
 

 

 

 

 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
ส าหรับพนักงาน 
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จรรยาบรรณธุรกิจ 
ส าหรับพนักงานบริษทัหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายหลักว่า การด าเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติงานโดยชอบ บริษัทประสงค์ที่จะให้พนักงานปฏิบัติตามตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้ และให้
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีจุดประสงค์ให้พนักงานทุกท่านได้อ่ านและท า
ความเข้าใจอย่างแท้จริงพร้อมทั้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาของจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้มุ่งหมายให้
ครอบคลุมถึงการกระท าของพนักงาน และความสัมพันธ์ของพนักงานกับบุคคลภายนอก บริษัทจะยึดถือตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจนี้และใช้บังคับอย่างเคร่งครัด 
 

 ข้อ  1  ให้ยกเลิกแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันท่ีประกาศเป็นต้นไป  

 การยกเลิกแนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการใดๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว         
ตามแนวปฏิบัติที่ถูกยกเลิกดังกล่าว 

 ให้ถือว่าพนักงานที่เข้าท างานอยู่ก่อนวันที่จรรยาบรรณธุรกิจนี้ใช้บังคับ ต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับนีต้ั้งแต่วันท่ีประกาศเป็นต้นไป 
 
 ข้อ  2  ในจรรยาบรรณธุรกิจนี้ 
 “พนักงาน” หมายถึง พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
 “บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
 
 ข้อ  3  การด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม 
 ชื่อเสียงของบริษัท ด้านความซื่อสัตยท์างธุรกิจ ถือเป็นสมบัติอันมีค่าสูงสุด พนักงานมีหน้าที่ในการรักษาชื่อเสียง
ดังกล่าว ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนโดยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานหลัก อันจะน ามาซึ่ง
ความเป็นที่เชื่อถือและผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 
 
 ข้อ  4  การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามจารีต ประเพณี และศีลธรรม      
อันด ี
 การด าเนินการใดๆ ของพนักงาน (ทั้งในนามส่วนตัวและในนามบริษัท) และการด าเนินการของบริษัทเอง ต้องอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อาทิเช่น กฎหมายของประเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานรัฐบาล 
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ พนักงานต้องไม่มีส่วนรู้เห็นช่วยเหลือหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด 
ฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ  

หากพนักงานได้พบเห็นพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท า
ความผิดตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จารีต ประเพณี หรือศีลธรรมอันด ีพนักงานจะแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติการณ์ดังกล่าวให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานก ากับดูแลได้รับทราบ โดยไม่ชักช้า 
  



 ข้อ  5  การจัดท าบันทึกและรายงานต่าง ๆ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
 ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละด้าน จะต้องถูกจัดเก็บรวบรวมอย่างถูกต้อง ข้อมูล
ส าคัญๆ ต่างๆ ต้องมีความครบถ้วน และสามารถน าออกมาใช้ได้ตลอดเวลา 
 
 ข้อ  6  การให้ข้อมูลท่ีเป็นความจริง 
 การให้ข้อมูลข่าวสารใดๆ ของพนักงานแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ท้ังในรูปเอกสารหรือด้วยการ
บอกกล่าวในนามของบริษัท พนักงานต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็นและเป็นความจริงเท่านั้น 
 

ข้อ  7  การรักษาความลับของลูกค้า 
 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมด จะต้องถูกพิจารณาและเก็บรักษาเป็นความลับที่สุด และต้องไม่น าไป
เปิดเผย หากไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอ านาจ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก พนักงานควรปรึกษาผู้บังคับบัญชา หน่วยงานด้านกฎหมายและหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย 
 
 ข้อ  8  การมีข้อมูลท่ีเพียงพอเกี่ยวกับลูกค้า 
 พนักงานมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเพียงพอ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 
ข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้วิเคราะห์หรือตัดสินใจเพื่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 ข้อ  9  การขัดแย้งกันของผลประโยชน์ 
 ผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัท ต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้พนักงานทุกท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติอันเกิดจากการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ของตนกับลูกค้า และ/หรือบริษัท พนักงาน
จะต้องประพฤติปฏิบัติในแนวทางซึ่งท าให้เชื่อแน่ว่าไม่มีการขัดกัน หรือแม้แต่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน ต่อหน้าที่ของพนักงานท่ีจะตอ้งกระท าให้แก่บริษัท หรือต่อลูกค้าของบริษัท พนักงานจะต้อง
หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ดังกล่าว  เช่น  ไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควร
จากลูกค้าอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ในการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ พนักงานจะต้องเปิดเผยในสาระส าคัญทั้งการที่ตน หรือครอบครัวเป็นเจ้าของกิจการ มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในผลประโยชน์ของลูกค้า หรือคู่แข่งของบริษัท เป็นต้น หากมีความสงสัยว่าการกระท านั้นๆ จะก่อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ ให้ขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายใน 
 
 ข้อ  10  การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 
 ความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัท เป็นส่ิงมีค่าที่พนักงานต้องช่วยกันรักษาไว้ ทรัพย์สินต่างๆ ของลูกค้าจะถูกแยก
อย่างชัดเจนจากทรัพย์สินของพนักงานหรือของบริษัท ทั้งในแง่ตัวเลขทางบัญชีและการจัดเก็บทรัพย์สิน พนักงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 



 ข้อ  11  การปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพ 
 พนักงานจะใช้ความพยายามในการรักษามาตรฐานความรู้และความสามารถอย่างมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง พนักงานต้องมีความรับผิดชอบในการท าความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบในการปฏิบัติงาน 
เพื่อท่ีจะรักษาระดับความสามารถในการปฏิบัติงานและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัท  
 

ข้อ  12  การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมส่วนรวม 
 พนักงานจะให้ความส าคัญและสนับสนุนการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัท
ตั้งอยู่ รวมถึงการช่วยเหลือสาธารณกุศล การบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และการรักษาส่ิงแวดล้อมตามความ
เหมาะสม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองค์กรและชุมชนภายนอกองค์กร 
 

ข้อ  13  การควบคุมภายในและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแล 
 พนักงานทุกท่านต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความจ าเป็นของการควบคุมภายใน ในกิจกรรมทุกด้านของ
บริษัท พนักงานทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบียบมาตรฐานของการปฏิบัติงานและช่วยเสริมสร้างการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมได้ โดยการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในงานที่ตนปฏิบัติ และหากพบ
จุดใดเป็นข้อบกพร่องก็ต้องพยายามแก้ไขและแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบ เพื่อช่วยกันป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
ต่อตนเอง หน่วยงาน และบริษัท  

พนักงานจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแล ทั้งที่เป็นหน่วยงานภายในบริษัทและหน่วยงานของทาง
ราชการในการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนด  
 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 
 
                   สรรเสริญ วงศ์ชะอุม่   
                                           (นายสรรเสริญ วงศช์ะอุ่ม) 
                 ประธานคณะกรรมการบริษัท  

 
 


