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การดแูลให้มีการปฏิบติัตามคูม่ือจรรยาบรรณทางธรุกิจ 
 

บรษิัทก าหนดให้ฝ่ายก ากับตรวจสอบและบริหารจดัการความเสี่ยงมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดท าคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่ง
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนทีจ่ะตอ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั  

 
บรษิทัจะจดัใหม้กีารสื่อสารคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัทัว่ทัง้องค์กร เพื่อใหพ้นักงานมคีวามเขา้ใจและสามารถปฏบิตัไิดอ้ย่าง

ถูกต้อง นอกจากนี้ บรษิัทจะไม่ด าเนินการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีและจรรยาบรรณทางธุรกจิ หากพนักงาน
กระท าผดิหลกัการหรอืแนวปฏบิตัติ่าง ๆ ตามทีก่ าหนดไว ้จะไดร้บัโทษทางวนิัย ทัง้นี้ หากพนักงานของบรษิทัพบการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย และ/
หรอื หลกัการก ากบัดูแลกจิการ และ/หรอื จรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัใหแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้กล่าวหาไปยงัช่องทางต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไว้
ในหวัขอ้ที ่5. มาตรการการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส 
 

ทัง้นี้ ฝ่ายก ากบัตรวจสอบและบรหิารจดัการความเสีย่งตอ้งทบทวนหรอืปรบัปรุงคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิใหม้คีวามเหมาะสมเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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1. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและพนักงาน 
 
1.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั 

เพื่อแสดงถงึความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี  
แนวปฏบิตั ิ:  

• เป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ สรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ปฏบิตัหิน้าที่อย่างเตม็ความสามารถ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์สงูสุดของบรษิทั 

• ปฏบิตัหิน้าที่ใหเ้ป็นไปตามที่ระบุในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูล หนังสอืชี้ชวน 
มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ระเบยีบ คู่มอืการปฏบิตังิาน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ 

• ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบจากการปฏบิตังิาน เพื่อตนเอง หรอืบุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

• ไม่มสี่วนได้เสยีในกจิการที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบับรษิัท และ/หรอื บรษิทัย่อย หรอืในกจิการที่มลีกัษณะเป็นการแข่งขนักบับรษิัท 
และ/หรอื บรษิัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ในกรณีที่กรรมการบรษิัท หรอื บุคคล/นิติบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กรรมการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ให้รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

• บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และตดัสนิใจในการด าเนินการใด ๆ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด
ต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์โดยรวม พรอ้ม ๆ กบัค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม  

 

1.2 จรรยาบรรณของพนักงาน  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท างาน ควบคู่ไปกบัข้อบังคบัการท างาน กฎระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และประกาศของบรษิัท โดย

มุ่งหวงัใหพ้นักงานยดึถอืปฏบิตัไิปในวถิทีางเดียวกนัจนเกดิเป็นวฒันธรรมองคก์รร่วมกนั ภายใต้กรอบคุณธรรมความซื่อสตัย ์และมคีวาม
รบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี  

1.2.1 การปฏิบติัตน  
- เรยีนรูแ้ละปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูล 
หนังสอืชีช้วน มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ระเบยีบ คู่มอืการปฏบิตังิาน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ 

- ศกึษา หาความรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อเสรมิสรา้งตนเองใหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ เพื่อพฒันาการปฏบิตัิงาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้  

- ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ มานะ อดทน ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม  

- ไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดคีวามชอบ หรอืประโยชน์อื่นใดโดยมชิอบจากผูบ้งัคบับญัชา หรอืจากบุคคลอื่นใด ไม่
ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

- ละเว้นจากอบายมุขและสิง่เสพติด ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสยีเกยีรติและชื่อเสยีงของตนเองและ
บรษิทั 

- ใหค้วามร่วมมอืและใหก้ารสนับสนุนการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ  

- รกัษาและร่วมสรา้งสรรคใ์หเ้กดิความสามคัคใีนหมู่คณะ  

1.2.2 การปฏิบติัต่อผู้ร่วมงาน  
- เรยีนรูก้ารเสรมิสรา้งการท างานเป็นทมี โดยใหค้วามร่วมมอืช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั เพื่อประโยชน์ต่องาน
ของบรษิทัโดยรวม  

