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จรรยาบรรณพนักงาน  
 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  จรรยำบรรณพนกังำนส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ที่ไดก้  ำหนดขึ้นน้ี ประกอบดว้ย  

1) ขอบเขต 
2) บทนิยำม 
3) ขอ้พงึปฏิบติัต่อส ำนกังำน 
4) ขอ้พงึปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชำ ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชำ และผูร่้วมงำน 
5) ขอ้พงึปฏิบติัต่อประชำชนและสงัคม 
6) ขอ้พงึปฏิบติัต่อตนเอง 
7) ขอ้พงึปฏิบติัหลงัพน้จำกต ำแหน่งหนำ้ที่ 
8) ขอ้แนะน ำเม่ือมีปัญหำหรือขอ้สงสยั 
9) กำรบงัคบัใชจ้รรยำบรรณพนกังำน และกำรลงโทษ 
10) กำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำที่เขำ้ข่ำยฝ่ำฝืนจรรยำบรรณพนกังำน 
11) กระบวนกำรด ำเนินกำรเม่ือไดรั้บแจง้เบำะแส 
12) มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรือผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้มูล 

 
ขอบเขต 
 จรรยำบรรณพนักงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นขอ้ก ำหนด และแนวปฏิบตัิ 
ที่ก  ำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไปประพฤติปฏิบติัของพนักงำน รวมทั้งขอ้ปฏิบติัหลงัพน้จำก
ต ำแหน่งหนำ้ที่ของผูท้ี่เคยเป็นพนกังำน  
 จรรยำบรรณฉบบัน้ี ให้ผูท้ี่ปฏิบติังำนในส ำนักงำน เช่น ลูกจ้ำง พนักงำนฝึกงำนตำม
โครงกำรแลกเปล่ียน นักศึกษำฝึกงำน พนักงำนภำยใตส้ัญญำพิเศษ  ที่ปรึกษำ และพนักงำนของบริษทั 
ที่ไดรั้บกำรว่ำจำ้งจำกส ำนักงำน ถือปฏิบติัโดยอนุโลม เวน้แต่ในส่วนที่เป็นขอ้พึงปฏิบติัเร่ืองกำรป้องกนั
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และกำรใชสิ้ทธิทำงกำรเมือง  
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บทนิยาม 
 เวน้แต่ไดก้  ำหนดไวโ้ดยเฉพำะเป็นประกำรอ่ืน ใหใ้ชบ้ทนิยำมที่ก  ำหนดน้ีกบัจรรยำบรรณ
พนกังำน 
 “คอร์รัปชัน” หมำยถึง กำรเรียก กำรรับ หรือกำรแสวงหำประโยชน์ใดๆ ที่มิควรไดโ้ดย
ชอบจำกต ำแหน่งหนำ้ที่ ไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม ส ำหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ที่เป็นตวัเงินหรือไม่ใช่
เงิน ที่อำจน ำไปสู่หรือเป็นผลจำกกำรกระท ำหรือไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัหนำ้ที่ของ 
พนกังำน 
 “ทรัพย์สิน” หมำยถึง เงิน ส่ิงของ ของขวญั ประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงรวมถึงกำรใหสิ้ทธิพเิศษ
ซ่ึงมิใช่เป็นสิทธิที่จดัไวส้ ำหรับบุคคลทัว่ไปในกำรไดรั้บกำรลดรำคำสินคำ้ กำรไดรั้บบริกำรหรือ 
ควำมบนัเทิง และกำรออกค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงหรือท่องเที่ยว ค่ำที่พกั ค่ำอำหำร กำรจดัหำงำนให ้ 
หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ไม่วำ่จะใหใ้นรูปของบตัร ตัว๋ หรือหลกัฐำนอ่ืนใด กำรช ำระเงิน 
ใหล่้วงหนำ้หรือกำรคืนเงินใหใ้นภำยหลงั 
 “บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของส านักงาน” หมำยถึง ผูท้ี่อยูภ่ำยใต้
กำรก ำกบัดูแลของส ำนกังำน ผูท้ี่ส ำนกังำนใชบ้ริกำร และหน่วยงำนอ่ืนใดที่ส ำนกังำนติดต่อประสำนงำน
ดว้ย รวมถึงผูซ่ึ้งปฏิบติังำนให้แก่บุคคลดงักล่ำว 
 
ข้อพึงปฏิบัติต่อส านักงาน 
 พนกังำนพงึยดึมัน่ในหลกัจรรยำวิชำชีพของส ำนกังำน ยดึถือประโยชน์ของประชำชน 
ส่วนรวม และประเทศชำติเหนือกวำ่ประโยชน์ส่วนตน ยดึมัน่ในควำมซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นธรรม โปร่งใส  
ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น และปลอดจำกกำรคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ อุทิศเวลำและตั้งใจปฏิบตัิหนำ้ที่
ดว้ยควำมรู้ ควำมรับผดิชอบ เพือ่ประโยชน์แก่งำนของส ำนกังำนอยำ่งเตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ  รวมทั้ง
ระมดัระวงัรักษำช่ือเสียงของส ำนกังำนทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ดงัน้ี 

1)  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 1.1  การใช้อ านาจหน้าที่หาประโยชน์ 
                   พนกังำนตอ้งไม่ใชอ้  ำนำจหนำ้ที่แสวงหำประโยชน์ใดๆ ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

หรือใหผู้อ่ื้นใชอ้  ำนำจหนำ้ที่ของพนกังำนแสวงหำประโยชน์ รวมถึงตอ้งไม่ใชข้อ้มูลลบัหรือขอ้มูลที่ได้
ล่วงรู้จำกกำรปฏิบติังำนและยงัไม่เป็นที่เปิดเผยทัว่ไปหรือต่อสำธำรณะไปแสวงหำหรือใชเ้ป็นประโยชน์
ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น 
      1.2 การละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่

