หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Code of Conduct)
1. บทนา
บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่ งใส และ
เป็ นธรรม ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ คู่คำ้ ผูถ้ ือหุ้น พนักงำน และต่อสังคม
จึงได้จดั ทำ “หลักจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุรกิจ (Code of Conduct) ” ของบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิที่ดี
ในกำรปฏิบตั ิงำนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั อันจะเป็ น
กำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ต่อผูล้ งทุน รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั จะถือเป็ นภำรกิจหน้ำที่ที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิ และจัดให้มีกำรทบทวนหลักจรรยำบรรณในกำร
ดำเนินธุรกิจนี้เป็ นประจำทุกปี เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนไป

2. วัตถุประสงค์ของหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
2.1 เพื่อกำหนดแนวทำงปฏิบตั แิ ละควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ที่มีต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทุกฝ่ ำย
ให้เป็ นไปตำมหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
2.2 เพื่อกำหนดข้อพึงปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ตำมหลักจรรยำบรรณ
ในกำรดำเนิ นธุรกิจ รวมทั้งข้อพึงปฏิบตั ิต่อ ชุมชน สังคมส่ วนรวม และสิ่ งแวดล้อมให้คุณภำพชีวิตที่ดี และมี
สิ่ งแวดล้อมที่น่ำอยู่อำศัย อันจะนำมำซึ่ งกำรเป็ นองค์กรที่มีควำมสุ ขในกำรทำงำน เพื่อกำรเจริ ญเติบโตก้ำวหน้ำ
อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป

3. ขอบเขตของหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
หลัก จรรยำบรรณในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ฉบับ นี้ มี ขอบเขตกำรปฏิ บัติ ค รอบคลุ ม กำรด ำเนิ น งำนของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนในบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
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4. คานิยาม
“จรรยาบรรณ”1
หมำยถึง ประมวลควำมประพฤติที่ผปู ้ ระกอบอำชีพกำรงำนแต่ละอย่ำง
กำหนดขึ้น เพื่อรักษำและส่งเสริ มเกียรติคุณชื่อเสี ยง และฐำนะของสมำชิก อำจเขียนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรื อไม่
ก็ได้
“หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ” หมำยถึง ประมวลควำมประพฤติที่บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง
จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดขึ้นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อรักษำและส่งเสริ มเกียรติคุณชื่อเสี ยงและฐำนะของ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
“บริษัท”
หมำยถึง บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
“กรรมการ”
หมำยถึง คณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย
“ผู้บริหาร”2
หมำยถึง ผูจ้ ดั กำร หรื อผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริ หำร 4 รำยแรกนับต่อจำก
ผูจ้ ดั กำรลงมำ ผูซ้ ่ ึงดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำกับผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริ หำรรำยที่ 4 ทุกรำย และผูด้ ำรงตำแหน่ง
ระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชี หรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ และให้หมำยควำม
รวมถึงกรรมกำรตำมมำตรำ 89/1 ด้วย
“ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ” หมำยถึง นำยหน้ำ ตัวแทน คู่สัญญำ ตัวกลำง ผูท้ ี่ทำธุรกิจร่ วมกับ
บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
“ผลประโยชน์ อื่นใด”3 หมำยถึง สิ่ งที่มีมูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริ กำร
กำรรับกำรฝึ กอบรม หรื อสิ่ งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็ นผูน้ ำในกำรให้บริ กำรสิ นเชื่อรถยนต์บรรทุกมือสองของประเทศ”
ที่มำ : พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554
ที่มำ : ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.21/2551 ลงวันที่ 31 สิ งหำคม 2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3
ที่มำ : ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดย
1
2

ธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2543
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5.2 พันธกิจ (Mission)
5.2.1 พันธกิจต่อลูกค้าและคู่ค้า สร้ำงควำมมัน่ ใจ และเชื่อมัน่ ในบริ กำรที่เป็ นเลิศ บริ กำรที่รวดเร็ว
สร้ำงควำมพึงพอใจให้เป็ นขวัญใจของลูกค้ำ และคู่คำ้
5.2.2 พันธกิจต่ อพนักงาน สร้ ำงทีมงำนที่มีคุณภำพ ควำมชำนำญ เพื่อ กำรบริ กำรที่เป็ นเลิศ และ
ดำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ มีจรรยำบรรณในวิชำชีพ มีกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม เพื่อควำมเป็ นอยูท่ ี่
ดีมีคุณภำพของผูร้ ่ วมงำน
5.2.3 พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงมัน่ คง ยัง่ ยืน ด้วยควำมโปร่ งใส เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนสูงสุด
5.2.4 พันธกิจต่อสังคม ดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่ งใสด้วยระบบธรรมมำภิบำลเติบโตก้ำวหน้ำไปพร้อม
กันกับองค์กร ทั้งลูกค้ำและคู่คำ้ รวมทั้งให้ควำมร่ วมมือกับภำครัฐในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศให้มนั่ คง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
5.3 ค่านิยมของบริษัท (Core value)
“กตัญญู ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน แบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็ นธรรม”

6. การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มตี ่ อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรม ยึดหลักการปฏิบตั ิตาม
ระเบี ย บกฎเกณฑ์ที่บ ริ ษ ัทได้กาหนด รวมทั้ง ปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและข้อ บัง คับ ที่เ กี่ ย วข้อ งอย่าง
ครบถ้วน โดยคานึ งถึงประโยชน์ และผลกระทบจากการดาเนิ นงานขององค์กรต่อ ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน ผูถ้ ือหุ้น และสังคม ดังนี้
6.1 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
บริ ษทั มีนโยบายให้ความสาคัญ ในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า สร้ำงควำมมัน่ ใจ และ
เชื่ อ มั่นในบริ กำรที่เป็ นเลิศ บริ กำรที่รวดเร็ ว สร้ ำงควำมพึงพอใจให้เป็ นขวัญใจของลูกค้ำ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ จะ
นาไปสู่ความสาเร็จของธุรกิจบริ ษทั ฯ และมีเจตจานงที่จะแสวงหาวิธีการทีจ่ ะสนองความต้องการของลูกค้าให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกาหนดเป็ นนโยบายและข้อปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี้
6.1.1 ให้การบริ การทีม่ ีคุณภาพด้วยข้อมูลของสิ นค้าหรื อบริ การที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และทัน
ต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำเพื่อให้ลูกค้ำมีขอ้ มูลเพียงพอในกำรตัดสิ นใจ โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็ นจริ งทั้งใน
กำรโฆษณำ หรื อในกำรสื่ อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ กับลูกค้ำ
6.1.2 ให้บริ กำรด้วยความสุภาพ ซื่อสัตย์ สุจริ ต และมีจริ ยธรรมเป็ นที่วางใจของลูกค้า ในวงเงิน
สิ นเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยทีเ่ ป็ นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
6.1.3 ปฏิบัติตามเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่ไ ด้ตกลงกับลูกค้า อย่างเคร่ ง ครั ด ด้ว ยระบบการดาเนิ น งานที่ มี
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มาตรฐาน และการควบคุมที่ดี กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อ
ร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางที่พึงพอใจได้ท้งั ฝ่ าย
6.1.4 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าทีป่ ลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูล
ให้บุคคลหรื อองค์กรอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ หรื อเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นใดโดยมิชอบ
6.1.5 ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) โดยไม่ มี ก ารเรี ยกร้ อ ง ไม่ รั บ หรื อไม่ ใ ห้ ผ ลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ตกั บ ลู ก ค้ำ
6.1.6 สนับสนุนส่งเสริ มการดาเนินกิจการของลูกค้าด้วยความสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
