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จรรยาบรรณพนักงาน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
จรรยำบรรณพนักงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่ได้กำหนดขึ้นนี้ ประกอบด้วย
1) ขอบเขต
2) บทนิยำม
3) ข้อพึงปฏิบตั ิต่อสำนักงำน
4) ข้อพึงปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชำ ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชำ และผูร้ ่ วมงำน
5) ข้อพึงปฏิบตั ิต่อประชำชนและสังคม
6) ข้อพึงปฏิบตั ิต่อตนเอง
7) ข้อพึงปฏิบตั ิหลังพ้นจำกตำแหน่งหน้ำที่
8) ข้อแนะนำเมื่อมีปัญหำหรื อข้อสงสัย
9) กำรบังคับใช้จรรยำบรรณพนักงำน และกำรลงโทษ
10) กำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำที่เข้ำข่ำยฝ่ ำฝื นจรรยำบรรณพนักงำน
11) กระบวนกำรดำเนินกำรเมื่อได้รับแจ้งเบำะแส
12) มำตรกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูล
ขอบเขต
จรรยำบรรณพนักงำนสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็ นข้อกำหนด และแนวปฏิบตั ิ
ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรนำไปประพฤติปฏิบตั ิของพนักงำน รวมทั้งข้อ ปฏิบตั ิหลังพ้นจำก
ตำแหน่งหน้ำที่ของผูท้ ี่เคยเป็ นพนักงำน
จรรยำบรรณฉบับนี้ ให้ผูท้ ี่ปฏิ บตั ิง ำนในสำนักงำน เช่ น ลู กจ้ำง พนักงำนฝึ กงำนตำม
โครงกำรแลกเปลี่ ยน นักศึกษำฝึ กงำน พนักงำนภำยใต้สัญญำพิเศษ ที่ปรึ กษำ และพนักงำนของบริ ษทั
ที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกสำนักงำน ถือปฏิบตั ิโดยอนุ โลม เว้นแต่ในส่ วนที่เป็ นข้อพึงปฏิบตั ิเรื่ องกำรป้ องกัน
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง
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เว้นแต่ได้กำหนดไว้โดยเฉพำะเป็ นประกำรอื่น ให้ใช้บทนิยำมที่กำหนดนี้กบั จรรยำบรรณ
พนักงำน
“คอร์ รัปชัน” หมำยถึง กำรเรี ยก กำรรับ หรื อกำรแสวงหำประโยชน์ใดๆ ที่มิควรได้โดย
ชอบจำกตำแหน่งหน้ำที่ ไม่วำ่ จะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้อม สำหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ที่เป็ นตัวเงินหรื อไม่ใช่
เงิน ที่อำจนำไปสู่หรื อเป็ นผลจำกกำรกระทำหรื อไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
พนักงำน
“ทรัพย์ สิน” หมำยถึง เงิน สิ่งของ ของขวัญ ประโยชน์อื่นใด ซึ่งรวมถึงกำรให้สิทธิพเิ ศษ
ซึ่งมิใช่เป็ นสิทธิที่จดั ไว้สำหรับบุคคลทัว่ ไปในกำรได้รับกำรลดรำคำสินค้ำ กำรได้รับบริ กำรหรื อ
ควำมบันเทิง และกำรออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงหรื อท่องเที่ยว ค่ำที่พกั ค่ำอำหำร กำรจัดหำงำนให้
หรื อสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ไม่วำ่ จะให้ในรู ปของบัตร ตัว๋ หรื อหลักฐำนอื่นใด กำรชำระเงิน
ให้ล่วงหน้ำหรื อกำรคืนเงินให้ในภำยหลัง
“บุคคลหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของสานักงาน” หมำยถึง ผูท้ ี่อยูภ่ ำยใต้
กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ผูท้ ี่สำนักงำนใช้บริ กำร และหน่วยงำนอื่นใดที่สำนักงำนติดต่อประสำนงำน
ด้วย รวมถึงผูซ้ ่ ึงปฏิบตั ิงำนให้แก่บุคคลดังกล่ำว
ข้ อพึงปฏิบัติต่อสานักงาน
พนักงำนพึงยึดมัน่ ในหลักจรรยำวิชำชีพของสำนักงำน ยึดถือประโยชน์ของประชำชน
ส่วนรวม และประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน ยึดมัน่ ในควำมซื่อสัตย์สุจริ ต เป็ นธรรม โปร่ งใส
ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน และปลอดจำกกำรคอร์รัปชันในทุกรู ปแบบ อุทิศเวลำและตั้งใจปฏิบตั ิหน้ำที่
ด้วยควำมรู ้ ควำมรับผิดชอบ เพือ่ ประโยชน์แก่งำนของสำนักงำนอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ รวมทั้ง
ระมัดระวังรักษำชื่อเสียงของสำนักงำนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ดังนี้
1) การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1.1 การใช้ อานาจหน้ าที่หาประโยชน์
พนักงำนต้องไม่ใช้อำนำจหน้ำที่แสวงหำประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
หรื อให้ผอู ้ ื่นใช้อำนำจหน้ำที่ของพนักงำนแสวงหำประโยชน์ รวมถึงต้องไม่ใช้ขอ้ มูลลับหรื อข้อมูลที่ได้
ล่วงรู ้จำกกำรปฏิบตั ิงำนและยังไม่เป็ นที่เปิ ดเผยทัว่ ไปหรื อต่อสำธำรณะไปแสวงหำหรื อใช้เป็ นประโยชน์
ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
1.2 การละเว้นการปฏิบัติหน้ าที่
พนักงำนต้องยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม ถูกกฎหมำย ไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่
โดยมิชอบหรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ เพือ่ ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ หรื อมีเจตนำให้
บุคคลอื่นเสียหำย