พนกังำนตอ้งยนืหยดัท ำในส่ิงที่ถูกตอ้ง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย ไม่ปฏิบติัหนำ้ที่
โดยมิชอบหรือละเวน้กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ เพือ่ใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดป้ระโยชน์ที่มิควรได ้หรือมีเจตนำให้
บุคคลอ่ืนเสียหำย  
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  1.3 การเลีย้งรับรอง 
   พนกังำนพงึระมดัระวงัและใชดุ้ลยพนิิจในกำรรับเล้ียงและกำรเล้ียงรับรองบุคคล
หรือนิติบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัหนำ้ที่ เน่ืองจำกอำจท ำใหเ้กิดขอ้ครหำหรือเขำ้ใจไดว้ำ่ มีกำรเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกนั  เวน้แต่เป็นกำรเล้ียงรับรองในกรณีดงัต่อไปน้ี 
   (1) กำรเล้ียงรับรองเพือ่รักษำสมัพนัธภำพในกำรท ำงำนปกติทัว่ไปหรือ 
ตำมประเพณีนิยม แต่ตอ้งไม่เป็นกำรรับเล้ียงหรือกำรเล้ียงรับรองที่บ่อยเกินไปและมีมูลค่ำไม่เกิน 
สำมพนับำท (ต่อรำย)  
   (2) กำรเล้ียงรับรองในลกัษณะที่เป็นควำมสมัพนัธส่์วนตวั  
   1.4 การซ้ือหลักทรัพย์ 
    พนกังำนตอ้งปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑก์ำรหำ้มพนกังำนซ้ือหลกัทรัพยต์ำมที่
ส ำนกังำนไดก้ ำหนดไว ้ รวมถึงตอ้งไม่ซ้ือหลกัทรัพยใ์นนำมบุคคลอ่ืนเพือ่หลีกเล่ียงกำรปฏิบตัิตำม
ขอ้บงัคบัของส ำนกังำน และในกรณีที่พนกังำน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะของพนกังำน 
มีกำรลงทุนหรือมีกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัหลกัทรัพยท์ี่ส ำนกังำนมีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดูแล หรือ 
เป็นกำรลงทุนหรือท ำธุรกรรมที่อำจก่อใหเ้กิดขอ้ครหำต่อช่ือเสียงของตนเองและของส ำนกังำน หรือ 
มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบังำนของส ำนกังำน พนกังำนตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบเพือ่ 
ใหมี้กำรสอดส่องดูแลได ้(ดูแนวปฏิบติัในภำคผนวก) 
   1.5 การด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในองค์กรอ่ืน 
    กำรที่พนกังำนด ำรงต ำแหน่งที่มีอ  ำนำจหนำ้ที่ในกำรบริหำรจดักำร เช่น กรรมกำร
ผูจ้ดักำร หรือผูจ้ดักำรในองคก์รอ่ืน อำจท ำใหมี้ผลกระทบต่อกำรท ำงำน เช่น อำจท ำใหพ้นกังำนมีกำรกระท ำ
หรือละเวน้กำรกระท ำที่ควรท ำตำมหนำ้ที่ หรือมีขอ้ครหำต่อช่ือเสียงของพนกังำนหรือส ำนกังำนได ้
ส ำนกังำนจึงมิใหพ้นกังำนด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว เวน้แต่ไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำนแลว้ ซ่ึงไดมี้กำรก ำหนด
แนวทำงใหพ้นกังำนถือปฏิบติัในกำรไปด ำรงต ำแหน่งในองคก์รอ่ืนไว ้(ดูแนวปฏิบตัิในภำคผนวก) 
  1.6 การท างานในองค์กรอ่ืน 
    พนกังำนตอ้งอุทิศเวลำเพือ่กำรปฏิบติังำนใหแ้ก่ส ำนกังำนอยำ่งเตม็ที่ ในกรณีที่
พนกังำนมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำงำนอ่ืนนอกเหนือจำกงำนของส ำนกังำน งำนนั้นตอ้งไม่ใชเ้วลำงำนหรือ 
ท ำใหมี้ผลกระทบต่องำนในหนำ้ที่ของตนและตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบ ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นกำรไป
ท ำงำนหรือรับกำรพฒันำตนเองที่หน่วยงำนอ่ืนในฐำนะตวัแทนของส ำนกังำน (ดูแนวปฏิบติัในภำคผนวก) 
   1.7 การประกอบอาชีพของคู่สมรส บุคคลในครอบครัว ญาติสนิท หรือบุคคล 
ซ่ึงอยู่อาศัยร่วมกันในครัวเรือน 
      พนกังำนควรระมดัระวงัหลีกเล่ียงเหตุหรือกำรกระท ำที่จะท ำใหมี้ผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงและควำมน่ำเช่ือถือของส ำนกังำน โดยกำรกระท ำที่จะเป็นกำรป้องกนัขอ้ครหำที่อำจเกิดขึ้น เช่น 
กรณีของพนกังำนทีมี่คู่สมรส บุคคลในครอบครัว ญำติสนิท หรือบุคคลที่อยูอ่ำศยัร่วมกนั ประกอบอำชีพ 
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หรือท ำกำรงำนที่จะกระทบถึงควำมน่ำเช่ือถือต่อกำรปฏิบติังำน พนกังำนควรรำยงำนหรือแจง้เหตุที่อำจ 
ท ำใหมี้ผลกระทบถึงควำมน่ำเช่ือถือนั้นใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบ 
   1.8 การป้องกันข้อครหาเร่ืองทีอ่าจมีการปฏิบัติงานทีเ่อื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิด 
     หำกพนกังำนเห็นวำ่บุคคลที่มีควำมสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัตน เช่น คู่สมรส บุคคลใน
ครอบครัว ญำติสนิท เพือ่นสนิท หรือบุคคลที่อยูอ่ำศยัร่วมกนั เป็นผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์          
ที่เก่ียวขอ้งกบังำนที่พนกังำนไดรั้บหรือจะไดรั้บมอบหมำยใหป้ฏิบติั  ซ่ึงท ำใหอ้ำจเกิดขอ้ครหำหรือ 
มีผลกระทบต่อควำมน่ำเช่ือถือในกำรปฏิบติังำนนั้น ๆ  ควรรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบเพือ่พจิำรณำ
ควำมเหมำะสมในกำรมอบหมำยงำน 
  1.9 การได้รับค าชักชวนให้ไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงาน 
    พนกังำนควรรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบ หำกไดรั้บค ำชกัชวนจำกบุคคลหรือ
หน่วยงำนที่อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของส ำนกังำน ใหไ้ปปฏิบติังำนในหน่วยงำนภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลนั้น  

