
 
 
 
 
 

 
สารจากคณะกรรมการบรษิทั 

 
บรษิทัมุ่งมั่นการดําเนินธรุกจิบนพืน้ฐานของจรยิธรรม ความโปรง่ใส และคํานึงถงึผูม้ี
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  ภายใตก้รอบแนวคดิตามหลกับรรษทัภบิาล เพือ่สรา้งคุณค่าให ้
กจิการอย่างยั่งยืนและเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช ือ่ว่าการดําเนินธุรกจิใหเ้ติบโต
อยา่งยัง่ยนื และเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

ปัจจุบนั สภาพแวดลอ้มของสงัคม และสภาพเศรษฐกจิ มีการเปลีย่นแปลงหลายดา้น 
แนวทางและหลกัปฏิบตักิารกํากบัดูแลกจิการย่อมมีการพฒันาใหค้รอบคลุมและมี
ความชดัเจนเทยีบทนัตอ่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  คณะกรรมการบรษิทัจงึเห็นควรให ้
ทบทวนและปรบัปรุงเนื้อหาของคู่มือบรรษัทภิบาล ใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์
เปลีย่นแปลงในปัจจุบนั  ซึง่ประกอบดว้ยหลกัการกํากบัดูแลกจิการที ่(CG Code) , 
จรรยาบรรณธุรกจิ และการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัช ัน่ อนัเป็นหลกัพืน้ฐานในการสรา้ง
มูลคา่เพิม่ใหก้บัองคก์รและสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนื      

บรษิทัจดัทําคูม่อืบรรษทัภบิาลฉบบันีส้าํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่ม
บรษิทั ไดศ้กึษานโยบาย แนวทางปฏบิตั ิเพือ่ใหทุ้กคนในองคก์รสามารถใชข้บัเคลือ่น
ไปในทศิทางเดยีวกนั รวมถงึสรา้งความเชือ่มั่นตอ่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย และสนับสนุน
สง่เสรมิความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัใหเ้ตบิโตอย่างมคีณุคา่ 
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วสิยัทศัน ์Vision 
 

 “ผูผ้ลติและบรกิารจดัจําหน่ายผลติภณัฑเ์หล็ก
ครบวงจรทีเ่ป็นเลศิในการสรา้งคณุคา่ และความ
ประทบัใจใหก้บัลกูคา้ เพือ่นรว่มงาน และผูม้สีว่น
ไดเ้สยี” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนัธกจิ  Mission
 
1. ผลิตและจัดหา  ผลิตภัณฑเ์หล็ก  ใหม้ีความ
หลากหลายครบถว้นสาํหรบัลกูคา้ 

2.  พฒันาระบบโลจิสติกสท์ี่มีประสิทธิภาพ เพื่อให  ้
สามารถบรกิารลูกคา้ไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และ
ตน้ทนุตํา่ ดว้ยการสรา้งความรว่มมอืกบัคูค่า้ 

3.  พัฒนาและสนับสนุนบุคลากร  ใหม้ีคุณธรรม  
มคีวามสามารถสงู และมคีวามสขุในองคก์ร 



 

 
สารบญั 

 
สว่นที ่1  หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี        
นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ  
หลกัปฏบิตั ิ1  ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  1 
    ในฐานะผูนํ้าองคก์รทีส่รา้งคณุคา่ใหแ้กก่จิการอย่างยัง่ยนื 
หลกัปฏบิตั ิ2  กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ    3 
    ทีเ่ป็นไปเพือ่ความยงัยนื 
หลกัปฏบิตั ิ3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล        4 
หลกัปฏบิตั ิ4  การสรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิาร   6 
      บุคลากร   
หลกัปฏบิตั ิ5  การส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธรุกจิอยา่ง    7 
      มคีวามรบัผดิชอบ   
หลกัปฏบิตั ิ6  ระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม    8  
หลกัปฏบิตั ิ7  การรกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการ    9 
      เปิดเผยขอ้มูล    
หลกัปฏบิตั ิ8  การมสีว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้      10 

 

สว่นที ่2 จรรยาบรรณธุรกจิ      11 

1. การเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ       
2. การเคารพสทิธมินุษยชน           
3. การมสีว่นไดส้ว่นเสยี และความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์      
4. ความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย         
5. การใชข้อ้มูลภายใน และการรกัษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั     

  
6. ทรพัยส์นิทางปัญญา การใชเ้ทคโนโลย ีและการสือ่สาร       
7. การใหแ้ละการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด    

  
8. ความปลอดภยั สขุอนามยัและสิง่แวดลอ้ม       
9. การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน       

10. สทิธทิางการเมอืง           

 

 

 

 



 

 
สว่นที ่3 นโยบายตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่       20  
  

 นโยบาย และคาํนิยาม  
- การให/้การรบัของขวญั หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
- การเลีย้งรบัรอง และบรกิารตอ้นรบั 
- การบรจิาคเพือ่การกศุล และเงนิสนับสนุน 
- การสนับสนุนทางการเมอืง 
- การจา่ยคา่อํานวยความสะดวก 
- การว่าจา้งพนักงานของรฐั 

 ขอบเขตหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

 มาตรการและแนวปฏบิตั ิ

 ขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ 
 การประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

 การพจิารณาโทษกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามนโยบาย 
 
สว่นที ่4 การแจง้เบาะแส / ขอ้รอ้งเรยีน        30 

 

  ชอ่งทางการแจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรยีน 
  ลกัษณะของแจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรยีน  
  ขัน้ตอนการพจิารณาเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน 
  การคุม้ครองรกัษาความลบั 

 
แบบรบัทราบคู่มอืบรรษทัภบิาล         33 
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นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บรษิัทจดัใหม้ีนโยบายการกํากบัดูแลกิจการของบรษิัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร  โดย
คณะกรรมการบรษิทัไดท้บทวนรว่มกบัฝ่ายบรหิาร  และกําหนดนโยบายตามหลกัการกํากบั
ดู แ ลกิจกา รที่ดี  หรือ  Corporate Governance Code (CG Code)  ฉบับ ให ม่ขอ ง
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ร ิม่ใชก้นัในปี 2560  เพือ่สรา้งคุณค่า
การดําเนินกจิการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสรา้งความเชือ่มั่นใหแ้ก่ผูล้งทุน ซึง่เนน้การ
กํากบัดูแลกจิการผนวกกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคม  โดยนําหลกัปฎบิตั ิCG Code ทัง้ 8 ขอ้มา
เป็นแนวทางในการปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกจิของบรษิทั  การนํานวตักรรมและเทคโนโลยทีี่

เหมาะสมมาสนับสนุนกลยุทธข์องธุรกิจ ครอบคลุมตามปัจจยัที่เปลี่ยนแปลงรอบดา้น โดย
คํานึงถึง “ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย” ทัง้ดา้นผลกระทบและความคุม้ค่าที่จะเกดิขึน้ต่อการบรหิาร
จดัการทรพัยากรทีส่าํคญั  

หลกัปฏบิตั ิ1  ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูนํ้าองคกร
ทีส่รา้งคณุคา่ใหแ้กก่จิการอยา่งยัง่ยนื 

 Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 

 

หลกัปฏบิตั ิ1.1 

คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูนํ้าทีต่อ้งกํากบั
ดแูลใหอ้งคก์รมกีารบรหิารจดัการทีด่ ี   ซึง่ครอบคลมุถงึ การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย  
กําหนดกลยุทธ ์  นโยบายการดําเนินงาน  และการจดัสรรทรพัยากรสําคญั ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงาน   เพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย   

หลกัปฏบิตั ิ1.2 
การกาํกบัดแูลกจิการใหนํ้าไปสู่ผล (governance outcome) อนัเป็นการสรา้งคุณค่า

ใหแ้กก่จิการอยา่งยัง่ยนืโดย  
(1)  สามารถแขง่ขนัไดแ้ละมผีลประกอบการทีด่โีดยคาํนึงถงึผลกระทบในระยะยาว 

(competitiveness and performance with long-term perspective)   
(2)  ประกอบธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ และผูม้ี

สว่นไดเ้สยี  (ethical and responsible business)  
 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 
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(3)  เป็นประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบตอ่สิง่แวดลอ้ม (good 

corporate citizenship) 
(4)  สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง (corporate resilience) 
 

หลกัปฏบิตั ิ1.3 
คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิาร  ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความ

รบัผิดชอบ ความระมดัระวงั (duty of care) และซือ่สตัยส์ุจรติต่อองคก์ร (duty of loyalty) 
รวมถงึดูแลใหบ้รษิทัมีระบบหรอืกลไกอย่างเพียงพอทีจ่ะมั่นใจไดว้่า การดําเนินงานของบรษิทั
เป็นไปตาม ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบายหรอืแนวทางที่

ไดก้าํหนดไว ้

 
หลกัปฏบิตั ิ1.4 

  คณะกรรมการมีการกําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรบัผิดชอบให ้
ประธานกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนตดิตามดูแลการปฏบิตัหินา้ที่

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้ขอบเขตหนา้ทีข่องคณะกรรมการ กบั ประธานกรรมการบรหิาร
และฝ่ายจดัการ อาจพจิารณาแบ่งออกเป็นดงันี ้ 

a)   เร ือ่งทีค่วรดแูลใหม้กีารดาํเนินการ กลา่วคอื  เร ือ่งทีค่ณะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบ
หลกัใหม้กีารดาํเนินการอยา่งเหมาะสม 

b)  เร ือ่งที่ดําเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ  กล่าวคือ เร ือ่งที่คณะกรรมการ  ประธาน
กรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการควรพิจารณาร่วมกนั โดยฝ่ายจดัการเสนอให ้
คณะกรรมการเห็นชอบ 

c)   เร ือ่งทีค่ณะกรรมการไม่ควรดาํเนินการ กลา่วคอื เร ือ่งทีค่ณะกรรมการควรกาํกบัดแูล
ระดบันโยบาย  โดยมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการเป็น
ผูร้บัผดิชอบหลกัในการดาํเนินการ  

 

 

 

 

CG Code
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หลกัปฏบิตั ิ2  กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื 
  Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation 

 
หลกัปฏบิตั ิ2.1 

กําหนดหรือดูแลใหว้ ัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) ที่

สอดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ัง้กจิการ ลูกคา้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม ทีส่ามารถ
ใชเ้ป็นแนวคดิหลกัในการกําหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) และสือ่สารใหทุ้กคนใน
องคก์รขบัเคลือ่นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 
หลกัปฏบิตั ิ2.2  

กํากบัดูแลเพือ่ใหม้ ั่นใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธร์ะยะปานกลาง
และ/ หรอืประจํา ปีของกจิการสอดคลอ้งกบัแนวทางการดําเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัของกจิการ โดยมกีารนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั 
ดงันี ้