- ปฏบิตัติ่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มนี ้าใจ มมีนุษยสมัพนัธ์อนัด ีปรบัตนใหส้ามารถท างานร่วมกบับุคคลอื่น
ได ้และไม่ปิดบงัขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานต่อเพื่อนร่วมงาน 

- เคารพในสทิธขิองบุคคลอื่น ไม่กล่าวรา้ยต่อผูอ้ื่นโดยปราศจากขอ้มลูความจรงิ  
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- ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีเ่คารพนับถอื และเป็นแบบอย่างทีด่ขีองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทัง้มคีวามสุภาพ
ต่อบุคลากรใตบ้งัคบับญัชา และผูร้่วมงานทุกระดบั  

- ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัติ่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนับถอื และรบัฟังค าแนะน าของผูบ้งัคบับญัชา 

- หลีกเลี่ยงการน าเอาข้อมูลหรอืเรื่องราวของบุคคลอื่น ทัง้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไป
เปิดเผย หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บุคคล หรอืภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

- ไม่กระท าการใด ๆ ที่ผิดศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศ ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือก่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการท างานที่บัน่ทอนก าลงัใจ เป็นปฏปัิกษ์ หรอืก้าวรา้ว รวมถึงการรบกวนการปฏิบตังิานของ
พนักงานอื่น  

1.2.3 การปฏิบติัต่อบริษทั 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจริต มุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธุรกจิ นโยบาย และค่านิยมขององคก์ร โดยถอืประโยชน์ของบรษิทั
เป็นส าคญั 

- รกัษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทอย่างเคร่งครดั โดยดูแลระมดัระวงัมิให้เอกสาร หรอืข่าวสารอันเป็น
ความลบัของลูกค้า คู่ค้าและบรษิัทรัว่ไหล หรอืตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอนัอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสยีหายแก่
บรษิทัได ้

- ไม่กล่าวรา้ยหรอืกระท าการใด ๆ อนัน าไปสู่ความแตกแยก หรอืความเสยีหายภายในของบรษิทั หรอื ของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

- พึงรกัษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรบั รวมทัง้ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อภาพลกัษณ์ และ
ชื่อเสยีงของบรษิทั 

- สรา้งความสมัพนัธอ์นัดโีดยใหค้วามร่วมมอืกบัสงัคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมในการกระท าหรอืปกปิดการกระท าใด ๆ ที่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั การ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืการกระท าใด ๆ ทีผ่ดิกฎหมาย 

- ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเห็นหรอืมขี้อสงสยัเกี่ยวกบัการกระท าที่เข้าข่ายการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยแจ้งให้
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลที่รบัผดิชอบทราบ หรอืผ่านช่องทางการรายงานที่บรษิทัก าหนดไว ้และใหค้วามร่วมมอื
ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 

- พงึดูแลรกัษาสทิธปิระโยชน์ และทรพัย์สนิของบรษิทัใหค้งสภาพด ีใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และตอ้งไม่น าไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
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2. ความรบัผิดชอบต่อการด าเนินธรุกิจ  
 
2.1 การปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งในทุกที่ที่เขา้ไปด าเนินธุรกจิ ซึ่งกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั จะตอ้งเคารพกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน และปฏบิตัหิน้าทีต่ามแนวปฏบิตัทิีด่อีย่างเคร่งครดั ดงันี้  
แนวปฏบิตั:ิ  

• ตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ ค าสัง่ และประกาศต่าง ๆ ตลอดจนขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนเอง และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

• ตอ้งเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน่ในทุกประเทศทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทุน 

• ไม่ใหก้ารช่วยเหลอื สนับสนุนการกระท าทีเ่ป็นการหลกีเลี่ยง หรอืฝ่าฝืนการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ ค าสัง่ และ
ประกาศต่าง ๆ ของบรษิทั 

• ในกรณีที่พบการกระท าทีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ ค าสัง่ และประกาศต่าง ๆ ของบรษิทัใหร้ายงาน
ต่อผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดัหรอืช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรยีนตามนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนโดยทนัท ี

 

2.2 การต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่  
บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยครอบคลุมถงึธุรกจิของบรษิทั  ใน

ทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัได้สนับสนุนและส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัใหค้วามส าคญั 
และมจีติส านึกในการร่วมกนัต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต การรบัหรอืใหส้นิบน
ในทุกรปูแบบ  
แนวปฏบิตั:ิ  

• ไม่กระท าหรอืสนับสนุนการใหส้นิบนในทุกรปูแบบ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

• ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงเจตนาในการทุจรติคอร์รปัชัน่ การให ้หรือรบัสนิบน แก่เจ้าหน้าที่ของรฐัและเอกชน หรอืผู้มี
ส่วนได้เสยีที่เกีย่วขอ้งกบับรษิทั เพื่อใหไ้ด้มาหรอืคงไวซ้ึง่ธุรกจิหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั หรอืเพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

• ไม่ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าทีห่รอืใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าทีโ่ดยมชิอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรได้ ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรยีก รบั เสนอ หรอืให้ทรพัย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้าหน้าที่รฐัหรอืบุคคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกบั
บรษิทั 

• ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายการทุจรติคอร์รปัชัน่ที่เกี่ยวข้องกบับรษิัท โดยถอืเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลที่รบัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิต่าง ๆ โดยที่บรษิัทจะให้ความเป็น
ธรรมและความคุม้ครองบุคคลทีป่ฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจรติคอร์รปัชัน่ใหก้บับรษิทัตามทีก่ าหนดไว้
ในนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

• จดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสม และ
รายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรษิทั 

• จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในซึง่ครอบคลุมดา้นการเงนิการบญัช ีการเกบ็บนัทกึขอ้มูล การจดัซื้อจดัจา้ง รวมถงึกระบวนการอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

• จดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนดไวม้ปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และช่วยคน้หาขอ้บกพร่อง จุดอ่อน รวมถงึ
ให้ค าแนะน าในการพฒันาระบบการปฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละคู่มอื
จรรยาบรรณของบรษิทั 
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2.3 การมีส่วนได้เสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
บรษิัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงประโยชน์ของบรษิัทและผู้มสี่วนได้เสยีโดยรวม ภายใต้การบรหิารกิจการที่โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ที่จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสยีหรือ
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการในลกัษณะที่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนัจะส่งผลใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์ ในกรณีที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงรายการดงักล่าวได้ หน่วยงานผู้รบัผิดชอบจะเข้าไปดูแลการท ารายการนัน้ ๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชดัเจน และเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดของบรษิทั  

ทัง้นี้ หากรายการดงักล่าว เขา้หลกัเกณฑร์ายการที่เกีย่วโยงกนัตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นประกาศดงักล่าวอย่างเคร่งครดั  
แนวปฏบิตั:ิ  

• หลกีเลี่ยงการกระท าใด ๆ ทีจ่ะท าใหต้นมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ไม่ว่าจะเกดิจากการตดิต่อกบัผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งทางการคา้ของบรษิทั หรอืจากการใช้โอกาส หรอืขอ้มูลที่ได้รบัรูจ้ากการปฏบิตัหิน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตน และการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทั 

• ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องท าธุรกรรมกบับรษิัทใหท้ ารายการนัน้เสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยมเีงื่อนไขการค้า
ทัว่ไปทีเ่สมอืนกบักระท ากบัคู่คา้ทัว่ไป และตอ้งไม่มสี่วนในการพจิารณาอนุมตั ิ

• การท ารายการทางธุรกจิจะตอ้งกระท าดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ สมเหตุสมผล และค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทั 

• คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งต้องรายงานการมสี่วนได้เสยีของตนเป็นประจ าทุกปี และรายงานเมื่อมกีาร
เปลีย่นแปลงเป็นรายไตรมาส เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

2.4 การใช้ข้อมูลภายในและการรกัษาข้อมูลอนัเป็นความลบั  
บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของขอ้มูลภายในหรอืข่าวสารอนัมสีาระส าคญัที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหน่วยทรสัต์ที่ยงัไม่

เปิดเผยสู่สาธารณะว่าถอืเป็นขอ้มูลความลบัของบรษิทั ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะตอ้งรกัษาขอ้มลูภายในไวเ้ป็นความลบั และ
ตอ้งไม่น าขอ้มลูภายในทีต่นล่วงรูจ้ากการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไปบอกผูอ้ืน่ หรอืน าขอ้มลูภายในไปใชแ้สวงหาก าไรหรอืผลประโยชน์จากการ
ซื้อขายหน่วยทรสัต์ในทางมชิอบ หรอืท าใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม  

