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บททัว่ไป 

1. วิสยัทศัน์ 

 ผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิทีน่ิยมชมชอบของลกูคา้ในแต่ละทอ้งถิน่ 

 

2. พนัธกิจ 

 บรษิัทที่ให้บรกิารทางการเงนิที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเกินความคาดหมาย โดยการ

บรกิารลกูคา้แต่ละทอ้งถิน่ทีม่มีาตรฐานระดบัสากล ดว้ยบุคคลกรมอือาชพี ทีม่คีุณธรรม และความสามารถ 

เพื่อบรรลุผลประโยชน์สงูสุดต่อลกูคา้ พนกังาน และผูถ้อืหุน้ 

 

3. ค่านิยมองคก์ร 

ความซ่ือสตัย ์(Honesty): เต็มเป่ียมด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใส มวีนิัยต่อกฎระเบยีบ กติกา     

มคีุณธรรม กลา้ยดืหยดัเชื่อมัน่และท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

ความเป็นเลิศ (Excellence):  ท างานดว้ยความเป็นมอือาชพีตามมาตรฐานทีต่ ัง้ไว ้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย พัฒนาตนเองอย่าง

สม ่าเสมอและแสวงหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในระดบัที่สูงขึ้น     

มแีผนในเชงิรกุในการท างาน สามารถปรบัตวัไดก้บัการเปลีย่นแปลง 

ความสร้างสรรค ์(New Ideas): มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การ

ใหบ้รกิารลูกคา้และกระบวนการท างานมปีระสทิธภิาพดมีากขึน้ พรอ้มรบั

การเปลีย่นแปลงของโลกธุรกจิตลอดเวลา 

ความก้าวหน้า (Growth): รกัการเรยีนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยความตัง้ใจ ให้เกิดผล

ในทางที่ดกีว่า เพื่อต่อยอดธุรกจิให้เตบิโตอย่างรวดเรว็ มผีลก าไรสูงขึ้น

ทุกปี อยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 

4. ค าจ ากดัความ 

ให้ใช้ค าจ ากดัความดงัต่อไปนี้กบัค าต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง

ธุรกจิของบรษิทั เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ดงันี้ 

“กรรมการ”  หมายถงึ บุคคลซึ่งมคีุณสมบตัขิองกรรมการ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ได้รบัการเลอืกตัง้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการ และในที่นี้ให้หมาย
รวมถงึ กรรมการบรหิาร กรรมการบรษิทั และทีป่รกึษาคณะกรรมการ  
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 “ผูบ้ริหาร”  หมายถึง พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารพึงประพฤติและปฏิบัติตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกจิในฐานะพนักงานคนหนึ่ง และพงึรบัผดิชอบในผลงานของตนเองและของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา รวมทัง้มแีนวทางปฏบิตัิที่ดเีพื่อเสรมิสร้างการเป็นผู้บรหิารที่ด ีและในฐานะ
ผู้บงัคบับญัชาของพนักงาน ผู้บรหิารพงึเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตัิที่ดี
ใหแ้ก่พนกังาน 

“พนักงาน”  หมายถงึ พนักงานประจ า พนักงานชัว่คราว พนักงานภายใต้สญัญาพเิศษ และผู้ที่จะได้รบัการ
ว่าจา้งจากบรษิทัฯ บรษิทัฯ ถอืว่าการท างานที่มปีระสทิธภิาพมใิช่เกดิจากความรูค้วามสามารถ
ของพนักงานเท่านัน้ ความประพฤต ิและวธิกีารปฏบิตังิานของพนักงานย่อมมผีลกระทบต่อตวั
พนกังาน ต่อเพื่อนรว่มงาน และต่อบรษิทัฯ ดว้ย 

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถงึ บุคคล กลุ่มบุคคล นิตบิุคคลที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งหรอืได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ  

“ลกูค้า”  หมายถงึ ผูม้อุีปการะคุณต่อบรษิทัฯ และพงึไดร้บัการบรกิารทีด่เีพื่อเป็นการจงูใจใหลู้กคา้กลบัมา
ใชบ้รกิารในอนาคต  

“คู่ค้า”   หมายถงึ บุคคล กลุ่มบุคคล นิตบิุคคล ทีท่ าธุรกจิรว่มกบับรษิทัฯ 

“เจ้าหน้ีการค้า” หมายถงึ บุคคล กลุ่มบุคคล นิตบิุคคล ทีบ่รษิทัจะตอ้งท าการช าระเงนิค่าสนิคา้และ/หรอืค่าบรกิาร
  เมือ่ถงึระยะเวลาทีต่กลงกนัไว ้