(1) กาํกบัดูแลใหม้กีารจดัทํากลยุทธ ์และแผนงานประจาํปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัของกิจการ โดยคํานึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของกิจการ ณ ขณะน้ัน 
ตลอดจนโอกาสและความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ และมกีารทบทวนเพือ่ใหม้ั่นใจวา่กลยุทธ ์
และแผนงานประจําปีไดค้ํานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยงัพอจะ
คาดการณไ์ดต้ามสมควร 

(2) มกีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจกระทบต่อผูม้สี่วนได ้
เสยีทีเ่กีย่วขอ้งตลอดสาย (value chain)  

(3) การนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาสรา้งความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนอง
ความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สยี  โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(4) เป้าหมายทีก่ําหนดมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิและศกัยภาพของ
กิจการ โดยกําหนดเป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน  นอกจากนี้ ควร
ตระหนักถงึความเสีย่งทีอ่าจนําไปสูก่ารประพฤตทิีผ่ดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม 
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หลกัปฏบิตั ิ3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
   Strengthen Board Effectiveness 

หลกัปฏบิตั ิ3.1  
คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ  ทัง้

ในเร ือ่งขนาด องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอิสระที่สมดุลและจําเป็นในการรว่มนําพา
องคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีก่าํหนดไว ้ 

หลกัปฏบิตั ิ3.2  
      การคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบ
และการดาํเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ตอ่การใชด้ลุพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดคุณสมบตัแิละหนา้ทีข่องประธานกรรมการ  การแต่งตัง้
คณะกรรมการชดุย่อยเพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเร ือ่ง กลั่นกรองขอ้มูล ก่อนนําเสนอให ้
คณะกรรมการบรษิทัเห็นชอบต่อไป  ตลอดจนดูแลใหม้กีารเปิดเผยรายงานผลการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการชดุยอ่ยทุกชดุในรายงานประจาํปีของบรษิทั 

หลกัปฏบิตั ิ3.3  
การกํากบัดูแลใหม้ีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการเป็นไปอย่างโปรง่ใสและ

ชดัเจน  เพือ่ใหไ้ดค้ณะกรรมการทีม่คีณุสมบตั ิมคีวามรูห้ลากหลายดา้น อนัจะชว่ยใหเ้กดิการ
ตดัสนิใจทีเ่ป็นประยชนต์อ่บรษิทั และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกจิทีก่าํหนดไว ้

หลกัปฏบิตั ิ3.4  
       คณะกรรมการจะพิจารณาโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการ อันเป็นแรงจูงใจเพียงพอในการรกัษาบุคคลผูม้ีความรู ้
ความสามารถ ในการนําพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ ทัง้รปูแบบอตัรา
คงที ่(เชน่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ)  และรูปแบบค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานของบรษิทั 
(เชน่ โบนัส  บําเหน็จ)  ใหม้ีความสมัพนัธก์บัมูลค่าทีบ่รษิทัสรา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้  โดยเปิดเผย
หลกัเกณฑแ์ละขอ้มูลการจา่ยคา่ตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั 
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หลกัปฏบิตั ิ3.5  
 กํากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัหินา้ที่และจดัสรรเวลา

อย่างเพียงพอ  โดยมีการกําหนดตารางการประชมุไวล้่วงหน้าตลอดทัง้ปี  เพื่อใหม้ั่นใจว่า
กรรมการสามารถจดัสรรเวลาในการปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งเพยีงพอ 

หลกัปฏบิตั ิ3.6  
   กาํกบัดแูลใหม้กีรอบและกลไกในการกาํกบัดแูลนโยบายและการดาํเนินงานของบรษิทั

ย่อย และกจิการอืน่ทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนัียสําคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่และแห่ง  
รวมทัง้บรษิทัย่อยและกจิการอืน่ทีบ่รษิทัไปลงทุนมคีวามเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนั 

หลกัปฏบิตั ิ3.7  
  จดัใหก้ารประเมินผลการปฏบิตัหินา้ทีป่ระจําปีของคณะกรรมการ  คณะกรรมการชดุ

ยอ่ย และกรรมการรายบุคคล ดว้ยวธิปีระเมนิตนเอง (Self-Evaluaton)  เพือ่ใหค้ณะกรรมการ
รว่มกนัพจิารณาผลงานและปัญหา  โดยผลประเมนิไดถู้กนําไปใชส้ําหรบัการพฒันาการปฏบิตัิ
หนา้ทีต่่อไป มีการเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏบิตังิานของกรรมการอย่างนอ้ย
ทกุๆ 3 ปี  

หลกัปฏบิตั ิ3.8 
  กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาท

หนา้ที ่ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ  ตลอดจน
สนับสนุนใหก้รรมการทุกคนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้ําหรบัการปฏิบตัิหน้าที่

กรรมการอย่างสม่ําเสมอ 

หลกัปฏบิตั ิ3.9  
       กํากบัดูแลใหม้ั่นใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลทีจ่ําเป็น พรอ้มทัง้กําหนดใหม้ีการประชมุกนัเองระหว่างกรรมการอสิระ
ดว้ยกนั เพื่ออภิปรายขอ้คิดเห็นที่เกี่ยวกบัการจัดการอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนกําหนด
คุณสมบตัเิลขานุการบรษิทัทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณท์ีจ่าํเป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ 
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หลกัปฏบิตั ิ4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร  
  Ensure Effective CEO and People Management 
 

หลกัปฏบิตั ิ4.1  
การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคลลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่ดาํรงตําแหน่ง

ประธานกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสูง พรอ้มทัง้ส่งเสรมิ สนับสนุนการอบรมและการ
พฒันาเพิม่พูนความรู ้ทีจ่าํเป็นต่อการขบัเคลือ่นองคก์รไปสู่เป้าหมาย ตลอดจน กาํกบัดแูลใหม้ี
แผนสบืทอดตาํแหน่ง (succession plan) เพือ่ใหก้ารดําเนินธรุกจิเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง   

หลกัปฏบิตั ิ4.2  
คณะกรรมการการกาํกบัดแูล ใหม้กีารกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนทีเ่ป็นเคร ือ่งจงูใจให ้

ประธานกรรมการบรหิารและ ผูบ้รหิารระดบัสูง  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัขององคก์ร และผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว ซึง่รวมถึง การพิจารณาความ
เหมาะสมของสดัสว่นคา่ตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผลการดาํเนินงานระยะสัน้ เชน่ โบนัส  ผลการ
ดาํเนินงานระยะยาว เชน่ Employee stock ownership plan  ควบคูไ่ปกบัการคาํนึงถงึระดบั
คา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมโดยประมาณ  

หลกัปฏบิตั ิ4.3 
 กํากบัดูแลโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องกลุ่มผูถ้ือหุน้ ซึง่อาจอยู่ในรูปแบบของ

ขอ้ตกลงภายในกจิการครอบครวั หรอืนโยบายของกลุ่มบรษิทัแม่ ทีอ่าจมผีลต่ออํานาจในการ
ควบคมุการบรหิารและการดําเนินงานของกจิการ 

 หลกัปฏบิตั ิ4.4  
การติดตามดูแล การบรหิารทรพัยากรบุคคลที่สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยุทธข์อง

องคก์ร การพฒันาบุคลากรใหม้ีจํานวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และสรา้งแรงจูงใจที่

เหมาะสม เพือ่รกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถขององคก์รไว ้
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หลกัปฏบิตั ิ5  สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ  
  Nurture Innovation and Responsible Business 

หลกัปฏบิตั ิ5.1  
คณะกรรมการใหค้วามสําคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่

ธรุกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชนต์่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมีความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 

หลกัปฏบิตั ิ5.2  
การติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการดําเนินกิจการอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดลอ้มและสะทอ้นอยู่ ในแผนดําเนินการ  (operational plan) และแผนกลยุทธ  ์
(strategies) ของกจิการ ทีท่าํใหม้ัน่ใจวา่ กจิการประกอบธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม   

 หลกัปฏบิตั ิ5.3 
ตระหนักถึงการจดัสรรและการจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ซึง่รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกนั ย่อมทําใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ทรพัยากรทีต่่างกนั เพือ่ใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ  กํากบัดูแลให ้
มั่นใจว่า  ฝ่ายจดัการมกีารทบทวน การใชท้รพัยากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยคาํนึงถงึ 
ผลกระทบ และความคุม้คา่ทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่ทรพัยากร   ทัง้ 6 ประเภท อนัไดแ้ก ่การเงนิ, การผลติ
, ภูมิปัญญา, บุคลากร, สงัคมและความสมัพันธ  ์และดา้นธรรมชาติ เป็นตน้  รวมถึงการ
เปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก  โดยยงัคงอยูบ่นพืน้ฐานของการมจีรยิธรรม มคีวาม
รบัผดิชอบ และสรา้งคณุคา่ใหแ้กก่จิการอย่างยัง่ยนื   

หลกัปฏบิตั ิ5.4 
คณะกรรมการจดัใหม้กีรอบการกํากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ระดบัองคก์ร ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทัง้ดูแลใหม้ีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทางธรุกจิและพฒันาการดําเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนกําหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัความสําคญัของแผนงาน
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์ผลกระทบต่อการ
ดาํเนินธรุกจิ งบประมาณและทรพัยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ    

 
 
 

CG Code 
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หลกัปฏบิตั ิ6  ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม  
           Strengthen Effective Risk Management and Internal Control 
 
หลกัปฏบิตั ิ6.1 

 คณะกรรมการกําหนดนโยบายการบรหิารความเสี่ยงที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค  ์
เป้าหมายหลกั  กลยุทธ ์และความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้องกิจการ มีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย และมาตรฐานที่เกีย่วขอ้ง ตลอดจน ติดตามและประเมินผลประสิทธภิาพของการ
บรหิารความเสีย่ง  ดแูลใหม้กีารทบทวนนโยบายความเสีย่งเป็นประจาํ 

หลกัปฏบิตั ิ6.2  
คณะกรรมการไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและมคีวามเป็นอสิระ  อนัเป็นคุณสมบตัแิละหนา้ทีต่ามหลกัเกณฑข์องสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถงึดูแลใหบ้รษิทัจดัใหม้ีกลไกหรอื
เคร ือ่งมอืทีจ่ะทําใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีจ่าํเป็นตอ่การปฏบิตัหินา้ทีท่ี่

ไดร้บัมอบหมาย  เพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของ
ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน  

หลกัปฏบิตั ิ6.3 
คณะกรรมการติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ได ้

ระหวา่งบรษิทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์
อนัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มูลและโอกาสของบรษิทั และการทําธุรกรรมกบัผูท้ีม่ีความสมัพนัธ ์
เกีย่วโยงกบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

หลกัปฏบิตั ิ6.4  
การกาํกบัดแูลใหม้กีารจดัทํานโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชนัทีช่ดัเจน 