2) การให้ รับ หรือเรียกรับทรัพย์สินจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานของส านักงาน 
  พนกังำนพงึยดึมัน่ในควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและ 
พงึตระหนกัวำ่ กำรให ้รับ หรือเรียกรับทรัพยสิ์นจำกบุคคลหรือนิติบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน 
ของส ำนกังำนในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรคอร์รัปชนั ซ่ึงมีควำมเส่ียงทีอ่ำจเกิดขอ้ครหำ หรือกระทบต่อ 
ควำมน่ำเช่ือถือและควำมไวว้ำงใจในฐำนะที่เป็นบุคลำกรในองคก์รก ำกบัดูแล  ในกำรน้ี ส ำนกังำนจึง 
วำงแนวทำงปฏิบตัิที่เห็นวำ่จะไม่เป็นอุปสรรคและยงัคงเอ้ือต่อกำรรักษำสมัพนัธภำพตำมปกติทัว่ไป 
ในสงัคมได ้ดงัน้ี  
   2.1  พนักงานพึงไม่ให้ทรัพย์สินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของส านักงาน ซ่ึงอำจมีลกัษณะเป็นกำรคอร์รัปชนั  เวน้แต่เป็นกำรใหต้ำมเทศกำล ประเพณีนิยม หรือ 
กำรใหท้ี่มีลกัษณะเดียวกบัที่ใหบุ้คคลทัว่ไป กำรบริจำค หรือกำรใหเ้พือ่ประโยชน์สำธำรณะ  
  2.2 พนักงานพึงไม่รับทรัพย์สินจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานของส านักงาน เวน้แต่เป็นกำรรับทรัพยสิ์นในกรณีดงัต่อไปน้ี 
   (1) กำรรับในลกัษณะที่เป็นควำมสมัพนัธส่์วนตวั  
    (2) กำรรับตำมเทศกำล ประเพณีนิยม หรือรับจำกกำรให้ที่มีลักษณะเดียวกับ 
ที่ใหบุ้คคลทัว่ไป และทรัพยสิ์นที่รับนั้นมีมูลค่ำไม่เกินสำมพนับำท  
  2.3  พนักงานพึงไม่เรียกรับ หรือเร่ียไรทีม่ีผลประโยชน์ส่วนตัวจากบุคคลหรือ 
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน ซ่ึงรวมถึงกำรแจกกำร์ดในโอกำสต่ำง ๆ ที่ผูเ้ชิญ 
จะไดรั้บทรัพยสิ์นไม่วำ่ในรูปเงินช่วยงำนหรือของขวญัส ำหรับงำนนั้น เช่น กำรแจกกำร์ดงำนแต่งงำน เป็นตน้ 
เวน้แต่กำรเรียกรับในลกัษณะที่เป็นควำมสมัพนัธส่์วนตวั เช่น กำรแจกกำร์ดเชิญญำติ เป็นตน้ ให้สำมำรถท ำ
ไดต้ำมควำมเหมำะสม  
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 ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
เร่ือง หลกัเกณฑก์ำรรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำของเจำ้หนำ้ที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
ซ่ึงใช้บังคบักับพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐ รวมไปถึงผู้ทีพ้่นจากการเป็นพนักงาน 
ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปี หากบุคคลใดฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ำมประกำศ
ดงักล่ำว บุคคลนั้นตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบำท หรือทั้งจ  ำทั้งปรับ  
  ทั้งน้ี แนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรให ้รับ หรือเรียกรับทรัพยสิ์นจำกบุคคลหรือนิติบุคคล 
ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของส ำนกังำน ใหเ้ป็นไปตำมคูมื่อปฏิบติัภำยในของส ำนกังำน  

3)  การรักษาข้อมูลและความลับของส านักงาน 
  พนกังำนพงึระมดัระวงัรักษำขอ้มูลในควำมรับผดิชอบ และรวมไปถึงขอ้มูลส ำคญั 
ที่ไดรั้บทรำบในกำรประชุมดว้ย  เน่ืองจำกขอ้มูลขอ้เทจ็จริงต่ำง ๆ ที่ส ำนกังำนมีหรือไดรั้บใน 
กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหนำ้ที่  มกัเป็นขอ้มูลทีอ่ำจเป็นประโยชน์หรือส่งผลกระทบต่อตลำดทุน 
ทั้งต่อกำรด ำเนินธุรกิจหรือต่อประชำชนในวงกวำ้ง พนกังำนจึงตอ้งไม่เปิดเผยและตอ้งช่วยกนัสอดส่อง
ดูแล มิใหข้อ้มูลส ำคญัต่ำง ๆ ของส ำนกังำนตอ้งร่ัวไหล พนกังำนตอ้งปฏิบตัิตำมระเบียบกำรจดักำร 
ขอ้มูลลบัของส ำนกังำนอยำ่งระมดัระวงั ไม่ใหเ้กิดควำมบกพร่อง และระมดัระวงัในกำรรับหรือส่งขอ้มูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย 

 4) การรักษาทรัพย์สินของส านักงาน 
  พนกังำนมีหนำ้ที่และควำมรับผดิชอบในกำรใชแ้ละรักษำทรัพยสิ์นของส ำนกังำน 
(ทรัพยสิ์นของส ำนกังำนน้ีหมำยรวมไปถึง ตรำสญัลกัษณ์ของส ำนกังำน ผลงำนวจิยั โปรแกรมทำง
คอมพวิเตอร์ ขอ้มูลและอ่ืน ๆ ที่ท  ำขึ้นจำกกำรปฏิบติังำนใหส้ ำนกังำนดว้ย)  พนกังำนตอ้งดูแลระมดัระวงั 
มิใหเ้ส่ือมเสียหรือสูญหำย และไม่น ำทรัพยสิ์นของส ำนกังำนไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น  
เวน้แต่เป็นกำรใชท้รัพยสิ์นที่ส ำนกังำนก ำหนดใหเ้ป็นสิทธิประโยชน์เฉพำะของพนกังำน เช่น รถยนต์
ประจ ำต  ำแหน่ง โทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ หรือเป็นกำรใชเ้พือ่กำรท ำกิจกรรมหรือกำรรักษำสมัพนัธร์ะหวำ่ง
พนกังำนโดยไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำนแลว้ เช่น กำรขอใชร้ถเพือ่ไปเยีย่มไขพ้นกังำน เป็นตน้ 