จรรยาบรรณทางธรุกิจ 

บรษิทัค านึงถงึความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจร่วมกบัคู่ค้า ยดึถอืความถูกต้อง เป็น
ธรรม โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนกังานของบรษิทั ศกึษาจรรยาบรรณทางธุรกจิและยดึถอืเป็นหลกัในการปฏบิตังิาน ดงันี้  

ข้อพึงปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 

1.1 เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอยา่งครบถว้น เพยีงพอ ยตุธิรรม และโปรง่ใส  
1.2 ระมดัระวงัในการปฏบิตัิการใด ๆ อนัจะท าให้ผู้ถือหุ้นเกดิความสบัสนและส าคญัผดิในข้อเท็จจรงิของ

สารสนเทศ 
1.3 ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมอยา่งเท่าเทยีมกนั  
1.4 ก ากบัดแูลใหม้กีารบรหิารองคก์รดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบเพื่อป้องกนัความเสยีหายต่อผูถ้อืหุ้น 

2. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อลูกค้า  
2.1 ปฏบิตัต่ิอลกูคา้ทุกรายดว้ยความซื่อสตัย ์เสมอภาค เท่าเทยีม และเป็นธรรม  
2.2 ปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ตกลงทีม่ต่ีอลกูคา้อยา่งโปรง่ใส และเครง่ครดั 
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2.3 ดแูลและรกัษาผลประโยชน์ของลกูคา้อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
2.4 รกัษาความลบัของลูกคา้ รวมถงึไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของบรษิทัและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยมชิอบ เวน้แต่ 

จ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย  
2.5 จดัให้มรีะบบหรอืช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคดิเห็นหรอืร้องเรยีนเกี่ยวกบับรกิาร และ

ด าเนินการแกไ้ขรวมทัง้แจง้ผลใหล้กูคา้ทราบอย่างรวดเรว็ 
2.6 มกีารรกัษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยัง่ยืน ไม่เรยีกรบัสินบน และ/หรอื ผลประโยชน์ของก านัล 

ทรพัยส์นิ และการเลีย้งสงัสรรคใ์นรปูแบบใด ๆ ทีส่่อถงึเจตนาดงักล่าวเพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อลกูคา้อย่างไม่
ถูกตอ้ง   

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อคู่แข่งขนั  
3.1 ปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ ภายใตก้รอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่แีละเป็นธรรม  
3.2 ไมพ่ยายามท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาโดยปราศจากความเป็นจรงิ  
3.3 ด าเนินธุรกจิโดยไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ดว้ยวธิทีีไ่มสุ่จรติหรอืไมเ่หมาะสม  

4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อคู่ค้า เจ้าหน้ีการค้า  
4.1 ปฏบิตัต่ิอคู่คา้ เจา้หนี้การคา้ ดว้ยความซื่อสตัย ์เสมอภาค เท่าเทยีม และเป็นธรรม โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน

ของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย  
4.2 ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสญัญาที่มต่ีอคู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เป็นส าคญั รวมทัง้ช าระคืนเงินต้น

ดอกเบีย้และดูแลคุณภาพหลกัทรพัยค์ ้าประกนัต่าง ๆ ภายใต้สญัญาทีเ่กี่ยวขอ้ง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  

4.3 หลกีเลีย่งการจดัหา จดัซือ้ จดัจา้งทีข่ดักบัผลประโยชน์โดยรวมของบรษิทั 
4.4 ผูเ้กีย่วขอ้งกบักจิกรรมจดัหา จดัซือ้ จดัจา้งตอ้งไมร่บัประโยชน์ไมว่่าทางตรง หรอืทางออ้มจากคู่คา้ 
4.5 ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตน หรอือาศยัอ านาจหน้าที่ของผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของตน หรอืช่วยเหลอืผู้อื่น

ในทางมชิอบ 
4.6 หลกีเลี่ยงการรบัของขวญั ของก านัล หรอืผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามขอ้ตกลง

ทางการคา้อนัอาจก่อใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
4.7 ก าหนดกลยุทธ์ในการบรหิารเงนิทุนเพื่อความมัน่คงทางการเงนิ เพื่อป้องกนัมใิห้บรษิัทอยู่ในฐานะที่