และสือ่สารถงึบุคลากรในทุกระดบัขององคก์รและต่อบุคลภายนอก เพือ่ใหเ้กดิการนําไปปฏบิตัิ
ไดจ้รงิ รวมถึงการสนับสนุนกจิกรรมการส่งเสรมิและปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏิบตัิตาม
กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัปฏบิตั ิ6.5  
จดัใหก้จิการมกีลไกในการรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนและการดําเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส  มนี

โนบายและแนวทางการดําเนินการทีช่ดัเจนในกรณีทีม่กีารชีเ้บาะแส  โดยกาํหนดชอ่งการแขง้
เบาะแสผ่านทาง website ของบรษิทั หรอืผ่านกรรมการตรวจสอบของบรษิทั  ตลอดจนดแูลให ้
มมีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมแกผู่แ้จง้เบาะแส 
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หลกัปฏบิตั ิ7  รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล 
  Ensure Disclosure and Financial Integrity  

หลกัปฏบิตั ิ7.1   
คณะกรรมการมีความรบัผดิชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัทํารายงานทางการเงนิ และ

การเปิดเผยขอ้มูลสําคญัต่างๆ ถูกตอ้ง เพยีงพอ  ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และ
แนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง   ซึง่ประกอบดว้ย  

(1)  การดแูลใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทําและเปิดเผยขอ้มูล มคีวามรู ้ ทกัษะ และ
ประสบการณท์ีเ่หมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และมจีาํนวนเพยีงพอ 

(2) การรายงานทางการเงิน มีการคํานึงถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน  ความเห็นของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ  และขอ้สงัเกตของ
ผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบควบคมุภายใน  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) การจดัทําคําอธบิายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) เพื่อประกอบการ
เปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส 

(4) ในกรณีทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ  
กรรมการรายน้ันจะดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลในสว่นของตน มคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น 

หลกัปฏบิตั ิ7.2  
 การตดิตามดูแลเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหนี ้ 

โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะรว่มกนัประเมินสถานะ และพจิารณาแนวทางแกไ้ข หาก
เร ิม่มสีญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคลอ่ง 

หลกัปฏบิตั ิ7.3   
กาํกบัดูแลใหก้จิการมแีผนในการแกไ้ขปัญหา หรอืมกีลไกอืน่ทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหา

ทางการเงนิได ้ในภาวะทีก่จิการประสบปัญหา หรอืมสีญัญาณบ่งชี ้เชน่ ภาวะขาดทุนต่อเน่ือง 
กระแสเงนิสดตํา่  มปัีญหาในการระบายสนิคา้คงคลงัและการเก็บหนี ้เป็นตน้  

หลกัปฏบิตั ิ7.4   
 การจดัทาํรายงานความยัง่ยืน่ และการเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณ  นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่  รวมถึงรายงานความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยคาํนึงถงึกรอบการรายงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศ หรอืในระดบั
สากล 
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หลกัปฏบิตั ิ7.5  
กํากบัดูแลใหม้ีหน่วยงานหรอืผูร้บัผิดชอบงานนักลงทุนสมัพนัธท์ําหนา้ทีใ่นการสือ่สาร

กบัผูถ้อืหุน้  และผูม้สี่วนไดเ้สยีอืน่ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา  โดยมี
การจดัทาํนโยบายการสือ่สาร และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล   

หลกัปฏบิตั ิ7.6  
ส่งเสรมิการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มูล นอกจากการเผยแพร่

ผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  ยงัมี website ของบรษิัท ในการ
นําเสนอขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนั สือ่สารและเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอก เชน่ ลกัษณะการ
ประกอบธุรกจิ, รายชือ่คณะกรรมการและผูบ้รหิาร, รายงานทางการเงินทัง้ฉบบัปัจจุบนัและปี
กอ่นหนา้, โครงสรา้งการถอืหุน้ เป็นตน้ 

 

หลกัปฏบิตั ิ8  สนับสนุนการมสีว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้  
  Ensure Engagement and Communication with Shareholders 
 

หลกัปฏบิตั ิ8.1  
คณะกรรมการใหส้ทิธผูิถ้อืหุน้ในการมสีว่นรว่มตดัสนิใจในเร ือ่งสําคญัของบรษิทั ทัง้สทิธิ

พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ และการพจิารณาประเด็นทีอ่าจมผีลกระทบต่อทศิทางการดําเนินงานของ
กจิการ  ตลอดจนสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้มีส่วนรว่มในการนําเสนอวาระการประชมุล่วงหนา้  และ
เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 หลกัปฏบิตั ิ8.2  
คณะกรรมการดูแลใหก้ารดําเนินการวนัประชมุผูถ้ือหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

โปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ เอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน  รวมถงึการนําเทคโนโลยมีาใช ้
ในการประชุม  เพื่อใหก้ารดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง  ตลอดจน 
กรรมการทุกคนและผูบ้รหิารที่เกีย่วขอ้งเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถซกัถามใน
ประเด็นตา่งๆ ได ้

หลกัปฏบิตั ิ8.3  
การเปิดเผยมติที่ประชมุผูถ้ือหุน้ หลงัการเสร็จสิน้การประชมุอย่างถูกตอ้งภายในวนั

ประชมุ และมกีารจดัทํารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้นเพือ่แจง้ต่อผู ้
ถอืหุน้ และนําส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบภายใน 14 วนันับจากวนัประชมุผูถ้อื
หุน้ 
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บรษิทัจดัทําขอ้พงึปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และ

ผูป้ฏบิตังิานฝ่ายต่างๆ ของบรษิทั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัใินการทํางานดว้ยความซือ่สตัย ์
สุจรติ และมคีวามเป็นธรรม  โดยแนวทางดงักล่าวไดส้ือ่สารใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน
ขององคก์รทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิ ซึง่บรษิทัเช ือ่วา่การใหค้วามสําคญักบัขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี
เหล่านีจ้ะสามารถยกมาตรฐานการกาํกบัดูแลกจิการ  อกีทัง้ส่งเสรมิความเชือ่มั่นใหก้บัผูล้งทุน
ในการจดัการของบรษิทั สรา้งความยุตธิรรมและความน่าเช ือ่ถอืของตลาดทุน 

1. การเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
 

1.1 พงึปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายตา่งๆ ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การปฎบิตังิาน 

1.2 พงึรบัรูแ้ละเขา้ใจกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของตน และปฏบิตัิ
ตามอย่างเครง่ครดั หากมีขอ้สงสยัใหข้อคําปรกึษา หา้มปฏบิตัไิปตามความเขา้ใจของ
ตนเอง  

1.3 กรณีที่ตอ้งไปปฏิบตัิงานในต่างประเทศ ควรศึกษา ทําความเขา้ใจ และปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัของประเทศน้ันๆ ตลอดจนเคารพ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวฒันธรรม เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานไม่ขดักบักฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วฒันธรรมในประเทศน้ันๆ 

 

2. การเคารพสทิธมินุษยชน 
 

2.1 สนับสนุนและเคารพในสทิธมินุษยชน ดแูลไม่ใหธ้รุกจิของบรษิทัเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้ง 
กบัการลว่งละเมดิสทิธมินุษยชน เชน่ การบบีบงัคบัใหใ้ชแ้รงงาน การใชแ้รงงานเด็ก การ
ขม่เหงมนุษยใ์นรปูแบบอืน่ เป็นตน้ 

2.2 ใหค้วามเคารพและปฏบิตัติอ่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่
แบง่แยกถิน่กาํเนิน เช ือ้ชาต ิศาสนา เพศ อาย ุความทุพพลภาพ หรอืการลาทีคุ่ม้ครอง
โดยกฎหมาย 

2.3 สง่เสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงั การปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในบรษิทั 
บรษิทัยอ่ย คูค่า้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนสากล 

 

จรรยาบรรณธุรกจิ 
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3. การมสี่วนไดส้่วนเสยี และความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

3.1 หลกีเลีย่งการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง หรอืบุคคล/นิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทั เวน้แตจ่ะมกีารเปิดเผยส่วนไดส้่วนเสยี
แลว้ และไดร้บัอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรอืไดร้บัอนุมตัใินหลกัการใหท้ําได ้

3.2 ไม่ประกอบธรุกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทั ไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้ม ในกรณีทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
กบัธรุกจิใดๆ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน งานน้ันตอ้งอยู่ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 ไม่ขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษิทั หรอืไม่เป็นธรุกจิอนัมลีกัษณะเป็นการแข่งขนักบั
ธรุกจิของกลุ่มบรษิทั 

 ไม่มผีลเสยีถงึชือ่เสยีง หรอืกจิการของบรษิทั 
 ไม่เป็นการกระเทอืนตอ่งานในหนา้ทีร่บัผดิชอบของตน 

3.3 คณะกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งพจิารณาความขดัแยง้ของผลประโยชนเ์กีย่วกบัรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั และบรษิทัย่อยอย่างรอบคอบ ดว้ยความซือ่สตัยส์ุจรติ มเีหตุผล
และเป็นอสิระ และมีขอ้ตกลงทางการคา้ทีว่ญิญูชนจะพึงกระทํากบัคู่คา้ทั่วไปกบับรษิทั 
หรอืบรษิทัยอ่ย 

3.4 ผูม้ีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์ 

3.5 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานตอ้งรายงานเปิดเผยรายการที่สงสยัว่าตนเองหรอื
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัตน มีผลประโยชนท์ีข่ดักนักบับรษิทั โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาและนําส่ง
ตอ่สาํนักงานคณะกรรมการ 

 

4. ความรบัผดิชอบตอ่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 
 

4.1 ความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ 

 ปฏบิตัติามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อยา่งเครง่ครดั 

 ดแูลและคุม้ครองใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานอยา่งเท่าเทยีมกนั 

 มุ่งมั่นในการสรา้งความเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมั่นคง เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้บั
ผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืจากการดําเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ และผลประกอบการทีด่ขีอง
บรษิทั 

 ไม่ดําเนินการในเร ือ่งทีม่นัียสําคญั ซึง่ไม่อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการบรษิทัหรอื
ฝ่ายจดัการ 

 รายงาน เปิดเผยขอ้มูลแกผู่ถ้อืหุน้อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลา 
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4.2 การปฏบิตัติอ่ลกูคา้ 

 ส่งมอบผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใตเ้งื่อนไขที่เป็นธรรม และ
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 

 ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขตา่งๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั   กรณีทีไ่ม่สามารถ
ปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใด ขอ้หน่ึงตอ้งรบีแจง้ใหคู้่คา้ และ/หรอืเจา้หนีท้ราบล่วงหนา้ 
เพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 

 เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหลู้กคา้ทราบอย่างครบถว้นเพยีงพอ โดยไม่ปกปิด บดิเบอืน
เนือ้หาใหข้อ้มูลเป็นเท็จ หรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิเกีย่วกบัขอ้มูลทีส่ือ่สารออกไป  รวมถงึ
จดัชอ่งทางการสือ่สาร เพือ่ใหล้กูคา้สามารถแสดงความเห็นหรอืรอ้งเรยีน  

