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1. สำรจำกประธำนกรรมกำร 
 
 
 
ในกำรด ำเนินธุรกิจให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและเป็นที่ยอมรับจำกทุกฝ่ำย สิ่งส ำคัญที่ควร
ยึดถือและปฏิบัติโดยสม ่ำเสมอคือควำมมีจริยธรรมหรือมีจรรยำบรรณ  
 
นอกจากเป็นองคก์รที่มีความเติบโตกา้วหนา้  มีการด าเนินงานท่ีน่าพอใจ  รวมทัง้มีวฒันธรรมองคก์รที่
ดีที่ทุกคนยึดถือและปฏิบตัิสม ่าเสมอแลว้ ส่ิงส าคญัที่บริษัทค านึงถึง คือการเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไปว่า
เป็นองคก์รที่มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ   
 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานและบริหารองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพโดยยึดหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี  
จึงก าหนดขอ้พึงปฏิบตัิเพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนไดท้ราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิที่บริษัทและ
ผูถื้อหุน้คาดหวงั เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความมีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ ขอใหผู้บ้รหิารและพนกังาน
ถือปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอ ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและระดบัมาตรฐานขององคก์รต่อไป 
 
 
 

 

 

 

 
(ดร.ชมุพล พรประภา) 
ประธานกรรมการ 
9 พฤศจกิายน 2564 
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2.หลักกำรในกำรท ำธุรกิจ 
 
 
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ควรปฏิบัติตาม
มาตรฐานความประพฤติที่ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีหลกัในการท าธุรกิจซึ่งสอดคลอ้ง
กับ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ภารกิจและค่านิยมของบริษัท และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะทอ้นให้
เห็นถึงความรบัผิดชอบของบรษิัทในฐานะสมาชิกที่ดีของสงัคม 
  

• วิสัยทัศน ์
ใหบ้รกิารสินเชื่อเพื่อรายย่อยในภมูิภาค พรอ้มเติบโตไปกบัลกูคา้ เศรษฐกิจและสงัคมอยา่ง
ยั่งยืน 

 

• พันธกิจ 
มุ่งมั่นท่ีจะเสรมิสรา้งคา่นิยมและวฒันธรรมองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ดงันี ้

1. พฒันาศกัยภาพของพนกังาน สู่การบรกิารท่ีเป็นเลิศ 

2. ใหบ้รกิารท่ีสะดวก รวดเรว็ เขา้ถงึง่าย 

3. เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดกีบั คูค่า้ 

4. ใส่ใจและรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

• ค่ำนิยม 
 

1. บรรลเุป้าหมาย ดว้ยการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความมุ่งมั่นและเชี่ยวชาญ 

2. สรา้งความสามคัคี ส่งเสรมิการท างานเป็นทีม และเพิม่ประสิทธิภาพการส่ือสารทัง้ภายใน
และภายนอก 

3. เสรมิสรา้งใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรียนรู ้และพฒันา 

4. กา้วสู่ความเป็นเลิศดา้นการบรกิาร ดว้ยหวัใจ 

5. ประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มีคณุธรรมและจรยิธรรม 
 
 
 
 
 



บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                         

 4 

 

3.จรรยำบรรณ  ของผูบ้ริหำร 
 
 
ผู้บริหารควรค านึงถึงจรรยาบรรณ  ดังต่อไปนี ้
 
ผูบ้รหิาร ในท่ีนีห้มายถึง คณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท ซึ่งมีบทบาทส าคญัต่อ
ความส าเรจ็ของบรษิัท  
 
1. หน้ำทีจั่ดกำรกิจกำร 
 

1.1 ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตยส์จุริต โปร่งใส เป็นธรรม รบัผิดชอบต่อการตัดสินใจและ
กระท าการใดๆ โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูเ้ก่ียวขอ้งโดยรวม 

1.2 ท าหนา้ที่โดยมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ทัง้แง่จรรยาบรรณและแง่กฎหมายอย่างเต็มที่ 
พรอ้มกบัค านึงถึงสิทธิประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆดว้ย 

1.3  หลีกเล่ียงการท ารายการหรือกระท าการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใน
กรณีที่ จ  า เป็นเพื่ อประโยชน์ของบริษั ทควรท ารายการนั้น เสมือนท ารายการกับ
บคุคลภายนอก โดยด าเนินการตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

1.4 จดัใหม้ีการดูแลควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในบริษัทและสภาพแวดลอ้มของ
บริษัทรวมทั้งได้สอบทานระบบโดยสม ่าเสมอ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.5 ไม่น าสารสนเทศภายในที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผย หรือที่เป็นความลบัไปใช ้หรือน าไปเปิดเผยกับ
บคุคลภายนอกหรือเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท และไม่ท าธุรกิจที่เป็นการแข่งขนักับ
บรษิัทหรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