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พนักงำนพึงระมัดระวังและใช้ดุลยพินิจในกำรรับเลี้ยงและกำรเลี้ยงรับรองบุคคล
หรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ เนื่องจำกอำจทำให้เกิดข้อครหำหรื อเข้ำใจได้วำ่ มีกำรเอื้อ
ประโยชน์ต่อกัน เว้นแต่เป็ นกำรเลี้ยงรับรองในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กำรเลี้ยงรับรองเพือ่ รักษำสัมพันธภำพในกำรทำงำนปกติทวั่ ไปหรื อ
ตำมประเพณี นิยม แต่ตอ้ งไม่เป็ นกำรรับเลี้ยงหรื อกำรเลี้ยงรับรองที่บ่อยเกินไปและมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมพันบำท (ต่อรำย)
(2) กำรเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เป็ นควำมสัมพันธ์ส่วนตัว
1.4 การซื้อหลักทรัพย์
พนักงำนต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์กำรห้ำมพนักงำนซื้อหลักทรัพย์ตำมที่
สำนักงำนได้กำหนดไว้ รวมถึงต้องไม่ซ้ือหลักทรัพย์ในนำมบุคคลอื่นเพือ่ หลีกเลี่ยงกำรปฏิบตั ิตำม
ข้อบังคับของสำนักงำน และในกรณี ที่พนักงำน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะของพนักงำน
มีกำรลงทุนหรื อมีกำรทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่สำนักงำนมีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล หรื อ
เป็ นกำรลงทุนหรื อทำธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดข้อครหำต่อชื่อเสียงของตนเองและของสำนักงำน หรื อ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั งำนของสำนักงำน พนักงำนต้องรำยงำนให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบเพือ่
ให้มีกำรสอดส่องดูแลได้ (ดูแนวปฏิบตั ิในภำคผนวก)
1.5 การดารงตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการหรื อผู้จัดการในองค์กรอื่น
กำรที่พนักงำนดำรงตำแหน่งที่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรบริ หำรจัดกำร เช่น กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร หรื อผูจ้ ดั กำรในองค์กรอื่น อำจทำให้มีผลกระทบต่อกำรทำงำน เช่น อำจทำให้พนักงำนมีกำรกระทำ
หรื อละเว้นกำรกระทำที่ควรทำตำมหน้ำที่ หรื อมีขอ้ ครหำต่อชื่อเสียงของพนักงำนหรื อสำนักงำนได้
สำนักงำนจึงมิให้พนักงำนดำรงตำแหน่งดังกล่ำว เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนแล้ว ซึ่งได้มีกำรกำหนด
แนวทำงให้พนักงำนถือปฏิบตั ิในกำรไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นไว้ (ดูแนวปฏิบตั ิในภำคผนวก)
1.6 การทางานในองค์กรอื่น
พนักงำนต้องอุทิศเวลำเพือ่ กำรปฏิบตั ิงำนให้แก่สำนักงำนอย่ำงเต็มที่ ในกรณี ที่
พนักงำนมีควำมจำเป็ นต้องทำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนของสำนักงำน งำนนั้นต้องไม่ใช้เวลำงำนหรื อ
ทำให้มีผลกระทบต่องำนในหน้ำที่ของตนและต้องรำยงำนให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นกำรไป
ทำงำนหรื อรับกำรพัฒนำตนเองที่หน่วยงำนอื่นในฐำนะตัวแทนของสำนักงำน (ดูแนวปฏิบตั ิในภำคผนวก)
1.7 การประกอบอาชีพของคู่สมรส บุคคลในครอบครัว ญาติสนิท หรื อบุคคล
ซึ่งอยู่อาศัยร่ วมกันในครัวเรื อน
พนักงำนควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงเหตุหรื อกำรกระทำที่จะทำให้มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของสำนักงำน โดยกำรกระทำที่จะเป็ นกำรป้องกันข้อครหำที่อำจเกิดขึ้น เช่น
กรณี ของพนักงำนทีม่ ีคู่สมรส บุคคลในครอบครัว ญำติสนิท หรื อบุคคลที่อยูอ่ ำศัยร่ วมกัน ประกอบอำชีพ
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ทำให้มีผลกระทบถึงควำมน่ำเชื่อถือนั้นให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบ
1.8 การป้องกันข้ อครหาเรื่ องทีอ่ าจมีการปฏิบัติงานทีเ่ อื้อประโยชน์ แก่ บุคคลใกล้ ชิด
หำกพนักงำนเห็นว่ำบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน เช่น คู่สมรส บุคคลใน
ครอบครัว ญำติสนิท เพือ่ นสนิท หรื อบุคคลที่อยูอ่ ำศัยร่ วมกัน เป็ นผูท้ ี่มีส่วนได้เสียหรื อมีผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับงำนที่พนักงำนได้รับหรื อจะได้รับมอบหมำยให้ปฏิบตั ิ ซึ่งทำให้อำจเกิดข้อครหำหรื อ
มีผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือในกำรปฏิบตั ิงำนนั้น ๆ ควรรำยงำนให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบเพือ่ พิจำรณำ
ควำมเหมำะสมในกำรมอบหมำยงำน
1.9 การได้ รับคาชักชวนให้ ไปปฏิบัติงานกับหน่ วยงานภายใต้ การกากับดูแลของ
สานักงาน
พนักงำนควรรำยงำนให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบ หำกได้รับคำชักชวนจำกบุคคลหรื อ
หน่วยงำนที่อยูภ่ ำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำน ให้ไปปฏิบตั ิงำนในหน่วยงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลนั้น
2) การให้ รับ หรื อเรียกรับทรัพย์ สินจากบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินงานของสานักงาน
พนักงำนพึงยึดมัน่ ในควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและ
พึงตระหนักว่ำ กำรให้ รับ หรื อเรี ยกรับทรัพย์สินจำกบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรคอร์รัปชัน ซึ่งมีควำมเสี่ยงทีอ่ ำจเกิดข้อครหำ หรื อกระทบต่อ
ควำมน่ำเชื่อถือและควำมไว้วำงใจในฐำนะที่เป็ นบุคลำกรในองค์กรกำกับดูแล ในกำรนี้ สำนักงำนจึง
วำงแนวทำงปฏิบตั ิที่เห็นว่ำจะไม่เป็ นอุปสรรคและยังคงเอื้อต่อกำรรักษำสัมพันธภำพตำมปกติทวั่ ไป
ในสังคมได้ ดังนี้
2.1 พนักงานพึงไม่ ให้ ทรัพย์สินแก่ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน
ของสานักงาน ซึ่งอำจมีลกั ษณะเป็ นกำรคอร์รัปชัน เว้นแต่เป็ นกำรให้ตำมเทศกำล ประเพณี นิยม หรื อ
กำรให้ทมี่ ีลกั ษณะเดียวกับที่ให้บุคคลทัว่ ไป กำรบริ จำค หรื อกำรให้เพือ่ ประโยชน์สำธำรณะ
2.2 พนักงานพึงไม่ รับทรัพย์ สินจากบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินงานของสานักงาน เว้นแต่เป็ นกำรรับทรัพย์สินในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กำรรับในลักษณะที่เป็ นควำมสัมพันธ์ส่วนตัว
(2) กำรรั บตำมเทศกำล ประเพณี นิ ยม หรื อ รั บจำกกำรให้ที่มี ล ักษณะเดี ยวกับ
ที่ให้บุคคลทัว่ ไป และทรัพย์สินที่รับนั้นมีมูลค่ำไม่เกินสำมพันบำท
2.3 พนักงานพึงไม่ เรียกรับ หรื อเรี่ยไรทีม่ ีผลประโยชน์ ส่วนตัวจากบุคคลหรื อ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของสานักงาน ซึ่งรวมถึงกำรแจกกำร์ดในโอกำสต่ำง ๆ ที่ผเู ้ ชิญ
จะได้รับทรัพย์สินไม่วำ่ ในรู ปเงินช่วยงำนหรื อของขวัญสำหรับงำนนั้น เช่น กำรแจกกำร์ดงำนแต่งงำน เป็ นต้น
เว้นแต่กำรเรี ยกรับในลักษณะที่เป็ นควำมสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น กำรแจกกำร์ดเชิญญำติ เป็ นต้น ให้สำมำรถทำ
ได้ตำมควำมเหมำะสม
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เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ซึ่งใช้ บังคับกับพนักงาน ลูกจ้ าง และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐ รวมไปถึงผู้ทพี่ ้ นจากการเป็ นพนักงาน
ลูกจ้ าง และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐมาแล้ วไม่ ถึง 2 ปี หากบุคคลใดฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ตำมประกำศ
ดังกล่ำว บุคคลนั้นต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรื อทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรให้ รับ หรื อเรี ยกรับทรัพย์สินจำกบุคคลหรื อนิติบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของสำนักงำน ให้เป็ นไปตำมคูม่ ือปฏิบตั ิภำยในของสำนักงำน
3) การรักษาข้ อมูลและความลับของสานักงาน
พนักงำนพึงระมัดระวังรักษำข้อมูลในควำมรับผิดชอบ และรวมไปถึงข้อมูลสำคัญ
ที่ได้รับทรำบในกำรประชุมด้วย เนื่องจำกข้อมูลข้อเท็จจริ งต่ำง ๆ ที่สำนักงำนมีหรื อได้รับใน
กำรดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่ มักเป็ นข้อมูลทีอ่ ำจเป็ นประโยชน์หรื อส่งผลกระทบต่อตลำดทุน
ทั้งต่อกำรดำเนินธุรกิจหรื อต่อประชำชนในวงกว้ำง พนักงำนจึงต้องไม่เปิ ดเผยและต้องช่วยกันสอดส่อง
ดูแล มิให้ขอ้ มูลสำคัญต่ำง ๆ ของสำนักงำนต้องรั่วไหล พนักงำนต้องปฏิบตั ิตำมระเบียบกำรจัดกำร
ข้อมูลลับของสำนักงำนอย่ำงระมัดระวัง ไม่ให้เกิดควำมบกพร่ อง และระมัดระวังในกำรรับหรื อส่งข้อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
4) การรักษาทรัพย์ สินของสานักงาน
พนักงำนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรใช้และรักษำทรัพย์สินของสำนักงำน
(ทรัพย์สินของสำนักงำนนี้หมำยรวมไปถึง ตรำสัญลักษณ์ของสำนักงำน ผลงำนวิจยั โปรแกรมทำง
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและอื่น ๆ ที่ทำขึ้นจำกกำรปฏิบตั ิงำนให้สำนักงำนด้วย) พนักงำนต้องดูแลระมัดระวัง
มิให้เสื่อมเสียหรื อสูญหำย และไม่นำทรัพย์สินของสำนักงำนไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
เว้นแต่เป็ นกำรใช้ทรัพย์สินที่สำนักงำนกำหนดให้เป็ นสิทธิประโยชน์เฉพำะของพนักงำน เช่น รถยนต์
ประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ หรื อเป็ นกำรใช้เพือ่ กำรทำกิจกรรมหรื อกำรรักษำสัมพันธ์ระหว่ำง
พนักงำนโดยได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนแล้ว เช่น กำรขอใช้รถเพือ่ ไปเยีย่ มไข้พนักงำน เป็ นต้น
5) การรักษาชื่ อเสี ยงของสานักงาน
5.1 การใช้ สิทธิทางการเมือง
พนักงำนทุกคนพึงยึดมัน่ ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข ทั้งนี้ พนักงำนมีสิทธิเสรี ภำพในกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้ำงควำมเป็ นพนักงำน หรื อนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใด ๆ ของ