 5) การรักษาช่ือเสียงของส านักงาน 
  5.1 การใช้สิทธิทางการเมือง 
    พนกังำนทุกคนพงึยดึมัน่ในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็น
ประมุข  ทั้งน้ี พนกังำนมีสิทธิเสรีภำพในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใตบ้ทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่แอบอำ้งควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของ
ส ำนกังำนไปใชเ้พือ่ประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ในทำงกำรเมือง  และกำรเขำ้ร่วมจะตอ้งพงึ 
ระมดัระวงักำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่อำจท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผดิวำ่ ส ำนกังำนมีส่วนสนบัสนุน ฝักใฝ่ หรือ
ต่อตำ้นพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหน่ึง  
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  5.2 การให้หรือแสดงความคดิเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือส่ือมวลชน 
   พนกังำนควรหลีกเล่ียงกำรใหห้รือแสดงควำมคิดเห็นต่อบุคคลภำยนอกหรือ
ส่ือมวลชนในเร่ืองที่เก่ียวกบัส ำนกังำนโดยตนเองไม่มีอ ำนำจหนำ้ที่ หรือในเร่ืองที่อำจกระทบต่อช่ือเสียง
และกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำน 
 
ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้บังคบับัญชา ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชา และผู้ร่วมงาน 
 พนกังำนพงึส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดควำมร่วมแรงร่วมใจ และควำมสำมคัค ี
ในบรรดำผูร่้วมงำน ประพฤติตนต่อผูบ้งัคบับญัชำหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชำในทำงที่จะเป็นประโยชน์แก่งำน
ของส ำนกังำน ส ำนกังำนจึงไดว้ำงแนวปฏิบตัิไว ้ ดงัน้ี 
 1) การปฏิบัติต่อผู้บังคบับัญชา 
  1.1 มีสมัมำคำรวะและสุภำพต่อผูบ้งัคบับญัชำ 
  1.2 ปฏิบตัิงำนตำมสำยกำรบงัคบับญัชำ และไม่ปฏิบติังำนขำ้มผูบ้งัคบับญัชำ            
เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชำเหนือขึ้นไปเป็นผูส้ัง่ใหท้  ำในงำนนั้น ๆ ซ่ึงควรแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบดว้ย  
 2) การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคบับัญชา 
  ประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งที่ดี ปฏิบติัต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชำดว้ยหลกักำรและเหตุผล 
ที่ถูกตอ้ง ดูแลเอำใจใส่ ส่งเสริมพฒันำ และรับฟังควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชำดว้ย
เหตุผล และพจิำรณำน ำไปปฏิบติัในทำงที่เป็นประโยชน์แก่ส ำนกังำน 
 3) การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 
  3.1 พนกังำนพงึรักษำและเสริมสร้ำงควำมสำมคัคีระหวำ่งผูร่้วมงำน ช่วยเหลือเก้ือกูล
กนัในทำงที่ชอบ  รวมทั้งใหค้วำมคิดเห็นช่วยกนัท ำงำน แกปั้ญหำร่วมกนั และเสนอแนะในส่ิงที่เห็นวำ่จะ
มีประโยชน์ต่อกำรพฒันำงำนในควำมรับผดิชอบ 
  3.2 ปฏิบติัต่อผูร่้วมงำนดว้ยควำมสุภำพ มีน ้ ำใจ มีมนุษยส์มัพนัธ ์และปรับตนให้
สำมำรถท ำงำนร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้
  3.3 หลีกเล่ียงกำรน ำขอ้มูลหรือเร่ืองรำวของพนกังำนอ่ืน ทั้งในเร่ืองที่เก่ียวกบั 
กำรปฏิบติังำนและเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพำกษว์จิำรณ์ในลกัษณะที่จะก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย 
แก่พนกังำนหรือภำพพจน์ของส ำนกังำน 
  3.4 ไม่เบียดบงั ให้เกียรติผูอ่ื้นโดยกำรไม่น ำผลงำนของผูอ่ื้นมำแอบอำ้งเป็นผลงำน
ของตน 
  3.5 ไม่พงึปฏิบติัต่อผูร่้วมงำนในลกัษณะที่เป็นกำรคุกคำมหรือล่วงละเมิดทั้งทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ 
   ทั้งน้ี “กำรคุกคำม” หมำยควำมรวมถึง กำรกระท ำผำ่นทำงกิริยำอำกำรต่ำง ๆ  
เช่น กำรสมัผสัตวั หรือกำรใชค้  ำพดูซ่ึงแสดงถึงกำรคุกคำมในลกัษณะต่ำง ๆ ตวัอยำ่งเช่น กำรพดูสองแง่ 
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สองง่ำม กำรใชค้  ำหยำบโลน ซ่ึงกำรกระท ำดงักล่ำวก่อใหเ้กิดควำมรู้สึกในแง่ลบต่อผูถู้กกระท ำ รวมถึง 
กำรกระท ำหรือค ำพดูที่มีเจตนำรบกวนหรือก่อกวนผูอ่ื้นดว้ย 
  3.6 ไม่กระท ำกำรที่เป็นกำรเลือกปฏิบตัิ ไม่วำ่ทำงกำย จิตใจ เช้ือชำติ สญัชำติ ศำสนำ 
เพศ อำย ุควำมพกิำร ภำษำ กำรศึกษำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง แหล่งที่มำของสงัคม กำรเกิด หรือ
สถำนภำพอ่ืนใด หรือเหตุอ่ืนใดที่อำจน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ 
 
