คูมือจริยธรรมธุรกิจ ระดับคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน

การควบคุมเอกสาร (Document Control)
การอนุมัติเอกสาร (Document Approvals)
เอกสารฉบับนี้ไดรับการทบทวนและอนุมัติโดย
จัดเตรียมเอกสารโดย

กลั่นกรองโดย

อนุมัติโดย

สํานักกรรมการผูจัดการ

มติคณะจัดการ

มติคณะกรรมการธนาคาร

ครั้งที่ 38/2563 วันที่ 6/11/2563
14/10/2563

ประวัติการแกไขเอกสาร
ครั้งที่
วัน/เดือน/ป<
1.0

2.0

3.0

26/11/2561

18/12/2562

18/12/2562

มติคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 30/11/2563
ความรับผิดชอบต.อสังคม
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 16/11/2563

รายละเอียด
อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร

แกไขโดย

ครั้งที่ 11/2561

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต.อสังคม
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26/10/2561

อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 13/2562

คณะจัดการ ครั้งที่ 26/2562
วันที่ 1/11/2562

อนุมัติโดยคณะกรรมการธนาคาร
ครั้งที่ 19/2563

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต.อสังคม
ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 28/11/2562
คณะจัดการ ครั้งที่ 38/2563
วันที่ 6/11/2563

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต.อสังคม
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 16/11/2563
ทบทวนครั้งตอไป ป3 2564 (ทบทวนทุก 1 ป3หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ)
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หนา 5

สารจากประธานกรรมการ

ธนาคารเพื่ อ การส. ง ออกและนํ า เขาแห. ง ประเทศไทย (ธสน.)
ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย.างต.อเนื่อง
มาโดยตลอด เนื่องจากเปAนปEจจัยพื้นฐานสําคัญในการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพ โปร.งใส และน.าเชื่อถือ โดยองค:ประกอบที่สําคัญ
ในการส.งเสริมใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี คือ กรรมการและ
ผู บริ หารที่ มี ค วามสามารถในการดู แ ลและบริ หารกิ จ การดวย
ความรอบคอบ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ธสน. จัดทําคู.มือจริยธรรมธุรกิจโดยมุ.งหวังใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานถือปฏิบัติอย.างเปAนรูปธรรม เพื่อใหเกิดวัฒนธรรม
ดานจริยธรรมที่เขมแข็ง คู.มือจริยธรรมธุรกิจนี้ไดกําหนดแนวปฏิบัติ
ดานจริ ย ธรรมในการปฏิ บัติ หนาที่ข องทุ กฝN าย เพื่อส. งเสริ ม ให
ธสน. มีระบบการทํางานโปร.งใสตรวจสอบไดอย.างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผล โดยคํานึง ถึงหลั ก ความซื่ อสั ตย: สุ จริ ต ความมี
คุณธรรมและศีลธรรมอันดี รวมถึงเจตนารมณ:ของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผูมีส.วนไดส.วนเสี ย ทุ ก
ภาคส.วนใหไดรับความเปAนธรรม
ขอใหทุกท.านโปรดอ.านและทําความเขาใจเนื้อหาในคู.มือฯ นี้ และ
ประยุกต:ใหเขากับการทํางานของท.าน เพื่อนํา ธสน. ไปสู.การเปAน
สถาบันการเงิ นของรั ฐที่มี ค วามโปร. ง ใส น.าเชื่อถือ เปAนองค: ก ร
คุณธรรมที่เปAนกลไกสําคัญในการสนับสนุนการคาและการลงทุน
ระหว.างประเทศของไทยไดอย.างยั่งยืน

นายสุพันธุ: มงคลสุธี
ประธานกรรมการ

คู.มือจริยธรรมธุรกิจ ระดับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

หนา 6

วิสัยทัศนC
ระยะกลาง (ป< 2565)
เปAนสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนําระดับภูมิภาค ที่อยู.เคียงขางผูส.งออกและนักลงทุนไทย และเปAน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร:การคาและการลงทุนของประเทศ
ระยะยาว (ป< 2570)
เปAนสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนําระดับโลก ที่อยู.เคียงขางผูส.งออกและนักลงทุนไทย และเปAนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร:การคาและการลงทุนของประเทศ

พันธกิจ
ส.งเสริมและสนับสนุนการส.งออก การนําเขา และการลงทุนทั้งในประเทศและต.างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อการ
พัฒนาประเทศ โดยการใหสินเชื่อ ค้ําประกัน รับประกันความเสี่ยง หรือใหบริการที่จําเปAนอื่นตาม พ.ร.บ. ธสน.

ภารกิจ
1) สนับสนุนทางการเงินเพื่อนําผูประกอบการไทยเขาสู.เวทีการคาและการลงทุนระหว.างประเทศ
2) สนับสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนสําหรับการพัฒนาในประเทศตามนโยบายรัฐบาล
3) ลดความเสี่ยงการคาและการลงทุนระหว.างประเทศใหแก.ผูประกอบการไทย
4) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการไทยในเวทีการคาและการลงทุนระหว.างประเทศ

คานิยม
ธสน. กําหนดค.านิยมและพฤติกรรมพึงประสงค:ใหมีความสอดคลองกัน ดังนี้
1) เปAนเลิศในผลงาน (Excellence in Results)
2) เปAนเลิศในการบริการ (Excellence in Customer Services)
3) เปAนเลิศในทีมงาน (Excellence in Collaboration and Teamwork)
4) เปAนเลิศในธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบต.อสังคม (Excellence in GRC
and CSR)

คู.มือจริยธรรมธุรกิจ ระดับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

หนา 7

จริยธรรมหลักของธนาคาร
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยC สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชนCของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนCสวนตน และไมมีผลประโยชนCทับซอน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปQนธรรม และถูกกฎหมาย
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยCทรงเปQนประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคCกร

คู.มือจริยธรรมธุรกิจ ระดับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

หนา 8

จริยธรรมธุรกิจ ระดับคณะกรรมการ

คู.มือจริยธรรมธุรกิจ ระดับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

หนา 9

1. การใชคูมือ
ธสน. ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบ

คู.มือจริยธรรมธุรกิจ ระดับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

หนา 10

1.1 การปฏิบัติตามคูมือจริยธรรม
คู.มือจริยธรรมนี้ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อใหคณะกรรมการปฏิบัติตาม

1.2 การรองเรียนหรือแจงเบาะแส
คณะกรรมการมีหนาที่ กํากั บดู แลใหมีมาตรการและกระบวนการรับขอรองเรียน การแจงเบาะแส และการ
รายงานประเด็นต.าง ๆ เมื่อ
 พบเห็นหรือรับทราบถึงการกระทําอันผิดกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ หรือขอบังคับของ ธสน.
 การรายงานทางการเงินที่ไม.ถูกตอง
 ระบบควบคุมภายในที่ มีความบกพร.อง ซึ่งคาดการณ:ว. าจะก. อใหเกิ ดความเสี ยหายแก. ธสน. โดย
ครอบคลุมประเด็นต.าง ๆ ไดแก.
- การทุจริต ยักยอก และประพฤติมิชอบภายในองค:กร
- การรับ เรียกรับ หรือเสนอผลประโยชน:ใด ๆ อันมิชอบใหแก.ลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้ คู.คา คู.ความร.วมมือ
พันธมิตร หรือผูมีส.วนไดส.วนเสียอื่นของ ธสน.
- ไม.ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพ*
- แนะนําส.งเสริมหรือสนับสนุนใหผูอื่นไม.ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝNาฝlนหรือการไม.ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ไม.ใหความร.วมมือหรือขัดขวางการสอบหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนจากกรณีที่อางว.าไดมีการฝNาฝlน
หรือการไม.ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การกระทํ า อั น ไม. เปA น ธรรมต. อ ผู อื่ น เนื่ องจากการรายงานการไม.ป ฏิ บั ติ ตามจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
หมายเหตุ : * จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง กฎเกณฑ:หรือมาตรฐานความประพฤติสําหรับผูประกอบวิชาชีพนั้น ๆ
เช.น จรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี เปAนตน
คณะกรรมการมีหนาที่จัดใหมีช.องทางรับขอรองเรียนหรือรับแจงเบาะแส กรณีที่พนักงานหรือผูมีส.วนได
ส.วนเสียภายนอกพบเห็นการฝNาฝlนกฎหมายหรือการไม.ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพของ ธสน.
และตองการรองเรียน แจงเบาะแส สอบถามขอสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้
พนักงาน มี 4 ช.องทางคือ
1) ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) กรรมการผูจัดการ
4) ฝNายทรัพยากรบุคคล
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ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก มี 6 ช.องทางคือ
1) โทรศัพท: 0 2271 3700, 0 2617 2111 ต.อ 3300
2) จดหมายจ.าหนาซองถึง
กรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการส.งออกและนําเขาแห.งประเทศไทย
อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3) เว็บไซต: ธสน. : www.exim.go.th > Banner > ช.องทางรับฟEงความคิดเห็น
4) อีเมล : customercare@exim.go.th
5) ผ.านหน.วยงานที่เกี่ยวของ เช.น ศูนย:รับเรื่องราวรองทุกข:ของรัฐบาล 1111 หรือ ธนาคารแห.งประเทศ
ไทย เปAนตน
6) รองเรียนดวยตนเอง (Walk in) : ฝNายพัฒนาผลิตภัณฑ: ธนาคารเพื่อการส.งออกและนําเขาแห. ง
ประเทศไทย สํานักงานใหญ. อาคารเอ็กซิม
ในกรณีที่เรื่องที่รองเรียนเกี่ ยวของกับผูบริหารระดับสูง สามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยตรงไดที่
คณะกรรมการตรวจสอบ

1.3 การคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส
คณะกรรมการใหคํามั่นว.าจะรับฟEงทุกขอรองเรียนหรือทุกเบาะแสอย.างเอาใจใส.และโปร.งใส รวมทั้งใหความ
เปAนธรรมแก.ทุกฝNายอย.างเท.าเทียมกันโดยไม.มีการเลือกปฏิบัติ
คณะกรรมการมีหนาที่ปกปDองสิทธิของผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยชื่อของผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส
จะถูกปIดเปA น ความลับ และจะไดรับ ความคุมครองจากการถู กกลั่ นแกลงทั้งในระหว. างกระบวนการสอบสวนและ
ภายหลังจากการสอบสวน โดยมีแนวทางดังนี้
 ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสจําเปAนตองเปIดเผยชื่อของตนเอง รวมทั้งใหขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือได ทั้งนี้
ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสอาจนําเสนอหลักฐานประกอบการรองเรียนหรือแจงเบาะแสดวยก็ได
 ธสน. ถือว.าขอมูลที่เกี่ยวของเปAนความลับและจะเปIดเผยเฉพาะกรณีมีความจําเปAนและจะเปI ดเผย
เท.าที่มีความจําเปAนเท.านั้น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเดือดรอนเสียหายของผูรองเรียน
หรือแจงเบาะแส แหล.งที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของเปAนสําคัญ
 ในกรณีที่ผูรองเรี ยนหรื อแจงเบาะแสเห็ นว.าตนเองอาจไม. ไดรั บ ความปลอดภัยหรืออาจเกิ ด ความ
เดือดรอนเสียหาย ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสสามารถรองขอใหเรากําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ใหความคุมครองที่เหมาะสมได ทั้งนี้ ธสน.อาจออกมาตรการหรือแนวทางใหความคุมครองแมว.าจะไม.
มีการรองขอก็ได หากเห็นว.าเปAนเรื่องที่มีแนวโนมว.าจะเกิดความเดือดรอนรุนแรงหรือเกิดความไม.
ปลอดภัยในวงกวาง
 หากผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสไดรับความเดือดรอนเสียหาย ธสน. มีมาตรการบรรเทาความเสียหาย
นั้นดวยวิธีการที่เหมาะสม เปAนธรรม และรวดเร็ว
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1.4 การสอบสวนและการลงโทษ
ภายหลังจากการรับ เรื่ อ งรองเรี ยนหรื อ รั บ แจงเบาะแสแลว ผู รับ ขอรองเรี ยนหรื อ รั บ แจงเบาะแสจะ
ดําเนินการคนหาความจริงโดยอาศัยการสัมภาษณ:รวมทั้งการประเมินขอมูลและหลักฐานที่ไดรวบรวมไว หากพบว.า
เรื่องดังกล.าวมีมูลความจริงและไม.รายแรง ธสน. จะดําเนินการแกไขรวมทั้งอาจแจงผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของใหมีการ
ตักเตือนซึ่งอาจอยู.ในรูปแบบของวาจาหรือลายลักษณ:อักษรพรอมบันทึกประวัติไวที่ฝNายทรัพยากรบุคคล
ในกรณีที่เรื่องดังกล.าวมีมูลความจริงและเขาข.ายรายแรง คณะกรรมการ (หรือผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่) อาจตั้งคณะกรรมการสอบสวน (หรือคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง แลวแต.กรณี) เพื่อพิจารณาและ
กําหนดโทษทางวินัยต.อไป
หากเปAนกรณีที่มีความสําคัญและมีผลกระทบรุนแรงต.อการดําเนินธุรกิจ จะมีการรายงานผลต.อกรรมการ
ผูจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ เช.น เหตุการณ:ที่ส.งผลกระทบต.อชื่อเสียง ภาพลักษณ:
หรือฐานะทางการเงิน ขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ ธสน. หรือเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง เปAนตน
ผูรับขอรองเรียนหรือรับแจงเบาะแสมีหนาที่รายงานผลการสอบสวนใหผูรองเรียนและแจงเบาะแสทราบ
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาและสอบสวน
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2. ขอพึงปฏิบัติภายในองคCกร
ความสําเร็จของ ธสน. มีรากฐานจากการที่เราใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกันภายในองคCกร
ประสิทธิภาพของการทํางานเปQนทีมขึ้นกับการใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน การที่ ธสน.
จะบรรลุเปZาหมายไดนั้น จําเปQนตองอาศัยทั้งความสามารถสวนบุคคลและการทํางานเปQนทีม

คู.มือจริยธรรมธุรกิจ ระดับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

หนา 14

2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีดานสิทธิมนุษยชนภายในองค:กร และกําหนดให
เผยแพร.ใหแก.พนักงาน คู.คา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีส.วนไดส.วนเสียภายนอก และสาธารณชนภายนอก
ทราบอย.างทั่วถึง
 คณะกรรมการพึงสนับสนุนใหผูบริหารปฏิบัติตนเปAนแบบอย.างที่ดี (Role Model) ในการเคารพต.อ
สิทธิมนุษยชนภายในองค:กร ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากลอย.างเคร.งครัด ซึ่งจะนําไปสู.
การปฏิบัติงานและการใหบริการ โดยไม.เลือกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและเท.าเทียมกั นทุก
กลุ.มผูมีส.วนไดส.วนเสียที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ:
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมและจิตสํานึกในการใหบุคลากรในองค:กร
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงจัดใหมีกิจกรรมที่ส.งผลใหเกิดการแกไขปEญหาและ
ลดผลกระทบเชิงลบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขององค:กร
 คณะกรรมการพึงกํากับดูแลและสนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรม
ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
 คณะกรรมการพึ งกํา กั บดูแลใหมี การรั กษาขอมูลส. วนบุคคลของพนั กงาน เช.น ชีวประวัติ ประวั ติ
สุขภาพ ประวัติการทํางาน ฯลฯ และกําหนดใหเปIดเผย หรือการถ.ายโอนขอมูลส.วนตัวของพนักงานสู.
สาธารณะไดต.อเมื่อไดรับความเห็นชอบจากพนักงาน
 คณะกรรมการพึงกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของ ธสน. ตามแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
เคารพสิทธิมนุษยชนอย.างสม่ําเสมอ
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีกลไกการคุมครอง ปDองกัน และเยียวยา เพื่อแกไข และลดผลกระทบเชิงลบ
ต.อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค:กร
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวทางเพื่อส.งเสริมใหคู.คาและพันธมิตรทางธุรกิจร.วมเคารพ
สิทธิมนุษยชนตามแนวทางที่ ธสน. กําหนด

2.2 การปฏิบัติตอแรงงาน* อยางเปQนธรรม
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต.อแรงงานอย.างเปAนธรรม ใหเผยแพร.ใหแก.
พนักงาน คู.คา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีส.วนไดส.วนเสียภายนอก และสาธารณชนภายนอกทราบอย.างทั่วถึง
 คณะกรรมการพึงสนับสนุนใหผูบริหารปฏิบัติตนเปAนแบบอย.างที่ดี (Role Model) ในการปฏิบัติต.อแรงงาน
อย.างเปAนธรรมดวยความเคร.งครัด
 คณะกรรมการพึงกํากับดูแล ธสน. ใหไม.จางงานหรือใชแรงงานเด็กหรือแรงงานผิดกฎหมายในการประกอบ
ธุรกิจ
 คณะกรรมการพึงสนับสนุนให ธสน. เปIดโอกาสใหบุคลากรมีช.องทางเพื่อขอรับความคุมครองทางสังคมอย.าง
เหมาะสม เช.น มีช.องทางใหพนักงานแสดงความคิดเห็นอย.างเปAนอิสระ เพื่อร.วมเจรจา หารือ และจัดทํา
ขอตกลงที่จะทําใหเกิดประโยชน:อย.างสมดุลระหว.างพนักงาน กับ ธสน. เปAนตน
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 คณะกรรมการพึงจัดใหมีสภาพแวดลอมของสถานที่ปฏิบัติงานที่ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภั ยตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของ ธสน. และหน.วยงานกํากับดูแลภายนอก
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
ปฏิบัติต.อแรงงานอย.างเปAนธรรมอย.างสม่ําเสมอ
 คณะกรรมการพึงกํา หนดนโยบายและแนวทางเพื่อส.งเสริมใหคู.คาและพั นธมิตรทางธุรกิ จร.วมปฏิ บั ติต.อ
แรงงานอย.างเปAนธรรมตามแนวทางที่ ธสน. กําหนด

หมายเหตุ : * แรงงาน หมายถึงพนักงานและลูกจางของ ธสน.

