักงานซึ่งปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ตามมาตรฐานสูงสุด
และจะเลือ่ นตาแหน่งให้ เหมาะสมตามคุณสมบัติและคุณความดีของพนักงาน
กลุม่ ธุรกิจฯไม่ยอมรับการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องด้ วยเชื อ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ หรื อรสนิยมทาง
เพศ และไม่ยอมรับการเลือกปฏิบตั ิที่ผิดกฎหมายทุกรู ปแบบ รวมทัง้ ไม่ยอมรับการคุกคาม โดยการแสดงออกทาง
คาพูดหรื อกิริยาท่าทาง ที่อาจกระทบต่อเกียรติหรื อศักดิ์ศรี ของผู้อื่นในที่ทางาน พนักงานซึ่งถูกเลือกปฏิบตั ิหรื อพบ
เห็นการเลือกปฏิบตั ิซงึ่ เกี่ยวกับเรื่ องงาน การคุกคาม หรื อปั ญหาในทานองเดียวกันควรรายงานปั ญหาให้ หัวหน้ าฝ่ าย
ของตน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทราบ เพื่อแต่ละบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ จะได้
ดาเนินการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง และดาเนินการลงโทษทางวินยั ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้ อง ต่อไป
การเป็ น หนี ส้ ินในหมู่พนักงานเป็ นสิ่งที่ ควรหลีก เลี่ยงอย่า งที่สุด และจะต้ องไม่เ กิ ด ขึน้ จนถึง ขัน้ ที่อาจกระทบกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ าฝ่ ายกับพนักงานหรื อความรับผิดชอบเรื่ องงาน
 การรักษาข้ อมูล และทรัพย์ สนิ ของกลุ่มธุรกิจฯ
- การใช้ เพื่อธุรกิจ
ทรัพย์สนิ ของกลุม่ ธุรกิจฯประกอบไปด้ วยทุน สิ่งอานวยความสะดวก เครื่ องมือ ข้ อมูลของกลุม่ ธุรกิจฯ เทคโนโลยี
แผนธุรกิจ แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ความลับทางการค้ า แผนการใหม่ สิ่งที่มีลิขสิทธิ์ และ
รายชื่ อ ลูก ค้ า พนัก งานของกลุ่ม ธุ ร กิ จ ฯต้ องรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของกลุ่ม ธุ ร กิ จ ฯและใช้ ทรั พ ย์ สิ น นัน้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถกู กฎหมายเท่านัน้ การกระทาใดก็ตามที่ต้องสงสัยว่าเป็ นการฉ้ อโกง
หรื อลักทรัพย์ของกลุม่ ธุรกิจฯจะต้ องมีการรายงานเพื่อดาเนินการสอบสวนทันที
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- ข้ อมูลของกลุ่มธุรกิจฯและทรัพย์ สินทางปั ญญา
พนักงานทุกคนมีหน้ าที่รักษาข้ อมูลของกลุม่ ธุรกิจฯ และทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ข้ อมูลของกลุม่ ธุรกิจฯ หมายถึงแผน
ธุรกิจ การตลาด และบริ การต่างๆ ข้ อมูลและรายงานด้ านการเงินที่ยงั ไม่เปิ ดเผย ฐานข้ อมูล ข้ อมูลของลูกค้ า
ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ เงิ น เดื อ นและโบนัส ส่ ว นทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาประกอบด้ ว ยความลับ ทางการค้ า สิ ท ธิ บัต ร
เครื่ องหมายการค้ า และลิขสิทธิ์ต่างๆ การใช้ หรื อเผยแพร่ ข้อมูลเหล่านี ้โดยไม่ได้ รับอนุญาตถือเป็ นการกระทาผิด
นโยบายของกลุม่ ธุรกิจฯ และอาจเป็ นการกระทาผิดกฎหมายและอาจต้ องโทษทังทางแพ่
้
งและอาญาด้ วย
ทรัพย์สินทางปั ญญาในที่นี ้หมายถึงทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตนของกลุม่ ธุรกิจฯ เช่น วิธีการดาเนินธุรกิจ แผนการใหม่
เครื่ องหมายการค้ า และสาระของสิ่งพิมพ์ของกลุม่ ธุรกิจฯ แผนการใหม่ และสิ่งต่างๆ ซึ่งพนักงานคิดริ เริ่ มขึ ้นอัน
เนื่องมาจากการทางานให้ กลุม่ ธุรกิจฯนันถื
้ อเป็ นทรัพย์สนิ ของกลุม่ ธุรกิจฯ
ในขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจฯ ก็เคารพในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่นๆ ด้ วย การใช้ ประโยชน์โดยไม่ได้ รับ
อนุญาตจากสิง่ ต่างๆ (เสียง ภาพ ข้ อความ) ที่บคุ คลอื่นได้ จดสิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้ า หรื อลิขสิทธิ์ไว้ เป็ นการ