 ในการเจรจาต่อรองธุรกจิ  พึงละเวน้การเรยีก รบั หรอืจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่ม่
สจุรติใหก้บัลกูคา้, คูค่า้, เจา้หนี ้

 รกัษาความลบัของลูกคา้อย่างจรงิจงั รวมถงึไม่นําขอ้มูลมาใชเ้พือ่ประโยชนส์่วนตน
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
4.3 การปฏบิตัติอ่คูค่า้/คูส่ญัญา/เจา้หนี ้

 มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ /คู่สญัญา /เจา้หนี้  ใหข้อ้มูลและ
รายละเอียดเงือ่นไขต่างทีเ่หมือนกนัแก่คู่คา้ทุก ไม่เลือกปฏิบตั ิ และจดัทํารูปแบบ
สญัญาอยา่งโปรง่ใส เป็นธรรมตอ่คูค่า้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกนั 

 จดัใหม้ีระบบการจดัการและติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ขอ้ตกลงของสญัญาอย่างครบถว้นและป้องกนัการทุจรติ ประพฤติมิชอบในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

 จ่ายเงินใหคู้่คา้ /คู่สญัญา /เจา้หนี ้ตรงเวลาตามเงื่อนไขการชาํระเงินที่ตกลงกนั 
กรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบตัติามเงื่อนไขใดได ้ตอ้งรบีเจรจากบัเจา้หนี ้เพือ่รว่มกนัหา
แนวทางแกไ้ข  และป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

 บรษิทัมุ่งหมายทีจ่ะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่คา้ /คูส่ญัญา /เจา้หนี ้
ทีม่ีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร ือ่งคุณภาพของสินคา้และบรกิารทีคู่่ควรกบัมูลค่าเงิน 
คณุภาพทางดา้นเทคนิคและมคีวามเชือ่ถอืซึง่กนัและกนั 

 หา้มมใิหม้กีารเรยีกรอ้งผลประโยชนใ์ดๆ เป็นสว่นตวัจากคูค่า้ /คูส่ญัญา /เจา้หนี ้
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4.4 การปฏบิตัติอ่พนักงาน 

 ปฺฎบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงาน และหลกัการเกีย่วกบัสทิธิ
มนุษยชนขัน้พืน้ฐานตามสากล ไม่แบ่งแยกเชือ้ชาต ิเพศ อายุ ศาสนา ความพกิาร 
สถานศึกษา หรอืสถานะอืน่ใดที่มิไดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตังิาน  รวมถึง
เคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชน และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

 จดัใหม้กีระบวนการพจิารณาสรรหา การว่าจา้ง การแต่งตัง้/โยกยา้ย ตลอดจนการ
ใหร้างวลั การเลกิจา้ง และการลงโทษ เป็นไปโดยความสจุรติ เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ ความเหมาะสม และการกระทําหรอื
การปฏบิตัขิองพนักงานน้ันๆ  

 ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแกพ่นักงาน ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว สนับสนุนการสรา้ง
แรงจูงใจในการทํางาน ตามความรูค้วามสามารถ ความรบัผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสอดคลอ้งกบัผลการดําเนินงานของบรษิัท และ
เทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัอืน่ในกลุม่ธรุกจิเดยีวกนั 

 ส่งเสรมิใหม้ีการฝึกอบรม และพฒันาทรพัยากรบุคคล เพิ่มศกัยภาพบุคลากรทุก
ระดบัอย่างต่อเน่ือง และเสมอภาค มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการพฒันาทกัษะและ
ความสามารถของตน โดยเฉพาะสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ที ่

 ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มการทํางานใหม้ีความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์ินของ
พนักงานอยูเ่สมอ  

 สนับสนุนและใหค้วามรว่มมือ ระหว่างบรษิัทกบัพนักงาน ในการนําเสนอขอ้มูล
เกีย่วกบัการปรบัปรุงคณุภาพชวีติในการทํางานเพือ่ใหเ้กดิการพฒันารว่มกนั 

 เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเห็นของพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอ
ภาค  โดยมชีอ่งทางใหพ้นักงานสามารถแจง้เร ือ่งทีส่่อไปในทางทีผ่ิด ตามขอ้บงัคบั
การทํางาน ระเบยีบ นโยบาย หรอืประกาศและกฏหมายได ้

 
4.5 การปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้  

 ประพฤตปิฎบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

 ไม่ทําลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งขนัทางการคา้ดว้ยการกล่าวใหร้า้ย โดยปราศจากความ
จรงิ 

 ไม่แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธิกีารอนัไม่สุจรติ /ไม่
เหมาะสม 
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4.6 การปฏบิตัติอ่สิง่แวดลอ้ม สงัคม และชมุชน   

 บรษิทัมีนโยบายทีจ่ะประกอบธุรกจิโดยคํานึงถงึสิง่แวดลอ้ม และจะปฏบิตัใิหไ้ดต้าม
กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ขอ้บงัคบัขององคก์รการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เชน่ เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล เป็นตน้ 

 สง่เสรมิใหพ้นักงานมจีติสาํนึกและความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 ส่งเสรมิและมสี่วนรว่มในการรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนและพฒันาคณุภาพชวีติ
ของคนในชมุชนตามหลกัการพฒันายั่งยนื  กรณีไม่มกีฎหมายขอ้บงัคบัใช ้บรษิทั
จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดลอ้มดว้ยความรบัผิดชอบโดยคํานึงถึงทางเลือกในการใช ้
ประโยชนจ์ากทรพัยากร ธรรมชาต ิใหม้ปีระโยชนส์ูงสุด และเกดิผลกระทบต่อความ
เสยีหายนอ้ยทีส่ดุ  

 ประชาสมัพนัธก์บัชมุชนในเร ือ่งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้แลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ประสบการณก์บัหน่วยงานอืน่เพื่อใหม้ีการรกัษาสภาพแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 

 ส่งเสรมิการสรา้งงาน พฒันาทกัษะแรงงาน ตลอดจนอนุรกัษศ์ิลปวฒันธรรมของ
ชมุชน  

 พฒันาและปรบัปรุงการบรหิารงานดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในดา้นการ
ประหยดัพลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน การอนุรกัษท์รพัยากร และการกาํจดัของ
เสยีหรอืวตัถอุนัตรายอยา่งถกูวธิ ี

 ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ เพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ และเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

5. การใชข้อ้มูลภายใน และการรกัษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั 
 

5.1 เก็บรกัษาขอ้มูลทีส่าํคญัทางธรุกจิ ตลอดจนขอ้มูลความลบัเกีย่วกบั บรษิทัและผูม้สี่วนได ้
เสียต่างๆ ของบรษิทั ไวอ้ย่างเขม้งวดที่สุดและอยู่ในวงจํากดั  โดยไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่
เกีย่วขอ้งทัง้ภายใน และภายนอกบรษิทั แมว้่าจะเกษียณอายุ ลาออก หรอืสิน้สุดการทํา 
งานกบับรษิัท แลว้ก็ตาม เวน้แต่เป็นไปตามขอ้บังคบั โดยกฎหมาย หรอืมติของ
คณะกรรมการ บรษิทั  

5.2 บุคลากรของบรษิทัตอ้งไม่นํา ขอ้มูลภายในของบรษิทัซึง่ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปใชแ้สวงหาผลประโยชน ์แกต่นเองและผูอ้ืน่ในทางมชิอบ 
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5.3 ขอ้มูลภายในดา้นการบรหิารจดัการ อนัเป็นขอ้มูลทีม่ผีลต่อมูลค่าหุน้ทีม่กีารซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัย ์เชน่ ผลการดําเนินงาน การเพิม่ทุน การออกหุน้ บุคลากรของบรษิทั 
ตอ้งรกัษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั ตามแนวปฏิบตัเิร ือ่งการใชข้อ้มูลภายในตาม
หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั  

5.4 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นโดยผูท้ี่มีอํานาจหน้าที่ในการเปิดเผยเท่าน้ัน เมื่อถูกถาม
ขอ้มูลทีต่นไม่มีหนา้ทีเ่ปิดเผย ใหแ้นะนําผูถ้ามสอบถามกบับุคคลผูม้ีหนา้ทีใ่หข้อ้มูลน้ัน 
เพือ่ใหข้อ้มูลมคีวามถกูตอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

5.5 เพือ่ป้องกนัไม่ใชข้อ้มูลอนัเป็นความลบัถูกเปิดเผย ถอืเป็นหนา้ทีข่องเจา้ของขอ้มูล หรอื
ผูดู้แลขอ้มูลทีย่งัไม่เปิดเผย  จะตอ้งทราบถึงขัน้ตอน วธิกีารรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลและปฏบิตัติาม  

5.6 บุคคลภายนอกซึง่มีโอกาสเขา้มา เกีย่วขอ้งหรอืมโีอกาสไดล้่วงรูข้อ้มูลภายในทีส่ําคญั
ของบรษิทัตอ้งมขีอ้ตกลงการรกัษาความลบัขอ้มูล เพือ่ใหม้ั่นใจว่า บุคคลเหล่าน้ันจะใช ้
ความระมดัระวงัรกัษา ความลบัและขอ้มูลภายในทาํนองเดยีวกบั บคุลากรของบรษิทั 

 

6. ทรพัยส์นิทางปัญญา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร 
 

6.1 ส่งเสรมิบุคลากรของบรษิทัให ้ตระหนักถงึความสําคญัของการเคารพ สทิธใินทรพัยส์ิน 
ทางปัญญา  ทั้งในดา้น  ที่เกี่ยวขอ้งก ับการปฏิบัติงานโดยตรงและ  การดําเนิน
ชวีติประจําวนั  การนําผลงานหรอืขอ้มูลมาใช ้ในการปฏิบตัิงาน ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้ง 
ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่ไม่เป็นการละเมดิ ทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ 

6.2 บรษิัทส่งเสรมิใหบุ้คลากร เขียน และตีพิมพผ์ลงานการเขียนหนังสือตํารา ลงในสื่อ
สิง่พิมพต์่างๆ  รวมถึงการสรา้งสรรค ์โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละการนําเสนอโดยใช ้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพือ่เผยแพรข่อ้มูล แสดงความคดิเห็น และเพือ่ใชใ้นการศกึษา 
โดยผลตอบแทนจากงานและลขิสทิธิ ์เหลา่น้ันย่อมเป็นของบุคลากรน้ันเอง แตง่านใดเป็น
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัใหจ้ดัทําขึน้ เป็นงานทีใ่ชข้อ้มูลของบรษิทั หรอืเป็นงาน
ทีเ่รยีนรูจ้ากบรษิทั ใหถ้อืวา่บรษิทั เป็นเจา้ของลขิสทิธิแ์ละผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากงานเชน่
วา่น้ัน 