6.2 การปฏิบัติและความรับชอบที่มีต่อคู่ค้า
บริ ษทั มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั ฯ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถูกต้อง และ
ตั้ง อยูบ่ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
6.2.1 ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
6.2.2 ปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อเงื่อนไขต่ำง ๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่ำงเคร่ งครัด มัน่ คง
6.2.3 ใช้สินค้าหรื อบริ การที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทาที่เป็ นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
6.2.4 ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ด้วยความรับผิดชอบ และรักษาผลประโยชน์ของคู่คา้ ด้วย
ความเป็ นธรรม โดยเฉพาะในกำรเจรจำต่อรองทำงธุ รกิจพึงละเว้นกำรเรี ยกรับ หรื อยอมรับค่ำนำยหน้ำ หรื อ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตในกำรค้ำกับคู่คำ้
6.2.5 ปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเสมอภำค และเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ ำย
6.3 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
บริ ษ ัท มี น โยบำยในกำรสร้ ำ งที มงำนที่มี คุณ ภำพ ควำมช ำนำญ เพื่ อ กำรบริ ก ำรที่ เ ป็ นเลิ ศ และ
ดำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ มีจรรยำบรรณในวิชำชีพ มีกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม เพื่อควำมเป็ นอยูท่ ี่
ดีมีคุณภำพของผูร้ ่ วมงำน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
6.3.1 ปฏิบตั ิพนักงำนทุกคนด้วยควำมมุ่งมัน่ ซื่อตรง โปร่ งใส และเท่ำเทียมกัน
6.3.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงำน ทั้งกำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำยพนักงำน และกำรให้รำงวัล
ตอบแทน เป็ นไปด้วยควำมสุ จริ ตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนักงำน
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6.3.3 ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในทีท่ ำงำนให้ถูกสุขอนำมัย เพื่อป้องกันอันตรำยและเสริ มสร้ำง
สุขอนำมัยที่ดีให้กบั พนักงำน
6.3.4 ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของพนักงำนโดยให้โอกำสอย่ำง
ทัว่ ถึง และสม่ำเสมอ
6.3.5 ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเสมอภำค
เป็ นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
6.3.6 จัดให้มีสวัสดิกำรต่ำง ๆ แก่พนักงำนตำมควำมเหมำะสม เท่ำที่บริ ษทั จะสำมำรถกระทำได้
เพื่อให้พนักงำนได้ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
6.3.7 จัดให้มีช่องทำงกำรสื่ อสำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น และให้อิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น
6.4 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีนโยบำยถือปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ด้วยควำมซี่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง
รอบคอบ เอำใจใส่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำย และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกำหนด กระบวนกำร
ประชุมผูถ้ ือหุ้นดำเนิ นกำรอย่ำงเปิ ดเผย โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยผูถ้ ือหุ้นทุกรำยมีสิทธิ และควำมเท่ำเทียม
กัน ดังนี้
6.4.1 สิ ทธิ ในกำรรับทรำบข้อมูล ผลกำรดำเนินงำน นโยบำยกำรบริ หำรงำนอย่ำงสม่ำเสมอ และทันเวลำ
6.4.2 สิ ทธิ ในกำรรับส่วนแบ่งกำไรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
6.4.3 สิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อแสดงควำมคิดเห็นในกำรแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมกำร
กำรแต่ งตั้งผู ้สอบบัญชี ร่ วมพิ จำรณำตัดสิ นใจในกำรเปลี่ ยนแปลงประเด็ น ที่ ส ำคัญต่ ำง ๆ รวมทั้งสิ ทธิ ของ
ผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อยในกำรเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
6.4.4 สิ ทธิในกำรรับทรำบข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
6.4.5 ปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรำยด้วยควำมซี่อสัตย์สุจริ ต และดำเนินกำรใด ๆ ด้วยควำมเป็ นธรรม