กระทาที่ต้องห้ ามโดยเด็ดขาดไม่วา่ สิ่งนันจะได้
้
มาอย่างไรก็ตาม ทังนี
้ ้รวมถึงการใช้ โปรแกรมหรื อเครื่ องมืออื่นใดซึ่ง
ทาขึ ้นเพื่อหลีกเลีย่ งหรื อละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
- การปฏิบัตติ ามระบบการควบคุมภายใน
กลุม่ ธุรกิจฯ มีระบบการควบคุมภายในเพื่อปกป้องและรักษาข้ อมูลและทรัพย์สินของกลุม่ ธุรกิ จฯ ลูกค้ า และผู้ถือ
หุ้นของกลุม่ ธุรกิจฯ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจได้ รับการอนุมตั แิ ละมีการนาไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม และเพื่อให้ มีการ
รายงานอย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง
การทาธุรกรรมทุกอย่างต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บริ หารในระดับที่เหมาะสม กรรมการหรื อพนักงานคนใดที่ มี
หน้ าที่จดั หาหรื อจัดการทรัพย์สินให้ กลุม่ ธุรกิจฯ หรื อได้ รับมอบหมายให้ สามารถก่อหนี ้ได้ ในนามของกลุม่ ธุรกิจฯ
ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรอบคอบและต้ องระวังไม่กระทาการเกินอานาจหน้ าที่ และที่สาคัญยิ่งไปกว่านันคื
้ อ
กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้ องระลึกอยูเ่ สมอว่าตนจะดาเนินธุรกิจตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
การทาธุรกรรมต่างๆ จะต้ องมีการจดบันทึกหรื อลงบัญชีอย่างเหมาะสม การรายงานค่าใช้ จ่ายทุกครัง้ จะต้ องกระทา
ด้ วยความซื่อสัตย์และถูกต้ อง รวมทังต้
้ องให้ ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบอิสระอย่างเต็มที่
 การสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มธุรกิจฯ
- การใช้ อนิ เตอร์ เน็ต
กลุม่ ธุรกิจฯ มีนโยบายที่เข้ มงวดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ อินเตอร์ เน็ตและการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต พนักงานของกลุม่
ธุรกิ จฯ ไม่สามารถเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตจากสานักงานของกลุ่มธุรกิจฯ โดยใช้ บริ การโทรศัพท์ ผ่านโมเด็มหรื อ
บริ การของผู้ให้ บริ การภายนอกโดยไม่ได้ รับอนุญาต จะต้ องรั กษารหัสผ่านของระบบของตนไว้ เป็ น ความลับ
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รวมถึงใช้ วิจารณญาณในการใช้ อินเตอร์ เน็ตในระหว่างชัว่ โมงทางานเพื่อประโยชน์สว่ นตัวซึ่งมิใช่ประโยชน์ของ
กลุม่ ธุรกิจฯ
- การสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องกระทาอย่างรอบคอบเช่นเดียวกันกับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจประเภทอื่น
มีความเหมาะสม ไม่ขัดกับสิทธิ ทางกฎหมายของกลุ่มธุรกิ จฯ พนักงานหรื อของบุคคลที่สาม มีความชัดเจน
กระชับ ใช้ ภาษาและมีเนื ้อหาอย่างที่มืออาชีพพึงกระทา
- การตรวจสอบการสื่อสาร
การติดต่อสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจฯจะต้ องกระทาผ่านเครื อข่ายของกลุม่ ธุรกิจฯ
เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากกลุม่ ธุรกิจฯ ข้ อมูลที่สอื่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตโดยใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรื อเครื อข่ายสือ่ สารของกลุม่ ธุรกิจฯถือเป็ นทรัพย์สนิ ของกลุม่ ธุรกิจฯและจะต้ องถูกตรวจสอบและเฝ้า
ติดตามในระดับที่กฎหมายได้ ระบุไว้
 การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
กลุม่ ธุรกิจฯส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจฯอย่างจริ งจัง
การปฏิบตั ิตามทังบทบั
้
ญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายคือพื ้นฐานประการหนึ่งของมาตรฐานทางจรรยาบรรณ
