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บทนํา
คู่มอื ปฏิบตั ิงาน (Compliance Manual) ฉบับนี มีจุดมุ่งหมาย เพื"อให้ พนักงานของกลุ่มทิสโก้ ทราบถึงแนว
ปฏิบตั ิทางด้ านธุรกิจ และนโยบายโดยทัว" ไป (General Procedures and Policies) ที"เกี"ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ทิส โก้ ในฐานะที" ก ลุ่มทิส โก้ เ ป็ นสถาบันการเงิน ซึ"งได้ รับ อนุญ าตให้ ประกอบธุ รกิ จ ทังด้ า นธนาคารพาณิ ชย์ ธุร กิ จ
หลักทรัพย์ และธุรกิจอื"นที"เกี"ยวข้ อง และการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาชิกของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ กลุ่มทิสโก้ จะต้ องดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมายว่าด้ วยการธุรกิจสถาบันการเงิน
และกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบและข้ อบังคับที"เกี"ยวข้ องต่างๆ ตลอดจนจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจโดยเคร่งครัด วิธีปฏิบตั ิงานและนโยบายในคูม่ ือฉบับนี ได้ ถกู กําหนดขึนเพือ" ให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบีย บที"เกี" ยวข้ อง และจรรยาบรรณในการประกอบวิ ช าชีพดังกล่า ว พนัก งานที"ล ะเมิด ต่ อข้ อกํ า หนดวิ ธี
ปฏิบตั ิงาน นโยบาย และจรรยาบรรณเหล่านี อาจถูกพิจารณาความผิดทางวินยั จากกลุ่มทิสโก้ และหน่วยงานกํากับดูแล
ภายนอก
คู่มอื ปฏิบตั ิงานฉบับนีไม่ใช่ข้อสรุปของกฎหมาย หรือกฎระเบียบที"เกี"ยวข้ อง และไม่ได้ กําหนดขันตอนหรือวิธี
ปฏิบตั ิงานด้ านใดด้ านหนึง" โดยละเอียดเป็ นการเฉพาะ ผู้ทเี" กี"ยวข้ องในการปฏิบตั ิงานเท่านันที"จะมีความเชี"ยวชาญและทราบ
รายละเอียดในเรื" องดี คู่มือฉบับนีควรจะถือเป็ นหลักปฏิบตั ิงานหรื อนโยบายโดยทัว" ไปสําหรับพนักงานทุกคนในกลุ่มทิสโก้
นอกจากนี พนักงานในสายวิชาชีพของกลุม่ ทิสโก้ เช่น เจ้ าหน้ าทีก" ารตลาด เจ้ าหน้ าทีฝ" ่ ายจัดการลงทุน จะต้ องมีความคุ้นเคย
ไม่เพียงแต่กับวิธีปฏิบตั ิงานและนโยบายที"กําหนดในคู่มือฉบับนีเท่านัน แต่ยงั ต้ องศึกษาถึงกฎหมายกฎระเบียบที"เกี"ยวข้ อง
และข้ อปฏิบตั ิทเี" ฉพาะเจาะจงกับสายวิชาชีพของตนเองด้ วย
พนักงานของกลุ่มทิสโก้ ควรได้ อ่านและทํา ความเข้ า ใจอย่างถ่องแท้ ในเรื" องวิธีปฏิบัติงาน และนโยบายที"
กําหนดเอาไว้ ในคู่มือฉบับนี ตลอดจนติดตามการเปลี"ยนแปลงที"อาจเกิดขึนภายหลังให้ ทนั เป็ นปั จจุบนั เสมอ หากมีคําถาม
ใดๆ เกิ ดขึนให้ สอบถามกับผู้บังคับบัญชาเป็ นลํา ดับแรก หากคํา ตอบที"ได้ รับยังไม่ชัดเจน หรื อยังไม่เป็ นที"พอใจอาจขอ
คําปรึกษาได้ จากหน่วยงานกํากับและควบคุมภายใน (Compliance and Internal Control) โดยตรง
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Code of Corporate Ethics
1. ความซือสัตย์ สุจริ ต และยุตธิ รรม
ชื"อเสียงของกลุ่มทิสโก้ ในด้ านความซื"อสัตย์สจุ ริ ตถือเป็ นสมบัติอันมีค่าสูงสุด และถือเป็ นหน้ าที"ของกลุ่มทิสโก้ และ
พนักงานทุกคนที"จ ะต้ องปกป้ องสมบัติอันมีค่านีตลอดไป พนัก งานทุกคนจะต้ องปฏิบัติหน้ าที"ด้ว ยความซื"อสัตย์ สจุ ริ ต
ยุติธรรม และไม่กระทําการใดๆ ที"เป็ นการเอือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม หรื อกระทําการใดๆ อันส่อไปในทางทุจริต ซึ"งทําให้ เกิด
ความเสียหายต่อกลุม่ ทิสโก้ หรือลูกค้ า
2. ความระมัดระวัง
กลุม่ ทิสโก้ จะใช้ ความรอบคอบระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ โดยใช้ ความรู้ความสามารถ และความ
ชํานาญเยีย" งผู้ประกอบวิชาชีพทีจ" ะพึงกระทําในสถานการณ์นนๆ
ั
พนักงานทุกคนจะต้ องแน่ใจว่า ได้ ปฏิบตั ิงานบนพืนฐาน
หลักความระมัดระวังเสมอ
3. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบต่ างๆ
กลุม่ ทิสโก้ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ" กี"ยวข้ องกับธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ พนักงานทุกคนจะต้ องแน่ใจว่าได้
ปฏิบัติงานเป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที"เกี"ยวข้ อง ไม่ว่า จะประกาศโดยองค์กรของรัฐ หรื อหน่วยงานควบคุมตนเอง
(SRO) รวมทังไม่ช่วยเหลือผู้อื"นละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และจรรยาบรรณ การไม่ร้ ูกฎดังกล่าวจะไม่สามารถใช้
เป็ นข้ ออ้ างได้ หากมีการละเมิดเกิดขึน
ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องสอดส่องดูแลพนักงานภายใต้ สายการบังคับบัญชาของตนให้ ปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบทีเ" กีย" วข้ องโดยตรงกับธุรกิจที"ตนเองปฏิบตั ิงานอยูโ่ ดยเคร่งครัด และเมื"อมีข้อสงสัยใดๆ เกิดขึนควรจะสอบถามกับ
หน่วยงานกํากับและควบคุมภายใน (Compliance and Internal Control) โดยตรง
4. การบันทึกข้ อมูลและการจัดทํารายงาน
ความถูกต้ องในการเก็บบันทึกข้ อมูลของกลุ่มทิสโก้ และความน่าเชื"อถือของระบบการรายงาน เป็ นส่วนหนึง" ของการ
ดําเนินงานด้ วยความซื"อสัตย์สจุ ริต การบันทึกบัญชีและบันทึกข้ อมูลอื"นๆ ของกลุ่มทิสโก้ จะต้ องมีความถูกต้ อง สมบูรณ์ และ
เหมาะสม กับรายการที"เกิดขึน รายการสินทรัพย์ หนีสิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย ของกลุ่มทิสโก้ ทกุ รายการ รวมถึงภาระผูกพัน
ทังหมด จะต้ อ งมี ก ารจัด ทํ า บัน ทึ ก และจั ด ทํ า รายงานให้ ถูก ต้ อ งสมบูร ณ์ กลุ่ม ทิ ส โก้ จะไม่ ปิ ดบั ง ข้ อ มูล ใดๆ ต่ อ
ผู้สอบบัญชีที"ได้ รับการแต่งตัง หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื"น และจะเปิ ดเผยข้ อมูลที"จําเป็ นในการประเมินความถูกต้ องของงบ
การเงินตามที"ควร และในการประเมินความถูกต้ องเหมาะสมของเงื"อนไขทางการเงิน และการปฏิบตั ิการของกลุม่ ทิสโก้
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5. การรั กษาความลับของลูกค้ า
การรักษาความลับของกลุ่มทิสโก้ และลูกค้ าเป็ นหลักการพืนฐานในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ ข้ อมูลทุกอย่างที"
เกี" ย วข้ องกับรายการบัญชี และกิจกรรมของลูกค้ า ถือว่าเป็ นความลับ และจะไม่ถูกนํา ไปเปิ ดเผย ยกเว้ นในกรณี ที"ได้ รับ
อนุญาตจากลูกค้ า หรือกฎหมายกําหนดให้ เปิ ดเผย หรื อเพื"อดําเนินธุรกิจอันเป็ นปกติธุระ โดยความเห็นชอบของผู้มีอํานาจ
หน้ าที"รับผิดชอบ
การรักษาความลับของลูกค้ าจะขึนอยู่กับพนัก งานผู้ที"สามารถเข้ าถึงข้ อมูลของลูกค้ าในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน พนักงานเหล่านีจะต้ องคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นประการแรกเสมอในทุก ๆ สถานการณ์
6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
พนัก งานของกลุ่มทิสโก้ จ ะต้ องไม่ให้ ความสํา คัญ ต่อผลประโยชน์ส่ว นตัว เหนือความรั บผิด ชอบที"มีต่อกลุ่มทิสโก้
พนัก งานจะต้ อ งตังเป้ าหมายการตัด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ บนพื นฐานของผลประโยชน์ อัน สูง สุด ของกลุ่ม ทิ ส โก้ แ ละลูก ค้ า
โดยปราศจากการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตัว ยิ"งไปกว่านันพนักงานจะต้ องไม่รับข้ อเสนอผลตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นในรูป
ของเงิน ของขวัญ หรือไมตรีจิต หรือเกี"ยวพันกับสถานการณ์ใด หรือกิจกรรมใด ที"จะนําไปสู่หรืออาจนําไปสูค่ วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์สว่ นตัวกับกลุม่ ทิสโก้ หรือลูกค้ า
7. การสนับสนุนทางการเมือง
กลุม่ ทิสโก้ มรี ะเบียบเกี"ยวกับเรื"องการบริจาคให้ แก่พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตังทางการเมือง และการจ่ายเงิน
ให้ ข้าราชการประจํา หรือข้ าราชการการเมือง ดังต่อไปนี
7.1
ห้ ามบริจาคทุน หรือทรัพย์ใดๆ ของกลุม่ ทิสโก้ ไม่ว่าทังทางตรงและทางอ้ อมแก่พรรคการเมืองใด หรื อผู้สมัคร
รับเลือกตังใด หรือเพื"อจุดประสงค์ที"เกี"ยวเนือ" งกับการนัน
7.2
ห้ ามจ่ า ยเงินของกลุ่มทิสโก้ หรื อ ให้ ข องขวัญที" มีค่า แก่ บุค คลภายนอกซึ"งรวมทังข้ า ราชการประจํ า หรื อ
ข้ าราชการการเมือง หรือพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตัง ทังนีเพือ" จุดประสงค์ในการได้ มาซึง" ธุรกิจของ
กลุม่ ทิสโก้ หรือโน้ มน้ าวให้ ผ้ นู นตั
ั ดสินใจเพื"อประโยชน์ของกลุม่ ทิสโก้
7.3
การให้ การรับรองแก่ข้าราชการประจํา หรื อข้ าราชการการเมือง ต้ องไม่เป็ นไปในทางที"จะก่อให้ เกิดความ
เสื"อมเสียแก่เกียรติคณ
ุ และชื"อเสียง ทังของข้ าราชการ และของกลุ่มทิสโก้ หรื อแสดงให้ ปรากฏเช่นว่านัน
การให้ การรับรองควรเป็ นไปโดยคาดว่าจะเป็ นที"เปิ ดเผยแก่สาธารณะเท่านัน
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Compliance Charter
เพื"อให้ แน่ใจว่าการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ เป็ นไปตามครรลองแห่งข้ อกําหนด และจรรยาบรรณขันสูง
หน่วยงานกํากับและควบคุมภายใน มีภาระหน้ าที"ในการกํากับดูแลให้ การปฏิบตั ิงานของกลุ่มทิสโก้ เป็ นไปในทางที"ถกู ต้ อง
และก่อให้ เกิดผลกํา ไร โดยการให้ ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริ หารให้ สามารถดํา เนินบทบาทที"เหมาะสมในการควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานของกลุม่ ทิสโก้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และรวมถึงการสามารถรักษาระดับมาตรฐานสูงสุด
ของความซื"อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบต่อการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า หน่วยงานกํากับและควบคุมภายใน จะต้ องทุ่มเท
ความรู้ ความสามารถของหน่ ว ยงาน เพื" อ ช่ ว ยเหลื อ และส่ ง เสริ ม การกํ า กั บ ดู แ ลของหั ว หน้ างานและฝ่ ายบริ ห าร
ให้ แน่ใจว่า กลุม่ ทิสโก้ ได้ ดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที"เกี"ยวข้ องอย่างเพียงพอ รวมทังต้ องสร้ าง
จิตสํานึกให้ กบั พนักงานและผู้บริหารของกลุม่ ทิสโก้ ให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลตนเอง โดยจะต้ องช่วยกัน
สอดส่องดูแล และไม่สนับสนุนให้ ผ้ อู ื"นกระทําผิดข้ อกําหนดและจรรยาบรรณ และพัฒนาไปสู่องค์กรที"มีการควบคุมตนเอง
(SRO)
1. หน้ าทีความรับผิดชอบของหน่ วยงานกํากับและควบคุมภายใน
1.1 ให้ คํา แนะนํา แก่ ฝ่ายบริ หาร เพื"อให้ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มทิสโก้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบต่างๆ
1.2 ให้ ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริหาร ดังนี
1.2.1 จัดอบรมพนักงานและลูกจ้ างของกลุ่มทิสโก้ เพื"อให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี"ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที"
เกี"ยวข้ อง และระเบียบข้ อบังคับของกลุม่ ทิสโก้ ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
1.2.2 เป็ นทีป" รึกษาและแนะแนวทางในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบที"เกี"ยวข้ อง และระเบียบข้ อบังคับของ
กลุม่ ทิสโก้ ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ให้ แก่พนักงาน และหน่วยงานต่างๆ ของกลุม่ ทิสโก้
1.2.3 กําหนดกฎระเบียบและข้ อบังคับ ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบตั ิงานด้ านธุรกิจ ต่างๆ ของ
กลุม่ ทิสโก้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที"เกี"ยวข้ อง และระเบียบข้ อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ
1.3 ประเมินและระบุถึงความเสี"ยงที"อาจจะเกิดขึนจากการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที"เกี"ยวข้ อง
สําหรับกิจกรรมทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อประเภทการให้ บริ การใหม่ๆ แก่ลกู ค้ า รวมถึงการประเมิน
ความเพี ย งพอและการเสนอการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขในวิ ธี ก ารปฎิ บั ติ ง านใดๆ แก่ ห น่ ว ยงาน เพื" อ การปฏิ บั ติ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที"เกี"ยวข้ อง