6.3 การใชง้านระบบสารสนเทศของ บรษิทัตอ้งเป็นไปเพือ่การดําเนินธรุกจิของบรษิทัเท่าน้ัน 
ซึง่ระบบสารสนเทศถือเป็น ทรพัยส์ินของบรษิทั ผูใ้ชม้ิอาจคาดหวงั ความเป็นส่วนตวั 
(Privacy) ไดแ้ละตอ้ง หลกีเลีย่งการใชร้ะบบสารสนเทศที ่ไม่เกีย่วขอ้งกบังานของบรษิทั  
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6.4 บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีการบรหิารความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  ซึง่หมายถึงระบบ
คอมพิวเตอรแ์ละขอ้มูลคอมพิวเตอรต์ามมาตรฐานสากล ดงัน้ัน พนักงานทุกคน จึงมี
หนา้ทีร่บัผดิชอบในการป้องกนั และดแูลใหร้ะบบสารสนเทศของกลุม่บรษิทั ทอียูใ่นความ
ครอบครอง หรอืหนา้ทีร่บัผดิชอบของตน ไม่ใหผู้ท้ีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ถงึ และไม่เปิดเผย
สารสนเทศทีม่คีวามสาํคญัทางธรุกจิตอ่ผูไ้ม่เกีย่วขอ้ง 

6.5 ไม่ใชส้ื่ออินเทอรเ์น็ตในทาง ที่จะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบ คอมพิวเตอรแ์ละ
อินเทอรเ์น็ตของบรษิัท  และไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัท เผยแพรข่อ้มูลที่ไม่
เหมาะสมในทางศลีธรรม ขนบธรรมเนียม และจารตีประเพณี หรอืละเมิดกฎหมาย เชน่ 
การสรา้งความเสยีหายแก่ช ือ่เสยีงและทรพัยส์นิ การมไีวซ้ ึง่สือ่ลามกอนาจาร การส่งต่อ 
mail ทีเ่ป็นการรบกวน สรา้งความราํคาฐ หรอื ทีเ่ป็นการโฆษณาสนิคา้ ธรุกจิและบรกิาร 
นอกเหนือจากสนิคา้และบรกิารของบรษิทั และการสง่ spam mail เป็นตน้ 

6.6 ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ ีลขิสทิธิถ์ูกตอ้ง และตดิตอ่ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  หาก
จาํเป็นตอ้งตดิตัง้โปรแกรม คอมพวิเตอรเ์พิม่เตมิเพือ่การปฏบิตังิาน 

6.7 เก็บรกัษารหสัผ่านสําหรบัเขา้ระบบคอมพวิเตอร ์และโปรแกรม คอมพวิเตอรต์่างๆ ของ
บรษิทัเป็นความลบั เพือ่ป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอืน่เขา้ถงึสารสนเทศของบรษิทั  

 

7. การใหแ้ละการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด  

การรบัและการใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด อาท ิการเลีย้งรบัรอง การเขา้
รว่มกจิกรรม การเดนิทางทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองจากการเดนิทางที่

ไดร้บัจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั ใหส้ามารถกระทําไดใ้นวสิยัอนัสมควร ใน
เทศกาล ประเพณีนิยม บรษิทัจงึกาํหนดแนวทางการใหแ้ละรบัของขวญั หรอืผลประโยชนอ์ืน่
ใด ทีอ่าจนํามาซึง่ความลาํบากใจ หรอืมผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจในการปฏบิตัหินา้ที ่  

7.1 หา้มมใิหม้กีารรบัหรอืให ้ของขวญั, ของทีร่ะลกึในรปูแบบเงนิสด เชค็ พนัธบตัร หุน้ ทองคํา 
อญัมณี อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสิง่ของทํานองเดยีวกนัจาก / แกบุ่คคลภายนอกทุกกรณี  

7.2 หา้มมใิหม้กีาร เรยีก/รบั หรอืใหป้ระโยชนห์รอืทรพัยส์นิอนัใดแกบุ่คคลภายนอก ทีส่่อไป
ในทางจูงใจใหป้ฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีใ่นทางมชิอบต่อตําแหน่งหนา้ทีข่องตน 
หรอือาจทําใหบ้รษิทัเสยีประโยชนอ์นัชอบธรรม 
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7.3 บุคลากรของบรษิัทควรหลีกเลี่ยงการใหห้รอืการรบั ของขวญั การเลีย้งรบัรอง หรอื
ประโยชนใ์ดๆ ทีเ่กนิความจําเป็นและไม่เหมาะสม กบัคูค่า้ หรอืผูม้สี่วนเกีย่วกบัของธรุกจิ
ของบรษิทั เวน้แตใ่นเทศกาล ตามประเพณีนิยมในมูลคา่ทีเ่หมาะสม  หากไดร้บัของขวญั
ในรปูของเงนิหรอืสิง่ของมมูีลคา่เกนิกวา่ 3,000 บาท ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ
ตามลาํดบัช ัน้ เพือ่พจิารณาตามความเหมาะสม 

7.4 หน่วยงานใดทีต่ดิต่อกบัผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาชว่ง  ลูกคา้  คู่คา้ หรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบั
ธรุกจิของกลุ่มบรษิทั ตอ้งใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบถงึหลกัเกณฑนี์ด้ว้ย 

7.5 ในกรณีทีไ่ดร้บัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด และผูม้อีํานาจพจิารณาแลว้ว่า
ไม่สมควรรบั ใหส้่งคนืแกผู่ใ้ห ้หากไม่สามารถส่งคนืไดใ้หส้่งมอบแกห่น่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรอืหน่วยงานพฒันาทรพัยากรบุคคล เพือ่จดัใหเ้ป็นสทิธขิองบรษิทั 

 

8. ความปลอดภยั สุขอนามยัและสิง่แวดลอ้ม   
 

8.1 บรษิทัจดัทําขอ้กาํหนดและมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
ทีม่มีาตรการไม่นอ้ยกว่าทีก่ฎหมายกําหนด พรอ้มทัง้กาํหนดใหบุ้คลากรตอ้งศกึษา และ
ปฏบิตัติามกฏหมาย นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัอย่างเครง่ครดั  

8.2 บรษิัทจะดําเนินการควบคุมและป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อนัเน่ืองมาจาก
อุบัติเหตุ  อัคคีภัย  การบาดเจ็บหร ือเ จ็บป่วยจากการทํางาน   ตลอดจนรกัษา
สภาพแวดลอ้มในการทํางานที่ปลอดภยัต่อบุคลากรของบรษิัท  และมีการซกัซอ้ม
แผนการรกัษาความปลอดภยัเป็นประจาํ  

8.3 จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธแ์ละสือ่ความ เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และเผยแพรข่อ้มูล
ใหก้บับุคลากรของบรษิทั ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียทีเ่กีย่วขอ้ง ทราบและเขา้ใจนโยบาย 
กฎระเบยีบ ขัน้ตอน  

8.4 จดัใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มต่อเหตุวกิฤตต่างๆ ทีอ่าจทําใหก้ารดําเนินธรุกจิหยุดชะงกั 
หรอืกอ่ใหเ้กดิความเสีย่มเสยีชือ่เสยีงและภาพลกัษณข์องบรษิทั 

8.5 จดัตัง้ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมีหน้าที่ประเมินและเฝ้าระวงัสถานะดา้นความมั่นคง
ปลอดภยัตามระดบัการเตอืนภยัอยา่งสม่ําเสมอ 

8.6 พัฒนาระบบการบร ิหารความมั่นคงปลอดภัยให ้สอดคล ้องกับกฎหมายและ
มาตรฐานสากลและใหม้กีารตรวจประเมนิและทบทวนอย่างสม่ําเสมอ   
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9. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน    
 

9.1 จดัใหม้ีระบบการควบคุมภายใน ทีเ่หมาะสมและเพียงพอ เพือ่ใหม้ ั่นใจ ว่าบรษิทัดําเนิน
ธรุกจิโดยคํานึงถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิล มีความน่าเชือ่ถอืและความถูกตอ้งของ
รายงานทางการเงนิ และการ ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที ่เกีย่วขอ้ง  

9.2 จดัใหม้กีารตรวจสอบภายใน เพือ่เป็นกลไกในการวดัระดบัความ เหมาะสมและเพยีงพอ
ของระบบการ ควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง  

9.3 กํากบัดูแลใหม้ีหน่วยงานอิสระ ที่รบัผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทํา
หน้าที่ตรวจสอบภายใน มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรูค้วามสามารถ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน 

9.4 บุคลากรของบรษิทั มีหนา้ทีส่นับสนุนการทํางาน และใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้งตามความเป็น
จรงิตอ่หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชภีายนอก 

 

10.   สทิธทิางการเมอืง    

บรษิทัเป็นองคก์รทีเ่ป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรอื
นักการเมืองคนใด ทัง้นีบ้รษิทัสนับสนุนใหบุ้คลากรของบรษิทัยดึมั่นในระบอบประชาธปิไตย
อนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมุข และใชส้ิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของ
กฎหมาย 

10.1 ตอ้งเป็นกลางทางการเมือง ไม่นําทรพัยากรของบรษิัทไปสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมอืงไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

10.2 สนับสนุนใหบุ้คลากรของบรษิัทใชส้ิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย
รฐัธรรมนูญ และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

10.3 ไม่เขา้รว่มกจิกรรมใดๆ และไม่แสดงความคดิเห็นใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจว่า 
บรษิทัมสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืใหก้ารสนับสนุนพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง อนัอาจ
นําไปสูค่วามไม่สามคัคปีรองดองภายในบรษิทัและประเทศชาต ิ
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บรษิทัฯ ตระหนักดวีา่ การทีธ่รุกจิจะเจรญิเตบิโตยัง่ยนืไดน้ั้น  สว่นหน่ึงจะตอ้งมสีงัคมที่

ปราศจากการคอรร์ปัช ัน่  ซึง่ถอืเป็นปัญหาและอปุสรรคสาํคญัตอ่การพฒันาดา้นตา่งๆ  เพราะ
นอกจากจะลดทอนความสามารถในการแข่งขนัของธรุกจิแลว้  ยงัสรา้งความเสยีหายแกส่งัคม
และประเทศชาตโิดยรวมดว้ย 

เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทมีแนวทางปฏิบตัิ และขอ้กําหนดในการดําเนินการป้องกนัที่

เหมาะสม และการดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดา้นทุจรติคอรร์ปัช ั่นไดม้ีการ
พิจารณาทีร่อบคอบ  คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตันิโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่  
และจดัทําแนวทางการปฏบิตัขิึน้ภายใตแ้นวทางของโครงการ “แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจรติ” (Collective Action Coalition) ซึง่ไดเ้ผยแพร่นโยบาย 
แนวทางปฏิบตัิ ระเบียบ และมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ผ่านสื่อทัง้ภายนอกและ
ภายใน ใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั และยดึเป็นแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการดาํเนินธรุกจิ 

 