ยากล าบากในการช าระเงนิคนืแก่คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า อีกทัง้มกีารบรหิารสภาพคล่องทางการเงนิเพื่อ
เตรยีมพรอ้มในการช าระเงนิใหแ้ก่คู่คา้ เจา้หนี้การคา้ ของบรษิทัตามก าหนดระยะเวลาของสญัญา  

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 
5.1 ใหค้วามเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนโดยไมเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอผูใ้ดผูห้นึ่ง 
5.2 สนับสนุน ส่งเสรมิและให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ ความสามารถ ทกัษะของพนักงาน โดยให้

โอกาสพนกังานอยา่งทัว่ถงึทุกระดบัชัน้อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า  
5.3 ใหม้กีารอบรมและปลกูฝังแนวความคดิและการปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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5.4 ประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างเป็นธรรม รวมทัง้ก าหนดผลตอบแทนใหพ้นักงานทุกระดบัชัน้ในอตัราที่
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยให้ความส าคญัในเรื่องสวสัดภิาพ ความมัน่คง และความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานของพนกังานเป็นหลกั 

5.5 จดัสถานที่ท างานทีถู่กสุขลกัษณะ และสรา้งสิง่แวดลอ้มที่ดสี าหรบัพนักงาน เพื่อใหม้คีวามปลอดภยัต่อ
ชวีติและใหก้ารดแูลดา้นสุขอนามยัทีด่ขีองพนกังาน 

5.6 รบัฟังความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของพนกังาน และพจิารณาน าไปใชใ้นทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
5.7 บรษิัทปฏบิตัิต่อพนักงานทุกคนโดยยดึหลกัสทิธมินุษยชน ศกัดิศ์รแีละความเสมอภาคส่วนบุคคล ไม่

กระท าการใดๆ ทีล่ะเมดิสทิธแิละเสรภีาพส่วนบุคคลทัง้ทางตรงและทางออ้ม  
6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

6.1 ด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เข้าไปมสี่วนร่วมหรอืให้การสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรอื 
ทางออ้ม หรอืด าเนินธุรกจิกบัองคก์รและ/หรอืบุคคลทีก่ระท าผดิต่อกฎหมาย เป็นภยัต่อสงัคม 

6.2 ให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้เพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
เศรษฐกจิ 

6.3 จดัสรรงบประมาณส าหรบัใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมทางสงัคมอย่างต่อเนื่อง 
6.4 ส่งเสรมิและปลูกฝังให้ผู้บรหิารทุกระดบั และพนักงานมคีวามรบัผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อมและเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน 
6.5 ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติคนในชุมชนทีบ่รษิทัตัง้อยู ่เพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  
7.1 มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม มิให้เกิดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม  
7.2 ด าเนินกิจการโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ

สิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั 
7.3 ส่งเสรมิใหม้กีารใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิ 
7.4 ส่งเสรมิและใหค้วามร่วมมอื กบัหน่วยงานต่างๆ ดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

การใช้สิทธิทางสงัคมและการเมือง 
บรษิทัมกีารก าหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมอืง โดยเคารพต่อการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย ใหค้วามส าคญัในการเป็นกลางทางการเมอืง และส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดบัสามารถใชส้ทิธทิาง
การเมอืงของตน ตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมอืงด ีโดยหลกีเลีย่งการกระท าใด ๆ อนัเป็นการไม่ถูกต้อง 
ขดักบักฎหมายหรอืศลีธรรม ท าใหส้งัคมไม่สงบสุข ซึง่ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิ
หรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ของนกัการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงใด ๆ 
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 บรษิัทโดยคณะกรรมการบรษิัทก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บน
หลกัการทีว่่าการตดัสนิใจใด ๆ ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัเท่านัน้ 
และควรหลกีเลีย่งการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วน
ได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บรษิัททราบถึงความสมัพนัธ์หรอืการมสี่วนได้เสียของตนในรายการ
ดงักล่าว และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพจิารณาตดัสนิใจ รวมถงึไมม่อี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ ๆ  
 

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 บรษิทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่
มใิช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปรง่ใส ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนขอ้มูลอื่น ๆ ที่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึ่งล้วนมผีลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ 
 

วินัย 
 จรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิทัถอืเป็นวนิัยอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องด ารงตน และปฏบิตัติาม
อย่างเคร่งครดั พนักงานที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการ
ปฏบิตังิานของบรษิทั พนกังานทุกคนมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามและส่งเสรมิใหผู้อ้ื่นปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทั 
ซึง่การกระท าต่อไปนี้ถอืเป็นการผดิจรรยาบรรณ 