ข้อพึงปฏิบัติต่อประชาชนและสังคม 
 พนกังำนพงึปฏิบติัต่อบุคคลทัว่ไปและผูม้ำติดต่องำนดว้ยควำมเที่ยงธรรม สุภำพเรียบร้อย 
รวมทั้งช่วยเหลือกิจกรรมทำงสงัคมในโอกำสอนัควร ดงัน้ี 
 1) การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง               
  พนกังำนตอ้งปฏิบติัอยำ่งเป็นธรรมต่อบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของ
ส ำนกังำน รวมถึงกำรไม่กลัน่แกลง้หรือใหสิ้ทธิพเิศษแก่บุคคลใดโดยไม่เป็นธรรม 
 2) การให้บริการผู้มาติดต่อ 
  พนกังำนตอ้งอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูม้ำติดต่องำนดว้ยกิริยำวำจำสุภำพและ
ใหบ้ริกำรดว้ยควำมรวดเร็ว  รวมถึงตอ้งใหข้อ้มูลข่ำวสำรแก่ผูม้ำติดต่ออยำ่งครบถว้น ถูกตอ้งและ 
ไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง  และหำกเห็นวำ่เร่ืองใดไม่สำมำรถปฏิบติัไดห้รือไม่อยูใ่นอ ำนำจหนำ้ที่ของตน 
ใหช้ี้แจงเหตุผลหรือแนะน ำใหติ้ดต่อหน่วยงำนหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง   
 3) การรับฟังความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน 
  พนกังำนพงึยนิดีรับฟังควำมคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจำกบุคคลอ่ืน และพร้อมที่จะ
ตอบหรือช้ีแจงขอ้มูลที่ถูกตอ้ง  หำกเร่ืองใดที่ไม่สำมำรถช้ีแจงไดก้็แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้นทรำบ 

4) การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
  พนกังำนพงึเขำ้ร่วมในกิจกรรมทำงสงัคมทั้งภำยในและภำยนอกส ำนกังำนเพือ่
สร้ำงสรรคแ์ละพฒันำสงัคมโดยส่วนรวมให้เจริญกำ้วหนำ้ โดยไม่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่องำนของ
ส ำนกังำน 
 
ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง 
 พนกังำนพงึประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบศีลธรรมอนัดี ไม่กระท ำกำรใดอนัก่อใหเ้กิด
ควำมเส่ือมเสียช่ือเสียงของตนเอง และขององคก์ร ดงัน้ี 
 1) การประพฤติตน 
  พนกังำนตอ้งไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจท ำใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง และเกียรติศกัด์ิของ
ตนและส ำนกังำน เช่น ไม่กระท ำตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในกำรพนนัและอบำยมุข เป็นตน้ 
รวมทั้งวำงตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธำของบุคคลทัว่ไป 
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    2) มีคุณธรรม 
  พนักงำนพึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม ไม่แสวงหำต ำแหน่ง ควำมดีควำมชอบ หรือ 

ประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบจำกผูบ้งัคบับญัชำหรือจำกบุคคลอ่ืน 
3) การอุทิศเวลาในการท างาน 

 พนกังำนพงึอุทิศเวลำใหก้บังำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของส ำนกังำนเป็นส ำคญั 
ในกำรขอลำหยดุงำน พนกังำนควรพจิำรณำขอลำตำมควำมจ ำเป็นหรือขอลำในเวลำที่เหมำะสมและ 
ไม่กระทบกบังำนในหนำ้ที่ที่รับผดิชอบอยู ่
 4) การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
  พนกังำนพงึศึกษำหำควำมรู้และประสบกำรณ์เพือ่เสริมสร้ำงตนเอง ใหเ้ป็นผูมี้ควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนใหมี้ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิง่ขึ้น  
 5) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
  พนกังำนพงึปฏิบติังำนดว้ยควำมตั้งใจและมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงำนเป็นหลกั 
รักษำมำตรฐำนของงำนใหมี้คุณภำพเสมอ มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้
 
ข้อปฏิบัติหลังพ้นจากต าแหน่งหน้าที ่
 1) การไม่เปิดเผยข้อมูล 
  หลงัจำกพน้จำกต ำแหน่งหนำ้ที่แลว้ ตอ้งไม่น ำขอ้มูลทีไ่ม่พงึเปิดเผยหรือน ำเอกสำร  
ซ่ึงไดรั้บหรือล่วงรู้ในขณะปฏิบติัหนำ้ที่ไปเปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลใกลชิ้ด 
 2) การไม่ปฏิบัติงานให้แก่บุคคลที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของส านักงาน 
 ภำยในระยะเวลำ 1 ปีนบัแต่วนัที่พน้จำกกำรเป็นพนกังำน ตอ้งไม่ปฏิบติังำนใหแ้ก่
บุคคลใดที่ตนเคยมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบับุคคลดงักล่ำวในลกัษณะที่อำจ 
ท ำใหบุ้คคลนั้นไดป้ระโยชน์ทำงคดีในทำงที่ไม่สมควร หรืออำจท ำใหเ้กิดขอ้ครหำเก่ียวกบักำรปฏิบติัหนำ้ที่
ของส ำนกังำน  ทั้งน้ี เฉพำะกรณีที่กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบับุคคลนั้นยงัไม่เสร็จส้ินจนถึงที่สุดไม่ว่ำ
ในขั้นตอนใด เช่น กำรให้ช้ีแจง กำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียน กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำน 
กำรกล่ำวโทษ หรือกำรพิจำรณำคดีในชั้นศำล เป็นตน้   
 (ดูแนวปฏิบตัิในภำคผนวก) 
 
ข้อแนะน าเม่ือมปัีญหาหรือข้อสงสัย 
 จรรยำบรรณพนกังำนที่ก  ำหนดไวน้ี้ คงจะไม่สำมำรถครอบคลุมถึงทุกกรณีที่อำจมีขึ้นได ้ 
ดงันั้น เม่ือมีปัญหำในทำงปฏิบติัหรือมีขอ้สงสยั พนกังำนควรปรึกษำผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้น  
ส่วนงำนที่ออกระเบียบปฏิบติั หรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
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การบังคบัใช้จรรยาบรรณพนักงาน และการลงโทษ 
 ผูบ้งัคบับญัชำทุกล ำดบัชั้นและฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล มีหนำ้ที่ควบคุมดูแลเพือ่ใหมี้ 
กำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณพนกังำนน้ีอยำ่งทัว่ถึงและเคร่งครัด โดยมีหนำ้ที่ 

1) วำงระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวทำงปฏิบติัทั้งหลำยอนัจ ำเป็นแก่กำรบงัคบัใช ้
จรรยำบรรณพนกังำน 
 2) เผยแพร่และปลูกฝังจรรยำบรรณใหเ้ป็นที่รับทรำบและถือปฏิบติั 
 3) ติดตำม สอดส่อง กำรบงัคบัใชแ้ละกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณพนกังำนน้ี   