คาํนิยาม 

คอรร์ปัช ัน่ (Corruption) หมายถึง การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการ
เสนอให ้สญัญา มอบให ้ใหค้าํมั่น หรอืรบัซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใดซึง่ไม่เหมาะสม 
กบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั ผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรอืผูม้ีหนา้ที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม เพือ่ใหบุ้คคลดงักล่าวกระทําหรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีอ่นัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษา
ไวซ้ ึง่ผลประโยชนอ์ืน่ใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธรุกจิ 

 

นโยบาย  

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ดําเนินการเรยีกรอ้ง 
หรอืยอมรบัการคอรร์ปัช ัน่ในทุกรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพือ่ประโยชนต์่อ
องคก์ร ตนเอง ครอบครวั เพื่อนและคนรูจ้กั หรอืเพื่อประโยชนท์างธุรกิจ โดย
ครอบคลุมถงึคู่คา้ธรุกจิ ลูกคา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ในประเทศ 
และตา่งประเทศ 

2. ใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่นี้อย่างสม่ําเสมอ  
ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏบิตัแิละขอ้กาํหนดในการดําเนินการเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
 

นโยบายการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 
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นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

1. นโยบายการรบั การใหข้องขวญั หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 

การสรา้งความสมัพนัธใ์นการดําเนินธุรกจิ และแสดงออกถงึไมตรจีติ โดยการให ้
หรอืรบัผลประโยชน ์ตามเทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถิน่หรอืแต่ละ
ประเทศ ในรปูแบบของทรพัยส์นิ หรอือาจอยูใ่นรปูผลประโยชนอ์ย่างอืน่ 

ทัง้นี ้บุคลากรของบรษิทั รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งของกลุ่มบรษิทั หา้มเรยีกรบั รบั หรอืให ้
ของขวญั เงนิ ทรพัยส์นิ สิง่ของ สิง่บนัเทงิ คา่เดนิทาง บรกิารตอ้นรบั หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
เกนิความจาํเป็นและไม่เหมาะสม  ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั หรอื
ผูเ้กีย่วขอ้งทางธรุกจิทีอ่าจทําใหเ้กดิอทิธพิลในการตดัสนิใจอย่างใดอย่างหน่ึงโดยไม่เป็น
ธรรม หรอืมเีจตนาชกันําใหก้ระทําหรอืละเวน้การกระทําทีไ่ม่ถูกตอ้ง  หรอืเพือ่แลกเปลีย่น
กบัสทิธพิิเศษทีไ่ม่พึงได ้หรอืการกระทําน้ันจะส่งผลกระทบเกีย่วกบัการดําเนินงานของ
บรษิทั 

 

2. นโยบายคา่เลีย้งรบัรอง และบรกิารตอ้นรบั 

การเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ อาท ิการเลีย้งอาหารและเคร ือ่งดืม่  การเลีย้งรบัรองใน
รูปแบบการกฬีา หรอืการเลีย้งรบัรองในรูปแบบงานบนัเทิง เชน่ การชมละคร คอนเสริต์ 
ภาพยนตร ์ เพือ่เอือ้ความสมัพนัธท์างธุรกจิของบรษิทั หรอืเป็นจารตีทางการคา้ โดยไม่
สง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจในการปฏบิตัหินา้ที ่ 

ดงัน้ัน บุคลากรของบรษิทั รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งของกลุม่บรษิทั สามารถเลีย้งรบัรองต่อ
เจา้หนา้ทีร่ฐัไดต้ามขอ้กาํหนดดงัตอ่ไปนี ้

1) ไม่จดัเลีย้งรบัรอง หรอืเขา้รว่มการเลีย้งรบัรอง ในขณะทีอ่ยู่ในชว่งเวลาของ
การเสนอซือ้ขายสนิคา้ หรอืการประกวดราคา หรอืการประมูลงาน เวน้แตก่าร
เลีย้งรบัรองน้ันไม่ขดัตอ่กฎหมาย และเป็นไปตามปกตปิระเพณีนิยม 

2) หา้มการเลีย้งรบัรอง แมว้่าจะเป็นการเลีย้งรบัรองส่วนตวั    เวน้แต่การเลีย้ง
รบัรองน้ันไม่ขดัตอ่กฎหมาย และเป็นไปตามปกตปิระเพณีนิยม 

 

3. นโยบายการบรจิาคเพือ่การกศุลและเงินสนบัสนุน 

การบรจิาคเพือ่การกุศล หรอืเพือ่สาธารณะประโยชน ์ในรูปแบบการใหท้รพัยส์ิน 
หรอืใหเ้งนิสนับสนุน หรอืในรูปแบบกจิกรรมใด เชน่ ใหค้วามรู ้หรอืการสละเวลา เพือ่ให ้
เกดิประโยชนแ์กช่มุชน สงัคมสว่นรวม 

โดยบุคลากรของบรษิทั รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งของกลุ่มบรษิทั สามารถบรจิาคเพือ่การ
กศุลหรอืเงนิสนับสนุนไดต้ามลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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1) ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั รวมถงึหน่วยงานราชการ 
รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน โดยสามารถเปิดเผย โปรง่ใสและตรวจสอบได ้ 

2) สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม หรอืกจิกรรมเพื่อ
สง่เสรมิการพฒันาสูค่วามยัง่ยนืของบรษิทั 

3) ไม่ใชเ้ป็นวตัถุประสงคแ์อบแฝง เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบ หรอืสรา้งแรงจูงใจใน
การเอือ้ประโยชนท์างธรุกจิ 

4) มกีารจดัทําบนัทกึรายการ โดยระบุวตัถุประสงค ์และชือ่บุคคล/หน่วยงานผูร้บั
บรจิาคหรอืเงินสนับสนุนอย่างชดัเจนพรอ้มแนบเอกสารที่เกีย่วขอ้งในการ
นําเสนออนุมตั ิ

 

4. นโยบายการสนบัสนุนทางการเมอืง (Political Contribution) 

การใหก้ารสนับสนุนนักการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ หรอืรปูแบบอืน่ 
เชน่การใหย้ืม หรอืบรจิาคอุปกรณ ์การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี โดยไม่คดิค่าบรกิาร 
หรอืสง่เสรมิใหพ้นักงานเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืงในนามของบรษิทั  

กลุม่บรษิทัเป็นองคก์รธรุกจิทีเ่ป็นกลางทางการเมอืง  ไม่มนีโยบายใหก้ารชว่ยเหลอื 
หรอืสนับสนุนทางการเมือง หรอืกระทําการอนัเป็นลกัษณะฝักใฝ่พรรคการเมืองหรอืกลุ่ม
การเมอืงใดๆ  โดยบุคลากรของบรษิทั รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งของกลุม่บรษิทัสามารถมสีว่นรว่ม
ทางการเมอืงไดใ้นลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1) บุคลากรของบรษิัททุกคน มีสิทธิเสรภีาพในฐานะส่วนตวั ในการเขา้ร่วม
กจิกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญ แต่ตอ้งไม่อา้งชือ่
บรษิทั และตอ้งไม่ใชต้ําแหน่งหนา้ที ่เงนิทุน เวลา วสัด ุอปุกรณ ์หรอืสิง่อํานวย
ความสะดวกของบรษิทัไปใชใ้นการเอือ้ประโยชนห์รอืสนับสนุนทางการเมือง
เป็นการสว่นตวั  

2) ไม่แต่งกายดว้ยเคร ือ่งแบบพนักงานของบรษิทั หรอืใชส้ญัลกัษณใ์ดทีท่ําให ้
ผูอ้ืน่เขา้ใจวา่เป็นพนักงานเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืง 

3) พงึหลกีเลีย่งการแสดงออก แสดงความเห็นทางการเมอืง ทีท่ําใหผู้อ้ืน่เขา้ใจว่า
บรษิทัมคีวามเกีย่วขอ้ง  

 

5. นโยบายวา่ดว้ยการจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก (Facilitation Payment)  

การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก หมายถึง ค่าใชจ้่ายจํานวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่
เจา้หนา้ทีข่องรฐัอย่างไม่เป็นทางการ เพือ่กระตุน้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัจะดําเนินการตาม
กระบวนการ  หรอืดาํเนินการรวดเรว็ขึน้ในหนา้ทีโ่ดยชอบ ของเจา้หนา้ทีร่ฐัผูน้ั้น   รวมทัง้ 
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สิทธิที่นิติบุคคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ เชน่ การต่อใบอนุญาต การขอหนังสือ
รบัรอง หรอืการไดร้บับรกิารสาธารณะ เป็นตน้ 

หา้มบุคลากรของบรษิทัจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวก แก่เจา้หนา้ทีร่ฐัเพือ่ชกัจูง
หรอืเรง่รดัใหม้กีารดาํเนินการซึง่มหีนา้ทีต่อ้งกระทําอยูแ่ลว้  

 

6. นโยบายวา่ดว้ยการจา้งพนกังานรฐั (Revolving Door) 

การจา้งพนักงานรฐั หมายถงึ การทีบุ่คคลจากภาครฐัเขา้ไปทํางานในภาคเอกชน 
หรอืบุคคลในภาคเอกชนเขา้มาทํางานดา้นนโยบายในภาครฐั  ซึง่อาจเกดิความเสีย่งการ
ทุจรติคอรร์ปัช ัน่ ในแง่ความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องตวับุคคลทีม่บีทบาทหนา้ทีใ่นทัง้
สององคก์ร  

ทัง้นี ้กาํหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลของบุคลากรทีเ่คยเป็นพนักงานภาครฐั ตามที่

กาํหนดไวใ้น พรบ. ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดา้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.
2561 (รวมถงึฉบบัแกไ้ขปรบัปรุงทีอ่าจมี) มาตรา 126 และมาตรา 127  ซึง่อาจมีความ
ขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น หรอือาจมผีลต่อการตดัสนิใจ ของตวับุคคลทีม่ีบทบาท
หนา้ทีใ่นทัง้บรษิทัเองหรอืองคก์รของรฐั เพือ่ความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้

 

7. นโยบายวา่ดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน  ์หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่ทําใหผ้ล
ประโยชนส์่วนตวัขดักบัผลประโยชนข์องบรษิทั ซึง่อาจบั่นทอนประสิทธภิาพ หรอืเกดิ
ลกัษณะไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นกลาง /ลําเอยีง เพือ่ผลประโยชนท์บัซอ้นทีจ่ะ
เกดิขึน้   

ทัง้นี ้บุคลากรของบรษิทัพึงปฏบิตัิตามหลกัจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั ว่าดว้ย
เร ือ่งการมีส่วนไดเ้สีย และความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความ
ระมดัระวงัผลประโยชนท์บัซอ้นทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 

 

ขอบเขตหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

1. คณะกรรมการบรษิทั มหีนา้ทีพ่จิารณากาํหนดนโยบายและสนับสนุนมาตรการตอ่ตา้น
คอรร์ปัช ัน่ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม  และกาํกบัดแูลฝ่ายบรหิารไดนํ้าไปปฏบิตั ิ
จนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีแ่ละรบัผดิชอบดงันี ้
 สอบทานระบบควบคุมภายในใหม้ีความเพียงพอ ตามมาตรการป้องกนัทุจรติ
คอรร์ปัช ัน่ เพือ่ใหม้ั่นใจว่าระบบดงักล่าวมีความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิโอกาสการ
ทจุรตินอ้ยทีส่ดุ  ซึง่จะผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิและการดาํเนินงาน 

 สอบทานรายงานการตรวจสอบ และการประเมินความเสีย่งเกีย่วกบัการคอรร์ปัช ัน่ 
ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในนําเสนอ  ต่อคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบการ
ดาํเนินการตามมาตรการ   

 พิจารณาและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตามทีไ่ดร้บัแจง้เบาะแสรว่มกบัคณะกรรมการ
บรษิทั หรอืแกไ้ขปัญหาการกระทําทุจรติทีส่ง่ผลกระทบตอ่บรษิทัภายในระยะเวลาที่

เห็นสมควร 
3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ทีป่ฎบิตัติามแผนการตรวจสอบภายในทีก่ําหนดไว ้ และ

เสนอรายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายในเกีย่วกบัการป้องกนัการคอรร์ปัช ัน่ ให ้
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ  และรายงานอย่างเรง่ด่วนต่อผูบ้รหิารระดบัสูง 
กรณีพบประเด็นสําคญัอนัส่งผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกจิ 

4. ฝ่ายบรหิารมหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี ้
 จดัใหม้ีการดําเนินการตามมาตรการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัช ั่นอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงทบทวนกระบวนการทํางานใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และขอ้กฎหมาย  

 จดัการสือ่สารกบับุคคลากรในองคก์ร  และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหไ้ดท้ราบถงึนโยบายการ
ตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

 พจิารณากาํหนดบุคลากรในการรว่มกนั กาํกบัดูแลใหพ้นักงานขององคก์รมีการ
ปฏบิตัติามนโยบาย และมาตรการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 

 ส่งเสร ิมใหผู้บ้ร ิหารแต่ละหน่วยงานมีหน้ารณรงค  ์สนับสนุน ใหค้วามรูต้่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ตระหนักถงึความสําคญัในการปฏบิตัติามนโยบายและ
มาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่  

 

 

มาตรการและแนวทางปฏบิตั ิ

 บรษิทักาํหนดใหน้โยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินธรุกจิ 
และเป็นหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของ กรรมการ  ผูบ้รหิาร  พนักงาน และบุคลากรทุกคนของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ย โดย 
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1. ไม่ใชอ้ํานาจหนา้ที ่ทีบ่รษิทัมอบหมาย เพือ่แสวงหาผลประโยชนส์่วนตวั หรอืเอือ้
ประโยชนแ์ก่ครอบครวั พวกพอ้ง หรอืบุคคลใกลช้ดิ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม  

2. พึงระวงั และหลกีเลีย่ง การรบัสิง่ของหรอืรบัผลประโยชนอ์ืน่ใดอนัไม่ชอบธรรม
จากผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัตามทีก่าํหนดไว ้

3. ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัท มีหน้าที่ช ีแ้จงและขอความร่วมมือในการ
ดาํเนินการตามประกาศ นโยบายไม่รบัของขวญัใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั ทราบ
เป็นระยะ เชน่ ชว่งเทศกาลสาํคญัตา่งๆ  

4. ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ตอ้งไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พอเห็นการกระทํา
ทีเ่ขา้ข่ายทุจรติ หรอืคอรร์ปัช ัน่อนัเกีย่วขอ้งกบับรษิทั และแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
หรอืบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ โดยสามารถแจง้ผ่านชอ่งทาง “การแจง้เบาะแส 
(Whistle Blower Channel)  

5. สือ่สารนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ รวมถึงชอ่งทางการแจง้เบาะแส หรอืขอ้
รอ้งเรยีนภายในบรษิทัฯ  ผ่านหลากหลายชอ่งทาง  เชน่  การอบรมปฐมนิเทศ
กรรมการและพนักงาน, ตดิประกาศตามป้ายประชาสมัพนัธข์องบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยและ Intranet เป็นตน้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่บุคลากรมทีกัษะเพยีงพอตอ่การปฏบิตั ิ

6. สือ่สารนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ รวมถงึชอ่งทางการแจง้เบาะแส (Whistle 
Blower Channel) ไปยงัสาธารณชน  บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม นิติบุคคลอื่นที่

บรษิทัมอีาํนาจควบคมุ  ตวัแทนทางธรุกจิ  คูค่า้ทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  และผูม้สี่วน
ไดเ้สยี  ผ่านหลากหลายชอ่งทาง เชน่ เว็บไซตข์องบรษิทั  รายงานประจําปี  และ
หนังสอืเวยีนบอกกลา่ว เป็นตน้ 

7. บรษิทัตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานทีป่ฏิเสธคอรร์ปัช ัน่ หรอืแจง้
เบาะแสที่เกีย่วขอ้ง โดยบรษิัทจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อ
พนักงานทีป่ฏเิสธ แมว้า่การกระทําน้ันจะทาํใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ 

8. การบรหิารงานบุคคล จะตอ้งมีกระบวนการที่ไม่ขดัต่อนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัช ัน่ ตัง้แตก่ารสรรหา การพจิารณาคดัเลอืก การเลือ่นตําแหน่ง รวมถงึการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน   

9. กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสือ่สารทําความเขา้ใจกบัพนักงาน กบัพนักงาน
ทีอ่ยู่ในความรบัผิดชอบและตอ้งควบคุมดูแลใหม้ีการปฏบิตัติามนโยบายอย่างมี
ประสทิธภิาพ  

10. การดําเนินการใดๆ ตามแนวทางปฏบิตัขิองนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่  
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธรุกจิ รวมถงึคูม่อื
ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ 

 บุคลากรของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยพงึปฏบิตัอิยา่งระมดัระวงัตอ่รปูแบบการคอรร์ปัช ัน่ดงันี ้

* การรบั การใหข้องขวญั ของกาํนลั สนิน้ําใจ และผลประโยชนอ์ืน่ใด  

   การแลกเปลี่ยนไมตรทีางการคา้ในบางโอกาส เช่น การใหข้องกํานัล ของขวญั 
สินน้ําใจ ถือเป็นเร ือ่งปกติที่แสดงออกถึงไมตรจีิต และสรา้งความสมัพนัธใ์นการทําธุรกจิ
รว่มกนั  อย่างไรก็ตาม พงึระวงัการกระทําเหล่านีอ้นัอาจมผีลต่อเจตนารมย ์และการตดัสนิใจ 
หรอืแลกเปลี่ยนกบัสิทธิพิเศษที่ไม่พึงได  ้  ซึง่การรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรอื
ผลประโยชน ์สามารถกระทาํใหใ้นลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. ดําเนินการอย่างถูกตอ้ง เปิดเผย ไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั รวมถงึหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน 
และหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ ์เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละ
ทอ้งถิน่ 

3. ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
4. ไม่กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนข์องบรษิทั 
5. มูลค่าการรบั การใหข้องขวญั บรกิารตอ้นรบั หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด ไม่เกนิ 

3,000 บาท ตอ่หน่วยงานหรอืเจา้หนา้ทีร่ฐัตอ่คร ัง้ 
6. จดัทํา “แบบรายงานการรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรอืประโยชนอ์ื่นใด” และ

รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา โดยปฏิบตัิตามระเบียบกระบวนการขออนุมตัิของ
บรษิทั 

 

* คา่เลีย้งรบัรอง และบรกิารตอ้นรบั 

1. การใชจ้่ายสําหรบัเลีย้งรบัรอง การบรกิารตอ้นรบั ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
ปฏบิตัทิางธรุกจิ หรอืจารตีทางการคา้ สามารถกระทําได ้แต่ตอ้งเป็นการใชจ้่าย
อย่างสมเหตุสมผล ไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิงาน หรอื
กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

2. ในการดาํเนินการรบัรอง ใหพ้นักงานผูท้ําการรบัรองเสนอขออนุมตัเิงนิค่ารบัรอง
จากผูม้อีํานาจตามอํานาจอนุมตั ิโดยตอ้งแสดงเหตุผลและความจําเป็น รายชือ่
และตาํแหน่งของบุคคล หรอืคณะบุคคล หรอืหน่วยงานสงักดั 

3. มูลค่าการรบัรอง ควรเป็นไปในลกัษณะต่างตอบแทนและพอประมาณ เพื่อ
หลกีเลีย่งขอ้ผูกมดัทีอ่าจเกดิขึน้ 
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* การสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยอืน่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐั  

การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และค่าใชจ้่ายอืน่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐั สามารถ
ดาํเนินการไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบของบรษิทั 

 

* การใหค้วามสนบัสนุน และความชว่ยเหลอืทางการเมอืง 

บรษิทัไม่มนีโยบายชว่ยเหลอื สนับสนุนพรรคการเมอืง กลุม่การเมอืง หรอืนักการเมอืง 
ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

* การบรจิาค การรบับรจิาคเพือ่การกุศล การสาธารณะประโยชน ์และการให้
หรอืรบัเงินสนบัสนุน 

1. ดาํเนินการอย่างโปรง่ใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถงึไม่เป็นการกระทําอนัมผีลเสยี
ตอ่สงัคมส่วนรวม 

2. ตอ้งไม่เกีย่วขอ้งหรอืถูกนําไปใชเ้พือ่เป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน หรอืส่งผลกระทบ
ตอ่การตดัสนิใจในการปฏบิตังิาน 

3. เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัติามขัน้ตอนอนุมตัขิองบรษิทั รวมถงึหน่วยงาน
ราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน และหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. มูลค่าของบรจิาคเพื่อการกุศล การสาธารณะประโยชน ์และการใหห้รอืรบัเงิน
สนับสนุน เป็นไปตามวงเงนิอนุมตั ิ  

5. กาํหนดใหม้กีารตดิตามโดยหน่วยงานทีก่าํกบัดแูลการตอ่ตา้นทุจรติคอรร์ปัช ัน่ และ
กําหนดใหม้ีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการบรจิาค หรอืการ
สนับสนุนไดถู้กนําไปเพือ่ใชป้ระโยชนข์องสาธารณะ สงัคม ตรงตามวตัถุประสงค ์
การบรจิาคอยา่งแทจ้รงิ 

 

* คา่อาํนวยความสะดวก   

บรษิทั ไม่มนีโยบายจ่ายเงนิค่าอํานวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ตอ่หน่วยงานของรฐั 
หรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐั  ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ดําเนินการใดๆ หรอืยอมรบัการ
กระทาํใดๆ เพือ่แลกกบัการอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธรุกจิ 

 

* การวา่จา้งพนกังานรฐั / เจา้หน้าทีร่ฐั (Revolving Door)  