1. ไมป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณ  
2. แนะน าส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ  
3. ละเลยเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรอืควร

ทราบเนื่องจากเกีย่วขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผดิชอบของตน 
4. ไม่ใหค้วามร่วมมอืหรอืขดัขวางการสบืสวน สอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิทีอ่้างว่าไดม้กีารฝ่าฝืน หรอืการไม่

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ  
5. การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมต่อผูอ้ื่น เนื่องจากการทีผู่น้ัน้รายงานการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ  

ทัง้นี้ การกระท าที่เข้าข่ายผดิจรรยาบรรณดงักล่าวข้างต้น ให้ปฏบิตัิตามกระบวนการพจิารณาและลงโทษตาม

ระเบยีบ ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทั นอกจากนี้พนกังานทีท่ าผดิจรรยาบรรณอาจไดร้บัโทษตาม

กฎหมาย หากการกระท า นัน้เป็นความผดิตามกฎหมาย 
 

นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

  บรษิัทจะด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัในการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และยดึมัน่คุณธรรม จรยิธรรม 

บรหิารงานด้วยความโปร่งใส และรบัผิดชอบต่อผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัง้นี้ บรษิัทได้ก าหนดแนวทางในการ

ประพฤตปิฏบิตัทิีเ่หมาะสมของคณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน ในนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่

ด ีและจรยิธรรมทางธุรกจิ  ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษทัภบิาล” ของบรษิทั รวมทัง้ไดจ้ดัท า “นโยบายการต่อต้าน

การคอรร์ปัชัน่” อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
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แนวทำงปฏิบัตใินกำรตดิตำมประเมินผลกำรปฏิบัตติำมแนวทำงต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปช่ัน  

  บริษัทจัดท ำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนกังำน ใชเ้ป็นแนวทำงกำรติดตำมประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นในกำรปฏิบตัิงำนและก ำหนด

กระบวนกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม อีกทัง้บริษัทจดัใหมี้กำรส่ือสำรแนวทำงปฏิบตัิในกำรติดตำมประเมินผลกำร

ปฏิบตัิตำมแนวทำงต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยเผยแพร่ใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ผ่ำนช่องทำง 

Intranet ของบรษิัท และปิดประกำศแนวทำงดงักลำ่วไว ้ณ ท่ีท ำกำรของบรษิัท โดยก าหนดใหม้แีนวทางปฏิบตัใินกำร

ตดิตำมประเมินผลกำรปฏิบตัติำมแนวทำงตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น ดงันี้ 

  1.ก าหนดให้ คณะกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน ประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองเกี่ยวกบัการปฏบิตัิ

ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ทีบ่รษิทัก าหนดขึน้  

  2.จดัให้มฝ่ีายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง การ

ก ากบัดูแลกจิการ และให้ขอ้เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่

ได้ร ับความเห็นจากคณะกรรมตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส าคัญและข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

  3.ก าหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รบัผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหก้ารน ามาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล ตลอดจน

ตดิตาม ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมนิต่อคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

  4.เมือ่มกีารสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแลว้ปรากฎว่า ขอ้มลูจากการตรวจสอบ มหีลกัฐานทีม่เีหตุอนัควรใหเ้ชื่อว่ามี

รายการ หรอืการกระท าซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทั 

รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรอืนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ของบรษิัท หรอืข้อสงสยัในรายงาน

ทางการเงนิ หรอืระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขตามผลการพจิารณา

ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบ 
 

บทลงโทษทางวินัย 
 ถา้พนกังานผูใ้ดฝ่าฝืน หรอืประพฤตผิดิจรรยาบรรณ บรษิทัจะพจิารณาลงโทษตามสมควรแห่งความผดิทีไ่ดก้ระท า
ดงัต่อไปนี้ 

1. ตกัเตอืนดว้ยวาจา  
2. ตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. ใหพ้กังานโดยไมจ่า่ยค่าจา้ง มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 7 วนั  
4. เลกิจา้งหรอืใหอ้อกจากงาน  
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การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัตาม  

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯทุกคนต้องรบัทราบ ท าความเข้าใจ รวมทัง้ถือปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกจิฉบบันี้ของบรษิทัฯอย่างเคร่งครดั โดยการท าแบบทดสอบเกี่ยวกบักฎเกณฑแ์ละการปฏบิตังิาน