และเท่ำเทียม
6.4.6 มุ่งบริ หำรบริ ษทั ให้เจริ ญเติบโต มั่นคง สร้ ำงผลตอบแทนที่ดีอย่ำงยัง่ ยืนแก่ผูถ้ ือหุ้น รำยงำน
ให้ผูถ้ ือ หุ้นทรำบถึงสถำนภำพขององค์ก รโดยสม่ ำ เสมอ และครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริ ง รวมทั้งแนวโน้ม
ในอนำคตขององค์กรทั้งในด้ำนบวก และลบด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ
6.5 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า
6.5.1 ประพฤติปฏิบตั ิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี
6.5.2 ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมำะสม
เช่น กำรจ่ำยสิ นจ้ำงให้แก่พนักงำนของคู่แข่ง เป็ นต้น
6.5.3 ไม่ทำลำยชื่อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย
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6.6 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่ วนรวม
6.6.1 ดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย หรื อระเบียบที่ทำงรำชกำรได้กำหนด
6.6.2 ดำเนิ นธุรกิจด้วยควำมโปร่ งใส โดยไม่เข้ำไปมีส่วนร่ วมหรื อให้กำรสนับสนุนกับองค์กรหรื อ
บุคคลใด ๆ ที่กระทำผิดต่อกฎหมำย หรื อเป็ นภัยต่อสังคม หรื อมีผลประโยชน์แอบแฝงทำงกำรเมืองใด ๆ
6.6.3 ให้ควำมร่ วมมือกับองค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน ในกำรดำเนิ นกิจกรรมเพื่อควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ
ของสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
6.6.4 สนับสนุนส่ งเสริ มให้พนักงำนได้มีส่วนร่ วมในกำรเข้ำทำกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อควำมผำสุ กของ
สังคม สิ่ งแวดล้อม หรื อเพื่อสำธำรณประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ

7. ข้ อพึงปฏิบัติสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
7.1 ข้อพึงปฏิบัติสาหรับกรรมการ
7.1.1 ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ และอุทิศเวลำให้กบั กำรปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำง
เพียงพอ เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูเ้ กี่ยวข้อง
7.1.2 ปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ด้ว ยควำมซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม ยึ ด มั่น ในควำมถู ก ต้อ ง และเป็ นไปเพื่ อ
ผลประโยชน์ในทำงที่ถูกต้องของบริ ษทั
7.1.3 มีควำมเป็ นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่ฝักใฝ่ หรื อยุง่ เกี่ยวทำงกำรเมือง หรื ออยูภ่ ำยใต้อิทธิพลทำง
กำรเมือง
7.1.4 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับ หรื อข้อมูลอื่นใดของบริ ษทั ที่อำจก่อให้เกิดผลเสี ยหำยต่อบริ ษทั ไป
ให้ผอู ้ ื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้
7.1.5 ส่งเสริ มสนับสนุนให้พนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
7.2 ข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร
นอกจำกผูบ้ ริ หำรจะพึงปฏิบตั ิในจรรยำบรรณทุก ๆ ข้อในฐำนะที่เป็ นพนักงำนคนหนึ่ งของบริ ษทั
แล้ว ผูบ้ ริ หำรต้องมีแนวทำงปฏิบัติ ที่ดี เพื่อ เสริ ม สร้ ำงกำรเป็ นผู ้บริ หำรที่ ดี และในฐำนะผูบ้ ังคับบัญ ชำของ
พนักงำนจะต้องเป็ นผูน้ ำและเป็ นแบบอย่ำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิที่ดีดว้ ย โดยมีขอ้ พึงปฏิบตั ิสำหรับผูบ้ ริ หำร
ดังนี้
7.2.1 ข้อพึงปฏิบตั ิสำหรับผูบ้ ริ หำรต่อพนักงำน
1) ผูบ้ ริ หำรพึงปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมจริ งใจ ยุติธรรมและเท่ำเทียมกัน โดยพร้ อ มรับฟัง
ข้อเสนอหรื อควำมคิดเห็นจำกพนักงำนผูใ้ ต้บงั คับบัญชำทุกคนโดยไม่มีควำมลำเอียง
2) ผูบ้ ริ หำรพึงคอยดูแลและเอำใจใส่ ในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนผูใ้ ต้บงั คับบัญชำอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อ ย รวดเร็ ว และถูกต้องเป็ นไปตำมแนวทำงปฏิบตั ิ ระเบียบและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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3) ผูบ้ ริ หำรพึงส่ งเสริ ม สนับสนุนพัฒนำศักยภำพและประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของพนักงำน
อย่ำงทัว่ ถึง เพื่อควำมเจริ ญก้ำวหน้ำขององค์กรต่อไปในอนำคต
4) ผูบ้ ริ หำรพึงปฏิบัติตนให้เป็ นแบบอย่ำงที่ดีแก่พนักงำนซึ่ งเป็ นผูใ้ ต้บังคับบัญชำ ทั้งในเรื่ อ ง