คู่มือการปฏิบตั ิงานกลุม่ ทิสโก้
1.4

กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที"เกี"ยวข้ อง และ
ระเบียบข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และรายงานผลการกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานให้ ฝ่ายบริหารทราบอย่างสมํ"าเสมอตามรอบระยะเวลา และรายงานให้ ทราบทันที หากเป็ นประเด็น
ที"มคี วามสําคัญ หรือมีความร้ ายแรง

1.5

ติดต่อประสานงานกับองค์กรที"กํากับดูแลกลุม่ ทิสโก้ ได้ แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และองค์กรอื"นที"เกี"ยวข้ อง รวมทังมีบทบาทหน้ าที"รับผิดชอบตามที"กฎหมาย
กําหนดเป็ นการเฉพาะ เช่น กฎหมายเกี"ยวกับการฟอกเงิน เป็ นต้ น

1.6

เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวม และจัดให้ มี กฎหมาย กฎระเบียบที"เกี"ยวข้ อง และระเบียบข้ อบังคับของกลุ่มทิสโก้
สําหรับพนักงานในกลุม่ ทิสโก้

1.7

เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมข้ อมูลต่า งๆ เกี"ยวกับการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที"เกี"ยวข้ อง และ
ระเบียบข้ อบังคับของกลุม่ ทิสโก้