ผ่านระบบ Intranet ของบรษิทั และน าผลทีไ่ด้มาประเมนิระดบัความรูแ้ละความเขา้ใจ และตระหนักถงึหน้าที่และ

ความรบัผิดชอบในการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และก าหนดให้ผู้บริหาร พนักงานที่ท า

แบบทดสอบได้คะแนนไม่ถงึเกณฑท์ี่ก าหนด ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิและท าแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ ์โดยผล

การทดสอบดงักล่าวจะถอืเป็นส่วนหนึ่งในการพจิารณาผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงาน และหากพบว่า

มกีารฝ่าฝืน หรอืกระท าการใด ๆ ที่ขดัต่อจรรยาบรรณทางธุรกจิ บรษิทัฯจะพจิารณาลงโทษตามความเหมาะสม 

อาจถงึขัน้ใหพ้น้สภาพจากการเป็นพนกังาน และอาจถูกด าเนินคดตีามกฎหมายในกรณกีารกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

   การตดิตามดูแลให้มกีารปฏิบตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ เป็นหน้าที่ของผู้บงัคบับญัชาทุกคนทุกระดบั 

โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของความรบัผดิชอบหลกั ซึง่บรษิทัฯ จะท าการทบทวน จรรยาบรรณธุรกจิ เป็นประจ าทุก 2 ปี 

เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบั สภาวการณ์ และสภาพแวดลอ้มธุรกจิทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป 
 

การให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และการจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน  

  บรษิทัให้ความส าคญัแก่พนักงานทุกคนในด้านการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม โดยได้ก าหนดนโยบาย

การจา่ยผลตอบแทนพนกังานดว้ยหลกัความเป็นธรรมในระดบัทีเ่หมาะสมและเทยีบเคยีงกบับรษิทัอื่นทีอ่ยูใ่นธุรกจิ

เดยีวกนั โดยบรษิทัพจิารณาตามความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ

ของพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทยีมกนั  

  บรษิัทได้มกีารจดัสวสัดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

เพื่อให้พนักงานได้รบัสวสัดิภาพความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อให้พนักงานมสีุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง    

บรษิัทได้มกีารประชาสมัพนัธ์สวสัดิการให้พนักงานทุกคนรบัทราบสิทธิข์องตน ผ่านการอบรมพนักงานที่เข้า

ปฏบิตังิานใหม ่ผ่านคู่มอืสวสัดกิารพนกังาน และระบบ Intranet ของบรษิทั 
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การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  

  บรษิทัให้ความเคารพและปฏบิตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปัญญา โดยก าหนดแนวทาง

ปฏบิตั ิดงันี้ 

1. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานต้องดูแลและรกัษาความลบัอนัเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทางปัญญาของ

บรษิัท และต้องไม่น าทรพัย์สนิทางปัญญาดงักล่าวของบรษิัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่ วนตนหรอืเพื่อ

บุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาต 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องเคารพและให้เกียรติสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาของผู้อื่น         

ไม่ละเมดิหรอืไม่น าผลงานของผู้อื่นไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนของผลงานไปใช้โดยไม่ได้รบัอนุญาต

จากเจา้ของผลงาน เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตหรอืใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 

 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม  

 บรษิทัตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ให้แก่ชุมชนและตอบ

แทนคืนสู่สงัคมอย่างแท้จรงิ โดยมวีตัถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างคน ดังนัน้ บรษิัทจงึมี

นโยบายในการให้ความช่วยเหลอืและพฒันาสงัคม ให้ความร่วมมอืในกจิกรรมต่าง ๆ กบัชุมชนโดยรอบในพื้นที่     

ที่บรษิัทเข้าด าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อชุมชน สงัคมและ

สิ่งแวดล้อมอันเนื่ องมาจากการด าเนินงานของบริษัทด้ วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  

คณะกรรมการยงัไดส้่งเสรมิใหผู้บ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัมจีติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและ

สงัคมดว้ย 

 

ความปลอดภยั สขุอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

 บรษิทัใหค้วามส าคญัในความปลอดภยั และชวีอนามยัของพนกังานทีท่ างาน ณ ส านกังานใหญ่และสาขา