2.4.1 การซื้อขายหน่วยทรสัต์โดยใช้ข้อมูลภายใน  
- กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบั รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวพึง
ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการซื้อขายหน่วยทรสัต์โดยไม่ใชข้อ้มลูภายในที่ยงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณชน ซึง่เป็นไป
ตามนโยบายการซื้อขายหน่วยทรสัต์ของบรษิทัอย่างเคร่งครดั เพื่อความเท่าเทียมกนัต่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์และนัก
ลงทุนทุกราย และเพื่อป้องกนัการกระท าผดิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

- กรรมการและผูบ้รหิารภายใตค้ านิยามของส านักงาน ก.ล.ต. มหีน้าที่รายงานการถอืครองหน่วยทรสัต์และรายงาน
การเปลีย่นแปลงการถอืครองหน่วยทรสัต์ของบรษิทั ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

- หา้มกรรมการและผูบ้รหิารภายใตค้ านิยามของส านักงาน ก.ล.ต. รวมถงึพนักงานทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัซื้อ
ขายหน่วยทรสัต์ของบรษิทัในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และช่วงเวลาอื่น
ตามทีบ่รษิทัจะก าหนดเป็นครัง้คราว 

- หา้มกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทุกระดบัและผู้เกี่ยวขอ้งใช้ขอ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน ในการซื้อ/ขาย/
ชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อหรอืขาย หรอืเสนอซื้อหรอืเสนอขายหน่วยทรสัต์ของบรษิทั รวมถงึการใหข้อ้มลูภายในทีย่งั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บคุคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหน่วยทรสัต์ของบรษิทั  

2.4.2 การรกัษาข้อมูลอนัเป็นความลบั  
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตอ้งตระหนักถงึความส าคญัของการรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษิทัทีย่งัไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณะ หรอือาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ หรอืราคาหน่วยทรสัต์ของบรษิทัเพื่อป้องกนัความผดิพลาดที่เกิด
จากความไม่ระวงัและส่งผลใหข้อ้มลูร ัว่ไหล อาจน าไปสู่ความเสยีหายอย่างใหญ่หลวงและท าใหเ้สยีชื่อเสยีงของบรษิทั 

- ต้องรกัษาความลบัของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรอื เป็นความลบัทางการค้า ทรพัย์สนิทาง
ปัญญา ซึง่ถอืเป็นสทิธขิองบรษิทั 
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- ไม่ใช้โอกาส หรอืขอ้มูลทีไ่ด้จากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง 
และด าเนินธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทั 

- ขอ้มลูลบัทางการคา้หรอืเอกสารส าคญัของบรษิทัตอ้งไดร้บัการเกบ็รกัษาและปกปิดมใิหร้ ัว่ไหล 

- ไม่น าความลบัหรอืขอ้มูลภายในของบรษิทั ที่ล่วงรูม้าจากการปฏบิตัหิน้าที่ไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรอื
แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม  

- หา้มปลอมแปลงขอ้มลู เอกสาร หรอื รายงานของบรษิทั 

 

2.5 ทรพัยสิ์นทางปัญญา  
ทรพัย์สนิทางปัญญาถอืเป็นทรพัย์สนิที่มคี่ามาก ซึ่งช่วยให้บรษิทั มคีวามได้เปรยีบในการแข่งขนัในเชงิธุรกจิ เช่น เอกลกัษณ์ตรา

สนิค้า ชื่อบรษิัท โลโก้ ลิขสิทธิ ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลบัทางการค้า นวตักรรม และองค์ความรู้ทัง้หมดที่เป็นของบรษิัท 
นับเป็นเรื่องส าคญัอย่างมากที่บรษิทัจะต้องปกป้องทรพัยส์นิเหล่านี้ ตลอดจนเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย โดยการ
ไม่ละเมดิหรอืน าสทิธขิองทรพัยส์นิทางปัญญาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ  
แนวปฏบิตั ิ 

• บรษิัทไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกใช้เครื่องหมายการคา้ของบรษิทัโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากบรษิทัหรอืเป็นไปตามขอ้ตกลงตาม
สญัญาทางการคา้ของบรษิทั 

• บรษิทัต้องด าเนินธุรกจิให้สอดคล้องกบักฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัตามสญัญาที่เกี่ยวกบัสทิธิในทรพัย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง 
สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูกรรมสทิธิอ์ื่น ๆ 