2.3 อีเมล อินเตอรCเน็ต โซเชียลมีเดีย
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการใชอีเมล อินเตอร:เน็ต และโซเชียลมีเดียของ
บุคลากร
 คณะกรรมการพึงสนับสนุนใหผูบริหารปฏิบัติตนเปAนแบบอย.างที่ ดี (Role Model) ในการใชอี เมล
อินเตอร:เน็ต และโซเชียลมีเดียตามแนวทางที่ ธสน.กําหนดอย.างเคร.งครัด
 คณะกรรมการพึงสื่อสารและส.งเสริมใหผูบริหารและพนักงานใชอีเมล อินเตอร:เน็ต และโซเชียลมีเดีย
เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพในการทํางานหรือการติดต.อประสานงาน รวมทั้งการปDองกันผลกระทบทางลบ
ต.อองค:กรจากการใชอีเมล อินเตอร:เน็ต และโซเชียลมีเดีย

2.4 การปZองกันการละเมิดทรัพยCสินทางป\ญญา
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการปDองกันและไม.ละเมิดสิทธิ์ทางทรัพย:สิน
ทางปEญญาของ ธสน.
 คณะกรรมการพึงสนับสนุนใหผูบริหารปฏิบัติตนเปAนแบบอย.างที่ดี (Role Model) ในการปDองกันและ
ไม.ละเมิดสิทธิ์ทางทรัพย:สินทางปEญญาตามแนวทางที่ ธสน. กําหนดอย.างเคร.งครัด
 คณะกรรมการพึงสื่อสารและส.งเสริมใหผูบริหารและพนักงานใชทรัพย:สินทางปEญญาในรูปแบบต.าง ๆ
ที่ ธสน. ไดรับมาหรือเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางธุรกิจใหเกิดประโยชน:อย.างเต็มที่ และดูแลมิให
เสื่อมสูญหายหรือนําไปใชเพื่อประโยชน:ส.วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีระบบ กระบวนการ และมาตรการในการเก็บรักษาขอมูลความลับ และการ
เขาถึงขอมูลตามลําดับชั้น เพื่อความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลขององค:กร
 คณะกรรมการพึงกําหนดผลประโยชน:ตอบแทน และ/หรือรางวัล ใหแก.พนักงานผูคิดคนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ:หรือบริการในระหว.างการปฏิบัติงานใหแก. ธสน. อย.างยุติธรรมและสอดคลองกับกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีและส.งเสริมใหผูบริหาร พนักงานปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ ยงของ ธสน. ที่เกี่ยวของกั บการปD องกัน การละเมิ ดทรั พย:สิน ทางปEญญาทุ กรู ป
แบบอย.างเคร.งครัด
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 คณะกรรมการพึงกํากับใหผูบริหารติดตาม กํากับ และประเมินผลการปDองกันการละเมิดทรัพย:สินทาง
ปEญญาอย.างสม่ําเสมอ
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวทางเพื่อส.งเสริมใหคู.คาและพันธมิตรทางธุรกิจร.วมปDองกัน
การละเมิดทรัพย:สินทางปEญญาตามแนวทางที่ ธสน. กําหนด

2.5 นวัตกรรม
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีดานการนวัตกรรมและกําหนดใหเผยแพร.ใหแก.
พนักงาน คู.คา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีส.วนไดส.วนเสียภายนอก และสาธารณชนภายนอก ทราบอย.าง
ทั่วถึง
 คณะกรรมการพึงสนับสนุนใหผูบริหารปฏิบัติตนเปAนแบบอย.างที่ดี (Role Model) ในดานนวัตกรรม
ดวยความเคร.งครัด
 คณะกรรมการพึงสนับสนุนทรัพยากรต.าง ๆ เพื่อส.งเสริมและเปIดโอกาสใหพนักงานพัฒนานวัตกรรม
ของธุรกิจอย.างต.อเนื่อง
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลดานนวัตกรรมอย.างสม่ําเสมอ
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวทางเพื่อส.งเสริมใหคู.คาและพันธมิตรทางธุรกิจร.วมพัฒนา
นวัตกรรมตามแนวทางที่ ธสน. กําหนด
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3. ขอพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
บุคลากรของ ธสน. ตองปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคCกรดวยความเปQนธรรม ผูมีสวนได
สวนเสียหมายถึง พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา เจาหนี้ คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ
ชุมชนและและสังคม
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3.1 พนักงาน
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใหมีการปฏิบัติต.อพนักงานดวยความเปAนธรรม*
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีระบบการประเมินผล การกําหนดค.าตอบแทน และสวัสดิการที่เปAนธรรมต.อ
พนักงาน สอดคลองกับผลการดําเนินงานขององค:กรและสภาวะเศรษฐกิจ โดยไม.ดําเนินการใด ๆ ที่
ขัดต.อกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
 คณะกรรมการพึงกํากับดูแลใหมีการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสทุ กคน
อย.างทั่วถึง สม่ําเสมอ และเหมาะสมกับตําแหน.งหนาที่ของพนักงาน
 คณะกรรมการพึ ง จั ด ใหมี ส ถานที่ ทํ า งานที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพของงาน และดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยต.อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย:สินของพนักงาน
หมายเหตุ : * การปฏิบัติอย.างเปAนธรรม หมายถึง การปฏิบัติที่ปราศจากอคติและคํานึงถึงผลกระทบต.อผูมีส.วนไดส.วน
เสียทุกฝNาย

3.2 ผูถือหุน
 คณะกรรมการพึงมุ.งมั่นกํากับดูแลกิจการและสรางประโยชน:สูงสุดใหผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย:สุจริต รวมถึงประยุกต:ใชความรู และทักษะ เพื่อการปฏิบัติงานอย.างเต็มกําลัง
ความสามารถในทุกกรณี
 คณะกรรมการพึงกํากับดูแลใหมีการเปIดเผยขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง และทันกาล แก.ผูถือหุนทุกราย
(กรณีมีผูถือหุนมากกว.าหนึ่งราย) อย.างทั่วถึงและเท.าเทียม โดยสื่อสารดวยตนเอง และใชช.องทางต.าง ๆ
ของ ธสน. อย.างเหมาะสมตามแต.สถานการณ:
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายการใหสิทธิ์แก.ผูถือหุนและปฏิบัติต.อผูถือหุนอย.างเท.าเทียมกันในการ
เขาร.วมประชุมผูถือหุน (ถามี) ทุกครั้ง

3.3 ลูกคา
 คณะกรรมการพึงกํากับดูแลใหมีการส.งมอบผลิตภัณฑ: และการบริการที่ดี มีคุณภาพ ตอบสนองต.อ
ความตองการของลูกคา ภายใตเงื่อนไขและราคาที่เปAนธรรม
 คณะกรรมการพึงกําหนดใหมีหน.วยงานดูแลรับผิดชอบในการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ: และการ
บริการที่ถูกตอง เพียงพอ ทันกาล ไม.ใหขอมูลที่เกินจริงหรือเปAนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ ยวกับ
คุณภาพ ราคา และเงื่อนไขของ ผลิตภัณฑ:และบริการ
 คณะกรรมการพึ ง กํ า กั บดู แ ลใหมี การปฏิ บั ติ ตามเงื่ อ นไข หรื อขอตกลงต.า ง ๆ ที่ มี ต.อลูก คาอย. า ง
เคร.งครัด ภายใตขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีระบบและกระบวนการสําหรับการรับขอรองเรียน เกี่ยวกับคุณภาพ ราคา
ของผลิ ต ภั ณ ฑ: แ ละบริ ก าร จากลู ก คา พรอมทั้ ง ร. ว มรั บ ทราบรายงาน เพื่ อ มอบขอสั ง เกตและ
ขอเสนอแนะในการแกไขปEญหาขอรองเรียนอย.างรวดเร็วและทันกาล
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 คณะกรรมการพึ งส.งเสริม ใหมี การรั กษาขอมู ลของลูกคาที่ ธสน. ไดรับมาจากการดําเนิน ธุร กรรม
ร.วมกันเปAนความลับ และกําหนดนโยบาย แนวทางหรือมาตรการไม.ใหเกิดการนําขอมูลดังกล.าวไปใช
ประโยชน:ส.วนบุคคลหรือหมู.คณะในทางมิชอบ
 คณะกรรมการพึงไม.เรียกและไม.รับผลประโยชน:ใด ๆ อันไม.สุจริตจากลูกคา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ
ดําเนินการใด ๆ อันมิชอบและก.อใหเกิดความเสียหายต.อ ธสน.
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีกลไกการกํากับ ติดตามและประเมินผล การส.งมอบผลิตภัณฑ:และการบริการ
ต.อลูกคาเปAนประจํา เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาผลิตภัณฑ:และการบริการของ ธสน. ใหตอบสนอง
ต.อลูกคาไดดียิ่งขึ้น

3.4 เจาหนี้
 คณะกรรมการพึงกํากับดูแลเพื่อใหองค:กรปฏิบัติไดตามเงื่อนไขต.าง ๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู ที่ไดตกลง
ร.วมกับเจาหนี้อย.างเคร.งครัด โดยกรณีที่ไม.สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองเร.งรัดใหผูบริหาร
แจงใหเจาหนี้ทราบล.วงหนา เพื่อร.วมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปEญหา
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีการรายงานและเปIดเผยสถานะการเงินและไม.ใช.การเงินที่สําคัญที่ถูกตอง
เชื่อถือได และทันกาลต.อเจาหนี้อย.างครบถวน
 คณะกรรมการพึงกํากับใหขอสังเกตและขอเสนอแนะแก.ผูบริหาร เพื่อแกปEญหาอย.างเร.งด.วน ในกรณี
ที่สงสัยว.าจะมีเหตุการณ:ที่จะส.งผลกระทบต.อเจาหนี้ เช.น ในกรณีที่ ธสน. มีสถานะการเงินที่ไม.มั่นคง
เปAนตน

3.5 คูคา
 คณะกรรมการพึงกํ าหนดแนวปฏิ บัติ ที่ ดีที่ มุ. งพั ฒนาและรั กษาสั ม พั น ธภาพที่ ยั่ งยื น กั บ คู. คา ผู ร. วม
สนับสนุนการสรางคุณภาพ ภาพลักษณ: และความน.าเชื่อถือในผลิตภัณฑ:และบริการร.วมกับ ธสน. โดย
- สนับสนุนใหเกิดการแข.งขันบนขอมูลที่ไดรับอย.างเท.าเทียมกัน
- ใชหลักเกณฑ:ที่ชัดเจนในการประเมินและคัดเลือกคู.คาและคู.สัญญา
- ปฏิบัติการเพื่อใหคู.คาสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไขของสัญญาอย.างครบถวน และไม.เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดหา
- ดําเนินการจ.ายเงินใหคู.คาและคู.สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน
 คณะกรรมการพึงส.งเสริมใหมีการเจรจาต.อรองกับคู.คา โดยตั้งอยู.บนพื้นฐานของความสัมพัน ธ:ทาง
ธุรกิจที่จะมุ.งมั่นพัฒนาการดําเนินกิจการของ ธสน. จัดทําขอตกลงอันเปAนที่พึงพอใจและยอมรับไดทั้ง
สองฝNาย โดยไม.เจรจาดวยวิธีหลอกลวง ขู.เข็ญบังคับ หรือกระทําโดยไม.มีหลักการและเหตุผล
 คณะกรรมการพึงกํากับดูแลกิจการโดยยึดหลักผลประโยชน:สูงสุดร.วมกันระหว.าง ธสน. และคู.คา โดย
ไม.คํานึงถึงผลประโยชน:เฉพาะขององค:กร ส.วนตนหรือของพวกพอง จากการจัดใหมีการเปIดเผยขอมูล
ที่เปAนจริงและครบถวนแก.คู.คา
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 คณะกรรมการพึงหลีกเลี่ยงการรับของกํานัล สินน้ําใจ การรับเชิญไปในงานเลี้ยงประเภทสังสรรค: งาน
เลี้ยงรับรอง การรับเชิญไปดูงาน ที่จัดขึ้นใหเปAนการส.วนตัว หรือหมู.คณะอย.างเฉพาะเจาะจง ซึ่งคู.คา
เปAนผูออกค.าใชจ.ายที่เกี่ยวของให เพื่อปDองกันขอครหาและการมีใจโนมเอียงที่จะช.วยเหลือตอบแทน
ฝNายใดฝNายหนึ่งเปAนพิเศษในโอกาสหลัง

3.6 พันธมิตรทางธุรกิจ
 คณะกรรมการพึงละเวนการเรียกและรับผลประโยชน:ใด ๆ ที่ไม.สุจริตจากพันธมิตรทางธุรกิจ
 คณะกรรมการพึงกํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามขอตกลงที่ไดทําไวกับพันธมิตรทางธุรกิจของ ธสน.
อย.างเคร.งครัด โดยกรณีที่ไม.สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขต.าง ๆ ที่ไดตกลงร.วมกันได ตองเร.งรั ดให
ผูบริหารแจงใหพันธมิตรทางธุรกิจทราบ เพื่อร.วมพิจารณาหาแนวทางแกไขต.อไป
 คณะกรรมการพึงสนับสนุนใหเกิดการกํากับดูแลใหความช.วยเหลือต.อพันธมิตรทางธุรกิจในลักษณะที่
ส.งเสริมประโยชน:ซึ่งกันและกัน เพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและสรางมูลค.าเพิ่มทางธุรกิจแก.
ลูกคาโดยรวมไดสูงสุด

3.7 ภาครัฐ
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีหน.วยงานดูแลรับผิดชอบใหองค:กรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑ: มาตรการ และนโยบายต.าง ๆ ที่หน.วยงานกํากับดูแลภาครัฐกําหนดอย.างครบถวนและ
เคร.งครัด
 คณะกรรมการพึงกํากับดูแลใหองค:กรสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐทุกกรณี เพื่อเปAนส.วนหนึ่ง
ในการเสริมสรางความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และประเทศโดยรวม
 คณะกรรมการพึงเปAนกลางทางการเมือง และเขาร.วมทางการเมืองอย.างมีความรับผิดชอบ ไม.ใหเกิด

ความขัดแยงที่ ทํ า ใหตนเองหรื อ ธสน. ไดประโยชน: ในขณะที่ ผูมีส.ว นไดส. ว นเสี ย และสั งคมเสี ย
ประโยชน:

3.8 ชุมชนและสังคม
 คณะกรรมการพึงกํากับดูแลธุรกิจโดยคํานึงถึงชุมชนและสังคมโดยเฉพาะรอบสถานประกอบการ โดย
มุ.งเนนการประกอบธุรกิจอย.างยั่งยืน และเติบโตไปพรอมกัน
 คณะกรรมการพึงกํากับดูแลธุรกิจไม.ใหมีผลิตภัณฑ: บริการ และการปฏิบัติงานที่เปAนการเอาเปรียบและ
ส.งผลกระทบเชิงลบต.อชุมชนและสังคม
 คณะกรรมการพึงกํากับดูแลธุรกิจใหมุ.งเนนการสรางความเขมแข็งใหแก.ชุมชนและสังคมโดยสนับสนุน
กิจกรรมในการแกไขหรือลดปEญหาของชุมชนและสังคมอย.างต.อเนื่อง
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3.9 สิ่งแวดลอม
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและกําหนดให
เผยแพร.ใหแก.พนักงาน คู.คา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีส.วนไดส.วนเสียภายนอก และสาธารณชนภายนอก
ทราบอย.างทั่วถึง
 คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนและสนับสนุนใหผูบริหารปฏิบัติตนเปAนแบบอย.างที่ดี (Role Model) ใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมดวยความเคร.งครัด
 คระกรรมการพึ ง จั ด ใหมี กิ จ กรรมที่ ก ระตุ นใหพนั ก งานอนุ รั ก ษ: แ ละสรางความยั่ ง ยื น ต. อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกรูปแบบ ทั้งการปDองกันมลภาวะ การใชทรัพยากรอย.างยั่งยืน
การลดภาวะโลกรอน และการบูรณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดาน
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอย.างสม่ําเสมอ
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวทางเพื่อส.งเสริมใหคู.คาและพันธมิตรทางธุรกิจร.วมดู แล
รักษาสิ่งแวดลอมตามแนวทางที่ ธสน. กําหนด

3.10 การรายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวทางในการรายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมเผยแพร.และ
กํ า หนดใหเผยแพร. ใ หแก. พนั ก งาน คู. ค า พั น ธมิ ตรทางธุ ร กิ จ ผู มี ส. ว นไดส. ว นเสี ย ภายนอก และ
สาธารณชนภายนอกทราบอย.างทั่วถึง
 คณะกรรมการพึงติดตาม กํากับ และประเมินผลการรายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมอย.างสม่ําเสมอ
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวทางเพื่อส.งเสริมใหคู.คาและพันธมิตรทางธุรกิจร.วมรายงาน
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมตามแนวทางที่องค:กรกําหนด
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4. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
คูมือจริยธรรมเนนการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและหลีกเลี่ยงความ
ขัดแยงทางผลประโยชนCทุกประเภท ธสน. ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตและ
การเห็นแกประโยชนCสวนตัว