1.6 จดัใหม้ีมาตรการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผล รวมทัง้มีการติดตามการด าเนินการใน
เรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

1.7 ดแูลใหบ้รษิัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบริษัทรวมทั้งยึดหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี   
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2. ควำมสัมพนัธก์ับผู้ถือหุน้ ลกูคำ้ คู่ค้ำหรือเจ้ำหนี ้คู่แข่ง และพนักงำน 
 
2.1 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องเก่ียวกับการเปิดเผย

สารสนเทศ วิธีปฏิบัติทางบัญชี การใชส้ารสนเทศภายใน ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 
มีความซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความสจุริตใจ  และเป็นธรรม
ต่อผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย และเพื่อประโยชนโ์ดยรวม  

2.2 ก ากบัดแูลเพื่อใหเ้ป็นท่ีมั่นใจไดว้่า ผูถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทยีมกนั 

2.3 ท าให้มั่นใจว่ามีวิธีปฏิบัติที่ดีในการซือ้สินค้าจากคู่ค้า ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า 
รวมถึงเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี ้เก่ียวกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน การช าระคืน 
หลกัทรพัยค์  า้ประกนั และขอ้ตกลงอื่นๆ 

2.4 ประพฤติปฏิบัติภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การคา้ดว้ยการกล่าวหาบรษิทัคู่แข่งและผลิตภณัฑข์องบรษิัทคู่แข่งดว้ยความไม่สจุรติและ
ปราศจากขอ้มลูความจรงิ รวมทัง้ไม่เขา้ถึงสารสนเทศที่เป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการ
ที่ไม่สจุรติ หรือไม่เหมาะสม 

2.5      ก ากบัดแูลเพื่อใหเ้ป็นท่ีมั่นใจไดว้า่ บรษิัทไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี  
           เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ใหค้วามส าคญัต่อผลกระทบที่จะเกิดต่อพนกังาน ผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น  
           ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 
3. ควำมรับผิดชอบต่อสภำพแวดล้อม ชุมชน และสังคม 
 

3.1 รบัผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและ
เอาใจใส่ผลกระทบต่อผูท้ี่อยู่รอบขา้ง มากกว่าที่มีการก าหนดไวใ้นกฎหมาย และพยายาม
ซมึซบัความรบัผิดชอบทางสงัคมหรือความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม โดยไม่ควรคิดถึงการท า
ก าไรสงูสดุเท่านัน้   รวมถึงส่งเสรมิใหพ้นกังานของบรษิัทมีความรบัผิดชอบต่อส่วนรวม  

3.2 ใหค้วามรว่มมือกบัภาครฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4.จรรยำบรรณ  ของพนักงำน 
 
 
พนักงานควรค านึงถึงจรรยาบรรณ  ดังต่อไปนี ้
 
1. ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง 

1.1 ตัง้มั่นในความซื่อสตัยส์จุรติ 
1.2 รกัษาเกียรติแห่งตนใหเ้ป็นท่ียอมรบัในสงัคม 
1.3 ละเวน้จากอบายมขุ ด าเนินชีวิตใหเ้หมาะสมกบัฐานะ ไม่ใชจ้่ายฟุ่ มเฟือยเกินตวั 
1.4 รกัษาสขุภาพกาย สขุภาพใจใหส้มบรูณ ์
1.5 พฒันาตนเองใหม้ีความรอบรูแ้ละทกัษะเท่าทนัความเปล่ียนแปลงของสงัคม 
1.6 มีเป้าหมายชีวิตที่ดี รบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครวั บรษิัท และสงัคม 

 
2. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำ 

2.1 มีทศันคติที่ดีต่อผูบ้งัคบับญัชา 
2.2 ใหเ้กียรติ เคารพนบัถือ เชื่อฟัง และปฏิบตัิตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
2.3 น าเสนอขอ้มูลข่าวสารที่จะช่วยเหลือใหง้านหรือบริษัทมีความเจริญกา้วหน้า   หรือช่วย

หลีกเล่ียงความเสียหายใดๆ แก่งานหรือบรษิัท 
2.4 เชื่อถือ เชื่อใจ และเชื่อมั่นในความรูค้วามสามารถของผูบ้งัคบับญัชา 

 
3. ข้อพึงปฏิบัตติ่อเพื่อนร่วมงำน 

3.1 มีความจรงิใจช่วยเหลือเกือ้กลู เอือ้อาทรต่อกนั 
3.2 เคารพใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนัในเรื่องการงานและเรื่องส่วนตวั 
3.3 หา้มน าเรื่องราวของผูอ้ื่นในเรื่องเก่ียวกับงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ใน