• รกัษาความลบัทางการค้า สูตรลบัทางการคา้ กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ หรอืวธิกีารประกอบธุรกิจที่เป็นความลบั ใหป้ลอดภยั
ทีสุ่ด และป้องกนัมใิหข้อ้มลูเหล่านัน้ร ัว่ไหล 

• เคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น ไม่น าผลงานของผูอ้ื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าของ
สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ ๆ 

• ผลงานที่เกดิจากการปฏิบตัหิน้าที่ถอืเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัทและเมื่อพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบ
ทรพัยส์นิทางปัญญานัน้ ๆ ใหแ้ก่บรษิทั 

• ผูท้ีใ่ชง้านเครื่องคอมพวิเตอรข์องบรษิทัตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามทีไ่ดร้บัอนุญาตจากบรษิทั เท่านัน้ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาการละเมดิลขิสทิธิแ์ละทรพัยส์นิทางปัญญา  

 

2.6 การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บรษิทัยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล โดยปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกคน

ดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบตัิเพราะความแตกต่างในบุคลิกลกัษณะส่วนบุคคล ไม่มกีารแบ่งแยก เชื้อชาติ สผีวิ ถิ่น
ก าเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรอืความพกิารใด ๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งต่อการปฏบิตังิาน ตลอดจนสอดส่องดูแลไม่ใหบุ้คลากรของบรษิทัเขา้ไปมสี่วน
ร่วมหรอืเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน รวมถงึไม่ใชแ้รงงานทีผ่ดิกฎหมาย 

  
แนวปฏบิตั:ิ  

• ไม่กระท าการใด ๆ หรอืไม่สนับสนุนกจิการใด ๆ ทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชน 

• ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสทิธมินุษยชนแก่พนักงานเพื่อน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏบิตังิาน 

• ไม่จ ากดัความเป็นอสิระ หรอืความแตกต่างทางความคดิ เพศ เชื้อชาต ิศาสนา การเมอืง หรอืเรื่องอื่นใด ทัง้นี้ ควรหลกีเลี่ยงการ
แสดงความคดิเหน็ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืก่อใหเ้กดิความแตกแยก 

• บรษิทัจะรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลที่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัและไม่กระท าการอนัล่วงละเมดิโดยเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของบุคคล
ใดสู่สาธารณะ เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าว 

• จดัใหม้ชี่องทางการสื่อสาร เพื่อใหพ้นักงานทีถู่กละเมดิสทิธ ิหรอืไดร้บัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมสามารถรอ้งเรยีนต่อบรษิทัได ้ 
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2.7 ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
บรษิทัให้ความส าคญัต่อการบรหิารจดัการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิานที่มี

มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการด าเนินกจิการที่สอดคล้องกบัมาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยั และความปลอดภยั รวมถึงเหมาะสมกบั
สภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงขององคก์ร ตลอดจนมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
แนวปฏบิตั:ิ  

• กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน จะต้องยดึถือและปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อก าหนด และมาตรฐานด้าน
คุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั  

• บรษิทัจะด าเนินการทุกวถิทีางเพื่อควบคุม ดูแล และป้องกนัความสญูเสยีในรูปแบบต่าง ๆ อนัเนื่องมาจาก อุบตัเิหตุ อคัคภียั การ
บาดเจบ็ หรอืการเจบ็ป่วยจากการท างาน การสูญหายหรอืเสยีหายในทรพัย์สิน การรกัษาความปลอดภยั การปฏบิตังิานไม่ถูกวธิ ี
และความผดิพลาดต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนการรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยั 

• จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธ์และการสื่อสาร เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และเผยแพร่ความรูแ้ก่พนักงานผูป้ฏบิตังิาน เพื่อใหท้ราบ
และเข้าใจกฎระเบียบ ขัน้ตอน และวิธีการปฏิบัติงาน และข้อควรระวังต่าง ๆ ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพ ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้ม 

• ส่งเสรมิและปลูกฝังจติส านึกทางด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม ใหเ้ป็นวถิใีนการด าเนินชวีติประจ าวนัของ
พนักงาน 

• จดัให้มีการทดสอบและการฝึกซ้อมขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างสม ่าเสมอและมกีารทบทวน ปรบัปรุงเป็น
ประจ า 

• จดัใหม้ทีรพัยากรทีเ่หมาะสมและเพยีงพอส าหรบัการด าเนินการทางดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
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3. ความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้เสีย  
 
คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความส าคญัและเคารพต่อสทิธิของผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินกิจการทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ นักลงทุน นักวเิคราะห์ ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจ้าหนี้ ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนได้
เสยีทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมตามแนวทาง ดงันี้  

 
3.1 การปฏิบติัต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ นักลงทุน และนักวิเคราะห์  

ส่งเสรมิให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ได้ใช้สทิธิขัน้พื้นฐานและมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิม่และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้ด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  
แนวปฏบิตั:ิ  

• ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ และด าเนินการใด ๆ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ โปร่งใส และยดึถอืผลประโยชน์
สงูสุดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์เป็นส าคญั 

• เคารพสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทุกรายโดยปฏบิตัติ่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม 

• ไม่ด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• ไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและพวกพอ้ง รวมทัง้ไม่เปิดเผยขอ้มลูลบัต่อบุคคลภายนอก 

• รายงานผลการด าเนินงานทัง้ทางการเงนิและมใิช่ทางการเงนิ รวมถึงสารสนเทศที่ส าคญัให้ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทราบอย่างถูกต้อง 
สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

• เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรอืเสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่าเหมาะสมเพื่อเขา้รบั
การพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

• จดัใหม้หีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธเ์พื่อใหข้อ้มลูสารสนเทศ ตอบขอ้ซกัถาม และรบัขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

 

3.2 การปฏิบติัต่อพนักงาน  
บรษิทัเชื่อมัน่ว่าพนักงานเป็นทรพัยากรอนัมคี่าสูงสุดของบรษิทั จงึมุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิให้พนักงานทุกคนมคีวามรูค้วามสามารถ มี

ทศันคตทิีด่ ีมสี านึกในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ มคีวามภาคภูมใิจและเชื่อมัน่ในองคก์ร และมุ่งเน้นการท างานเป็นทมี โดยปลูกฝังใหม้กีาร
ปฏิบตัติามค่านิยมหลกัขององค์กรจนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร พรอ้มไปกบัการสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี มสี่วนร่วมและมโีอกาส
กา้วหน้าในสายอาชพีอย่างเท่าเทยีมกนั  

 
แนวปฏบิตั:ิ  

• ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงาน และหลกัการเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐาน โดยไม่แบ่งแยก เชื้อ
ชาต ิศาสนา เพศ อายุ สผีวิ ความพกิาร ฐานะ สถานศึกษา หรอืสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตังิานและให้
ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ 

• สรรหา คดัเลือกพนักงานบนพื้นฐานของความเสมอภาค โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี
คุณธรรมเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน และมทีศันคตทิีส่อดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร 

• ก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรบัผิดชอบในต าแหน่งงาน และเทียบเคียงได้กับ
อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้ สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ และผลการด าเนินงานของบรษิทั ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ โดยประเมนิจากคุณภาพและผลส าเร็จของงาน ทัศนคติ และ
ศกัยภาพของพนักงาน 

• จดัใหม้สีวสัดกิารต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด และจดัใหม้สีวสัดกิารต่าง ๆ เพิม่เตมิ เช่น การประกนัชวีติและอุบตัเิหตุกลุ่ม การ
ตรวจสุขภาพประจ าปี กองทุนส ารองเลี้ยงชพี สวสัดกิารเงนิช่วยเหลือ เช่น เงนิช่วยเหลอืงานศพ กรณีพนักงานและบดิา มารดา 
บุตร หรอื คู่สมรสทีช่อบดว้ยกฎหมายของพนักงานเสยีชวีติ เป็นตน้  
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• การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวลั จะปฏิบตัิด้วยความเสมอภาค ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนักงาน อกีทัง้มกีารก าหนดบทลงโทษพนักงานตามความเหมาะสม เมื่อมพีนักงานกระท าความผดิ  

• ส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดบัเขา้รบัการอบรมในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการท างาน เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพในการ
ท างาน  

• ดูแลและรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงาน  

• สนับสนุนและส่งเสรมิการจดัตัง้กลุ่มชมรมของพนักงาน เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์และแลกเปลีย่นความรูใ้นกลุ่มพนักงาน 

• รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบั โดยมชี่องทางใหพ้นักงานสามารถแจง้เรื่องทีส่่อไปในทางทีม่กีารกระท าผดิ
ในหรอืขดักบัขอ้บงัคบัการท างาน ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ ประกาศ หรอืกฎหมายได ้ 

 