คู.มือจริยธรรมธุรกิจ ระดับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

หนา 23

4.1 ความขัดแยงทางผลประโยชนC
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการปDองกันความขัดแยงทางผลประโยชน:ของ
ธสน.
 คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนและสนับสนุนใหผูบริหารปฏิบัติตนเปAนแบบอย.างที่ดี (Role Model) ใน
การปDองกันความขัดแยงทางผลประโยชน:ดวยความเคร.งครัด
 คณะกรรมการพึงหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง คู.สมรส บุตร ผูเกี่ยวของทางสายเลือด
อื่น หรือพวกพอง ซึ่งส.งผลให ธสน. ตองเสียผลประโยชน: หรือก.อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน:
หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย.างมีประสิทธิภาพ
 คณะกรรมการพึงตัดสิน ใจดํ าเนินกิ จกรรมทางธุรกิจเพื่อประโยชน: สูงสุดของ ธสน. โดยปราศจาก
อิทธิพลของความตองการส.วนตัวหรือของบุคคลที่เกี่ยวของ และใชราคายุติธรรม เหมาะสม เสมือน
ทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) เมื่อตองเกี่ยวของในกระบวนการเสนอว.าจาง
คั ดเลื อก ตั ดสิน ใจหรื อ อนุ มัติร ายการที่ อาจมี ความขั ดแยงทางผลประโยชน: ใหรายงานประธาน
คณะกรรมการ
 คณะกรรมการพึง ปฏิ บั ติต ามระเบี ย บวิ ธี ข อง ธสน. ตามมาตรฐานเดี ย วกั น โดยปฏิบั ติงานอย. า ง
สุดกําลังความสามารถโดยไม.เบียดบังเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการไปทําธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ไม.
เกี่ยวของกับผลประโยชน:ของ ธสน.
 คณะกรรมการพึงรายงานทันทีที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน: และในกรณีที่ไม.มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน:ใหมีการรายงานเปAนประจําทุกสิ้นป3บัญชี
 ในกรณีที่เกิดรายการความขัดแยงทางผลประโยชน: คณะกรรมการพึงแจงและรายงานความขัดแยงแก.
ประธานคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการทั้งคณะ และไม.เขาร.วมเปAนกรรมการพิจารณาตัดสิน ใจ
หรืออนุมัติรายการดังกล.าว
 คณะกรรมการจะตองถือหุนไม.เกินรอยละ 10 และ/หรือพึงละเวนการถื อหุน หรือเปAนกรรมการใน
กิจการคู.คาและ/หรือลูกคาของ ธสน. ซึ่งการถือหุนดังกล.าวอาจมีผลกระทบต.อหนาที่ การงาน หรือ
ก.อใหเกิดผลกระทบในภาพรวมของ ธสน. หรือในกรณีที่การถือหุนดังกล.าวไดเกิดขึ้นก.อนที่กรรมการ
จะมาดํารงตําแหน.งที่ ธสน. หรือไดรับทางมรดก กรรมการตองรายงานให ธสน. ไดรับทราบเปAนลาย
ลักษณ:อักษร

4.2 การรับและใหเงินหรือของขวัญ
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการใหและรับของกํานัลและการเลี้ยงรับรอง
 คณะกรรมการพึงเปAนแบบอย.างที่ดี (Role Model) แก.ผูบริหารและพนักงาน โดยการไม.ใหและไม.รับ
ของกํานัลและการเลี้ยงรับรองใหของขวัญที่อาจส.งผลต.อความไม.โปร.งใสและเปAนธรรมในการกํ ากับ
ดูแลกิจการที่ดีขององค:กร
 คณะกรรมการพึงสนับสนุนใหผูบริหารปฏิบัติตนเปAนแบบอย.างที่ดี (Role Model) ในการใหและรับ
ของกํานัลและการเลี้ยงรับรองตามแนวทางที่ ธสน. กําหนดโดยเคร.งครัด
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 คณะกรรมการพึ ง หลี ก เลี่ ย งสถานการณ: ที่ อ าจกระทบต. อ ความตั้ ง ใจ หรื อความสามารถที่ จ ะทํ า
ประโยชน:สูงสุดใหแก. ธสน. และผูถือหุน
 คณะกรรมการพึงไม. กระทํา การใด ๆ ที่แสดงใหเห็น ว. าไดปฏิ บัติเ ปA น พิเ ศษกั บ บุ คลลอื่ น ภายนอก
องค:กร หรือหน.วยงานภายนอกที่ทําธุรกิจกับ ธสน.
 คณะกรรมการพึงคัดเลือกและทําสัญญากับคู.คาและพันธมิตรทางการคาบนพื้นฐานของการแข.งขันที่
เปAนธรรม โดยปราศจากการกระทําหรื อการตั ดสิ น ใจที่มีผลจากการไดรั บ ของกํา นัลและการเลี้ ยง
รับรองโดยเจตนามิชอบ
 คณะกรรมการพึงกํา กับ ดูแลและใหบริ การแก. ลูกคาทุ กกลุ.มดวยความเปAน ธรรม และโปร.งใส โดย
ปราศจากการกระทําหรือการตัดสินใจที่มีผลจากการไดรับของกํานัลและการเลี้ยงรับรองโดยเจตนา
มิชอบ
 คณะกรรมการพึงติดตาม กํากับ และประเมินผลการใหและรับของกํานัลและการเลี้ยงรับรองอย.าง
สม่ําเสมอ
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวทางเพื่อส.งเสริมใหคู.คาและพันธมิตรทางธุรกิจร.วมใหและ
รับของกํานัลและการเลี้ยงรับรองตามแนวทางที่ ธสน. กําหนด
 นโยบายการรั บ และใหของขวั ญ นี้ ไม. นั บรวมกรณี ข องคู. ค วามร. ว มมื อ หรื อ พั น ธมิ ตรทางธุ ร กิ จ ใน
ต.างประเทศ ซึ่งอาจมีความจําเปAนตองแลกเปลี่ยนของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรอง ทั้งนี้ให
ขึ้นอยู.กับประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ

4.3 การทุจริตและการใหสินบน
 คณะกรรมการพึงกําหนดนิยามและขอบเขตการดําเนินงานเพื่อต.อตานการทุจริตและการใหสินบน
ขององค:กรแก.บุคลากรอย.างทั่วถึง
 คณะกรรมการพึ งกํา หนดนโยบายและแนวปฏิบั ติที่ดีดานการต. อ ตานการทุจริ ตและการใหสิ น บน
รวมทั้งกําหนดใหเผยแพร.ใหแก.พนักงาน คู.คา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีส.วนไดส.วนเสียภายนอก และ
สาธารณชนภายนอก ทราบอย.างทั่วถึง
 คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนเปAนแบบอย.างและสนับสนุนใหผูบริหารปฏิบัติตนเปAนแบบอย.างที่ดี (Role
Model) ในการต.อตานการทุจริตและการใหสินบนอย.างเคร.งครัด
 คณะกรรมการพึงไม.เรียกรับ ไม.รับ ไม.เสนอให และไม.ให เงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน:ตอบแทนทั้ง
ที่เปAนตัวเงินและไม.ใช.ตัวเงินทุกชนิด ซึ่งจะนําไปสู.การตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการใหบริการ
ทางธุรกิจที่ไม.เปAนธรรม หรือส.งผลใหองค:กรตองเสียประโยชน:จากพฤติกรรมดังกล.าว
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีและส.งเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรการการ
บริหารความเสี่ยงดานทุจริตและสินบนตามแนวทางที่องค:กรกําหนดอย.างเคร.งครัด เพื่อลดผลกระทบ
เชิงลบดานการเงินและไม.ใช.การเงินขององค:กร
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีและส.งเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรการการ
ควบคุมภายในตามแนวทางที่องค: กรกําหนดอย.างเคร. งครั ดเพื่อติดตามและควบคุมเหตุ การณ: ที่ไม.
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เปAนไปตามกรอบแนวทางการกํ า กับดูแลกิ จการที่ ดี พฤติกรรม จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพขององค:กร
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีและส.งเสริมใหผูบริหารและพนักงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกทั้ง
ดานขอมูล เอกสารหลักฐาน และการปฏิบัติงานอื่น สําหรับการตรวจสอบภายในขององค:กร เพื่อให
องค:กรสามารถติดตามและตรวจสอบเหตุการณ:ที่ไม.เปAนไปตามกรอบแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่
ดี และพฤติกรรม จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณวิชาชีพขององค:กรไดอย.างมีประสิทธิภาพ
 คณะกรรมการพึงกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดานการต.อตานการทุจริต
และการใหสินบนอย.างสม่ําเสมอ
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวทางเพื่อส.งเสริมใหคู.คาและพันธมิตรทางธุรกิจร.วมต.อตาน
การทุจริตและการใหสินบนตามแนวทางที่ ธสน. กําหนด

4.4 ขอมูลภายใน
 คณะกรรมการพึงไม.นําขอมูลภายใน* ของ ธสน. หรือ ขอมูลของลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้ คู.คา คู.ความ
ร.วมมือ พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีส.วนไดส.วนเสียของ ธสน. ที่ไดรับทราบจากการกํากับดูแลกิจการ
ไปใช เพื่อประโยชน:ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของและทําใหองค:กรโดยรวมเสียประโยชน:
 คณะกรรมการพึงกํ าหนดนโยบายและสื่อสารใหผูบริหาร และพนักงานทั่ว ทั้งองค:กรรับทราบและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติที่ดีในการไม.ใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชน:
ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของ และทําใหองค:กรโดยรวมเสียประโยชน:
 คณะกรรมการตองไม.หาประโยชน:จากขอมูลภายในของ ธสน. แมภายหลังพนสภาพหรือสิ้นสุดการ
ปฏิบัติหนาที่ที่องค:กรไปแลว
หมายเหตุ : * ขอมูลภายใน หมายถึง
 ขอมูลที่หามเปIดเผยต.อสาธารณะ
 ขอมูลที่มีสาระสําคัญ ซึ่งมีความเปAนไปไดอย.างมากที่นักลงทุนจะถือว.าขอมูลดังล.าวเปAนสิ่งสําคัญใน
การตัดสินใจในการทําธุรกรรมที่ก.อใหเกิดประโยชน:ส.วนตน
 ขอมูลที่เตรียมจะเปIดเผยต.อสาธารณะ แต.ยังไม.ไดมีการเปIดเผยอย.างเปAนทางการ

4.5 การเป]ดเผยขอมูล
 คณะกรรมการพึงจัดใหมีหน.วยงานผูรับผิดชอบหลักในการเปIดเผยขอมูลข.าวสารทั้งขอมูลทางการเงิน
และขอมู ลทั่ ว ไปของ ธสน. ตามกฎหมาย ระเบี ยบ และขอบั งคั บของหน. วยงานกํ า กั บ ดู แ ลอย. า ง
ครบถวน
 คณะกรรมการพึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการเปIดเผยขอมูลข.าวสารทั้งขอมูลทางการเงิน
และขอมู ล ทั่ ว ไปของ ธสน. แก. พ นั ก งาน ลู ก คา ผู มี ส. ว นไดส. ว นเสี ย หน. ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ล และ
สาธารณชนภายนอกอย.างครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได และทันกาล
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 คณะกรรมการพึงกําหนดใหมีช.องทางการเปIดเผยขอมูลข.าวสารทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป
ของ ธสน. แก.พนักงาน ลูกคา ผูมีส.วนไดส.วนเสีย หน.วยงานกํากับดูแล และสาธารณชนภายนอกอย.าง
หลากหลายและเขาถึงไดโดยสะดวก
 คณะกรรมการพึ ง ส. ง เสริ ม ใหผู บริ ห ารและพนั ก งานรั ก ษาความลั บ ของ ธสน. โดยหลี ก เลี่ ย งการ
นําขอมูลภายในไปเปIดเผย หรือวิจารณ:ในลักษณะที่ก.อใหเกิดความเสียหายต.อ ธสน.

4.6 การฟอกเงิน
 คณะกรรมการพึงกํ าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีดานการปDองกั นและปราบปรามการฟอกเงิน
รวมทั้งกําหนดใหเผยแพร.ใหแก.พนักงาน คู.คา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีส.วนไดส.วนเสียภายนอก และ
สาธารณชนภายนอก ทราบอย.างทั่วถึง
 คณะกรรมการพึ ง กํ า กั บ ติ ดตาม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดีด านการปD อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน อย.างสม่ําเสมอ
 คณะกรรมการพึงกํ าหนดนโยบายและแนวทางเพื่อส.งเสริมใหคู. คาและพั นธมิตรทางธุรกิ จร.ว มการ
ปDองกันและปราบปรามการฟอกเงินตามแนวทางที่ ธสน. กําหนด
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คูมือจริยธรรมธุรกิจ ระดับผูบริหาร
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1.การใชคูมือ
เรายึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบ
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1.1 การปฏิบัติตามคูมือจริยธรรม
คู.มือจริยธรรมนี้ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อใหผูบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตาม เราถือว.าเปAนหนาที่ของทุกคนที่จะตองรูและปฏิบัติตามคู.มือฯ นี้ โดยประยุกต:ใหเขากับการทํางานของ
แต.ละคน
คู.มือฯ นี้ใชกับผูบริหาร หมายถึง พนักงานตั้งแตตําแหนงผูชวยผูบริหารองคCกรขึ้นไป

1.2 การรองเรียนหรือแจงเบาะแส
ในกรณีที่มีความกังวลใจ ขอสงสัย หรือพบเห็นการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือไม.ตรงตามคู.มือจริยธรรมนี้
ผูบริหารสามารถใหขอมูลไดดังนี้
ผูบริหารและพนักงาน มี 4 ช.องทางคือ
 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการผูจัดการ
 ฝNายทรัพยากรบุคคล
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก มี 6 ช.องทางคือ
1) โทรศัพท: 0 2271 3700, 0 2617 2111 ต.อ 3300
2) จดหมายจ.าหนาซองถึง
กรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการส.งออกและนําเขาแห.งประเทศไทย
อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3) เว็บไซต: ธสน. : www.exim.go.th > Banner > ช.องทางรับฟEงความคิดเห็น
4) อีเมล : customercare@exim.go.th
5) ผ.านหน.วยงานที่เกี่ยวของ เช.น ศูนย:รับเรื่องราวรองทุกข:ของรัฐบาล 1111 หรือ ธนาคารแห.งประเทศ
ไทย เปAนตน
6) รองเรียนดวยตนเอง (Walk in) : ฝNายพัฒนาผลิตภัณฑ: ธนาคารเพื่อการส.งออกและนําเขาแห.ง
ประเทศไทย สํานักงานใหญ. อาคารเอ็กซิม
ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสจําเปAนตองเปIดเผยชื่อของตนเอง รวมทั้งใหขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือได ทั้งนี้ผู
รองเรียนหรือผูแจงเบาะแสอาจนําเสนอหลักฐานประกอบการรองเรียนหรือแจงเบาะแสดวยก็ได
ในกรณี เรื่ อ งที่ร องเรี ยนเกี่ ยวของกับ ผู บริห ารระดั บสูง ผูบริหารสามารถรองเรี ยนหรื อแจงเบาะแส
โดยตรงไดที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
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1.3 การคุมครองผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส
เราใหคํามั่นว.าจะรับฟEงทุกขอรองเรียนหรือทุกเบาะแสอย.างเอาใจใส.และโปร.งใส รวมทั้งใหความเปAน
ธรรมแก.ทุกฝNายอย.างเท.าเทียมกันโดยไม.มีการเลือกปฏิบัติ
เราจะปกปDองสิทธิของผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสโดยชื่อของผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสจะถูกปIดเปAน
ความลับ และจะไดรับความคุมครองจากการถูกกลั่นแกลงทั้งในระหว.างกระบวนการสอบสวน และภายหลังจากการ
สอบสวน
ในกรณีที่ ผูรองเรียนหรื อผู แจงเบาะแสเห็ น ว.า ตนเองอาจไม. ไ ดรั บ ความปลอดภั ยหรื อ อาจเกิ ด ความ
เดือดรอนเสียหาย ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสสามารถรองขอใหเรากําหนดมาตรการหรือแนวทางใหความคุมครอง
ที่เหมาะสมได ทั้งนี้ เราอาจออกมาตรการหรือแนวทางใหความคุมครองแมว.าจะไม.มีการรองขอก็ได หากเห็นว.าเปAน
เรื่องที่มีแนวโนมว.าจะเกิดความเดือดรอนรุนแรงหรือเกิดความไม.ปลอดภัยในวงกวาง

1.4 การสอบสวนและการลงโทษ
ภายหลังจากการรับเรื่องรองเรียนหรือรับแจงเบาะแสแลว ผูรับขอรองเรียนหรือผูรับแจงเบาะแสจะ
ดําเนินการคนหาความจริงโดยอาศัยการสัมภาษณ:รวมทั้งการประเมินขอมูลและหลักฐานที่ไดรวบรวมไว หากพบว.า
เรื่องดังกล.าวมีมูลความจริงและไม.รายแรง เราจะดําเนินการแกไขรวมทั้งอาจแจงผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของใหมีการ
ตักเตือนซึ่งอาจอยู.ในรูปแบบของวาจาหรือลายลักษณ:อักษรพรอมบันทึกประวัติไวที่ฝNายทรัพยากรบุคคล
ในกรณีที่ เรื่องดั งกล.า วมี มู ลความจริ ง และเขาข.า ยรายแรง เราอาจตั้ งคณะกรรมการสอบสวน หรื อ
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง (แลวแต.กรณี) เพื่อพิจารณาและกําหนดโทษทางวินัยต.อไป
หากผูบริหารคนใดไดรับการรองขอในการใหขอมูลในการสอบหาขอเท็จจริงหรือสอบสวน โปรดใหความ
ร.วมมือกับเรา