1. บรษิัทไม่ว่าจา้งหรอืแต่งตัง้เจา้หน้าที่ของรฐัที่ยงัดํารงตําแหน่งในภาครฐั เขา้มา
ทํางานในตําแหน่งทีท่ําหนา้ที่รบัผิดชอบเกีย่วเน่ืองกนั หรอืสุ่มเสียงในการมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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2. บุคคลผูเ้คยทํางานกบัหน่วยงานของรฐั รวมถงึเคยดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตอ้ง
ว่างเวน้การเป็นเจา้หนา้ทีร่ฐัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี (cooling-off period) ก่อน
สมคัรเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นพนักงานของบรษิทั  

3. กระบวนการคดัเลอืก การว่าจา้ง การประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทน ใหเ้ป็นไป
ตามขัน้ตอนและกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีบ่รษิทัมกีาํหนดไว ้

4. ระบุขอ้หา้มในการทําหนา้ที่และวธิปิฏิบตั ิเพื่อป้องกนัการใชอ้ํานาจในทางมิชอบ 
หรอืประเด็นทีม่ผีลประโยชนข์ดัแยง้ เชน่การเปิดเผยความลบัของหน่วยงานของรฐัที่

ตนเคยสงักดั การ lobby เพื่อไดร้บัประโยชนใ์นทางมิชอบ การถูกมอบหมายให ้
ตดิตอ่หน่วยงานเดมิทีต่นเคยสงักดั เป็นตน้ 

5. เปิดเผยขอ้มูลรายนามและประวตัขิองบุคคลทีเ่คยเป็นอดตีเจา้หนา้ของรฐัในเอกสาร
เผยแพรข่องบรษิทั 

6. ในกรณีบุคลากรของบรษิทัเขา้ไปทํางานดา้นนโยบายของภาครฐั อาจเกดิความเสีย่ง
ในการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ จึงควรยึดแนวทางการปฏิบตัติามนโยบายของบรษิทั และ
เผยแพรใ่นเอกสารของบรษิทั เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส 
 

การประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

1.  ประเมินความเสีย่ง และทบทวนปัจจยัอนัอาจเกดิการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การดาํเนินธรุกจิของบรษิทัฯ  โดยกาํหนดเกณฑก์ารวดัความเสีย่งในดา้นผลกระทบ 
และโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ รวมทัง้กาํหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดเ้ป็นประจาํทกุปี 

2.  จดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในทีค่รอบคลุมระบบงาน
สําคญัต่างๆ เช่น การจดัซือ้จดัจา้ง  การจดัทําสญัญา  การจดัทําและควบคุม
งบประมาณ รวมถึงระบบการบนัทึกบญัช ีการจ่าย/รบัชาํระเงิน เป็นตน้ และให ้
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

3.  ประเมินระบบควบคุมภายในทีม่ีอยู่ในปัจจุบนั และจดัหามาตรการเพือ่ลดความเสีย่ง
ลงใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้หากมาตรการควบคมุภายในทีด่าํเนินอยู่ไม่เพยีงพอต่อ
การป้องกนัความเสีย่งการทจุรติ 

4.  กาํหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัตามลาํดบั  

5.  มกีระบวนการบนัทกึและเก็บรกัษาขอ้มูลทีส่ําคญัอย่างถูกตอ้งครบถว้น โปรง่ใส และ
สามารถตรวจสอบได ้ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.  แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกบัการบนัทึกและเก็บรกัษาขอ้มูลใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ประกาศ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  
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การพจิารณาโทษกรณีฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

 กรรมการ  ผูบ้รหิาร  พนักงาน และบุคลากรทุกคนของบรษิัทและบรษิัทย่อย พึง
รบัทราบและทําความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามประมวลคุณธรรมและขอ้พึงปฏิบตัใินการทํางาน
อย่างเครง่ครดั หากกระทําผดิ ฝ่าฝืน ละเลย ละเวน้ หรอืเจตนากระทําการใดๆ ทีข่ดัตอ่นโยบาย
ตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษและถูกลงโทษทางวนัิย  ซึง่หากเป็น
ความผิดรา้ยแรง อาจถูกพิจารณาเลกิจา้ง ตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทํางานของบรษิทั  หรอื
ตามระเบียบประกาศที่บรษิทัไดก้ําหนดไว ้ นอกจากน้ัน หากการกระทําน้ันผิดต่อกฎหมาย 
บรษิทั จะพจิารณาดาํเนินการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอกีประการหน่ึงดว้ย 
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เพือ่เป็นการส่งเสรมิใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์รสามารถมสี่วนรว่มใน
กระบวนการกํากบัดูแลกจิการ ดงัน้ัน ในกรณีทีพ่นักงาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ มีขอ้
สงสยั หรอืพบเห็นการกระทําที่สงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ การทุจรติคอรร์ปัช ัน่  สามารถแจง้
เบาะแสหรอืรอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีดหลกัฐานตา่งๆ ถงึบรษิทั หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
ชอ่งทางการตดิตอ่ ดงันี ้

1.  ชอ่งทางการตดิตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

อเีมลล ์: auditcom@ss.co.th 

ไปรษณีย ์: คณะกรรมการตรวจสอบ
บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน)  
เลขที ่1788 อาคารสงิห ์คอมเพล็กซ ์ช ัน้ 30 (รจีสั), 
ถนนเพชรบุรตีดัใหม่  แขวงบางกะปิ  
เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 

2. ลกัษณะของเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

2.1)  เร ือ่งทีร่บัแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนเป็นการกระทําทีทุ่จรติคอรร์ปัช ัน่เกีย่วขอ้งกบั
องคก์ร โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  เชน่ พบเห็นบุคคลในองคก์รติดสินบน/ รบั
สนิบน เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานรฐั หรอืหน่วยงานเอกชน 

2.2)  เป็นเร ือ่งเกีย่วกบัการกระทําทีผ่ดิตามระเบยีบปฏบิตั ิผดิกฎหมาย และจรรยาบรรณ
ทางธรุกจิของบรษิทั หรอืมผีลตอ่ระบบควบคมุภายใน จนทําใหส้งสยัไดว้า่อาจเป็น
ชอ่งทางในการทจุรติคอรร์ปัช ัน่  

2.3)  รายละเอยีดของเบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน ตอ้งเป็นความจรงิ มีความชดัเจน หรอื
เพยีงพอทีจ่ะนําสบืหาขอ้เท็จจรงิ เพือ่ดาํเนินการตอ่ไปได ้

 
 
 
 

การแจง้เบาะแส และการรอ้งเรยีน 
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3.  ขัน้ตอนการพจิารณาสบืสวน 

3.1) เมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส  ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูก้ลัน่กรองสบืสวนขอ้เท็จจรงิ   

3.2) ผูท้ี่แจง้เบาะแส  หรอืผูร้อ้งเร ียน  สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชือ่ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยน้ันจะทําใหเ้กดิความไม่
ปลอดภยั หรอืเกิดความเสียหายใดๆ  แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทําให ้
สามารถรายงานความคบืหนา้ สอบถามขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนเ์พิม่เตมิ  ชีแ้จง
ขอ้เท็จจรงิใหท้ราบหรอืบรรเทาความเสยีหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

3.3) ระยะเวลาในการดําเนินการเร ือ่งรอ้งเรยีนขึน้กบัความสลบัซบัซอ้นของเร ือ่ง 
ความเพียงพอของเอกสารหลกัฐานที่ไดร้บัจากผูร้อ้งเรยีน รวมถึงเอกสาร
หลกัฐานและคําชีแ้จงของผูถู้กรอ้งเรยีน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผู ้
ไดร้บัมอบหมายจะแจง้ผลคบืหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนได ้
ทราบ 

3.4) หากสบืสวนขอ้เท็จจรงิแลว้พบว่า  ขอ้มูลหรอืหลกัฐานทีม่เีหตุอนัควรเชือ่ไดว้่า 
ผูท้ีถู่กกลา่วหาไดก้ระทําการทุจรติคอรร์ปัช ัน่จรงิ บรษิทัจะใหส้ทิธผูิถู้กกล่าวหา
ไดร้บัทราบขอ้กลา่วหา  และทาํการพสิจูนต์นเอง 
 

4. การคุม้ครองและรกัษาความลบั 

4.1) ผูท้ีแ่จง้เบาะแส หรอื ขอ้รอ้งเรยีนจะไดร้บัการคุม้ครองสิทธ ิไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
บรษิทั หรอืบุคคลภายนอกองคก์รทีใ่หข้อ้มูลโดยเจตนาสจุรติ บรษิทั รวมถงึผูร้บัขอ้
รอ้งเรยีน และผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิตอ้งเก็บ
ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าทีจ่ําเป็น โดยคํานึงถงึความปลอดภยั 
และความเสียหายของผูร้อ้งเร ียน หรอืผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิ แหลง่ทีม่าของขอ้มูล หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2) กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เห็นว่าตน
อาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรอือาจเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย ผูร้อ้งเรยีน หรอืผู ้
ที่ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สามารถรอ้งขอใหบ้รษิัทกําหนด
มาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมก็ได ้หรอืบรษิทัอาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผู ้
รอ้งเรยีน หรอืผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้
หากเห็นว่าเป็นเร ือ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย หรอืความไม่
ปลอดภยั 
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4.3) ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสามารถมอบหมายงานใหผู้บ้รหิารคนใดคนหน่ึง ทําหนา้ที่

ในการใชดุ้ลพนิิจสั่งการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน พยาน และบุคคลที่

ใหข้อ้มูลในการสบืสวนขอ้เท็จจรงิ  ทัง้นี ้ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัมอบหมายดงักล่าวตอ้งไม่
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัเร ือ่งทีไ่ดร้บัแจง้เบาะแส (เชน่ ผูถู้กกลา่วหาเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ของตนโดยตรง) 

4.4) ในกรณีทีม่ีการรอ้งเรยีน ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  คณะกรรมการตรวจสอบจะทํา
หนา้ทีใ่นการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน พยาน และบุคคลทีใ่หข้อ้มูลใน
การสบืสวนขอ้เท็จจรงิ ไม่ใหไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น อนัตราย หรอืความไม่ชอบธรรม 
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แบบรบัทราบคู่มอืบรรษทัภบิาล 

 
ขา้พเจา้ไดอ้่านและศกึษานโยบายในคูม่อืบรรษทัภบิาลของบรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั 

(มหาชน)  ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบันโยบายการกํากบัดูแลกจิการที ่ จรรยาบรรณ

ธุรกิจ  และนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่  โดยพรอ้มที่จะนํานโยบาย

ตลอดจนหลกัการและจรรยาบรรณที่มีอยู่เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ในการ

ดาํเนินงาน เพือ่สง่เสรมิใหอ้งคก์รมกีารดาํเนินงานตามหลกัธรรมภบิาลทีด่ ี

 
 
 
 ลงชือ่ .......................................................... 

         (.......................................................) 

 ในนามของ .................................................. 

 วนัที ่............................................................ 
 