3.3 การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี  
บรษิัทมุ่งมัน่ในการบรหิารจดัการเงนิกู้ยมืให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และบรหิารเงนิทุนให้มปีระสทิธภิาพสูงสุดเพื่อให้เจ้าหนี้มี

ความมัน่ใจในฐานะทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ทีด่ขีองบริษทัโดยยดึถอืแนวทางการปฏบิตัทิี่เป็นธรรม และรบัผดิชอบต่อ
เจา้หนี้  

 
แนวปฏบิตั:ิ  

• รกัษาและปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง เงื่อนไขการกู้ยมืเงนิและเงื่อนไขการค ้าประกนัที่มกีบัเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั ทัง้ในแง่ของการ
ช าระหนี้คนื และการดูแลหลกัทรพัยค์ ้าประกนั  

• ช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้อย่างครบถว้นและตรงตามเวลาทีก่ าหนด  

• หากไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัในสญัญาได ้ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั  

• รายงานฐานะทางการเงนิแก่เจา้หนี้ ตามขอ้ก าหนดในสญัญาเงนิกูอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ  

 

3.4 การปฏิบติัต่อชุมชน สงัคมและส่ิงแวดล้อม  
บรษิทัตระหนักและมจีติส านึกในความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม จงึด าเนินธุรกจิภายใตแ้นวคดิในการสรา้งคุณค่า

ร่วมกนัระหว่างภาคธุรกจิและสงัคม รวมถงึใหค้วามส าคญักบัการรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
 

แนวปฏบิตั:ิ  
• ไม่กระท าการใด ๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

• ปลูกฝังจติส านึกใหพ้นักงานมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม อย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง  

• รบัฟังความคดิเหน็และความตอ้งการของชุมชน โดยแก้ไขปัญหาร่วมกนั ลดความขดัแยง้ เพื่อวางรากฐานของการอยู่ร่วมกนั และ
เอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั  

• ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์ โดยค านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีส่งัคมและชุมชนจะไดร้บั  

• ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุด โดยคดิคน้และน านวตักรรมในการอนุรกัษ์พลงังานและเป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มมาปรบัใช้กบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
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4. มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส  
 
บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส ซึง่ครอบคลุมตัง้แต่การรบัเรื่องรอ้งเรยีน การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และการ

สรุปผล รวมถงึการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืเรื่องรอ้งเรยีนต่าง ๆ จากผูม้สี่วน
ได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ที่ไดร้บัผลกระทบหรอืมคีวามเสีย่งที่จะได้รบัผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของบริษัท เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจรติของ
กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานของบริษัท โดยการกระท าดังกล่าวต้องเข้าข่ายการกระท าที่ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบ หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัของบรษิัท การกระท าที่อาจส่อถงึการทุจรติ ซึ่ง
รวมถงึการกระท าใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได ้เพื่อตนเองหรอืเพื่อผูอ้ื่น  

หากพบเห็นเหตุการณ์ดงักล่าว ผู้ร้องเรยีนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรยีน
สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภัย แต่หากมกีารเปิดเผยตนเองก็จะท าให้บรษิัท สามารถ
รายงานความคบืหน้าและชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิใหท้ราบ และเมื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีนแล้ว บรษิทัจะพจิารณาด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืส่ง
เรื่องใหบุ้คคลที่เกี่ยวขอ้ง โดยพจิารณาถงึความเป็นอสิระในการด าเนินการ และด าเนินการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ โดยจะด าเนินการด้วย
ความโปร่งใส ถูกตอ้ง และยุตธิรรม พรอ้มทัง้ตดิตามความคบืหน้าเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารด าเนินการทีเ่หมาะสมกบัขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บั 

 
4.1 ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส  

ช่องทางที ่1 ทางไปรษณีย ์ 
สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนไปยงัคณะกรรมการบรษิทั  
บรษิทั เอส รที แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
เลขที ่123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 31 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

 
ช่องทางที ่2 ทางเวบ็ไซต์ของกองทรสัต ์
สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนผ่าน http://www.sprimegrowth.com >> ตดิต่อเรา >> แบบฟอรม์การตดิต่อ  

 
ช่องทางที ่3 ทางเวบ็ไซต์ภายในบรษิทั  
สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซตภ์ายใน หรอื S@Net (ส าหรบัพนักงาน)  

 