กรณีพนกังำนที่มีกำรกระท ำฝ่ำฝืนจรรยำบรรณพนกังำน ผูบ้งัคบับญัชำตอ้งวำ่กล่ำว
ตกัเตือนหรือลงโทษตำมควรแก่กรณีตำมอ ำนำจหนำ้ที่ที่ก  ำหนดในขอ้บงัคบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. วำ่ดว้ยกำรพนกังำน ในกรณีที่พนกังำนถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผดิวนิยั ส ำนกังำนจะด ำเนินกำร
สืบสวน หำขอ้เทจ็จริงตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรสอบสวนทำงวนิยั  และหำกพบวำ่มีกำรกระท ำผดิจริง  
ส ำนกังำนจะพจิำรณำลงโทษตำมขั้นตอนและระดบัโทษที่ก  ำหนดในขอ้บงัคบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. วำ่ดว้ยกำรพนกังำน หมวดวนิยัและกำรลงโทษทำงวนิยั 
 
การแจ้งเบาะแสการกระท าที่เข้าข่ายฝ่าฝืนจรรยาบรรณพนักงาน  
 พนกังำนควรช่วยสอดส่องดูแล หำกพบวำ่พนกังำนรำยใดมีกำรกระท ำที่เขำ้ข่ำยฝ่ำฝืน
จรรยำบรรณพนกังำน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอนัอำจท ำใหเ้กิดขอ้ครหำซ่ึงส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง
และควำมน่ำเช่ือถือในกำรท ำหนำ้ที่ของส ำนกังำน พนกังำนที่พบเห็นกำรกระท ำที่เขำ้ข่ำยลกัษณะดงักล่ำว 
ตอ้งใหค้วำมร่วมมือในกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำดงักล่ำวต่อส ำนกังำนโดยตรงตำมช่องทำงต่ำง ๆ ดงัน้ี 
 1) ทำงไปรษณีย ์: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
ฝ่ำยตรวจสอบกิจกำรภำยใน  เลขที่ 333/3  ถนนวภิำวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900  

2) ทำง email : whistle@sec.or.th หรือ 
 3) จดัท ำเป็นเอกสำร ส่งไวใ้นตูรั้บเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ชั้นท ำงำนของฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 
 ทั้งน้ี เบำะแสดงักล่ำวตอ้งเป็นเร่ืองที่มีขอ้มูลขอ้เทจ็จริง ซ่ึงผูแ้จง้เบำะแสไดป้ระสบมำ 
หรือรับรู้จำกแหล่งที่น่ำเช่ือถืออำ้งอิงได ้ และหำกผูแ้จง้เบำะแส สำมำรถระบุพยำนหลกัฐำน หรือพยำน
บุคคล ซ่ึงสำมำรถใหร้ำยละเอียดเหตุกำรณ์ หรือวนัเวลำที่ชดัเจนได ้ก็จะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร
ของส ำนกังำน 
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กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับแจ้งเบาะแส  
   1)  การรับแจ้งเบาะแส 
  เม่ือไดรั้บเร่ืองกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำที่เขำ้ข่ำยฝ่ำฝืนจรรยำบรรณพนกังำน 
ใหฝ่้ำยตรวจสอบกิจกำรภำยในส่งหนงัสือแจง้กำรรับเร่ืองไปยงัผูแ้จง้เบำะแส (กรณีที่ผูแ้จง้เบำะแสเปิดเผย
ตนเอง) และด ำเนินกำรส่งเร่ืองดงักล่ำวใหฝ่้ำยทรัพยำกรบุคคลภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดรั้บทรำบ
กำรแจง้ เวน้แต่กรณีที่เป็นกำรแจง้เบำะแสที่เก่ียวขอ้งกบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
ใหฝ่้ำยตรวจสอบกิจกำรภำยในด ำเนินกำรเอง 
 2) การรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริง และการลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
  เม่ือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลรวบรวมขอ้เทจ็จริงเบื้องตน้แลว้ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชำของ 
ผูถู้กแจง้เบำะแสทรำบ และใหผู้บ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริงโดยเร็ว หำกเป็นกรณีที่
พนกังำนกระท ำกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ  ผูบ้งัคบับญัชำตอ้งวำ่กล่ำวตกัเตือนหรือลงโทษ 
ตำมควรแก่กรณีตำมอ ำนำจหนำ้ที่ที่ก  ำหนดในขอ้บงัคบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
กำรพนกังำน  และหำกเป็นกรณีเขำ้ข่ำยกระท ำผดิวนิยั ส ำนกังำนจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร
สอบสวนทำงวนิยั รวมทั้งพิจำรณำลงโทษตำมขั้นตอนและระดบัโทษที่ก  ำหนดในขอ้บงัคบัส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยกำรพนกังำน ตำมหมวดวนิยัและกำรลงโทษทำงวนิยัต่อไป 
  ทั้งน้ี กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่ำง ๆ ขำ้งตน้ ส ำนกังำนไดก้ ำหนดมำตรกำร 
ที่จ  ำเป็นเพือ่คุม้ครองผูท้ี่แจง้เบำะแสและผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้มูลซ่ึงอำจไดรั้บ
ผลกระทบดว้ย  
 3) การสรุปและรายงานผล 
  ผูบ้งัคบับญัชำจะสรุปผลกำรด ำเนินกำรส่งให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลจะรำยงำนผลใหผู้แ้จง้เบำะแสทรำบ (กรณีที่ผูแ้จง้เบำะแสเปิดเผยตนเอง) ต่อไป 
 
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล  
  ผูแ้จง้เบำะแสหรือผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้มูลจะไดรั้บควำมคุม้ครอง 
ดงัต่อไปน้ี 

1) ผูแ้จง้เบำะแสหรือผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้มูลไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผย
ตนเอง หำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยตนเองอำจท ำใหเ้กิดควำมไม่ปลอดภยัหรือเกิดผลกระทบใด ๆ กบัตนเองหรือ
บุคคลใกลชิ้ดของตน  