ส่วนตัว และเรื่ องหน้ำที่กำรงำน โดยนอกจำกต้องทำหน้ำที่ในฐำนะผูบ้ งั คับบัญชำแล้ว พึงทำหน้ำที่เสมือนพี่เลี้ยง
คอยชี้แนะทั้งในเรื่ องงำนและเรื่ องกำรปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นครรลองคลองธรรม
5) ผูบ้ ริ หำรพึงปฏิบัติและส่ งเสริ มให้พนักงำนมีค วำมเข้ำใจในเรื่ อ งหลัก จรรยำบรรณในกำร
ดำเนินธุรกิจที่พนักงำนพึงปฏิบตั ิ
6) ผูบ้ ริ หำรพึงปฏิบัติต่อพนักงำนในกำรจัดสวัสดิกำร สภำพแวดล้อม และบรรยำกำศของกำร
ทำงำนให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม
7.2.2 ข้อพึงปฏิบตั ิสำหรับผูบ้ ริ หำรต่อบริ ษทั
1) ผูบ้ ริ หำรพึงปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
2) ผูบ้ ริ หำรพึงปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมขยัน อดทน และอุทิศเวลำให้กบั กำรทำงำนในหน้ำที่เพื่อ ให้
งำนที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงเป็ นไปตำมเป้ำหมำย และกำหนดเวลำ
3) ผูบ้ ริ หำรพึงปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นใดที่ได้มำโดยมิชอบ
4) ผูบ้ ริ หำรต้องระมัดระวังมิให้ขอ้ มูลควำมลับ หรื อข้อมูลอื่นใดของบริ ษทั ที่อำจก่อ ให้เกิ ดผล
เสี ยหำยต่อบริ ษทั รั่วไหลออกไปจำกบริ ษทั
5) ผูบ้ ริ หำรพึงปฏิบตั ิหน้ำที่เสมือนหนึ่ งตัวแทนของบริ ษทั ในกำรให้ควำมร่ วมมือกำรดูแลรักษำ
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนช่วยกันรักษำไว้ซ่ ึงขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่นอันดีงำมที่องค์กรตั้งอยู่
6) ผูบ้ ริ หำรพึงปฏิบัติหน้ำที่เสมือ นหนึ่ งตัวแทนของบริ ษทั ในกำรให้ควำมร่ วมมือ กำรดำเนิ น
กิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยู่มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีข้ นึ ทั้งที่ดำเนินกำรเอง และร่ วมมือกับรัฐหรื อชุมชน
7.3 ข้อพึงปฏิบัติสาหรับพนักงาน
7.3.1 พนักงำนพึงปฏิบัติ หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมซื่ อสั ตย์สุจริ ต และด้วยควำมอุตสำหะ
ขยันหมัน่ เพียร และหมัน่ ปรับปรุ งประสิ ทธิภำพกำรทำงำนของตนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและต่อบริ ษทั
7.3.2 พนักงำนพึงประพฤติปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบข้อบังคับในกำรทำงำนของบริ ษทั อย่ำงเคร่ งครัด
7.3.3 พนักงำนพึงอุทิศตน และอุทิศเวลำทุ่มเทปฏิบตั ิงำนอย่ำงเต็มที่ และโดยเต็มกำลังควำมสำมำรถ
เพื่อประโยชน์แก่บริ ษทั หลีกเลี่ยงกำรประกอบธุรกิจอื่น กำรทำงำนส่วนตัว หรื อทำงำนอื่นที่มิใช่งำนของบริ ษทั
ในระหว่ำงเวลำทำงำน และพึงหลีกเลี่ยงงำนส่วนตัวอันอำจทำให้บริ ษทั ต้องเสี ยหำย หรื อเสี ยชื่อเสี ยง
7.3.4 พนักงำนพึงรักษำดูแลสิ ทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษทั ให้มีสภำพดีให้ได้ใช้ประโยชน์
อย่ำงเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่ำ เสี ยหำย หรื อเสื่ อมสลำยก่อนเวลำอันสมควร
7.3.5 พนักงำนพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้ำ คู่คำ้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต และด้วยควำมเสมอภำค
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7.3.6 พนักงำนพึงรักษำข้อมูลควำมลับของลูกค้ำ คู่คำ้ และของบริ ษทั อย่ำงเคร่ งครัด โดยมิให้มีกำร
รั่วไหลออกไปสู่ภำยนอก
7.3.7 พนักงำนต้องไม่ยงุ่ เกี่ยวทำงกำรเงินหรื อทรัพย์สินของลูกค้ำ หรื อผูท้ ี่ทำธุรกิจกับบริ ษทั ไม่ว่ำจะ
เป็ นกำรให้ กำรรับ กำรยืม กำรกูย้ ืม กำรทำธุรกิจร่ วมกัน หรื อกำรอื่นใดทำนองเดียวกัน
7.3.8 พนักงำนต้องไม่เรี ยก รับ หรื อยอมรับค่ำนำยหน้ำ ค่ำบริ กำร หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ
เพื่อตนเอง หรื อผูอ้ ื่นจำกลูกค้ำ พึงเรี ยกรับค่ำมัดจำค่ำนำยหน้ำ ค่ำบริ กำรตำมอัตรำที่บริ ษทั กำหนด หรื อเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั และในนำมบริ ษทั เท่ำนั้น
7.3.9 พนักงำนพึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่ หรื อ ประโยชน์จำกหน้ำที่กำรงำน หรื อ ข้อ มูลของบริ ษทั
หรื อ ของลูกค้ำแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรื อ พรรคพวก หรื อ ทำธุ รกิ จแข่งขันกับบริ ษทั ไม่ว่ำทำงตรง
หรื อทำงอ้อม
7.3.10 พนักงำนพึงหลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญใด ๆ ที่อำจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ในภำยหน้ำ หำกหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำทรำบโดยทันที
7.3.11 พนักงำนพึงรำยงำนเรื่ องที่ได้รับทรำบให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบโดยมิชกั ช้ำ เมื่อเรื่ องที่รับทรำบ
อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน หรื อต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
7.3.12 พนักงำนพึงละเว้นกำรก่อหนี้ที่เกินควำมจำเป็ น หรื อเกินกำลังควำมสำมำรถ
7.3.13 พนักงำนพึงให้ควำมเคำรพ และเชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชำที่สงั่ กำรโดยชอบด้วยนโยบำย ระเบียบ
หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
7.3.14 พนักงำนพึงสมัครสมำนสำมัคคีตอ่ กัน และเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งซึ่งอำจจะนำไปสู่ควำมเสี ยหำยต่อบุคคลอื่นหรื อบริ ษทั
7.3.15 พนักงำนพึงเคำรพสิ ทธิและให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน หลีกเลี่ยงกำรนำข้อมูลหรื อเรื่ องรำวของ
ผูอ้ ื่นทั้งในเรื่ องเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำน และเรื่ องส่วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิพำกษ์วิจำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิด
ควำมเสี ยหำยทั้งต่อพนักงำน และต่อบริ ษทั

8. ข้ อพึงปฏิบัติทั่วไป
8.1 ข้อพึงปฏิบัติในการให้ ของขวัญ
8.1.1 กำรให้ของขวัญตำมธรรมเนียม ตำมเทศกำล หรื อตำมประเพณี นิยม หรื อค่ำรับรองลูกค้ำ เช่น
ค่ำจัดเลี้ยงรับรอง ค่ำของขวัญพิเศษสำหรับลูกค้ำเฉพำะรำย หรื อให้แก่ผมู ้ ีอุปกำระคุณของบริ ษทั สำมำรถกระทำ
ได้ตำมคู่มืออำนำจอนุมตั ิ (Table of Authority) ของบริ ษทั ที่ได้กำหนดไว้
8.1.2 พึงละเว้นกำรให้ ของขวัญ ของกำนัล หรื อ ผลประโยชน์อื่น ใด แก่ผูบ้ ังคับบัญชำเพื่ อ หวัง
ผลประโยชน์ในกำรเติบโตในหน้ำที่กำรงำนในทำงที่ไม่สมควรหรื อไม่ถูกต้อง
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8.2 ข้อพึงปฏิบัติในการรับของขวัญ
8.2.1 พึงละเว้นกำรเรี ยกร้องหรื อรับสิ นบนผลประโยชน์อื่นใดจำกลูกค้ำ คู่คำ้ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั เพื่อตอบแทนกำรให้ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ หรื ออำจมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงธุรกิจ
8.2.2 กำรรั บ ของขวัญ ของก ำนัล กำรเลี้ ย งรั บรอง กำรตอบแทนตำมธรรมเนี ย ม เทศกำลหรื อ
ประเพณีนิยมอันเนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจจำกลูก ค้ำ คู่คำ้ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ให้สำมำรถกระทำได้
ตำมสมควรอย่ำงพอเพียง กรณีเป็ นของขวัญ ของกำนัล ที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 5,000 บำท ให้งดรับทุกกรณี

9. การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
9.1 หน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้ำที่ในกำรอนุมตั ิเอกสำรหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ และ
กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุ รกิ จที่ผ่ำนกำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุ มคณะกรรมกำร
บริ ษทั แล้ว
9.1.2 คณะกรรมการบริหาร มีหน้ำที่ในกำรจัดทำเอกสำรหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนิ น ธุ รกิ จ
พิจำรณำและให้ขอ้ แนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจฉบับนี้
9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนิ น
ธุรกิจ โดยทำกำรสอบทำนตำมมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง จำกรำยงำนของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับควำม
เพียงพอและประสิ ทธิผลของมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในของหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง
สอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ ยงและให้คำแนะนำต่อ คณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ ยวกับกำรปฏิบตั ิที่ควรมีเพื่อ ลด
ควำมเสี่ ยงนั้น
9.1.4 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเป็ นหน่ ว ยงำนอิส ระและเป็ นกลำง ทำหน้ำที่
ตรวจสอบและให้คำปรึ กษำเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ ประเมินสถำนะของควำมเสี่ ยง และกำรควบคุมภำยในของ
มำตรกำรหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
9.1.5 ผู้ บ ริ ห ารตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้ จั ด การแผนกขึ้น ไป มี ห น้ำ ที่ ใ นกำรควบคุ ม ก ำกับ ดู แ ล และให้
คำแนะนำให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชำปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจฉบับนี้
9.1.6 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล มีหน้ำที่ติดตำมผล/อบรม/เผยแพร่ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักจรรยำบรรณ
ในกำรดำเนินธุรกิจ และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจฉบับนี้
9.1.7 พนักงานทุกคน มีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจฉบับนี้
9.2 แนวทางยกย่อง การให้ รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติเป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่กาหนด
และลงโทษทางวินัยต่อผู้กระทาผิดจรรยาบรรณ เพื่อให้ มีการปฏิบัติตามแนวทางอย่างจริงจัง
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9.2.1 แนวทางยกย่ องการให้ รางวัลแก่ ผู้ปฏิบัติเป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจที่
กาหนด
บริ ษทั จะนำผลกำรปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุรกิจของผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
บริ ษทั ทุกคน มำเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรพิจำรณำปรับค่ำจ้ำงประจำปี เงินรำงวัลพิเศษ (โบนัส) หรื อเงินที่จ่ำยเพิ่ม
เพื่อผลประโยชน์ในกำรทำงำนตำมที่บริ ษทั กำหนด
9.2.2 แนวทางการลงโทษทางวินัยต่อผู้กระทาผิดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่กาหนด เพื่อให้ มี
การปฏิบัติตามแนวทางอย่างจริงจัง
บริ ษทั จะถือว่ำกำรกระทำผิดจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจที่กำหนดนี้ อำจเข้ำข่ำยควำมผิดตำม
ข้อใดข้อหนึ่ งในเรื่ องวินัยและกำรรักษำวินัย ตำมหมวด 9 แห่ งระเบียบบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ ง จำกัด (มหำชน)
ว่ำด้วยกำรทำงำนของพนักงำน พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดโทษฐำนผิดวินยั ไว้ 5 สถำน ได้แก่
1) ตักเตือนด้วยวำจำ หรื อลำยลักษณ์อกั ษร
2) ภำคทัณฑ์หรื อทำทัณฑ์บน
3) พักงำนไม่เกิน 7 วัน โดยไม่จ่ำยค่ำจ้ำง
4) งดกำรขึ้นเงินเดือน หรื องดเงินรำงวัลพิเศษ (โบนัส) หรื อ เงินช่วยเหลือพิเศษอื่นใด
5) เลิกจ้ำง
9.3 การร้ องเรียน หรื อแจ้ งเบาะแสผู้กระทาผิดจรรยาบรรณ
9.3.1 ร้องเรี ยนต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชั้น ตั้งแต่ผจู ้ ดั กำรแผนก หรื อผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
9.3.2 กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
9.3.3 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
โดยมีช่องทางการร้ องเรียน ได้แก่
1) ช่องทำง E-Mail ที่ประกำศให้ทรำบทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
winit@microleasingplc.com
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ chalong@microleasingplc.com
2) ช่องทำงโทรศัพท์มือถือ
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
โทร.มือถือ 06-3208-8585
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ โทร.มือถือ 06-3208-3355
3) ช่องทำงไปรษณีย์ ตำมที่อยูด่ งั นี้
(ระบุชื่อตำแหน่งที่ตอ้ งกำรให้เป็ นผูร้ ับจดหมำย)
บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนำมจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
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9.4 การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
9.4.1 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ในกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนิน
ธุรกิจและรวบรวมผลรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
9.4.2 ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่ในกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนิน
ธุรกิจ และรวบรวมผลรำยงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
9.4.3 รำยงำนผลในรำยงำนประจำปี (Annual Report) และแบบรำยงำน 56-1

----------------------------------------------------------------------
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