ของกลุม่ ธุรกิจฯ กลุ่มธุรกิจฯมิได้ คาดหวังให้ พนักงานทุกคนทราบถึงรายละเอียดทุกประการในกฎหมายทุกฉบับที่
กากับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯอย่างลึกซึ ้ง แต่พนักงานควรเข้ าใจกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และ
ความรั บผิดชอบของตน รวมทัง้ เข้ าใจกฎระเบียบต่างๆ ของกลุ่มธุรกิ จฯโดยรวม เพื่อที่จะรู้ ว่าเมื่อใดควรที่จะขอ
คาปรึกษาจากหัวหน้ าฝ่ ายของท่าน หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
จรรยาบรรณในการดาเนิน ธุร กิ จฉบับ นีไ้ ด้ จัดทาขึ น้ เพื่ อส่ง เสริ ม ให้ มี การปฏิบัติตามกฎหมาย อย่า งไรก็ ต าม ถ้ า
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจฉบับนี ้ขัดแย้ งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานความ
ขัดแย้ งนันให้
้ หวั หน้ าฝ่ ายทราบโดยเร็ วที่สดุ ถ้ าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหรื อนโยบายใดๆ ที่อาจขัดแย้ งกับ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจฉบับนี ้หรื อตกอยูใ่ นสถานการณ์ซงึ่ คิดว่าเป็ นหรื ออาจเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายของกลุม่
ธุรกิจฯ ท่านจะต้ องปรึกษากับหัวหน้ าฝ่ าย หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ หรื อผู้บริ หารระดับสูงตามความ
เหมาะสม
- การให้ ความร่ วมมือกรณีมีการสอบสวน
กลุม่ ธุรกิจฯ มีนโยบายให้ ความร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที่สืบสวนและเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานกากับดูแล พนักงานใน
กลุ่มธุรกิ จฯ ทุกคนต้ องให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานกากับดูแล กรณี มีการสอบสวนเกี่ ยวกับการปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกับการให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุม่ ธุรกิจฯ ด้ วย
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- นโยบายและระเบียบบางประการที่มีผลกระทบกับกลุ่มธุรกิจฯ
กลุม่ ธุรกิจฯ ส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างจริ งจัง กลุม่ ธุรกิจฯ จะทา
การลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม ซึง่ รวมถึงการเลิกจ้ างพนักงานซึง่ กระทาผิดกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่
ใช้ กากับธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจฯ
ที่จะอ้ างถึงต่อ ไปนีเ้ ป็ นนโยบายและระเบียบที่สาคัญ ซึ่งรายละเอีย ดที่ปรากฏไม่ใช่รายละเอี ยดทัง้ หมดของ
นโยบายและระเบียบที่ยกมา และไม่ใช่การอ้ างถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายทังหมดที
้
่พนักงานทุกคน
ต้ องปฏิบตั ิตามในการปฏิบตั ิงาน
o บัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ ของพนักงาน และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยล่ วงรู้ข้อมูลภายใน
เพื่อการกากับดูแลและป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ในการใช้ ข้อมูลที่
เป็ นความลับหรื อข้ อมูลสาคัญที่ ไม่ ควรเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน อันซึ่งได้ มาจากการปฏิ บัติ หน้ าที่ เพื่ อหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อเอื ้อประโยชน์แก่ตนเองผู้อื่นในทางมิชอบ กลุ่มธุรกิจฯ จึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร และแต่ละบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจกาหนด
กลุม่ ธุรกิจฯ มีนโยบายห้ ามไม่ให้ พนักงานทุกคนใช้ ข้อมูลสาคัญซึ่งไม่ควรเปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรื อผู้อื่น ข้ อมูล “สาคัญ” คือข้ อมูลที่อาจทาให้ นกั ลงทุนคิดว่าเป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสินใจ
ลงทุน หรื อเป็ นข้ อมูลที่เชื่อได้ วา่ จะมีผลกับราคาหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์
ผู้ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่เป็ นความลับหรื อข้ อมูลที่ไม่ควรเปิ ดเผยต้ องไม่ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลเหล่านันเว้
้ นแต่
จะมีความเกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายของกลุ่มธุรกิจฯ กลุ่มธุรกิจฯ ไม่ให้ มีการใช้ ข้อมูล
สาคัญที่ไม่ควรเปิ ดเผยไปในทางที่ผิดโดยจากัดการเข้ าถึงข้ อมูลที่เป็ นความลับ ตลอดจนจากัดและติดตาม
การติดต่อระหว่างบางฝ่ ายงาน และนอกจากนี ้ กลุม่ ธุรกิจฯ ยังมีนโยบายในการลงโทษทางวินยั รวมถึงการเลิก
จ้ าง ในกรณีพนักงานใช้ ข้อมูลซึง่ เป็ นความลับไปในทางที่ผิดหรื อมีสว่ นในการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูล
ภายใน นอกเหนือไปจากการต้ องโทษทางแพ่งและทางอาญา
o การป้ องกันการฟอกเงิน และการต่ อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
กลุม่ ธุรกิจฯ มีการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (รวมถึงที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) และ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและ
การแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) อย่างเคร่ งครั ด
กล่าวคือ มีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรู้ จักและพิสจู น์ทราบข้ อเท็จจริ งลูกค้ า การตรวจสอบข้ อมูลกับฐานบัญชี
รายชื่อ “บุคคลที่ถกู กาหนด” และฐานบัญชีรายชื่อที่มีความเสีย่ งสูงต่อการฟอกเงิน เพื่อประเมินความเสีย่ งต่อ
การฟอกเงิ นก่อนตัดสินใจรั บทาธุร กรรมกับ ลูกค้ า รวมถึงมี การทบทวนข้ อมูลลูกค้ าและตรวจสอบความ
เคลือ่ นไหวในการทาธุรกรรมของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าธุรกรรมใดเข้ าข่ายเป็ นธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควร
สงสัยตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด จะมีการจัดทาเป็ นรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอนั ควรสงสัยส่งให้ แก่สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ
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o ค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ เหมาะสมและไม่ สุจริต การทาผิดกฎหมายต่ อต้ านการให้ สินบน
กลุม่ ธุรกิจฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการให้ สนิ บนของประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด ถ้ าพนักงานคนใดสงสัย
ว่ากิจกรรมที่ตนมีสว่ นร่วมอาจขัดต่อกฎหมายต่อต้ านการกระทาทุจริ ต หรื อพบว่าพนักงานมีการกระทาเช่นนี ้
ต้ องรายงานให้ หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทราบทันที
ทัง้ นี ้ ในส่ว นของกลุ่ม ธุ ร กิ จ ตลาดทุน ยัง มี ก ารปฏิ บัติ ต ามกฎหมายป้ อ งกัน การให้ สิ น บนแก่ ข้ า ราชการ
ต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) อย่างเคร่ งครัดอีกด้ วย
กล่าวคือ ห้ ามให้ เงินหรื อสิ่งมีค่าอื่นใดแก่ เจ้ าหน้ าที่รัฐ พรรคการเมือง หรื อพนักงานของรัฐเพื่อโน้ มน้ าวให้
บุคคลเหล่านี ้กระทาการอันไม่เหมาะสมเพื่อให้ ได้ ทาธุรกิจหรื อเพื่อคงธุรกิ จไว้
o การเก็บบันทึก และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเหมาะสม
กลุม่ ธุรกิจฯ กาหนดให้ มีการทาบัญชีและบันทึกข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลอื่นๆ อย่างซื่อตรงและถูกต้ องเพื่อ
จะได้ ตดั สินใจดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและมีข้อมูลที่ถูกต้ องเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของกลุ่ม