คู.มือจริยธรรมธุรกิจ ระดับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

หนา 31

2. ขอพึงปฏิบัติภายในองคCกร
ความสําเร็จของ ธสน. มีรากฐานจากการที่เราใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน
ภายในองคCกร ประสิทธิภาพของการทํางานเปQนทีมขึ้นกับการใหเกียรติและ
เคารพซึ่งกันและกัน การที่ ธสน. จะบรรลุเปZาหมายไดนั้น จําเปQนตองอาศัยทั้ง
ความสามารถสวนบุคคลและการทํางานเปQนทีม
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2.1 สิทธิมนุษยชน
เราใหความสําคัญต.อการปกปDองสิทธิมนุษยชนในการดําเนินธุรกิจของเรา โดยนอกจากเราจะเคารพสิทธิ
ของผูบริหารและพนักงานตลอดกระบวนการการทํางานของเราแลว เรายังมีนโยบายการดําเนินธุรกิจที่สอดคลอง
กับหลักการสากลในดานสิท ธิมนุษยชนดวย เราคาดหวังใหผูมีส.วนไดส.วนเสี ยที่ ทํา ธุร กิจกับเรายึดถือหลั ก การนี้
เช.นกัน เราจะพยายามสื่อสารความคาดหวังนี้ใหผูมีส.วนไดส.วนเสียรับทราบเพื่อลดความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในรูปแบบต.าง ๆ
โปรดตรวจสอบการกระทําของตนเอง เพื่อใหมั่นใจว.าไม.กระทบสิทธิมนุษยชน ถาสงสัยว.ามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในองค:กร โปรดแจงใหเราทราบ

2.2 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปQนธรรม
ผูบริหารสนับสนุนการปฏิบัติต.อแรงงาน*อย.างเปAนธรรม โดยไม.มีการจางงานหรือใชแรงงานเด็กหรื อ
แรงงานผิดกฎหมายในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเปIดโอกาสใหพนักงานมีช.องทางเพื่อขอรับความคุมครองทางสังคม
อย.างเหมาะสม
เราคาดหวังใหผูบริหารสื่อสารนโยบายการปฏิบัติต.อแรงงานอย.างเปAนธรรมใหแก.พนักงานและผูมีส.วนได
ส.วนเสียทราบ รวมทั้งสนับสนุนใหคู.คาและพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติต.อแรงงานอย.างเปAนธรรมตามแนวทางที่เรา
กําหนด
หมายเหตุ : * แรงงาน หมายถึง พนักงานและลูกจางของ ธสน.

2.3 การไมเลือกปฏิบัติในการทํางาน
ความแตกต.าง หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต.ละคนหรือกลุ.มคน ไดแก. เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ
ความพิการ ประสบการณ:ทํางาน แนวความคิ ด เปAนตน เราพยายามส.งเสริมใหทรัพยากรบุคคลของเรามี ความ
แตกต.างและหลากหลาย ทั้งนี้เราเชื่อมั่นในคุณค.าของความแตกต.างนี้
ผูบริหารไม.เลือกปฏิบัติ หรือปฏิบัติต.อพนักงานอย.างไม.เท.าเทียมกัน ทั้งในการจางงาน การฝ|กอบรม การ
ประเมินผล การเลี่อนขั้น การขึ้นเงินเดือน หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการทํางาน การตัดสินใจที่เกี่ยวของกับพนักงาน
ตองอยู.บนพื้นฐานของคุณสมบัติ คุณลักษณะ และผลการทํางาน โดยไม.มีการคํานึงถึง เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ
ศาสนา การตั้งครรภ: ความพิการ ความคิดเห็นทางการเมือง ฯลฯ
ที่ทํางานของเราควรมีสภาพแวดลอมที่ทุกคนรูสึกว.าตัวเองมีคุณค.า ผูบริหารทุกคนช.วยเสริมสรางใหเกิด
ความหลากหลายไดโดยการเคารพความแตกต.างของคนอื่น ใหคุณค.าต.อความคิดเห็นของคนอื่น และสนับสนุนให
เกิดบรรยากาศแห.งความไวใจและเปIดใจใหกัน
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2.4 การไมคุกคามทางกายและวาจา
เรามุ.งหวังใหองค: กรของเรามีสภาพแวดลอมในการทํ างานที่เปA นมิตร ปราศจากการคุกคามและการ
กระทําที่ไม.ใหเกียรติซึ่งกันและกัน
การคุกคามรวมถึงคําพูด ท.าทาง การสัมผัส หรือการกระทําอื่น ๆ ที่ก.อใหเกิดบรรยากาศของการข.ม ขู.
และไม.เปAนมิตรในการทํางาน ตัวอย.างของการคุกคามรวมถึงการคุกคามทางเพศโดยตรง หรือแมแต.วาจาหรือการ
แสดงรูปภาพที่ส.อไปในทางลามก ทะลึ่ง ดูถูก หรือลอเลียน เปAนตน
ผูบริหารไม.ควรมีพฤติกรรมคุกคามเพื่อนร.วมงานหรือทําใหเขารูสึกไม.สบายใจในที่ทํางาน โปรดอย.าลืมว.า
การคุกคามทางกายหรือวาจาใด ๆ ขึ้นอยู.กับผลกระทบต.อความรูสึกของคนอื่น แมว.าคุณจะตั้งใจหรือไม.ตั้งใจก็ตาม

2.5 ความสัมพันธCในที่ทํางาน
ผูบริหารควรใหคุณค.าต.อการมีความสัมพันธ:ในที่ทํางานแบบเปAนเพื่อนร.วมงานที่คอยช.วยเหลือเกื้อกูลกัน
ผู บริ ห ารไม. ส นั บ สนุ น ใหพนั ก งานมี ค วามสั ม พั น ธ: ที่ ก. อ ใหเกิ ด หรื อ อาจก. อ ใหเกิ ด ความขั ด แยงทาง
ผลประโยชน: ความสัมพันธ:นี้รวมถึงความสัมพันธ:ในทางสายเลือด (เช.น พี่และนอง) ความสัมพันธ:จากการสมรส
(เช.น สามีและภรรยา)
ผูบริหารตองแจงใหเราทราบกรณีที่เกิดความสัมพันธ:ขางตนในส.วนงานเดียวกัน

2.6 การตรงตอเวลา
เราใหความสําคัญต.อการตรงต.อเวลาโดยคาดหวังใหผูบริหารมาทํางานตรงเวลาทั้งการเริ่มงาน ช.วงเวลา
พัก และเลิกงาน การตรงต.อเวลาในระหว.างการทํางาน เช.นในการประชุม ส.งผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การตรงต.อเวลา หมายถึง การตรงต.อเวลากับบุคคลนอกองค:กรดวย เช.น การนัดหมายกับลูกคา เปAนตน

2.7 ความปลอดภัยและสุขภาพ
เราใหความสําคัญต.อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกคา คู.คา และชุมชน โดยเรามีนโยบายที่
ส.งเสริมใหผูบริหารมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยในที่ทํางาน
ผูบริหารควรแจงใหเราทราบถามีความกังวลใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในภาระงานที่ถูกมอบหมายให
รับผิดชอบ เพื่อนพนักงานคนอื่นที่อาจมีความเสี่ยงจากการทํางาน หรือสงสัยว.าอุปกรณ:หรือสถานที่ทํางานอาจมี
ความไม.ปลอดภัย เปAนตน
ความปลอดภัยในการทํางานคือความรับผิดชอบของทุกคน ผูบริหารตองช.วยกันทําใหองค:กรเรามีความ
ปลอดภัยไม.ว.าคุณจะอยู.ในตําแหน.งใด
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2.8 ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลส.วนบุคคล หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่ผูบริหารรับทราบ
เขาถึง หรื อไดมาซึ่ งขอมู ลส. วนบุ ค คล ผู บริ หารจํา เปA นตองใชความระมั ดระวั ง โดยจํ า กั ดการใชขอมู ลเฉพาะที่
เกี่ยวของกับงานนั้นเท.านั้น
ผูบริหารไม.ควรเปIดเผยขอมูลส.วนตัวของพนักงาน ลูกคา และบุคคลที่สาม ทั้งขอมูลที่เปAนลายลั กษณ:
อักษร เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ โดยใหถือว.าเปAน ความลับ และโปรดใชขอมูลเหล.านั้ นเพื่ อกิ จกรรมของ
องค:กรเท.านั้น การส.งต.อและการเก็บขอมูลส.วนบุคคลควรคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลดวย
การเขาถึงขอมูลบางประเภทจําเปAนตองอาศัยรหัสผ.าน (Password) กรุณาเก็บรักษารหัสผ.านใหเปAน
ความลับ ไม.บอกบุคคลที่ไม.ไดรับอนุญาตหรือไม.เกี่ยวของ

2.9 อีเมล อินเตอรCเน็ต โซเชียลมีเดีย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปAนองค: ประกอบสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ผูบริหารสามารถใชโทรศั ท พ:
อีเมล และอินเตอร:เน็ตไดหากการใชนั้นเปAนไปเพื่อกิจกรรมขององค:กรโดยไม.รบกวนผลการทํางานของเพื่อนร.วมงาน
คนอื่น
เราขอสงวนสิทธิในการติดตาม บันทึก แกไข และทําลายขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกรณีที่มี
ความจําเปAน
ผูบริหารควรระมั ดระวั งการใชอิ นเตอร: เน็ ตไปยั งเว็ บ ไซต: ที่ไม. คุนเคยและอาจเปA น อั นตรายต. อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค:กรได
ผูบริหารสามารถใชโซเชียลมีเดียสําหรับกิจกรรมขององค:กรไดเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพในการทํางานหรือการ
ติดต.อประสานงาน แต.ควรใชวิ จารณญาณและความระมัดระวังไม.ใหการใชโซเชี ยลมีเดียมีผลกระทบทางลบต. อ
องค:กร

2.10 ทรัพยCสินทางป\ญญา
ทรัพย:สินทางปEญญาครอบคลุมทั้งเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เช.น ซอฟต:แวร: เปAนตน
ผูบริหารตองไม. ละเมิดสิ ทธิทางทรัพ ย: สิน ทางปE ญญาของผู อื่ นที่ธนาคารไดรับมาหรือ ที่เกี่ ยวของกั บ การ
ดําเนินธุรกิจทุกประเภท เช.น ผูบริหารตองใชโปรแกรมคอมพิ วเตอร:ที่มีลิขสิท ธิ์ถูกตอง และหามติดตั้งหรื อใชงาน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร: ที่ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ม. ถู ก ตองในองค: ก รโดยเด็ ด ขาด นอกจากนี้ ผู บริ ห ารไม. ส ามารถอนุ ญ าตให
บุคคลภายนอกใชทรัพย:สินทางปEญญาของธนาคารได หากไม.ไดรับการอนุมัติจากผูที่เกี่ยวของ
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2.11 นวัตกรรม
เราสนั บ สนุน ใหผู บริห ารเสริ ม สรางความรู และมี ส. ว นร. วมในการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ สรางมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ: แ ละบริ ก ารที่ ไ ม. ขั ด ต. อ กฎหมายและศี ล ธรรม โดยเฉพาะนวั ต กรรมที่ ช. ว ยลดปE ญ หาดานสั ง คมและ
สิ่งแวดลอม อย.างไรก็ ตาม การคิ ดคนและพั ฒนาในระหว. างการทํ างานถื อเปA น ทรั พย: สิน ทางปE ญญาขององค: กร
ผูบริหารจําเปAนตองเปIดเผยใหเราทราบเพื่อใหการคิดคนและพัฒนานั้นไดรับความคุมครอง
เราคาดหวังใหผูบริหารสนับสนุนทรัพยากรต.าง ๆ เพื่อส.งเสริมใหพนักงานพัฒนานวัตกรรมของธุ รกิ จ
อย.างต. อเนื่อง นอกจากนี้ ผูบริหารควรกําหนดผลตอบแทนและประโยชน:อื่น ๆ แก.พนักงานที่คิดคนและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ:หรือบริการในระหว.างการปฏิบัติงานใหแก.องค:กรอย.างเปAนธรรมและสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ

2.12 การใชทรัพยCสินและทรัพยากร
ทรัพยากรขององค:กรประกอบดวย วัสดุและอุปกรณ:ต.าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย:สินทางปEญญา
และอื่น ๆ ผูบริหารควรใชทรัพย:สินขององค:กรเพื่อประโยชน:ขององค:กรเท.านั้น
ผูบริหารควรจํากัดการใชทรัพย:สินขององค:กรเพื่อเรื่องส.วนตัว และที่สําคัญคือ หามใชทรัพย:สินขององค:กร
เพื่อธุรกิจหรือกิจกรรมส.วนตัว และหามใชเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม เช.น การพนัน เปAนตน
ในการทํ า งาน ผู บริ ห ารสามารถใชและเขาถึ งทรั พ ย: สิ น และทรั พ ยากรขององค: กรหลายประเภท
ทรัพยากรเหล.านี้หมายถึงทรัพยากรที่จับตองไดและที่จับตองไม.ไดเช.น ชื่อเสียงของ “ธสน.” ดวย ผูบริหารตองใช
ทรัพย:สินเหล.านี้ดวยความระมัดระวัง ไม.ใหสูญหาย เสียหาย หรือไดรับผลกระทบในทางลบ โปรดคํานึงว.าคุณคือ
ตัวแทนขององค:กรแมจะอยู.นอกเวลาการทํางานก็ตาม
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3. ขอพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
บุคลากรของ ธสน. ตองปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคCกรดวยความเปQนธรรม
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา เจาหนี้ คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ
ภาครัฐ ชุมชนและสังคม
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3.1 พนักงาน
ความสําเร็จขององค:กรเราเกิดขึ้นจากความร.วมมือระหว.างสายงานและฝNายต.าง ๆ และความสามัคคีของ
ผูบริหารและพนักงาน ซึ่งเปAนผลมาจากการปฏิบัติต.อกันดวยความเปAนธรรม
ผูบริหารตองกําหนดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เปAนธรรมต.อพนักงาน สอดคลองกับผลการดําเนินงาน
ขององค:กรและสภาวะเศรษฐกิจ โดยไม.ดําเนินการใด ๆ ที่ขัดต.อกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ ในการแต.งตั้ง
โยกยาย ซึ่งรวมถึงการใหรางวัลและลงโทษพนักงาน ผูบริหารตองกระทําดวยความสุจริต และตั้งอยู.บนพื้นฐานของ
ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
ผู บริห ารตองใส.ใจต.อ การพั ฒนาความรู ความสามารถของพนั กงาน โดยใหโอกาสทุ กคนอย. า งทั่ ว ถึ ง
สม่ําเสมอ และเหมาะสมกับตําแหน.งหนาที่ของพนักงานนั้น ๆ
ผูบริหารควรจัดใหมีกระบวนการรับฟEงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทั้งที่เปAนทางการและ
ไม.เปAนทางการ
ผู บริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบจั ด ใหมี ส ถานที่ ทํ า งานที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพของงาน และดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยต.อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย:สินของพนักงาน
ในฐานะหัวหนา ผูบริหารตองเปAนผูนําในการสรางความสามัคคีและรักษาความเปAนน้ําหนึ่งใจเดียวกันใน
กลุ.มพนักงาน โดยไม.ยุยง ใส.รายปDายสี หรือเปAนตนเหตุแห.งการทะเลาะวิวาท อันอาจก.อใหเกิดการแตกแยกความ
สามัคคี

3.2 ผูถือหุน
ผูบริหารมุ.งมั่นในการทํางานเพื่อสรางประโยชน:สูงสุดแก.ผูถือหุน โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
รวมถึงประยุกต:ใชความรูและทักษะในการทํางานอย.างเต็มกําลังความสามารถในทุกกรณี
กรณีที่มีผูถือหุนจํานวนมาก ผูบริหารตองระมัดระวังเรื่องการเปIดเผยขอมูลโดยตองคํานึงถึงความถูกตอง
ครบถวน และทันกาล แก.ผูถือหุนทุกรายอย.างทั่วถึงและเท.าเทียม
ผู บริห ารตองเคารพสิ ท ธิ ข องผู ถื อ หุ นทุ ก ราย (กรณี มี ผู ถื อหุ นมากกว. า หนึ่ ง ราย) อย.า งเท. า เที ย มกั น
โดยเฉพาะอย.างยิ่งในการจัดการประชุมผูถือหุน