สำนักงำนไปใช้เพือ่ ประโยชน์ในกำรดำเนินกำรใด ๆ ในทำงกำรเมือง และกำรเข้ำร่ วมจะต้องพึง
ระมัดระวังกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่อำจทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดว่ำ สำนักงำนมีส่วนสนับสนุน ฝักใฝ่ หรื อ
ต่อต้ำนพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง
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พนักงำนควรหลีกเลี่ยงกำรให้หรื อแสดงควำมคิดเห็นต่อบุคคลภำยนอกหรื อ
สื่อมวลชนในเรื่ องที่เกี่ยวกับสำนักงำนโดยตนเองไม่มีอำนำจหน้ำที่ หรื อในเรื่ องที่อำจกระทบต่อชื่อเสียง
และกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
ข้ อพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
พนักงำนพึงส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดควำมร่ วมแรงร่ วมใจ และควำมสำมัคคี
ในบรรดำผูร้ ่ วมงำน ประพฤติตนต่อผูบ้ งั คับบัญชำหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชำในทำงที่จะเป็ นประโยชน์แก่งำน
ของสำนักงำน สำนักงำนจึงได้วำงแนวปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
1) การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
1.1 มีสมั มำคำรวะและสุภำพต่อผูบ้ งั คับบัญชำ
1.2 ปฏิบตั ิงำนตำมสำยกำรบังคับบัญชำ และไม่ปฏิบตั ิงำนข้ำมผูบ้ งั คับบัญชำ
เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชำเหนือขึ้นไปเป็ นผูส้ งั่ ให้ทำในงำนนั้น ๆ ซึ่งควรแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชำทรำบด้วย
2) การปฏิบัติต่อผู้ใต้ บังคับบัญชา
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดี ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชำด้วยหลักกำรและเหตุผล
ที่ถูกต้อง ดูแลเอำใจใส่ ส่งเสริ มพัฒนำ และรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชำด้วย
เหตุผล และพิจำรณำนำไปปฏิบตั ิในทำงที่เป็ นประโยชน์แก่สำนักงำน
3) การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
3.1 พนักงำนพึงรักษำและเสริ มสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงผูร้ ่ วมงำน ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในทำงที่ชอบ รวมทั้งให้ควำมคิดเห็นช่วยกันทำงำน แก้ปัญหำร่ วมกัน และเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่ำจะ
มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบ
3.2 ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงำนด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ มีมนุษย์สมั พันธ์ และปรับตนให้
สำมำรถทำงำนร่ วมกับบุคคลอื่นได้
3.3 หลีกเลี่ยงกำรนำข้อมูลหรื อเรื่ องรำวของพนักงำนอื่น ทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
กำรปฏิบตั ิงำนและเรื่ องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพำกษ์วจิ ำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่พนักงำนหรื อภำพพจน์ของสำนักงำน
3.4 ไม่เบียดบัง ให้เกียรติผอู ้ ื่นโดยกำรไม่นำผลงำนของผูอ้ ื่นมำแอบอ้ำงเป็ นผลงำน
ของตน
3.5 ไม่พงึ ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงำนในลักษณะที่เป็ นกำรคุกคำมหรื อล่วงละเมิดทั้งทำง
ร่ ำงกำยและจิตใจ
ทั้งนี้ “กำรคุกคำม” หมำยควำมรวมถึง กำรกระทำผ่ำนทำงกิริยำอำกำรต่ำง ๆ
เช่น กำรสัมผัสตัว หรื อกำรใช้คำพูดซึ่งแสดงถึงกำรคุกคำมในลักษณะต่ำง ๆ ตัวอย่ำงเช่น กำรพูดสองแง่
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กำรกระทำหรื อคำพูดที่มีเจตนำรบกวนหรื อก่อกวนผูอ้ ื่นด้วย
3.6 ไม่กระทำกำรที่เป็ นกำรเลือกปฏิบตั ิ ไม่วำ่ ทำงกำย จิตใจ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ
เพศ อำยุ ควำมพิกำร ภำษำ กำรศึกษำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง แหล่งที่มำของสังคม กำรเกิด หรื อ
สถำนภำพอื่นใด หรื อเหตุอื่นใดที่อำจนำไปสู่ควำมขัดแย้ง
ข้ อพึงปฏิบัติต่อประชาชนและสั งคม
พนักงำนพึงปฏิบตั ิต่อบุคคลทัว่ ไปและผูม้ ำติดต่องำนด้วยควำมเที่ยงธรรม สุภำพเรี ยบร้อย
รวมทั้งช่วยเหลือกิจกรรมทำงสังคมในโอกำสอันควร ดังนี้
1) การให้ ความเป็ นธรรมแก่ ผู้เกี่ยวข้ อง
พนักงำนต้องปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นธรรมต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำน รวมถึงกำรไม่กลัน่ แกล้งหรื อให้สิทธิพเิ ศษแก่บุคคลใดโดยไม่เป็ นธรรม
2) การให้ บริการผู้มาติดต่ อ
พนักงำนต้องอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผมู ้ ำติดต่องำนด้วยกิริยำวำจำสุภำพและ
ให้บริ กำรด้วยควำมรวดเร็ว รวมถึงต้องให้ขอ้ มูลข่ำวสำรแก่ผมู ้ ำติดต่ออย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง และหำกเห็นว่ำเรื่ องใดไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้หรื อไม่อยูใ่ นอำนำจหน้ำที่ของตน