ต่างๆ ของบรษิทัทีก่ระจายอยูท่ ัว่ประเทศไทย และชุมชนรอบขา้ง บรษิทัสนบัสนุนใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

และลดการใชท้รพัยากรทีไ่ม่จ าเป็นทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม ส่งเสรมิใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างาน

ทีด่ ี มคีวามปลอดภยั และปราศจากอนัตรายต่อชวีติและสุขภาพ การจดัสภาพแวดลอ้มในสถานทีป่ฏบิตังิานอยา่ง

เหมาะสม  
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แนวปฏิบติัด้านความปลอดภยั สขุอนามยั และส่ิงแวดล้อม  

1. บรษิัทส่งเสรมิให้ความปลอดภยัเป็นวาระส าคญั โดยจดัท าข้อก าหนดและมาตรฐาน ด้านคุณภาพ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดตาม

มาตรฐานสากล บุคลากรของ บริษัทต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อก าหนด 

มาตรฐาน และคู่มอืดา้นคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง

อยา่งเครง่ครดัโดยตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมดา้นคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ

สิง่แวดลอ้ม ตามทีบ่รษิทัก าหนด 

2. บรษิทัจะด าเนินการทุกวถิทีางเพื่อควบคุมและป้องกนัความสูญเสยีในรูปแบบต่างๆ อนัเนื่องมาจาก

อุบตัเิหตุ อคัคภียั การบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจากการท างาน ทรพัยส์นิสูญหายหรอืเสยีหาย การละเมดิ

ระบบรกัษาความปลอดภยั การปฏบิตังิานไม่ถูกวธิ ีและความผดิพลาดต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนรกัษา

สภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัต่อบุคลากรของบรษิทั และมกีารซกัซอ้มแผนการรกัษาความ

ปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ ถือเป็นหน้าที่รบัผดิชอบของผู้บรหิารและพนักงาน ในการรายงาน

อุบตัเิหตุ อุบตักิารณ์โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้

3. บรษิัทต้องจดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์และสื่อความ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูล

ใหก้บัผูบ้รหิารและพนักงานบรษิทั ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจนโยบาย 

กฎระเบยีบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตั ิและขอ้ควรระวงัต่างๆ ดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สิง่แวดลอ้มตลอดจนน าไปยดึถอืปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยไมก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพ ทรพัยส์นิ 

และสิง่แวดลอ้ม 

4. บรษิทัมุ่งมัน่ในการมสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และ

สิง่แวดลอ้มอยา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง การใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยตระหนักถงึ

ความส าคญัของสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภยัของผู้มสี่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริม

กิจกรรมทางสงัคมในการรกัษาสิ่งแวดล้อมและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลกัการ

พฒันาอยา่งยัง่ยนื 
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บนัทึกการแก้ไข 

วนัท่ีมีผล การประชุม รายละเอียดการแก้ไข / เพ่ิมเติม 
21 กมุภาพนัธ ์2563 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่

1/2563 
1. วสิยัทศัน์ 
2. พนัธกจิ 
3. คา่นิยมองคก์ร 
4. ค าจ ากดัความเกีย่วกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
5. ขอ้พงึปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ 
6. การใชส้ทิธทิางสงัคมและการเมอืง 
7. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
9. วนิยั 
10. นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
11. บทลงโทษทางวนิยั 
12. การตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม 

24 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
1/2564 

1. แก้ไขชื่อบริษัท จากเดิมเป็น บริษัท เฮงลิสซิ่ง 
จ ากัด  แก้ไข เ ป็น  บริษัท  เฮงลิสซิ่ ง  แอนด์  
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

27 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
1/2565 

1. จรรยาบรรณทางธุรกจิ 
2. จรรยาบรรณว่าดว้ยความระบผดิชอบต่อลกูคา้ 
3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 

เจา้หนี้การคา้ 
4. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อพนกังาน 
5. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบ ัผดิชอบต่อสงัคม 
6. จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบ ัผดิชอบต่อ

สิง่แวดลอ้ม 
7. แนวทางปฏิบัติในการติดตามประเมินผลการ

ปฏบิตัติามแนวทางต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
8. การตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม 
9. การใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และการจดั

สวสัดกิารทีเ่หมาะสมแกพ่นกังาน 
10. การไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์
11. การรว่มพฒันาชมุชนหรอืสงัคม 
12. ความปลอดภยั สขุอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
13. แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย สุขอนามยั และ

สิง่แวดลอ้ม 

 



 

 