3.3 ลูกคา
ผูบริหารตองปฏิบัติต.อลูกคาทุ กคนอย.างซื่ อสัตย:และเท.าเทียมกัน โดยนอกจากการส.งมอบผลิตภัณ ฑ:
ที่มีคุณภาพแลว ผูบริหารตองมีความจริงใจต. อลู กคา รักษาคํา มั่นสั ญญาที่มี ใหแก.ลูก คา ไม.สรางความหวั ง ที่ไม.
สามารถทําไดใหแก.ลูกคา
ผูบริหารตองปฏิบัติตามเงื่อนไขต.าง ๆ ที่มีต.อลูกคาอย.างเคร.งครัด หากผูบริหารไม.สามารถปฏิบัติได
ผูบริหารควรแจงผูบังคับบัญชาและลูกคาเพื่อหาทางแกไขโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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การบริการที่เปAนเลิศเกิดจากการใหบริการดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความสามารถ พรอมใหคําแนะนํา
ช.วยเหลือลูกคาทุกคนดวยกิริยาวาจาที่สุภาพ นอกจากนี้ ยังยินดีรับฟEงปEญหาเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแกไขปEญหา
ใหแก.ลูกคา การติดต.อสื่อสารกับลูกคาตองสะทอนความสําคัญและคุณค.าที่เรามีใหแก.ธุรกิจของเขา
เมื่อลูกคาไวใจเรา ผูบริหารตองรักษาขอมูลของลูกคาเปAนความลับ และกําหนดแนวทางหรือมาตรการ
ไม.ใหมีการนําขอมูลดังกล.าวไปใชประโยชน:ส.วนตัว นอกจากนี้ ผูบริหารตองไม.เรียกรับและไม.รับผลประโยชน:ใด ๆ
อันไม.สุจริตจากลูกคา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดําเนินการใด ๆ อันมิชอบ และก.อใหเกิดความเสียหายแก.องค:กร
ผู บริ ห ารตองติ ดตามและประเมิ น ผลผลิ ต ภั ณ ฑ: แ ละการบริ การเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แกไข และพั ฒ นาให
ตอบสนองต.อลูกคาไดดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น ผูบริหารตองจัดใหมีระบบและกระบวนการที่เปIดโอกาสใหลูกคาสามารถ
รองเรียนเกี่ยวกับราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ:และบริการ รวมทั้งจัดการกับขอรองเรียนดังกล.าวอย.างเหมาะสม
และรวดเร็ว

3.4 เจาหนี้
ผูบริหารจําเปAนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขต.าง ๆ ที่ระบุไวในสัญญาเงินกูตามที่ไดตกลงไวกับเจาหนี้อย.าง
เคร.งครัด ในกรณีที่ผูบริหารไม.สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ผูบริหารตองแจงผูบังคับบัญชาและเจาหนี้ ให
รับทราบล.วงหนาเพื่อร.วมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
ผู บริห ารมี ความจริงใจต. อเจาหนี้ โดยการไม. ป กปI ดสถานะทางการเงิ น และไม.ใ ช. การเงิ น ที่ สํ า คั ญ ที่
ครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได และทันกาลต.อเจาหนี้
ผูบริหารตองจั ดใหมี การแจงและแกปE ญหาอย. างเร.งด. วน ในกรณีที่สงสั ยว. ามี เหตุ การณ: ที่ อาจส. ง ผล
กระทบต.อเจาหนี้ เช.น องค:กรมีสถานะการเงินหรือสภาพคล. องที่ ไม.มั่นคง หรืออยู. ในภาวะที่จะยุบเลิ กกิ จ การ
เปAนตน

3.5 คูคา
ผูบริหารมุ.งมั่นในการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู.คาและคู.สัญญาที่ร.วมสนับสนุนการสราง
คุณภาพ ภาพลักษณ: และความน.าเชื่อถือในผลิตภัณฑ:และบริการร.วมกับองค:กร เปDาหมายของเราคือผลประโยชน:
ร.วมกันกับคู.คาโดยไม.คํานึงถึงผลประโยชน:ส.วนตนหรือพวกพอง
ในการเจรจาต.อรองใด ๆ กับคู.คา ตองตั้งอยู.บนพื้นฐานของความสัมพันธ:ทางธุรกิจที่มีความมุ.งมั่นในการ
พัฒนาการดําเนินกิจการของทั้งสองฝNาย มีการจัดทําขอตกลงที่พึงพอใจและเปAนที่ยอมรับ โดยไม.มีการเจรจาภายใต
การบังคับ ขู.เข็ญ หลอกลวง หรือพฤติกรรมที่ขาดหลักการและเหตุผลรองรับ
เพื่อใหเกิดการแข.งขันอย.างเท.าเทียมกัน ผูบริหารจําเปAนตองจัดใหมีการเปIดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน
และไม.เลือกปฏิบัติต.อคู.คาทุกราย ภายใตหลักเกณฑ:ที่ชัดเจน โปร.งใส และตรวจสอบได ในการประเมินและคัดเลือก
คู.คา
ผูบริหารตองดําเนินการเพื่อใหคู.คาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาไดอย.างครบถวน นอกจากนี้
ผูบริหารยึดมั่นในการจ.ายเงินใหคู.คาและคู.สัญญาอย.างตรงเวลาและตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงไว
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ผูบริหารหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกํานัล สินน้ําใจ รวมทั้งการรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค: งาน
เลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ที่จัดขึ้นใหเปAนการส.วนตัวหรือเปAนหมู.คณะที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคู.คาเปAนผู ออก
ค.าใชจ.ายที่เกี่ยวของให ทั้งนี้ เพื่อปDองกันปEญหาดานความขัดแยงทางผลประโยชน:

3.6 พันธมิตรทางธุรกิจ
ผูบริหารตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดทําไวกับพันธมิตรทางธุรกิจและใหความช.ว ยเหลื อตาม
ความเหมาะสมเพื่อประโยชน:ร.วมกันของทั้งสองฝNาย
ผูบริหารควรใหความช.วยเหลือต.อพันธมิตรทางธุรกิจในลักษณะที่ส.งเสริมประโยชน:ซึ่งกันและกัน ทั้งการ
แลกเปลี่ ย นขอมู ล ข. า วสาร การใหบริ ก าร การสนั บ สนุ น ดานวิ ช าการ และอื่ น ๆ เพื่ อ ใหการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ มี
ประสิทธิภาพและสรางมูลค.าเพิ่มทางธุรกิจแก.ลูกคาโดยรวมไดสูงสุด

3.7 ภาครัฐ
ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ: มาตรการและ
นโยบายต.าง ๆ ที่หน.วยงานกํากับดูแลภาครัฐกําหนดอย.างเคร.งครัด
ผูบริหารส.งเสริมและสนับสนุนใหเกิดความร.วมมือในกิจกรรมต.าง ๆ ของหน.วยงานภาครัฐเพื่อเปAนส.วน
หนึ่งในการเสริมสรางความมั่นคงใหกับประเทศ
องค:กรของเราเปAนกลางทางการเมือง เราไม.ปIดกั้ นใหผูบริหารของเราเขาร.วมกิจกรรมที่เกี่ ยวของกั บ
การเมืองนอกเวลาการทํ างาน อย.างไรก็ ตาม เราไม.อนุญาตใหมีการใชเงิ นหรื อทรั พยากรใด ๆ ขององค: ก รเพื่ อ
กิจกรรมทางการเมือง

3.8 ชุมชนและสังคม
ผูบริหารมีส.วนสําคัญในการสนับสนุนใหชุมชนและสังคมโดยรอบองค:กรและชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจอยู.
มีคุณภาพชีวิตและความเปAนอยู.ที่ดี
ผูบริหารตองดูแลไม.ใหผลิตภัณฑ: บริการ และการปฏิบัติงาน เอาเปรียบและส.งผลกระทบเชิงลบต.อ
ชุมชนและสังคมทั้งทางตรงและทางออม ผูบริหารควรเนนการดําเนินธุรกิจอย.างสรางสรรค:และเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแก.ชุมชนและสังคม
ผูบริหารควรเปAนผูริเริ่มหรือสนับสนุนกิจกรรมระหว.างองค:กรกับชุมชนและสังคมโดยจิตอาสา รวมทั้ง
สนับสนุนใหพนั กงานจั ด กิจ กรรมหรื อเขาร. วมกิ จ กรรมของคู. คา พันธมิตรทางการคา ผูมีส.วนไดส. วนเสีย และ
หน.วยงานกํากับดูแลที่ดําเนินธุรกิจหรือเกี่ยวของกับเรา อันเปAนกิจกรรมสาธารณประโยชน:หรือกิจกรรมบริ การ
สังคมเพื่อสรางความเขมแข็งหรือลดปEญหาของชุมชนและสังคม
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3.9 สิ่งแวดลอม
องค: กรของเรามี เปD าหมายในการสรางคุณค. าระยะยาวใหแก. ผูมีส.วนไดส. วนเสียของเรา โดยการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ:และบริการที่คํานึงถึงการอนุรักษ:ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสรางความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
เราคาดหวังใหผูบริหารของเราเปAนแบบอย.างที่ดี (Role Model) ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ แนวปฏิบัติสากลในดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอย.างเคร.งครัด โดยไม.มีพฤติกรรมที่ก.อใหเกิ ดความ
เสียหายต.อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูบริหารรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมที่เปAนประโยชน:ต.อการอนุรักษ:ทรัพยากรธรรมชาติและสรางความ
ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดานการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมอย.างสม่ําเสมอ
ในส. ว นของผู มี ส. ว นไดส. ว นเสี ย ภายนอกนั้ น ผู บริ ห ารควรสื่ อ สารนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคู.คา พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชนทราบอย.างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุน
และส.งเสริมใหผูมีส.วนไดส.วนเสียภายนอกคํานึงถึงเรื่องดังกล.าวในการดําเนินธุรกิจร.วมกับเราดวย

3.10 การรายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ผูบริหารควรจั ด ใหมีห น. ว ยงานที่ มีหนาที่ ความรั บผิ ดชอบในการจั ดเก็ บขอมู ล ใหขอมูล และจั ด ทํ า
รายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเปIดเผยผลลัพท:และผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต.อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมขององค:กร อย.างครบถวนและเปAนมาตรฐานตามแนวทางที่องค:กรกําหนด นอกจากนี้ ผูบริหารควร
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลลัพธ:และผลกระทบที่เกี่ยวของกับสังคมและสิ่งแวดลอมอย.างสม่ําเสมอ
ในส.วนของผูมีส.วนไดส.วนเสียภายนอกนั้น ผูบริหารควรสื่อสารนโยบายดานการรายงานดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมใหผูมีส.วนไดส.วนเสียภายนอกและสาธารณชนทราบอย.างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนและส.งเสริมใหคู.คา
และพันธมิตรทางธุรกิจร.วมรายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเราดวย
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4. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
คูมือจริยธรรมเนนการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและ
หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนCทุกประเภท ธสน. ไมยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริตและการเห็นแกประโยชนCสวนตัว

คู.มือจริยธรรมธุรกิจ ระดับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

หนา 42

4.1 ความขัดแยงทางผลประโยชนC
เราคาดหวังใหผูบริหารทํางานโดยคํานึงถึงผลประโยชน:สูงสุดขององค:กร ความขัดแยงทางประโยชน:
เกิดขึ้นเมื่อมีผลประโยชน:ของตนเอง คนในครอบครัว และเพื่อนเขามาเกี่ยวของ
ความขัดแยงทางผลประโยชน:อาจเกิดขึ้นจากกรณีต.อไปนี้
 ตัวคุณเอง คนในครอบครัวของคุณ หรือเพื่อนของคุณ มีธุรกิจที่แข.งขันกับองค:กรของเรา
 การตั ด สิ น ใจหรื อ พฤติ ก รรมของคุ ณ ในระหว. า งการทํ า งานกระทบกั บ ประโยชน: ข องคนใน
ครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ
 มีการใชทรัพย:สิน ทรัพยากร หรือขอมูลขององค:กร เพื่อประโยชน:ส.วนตัวหรือประโยชน:ของคน
อื่นที่ไม.ไดอยู.ในองค:กร
 ตั วคุ ณ เอง คนในครอบครั ว ของคุ ณ หรือเพื่ อนของคุ ณ ทํ างาน ไดรั บ ค. า ตอบแทน หรื อมี ส. ว น
เกี่ยวของกับคู.คา ลูกคา เจาหนี้ หรือคู.แข.งขององค:กรเรา โดยความสัมพันธ:นี้ส.งผลกระทบต.อการ
ตัดสินใจหรือพฤติกรรมของคุณในระหว.างการทํางาน
ผูบริหารตองหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนCที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่หลีกเลี่ยงไมได ผูบริหารตอง
แจงใหเราทราบ
ในระหว.างการทํา งาน หากผูบริหารคิ ดว.า อาจมี ความขั ดแยงทางผลประโยชน: ผูบริหารมีหนาที่ ที่
จะตองรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน: เพื่อใหมีการพิจารณาเหตุผลความจําเปAนและความรุนแรง ในหลาย
กรณี ความขัดแยงทางผลประโยชน:สามารถแกไขไดโดยการใหปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่เฉพาะเรื่องนั้น ๆ หรือ
ไม.ใหผูบริหารคนดังกล.าวมีส.วนร.วมในกระบวนการตัดสินใจเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ซึ่งไม.มีผลกระทบใด ๆ ต.อตําแหน.ง
หนาที่หรือการจางงาน
การมีความขัดแยงทางผลประโยชน:อาจไม.ใช.ความผิดเสมอไป หากมีการเปIดเผยตามขั้นตอนที่กําหนดไว
นอกจากการหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนCแลว เราคาดหวังใหผูบริหารปฏิบัติตนเปQน
แบบอยางที่ดี (Role Model) ในการปZองกันความขัดแยงทางผลประโยชนCดวยความเครงครัด
ผู บริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการสื่ อ สารนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด านการปD อ งกั น ความขั ด แยงทาง
ผลประโยชน:ใหพนักงาน คู.คา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีส.วนไดส.วนเสียภายนอก และสาธารณชนภายนอกทราบอย.าง
ทั่วถึง
เราไม.สนับสนุนใหผูบริหารถือหุนในกิจการคู.คาและ/หรือลูกคา ซึ่งการถือหุนดังกล.าวอาจมีผลกระทบ
ต.อการปฏิบัติหนาที่ หรือก.อใหเกิดผลกระทบต.อองค:กรในภาพรวม สําหรับกรณีที่การถือหุนดังกล.าวเกิดขึ้นก.อนที่
ผูบริหารจะดํารงตํ าแหน.งที่ องค: กร หรือเปAนการไดมาทางมรดก ผูบริหารจะตองถื อหุ นไม.เกิ นรอยละ 10 และ
ผูบริหารตองรายงานใหเราทราบอย.างเปAนทางการ
ในกระบวนการเสนอว.าจาง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใด ๆ จําเปAนตองใชราคาและเงื่อนไข
ที่เปAนธรรม เหมาะสม และเสมือ นทํารายการกั บบุ คคลภายนอก (Arm’s Length Basis) แต.สําหรั บกรณี ที่ ไม.
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สามารถหลีกเลี่ย งความขั ดแยงทางผลประโยชน: ได ใหผูบริ หารแจงผู บั งคั บบั ญ ชาที่ สูงขึ้ น หรื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อไม.เขาร.วมในการตัดสินใจหรืออนุมัติรายการดังกล.าว

4.2 การรับและใหเงินหรือของขวัญ
การรับและการใหของขวัญสามารถช.วยเสริมสรางความสัมพันธ:ได แต.การรับและการใหดังกล.าวก็อาจ
ส.งผลใหเกิดพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมตามมาได ผูบริหารจึงตองใชความระมัดระวังเปAนพิเศษในเรื่องนี้
การรับ