2. หน้ าทีความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาแต่ ละสายงาน และพนักงาน
ผู้บงั คับบัญชาแต่ละสายงาน และพนักงานทุกคน มีหน้ าที"รับผิดชอบในการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบทีเ" กี"ยวข้ อง และระเบียบข้ อบังคับของกลุม่ ทิสโก้ ดังนี
2.1 ดําเนินธุรกิจ และปฏิบตั งิ าน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ เยี"ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
2.2 ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของกลุม่ ทิสโก้
2.3 เมื"อได้ รับทราบหรื อมีการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามตามกฎหมาย กฎระเบียบที"เกี" ย วข้ อง และระเบีย บข้ อบังคับของ
กลุม่ ทิสโก้ ให้ รายงานหน่วยงานกํากับและควบคุมภายใน ทราบทันที
3. ความเป็ นอิสระของหน่ วยงานกํากับและควบคุมภายใน
หน่วยงานกํากับและควบคุมภายใน เป็ นหน่วยงานอิสระแยกจากสายงานทางธุรกิจ และสายงานปฏิบตั ิการ
พนักงานของหน่วยงานกํากับและควบคุมภายใน ไม่มีหน้ าที"รับผิดชอบในการดําเนินการเกี"ยวกับงานทางธุรกิจ หรื องานด้ าน
ปฏิบตั ิการ
4. สิทธิการเข้ าถึงด้ านข้ อมูลและด้ านตัวบุคคล
เพื"อให้ บรรลุวัต ถุประสงค์ในการกํ ากับดูแลการปฏิ บัติงานตามหน้ าที"รับผิ ด ชอบของหน่ว ยงานกํ า กับและ
ควบคุมภายในได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานกํากับและควบคุมภายใน มีสทิ ธิต่างๆ ดังต่อไปนี
4.1 สิทธิ ใ นการติอ ต่ อสอบถามกั บพนัก งานทุก คนในกลุ่มทิส โก้ และการเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล ใดๆ ที"จํ า เป็ น ได้ โ ดยอิสระ
เพื"อการปฏิบตั ิหน้ าที"ในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน

คู่มือการปฏิบตั ิงานกลุม่ ทิสโก้
4.2 เข้ าถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในกลุ่มทิสโก้ เพื"อการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานดังกล่าว
หากพิจารณาได้ ว่าอาจมีก ารปฏิบัติไม่เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที"เกี"ย วข้ อง และระเบีย บข้ อบังคับของ
กลุม่ ทิสโก้
4.3 สิทธิในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน พิสจู น์ หาข้ อเท็จจริ ง กรณีพบความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ของกลุ่มทิสโก้ รวมทังการขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื"นที"มีความเชี"ยวชาญเฉพาะด้ าน ทังภายในกลุ่มทิสโก้ เช่น หน่วยงานกฎหมาย หรื อ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือจากผู้เชี"ยวชาญจากภายนอก
4.4 มี ค วามอิ ส ระในการายงานต่ อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ให้ ท ราบถึ งการตรวจพบการปฏิ บัติ ไ ม่ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบทีเ" กี"ยวข้ อง และระเบียบข้ อบังคับของกลุม่ ทิสโก้ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

คู่มือการปฏิบตั ิงานกลุม่ ทิสโก้
การกําหนดกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติทีเกียวข้ องกับพนักงาน
1. การดํารงสถานะและคุณสมบัตขิ องพนักงานในการปฏิบัตหิ น้ าที
พนักงานมีหน้ าที"จะต้ องดํารงสถานะและคุณสมบัติ สําหรับการปฏิบตั ิหน้ าทีใ" ดๆ ซึง" ต้ องได้ รับความเห็นชอบ
หรือใบอนุญาตจากหน่วยงานทางการ ไว้ ตลอดการปฏิบตั หิ น้ าทีภ" ายใต้ กลุม่ ทิสโก้ และไม่ยินยอมให้ ผ้ อู นื" แอบอ้ างชื"อของตน
ไปใช้ ในการปฏิบตั ิงาน และเมื"อมีการขาดคุณสมบัติ หรื อมีเหตุการณ์เปลี"ยนแปลงที"เป็ นสาระสําคัญเกี"ยวกับคุณสมบัติ
พืนฐานในการดํา รงสถานะแล้ ว พนัก งานจะต้ องแจ้ งผู้บังคับบัญชา และหน่ ว ยงานกํ ากับและควบคุมภายใน ถึงการ
เปลีย" นแปลงใดๆ ที"เกิดขึน การละเลยไม่รายงาน หรื อรายงานไม่ตรงตามความเป็ นจริ งอาจถูกหน่วยงานทางการเพิกถอน
ใบอนุญาต
2. กิจกรรมภายนอกของพนักงานและลูกจ้ าง
2.1 กิจกรรมภายนอกกลุม่ ทิสโก้ (Outside Business Activities)
กลุม่ ทิสโก้ มนี โยบายเกี"ยวกับเรื"องกิจกรรมภายนอกกลุม่ ทิสโก้ ของพนักงาน ดังต่อไปนี
2.1.1 พนักงานจะต้ องอุทิศเวลาการทํางานทังหมดอย่างเต็มที"ให้ กับกลุ่มทิสโก้ ห้ ามพนักงานผู้ใดเข้ าร่ วมใน
กิจกรรมภายนอก อันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่มทิสโก้ กิจกรรมภายนอกดังกล่าว เช่น รับการจ้ างงาน
ภายนอกกลุ่ม ทิส โก้ รั บ เป็ นกรรมการ โดยจะกระทํ า ได้ เ มื" อได้ รั บ อนุญ าตจากผู้บัง คับ บัญ ชา และ
คณะกรรมการบริ หารของกลุ่มทิสโก้ ก่อน กลุ่มทิสโก้ สนับสนุนให้ พนัก งานมีส่ว นร่ ว มโดยอาสาสมัครใน
กิจกรรมขององค์การทางด้ านชุมชน ทางการกุศล ทางศาสนาและทางการเมืองโดยไม่ต้องขออนุมัติจาก
ผู้บงั คับบัญชา ถ้ าการร่วมกิจกรรมนันไม่กระทบต่อหน้ าที"การงานประจํา และไม่ขดั กับผลประโยชน์ระหว่าง
กลุม่ ทิสโก้ กบั องค์การดังกล่าว
2.1.2 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ห้ ามพนักงานเข้ าทําข้ อตกลงร่ วมกับคู่แข่งขัน หรื อผู้อื"นอันมีผลเสียหายต่อนโยบายด้ าน
ราคา หรือด้ านการตลาดของกลุม่ ทิสโก้
2.1.3 พนักงานไม่ควรใช้ กระดาษจดหมายที"มีชื"อกลุ่มทิสโก้ นามบัตร หรื อตราประทับของกลุม่ ทิสโก้ ในการแสดง
ตนเพือ" กิจกรรมของตนเองภายนอกกลุม่ ทิสโก้
2.1.4 ในการดําเนินกิจกรรมภายนอก พนักงานจะต้ องแจ้ งแก่คกู่ รณีโดยแสดงความชัดเจนว่ากระทําในนามส่วนตัว
2.1.5 พนัก งานไม่ค วรเป็ นพยาน ให้ ก าร หรื อ ลงลายมือ ชื" อในเอกสารสนับสนุนความเห็นตามคํ า ร้ องขอของ
บุคคลภายนอก ต่อหน่วยงานราชการ ศาล หรื อองค์การบริ หารของรัฐ เว้ นแต่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
กําหนดไว้ หรือได้ รับอนุมตั ิเป็ นการเฉพาะของกลุม่ ทิสโก้
เมื"อมีข้อสงสัยใดๆ เกิดขึนเกี"ยวกับข้ อบังคับข้ างต้ นควรจะสอบถามผู้บงั คับบัญชา หรื อหน่วยงานกํากับและควบคุม
ภายในโดยตรง