 2) ขอ้มูลใด ๆ ที่สำมำรถระบุตวัผูแ้จง้เบำะแสหรือผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ขอ้มูลจะถูกเก็บรักษำไวเ้ป็นควำมลบั และส ำนกังำนจะด ำเนินกำรอยำ่งระมดัระวงัเท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในกำรสอบหำขอ้เทจ็จริง โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และผลกระทบต่อผูแ้จง้เบำะแส ผูท้ี่ให้
ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้มูล และบุคคลที่เก่ียวขอ้งเป็นส ำคญั 
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3) ผูแ้จง้เบำะแสและผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้มูล หรือใหข้อ้มูลโดยสุจริต
จะไม่ถูกด ำเนินกำรลงโทษทำงวนิยั และจะไดรั้บกำรคุม้ครองจำกกำรกระท ำที่ท  ำใหไ้ดรั้บผลกระทบ
หรือไม่ปลอดภยั เช่น กำรข่มขู่ กำรคุกคำม กำรหน่วงเหน่ียว กำรรบกวนกำรท ำงำน หรือ 
กำรกระท ำที่เป็นกำรกลัน่แกลง้หรือท ำใหไ้ดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งไม่เป็นธรรม  

4) ในกรณีที่ผูแ้จง้เบำะแสหรือผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้มูลเช่ือวำ่ตนเอง 
ถูกข่มขู่ คุกคำม หน่วงเหน่ียว รบกวนกำรท ำงำน หรือกำรกระท ำที่เป็นกำรกลัน่แกลง้หรือท ำใหไ้ดรั้บ 
กำรปฏิบติัอยำ่งไม่เป็นธรรม ใหร้ำยงำนต่อประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง หรือ
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลโดยทนัที และหำกยงัไม่ไดรั้บกำรแกไ้ข ใหร้ำยงำนผำ่นช่องทำง 
กำรแจง้เบำะแสขำ้งตน้ ทั้งน้ี ผูแ้จง้เบำะแสหรือผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้มูลสำมำรถ 
ร้องขอใหส้ ำนกังำนก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองใด ๆ ที่เหมำะสมเพิม่เติมได้
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ภาคผนวก 

1) แนวปฏิบัติเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  1.1 การห้ามพนักงานซ้ือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน หรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
   1.1.1 ส ำนกังำนไดก้ ำหนดหำ้มพนกังำนซ้ือหลกัทรัพยบ์ำงประเภทไวใ้นขอ้บงัคบั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยกำรพนกังำน  
   1.1.2 ใหพ้นกังำนยืน่หนงัสือแสดงควำมยนิยอมของตนและของครอบครัวใน 
กำรยนิยอมใหส้ ำนกังำนตรวจสอบกำรมีบญัชี และกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยห์รือตรำสำรกำรเงิน หรือกำร
เป็นคู่สญัญำในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ต่อส ำนกังำนภำยในสิบหำ้วนันบัแต่วนัที่เร่ิมปฏิบติังำนให้
ส ำนกังำน 
   1.1.3 ใหพ้นกังำนรำยงำนกำรมีบญัชีของตนและของครอบครัว (รำยงำนในระบบ
รำยงำนหลกัทรัพย)์ ตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
     (1)  ใหร้ำยงำนภำยในสิบหำ้วนันบัแต่วนัเร่ิมปฏิบติังำนในส ำนกังำน  
     (2)  กรณีมีกำรเปิดบญัชีใหม่หรือเปิดบญัชีเพิม่เติม ใหร้ำยงำนภำยในวนัที่ 
สิบหำ้ของเดือนถดัจำกเดือนทีมี่กำรเปิดบญัชี  
   1.1.4 กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยห์รือตรำสำรกำรเงิน หรือกำรเป็นคู่สญัญำในสญัญำ 
ซ้ือขำยล่วงหนำ้ใดที่ไม่ตอ้งมีกำรเปิดบญัชี ใหพ้นกังำนรำยงำนกำรซ้ือขำยหรือกำรเขำ้หรือออกจำกกำร
เป็นคู่สญัญำดงักล่ำวของตนและของครอบครัว ภำยในวนัที่สิบหำ้ของเดือนถดัจำกเดือนที่มีกำรซ้ือขำย
หรือเขำ้หรือออกจำกกำรเป็นคู่สญัญำในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
      ดูรำยละเอียดหลกัทรัพยท์ี่ส ำนกังำนหำ้มพนกังำนซ้ือและหลกัทรัพย ์
ที่ซ้ือไดแ้ละหลกัเกณฑก์ำรรำยงำนหลกัทรัพยไ์ดใ้น intranet ของส ำนกังำน 

  1.2 การรายงานการท างานในสถานประกอบการอ่ืน  
   1.2.1  กำรที่พนกังำนจะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำรหรือ 
ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดที่มีลกัษณะงำนคลำ้ยคลึงกนันั้นในหำ้งหุน้ส่วนหรือบริษทั ใหจ้ดัท ำบนัทึก 
ขออนุญำตจำกส ำนกังำนเสนอผำ่นผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้น โดยระบุรำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือและ 
ที่ตั้งสถำนประกอบกำร วตัถุประสงคข์องสถำนประกอบกำร หนำ้ที่กำรงำนและเวลำท ำงำน และเหตุผล
ควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว  
   1.2.2  กรณีพนกังำนไดรั้บเชิญใหเ้ป็นผูบ้รรยำยในหลกัสูตรกำรศึกษำของ
สถำบนักำรศึกษำและ/หรือท ำงำนในสถำนประกอบกำรใด ๆ ไม่วำ่จะมีวตัถุประสงคใ์นทำงธุรกิจหรือไม่ 
ซ่ึงเป็นนอกเวลำท ำกำรของส ำนกังำน พนกังำนตอ้งรำยงำนกำรท ำงำนผำ่นผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้น 
เพือ่เสนอต่อเลขำธิกำร รองเลขำธิกำร หรือผูช่้วยเลขำธิกำรซ่ึงควบคุมดูแลงำนตำมสำยงำนแลว้แต่กรณี
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เพือ่ทรำบ โดยระบุรำยละเอียดช่ือและที่ตั้งสถำนประกอบกำร วตัถุประสงคข์องสถำนประกอบกำร 
หนำ้ที่กำรงำนและเวลำที่ปฏิบตัิงำน เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือเลิกกำรท ำงำนตำมทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ลว้   
ใหร้ำยงำนกำรเปล่ียนแปลงหรือเลิกกำรท ำงำนดว้ย 
 