ผูบริหารไม.สามารถเรียกรับหรือรับเงิน ของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง จากผูที่เกี่ยวของในธุรกิจ
ทั้งลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้ คู.คา คู.ความร. วมมื อ พันธมิตรทางธุ รกิ จ และผูมีส.วนไดส. วนเสี ยอื่ น ๆ ซึ่งการกระทํ า
ดังกล.าวอาจส.งผลต.อการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน รวมถึงภาพลักษณ:ขององค:กรดวย
ของขวัญหรือของกํานัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ เช.น ตะกราของขวัญตามเทศกาล และ
โอกาสพิเศษ เช.น วันเกิด วันแต.งงาน หรือวาระอื่ น ๆ ในทํานองเดี ยวกั น เปAนตน สินคาส.งเสริม การขายและ
การตลาดที่มีมูลค.า ของขวัญหรือของกํานัลดานการเงิน หรือของขวัญหรือของกํานัลที่เปAนบริการพิเศษโดยไม.มี
ค.าใชจ.ายหรือค.าใชจ.ายต่ํากว.าความเปAนจริง
ในกรณีที่มีความจําเปAนตองรับของขวัญหรื อของกํานัลที่ไม.สามารถส.งคื นใหแก.ผูใหได ใหผูรับนําส.ง
ของขวัญหรือของกํานัลดังกล.าวแก.สํานักกรรมการผูจัดการเพื่อดําเนินการบริจาคใหแก.องค:กรการกุศลภายนอกต.อไป
ทั้งนี้ ยกเวนกรณีของสินคาบริโภคที่มีอายุไม.เกิน 1 เดือน ใหขึ้นกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในสายงานนั้น ๆ เปAน
ผูบริหารจัดการ
นโยบายการรับของขวัญนี้ ไม.นับรวมกรณีของคู.ความร.วมมือหรือพันธมิตรทางธุรกิจในต.างประเทศ ซึ่ง
อาจมีความจําเปAนตองแลกเปลี่ยนของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรอง ทั้งนี้ใหขึ้นอยู.กับประเพณีและธรรม
เนียมปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ
นอกจากเงิน ของขวัญ ของกํานัล และการเลี้ยงรับรองแลว ผูบริหารไม.ควรกระทําการใด ๆ ที่แสดงใหเห็น
ว.าไดปฏิบัติเปAนพิเศษต.อบุคคลหรือหน.วยงานภายนอกที่มีส.วนไดเสียกับองค:กร
การให
ผูบริหารไม.สามารถใหเงิน ของขวัญ ของกํานัล ต.อหน.วยงานกํากับดูแลหรือผูที่เกี่ยวของในธุรกิ จทั้ง
ลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้ คู.คา คู.ความร.วมมือ พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีส.วนไดส.วนเสียอื่น ๆ ซึ่งการกระทําดังกล.าว
อาจส.งผลต.อการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน รวมถึงภาพลักษณ:ขององค:กรดวย
การใหของขวัญหรือของกํานัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทําไดแต.ตองไม.
เกินมูลค.า 3,000 บาทต.อลูกคา 1 ราย หรือไม.เกิน 5,000 บาทต.อลูกคาที่เปAนกลุ.มธุรกิจ ทั้งนี้การใหของขวัญหรือ
ของกํานัลลักษณะนี้ จําเปAนตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาในสายงาน
การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจที่มีความจําเปAน อาจเกิดขึ้นได แต.ตองสมเหตุสมผลและไดรับการอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชาในสายงาน
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นโยบายการใหของขวัญนี้ ไม.นับรวมกรณีของคู.ความร.วมมือหรือพันธมิตรทางธุรกิจในต.างประเทศ ซึ่ง
อาจมีความจําเปAนตองแลกเปลี่ยนของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรอง ทั้งนี้ใหขึ้นอยู.กับประเพณีและธรรม
เนียมปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ
เราคาดหวังใหผูบริหารเปQนแบบอยางที่ดี (Role Model) ในเรื่องการรับและใหเงินหรือของขวัญ
ผูบริหารตองสามารถใหคําปรึกษาแนะนําแก.พนักงานในกรณีที่มีการสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสม
ในการรับของขวัญ ของกํานัล การบริการ ผลประโยชน: หรือการแสดงน้ําใจใด ๆ ได
นอกจากนี้ โปรดหลีกเลี่ยงการใหของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรองแก.ผูบังคับบัญชา หรือการรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรองจากผูใตบังคับบัญชา ซึ่งอาจนําไปสู.การตัดสินใจที่มีเจตนามิชอบได
เราคาดหวังใหผูบริหารติดตาม ประเมิน และรายงานการใหและรับของกํานัลและการเลี้ยงรับรองให
ผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของรับทราบและ/หรืออนุมัติ
ผูบริหารมีหนาที่สื่อสารนโยบายนี้ ไปยังผูมีส.วนไดส.วนเสียภายนอก อีกทั้งสนับสนุนและส.งเสริมใหคู.คา
พันธมิตรทางธุร กิ จ และลู กคาปฏิบั ติตามนโยบายและแนวทางที่ อ งค:กรกํ าหนด เราจําเปA น ตองปฏิ บั ติต.อ คู. ค า
พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกคา ดวยความเปAนธรรมและโปร.งใส โดยปราศจากการตัดสินใจหรือการกระทําที่ไดรับ
อิทธิพลจากของกํานัลและการเลี้ยงรับรองโดยเจตนามิชอบ

4.3 การทุจริต
การทุจริตกับลูกคา คู.คา ลูกหนี้ เจาหนี้ เจาหนาที่รัฐ และบุคคลที่สาม เปAนพฤติกรรมตองหาม การทุจริต
หมายถึง การรับหรือการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน:ตอบแทนทั้งที่มีมูลค.าเปAนตัวเงินและไม.ใช.ตัวเงิน ซึ่ง
ส.งผลใหเกิดการปฏิบัติหรือการใหบริการที่ไม.เปAนธรรมหรือส.งผลใหองค:กรตองเสียประโยชน:
การทุจริตไม.เพียงแต.ผิดคู.มือจริยธรรมนี้ แต.อาจผิดกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต.างประเทศดวย หาก
พบเห็นเพื่อนร.วมงานที่มีพฤติกรรมเขาข.ายการทุจริต โปรดแจงเราทันที
เราคาดหวังใหผูบริหารปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงดานทุจริต
ตามแนวทางที่ องค:กรกํ าหนดอย. างเคร.ง ครั ด คุ ณ มีห นาที่ ที่จะสนั บ สนุ น และอํ านวยความสะดวกทั้ง ดานขอมู ล
เอกสารหลักสาร และการปฏิบัติงานอื่น ๆ สําหรับการตรวจสอบภายในองค:กร เพื่อใหองค:กรสามารถติดตามและ
ตรวจสอบเหตุการณ:ที่ไม.เปAนไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดีและพฤติกรรมจริยธรรมขององค:กรไดอย. างมี
ประสิทธิภาพ
เราคาดหวังใหผูบริหารเปQนแบบอยางที่ดี (Role Model) ในเรื่องการตอตานการทุจริต
ผูบริหารมีหนาที่สื่อสารนิยามและขอบเขตการดําเนินงานเพื่อต.อตานการทุจริตขององค:กรแก.พนักงาน
อย.างทั่วถึง รวมทั้งจัดใหมีและส.งเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามแนวทางบริหารความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมภายใน
ที่องค:กรกําหนดอย.างเคร.งครัด
เราคาดหวังใหผูบริหารติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดานการต.อตาน
ทุจริตอย.างสม่ําเสมอ
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ผู บริห ารจํ าเปA น ตองสื่ อสารนโยบายและแนวปฏิ บั ติที่ ดีด านการต. อ ตานทุ จ ริ ตภายในองค: กรใหคู. ค า
พั น ธมิ ตรทางธุ ร กิ จ ผู มี ส. ว นไดส. ว นเสี ย ภายนอก และสาธารณชนภายนอก รวมทั้ งสนั บ สนุ น และส. ง เสริ ม ให
บุคคลภายนอกร.วมกับองค:กรเราในการต.อตานทุจริต

4.4 การใหสินบน
ผูบริหารตองไม.ใหเงินหรือของขวัญใด ๆ ต.อเจาหนาที่รัฐหรือผูที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่รัฐเพื่อจะไดมาซึ่ง
การปฏิบัติที่ไม.เปAนธรรม เนื่องจากองค:กรของเรามีการดําเนินธุรกิจในต.างประเทศ การใหสินบนจึงรวมถึงเจาหนาที่
รัฐในต.างประเทศดวย
นอกจากบุคลากรของเราแลว เราคาดหวังใหผูมีส.วนไดส.วนเสียของเรา เช.น ลูกคา คู.คา พันธมิตรทาง
ธุรกิจ หลีกเลี่ยงการใหสินบนดวย

4.5 ขอมูลที่เปQนความลับ
ในระหว.างการทํางาน ผูบริหารอาจไดรับขอมูลที่เปAนความลับเกี่ยวกับ ธสน. ลูกคา คู.คา เจาหนี้ หรือ
บุคคลที่สามอื่น ๆ ผูบริหารตองเขาใจว.าขอมูลเหล.านี้เปAนความลับทั้งสิ้น ยกเวนจะมีการระบุไวอย.างชัดเจนว.าสามารถ
เปIดเผยต.อสาธารณะได
ตัวอย.างของขอมูลที่เปAนความลับ ไดแก. แผนธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองค:กร อัตราดอกเบี้ยและ
เงื่อนไขทางธุรกิจ (ของลูกคาแต.ละราย) ผลิตภัณฑ:ใหม. (กรณีที่ยังไม.ไดประชาสัมพันธ:) การลงทุนในต.างประเทศ
(กรณีที่ยังไม.ไดประชาสัมพันธ:) ฯลฯ
ผูบริหารตองใชความระมัดระวังในการปกปDองขอมูลที่เปAนความลับที่ไดรับหรือไดยินมา ผูบริหารไม.สามารถ
เปIดเผยขอมูลที่เปAนความลับแก.บุคคลภายนอกองค:กรซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวและเพื่อนดวย การเปIดเผยขอมูลที่
เปAนความลับใหแก.เพื่อนร.วมงานในองค:กรเดียวกัน ควรใชความระมัดระวังเช.นกัน โดยผูบริหารควรเปIดเผยเฉพาะ
เรื่องที่จําเปAนและเหมาะสมเท.านั้น
ผูบริหารตองไม.หาประโยชน:จากขอมูลที่เปAนความลับเหล.านี้ แมภายหลังพนสภาพหรือสิ้นสุดการทํางานที่
องค:กรไปแลว
นอกจากการเปAนตัวอย.างที่ดีแลว ผูบริหารมีหนาที่ในการสื่อสารและส.งเสริมใหพนักงานรักษาความลับ
ขององค:กร โดยหลีกเลี่ยงการนําขอมูลภายในไปเปIดเผยหรือวิจารณ:ในลักษณะที่ก.อใหเกิดความเสียหายต.อองค:กร
ผูบริหารควรจัดใหมีหน.วยงานและผูรับผิดชอบหลักในการเปIดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป แก.
พนักงาน ผูมีส.วนไดส.วนเสีย หน.วยงานกํากับดูแล และสาธารณชนภายนอก เพื่อใหการเปIดเผยขอมูลเปAนไปอย.าง
ครบถวน ถูกตอง เท.าเทียม และทันเวลา
ผูบริหารตองไม.นําขอมูลภายใน*ของ ธสน. หรือบริษัทที่ทําธุรกรรมกับองค:กรที่ตนไดรับทราบจากการ
ทํางานไปใชเพื่อประโยชน:ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
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หมายเหตุ : * ขอมูลภายใน หมายถึง
 ขอมูลที่หามเปIดเผยต.อสาธารณะ
 ขอมูลที่มีสาระสําคัญ ซึ่งมีความเปAนไปไดอย.างมากที่นักลงทุนจะถือว.าขอมูลดังกล.าวเปAนสิ่งสําคัญ
ในการตัดสินใจในการทําธุรกรรมที่ก.อใหเกิดประโยชน:ส.วนตน
 ขอมูลที่เตรียมจะเปIดเผยต.อสาธารณะ แต.ยังไม.ไดมีการเปIดเผยอย.างเปAนทางการ

4.6 ความถูกตองของขอมูล
เราใหความสําคัญอย.างสูงสุดต.อความถูกตองของขอมูล การบันทึกขอมูลต.าง ๆ เช.น รายงานทางการเงิน
สัญญา และขอตกลงต.าง ๆ จําเปAนตองมีความถูกตองและเปAนจริง
เราคาดหวังใหผูบริหารจัดเก็บและนําเสนอขอมูลทุกประเภทอย.างครบถวนและเปAนความจริงเท. า นั้ น
นอกจากนี้ ผูบริหารมีหนาที่บริหารจัดการใหพนักงานจัดเก็บขอมูลตามแนวทางปฏิบัตินี้
การหลอกลวงเกิดจากการตั้งใจปIดบัง เปลี่ยนแปลง แกไข หรือตัดขอมูลบางส.วนหรือทั้งหมดออกเพื่ อ
ประโยชน: ส. ว นตั ว หรื อ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งผลกระทบทางลบบางประการ ตั ว อย. า งของการหลอกลวง ไดแก.
การเปลี่ยนแปลงเวลาเขาออกงาน การเปลี่ยนตัวเลขยอดขาย การเปลี่ยนตัวเลขทางการเงิน เปAนตน

4.7 การฟอกเงิน
การฟอกเงิน หมายถึง การทําใหเงินหรือทรัพย:สินที่ไดมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายกลายเปAนเงินหรือ
ทรัพย:สินที่ดูเสมือนว.าไม.ผิดกฎหมาย
องค:กรของเราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปDองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทั้งในประเทศไทยและต.างประเทศอย.างเคร.งครัด
ผูบริหารควรใหความสําคัญต.อการสอดส.องดูแลและใหเบาะแสแก.เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ กรณีพบการ
กระทําที่เขาข.ายการฟอกเงิน
เราดําเนิ น ธุ ร กิ จกั บ ลู กคา คู.คา และผูมีส.ว นไดส. วนเสี ยที่ มี วัตถุ ประสงค:ที่ ถูก ตองตามกฎหมายและ
จริยธรรม กรณีที่ผูบริหารพบว.ามีลูกคา คู.คา หรือผูมีส.วนไดส.วนเสียรายใดมีการรองขอการชําระเงินที่ไม.เปAนปกติ
หรือสงสัยว.าพฤติกรรมอาจเขาข.ายการฟอกเงิน ผูบริหารตองแจงใหเราทราบโดยทันที
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คูมือจริยธรรมธุรกิจ ระดับพนักงาน
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1. การใชคูมือ
เรายึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบ
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1.1 การปฏิบัติตามคูมือจริยธรรม
คู.มือจริยธรรมนี้ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อใหพนักงานปฏิบัติตาม
เราถือว.าเปAนหนาที่ของพนักงานทุกคนที่จะตองรูและปฏิบัติตามคู.มือฯนี้ โดยประยุกต:ใหเขากับการทํางานของแต.
ละคน

1.2 การรองเรียนหรือแจงเบาะแส
ในกรณีที่มีความกังวลใจ ขอสงสัย หรือพบเห็นการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือไม.ตรงตามคู.มือจริยธรรมนี้
พนักงานสามารถใหขอมูลไดดังนี้
พนักงาน มี 4 ช.องทางคือ
1) ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) กรรมการผูจัดการ
4) ฝNายทรัพยากรบุคคล
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก มี 6 ช.องทางคือ
1) โทรศัพท: 0 2271 3700, 0 2617 2111 ต.อ 3300
2) จดหมายจ.าหนาซองถึง
กรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการส.งออกและนําเขาแห.งประเทศไทย
อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3) เว็บไซต: ธสน. : www.exim.go.th > Banner > ช.องทางรับฟEงความคิดเห็น
4) อีเมล : customercare@exim.go.th
5) ผ.านหน.วยงานที่เกี่ยวของ เช.น ศูนย:รับเรื่องราวรองทุกข:ของรัฐบาล 1111 หรือ ธนาคารแห.งประเทศ
ไทย เปAนตน
6) รองเรียนดวยตนเอง (Walk in) : ฝNายพัฒนาผลิตภัณฑ: ธนาคารเพื่อการส.งออกและนําเขาแห.ง
ประเทศไทย สํานักงานใหญ. อาคารเอ็กซิม
ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสจําเปAนตองเปIดเผยชื่อของตนเอง รวมทั้งใหขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือได ทั้งนี้
ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสอาจนําเสนอหลักฐานประกอบการรองเรียนหรือแจงเบาะแสดวยก็ได
ในกรณีเรื่อ งที่ร องเรี ยนเกี่ ยวของกั บผูบริห ารระดั บ สู ง พนักงานสามารถรองเรี ยนหรื อแจงเบาะแส
โดยตรงไดที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
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1.3 การคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส
เราใหคํามั่นว.าจะรับฟEงทุกขอรองเรียนหรือทุกเบาะแสอย.างเอาใจใส.และโปร.งใส รวมทั้งใหความเปAน
ธรรมแก.ทุกฝNายอย.างเท.าเทียมกันโดยไม.มีการเลือกปฏิบัติ
เราจะปกปDองสิทธิของผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสโดยชื่อของผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสจะถูกปIดเปAน
ความลับ และจะไดรับความคุมครองจากการถูกกลั่นแกลงทั้งในระหว.างกระบวนการสอบสวน และภายหลังจากการ
สอบสวน
ในกรณีที่ ผูรองเรียนหรื อผู แจงเบาะแสเห็ น ว.า ตนเองอาจไม. ไ ดรั บ ความปลอดภั ยหรื อ อาจเกิ ด ความ
เดือดรอนเสียหาย ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสสามารถรองขอใหเรากําหนดมาตรการหรือแนวทางใหความคุมครอง
ที่เหมาะสมได ทั้งนี้ เราอาจออกมาตรการหรือแนวทางใหความคุมครองแมว.าจะไม.มีการรองขอก็ได หากเห็นว.าเปAน
เรื่องที่มีแนวโนมว.าจะเกิดความเดือดรอนรุนแรงหรือเกิดความไม.ปลอดภัยในวงกวาง

1.4 การสอบสวนและการลงโทษ
ภายหลังจากการรับเรื่องรองเรียนหรือรับแจงเบาะแสแลว ผูรับขอรองเรียนหรือผูรับแจงเบาะแสจะ
ดําเนินการคนหาความจริงโดยอาศัยการสัมภาษณ:รวมทั้งการประเมินขอมูลและหลักฐานที่ไดรวบรวมไว หากพบว.า
เรื่องดังกล.าวมีมูลความจริงและไม.รายแรง เราจะดําเนินการแกไขรวมทั้งอาจแจงผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของใหมีการ
ตักเตือนซึ่งอาจอยู.ในรูปแบบของวาจาหรือลายลักษณ:อักษรพรอมบันทึกประวัติไวที่ฝNายทรัพยากรบุคคล
ในกรณีที่ เรื่องดั งกล.า วมี มู ลความจริ ง และเขาข.า ยรายแรง เราอาจตั้ งคณะกรรมการสอบสวน หรื อ
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง (แลวแต.กรณี) เพื่อพิจารณาและกําหนดโทษทางวินัยต.อไป
หากพนักงานคนใดไดรับการรองขอในการใหขอมูลในการสอบหาขอเท็จจริงหรือสอบสวน โปรดใหความ
ร.วมมือกับเรา
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2. ขอพึงปฏิบัติภายในองคCกร
ความสําเร็จของ ธสน. มีรากฐานการที่เราใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน
ภายในองคCกร ประสิทธิภาพของการทํางานเปQนทีมขึ้นกับการใหเกียรติและ
เคารพซึ่งกันและกัน การที่ ธสน. จะบรรลุเปZาหมายไดนั้น จําเปQนตองอาศัย
ทั้งความสามารถสวนบุคคลและการทํางานเปQนทีม
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2.1 สิทธิมนุษยชน
เราใหความสําคัญต.อการปกปDองสิทธิมนุษยชนในการดําเนินธุรกิจของเรา โดยนอกจากเราจะเคารพสิทธิ
ของพนักงานตลอดกระบวนการการทํางานของเราแลว เรายังมีนโยบายการดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับหลักการ
สากลในดานสิทธิมนุษยชนดวย เราคาดหวังใหผูมีส.วนไดส.วนเสียที่ทําธุรกิจกับเรายึดถือหลักการนี้เช.นกัน เราจะ
พยายามสื่อสารความคาดหวังนี้ใหผูมีส.วนไดส.วนเสียรับทราบเพื่อลดความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
รูปแบบต.าง ๆ
โปรดตรวจสอบการกระทําของตนเองเพื่อใหมั่นใจว.าไม.กระทบสิทธิมนุษยชน ถาสงสัยว.ามีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในองค:กร โปรดแจงใหเราทราบ

2.2 การปฏิบัติตอแรงงาน*อยางเปQนธรรม
เราสนับสนุนการปฏิบัติต.อแรงงาน*อย.างเปAนธรรม โดยไม.มีการจางงานหรือใชแรงงานเด็กหรือแรงงาน
ผิดกฎหมายในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเปIดโอกาสใหพนักงานมีช.องทางเพื่อขอรับความคุมครองทางสังคมอย.าง
เหมาะสม
เราคาดหวังใหพนักงานสนับสนุนใหคู. คาและพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติต.อแรงงานอย.างเปAนธรรมตาม
แนวทางที่เรากําหนด
หมายเหตุ : * แรงงาน หมายถึงพนักงานและลูกจางของ ธสน.