คู่มือการปฏิบตั ิงานกลุม่ ทิสโก้

2.2 กิจกรรมการพูดและการเขียน (Writing and Speaking Activities)
การติดต่อสื"อสารกับสาธารณชนไม่ว่าในรู ปแบบใด จะต้ องนําเสนอแต่สิ"งที"เป็ นความจริ ง และมีผลในแง่ดี
เท่านัน พนักงานไม่ควรที"จะตีพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์ เผยแพร่ สงิ" ตีพิมพ์ ออกรายการวิทยุ หรื อโทรทัศน์ ให้ สมั ภาษณ์
ทางหนังสือพิมพ์ หรื ออภิปรายต่อสาธารณชนในเรื" องเกี"ยวกับธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ อุตสาหกรรมการให้ บริ การทางการเงิน
โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชา หรือผู้ที"มหี น้ าที"รับผิดชอบก่อน
3. การติดต่ อกับองค์ กรกํากับดูแล
3.1 พนักงานอาจจะได้ รับการติดต่อจากหน่วยงานรัฐบาล หรื อหน่วยงานกํากับดูแลอื"น เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นต้ น การติดต่อเหล่านีอาจจะเป็ นการติดต่อเพื"อเข้ ามาตรวจสอบ หรื อพนักงาน
อาจจะถูก ร้ องขอให้ ตอบคํา ถาม หรื ออธิ บายเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจากหน่ว ยงานดังกล่า ว ก่ อ นการพบปะกับ
เจ้ าหน้ าที"ตรวจสอบของรัฐ หรื อเตรี ยมเอกสารใดๆ ให้ กับตัวแทนของหน่วยงานดังกล่าว พนักงานจะต้ องแจ้ งให้
หน่วยงานกํากับและควบคุมภายในทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว เพื"อจัดเตรียมการดําเนินการที"เหมาะสม
3.2 พนักงานของกลุ่มทิสโก้ จะต้ องระมัดระวังในการกล่าวพาดพิง หรื อเปิ ด เผยแก่บคุ คลอื"นให้ ทราบถึงการติดต่อกับ
องค์กรกํากับดูแล และควรระบุชื"อผู้ที"จะติดต่อในหนังสือโต้ ตอบที"แจ้ งไปยังองค์กรกํากับดูแล
4. การซือF ขายหลักทรัพย์ ของพนักงาน
กลุม่ ทิสโก้ เคารพในกิจส่วนบุคคลของพนักงาน และไม่จํากัดสิทธิของพนักงานในการบริ หารเงินออมโดยการ
ลงทุนในระยะยาวในหลักทรัพย์ ทังนีการลงทุนของพนักงานดังกล่าวต้ องไม่เบียดบังเวลา และความตังใจในการทํางานของ
พนักงาน ซึ"งพนักงานควรจะได้ อทุ ิศให้ แก่การทํางานของบริ ษัทอย่า งเต็มความสามารถ และต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายใน เพื"อ
ประโยชน์ ในการลงทุนทังโดยส่ว นตัว หรื อโดยสมาชิกครอบครัว หรื อโดยบุคคลที"เกี" ยวข้ องของพนักงาน และการซือขาย
หลักทรัพย์ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการเอาเปรี ยบต่อลูกค้ า โดยให้ พนักงานปฏิบัติตามระเบียบในการซือขายหลักทรัพย์ของ
พนักงานทีก" ลุม่ ทิสโก้ กําหนดอย่างเคร่งครัด
5. การรับข้ อร้ องเรียนจากลูกค้ า
ชื"อเสียงของกลุม่ ทิสโก้ ถือเป็ นสิ"งสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ข้ อร้ องเรี ยนใดๆ จากลูกค้ าเป็ นสิ"งจําเป็ นที"จะต้ อง
ได้ รับการพิจารณาดําเนินการตามกระบวนการอย่า งมีประสิทธิภาพ เพื"อรักษาชื"อเสีย งในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้
พนักงานคนใดได้ รับการร้ องเรียนจากลูกค้า และหรือการแจ้ งเรื"องร้ องเรียนจากหน่วยงานกํากับดูแลภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นโดย
ทางวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ พนักงานรายงานต่อผู้บงั คับบัญชา และหน่วยงานกํากับและควบคุมภายในทราบทันที
โดยพนักงานที"เป็ นผู้รับเรื"องร้ องเรียนต้ องไม่ทําความตกลงใดๆ กับลูกค้ า ไม่ว่าจะเป็ นทางวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร เว้ นแต่
จะได้ รับความยินยอมจากผู้มีอํานาจ ทังนีให้ พนักงานปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิในการรับข้ อร้ องเรียนจากลูกค้ าที"กลุ่มทิสโก้
กําหนด
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6. กิจกรรมทีห้ ามพนักงานกระทําการ เพือให้ สอดคล้ องกับหลักจรรยาบรรณ (Other Prohibited Activities)
6.1 การถือครองทรัพย์สนิ และการรับจดหมายแทนลูกค้ า (Holding Client Property and Receiving Client Mail) ห้ าม
พนักงานเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สว่ นบุคคลให้ แก่ลกู ค้ า เช่น เก็บรักษาตัว_ เงิน ใบหุ้น เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน เงิน หรือ ทรัพย์สนิ อื"นๆ แทนลูกค้ า รวมถึงรับเอกสารจดหมายจากกลุ่มทิสโก้ แทน หรื อเพื"อกระทําการ
แทนลูกค้ า
6.2 การให้ คําแนะนําด้ านภาษีหรื อกฎหมาย (Giving Tax and Legal Advice) ห้ ามพนักงานให้ คําแนะนําด้ านภาษี
หรื อกฎหมายแก่ลกู ค้ า ซึ"งอาจก่อให้ เกิดความรับผิดเนื"องจากคําแนะนําที"ให้ นัน เมื"อลูกค้ าต้ องการคําแนะนําด้ าน
ภาษี หรือกฎหมายควรปรึกษาโดยตรงกับผู้เชี"ยวชาญของลูกค้ าเอง
6.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เจ้ าหน้ าที"การตลาด หรื อผู้ทําหน้ าที"ติดต่อกับลูกค้ า จะต้ อง
ไม่ชักจูงให้ ลกู ค้ าเข้ าลงทุนในกิจการที"ตนเองหรื อครอบครัวมีส่วนได้ เสียเกี"ยวกับผลประโยชน์ในกลุ่มทิสโก้ หรื อ
กิจการนันๆ
6.4 รายชื"อลูกค้ า (Client Lists) แฟ้ มเอกสาร และข้ อมูลต่างๆ ที"เกี"ยวข้ องกับลูกค้ า เป็ นข้ อมูลที"เป็ นความลับ และถือ
เป็ นทรัพย์สนิ อย่างหนึง" ของกลุ่มทิสโก้ แม้ ว่าเจ้ าหน้ าที"ฝ่ายการตลาดหรื อผู้ทําหน้ าที"ติดต่อกับลูกค้ าซึ"งลาออกเพื"อ
ไปทํางานกับบริษัทอื"น อาจจะชักชวนลูกค้ าไปด้ วยได้ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะมีสิทธิที"จะนําข้ อมูลลับ ซึ"งถือเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกลุม่ ทิสโก้ ไปด้ วย การคัดลอกถ่ายโอนข้ อมูลหรือเอกสารในลักษณะใดก็ตาม หรื อการทําซําข้ อมูลโดย
ใช้ เครื"องจักร หรือเครื"องมือที"ใช้ ไฟฟ้ า จะมีความผิดในฐานลักทรัพย์
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การกําหนดระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานทีเกียวกับการทําธุรกรรมกับลูกค้ า
ภายใต้ นโยบายของกลุม่ ทิสโก้ ในการดําเนินธุรกิจ ซึง" มุง่ เน้ นการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า และการ
ให้ บ ริ ก ารภายใต้ ป ระโยชน์ ความพึง พอใจ และมาตรฐานสูง สุด แก่ ลูก ค้ า และปฎิ บั ติ ต่ อ ลูก ค้ า ด้ ว ยความซื" อ สัต ย์
เสมอภาค และยุติธรรม และกลุม่ ทิสโก้ ตระหนักถึงความสําคัญในการกํากับดูแลมิให้ กลุม่ บุคคลใดอาศัยการดําเนินธุรกิจของ
กลุ่มทิสโก้ เป็ นช่องทางในการกระทําความผิดทางด้ านการฟอกเงินและการให้ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย อัน
อาจจะนําไปสูค่ วามเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของกลุม่ ทิสโก้ หรื อลูกค้ า และกระทบต่อความน่าเชื"อถือหรือภาพลักษณ์ของกลุ่มทิส
โก้ พนักงานที"ทําหน้ าที"ในการติดต่อ ดูแล หรื อรั บทํา ธุรกรรมทางการเงินกับลูก ค้ า จะต้ องปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามหลัก
จรรยาบรรณ กฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ที"เกี"ยวข้ อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ประกาศของสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้ น รวมทัง
มาตรการหรือนโยบายใดๆ ของกลุม่ ทิสโก้ เพือ" บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
1. การรับลูกค้ า (Customer Acceptance)
1.1 การรับลูกค้ า หรื อสร้ างสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับลูกค้ า จะต้ องมีการรู้จักลูกค้ าและการตรวจสอบเพื"อทราบข้ อเท็จจริ ง
เกี"ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer and Customer Due Diligence, KYC/CDD) เสมอ
1.2 ไม่รับเปิ ดบัญชีให้ แก่ลกู ค้ า หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ า หากไม่สามารถดําเนินการพิสจู น์ตวั ตนของลูกค้ า
ได้ หรือลูกค้ าใช้ นามแฝงหรือไม่ยนิ ยอมเปิ ดเผยตัวตน ในการติดต่อทําธุรกรรม
1.3 การรับเปิ ดบัญชีให้ แก่ลกู ค้ าในกลุม่ ที"จําเป็ นต้ องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ เช่น ที"มาของแหล่งเงินทุนทีไ" ม่ทราบชัดเจน
แน่นอน จะต้ องมีการดําเนินการทีเ" ข้ มงวดกว่าลูกค้ าปกติโดยทัว" ไป
2. การรู้จักกับลูกค้ า และการตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริงเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer and Customer
Due Diligence, KYC/CDD)
2.1 การรับทําธุรกรรมทางการเงินกับลูก ค้ า ต้ องปฏิบัติเป็ นไปตามวิธีก ารปฎิบัติเกี"ยวกับการรู้ จักกับลูก ค้ าและการ
ตรวจสอบเพื"อทราบข้ อเท็จจริงเกี"ยวกับลูกค้ า (KYC/CDD) ของแต่ละหน่วยธุรกิจกําหนด เพื"อป้องกันไม่ให้ กลุ่มทิส
โก้ ถกู กลุม่ บุคคลใดใช้ เป็ นช่องทางในการกระทําความผิดทางด้ านการฟอกเงินและการให้ สนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ าย
2.2 พนักงานที"มีหน้ าที"ในการติดต่อดูแล รับลูกค้ า หรื อรับทําธุรกรรมกับลูกค้ า จะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการปฎิบตั ิงานในการรู้จกั กับลูกค้ าและการตรวจสอบข้ อเท็จจริงเกี"ยวกับลูกค้ า (KYC/CDD)
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2.3 ดําเนินการจัด กลุ่มลูก ค้ า และกํา หนดขอบเขตและระดับความเข้ มงวดในการดํา เนินการรู้ จักกับลูก ค้ าและการ
ตรวจสอบเพื"อทราบข้ อเท็จจริ งเกี"ยวกับลูกค้ า (KYC/CDD) สําหรับลูกค้ าแต่ละรายแตกต่างกันไปตามระดับความ
เสีย" งของลูกค้ า
2.4 รวบรวมเอกสารหลัก ฐานและจัด ให้ มีข้อมูลของลูกค้ า ในการดํา เนินการรู้ จักกับลูกค้ าและตรวจสอบเพื"อทราบ
ข้ อเท็ จ จริ งเกี" ย วกับ ลูก ค้ า เมื" อมีก ารรั บ ทํา ธุ ร กรรมกั บลูก ค้ า รวมทังทบทวนและปรั บ ปรุ ง ให้ ทัน สมัย อยู่เ สมอ
ทังนีเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที"เกี"ยวข้ องของหน่วยงานที"กํากับดูแล
2.5 กระบวนการในการพิสจู น์และตรวจสอบตัวตนของลูกค้ า หรือบุคคลที"ได้ รับประโยชน์จากการทําธุรกรรมของลูกค้ า
จะต้ องดําเนินการอย่างดีที"สดุ และเต็มความสามารถ และเป็ นที"พอใจ สําหรับการดําเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
ทางธุรกิจ
3. การดําเนินการเกียวกับบัญชีลกู ค้ า
3.1 จะต้ องมีการติดตามและตรวจสอบบัญชีลกู ค้ าอย่างต่อเนื"อง ตามวิธีการปฏิบตั งิ านที"กําหนด
3.2 จะต้ องมีกระบวนการในการประเมินระดับความเสีย" ง และทบทวนระดับความเสีย" งของกลุม่ ลูกค้ าตามแนวปฏิบตั ิที"
กําหนด
3.3 การทําธุรกรรม หรือการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับกลุม่ ลูกค้ าที"ถกู จัดอยู่ในระดับความเสีย" งสูง จะต้ องรายงานให้
ผู้บริหารระดับสูงทราบ
4. การรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนั ควรสงสัย
การทํา ธุรกรรมใดๆ ของลูกค้ า ที"มีลกั ษณะซับซ้ อน หรื อเป็ นธุรกรรมที"ไ ม่มีความสมเหตุสมผล หรื อไม่สามารถ
อธิบายด้ วยเหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือธุรกรรมที"มีเหตุอนั ควรสงสัย ให้ หน่วยงานธุรกิจที"รับธุรกรรมให้ แก่ลกู ค้ า รายงาน
การทําธุรกรรมดังกล่าวให้ สาํ นักงานป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงิน ทังนีเป็ นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและการ
ปราบปรามการฟอกเงิน
5. การจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
เอกสารหลักฐาน รวมทังบันทึกข้ อมูลและความเห็น ภายใต้ กระบวนการรู้ จักลูกค้ าและการตรวจสอบเพื"อทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกี"ยวกับลูกค้ า ตลอดจนรายงานธุรกรรมที"มีเหตุอนั ควรสงสัย ของลูกค้ า จะต้ องมีการจัดเก็บรักษาไว้ ให้ ครบถ้ วน
ตามระยะเวลาทีก" ฎหมายกําหนด