ธุร กิ จ ฯ ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น และผู้ก ากับ ดูแ ลที่เ กี่ ยวข้ อ ง ถ้ า พนักงานคนใดพยายามโน้ มน้ า วนัก บัญ ชี อ ย่างไม่
เหมาะสมหรื อชักจูงนักบัญชีซงึ่ กาลังตรวจสอบบริ ษัทให้ เข้ าใจผิด จะถือว่าพนักงานคนนันกระท
้
าผิดกฎหมาย
และนโยบายของกลุม่ ธุรกิจฯ กลุม่ ธุรกิจฯ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับเกี่ย วกับการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเต็มที่
และยังกาหนดให้ มีการรายงานข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูล อื่นๆ อย่างเป็ นธรรมเพื่อสะท้ อนให้ เห็นสถานะทาง
การเงิน ผลประกอบการ และกระแสเงินสดของกลุม่ ธุรกิจฯ โดยกลุม่ ธุรกิจฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป (Generally Accepted Accounting Principles:
GAAP) และกฎที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
o การเก็บรักษา และการทาลายเอกสาร
พนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเก็ บรักษาบันทึกโดยไม่มีข้อยกเว้ น การทาลาย
เอกสารอาจต้ องโทษตามกฎหมาย ถ้ าพนักงานรู้ ว่าจะมีการดาเนินคดีหรื ออาจมีการดาเนินคดีหรื อมีการ
สอบสวนตามกฎระเบียบในเรื่ องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อธุรกรรมของลูกค้ า หรื อรู้ ว่ากลุม่ ธุรกิจฯ อาจมีข้อมูล
อื่นๆ หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ าคนนัน้ พนักงานจะต้ องปรึกษาหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
เพื่อไม่ให้ เอกสารเหล่านันถู
้ กทาลายจนกว่าการดาเนินคดีหรื อการสอบสวนนันจะยุ
้ ติลง พนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายนี ้ตลอดจนไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นภาคธุรกิจและกฎหมายต่างๆ จะต้ องถูกเลิกจ้ าง
และอาจถูกดาเนินคดีอาญาและแพ่งซึง่ อาจมีโทษทังจ
้ าและปรับ
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 หน้ าที่ในการส่ งเสริมการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ
การรั ก ษาชื่ อ เสี ย งของกลุ่ม ธุ ร กิ จ ฯเป็ น หน้ า ที่ ข องทุก คน กรรมการและพนัก งานทุก คนมี ห น้ า ที่ ต้ อ งตรวจตรา
สถานการณ์ ที่อาจขัดกับมาตรฐานทางการดาเนินธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจ ฯ และรายงานร้ องเรี ยน หรื อ แจ้ งเบาะแส
พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและผิดหลักจรรยาบรรณโดยทันทีผ่านช่องทางร้ องเรี ยนที่บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจฯ กาหนด การ
ละเว้ นที่จะไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อเห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสมกับสถานการณ์นนๆ
ั ้ เท่านัน้ และ
จะต้ องเป็ นไปตามระเบียบของจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและนโยบายอื่นๆ ของกลุม่ ธุรกิจฯโดยเคร่ งครัด โดย
กลุม่ ธุรกิจฯ มีการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริ ต กลุม่ ธุรกิจฯ จะไม่กระทาการใดที่มี
ลักษณะไม่เป็ นธรรมต่อพนักงานเนื่องจากการแจ้ งเบาะแสดังกล่าว โดยให้ ความสาคัญในการเก็บเอกสารหลักฐาน
ต่างๆไว้ เป็ นความลับ และกลุ่มธุรกิจฯ มีการดาเนินการตามกระบวนการรับเรื่ องร้ องเรี ยน สอบสวนข้ อเท็จจริ ง และ
ดาเนินการลงโทษทางวินยั กับพนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามการกระทาความผิด และเป็ นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และจะทาการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเป็ นครัง้ คราว
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