ให้ช้ ีแจงเหตุผลหรื อแนะนำให้ติดต่อหน่วยงำนหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3) การรับฟังความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะจากบุคคลอื่น
พนักงำนพึงยินดีรับฟังควำมคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะจำกบุคคลอื่น และพร้อมที่จะ
ตอบหรื อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง หำกเรื่ องใดที่ไม่สำมำรถชี้แจงได้ก็แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชั้นทรำบ
4) การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสั งคม
พนักงำนพึงเข้ำร่ วมในกิจกรรมทำงสังคมทั้งภำยในและภำยนอกสำนักงำนเพือ่
สร้ำงสรรค์และพัฒนำสังคมโดยส่วนรวมให้เจริ ญก้ำวหน้ำ โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่องำนของ
สำนักงำน
ข้ อพึงปฏิบัติต่อตนเอง
พนักงำนพึงประพฤติปฏิบตั ิตนอยูใ่ นกรอบศีลธรรมอันดี ไม่กระทำกำรใดอันก่อให้เกิด
ควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง และขององค์กร ดังนี้
1) การประพฤติตน
พนักงำนต้องไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศกั ดิ์ของ
ตนและสำนักงำน เช่น ไม่กระทำตนเป็ นคนมีหนี้สินรุ งรัง ไม่หมกมุ่นในกำรพนันและอบำยมุข เป็ นต้น
รวมทั้งวำงตนให้เป็ นที่เชื่อถือศรัทธำของบุคคลทัว่ ไป
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พนักงำนพึงยึดมัน่ ในระบบคุ ณธรรม ไม่ แสวงหำตำแหน่ ง ควำมดี ควำมชอบ หรื อ
ประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจำกผูบ้ งั คับบัญชำหรื อจำกบุคคลอื่น
3) การอุทิศเวลาในการทางาน
พนักงำนพึงอุทิศเวลำให้กบั งำน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสำนักงำนเป็ นสำคัญ
ในกำรขอลำหยุดงำน พนักงำนควรพิจำรณำขอลำตำมควำมจำเป็ นหรื อขอลำในเวลำที่เหมำะสมและ
ไม่กระทบกับงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบอยู่
4) การแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม
พนักงำนพึงศึกษำหำควำมรู ้และประสบกำรณ์เพือ่ เสริ มสร้ำงตนเอง ให้เป็ นผูม้ ีควำมรู ้
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิง่ ขึ้น
5) การมุ่งผลสั มฤทธิ์ของงาน
พนักงำนพึงปฏิบตั ิงำนด้วยควำมตั้งใจและมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็ นหลัก
รักษำมำตรฐำนของงำนให้มีคุณภำพเสมอ มีควำมโปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
ข้ อปฏิบัติหลังพ้ นจากตาแหน่ งหน้ าที่
1) การไม่ เปิ ดเผยข้ อมูล
หลังจำกพ้นจำกตำแหน่งหน้ำที่แล้ว ต้องไม่นำข้อมูลทีไ่ ม่พงึ เปิ ดเผยหรื อนำเอกสำร
ซึ่งได้รับหรื อล่วงรู ้ในขณะปฏิบตั ิหน้ำที่ไปเปิ ดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรื อบุคคลใกล้ชิด
2) การไม่ ปฏิบัติงานให้ แก่ บุคคลที่อาจส่ งผลกระทบต่ อการดาเนินการของสานักงาน
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่พน้ จำกกำรเป็ นพนักงำน ต้องไม่ปฏิบตั ิงำนให้แก่
บุคคลใดที่ตนเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยกับบุคคลดังกล่ำวในลักษณะที่อำจ
ทำให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์ทำงคดีในทำงที่ไม่สมควร หรื ออำจทำให้เกิดข้อครหำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ของสำนักงำน ทั้งนี้ เฉพำะกรณี ที่กำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยกับบุคคลนั้นยังไม่เสร็จสิ้นจนถึงที่สุดไม่ว่ำ
ในขั้นตอนใด เช่น กำรให้ช้ ีแจง กำรพิจำรณำเรื่ องร้องเรี ยน กำรรวบรวมพยำนหลักฐำน
กำรกล่ำวโทษ หรื อกำรพิจำรณำคดีในชั้นศำล เป็ นต้น
(ดูแนวปฏิบตั ิในภำคผนวก)
ข้ อแนะนาเมื่อมีปัญหาหรื อข้ อสงสั ย
จรรยำบรรณพนักงำนที่กำหนดไว้น้ ี คงจะไม่สำมำรถครอบคลุมถึงทุกกรณี ที่อำจมีข้ นึ ได้
ดังนั้น เมื่อมีปัญหำในทำงปฏิบตั ิหรื อมีขอ้ สงสัย พนักงำนควรปรึ กษำผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชั้น
ส่วนงำนที่ออกระเบียบปฏิบตั ิ หรื อฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
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ผูบ้ งั คับบัญชำทุกลำดับชั้นและฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่ควบคุมดูแลเพือ่ ให้มี
กำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณพนักงำนนี้อย่ำงทัว่ ถึงและเคร่ งครัด โดยมีหน้ำที่
1) วำงระเบียบ ข้อบังคับ แนวทำงปฏิบตั ิท้งั หลำยอันจำเป็ นแก่กำรบังคับใช้
จรรยำบรรณพนักงำน
2) เผยแพร่ และปลูกฝังจรรยำบรรณให้เป็ นที่รับทรำบและถือปฏิบตั ิ
3) ติดตำม สอดส่อง กำรบังคับใช้และกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณพนักงำนนี้
กรณี พนักงำนที่มีกำรกระทำฝ่ ำฝื นจรรยำบรรณพนักงำน ผูบ้ งั คับบัญชำต้องว่ำกล่ำว