คู่มือการปฏิบตั ิงานกลุม่ ทิสโก้
การติดต่ อสือสารกับสาธารณชน (Communications With the Public)
1. หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ คาํ แนะนําของเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการตลาด
1.1 การให้ คํ า แนะนํ า อย่ า งมี เ หตุ ผ ล และไม่ ขัด กับ กฎหมายต่ า งๆ ที" เ กี" ย วข้ อง ทั งนี เจ้ า หน้ า ที" ฝ่ ายการตลาด
ต้ องปรับปรุง ติดตามข่าวสาร การเปลีย" นแปลงด้ านกฎหมายข้ อปฏิบตั ติ ่าง ๆ ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ เพื"อความถูกต้ อง
ของข้ อมูลทีจ" ะให้ กับลูกค้ า อนึง" การให้ ข้อมูลกับลูกค้ า ต้ องไม่ขดั กับกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณต่างๆ ที"
เกี"ยวข้ อง
1.2 การให้ ความเชื"อมัน" กับเหตุการณ์ในอนาคต ข้ อมูลในอดีต ไม่สามารถนํามาใช้ เป็ นสัญญากล่าวอ้ างถึง หรื อเป็ นการ
รับประกันผลการดําเนินงานในอนาคต
1.3 ภาษา ห้ ามกล่าวอ้ างเกินความจริง หรือให้ ความคิดเห็นที"เป็ นการดูถกู คูแ่ ข่ง หรือบุคคลอืน" ในกลุม่ ทิสโก้
1.4 การปล่อยข่าวลือ การให้ คาํ แนะนําอย่างมีเหตุผล ต้ องไม่มีรากฐานจากข่าวลือ พนักงานของกลุม่ ทิสโก้ ต้องไม่มีสว่ น
สนับสนุนข่าวลือ ข้ อกําหนดดังกล่าวมิได้ ห้ามการสนทนาเกี"ยวกับข่าวสารที"ยงั ไม่ได้ มีการพิสจู น์ แต่ได้ มีการตีพิมพ์
หรื อการนําเสนอสู่สาธารณะชน โดยมีแหล่งที"มาของข้ อมูลและเปิ ดเผยให้ ทราบว่าข้ อมูลดังกล่าวนียังมิได้ มีการ
พิสจู น์
1.5 ระมัดระวังมิให้ มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลซึง" ยังไม่ได้ ปรากฎต่อสาธารณชนทัว" ไป อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้
ลงทุน รวมทังดูแลการใช้ ถ้อยคําให้ กระชับรัดกุม และไม่ทําให้ ผ้ อู ื"นสําคัญผิด
2. Advertisement and Sales Literature
การโฆษณา หมายถึง การโฆษณากิจการของกลุ่มทิสโก้ ไม่ว่าจะกระทําด้ วยการใช้ ถ้อยคํา ตัวอักษร ตัวเลข
ภาพ ผัง หรื อ แบบแผน หรื อ ด้ ว ยวิ ธี อื"น ใด โดยทางหนัง สือ พิ ม พ์ หรื อ สิ"ง พิมพ์ อื"น วิ ท ยุก ระจายเสีย ง วิ ท ยุ โทรทัศ น์
ป้ายโฆษณา ประกาศ อินเทอร์ เน็ต จดหมาย หรือโดยทางอื"นใด
แนวทางและหลักเกณฑ์ การโฆษณา
1. การโฆษณากิจการของกลุม่ ทิสโก้ ต้องกระทําให้ ถกู ต้ อง และตรงต่อความเป็ นจริง การโฆษณาที"อ้างถึงตัวเลข ข้ อมูล
หรือรายงานสถิติ จะต้ องระบุแหล่งที"มาของตัวเลข ข้ อมูล หรือรายงานสถิตินนด้
ั วย
2. ไม่ ทํ า การโฆษณาข้ อ ความใด หรื อละเว้ นการโฆษณาข้ อความใด ที" อาจทํา ให้ ประชาชนเข้ า ใจผิด ในฐานะการ
ดําเนินงาน หรือการให้ บริการของกลุม่ ทิสโก้
3. ไม่ ทํ า การโฆษณา โดยใช้ ข้อ ความในเชิ ง โอ้ อ วดกิ จ การของกลุ่ม ทิสโก้ เ กิ นจริ ง ควรระมัด ระวังในการใช้ ถ้ อ ยคํา
ที"แสดงถึงความโอ้ อวด
4. การโฆษณาถึงผลประโยชน์ ที"ลูก ค้ า จะได้ รับ และการคิด ค่า บริ ก ารที"ลูก ค้ า จะต้ องชํ า ระนัน กลุ่ม ทิสโก้ ต้ องแสดง
รายละเอียดและเงื"อนไขเกี"ยวกับการดังกล่าวให้ ชดั แจ้ งด้ วย
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5. การโฆษณากิจการของกลุม่ ทิสโก้ ต้ องปฎิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที"เกี"ยวข้ อง