2.3 การไมเลือกปฏิบัติในการทํางาน
ความแตกต.าง หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต.ละคนหรือกลุ.มคน ไดแก. เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความ
พิการ ประสบการณ:ทํางาน แนวความคิด เปAนตน เราพยายามส.งเสริมใหทรัพยากรบุคคลของเรามีความแตกต. าง
และหลากหลาย ทั้งนี้เราเชื่อมั่นในคุณค.าของความแตกต.างนี้
เราไม.เลื อ กปฏิ บั ติห รือ ปฏิ บัติต. อพนั ก งานอย.า งไม. เท. าเทียมกั น ทั้ งในการจางงาน การฝ| กอบรม การ
ประเมินผล การเลี่อนขั้น การขึ้นเงินเดือน หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการทํางาน การตัดสินใจที่เกี่ยวของกับพนักงานตอง
อยู.บนพื้นฐานของคุณ สมบั ติ คุณลักษณะ และผลการทํางาน โดยไม.มีการคํ านึ งถึง เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ
ศาสนา การตั้งครรภ: ความพิการ ความคิดเห็นทางการเมือง ฯลฯ
ที่ทํางานของเราควรมีสภาพแวดลอมที่ทุกคนรูสึกว.าตัวเองมีคุณค.า พนักงานทุกคนช.วยเสริมสรางใหเกิด
ความหลากหลายไดโดยการเคารพความแตกต.างของคนอื่น ใหคุณค.าต.อความคิดเห็นของคนอื่น และสนับสนุนให
เกิดบรรยากาศแห.งความไวใจและเปIดใจใหกัน

2.4 การไมคุกคามทางกายและวาจา
เรามุ.งหวังใหองค: กรของเรามีสภาพแวดลอมในการทํ างานที่เปA นมิตร ปราศจากการคุกคามและการ
กระทําที่ไม.ใหเกียรติซึ่งกันและกัน
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การคุกคามรวมถึงคําพูด ท.าทาง การสัมผัส หรือการกระทําอื่น ๆ ที่ก.อใหเกิดบรรยากาศของการข.ม ขู.
และไม.เปAนมิตรในการทํางาน ตัวอย.างของการคุกคามรวมถึงการคุกคามทางเพศโดยตรง หรือแมแต.วาจาหรือการ
แสดงรูปภาพที่ส.อไปในทางลามก ทะลึ่ง ดูถูก หรือลอเลียน เปAนตน
พนักงานไม.ควรมีพฤติกรรมคุกคามเพื่อนร.วมงานหรือทําใหเขารูสึกไม.สบายใจในที่ทํางาน โปรดอย.าลืม
ว.าการคุกคามทางกายหรือวาจาใด ๆ ขึ้นอยู.กับผลกระทบต.อความรูสึกของคนอื่น แมว.าคุณจะตั้งใจหรือไม.ตั้งใจก็ตาม

2.5 ความสัมพันธCในที่ทํางาน
พนักงานควรใหคุณค.าต.อการมีความสัมพันธ:ในที่ทํางานแบบเปAนเพื่อนร.วมงานที่คอยช.วยเหลือเกื้อกูลกัน
เราไม.สนับสนุนใหพนักงานมีความสัมพันธ:ที่ก.อใหเกิดหรืออาจก.อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน:
ความสัมพันธ:นี้รวมถึงความสัมพันธ:ในทางสายเลือด (เช.น พี่และนอง) ความสัมพันธ:จากการสมรส (เช.น สามีและ
ภรรยา)
พนักงานตองแจงใหเราทราบกรณีที่เกิ ดความสัมพันธ:ขางตนกั บพนักงานในส.วนงานเดียวกับที่ ตัวเอง
สังกัดอยู.

2.6 การตรงตอเวลา
เราใหความสํ าคั ญต. อ การตรงต.อเวลาโดยเราคาดหวังใหพนั ก งานมาทํา งานตรงเวลาทั้ งการเริ่ ม งาน
ช. ว งเวลาพั ก และเลิ ก งาน การตรงต. อเวลาในระหว. า งการทํ า งาน เช. น ในการประชุ ม ส. งผลใหการทํ า งานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
การตรงต.อเวลา หมายถึง การตรงต.อเวลากับบุคคลนอกองค:กรดวย เช.น การนัดหมายกับลูกคา เปAนตน
ในกรณีที่พนักงานไม.สามารถมาทํางานไดตามเวลาที่กําหนดไว พนักงานควรแจงผูบังคับบัญชาโดยทันที

2.7 ความปลอดภัยและสุขภาพ
เราใหความสําคัญต.อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกคา คู.คา และชุมชน โดยเรามีนโยบายที่
ส.งเสริมใหพนักงานมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยในที่ทํางาน
พนักงานควรแจงใหเราทราบ ถาพนักงานกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในภาระงานที่ถูกมอบหมายให
รับผิดชอบ เพื่อนพนักงานคนอื่นที่อาจมีความเสี่ยงจากการทํางาน หรือสงสัยว.าอุปกรณ:หรือสถานที่ทํางานอาจมี
ความไม.ปลอดภัย เปAนตน
ความปลอดภั ย ในการทํ า งานคื อ ความรั บผิ ด ชอบของทุ ก คน เราตองช. ว ยกั น ทํ า ใหองค: ก รเรามี ค วาม
ปลอดภัยไม.ว.าคุณจะอยู.ในตําแหน.งใด
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2.8 ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลส.วนบุคคล หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่พนักงานรับทราบ
เขาถึง หรือไดมาซึ่งขอมูลส.วนบุคคล พนักงานจําเปAนตองใชความระมัดระวังโดยจํากัดการใชขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวของ
กับงานนั้นเท.านั้น
พนักงานไม.ควรเปIดเผยขอมูลส.วนตัวของพนักงาน ลูกคา และบุคคลที่สาม ทั้งขอมูลที่เปAนลายลั กษณ:
อักษร เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ โดยใหถือว.าเปAน ความลับ และโปรดใชขอมูลเหล.านั้ นเพื่ อกิ จกรรมของ
องค:กรเท.านั้น การส.งต.อและการเก็บขอมูลส.วนบุคคลควรคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลดวย หากพนักงานไม.
แน.ใจ โปรดปรึกษากับผูบังคับบัญชาก.อนทุกครั้ง
การเขาถึงขอมูลบางประเภทจําเปAนตองอาศัยรหัสผ.าน (Password) กรุณาเก็บรักษารหัสผ.านใหเปA น
ความลับ ไม.บอกบุคคลที่ไม.ไดรับอนุญาตหรือไม.เกี่ยวของ

2.9 อีเมล อินเตอรCเน็ต โซเชียลมีเดีย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปAนองค:ประกอบสําคัญในการดําเนินธุรกิ จ พนักงานสามารถใชโทรศั ท พ:
อีเมล และอินเตอร:เน็ตไดหากการใชนั้นเปAนไปเพื่อกิจกรรมขององค:กรโดยไม.รบกวนผลการทํางานของเพื่อนร.วมงาน
คนอื่น
เราขอสงวนสิทธิ์ในการติดตาม บันทึก แกไข และทําลายขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกรณีที่มี
ความจําเปAน
พนักงานควรระมั ดระวั งการใชอิ นเตอร:เน็ ตไปยั งเว็ บ ไซต: ที่ไม. คุ นเคยและอาจเปA น อั น ตรายต. อ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค:กรได
พนักงานสามารถใชโซเชียลมีเดียสําหรับกิจกรรมขององค:กรไดเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพในการทํางานหรือ
การติดต.อประสานงาน แต.ควรใชวิจารณญาณและความระมัดระวังไม.ใหการใชโซเชียลมีเดียมีผลกระทบทางลบต.อ
องค:กร

2.10 ทรัพยCสินทางป\ญญา
ทรัพย:สินทางปEญญาครอบคลุมทั้งเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เช.น ซอฟต:แวร: เปAนตน
พนักงานตองไม.ละเมิดสิทธิทางทรัพย:สินทางปEญญาของผูอื่นที่ธนาคารไดรับมาหรือที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจทุกประเภท เช.น พนักงานตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอร:ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง และหามติดตั้งหรือใชงาน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร: ที่ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไม. ถู ก ตองในองค: ก รโดยเด็ ดขาด นอกจากนี้ พนั กงานไม. ส ามารถอนุ ญ าตให
บุคคลภายนอกใชทรัพย:สินทางปEญญาขององค:กรได หากไม.ไดรับการอนุมัติจากผูที่เกี่ยวของ
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2.11 นวัตกรรม
เราสนับสนุน ใหพนั กงานเสริมสรางความรูและมีส.ว นร. วมในการพั ฒนานวัตกรรมที่สรางมาตรฐาน
ผลิตภั ณ ฑ: และบริ ก ารที่ ไม. ขั ด ต. อ กฎหมายและศี ล ธรรม โดยเฉพาะนวั ต กรรมที่ ช. ว ยลดปE ญหาดานสั งคมและ
สิ่งแวดลอม อย.างไรก็ตาม การคิดคนและพัฒนาในระหว.างการทํางานของพนักงานถือเปAนทรัพย:สินทางปEญญาของ
องค:กร พนักงานจําเปAนตองเปIดเผยใหเราทราบเพื่อใหการคิดคนและพัฒนานั้นไดรับความคุมครอง

2.12 การใชทรัพยCสินและทรัพยากร
ทรัพยากรขององค:กรประกอบดวย วัสดุและอุปกรณ:ต.าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย:สินทางปEญญา
และอื่น ๆ พนักงานควรใชทรัพย:สินขององค:กรเพื่อประโยชน:ขององค:กรเท.านั้น
พนักงานควรจํากัดการใชทรัพย:สินขององค:กรเพื่อเรื่องส.วนตัว และที่สําคัญคือ หามใชทรัพย:สิน ของ
องค:กรเพื่อธุรกิจหรือกิจกรรมส.วนตัว และหามใชเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม เช.น การพนัน เปAนตน
ในการทํ า งาน พนัก งานสามารถใชและเขาถึ ง ทรั พ ย: สิ น และทรั พ ยากรขององค: ก รหลายประเภท
ทรัพยากรเหล.านี้หมายถึงทรัพยากรที่จับตองไดและที่จับตองไม.ไดเช.น ชื่อเสียงของ“ธสน.” ดวย พนักงานตองใช
ทรัพย:สินเหล.านี้ดวยความระมัดระวัง ไม.ใหสูญหาย เสียหาย หรือไดรับผลกระทบในทางลบ โปรดคํานึงว.าพนักงาน
คือตัวแทนขององค:กรแมจะอยู.นอกเวลาการทํางานก็ตาม
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3. ขอพึงปฏิบัติภายนอกองคCกร
บุคลากรของ ธสน. ตองปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคCกรดวยความเปQนธรรม
ผูมีสวนไดสวนเสียหมายถึง พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา เจาหนี้ คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ
ภาครัฐ ชุมชนและสังคม
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3.1 ผูถือหุน
พนักงานมุ.งมั่นในการทํางานเพื่อสรางประโยชน:สูงสุดแก.ผูถือหุน โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
รวมถึงประยุกต:ใชความรูและทักษะในการทํางานอย.างเต็มกําลังความสามารถในทุกกรณี
กรณีที่มีผูถือหุนจํานวนมาก พนักงานตองระมัดระวังเรื่องการเปIดเผยขอมูลโดยตองคํานึงถึงความถูกตอง
ครบถวน และทันกาล แก.ผูถือหุนทุกรายอย.างทั่วถึงและเท.าเทียม

3.2 ลูกคา
พนักงานตองปฏิบัติตอลูกคาทุกคนอยางซื่อสัตยCและเทาเทียมกัน
นอกจากการส.งมอบผลิตภัณฑ:ที่มีคุณภาพแลว พนักงานตองมีความจริงใจต.อลูกคา รักษาคํามั่นสัญญาที่
มีใหแก.ลูกคา ไม.สรางความหวังที่ไม.สามารถทําไดใหแก.ลูกคา
พนักงานตองปฏิบัติตามเงื่อนไขต.าง ๆ ที่มีต.อลูกคาอย.างเคร.งครัด หากพนักงานไม.สามารถปฏิบั ติได
พนักงานควรแจงผูบังคับบัญชาและลูกคาเพื่อหาทางแกไขโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด
การบริการที่เปAนเลิศเกิดจากการใหบริการดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความสามารถ พรอมใหคําแนะนํา
ช.วยเหลือลูกคาทุกคนดวยกิริยาวาจาที่สุภาพ นอกจากนี้ ยังยินดีรับฟEงปEญหาเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแกไขปEญหา
ใหแก.ลูกคา
การติดต.อสื่อสารกับลูกคาตองสะทอนความสําคัญและคุณค.าที่พนักงานมีใหแก.ธุรกิจของเขา

3.3 เจาหนี้
พนักงานจําเปAนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขต.าง ๆ ที่ระบุไวในสัญญาเงินกูตามที่ไดตกลงไวกับเจาหนี้ อย. าง
เคร.งครัด ในกรณีที่เราไม.สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได พนักงานตองแจงผูบังคับบัญชาและเจาหนี้ใหรับทราบ
ล.วงหนาเพื่อร.วมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
พนักงานมีความจริงใจต.อเจาหนี้ โดยการไม.ปกปIดสถานะทางการเงินที่แทจริงขององค:กรต.อเจาหนี้

3.4 คูคา
พนักงานมุ.งมั่นในการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู.คาและคู.สัญญาที่ร.วมสนับสนุนการสราง
คุณภาพ ภาพลักษณ: และความน.าเชื่อถือในผลิตภัณฑ:และบริการ เปDาหมายของเราคือผลประโยชน:ร.วมกันกับคู.คา
โดยไม.คํานึงถึงผลประโยชน:ส.วนตนหรือพวกพอง
เพื่อใหเกิดการแข.งขันอย.างเท.าเทียมกัน พนักงานจําเปAนตองจัดใหมีการเปIดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน
และไม.เลือกปฏิบัติต.อคู.คาทุกราย ภายใตหลักเกณฑ:ที่ชัดเจน โปร.งใส และตรวจสอบได ในการประเมินและคัดเลือก
คู.คา
พนักงานตองดําเนินการเพื่อใหคู.คาสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาไดอย.างครบถวน นอกจากนี้
เรายึดมั่นในการจ.ายเงินใหคู.คาและคู.สัญญาอย.างตรงเวลาและตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงไว
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พนักงานหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกํานัล สินน้ําใจ รวมทั้งการรับเชิญไปในงานเลี้ยงสังสรรค: งาน
เลี้ยงรับรอง การศึกษาดูงาน ฯลฯ ที่จัดขึ้นใหเปAนการส.วนตัวหรือเปAนหมู.คณะที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคู.คาเปAนผูออก
ค.าใชจ.ายที่เกี่ยวของให ทั้งนี้ เพื่อปDองกันปEญหาดานความขัดแยงทางผลประโยชน:

3.5 พันธมิตรทางธุรกิจ
พนักงานตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดทําไวกับพันธมิตรทางธุรกิจและใหความช. วยเหลื อ ตาม
ความเหมาะสมเพื่อประโยชน:ร.วมกันของทั้งสองฝNาย

3.6 ภาครัฐ
ในฐานะรัฐวิสาหกิจ พนักงานสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐและปฏิบัติตามหลักเกณฑ:และนโยบาย
ของหน.วยงานกํากับดูแล ควบคู.ไปกับการส.งเสริมและสนับสนุนใหเกิดความร.วมมือในกิจกรรมต.าง ๆ ของหน.วยงาน
ภาครัฐเพื่อเปAนส.วนหนึ่งในการเสริมสรางความมั่นคงใหกับประเทศ
องค:กรของเราเปAนกลางทางการเมือง เราไม.ปIดกั้นใหพนักงานของเราเขาร.วมกิจกรรมที่เกี่ ยวของกั บ
การเมืองนอกเวลาการทํา งาน อย.างไรก็ ตาม เราไม.อนุญาตใหมี การใชเงินหรื อ ทรั พยากรใด ๆ ขององค:ก รเพื่ อ
กิจกรรมทางการเมือง