ตักเตือนหรื อลงโทษตำมควรแก่กรณี ตำมอำนำจหน้ำที่ที่กำหนดในข้อบังคับสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรพนักงำน ในกรณี ที่พนักงำนถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินยั สำนักงำนจะดำเนินกำร
สืบสวน หำข้อเท็จจริ งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบสวนทำงวินยั และหำกพบว่ำมีกำรกระทำผิดจริ ง
สำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษตำมขั้นตอนและระดับโทษที่กำหนดในข้อบังคับสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรพนักงำน หมวดวินยั และกำรลงโทษทำงวินยั
การแจ้ งเบาะแสการกระทาที่เข้ าข่ ายฝ่ าฝื นจรรยาบรรณพนักงาน
พนักงำนควรช่วยสอดส่องดูแล หำกพบว่ำพนักงำนรำยใดมีกำรกระทำที่เข้ำข่ำยฝ่ ำฝื น
จรรยำบรรณพนักงำน หรื อมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอันอำจทำให้เกิดข้อครหำซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
และควำมน่ำเชื่อถือในกำรทำหน้ำที่ของสำนักงำน พนักงำนที่พบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยลักษณะดังกล่ำว
ต้องให้ควำมร่ วมมือในกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำดังกล่ำวต่อสำนักงำนโดยตรงตำมช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
1) ทำงไปรษณี ย ์ : สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ฝ่ ำยตรวจสอบกิจกำรภำยใน เลขที่ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
2) ทำง email : whistle@sec.or.th หรื อ
3) จัดทำเป็ นเอกสำร ส่งไว้ในตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน ซึ่งตั้งอยูท่ ี่ช้ นั ทำงำนของฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน
ทั้งนี้ เบำะแสดังกล่ำวต้องเป็ นเรื่ องที่มีขอ้ มูลข้อเท็จจริ ง ซึ่งผูแ้ จ้งเบำะแสได้ประสบมำ
หรื อรับรู ้จำกแหล่งที่น่ำเชื่อถืออ้ำงอิงได้ และหำกผูแ้ จ้งเบำะแส สำมำรถระบุพยำนหลักฐำน หรื อพยำน
บุคคล ซึ่งสำมำรถให้รำยละเอียดเหตุกำรณ์ หรื อวันเวลำที่ชดั เจนได้ ก็จะเป็ นประโยชน์ในกำรดำเนินกำร
ของสำนักงำน

- 10 กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับแจ้ งเบาะแส
1) การรับแจ้ งเบาะแส
เมื่อได้รับเรื่ องกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำที่เข้ำข่ำยฝ่ ำฝื นจรรยำบรรณพนักงำน
ให้ฝ่ำยตรวจสอบกิจกำรภำยในส่งหนังสือแจ้งกำรรับเรื่ องไปยังผูแ้ จ้งเบำะแส (กรณี ที่ผแู ้ จ้งเบำะแสเปิ ดเผย
ตนเอง) และดำเนินกำรส่งเรื่ องดังกล่ำวให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้รับทรำบ
กำรแจ้ง เว้นแต่กรณี ที่เป็ นกำรแจ้งเบำะแสที่เกี่ยวข้องกับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
ให้ฝ่ำยตรวจสอบกิจกำรภำยในดำเนินกำรเอง
2) การรวบรวมและตรวจสอบข้ อเท็จจริง และการลงโทษผู้ฝ่าฝื น
เมื่อฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลรวบรวมข้อเท็จจริ งเบื้องต้นแล้ว ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชำของ
ผูถ้ ูกแจ้งเบำะแสทรำบ และให้ผบู ้ งั คับบัญชำดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งโดยเร็ว หำกเป็ นกรณี ที่
พนักงำนกระทำกำรฝ่ ำฝื นจรรยำบรรณ ผูบ้ งั คับบัญชำต้องว่ำกล่ำวตักเตือนหรื อลงโทษ
ตำมควรแก่กรณี ตำมอำนำจหน้ำที่ที่กำหนดในข้อบังคับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วย
กำรพนักงำน และหำกเป็ นกรณี เข้ำข่ำยกระทำผิดวินยั สำนักงำนจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
สอบสวนทำงวินยั รวมทั้งพิจำรณำลงโทษตำมขั้นตอนและระดับโทษที่กำหนดในข้อบังคับสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรพนักงำน ตำมหมวดวินยั และกำรลงโทษทำงวินยั ต่อไป
ทั้งนี้ กำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่ำง ๆ ข้ำงต้น สำนักงำนได้กำหนดมำตรกำร
ที่จำเป็ นเพือ่ คุม้ ครองผูท้ ี่แจ้งเบำะแสและผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูลซึ่งอำจได้รับ
ผลกระทบด้วย
3) การสรุปและรายงานผล
ผูบ้ งั คับบัญชำจะสรุ ปผลกำรดำเนินกำรส่งให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล และฝ่ ำยทรัพยำกร
บุคคลจะรำยงำนผลให้ผแู ้ จ้งเบำะแสทรำบ (กรณี ที่ผแู ้ จ้งเบำะแสเปิ ดเผยตนเอง) ต่อไป
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อมูล
ผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูลจะได้รับควำมคุม้ ครอง
ดังต่อไปนี้
1) ผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูลไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผย
ตนเอง หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยตนเองอำจทำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยหรื อเกิดผลกระทบใด ๆ กับตนเองหรื อ
บุคคลใกล้ชิดของตน