การแถลงข้ อความแก่ สอมวลชน
ื
ห้ ามพนักงานผู้ใดแถลงข้ อความเกี"ยวกับกลุ่มทิสโก้ แก่สอื" มวลชนใดๆ ไม่ว่าด้ วยวาจา หรื อ ลายลักษณ์ อกั ษร
โดยมิได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชา หรือผู้มีอํานาจ
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กรณีทผลประโยชน์
ี
ขัดกัน (Conflict of Interest)
หลักเกณฑ์และวิธีการในกรณีที"มผี ลประโยชน์ขดั แย้ งกัน
1. ในการดําเนินธุรกิจ ชื"อเสียงของกลุม่ ทิสโก้ ด้ านความซื"อสัตย์ทางธุรกิจเป็ นสมบัตอิ นั มีค่าสูงสุด ชื"อเสียงดังกล่าวนี
จะต้ องรักษาไว้ โดยพนักงานจะต้ องประพฤติปฏิบตั ิไปในแนวทางซึง" ทําให้ เชื"อแน่ว่าไม่มีการขัดกัน หรือแม้ แต่ปรากฏให้
เห็นว่า เป็ นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวของพนักงานต่อหน้ าที"ของพนักงาน ที"จะต้ องทําให้ แก่กลุม่ ทิสโก้ หรือ
ต่อลูกค้ าของกลุม่ ทิสโก้
2. กลุม่ ทิสโก้ มนี โยบายหลักว่า การดําเนินธุรกิจของกลุม่ ทิสโก้ จะเป็ นไปตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบตั ิงานโดยชอบด้ วย
กฎหมาย กฎระเบียบข้ อบังคับที"เกี"ยวข้ อง รวมทังหลักจรรยาบรรณ เพือ" หลีกเลีย" งความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที"อาจ
เกิดขึน กลุ่มทิสโก้ มีความประสงค์ให้ พนักงานปฏิบตั ิต่อลูกค้ าด้ วยความเป็ นธรรมและเสมอภาค ซึง" อาจทําได้ โดยการ
เปิ ดเผยข้ อมูลหรือปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์เกี"ยวกับการรักษาความลับภายในกลุม่ ทิสโก้ โดยละเว้ นการหาผลประโยชน์จาก
ลูกค้ า
3. พนักงานแต่ละคนจะต้ องเปิ ดเผย
หรือแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาโดยตรงในสาระสําคัญว่าพนักงานหรือครอบครัวได้ เป็ น
เจ้ าของกิจการหรือมีสว่ นได้ เสียเกี"ยวกับผลประโยชน์ในกิจการของลูกค้ า ผู้จดั หา หรือคูแ่ ข่งขันของกลุม่ ทิสโก้ ในกรณีนี
ห้ ามพนักงานดังกล่าวกระทําการใดๆ ในนามกลุม่ ทิสโก้ กบั กิจการนัน ถ้ าความเป็ นเจ้ าของหรือผลประโยชน์ดงั กล่าวนัน
ยังคงมีอยู่
4. พนักงานต้ องไม่กระทําการ ร่วมกระทําการ หรือเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการพิจารณาในเรื"องใดๆ ในนามกลุม่ ทิสโก้
ซึง" พนักงานมีสว่ นได้ เสียหรืออาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างพนักงาน ครอบครัว หรือบุคคลที"มี
ความสัมพันธ์กบั พนักงาน กับกลุม่ ทิสโก้ เช่น การเป็ นผู้ดแู ลบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของญาติพี"น้อง เป็ นต้ น ทังนีพนักงาน
จะต้ องเปิ ดเผยถึงความสัมพันธ์หรือการมีสว่ นได้ เสียในเรื"องดังกล่าว
5. ห้ ามพนักงานอาศัยความสัมพันธ์ทมี" ีอยูเ่ ดิมกับผู้ขาย และผู้จดั หา เพื"อประโยชน์ในการเข้ าทําสัญญาในการสัง" ซือและก่อ
ความผูกพันกับบุคคลดังกล่าวโดยเด็ดขาด การจัดซือในนามของกลุม่ ทิสโก้ ให้ ใช้ หลักการเรื"องราคา คุณภาพ และบริการ
เท่านัน
6. พนักงานจะต้ องไม่ใช้ ตาํ แหน่งหน้ าที"ในกลุม่ ทิสโก้ ทังโดยทางตรงหรือทางอ้ อมเพื"อหาประโยชน์สว่ นตัว ของครอบครัว
พนักงาน หรือของบุคคลอื"น
7. พนักงานจะต้ องเปิ ดเผยให้ ลกู ค้ าทราบถึงลักษณะที"อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ คําแนะนํา หรือให้ คําปรึกษา ให้ ลกู ค้ าเข้ าลงทุนในกลุม่ ทิสโก้