ลกัษณะที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อตวัพนกังานและภาพพจนส่์วนรวมของหน่วยงาน 
3.4 พึงใหค้วามสนบัสนนุ ส่งเสรมิใหค้วามรู ้และถ่ายถอดประสบการณแ์ก่กนั 
3.5 พึงมีความสามัคคีใหค้วามร่วมมือในการท างาน โดยค านึงถึงผลประโยชน์     ของบริษัท

เป็นส าคญั 
 
4. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 

4.1 มีความยตุิธรรม คณุธรรม และเมตตาธรรม 
4.2 มีความเป็นผูน้  า เป็นตวัอย่างที่ดี เห็นคณุค่าความส าคญัและสอดส่องดูแล    ทุกขส์ขุของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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4.3 รบัผิดชอบ ช่วยเหลือ แนะน าสั่งสอน ฝึกอบรมและติดตามงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
4.4 มีความสขุมุรอบคอบในการสั่งการและมีความเดด็ขาดในการปกครอง       

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
4.5 มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดี ส่งเสรมิสนบัสนนุความเจรญิกา้วหนา้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 
5. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้ำบริษัทหรือผู้มำติดต่อ 

5.1 ส านึกอยู่เสมอว่าลกูคา้เป็นคนส าคญัและมีบทบาทต่อความส าเรจ็ของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง 
5.2 มีความพรอ้มที่จะใหบ้รกิารตลอดเวลาดว้ยบคุลิกภาพท่ีน่าเชื่อถือ 
5.3 เอาใจใส่ในการใหบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอและรวดเรว็ดว้ยอธัยาศยัไมตรี 
5.4 มีความจรงิใจ จรงิจงั รกัษาค ามั่นสญัญา ตรงต่อเวลานดัหมาย เป็นธุระใหล้กูคา้ 
5.5 เอาใจใส่รบัฟังความคิดเห็น ค าต าหนิของลกูคา้ และตอ้งท าการชีแ้จงและ แกไ้ขทนัทีที่

ทราบ 
 

6. ข้อพึงปฏิบัตติ่อบริษทั 
6.1 ยึดมั่นในอดุมการณแ์ละนโยบายของบรษิัท 
6.2 ยึดมั่นและปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัการท างาน ระเบียบปฏิบตัิ ค าสั่ง ประกาศของบรษิัท 
6.3 สรา้งสรรคค์วามเจรญิกา้วหนา้ใหแ้ก่บรษิัท 
6.4 รกัษาผลประโยชน ์เกียรติยศ ศกัดิ์ศรี ชื่อเสียงของบรษิัท 
6.5 รกัษาความลบัของบรษิัท ละเวน้การกระท าใดๆ ซึ่งอาจท าใหบ้รษิัทเสียหาย 
6.6 ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ที่การงานแสวงหาผลประโยชนส่์วนตวั 
6.7 ไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง หรือโดยออ้มในธุรกิจที่แข่งขนักบับรษิัท 
6.8 ไม่เบียดบังเวลาการท างานของบริษัทไปท าธุรกิจอื่น อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่

บรษิัท 
6.9 ใชแ้ละรกัษาสินทรพัยข์องบริษัทใหไ้ดป้ระโยชนเ์ต็มที่มีประสิทธิภาพ  ไม่ใหสิ้น้เปลืองสูญ

เปล่าเสียหาย และตอ้งบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีเสมอ 
6.10 หา้มน าทรพัยสิ์น ขอ้มลูข่าวสารและความลับของบริษัทไปใชใ้นธุรกิจอื่น  หรือประโยชน์

ส่วนตวั  
 
7. ข้อพึงปฏิบัตติ่องำน 

7.1 มีความส านกึรบัผิดชอบในงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
7.2 ขยนัหมั่นเพียรสม ่าเสมอ ปฏิบตัติามระเบียบแบบแผนในการท างาน 
7.3 หมั่นศกึษาหาความรูข้อ้มลูเพิ่มเติมเพื่อพฒันางานใหด้ีขึน้ตลอดเวลา 
7.4 ตรงต่อเวลานดัหมายในงาน 
7.5 ท างานใหไ้ดผ้ลงานตามมาตรฐาน 
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บริษัท ฐิติกร จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

 
 

1. ขา้พเจา้ไดร้บัและอ่านขอ้ความในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิทัฯแลว้ 
2. ขา้พเจา้เขา้ใจและจะยึดถือหลกัการในจรรยาบรรณฯ เล่มนี ้เป็นหลกัปฏิบตัิในการ

ด าเนินงานดว้ยมาตรฐานขัน้สงูสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................... 
(.....................................................) 
     ............../............../................ 
 