2) ข้อมูลใด ๆ ที่สำมำรถระบุตวั ผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อมูลจะถูกเก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ และสำนักงำนจะดำเนินกำรอย่ำงระมัดระวังเท่ำที่จำเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ในกำรสอบหำข้อเท็จจริ ง โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย และผลกระทบต่อผูแ้ จ้งเบำะแส ผูท้ ี่ให้
ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็ นสำคัญ

- 11 3) ผูแ้ จ้งเบำะแสและผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูล หรื อให้ขอ้ มูลโดยสุจริ ต
จะไม่ถูกดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั และจะได้รับกำรคุม้ ครองจำกกำรกระทำที่ทำให้ได้รับผลกระทบ
หรื อไม่ปลอดภัย เช่น กำรข่มขู่ กำรคุกคำม กำรหน่วงเหนี่ยว กำรรบกวนกำรทำงำน หรื อ
กำรกระทำที่เป็ นกำรกลัน่ แกล้งหรื อทำให้ได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม
4) ในกรณี ที่ผแู ้ จ้งเบำะแสหรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูลเชื่อว่ำตนเอง
ถูกข่มขู่ คุกคำม หน่วงเหนี่ยว รบกวนกำรทำงำน หรื อกำรกระทำที่เป็ นกำรกลัน่ แกล้งหรื อทำให้ได้รับ
กำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม ให้รำยงำนต่อประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรง หรื อ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลโดยทันที และหำกยังไม่ได้รับกำรแก้ไข ให้รำยงำนผ่ำนช่องทำง
กำรแจ้งเบำะแสข้ำงต้น ทั้งนี้ ผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูลสำมำรถ
ร้องขอให้สำนักงำนกำหนดมำตรกำรคุม้ ครองใด ๆ ที่เหมำะสมเพิม่ เติมได้

- 12 ภาคผนวก
1) แนวปฏิบัติเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1.1 การห้ ามพนั ก งานซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารทางการเงิ น หรื อ การเข้ าเป็ น
คู่สัญญาในสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
1.1.1 สำนักงำนได้กำหนดห้ำมพนักงำนซื้อหลักทรัพย์บำงประเภทไว้ในข้อบังคับ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรพนักงำน
1.1.2 ให้พนักงำนยืน่ หนังสือแสดงควำมยินยอมของตนและของครอบครัวใน
กำรยินยอมให้สำนักงำนตรวจสอบกำรมีบญั ชี และกำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรื อตรำสำรกำรเงิน หรื อกำร
เป็ นคู่สญ
ั ญำในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ต่อสำนักงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ที่เริ่ มปฏิบตั ิงำนให้
สำนักงำน
1.1.3 ให้พนักงำนรำยงำนกำรมีบญั ชีของตนและของครอบครัว (รำยงำนในระบบ
รำยงำนหลักทรัพย์) ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ให้รำยงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั เริ่ มปฏิบตั ิงำนในสำนักงำน
(2) กรณี มีกำรเปิ ดบัญชีใหม่หรื อเปิ ดบัญชีเพิม่ เติม ให้รำยงำนภำยในวันที่
สิบห้ำของเดือนถัดจำกเดือนทีม่ ีกำรเปิ ดบัญชี
1.1.4 กำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรื อตรำสำรกำรเงิน หรื อกำรเป็ นคู่สญ
ั ญำในสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำใดที่ไม่ตอ้ งมีกำรเปิ ดบัญชี ให้พนักงำนรำยงำนกำรซื้อขำยหรื อกำรเข้ำหรื อออกจำกกำร
เป็ นคู่สญ
ั ญำดังกล่ำวของตนและของครอบครัว ภำยในวันที่สิบห้ำของเดือนถัดจำกเดือนที่มีกำรซื้อขำย
หรื อเข้ำหรื อออกจำกกำรเป็ นคู่สญ
ั ญำในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ดูรำยละเอียดหลักทรัพย์ที่สำนักงำนห้ำมพนักงำนซื้อและหลักทรัพย์
ที่ซ้ือได้และหลักเกณฑ์กำรรำยงำนหลักทรัพย์ได้ใน intranet ของสำนักงำน
1.2 การรายงานการทางานในสถานประกอบการอื่น
1.2.1 กำรที่พนักงำนจะเข้ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูจ้ ดั กำรหรื อ
ดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลกั ษณะงำนคล้ำยคลึงกันนั้นในห้ำงหุน้ ส่วนหรื อบริ ษทั ให้จดั ทำบันทึก
ขออนุญำตจำกสำนักงำนเสนอผ่ำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชั้น โดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อและ
ที่ต้งั สถำนประกอบกำร วัตถุประสงค์ของสถำนประกอบกำร หน้ำที่กำรงำนและเวลำทำงำน และเหตุผล
ควำมจำเป็ นในกำรดำรงตำแหน่งดังกล่ำว
1.2.2 กรณี พนักงำนได้รับเชิญให้เป็ นผูบ้ รรยำยในหลักสูตรกำรศึกษำของ
สถำบันกำรศึกษำและ/หรื อทำงำนในสถำนประกอบกำรใด ๆ ไม่วำ่ จะมีวตั ถุประสงค์ในทำงธุรกิจหรื อไม่
ซึ่งเป็ นนอกเวลำทำกำรของสำนักงำน พนักงำนต้องรำยงำนกำรทำงำนผ่ำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชั้น
เพือ่ เสนอต่อเลขำธิกำร รองเลขำธิกำร หรื อผูช้ ่วยเลขำธิกำรซึ่งควบคุมดูแลงำนตำมสำยงำนแล้วแต่กรณี

- 13 เพือ่ ทรำบ โดยระบุรำยละเอียดชื่อและที่ต้งั สถำนประกอบกำร วัตถุประสงค์ของสถำนประกอบกำร