เมือ" มีการชักจูง

8. เจ้ าหน้าที"ระดับบริหารของกลุม่ ทิสโก้ จะต้ องได้ รับทราบเรื" องราวต่างๆอันมีผลกระทบต่อชื"อเสียงหรือเป็ นอันตรายต่อ
ทรัพย์สนิ ของกลุม่ ทิสโก้ จากพนักงานผู้ร้ ูเห็น การเปิ ดเผยเรื"องราวทังหมดต่อเจ้ าหน้ าทีร" ะดับบริหารของกลุม่ ทิสโก้ ในทันที
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นันเป็ นสิง" จําเป็ นอย่างยิง" ในทํานองเดียวกัน ห้ ามพนักงานปกปิ ดข้ อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานกํากับและควบคุมภายใน
และเจ้ าหน้ าทีร" ะดับบริหารของกลุม่ ทิสโก้
9. พนัก งานต้ องรายงานหน่ว ยงานกํ า กับและควบคุมภายใน หรื อหน่วยงานที"ก ลุ่มทิสโก้ กํา หนดไว้ เป็ นการเฉพาะ ถึง
ทุก สถานการณ์ ที" เกี" ย วกับงานที"ไ ม่ส มควรกระทํ า หรื อสงสัย ว่า ไม่ค วรกระทํา การฉ้ อฉล หรื อเป็ นความผิด อาญา
ซึ"งพนักงานผู้นันได้ ร้ ู ไม่ว่าการกระทํานันเกี"ยวข้ องกับพนักงาน บุคคลภายนอก หรื อทังพนักงาน และบุคคลภายนอก
พนักงานทุกคนต้ องให้ ความช่วยเหลืออย่างเต็มที"กบั ผู้สอบสวน จากทังภายในและภายนอกกลุ่มทิสโก้ ผู้กระทําผิดจะ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที"สดุ
10. ห้ ามพนักงานรับเงินหรื อผลตอบแทนในลักษณะใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้ าของกลุ่มทิสโก้ หรื อจากบุคคลภายนอก
อันเกี"ยว เนื"องกับการทํางานในนามกลุม่ ทิสโก้
11. ห้ ามพนักงานผู้ใดรับการเลียงรับรอง หรื อรับของกํานัลที"มีค่าเกินควรจากลูกค้ า หรื อลูกค้ าที"คาดหมาย ถ้ ามีปัญหาต้ อง
ตีความกฎข้ อนี พนักงานจะต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาโดยตรงก่อนรับการเลียงรับรองหรื อของกํานัล แต่ในกรณีที"ไม่
สามารถรายงานล่ว งหน้ า พนัก งานจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบทันทีหลังจากรั บของกํา นัลหรื อผลประโยชน์
ดังกล่าว เพือ" พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
12. ห้ ามพนั ก งานกู้ ยื ม เงิ น จากลู ก ค้ าหรื อพนั ก งานในกลุ่ ม ทิ ส โก้ หรื อ ให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่ ลู ก ค้ าหรื อพนั ก งานใน
กลุม่ ทิสโก้ เว้ นแต่การกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ รับอนุมตั ิเป็ นกรณีพิเศษ
13. ห้ ามพนักงานรับมอบอํานาจจากลูกค้ าในการจัดการทรัพย์สนิ หรือกระทําการแทนใดๆ ในบัญชีลกู ค้ า ห้ ามรับการให้ โดย
เสน่หา หรือรับมรดก หรือรับพินยั กรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมจากลูกค้ า หรื อรับ หรื อยอมรับที"จะเป็ นผู้จัดการมรดก
เป็ นผู้พิทกั ษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ปกครองของลูกค้ า ซึ"งมิใช่เป็ นญาติสนิทกับพนักงาน ทังนีเว้ นแต่กลุม่ ทิสโก้ จะอนุญาตให้
กระทําได้ โดยเฉพาะ
14. ถ้ าพนักงานมีความสัมพันธ์ เป็ นส่วนตัวกับลูกค้ าของกลุ่มทิสโก้ หรื อเป็ นผู้รับมอบอํานาจของลูกค้ า หรื อเป็ นเจ้ าหน้ าที"
ระดับบริหารในหน่วยงานของลูกค้ า พนักงานต้ องแจ้ งให้ หน่วยงานกํากับและควบคุมภายในทราบ

คู่มือการปฏิบตั ิงานกลุม่ ทิสโก้
The Handling of Sensitive Information
ในการดําเนินธุรกิจ ตามปกติของกลุ่มทิสโก้ มีความจําเป็ นต้ องให้ พนักงานผู้เกี"ยวข้ องได้ สมั ผัส หรื อรับรู้
ข้ อมูลที"เป็ นความลับ (Sensitive Information) ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลของกลุ่มทิสโก้ หรือข้ อมูลของลูกค้ า การจัดการที"ไม่ดีกับ
ข้ อมูลอันเป็ นความลับเยี"ยงมืออาชีพ นอกจากจะมีผลกระทบอย่างยิ"งต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ าและกลุม่ ทิสโก้ แล้ ว ยัง
กระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบข้ อบังคับต่า งๆ ที"ควบคุมในธุรกิ จนี พืนฐานของ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย์ คือ ความซื"อสัตย์สจุ ริตและความระมัดระวัง ทีก" ลุม่ ทิสโก้ ผู้บริหาร และพนักงาน
จะต้ องยึดถือปฏิบตั ิในการจัดการข้ อมูลความลับเหล่านัน
1. การรั กษาความลับ (Confidentiality)
1.1 ข้ อมูลที" เ ป็ นความลับจะต้ องไม่ ถูก นํา ไปพูดคุย สนทนากับ บุค คลภายนอกที"ไม่มีห น้ า ที"จ ะต้ องรั บ รู้ ถึงข้ อมูลนัน
ซึง" อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์
1.2 เมื"อมีการติดต่อสือ" สารข้ อมูลที"เป็ นความลับระหว่างกัน จะต้ องแจ้ งอย่างชัดแจ้ งว่าข้ อมูลเหล่านีเป็ นความลับ และมี
ข้ อจํากัดในการเปิ ดเผยและกระจาย
1.3 ไม่ควรถ่ายสําเนาเอกสารที"เป็ นความลับโดยไม่จําเป็ น และไม่ควรเปิ ดเผยเอกสารลับในที"สาธารณะ เช่น ในลิฟท์
หรือวางทิงไว้ ในห้ องประชุม หรื อที"ซงึ" บุคคลภายนอก หรือบุคคลทีไ" ม่ได้ รับอนุญาตให้ รับรู้ถงึ ข้ อมูลนันอาจพบเห็นได้
1.4

ควรมีความระมัดระวังในการสนทนาเรื"องทีเ" ป็ นความลับ โดยเฉพาะในที"สาธารณะ

1.5

สําหรับพนักงานทีเ" ข้ าใหม่ พนักงานทีล" าออก หรื อพนักงานที"มกี ารโยกย้ ายเปลี"ยนงานภายในกลุม่ ทิสโก้ จะต้ องมี
มาตรการเพื"อป้องกันการเปิ ดเผย หรือการใช้ ข้อมูลลับอย่างผิดวัตถุประสงค์ ซึง" พนักงานผู้นนได้
ั ทราบ

1.6

พนักงานทุกคนควรใช้ ความระมัดระวัง เพื"อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลที"เป็ นความลับไม่ถกู เปิ ดเผยกับผู้ที"ไม่เกี"ยวข้ อง ผู้ที"ไม่
คุ้นเคยกับนโยบาย และวิธีปฏิบตั ิเกี"ยวกับข้ อมูลที"เป็ นความลับ หรื อผู้ที"ไม่ควรทราบข้ อมูลนัน โดยเฉพาะอย่างยิ"ง
พนักงานชัว" คราว และหน่วยงานภายนอกซึง" ให้ บริการแก่กลุม่ ทิสโก้

1.7

ห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ ากับบุคคลอื"น เช่น การแจ้ ง portfolio ของลูกค้ าให้ บคุ คลอื"นที"ไม่ใช่ลกู ค้ าผู้นัน
ทราบ หรือ การแจ้ งข้ อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ บคุ คลอืน" ที"ไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนผู้นนทราบ
ั

1.8

ฝ่ ายต่า งๆ ควรตระหนักว่างานของบางหน่ว ยงานนัน ถื อเป็ นความลับอย่า งยิ"งเกิ นกว่าที"จะไว้ วางใจพนักงาน
ชัว" คราว หรือหน่วยงานภายนอกซึง" ให้ บริ การแก่กลุม่ ทิสโก้