2) แนวปฏิบัติเม่ือขอลาออกจากงาน 
  2.1 ก าหนดระยะเวลาในการขอลาออก 
    เพือ่สร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บับุคคลภำยนอกรวมถึงองคก์รภำยใตก้ำรก ำกบัดูแล 
ของส ำนกังำน ป้องกนัขอ้ครหำในเร่ืองกำรน ำขอ้มูลที่ไดรั้บจำกกำรท ำงำนในส ำนกังำนไปใชใ้นทำงที่ 
ไม่เหมำะสมหรืออำจมีกำรแสวงประโยชน์ในทำงมิชอบ ซ่ึงจะกระทบถึงควำมน่ำเช่ือถือในกำรปฏิบติั
หนำ้ที่ของส ำนกังำน ส ำนกังำนจึงก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรขอลำออกจำกงำนของพนกังำนไวด้งัน้ี 
   2.1.1 พนกังำนหมวดอ ำนวยกำรขึ้นไป ใหข้ออนุญำตก่อนวนัที่ขอลำออก 
ไม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั 
   2.1.2 พนกังำนต ่ำกวำ่หมวดอ ำนวยกำร 
  กลุ่มที่ 1  เป็นส่วนงำนที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลตลำดทุน (เช่น ฝ่ำยก ำกบัตลำด 
ฝ่ำยก ำกบับญัชีตลำดทุน ฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบธุรกิจจดักำรลงทุน ฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบธุรกิจ
หลกัทรัพย ์ฝ่ำยก ำกบัและพฒันำกำรขำยผลิตภณัฑก์ำรลงทุน ฝ่ำยคดี ฝ่ำยงำนเลขำธิกำรและส่ือสำรองคก์ร 
ฝ่ำยจดทะเบียนหลกัทรัพย-์ตรำสำรทุน ฝ่ำยจดทะเบียนหลกัทรัพย-์ตรำสำรทนุและโครงสร้ำงพื้นฐำน  
ฝ่ำยจดทะเบียนหลกัทรัพย-์ตรำสำรหน้ี ฝ่ำยตรวจสอบตลำดทุน ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยนโยบำยและ
พฒันำธุรกิจจดักำรลงทุน ฝ่ำยนโยบำยและพฒันำธุรกิจตวักลำง ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ฝ่ำยใบอนุญำต
ธุรกิจตวักลำง และส่งเสริมธุรกิจ SME ฝ่ำยพฒันำบริษทั ฝ่ำยยทุธศำสตร์และวำงแผน ฝ่ำยวจิยั  
ศูนยค์ดีปกครอง) ใหพ้นกังำนหมวดช่วยอ ำนวยกำร/หมวดนกัวชิำกำร และหมวดบริหำรงำนขออนุญำต 
ก่อนวนัที่ขอลำออกไม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั และ 60 วนั ตำมล ำดบั 

กลุ่มที่ 2  เป็นส่วนงำนที่ไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัขอ้มูลตลำดทุน (เช่น ฝ่ำยกฎหมำย
และพฒันำ ฝ่ำยพฒันำกฎเกณฑ ์1 ฝ่ำยพฒันำกฎเกณฑ ์2 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร ฝ่ำยกำรเงินและบริหำรทัว่ไป ฝ่ำยส่งเสริมบรรษทัภิบำล ศูนยค์วำมสมัพนัธร์ะหวำ่งประเทศ)  
ใหพ้นกังำนขออนุญำตก่อนวนัทีข่อลำออกไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั 
   2.1.3 พนกังำนต ่ำกวำ่หมวดบริหำรงำน ใหข้ออนุญำตล่วงหนำ้ก่อนวนัที่ขอลำออก
ไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั 
      กำรก ำหนดระยะเวลำกำรขอลำออกล่วงหนำ้ขำ้งตน้ เพือ่ใหก้ำรพจิำรณำ
มอบหมำยงำนในช่วงที่อยูร่ะหวำ่งขอลำออกเป็นไปอยำ่งเหมำะสมและเป็นงำนที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบั 
ขอ้มูลลบัหรือขอ้มูลส ำคญัอนัเป็นกำรป้องกนัปัญหำขอ้ครหำเร่ืองกำรมีหรือกำรใชข้อ้มูล   
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แต่อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีที่เห็นวำ่มีเหตุจ ำเป็นและสมควร ส ำนกังำนก็อำจพจิำรณำผอ่นผนัระยะเวลำ 
กำรขอลำออกจำกงำนล่วงหนำ้ไดต้ำมควำมเหมำะสม  
  2.2 การลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
พนักงาน 
    ในกำรขอลำออกจำกงำน พนกังำนจะตอ้งลงนำมในบนัทึกรับรองกำรรักษำควำมลบั
และกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณพนกังำนเม่ือพน้จำกกำรเป็นพนกังำน (แบบ รปภ.6) เพือ่ใหค้  ำมัน่ดงัน้ี 
   2.2.1 รักษำควำมลบัที่ไดล่้วงรู้ เขำ้ถึง ปฏิบตัิ หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในระหวำ่งปฏิบติั
หนำ้ที่ไวต้ลอดไป 
   2.2.2 ไม่เปิดเผยควำมลบัของส ำนกังำน หรือ ท ำใหค้วำมลบัของส ำนกังำนตอ้ง
ร่ัวไหลโดยวิธีกำรใด ๆ ใหแ้ก่บุคคลผูไ้ม่มีอ ำนำจหนำ้ที่ 
   2.2.3 ไม่ปฏิบติังำนใหแ้ก่บุคคลใดที่ตนเคยมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินกำร 
ทำงกฎหมำยกบับุคคลดงักล่ำวในลกัษณะที่อำจท ำใหบุ้คคลนั้นไดป้ระโยชน์ทำงคดีในทำงที่ไม่สมควร
หรืออำจท ำให้เกิดขอ้ครหำเก่ียวกบักำรปฏิบติัหนำ้ที่ของส ำนกังำน  ทั้งน้ี เฉพำะกรณีที่กำรด ำเนินกำรทำง
กฎหมำยกบับุคคลนั้นยงัไม่เสร็จส้ินจนถึงที่สุด ไม่วำ่ในขั้นตอนใด เช่น กำรให้ช้ีแจง กำรพจิำรณำเร่ือง
ร้องเรียน กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำน กำรกล่ำวโทษ หรือกำรพิจำรณำคดีในชั้นศำล เป็นตน้  
ทั้งน้ี ภำยในระยะเวลำ 1 ปีนบัแต่วนัที่พน้จำกกำรเป็นพนกังำน  