4.2 มาตรการการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
• ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน/ผูแ้จ้งเบาะแส จะไดร้บัความคุม้ครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มกีารเปลีย่นแปลงหรอืโยกยา้ยต าแหน่งงาน ลกัษณะ

งาน สถานทีท่ างาน พกังาน ข่มขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรอื การอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม  

• ขอ้มลูเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน/การแจง้เบาะแส จะถูกเก็บรกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่จ าเป็นจะตอ้ง
เปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

• บุคคลใด ๆ ที่ได้รบัทราบเรื่องรอ้งเรยีน หรอืข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน จะต้องปกป้องข้อมูลดงักล่าวใหเ้ป็นความลับ ไม่
เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้ง โดยค านึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูแ้จ้งเรื่องรอ้งเรยีน/แจ้งเบาะแส แหล่งที่มา
ของขอ้มูล หรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่กรณีที่มคีวามจ าเป็นในขัน้ตอนการด าเนินการ หรอื ตามทีก่ฎหมายก าหนด หากมกีารจง
ใจฝ่าฝืนน าขอ้มลูไปเปิดเผย บรษิทั จะด าเนินการลงโทษทางวนิัย และ/หรอื ด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณ ี

 

4.3 การจดัการกบัเรือ่งร้องเรียน  
4.3.1 การรบัเรื่องรอ้งเรยีน  

• ฝ่ายก ากบัตรวจสอบและบรหิารจดัการความเสีย่งจะส่งต่อเรื่องรอ้งเรยีนใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายใน 7 วนัท าการ
หรอืโดยเรว็ในกรณีเป็นเรื่องรอ้งเรยีนทีม่นีัยส าคญั เพื่อด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ  

4.3.2 การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ  
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• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรยีนซึ่งยุติแล้ว และค าสัง่
ลงโทษของผูม้อี านาจตดัสนิใหฝ่้ายก ากบัตรวจสอบและบรหิารจดัการความเสีย่งทราบภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้น
นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืมาตรการการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส  
 

4.3.3 การรายงานสรุปผล  
• ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้งมหีน้าที่รายงานสรุปผลเรื่องรอ้งเรยีนใหแ้ก่ผูแ้จ้งเรื่องรอ้งเรยีน ผูถู้กรอ้งเรยีน และแจ้งฝ่ายก ากบั

ตรวจสอบและบรหิารจดัการความเสีย่งทราบ รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
• ฝ่ายก ากับตรวจสอบและบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนและค าสัง่ล งโทษต่อ

คณะกรรมการบรษิทั  



 

รายละเอียดประวติัการเพ่ิมเติม/แก้ไขนโยบาย 
 

ล าดบั รายละเอียด วนัท่ีได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
1 คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ บรษิทั เอส รที แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  10 พฤษภาคม 2562 

2 
คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ บรษิทั เอส รที แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
(ทบทวน) 

26 กุมภาพนัธ ์2563 

3 
คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ บรษิทั เอส รที แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
(ทบทวน) 

25 กุมภาพนัธ ์2564 

4 

คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ บรษิทั เอส รที แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
(ทบทวน) 
ปรบัปรุง  
1. รายชื่อประธานกรรมการ ในสารประธาน 
2. การจดัการขอ้รอ้งเรยีน ใน ขอ้ 4.3  ดงันี้ 

(1) ส่งต่อเรื่องรอ้งเรยีนใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 7 
วนัท าการหรอืโดยเร็วในกรณีเป็นเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่ี
นัยส ำคญั 

(2) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะด าเนินการตรว จสอบ
ข้อเท็จจรงิ และรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรยีนซึ่งยุติ
แล้ว และค าสัง่ลงโทษของผู้มีอ านาจตัดสินให้ฝ่าย
ก ากบัตรวจสอบและบรหิารจดัการความเสี่ยงทราบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นนโยบายการรบัเรื่อง
ร้องเรียนหรือมำตรกำรกำรร้องเรียนและกำรแจ้ง
เบำะแส  

(3) ฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วขอ้งมหีน้าทีร่ายงานสรุปผลเรื่อง
รอ้งเรยีนใหแ้ก่ผูแ้จ้งเรื่องรอ้งเรยีน ผูถู้กรอ้งเรยีน 
และแจง้ฝ่ำยก ำกบัตรวจสอบและบรหิำรจดักำรควำม
เสีย่งทรำบ รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

24 กุมภาพนัธ ์2565 

 