คู่มือการปฏิบตั ิงานกลุม่ ทิสโก้
พนักงานทุกคนจะต้ องใช้ ความระมัดระวังอย่างยิ"ง ในการเก็บรักษาข้ อมูลความลับที"เกี"ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
ของกลุม่ ทิสโก้ เพราะความสําเร็ จในการรักษาความสัมพันธ์ ที"ดีกับลูกค้ ามีรากฐานมาจากความศรัทธาในการรักษาข้ อมูลที"
เป็ นความลับซึง" ลูกค้ าได้ มอบความไว้ วางใจให้ กลุม่ ทิสโก้
แต่ละหน่วยงานต้ องจัดให้ มีการป้องกันการเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นความลับด้ วยวิธีทเี" หมาะสม เช่น
1. ประทับ “Confidential” สําหรับเอกสารทีเ" ป็ นความลับ
2. ห้ ามถ่ายสําเนาเอกสารทีถ" ือเป็ นความลับ และควบคุมจํานวนสําเนาของเอกสารทีเ" ป็ นความลับ
3. มีระบบการป้องกันแฟ้มข้ อมูลในเครื"องคอมพิวเตอร์
4. มีการปิ ดกุญแจ หรือจํากัดผู้เข้ าออกในการเข้ าบริเวณที"เก็บเอกสารสําคัญ
5. ไม่ทิงเอกสารสําคัญไว้ บนโต๊ ะทํางานในขณะเวลาพัก และควรใส่กญ
ุ แจลินชักแฟ้ มเอกสารให้ เรียบร้ อย
หน่วยงานต่างๆ ควรมีนโยบาย และวิธีปฏิบตั งิ านที"เพียงพอในการป้องกันการเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นความลับ
กับบุคคลภายนอก หรือพนักงานที"ไม่ได้ รับอนุญาตให้ รับรู้ข้อมูลดังกล่าวนัน
2. ข้ อกําหนดในการใช้ ข้อมูลภายใน
2.1 พนักงานจะต้ องไม่ใช้ ข้อมูลจากรายการที"เกิดขึนหรือกําลังจะเกิดขึนในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ หรื อข้ อมูลที"
ไม่พงึ เปิ ดเผยทังของกลุม่ ทิสโก้ และลูกค้ าของกลุม่ ทิสโก้ เพื"อประโยชน์ในการลงทุนทังโดยส่วนตัว หรื อโดยสมาชิก
ครอบครัว หรื อเพื"อประโยชน์ส่วนตัวอย่างอื"น นอกจากนี จะต้ องไม่นําข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ เป็ นฐานในการแนะนํา
การซือหรือขายหลักทรัพย์ หรือการซือขายหลักทรัพย์ลว่ งหน้ าโดยมีเงื"อนไข หรื อการรับประกันหรื อสิทธิอนั เกิดจาก
สัญญาอื"นที"เกี"ยวกับหลักทรัพย์โดยมิได้ รับมอบหมาย ในบางกรณีข้อมูลดังกล่าวถือเป็ น “ข้ อมูลภายใน” และการ
เปิ ดเผยหรือการนําข้ อมูลนันไปใช้ พนักงานและกลุม่ ทิสโก้ อาจมีความผิดตามกฎหมาย
2.2 พนักงานจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที"เป็ นความลับของกลุ่มทิสโก้ ของลูกค้ า ลูกค้ าที"คาดหวัง หรื อของ ผู้จัดหา ให้
ล่วงรู้แก่บคุ คลอื"น เว้ นแต่บคุ คลนีจะได้ รับอนุมตั ิโดยเฉพาะที"จะได้ รับข้ อมูลเหล่านี พนักงานทุกคนมีหน้ าที"ต้องใช้
ความพยายามอย่างที"สดุ เพื"อป้องกันไว้ ซงึ" ข้ อมูลที"เป็ นความลับดังกล่าวนัน
3. Chinese Wall
เพื"อการดําเนินธุรกิจที"ดี และป้องกันเรื" องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จึงจําเป็ นต้ องแยกหน่วยงานที"มีข้อมูล
ภายใน เช่น ฝ่ ายสินเชื"อ หรือ ฝ่ ายวาณิชธนกิจ หรือสํานักวิจยั ออกจากหน่วยงานที"ทําหน้ าที"ด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ โดย
จะป้องกันการใช้ ข้อมูลที"เป็ นความลับและป้องกันการใช้ ข้อมูลผิด วัตถุประสงค์ ซึ"งอาจเกิด ขึนจากการส่งผ่า นข้ อมูล
ซึง" เป็ นสาระสําคัญ หรือข้ อมูลที"ไม่พึงเปิ ดเผยจากแผนกหนึง" ไปยังแผนกอื"น ๆ จึงได้ มกี ฎเกี"ยวกับ “Chinese Wall” ขึน
เจ้ าหน้ าที"การตลาดควรจะได้ รับคําแนะนําให้ ร้ ูถึงระเบียบวิธีปฏิบตั ิ (Specific procedures) และแนวทางในการ
ปฏิบตั ิ (Guidelines) ตลอดเวลา ตามความจําเป็ นเพื"อให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ิตาม “Chinese Wall” อย่างเหมาะสม

คู่มือการปฏิบตั ิงานกลุม่ ทิสโก้

4. Restricted List/Grey List
การปฏิบตั ิและการกํากับดูแลเกี"ยวกับ Restricted List/Grey List มีขนึ เพื"อป้องกันเหตุการณ์อนั ไม่เหมาะสมใน
การซือขายหลักทรัพย์ จากการนําข้ อมูลที"ยงั ไม่ได้ รับการเปิ ดเผยเป็ นการทัว" ไป ไปใข้ ในการตัดสินใจซือขายหลักทรัพย์ โดยมี
รายละเอียดตามเกณฑ์ในการกําหนดหลักทรัพย์ใน Restricted List/Grey List

TISCO GROUP
GUIDELINE
EMPLOYEE CODE OF CONDUCT
REFERENCE NUMBER 02-02-02-2009-01
SUBGUIDELINE หมวดที" o มาตรฐานว่าด้ วยความประพฤติ RESPONSIBILITY UNIT HR & OD
EFFECTIVE DATE JANUARY 1, 2009
มาตรฐานว่ าด้วยความประพฤติ
ก. เรืองทัวไป
พนักงานทุกคนต้ องรักษาวินยั ดังต่อไปนี
1) ต้ องมีความสุภาพเรียบร้ อย เชื"อฟั งคําสัง" ของผู้บงั คับบัญชา
2) ต้ องปฏิบตั ิงานด้วยความซื"อสัตย์สจุ ริ ต
3) ต้ องปฏิบตั ิงานด้วยความตังใจ
4) ต้ องไม่รายงานเท็จ หรือรายงานไม่ครบถ้ วนต่อความเป็ นจริง ซึง" อยูใ่ นความรู้ของพนักงานต่อผู้บงั คับบัญชา
5) ต้ องรักษาชื"อเสียงของตนเอง ของทิสโก้ กรุ๊ป และไม่ประพฤติในทางที"อาจทําให้ เสือ" มเสียต่อตําแหน่งหน้ าที"
และเกียรติคณ
ุ ของทิสโก้ กรุ๊ป เช่น กระทําความผิดทางอาญา ประพฤติเสเพล เสพสุราจนไม่สามารถครองสติ
ได้ เป็ นต้ น
6) ต้ องแต่งกายสุภาพ เรียบร้ อย มีมารยาทอันดีงามต่อผู้ตดิ ต่อธุรกิจกับทิสโก้ กรุ๊ป และ/หรือต่อลูกค้ าของทิสโก้
กรุ๊ป
7) ต้ องรักษาความสามัคคีระหว่างเพื"อนร่วมงาน ไม่ก่อการวิวาททะเลาะเบาะแว้ ง
8) ต้ องรักษาความลับในหน้ าที"การงาน หรือกิจการทีท" ิสโก้ กรุ๊ป ไม่พงึ เปิ ดเผยโดยเคร่งครัด
การรักษาความประพฤติ และวินยั ทีด" ีนนั น่าจะเป็ นไปในทางสร้ างสรรค์ มีจดุ ประสงค์ที"แน่นอนโดย ฉับพลัน และมีระเบียบ
แบบแผน จุดประสงค์ทสี" าํ คัญของระเบียบวินยั ก็เพื"อที"จะสร้ างสรรค์ให้ พนักงานได้ ปฏิบตั ิตนดี และมีความประพฤติที"
เหมาะสมถูกต้ อง และดีงาม มิใช่มเี จตนานํามาใช้ ลงโทษพนักงานโดยตรง เว้ นแต่ในกรณีที"จําเป็ นที"สดุ เท่านัน
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