หน้ำที่กำรงำนและเวลำที่ปฏิบตั ิงำน เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อเลิกกำรทำงำนตำมทีไ่ ด้แจ้งไว้แล้ว
ให้รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงหรื อเลิกกำรทำงำนด้วย
2) แนวปฏิบัติเมื่อขอลาออกจากงาน
2.1 กาหนดระยะเวลาในการขอลาออก
เพือ่ สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้กบั บุคคลภำยนอกรวมถึงองค์กรภำยใต้กำรกำกับดูแล
ของสำนักงำน ป้องกันข้อครหำในเรื่ องกำรนำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรทำงำนในสำนักงำนไปใช้ในทำงที่
ไม่เหมำะสมหรื ออำจมีกำรแสวงประโยชน์ในทำงมิชอบ ซึ่งจะกระทบถึงควำมน่ำเชื่อถือในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ของสำนักงำน สำนักงำนจึงกำหนดหลักเกณฑ์กำรขอลำออกจำกงำนของพนักงำนไว้ดงั นี้
2.1.1 พนักงำนหมวดอำนวยกำรขึ้นไป ให้ขออนุญำตก่อนวันที่ขอลำออก
ไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
2.1.2 พนักงำนต่ำกว่ำหมวดอำนวยกำร
กลุ่มที่ 1 เป็ นส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตลำดทุน (เช่น ฝ่ ำยกำกับตลำด
ฝ่ ำยกำกับบัญชีตลำดทุน ฝ่ ำยกำกับและตรวจสอบธุรกิจจัดกำรลงทุน ฝ่ ำยกำกับและตรวจสอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ฝ่ ำยกำกับและพัฒนำกำรขำยผลิตภัณฑ์กำรลงทุน ฝ่ ำยคดี ฝ่ ำยงำนเลขำธิกำรและสื่อสำรองค์กร
ฝ่ ำยจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตรำสำรทุน ฝ่ ำยจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตรำสำรทุนและโครงสร้ำงพื้นฐำน
ฝ่ ำยจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตรำสำรหนี้ ฝ่ ำยตรวจสอบตลำดทุน ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ฝ่ ำยนโยบำยและ
พัฒนำธุรกิจจัดกำรลงทุน ฝ่ ำยนโยบำยและพัฒนำธุรกิจตัวกลำง ฝ่ ำยบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร ฝ่ ำยใบอนุญำต
ธุรกิจตัวกลำง และส่งเสริ มธุรกิจ SME ฝ่ ำยพัฒนำบริ ษทั ฝ่ ำยยุทธศำสตร์และวำงแผน ฝ่ ำยวิจยั
ศูนย์คดีปกครอง) ให้พนักงำนหมวดช่วยอำนวยกำร/หมวดนักวิชำกำร และหมวดบริ หำรงำนขออนุญำต
ก่อนวันที่ขอลำออกไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน และ 60 วัน ตำมลำดับ
กลุ่มที่ 2 เป็ นส่ วนงำนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลตลำดทุน (เช่น ฝ่ ำยกฎหมำย
และพัฒนำ ฝ่ ำยพัฒนำกฎเกณฑ์ 1 ฝ่ ำยพัฒนำกฎเกณฑ์ 2 ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ฝ่ ำยกำรเงินและบริ หำรทัว่ ไป ฝ่ ำยส่งเสริ มบรรษัทภิบำล ศูนย์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ)
ให้พนักงำนขออนุญำตก่อนวันทีข่ อลำออกไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
2.1.3 พนักงำนต่ำกว่ำหมวดบริ หำรงำน ให้ขออนุญำตล่วงหน้ำก่อนวันที่ขอลำออก
ไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
กำรกำหนดระยะเวลำกำรขอลำออกล่วงหน้ำข้ำงต้น เพือ่ ให้กำรพิจำรณำ
มอบหมำยงำนในช่วงที่อยูร่ ะหว่ำงขอลำออกเป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและเป็ นงำนที่มิได้เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลลับหรื อข้อมูลสำคัญอันเป็ นกำรป้องกันปัญหำข้อครหำเรื่ องกำรมีหรื อกำรใช้ขอ้ มูล

- 14 แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นและสมควร สำนักงำนก็อำจพิจำรณำผ่อนผันระยะเวลำ
กำรขอลำออกจำกงำนล่วงหน้ำได้ตำมควำมเหมำะสม
2.2 การลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
พนักงาน
ในกำรขอลำออกจำกงำน พนักงำนจะต้องลงนำมในบันทึกรับรองกำรรักษำควำมลับ
และกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณพนักงำนเมื่อพ้นจำกกำรเป็ นพนักงำน (แบบ รปภ.6) เพือ่ ให้คำมัน่ ดังนี้
2.2.1 รักษำควำมลับที่ได้ล่วงรู ้ เข้ำถึง ปฏิบตั ิ หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องในระหว่ำงปฏิบตั ิ
หน้ำที่ไว้ตลอดไป
2.2.2 ไม่เปิ ดเผยควำมลับของสำนักงำน หรื อ ทำให้ควำมลับของสำนักงำนต้อง
รั่วไหลโดยวิธีกำรใด ๆ ให้แก่บุคคลผูไ้ ม่มีอำนำจหน้ำที่
2.2.3 ไม่ปฏิบตั ิงำนให้แก่บุคคลใดที่ตนเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำร
ทำงกฎหมำยกับบุคคลดังกล่ำวในลักษณะที่อำจทำให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์ทำงคดีในทำงที่ไม่สมควร
หรื ออำจทำให้เกิดข้อครหำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของสำนักงำน ทั้งนี้ เฉพำะกรณี ที่กำรดำเนิ นกำรทำง
กฎหมำยกับบุคคลนั้นยังไม่เสร็จสิ้นจนถึงที่สุด ไม่วำ่ ในขั้นตอนใด เช่น กำรให้ช้ ีแจง กำรพิจำรณำเรื่ อง
ร้องเรี ยน กำรรวบรวมพยำนหลักฐำน กำรกล่ำวโทษ หรื อกำรพิจำรณำคดีในชั้นศำล เป็ นต้น
ทั้งนี้ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่พน้ จำกกำรเป็ นพนักงำน