3.7 ชุมชนและสังคม
พนักงานมีส.วนสําคัญในการสนับสนุนใหชุมชนและสังคมโดยรอบองค:กรของเราและชุมชนที่เราดําเนิน
ธุรกิจอยู. มีคุณภาพชีวิตและความเปAนอยู.ที่ดี
เราสนับสนุนใหพนักงานของเรามีส.วนร.วมในกิจกรรมระหว.างองค:กรกับชุมชนและสังคมโดยจิตอาสา
รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานจัดกิจกรรมหรือเขาร.วมกิจกรรมของคู.คา พันธมิตรทางการคา ผูมีส.วนไดส.วนเสีย และ
หน.วยงานกํากับดูแลที่ดําเนินธุรกิจหรือเกี่ยวของกับเรา อันเปAนกิจกรรมสาธารณประโยชน:หรือกิจกรรมบริการสังคม

3.8 สิ่งแวดลอม
พนักงานมีเปDาหมายในการสรางคุณค.าระยะยาวใหแก.ผูมีส.วนไดส.วนเสียของเราโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ:
และบริการที่คํานึงถึงการอนุรักษ:ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสรางความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
เราคาดหวังใหพนักงานของเราปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติสากลในดานความ
รับผิดชอบต.อสิ่งแวดลอมอย.างเคร.งครัด โดยไม.มีพฤติกรรมที่ก.อใหเกิดความเสียหายต.อทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดลอม นอกจากนี้ เราสนั บ สนุ น ใหพนั ก งานของเราเขาร. ว มกิ จ กรรมที่ เ ปA น ประโยชน: ต. อ การอนุ รั ก ษ:
ทรัพยากรธรรมชาติและสรางความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ รวมถึงการสนับสนุนใหคู.คาและพันธมิตรทางธุรกิจมี
การคํานึงถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการดําเนินธุรกิจร.วมกับเราดวย
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3.9 การรายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม
เรามุ.งมั่นในการจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเปIดเผยผลลัพธ:และผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบต.อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมขององค:กร อย.างครบถวนและเปAนมาตรฐานตามแนวทางที่องค:กร
กําหนด
พนักงานมีส.วนร.วมในการจัดเก็บและใหขอมูลในการจัดทํารายงานรายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม
และยั งมี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น ใหคู. ค าและพั น ธมิ ตรทางธุ ร กิ จมี แ นวปฏิ บั ติ ด านการรายงานดานสั ง คมและ
สิ่งแวดลอมในการประกอบกิจการร.วมกับเราดวย
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4. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
คูมือจริยธรรมเนนการตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและ
หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนCทุกประเภท ธสน. ไมยอมรับพฤติกรรม
การทุจริตและการเห็นแกประโยชนCสวนตัว
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4.1 ความขัดแยงทางผลประโยชนC
เราคาดหวังใหพนักงานทํางานโดยคํานึงถึงผลประโยชน:สูงสุดขององค: กร ความขัดแยงทางประโยชน:
เกิดขึ้นเมื่อมีผลประโยชน:ของตนเอง คนในครอบครัว และเพื่อนเขามาเกี่ยวของ
ความขัดแยงทางผลประโยชน:อาจเกิดขึ้นจากกรณีต.อไปนี้
 ตัวคุณเอง คนในครอบครัวของคุณ หรือเพื่อนของคุณ มีธุรกิจที่แข.งขันกับองค:กรของเรา
 การตัดสินใจหรือพฤติกรรมของคุณในระหว.างการทํางานกระทบกับประโยชน:ของคนในครอบครัว
หรือเพื่อนของคุณ
 มีการใชทรัพย:สิน ทรัพยากร หรือขอมูลขององค:กร เพื่อประโยชน:ส.วนตัวหรือประโยชน:ของคนอื่นที่
ไม.ไดอยู.ในองค:กร
 ตั ว คุ ณ เอง คนในครอบครั ว ของคุ ณ หรื อ เพื่ อ นของคุ ณ ทํ า งาน ไดรั บ ค. า ตอบแทน หรื อ มี ส. ว น
เกี่ยวของกับคู.คา ลูกคา เจาหนี้ หรือคู.แข.งขององค:กรเรา โดยความสัมพันธ:นี้ส.งผลกระทบต.อการ
ตัดสินใจหรือพฤติกรรมของคุณในระหว.างการทํางาน
พนักงานตองหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนCที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่หลีกเลี่ยงไมได
พนักงานตองแจงใหเราทราบ
ในระหว.างการทํางาน หากพนักงานคนใดคิดว.าอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน: พนักงานมีหนาที่ที่
จะตองรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน: เพื่อใหมีการพิจารณาเหตุผลความจําเปAนและความรุนแรง ในหลาย
กรณี ความขัดแยงทางผลประโยชน:สามารถแกไขไดโดยการใหปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่เฉพาะเรื่องนั้น ๆ หรือไม.ให
พนักงานคนดังกล.าวมีส.วนร.วมในกระบวนการตัดสินใจเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ซึ่งไม.มีผลกระทบใด ๆ ต.อตําแหน.งหนาที่หรือ
การจางงาน
ในกระบวนการเสนอว.าจาง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใด ๆ จําเปAนตองใชราคาและเงื่อนไขที่
เปAนธรรม เหมาะสม และเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) แต.สําหรับกรณีที่ไม.สามารถ
หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชน:ได ใหแจงผูบังคับบัญชาที่สูงขึ้นหรือผูที่มีส.วนร.วมในการอนุมัติ
การมีความขัดแยงทางผลประโยชน:อาจไม.ใช.ความผิดเสมอไป หากมีการเปIดเผยตามขั้นตอนที่กําหนดไว

4.2 การรับและใหเงินหรือของขวัญ
การรับและการใหของขวัญสามารถช.วยเสริมสรางความสัมพันธ:ได แต.การรับและการใหดังกล.าวก็อาจส.งผลใหเกิด
พฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมตามมาได พนักงานจึงตองใชความระมัดระวังเปAนพิเศษในเรื่องนี้
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การรับ
พนักงานไม.สามารถเรียกรับหรือรับเงิน ของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง จากผูที่เกี่ยวของในธุรกิจทั้ง
ลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้ คู.คา คู.ความร.วมมือ พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีส.วนไดส.วนเสียอื่น ๆ ซึ่งการกระทําดังกล.าว
อาจส.งผลต.อการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน รวมถึงภาพลักษณ:ขององค:กรดวย
ของขวัญหรือของกํานัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ เช.น ตะกราของขวัญตามเทศกาล และ
โอกาสพิเ ศษ เช.น วั นเกิด วั นแต. งงาน หรือวาระอื่ น ๆ ในทํ านองเดียวกั น เปA น ตน สิน คาส. งเสริม การขายและ
การตลาดที่มีมูลค.า ของขวัญหรือของกํานัลดานการเงิน หรือของขวัญหรือของกํานัลที่เปAนบริการพิเศษโดยไม.มี
ค.าใชจ.ายหรือค.าใชจ.ายต่ํากว.าความเปAนจริง
ในกรณีที่มี ความจําเปA น ตองรับ ของขวั ญหรื อ ของกํ า นัลที่ ไม. สามารถส. งคืน ใหแก.ผูใหได ใหผูรับ นํ า ส. ง
ของขวัญหรือของกํานัลดังกล.าวแก.สํานักกรรมการผูจัดการเพื่อดําเนินการบริจาคใหแก.องค:กรการกุศลภายนอก
ต.อไป ทั้งนี้ ยกเวนกรณีของสินคาบริโภคที่มีอายุไม.เกิน 1 เดือน ใหขึ้นกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในสายงานนั้น ๆ
เปAนผูบริหารจัดการ
นโยบายการรับของขวัญนี้ ไม.นับรวมกรณีของคู.ความร.วมมือหรือพันธมิตรทางธุรกิจในต.างประเทศ ซึ่ง
อาจมีความจําเปAนตองแลกเปลี่ยนของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรอง ทั้งนี้ใหขึ้นอยู.กับประเพณีและธรรม
เนียมปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ
นอกจากเงิน ของขวัญ ของกํานัล และการเลี้ยงรับรองแลว พนักงานไม.ควรกระทําการใด ๆ ที่แสดงให
เห็น ว.า ไดปฏิ บั ติเ ปA น พิ เ ศษต. อ บุ ค คลหรื อ หน. ว ยงานภายนอกที่ มีส. ว นไดเสี ย กั บ องค: กร กรณี ที่ไม. แน. ใ จถึ ง ความ
เหมาะสมในการรับของขวัญหรือการแสดงน้ําใจใด ๆ โปรดปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือฝNายทรัพยากรบุคคล
การให
พนักงานไม.สามารถใหเงิน ของขวัญ ของกํานัล ต.อหน.วยงานกํากับดูแลหรือผูที่เกี่ยวของในธุรกิ จทั้ ง
ลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้ คู.คา คู.ความร.วมมือ พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีส.วนไดส.วนเสียอื่น ๆ ซึ่งการกระทําดังกล.าว
อาจส.งผลต.อการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน รวมถึงภาพลักษณ:ขององค:กรดวย
การใหของขวัญหรือของกํานัลรวมถึงของที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษ อาจสามารถกระทําไดแต.ตองไม.
เกินมูลค.า 3,000 บาทต.อลูกคา 1 ราย หรือไม.เกิน 5,000 บาทต.อลูกคาที่เปAนกลุ.มธุรกิจ ทั้งนี้การใหของขวัญหรือ
ของกํานัลลักษณะนี้ จําเปAนตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาในสายงาน
การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจที่มีความจําเปAน อาจเกิดขึ้นได แต.ตองสมเหตุสมผลและไดรับการอนุมัติจาก
ผูบังคับบัญชาในสายงาน
นโยบายการใหของขวัญนี้ ไม.นับรวมกรณีของคู.ความร.วมมือหรือพันธมิตรทางธุรกิจในต.างประเทศ ซึ่ง
อาจมีความจําเปAนตองแลกเปลี่ยนของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรอง ทั้งนี้ใหขึ้นอยู.กับประเพณีและธรรม
เนียมปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ
นอกจากนี้ โปรดหลีกเลี่ยงการใหของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรองแก.ผูบังคับบัญชา หรือการรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรองจากผูใตบังคับบัญชา ซึ่งอาจนําไปสู.การตัดสินใจที่มีเจตนามิชอบได
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4.3 การทุจริต
การทุจริตกับลูกคา คู.คา ลูกหนี้ เจาหนี้ เจาหนาที่รัฐ และบุคคลที่สาม เปAนพฤติกรรมตองหาม การทุจริต
หมายถึงการรับหรือการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน:ตอบแทนทั้งที่มีมูลค.าเปAนตัวเงินและไม.ใช.ตัวเงิน ซึ่ง
ส.งผลใหเกิดการปฏิบัติหรือการใหบริการที่ไม.เปAนธรรมหรือส.งผลใหองค:กรตองเสียประโยชน:
การทุจริตไม.เพียงแต.ผิดคู.มือจริยธรรมนี้ แต.อาจผิดกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต.างประเทศดวย หาก
พบเห็นเพื่อนร.วมงานที่มีพฤติกรรมเขาข.ายการทุจริต โปรดแจงเราทันที
เราคาดหวังใหพนักงานปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงดานทุจริต
ตามแนวทางที่องค:กรกําหนดอย.างเคร.งครัด พนักงานมีหนาที่ที่จะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกทั้งดานขอมูล
เอกสารหลักฐาน และการปฏิบัติงานอื่น ๆ สําหรับการตรวจสอบภายในองค:กร เพื่อใหองค:กรสามารถติดตามและ
ตรวจสอบเหตุการณ:ที่ไม.เปAนไปตามกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดีและพฤติกรรมจริยธรรมขององค:กรไดอย. างมี
ประสิทธิภาพ

4.4 การใหสินบน
พนักงานตองไม.ใหเงินหรือของขวัญใด ๆ ต.อเจาหนาที่รัฐหรือผูที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่รัฐเพื่อจะไดมาซึ่ง
การปฏิบัติที่ไม.เปAนธรรม เนื่องจากองค:กรของเรามีการดําเนินธุรกิจในต.างประเทศ การใหสินบนจึงรวมถึงเจาหนาที่
รัฐในต.างประเทศดวย
นอกจากพนักงานของเราแลว เราคาดหวังใหผูมีส.วนไดส.วนเสียของเราเช.น ลูกคา คู.คา พันธมิตรทาง
ธุรกิจ หลีกเลี่ยงการใหสินบนดวย

4.5 ขอมูลที่เปQนความลับ
ในระหว.างการทํางาน พนักงานอาจไดรับขอมูลที่เปAนความลับเกี่ยวกับ ธสน. ลูกคา คู.คา เจาหนี้ หรือ
บุคคลที่สามอื่น ๆ พนักงานตองเขาใจว.าขอมูลเหล.านี้เปAนความลับทั้งสิ้น ยกเวนจะมีการระบุไวอย.างชัดเจนว.าสามารถ
เปIดเผยต.อสาธารณะได
ตัวอย.างของขอมูลที่เปAนความลับ ไดแก. แผนธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองค:กร อัตราดอกเบี้ยและ
เงื่อนไขทางธุรกิจ (ของลูกคาแต.ละราย) ผลิตภัณฑ:ใหม. (กรณีที่ยังไม.ไดประชาสัมพันธ:) การลงทุนในต.างประเทศ
(กรณีที่ยังไม.ไดประชาสัมพันธ:) ฯลฯ
พนักงานตองใชความระมัดระวั งในการปกปDองขอมูลที่เปAนความลับที่ไดรับหรือไดยินมา พนักงานไม.
สามารถเปIดเผยขอมูลที่เปAนความลับแก.บุคคลภายนอกองค:กรซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวและเพื่อนดวย
การเปIดเผยขอมูลที่เปAนความลับใหแก.เพื่อนร.วมงานในองค:กรเดียวกัน ควรใชความระมัดระวังเช.น กัน
โดยพนักงานควรเปIดเผยเฉพาะเรื่องที่จําเปAนและเหมาะสมเท.านั้น หากไม.แน.ใจ โปรดปรึกษาผูบังคับบัญชาทุกครั้ง
พนักงานตองไม.หาประโยชน:จากขอมูลที่เปAนความลับเหล.านี้ แมภายหลังพนสภาพหรือสิ้นสุดการทํางาน
ที่องค:กรไปแลว
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พนักงานตองไม.นําขอมูลภายใน*ของ ธสน. หรือบริษัทที่ทําธุรกรรมกับองค:กรที่ตนไดรับทราบจากการ
ทํางานไปใชเพื่อประโยชน:ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ : * ขอมูลภายใน หมายถึง
 ขอมูลที่หามเปIดเผยต.อสาธารณะ
 ขอมูลที่มีสาระสําคัญ ซึ่งมีความเปAนไปไดอย.างมากที่นักลงทุนจะถือว.าขอมูลดังล.าวเปAนสิ่งสําคัญใน
การตัดสินใจในการทําธุรกรรมที่ก.อใหเกิดประโยชน:ส.วนตน
 ขอมูลที่เตรียมจะเปIดเผยต.อสาธารณะ แต.ยังไม.ไดมีการเปIดเผยอย.างเปAนทางการ

4.6 ความถูกตองของขอมูล
เราใหความสําคัญอย.างสูงสุดต.อความถูกตองของขอมูล การบันทึกขอมูลต.าง ๆ เช.น รายงานทางการเงิน
สัญญา และขอตกลงต.าง ๆ จําเปAนตองมีความถูกตองและเปAนจริง เราคาดหวังใหพนักงานจัดเก็บและนําเสนอขอมูล
ทุกประเภทอย.างครบถวนและเปAนความจริงเท.านั้น
การหลอกลวงเกิ ดจากการตั้งใจปIดบัง เปลี่ยนแปลง แกไข หรือตัดขอมูลบางส.วนหรือทั้งหมดออกเพื่ อ
ประโยชน:ส.วนตัวหรือเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบบางประการ ตัวอย.างของการหลอกลวง ไดแก. การเปลี่ยนแปลง
เวลาเขาออกงาน การเปลี่ยนตัวเลขยอดขาย การเปลี่ยนตัวเลขทางการเงิน เปAนตน

4.7 การฟอกเงิน
การฟอกเงิน หมายถึง การทําใหเงินหรือทรัพย:สินที่ไดมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายกลายเปAนเงินหรื อ
ทรัพย:สินที่ดูเสมือนว.าไม.ผิดกฎหมาย
องค:กรของเราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปDองกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้ง
ในประเทศไทยและต.างประเทศอย.างเคร.งครัด
เราใหความสํ าคั ญต. อการสอดส. องดู แลและใหเบาะแสแก. เจาหนาที่ ที่ เ กี่ ย วของกรณีพ บการกระทํ า ที่
เขาข.ายการฟอกเงิน
เราดําเนินธุรกิจกับลูกคา คู.คา และผูมีส.วนไดส.วนเสียที่มีวัตถุประสงค:ที่ถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรม
กรณีที่พนักงานพบว.ามีลูกคา คู.คา หรือผูมีส.วนไดส.วนเสียรายใดมีการรองขอการชําระเงินที่ไม.เปAนปกติหรือสงสัยว.า
พฤติกรรมอาจเขาข.ายการฟอกเงิน พนักงานตองแจงใหเราทราบโดยทันที
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เกียรติ และ เคารพ ซึ่งกันและกัน

ให

ปฏิบัติตอ

ผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยความเปQนธรรม

ดําเนินธุรกิจดวยหลัก

จริยธรรม
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