
       

   



 

 
 
 
 
วิสยัทศัน ์Vision 
 

 “ผู้ผลิตและบริการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑเ์หลก็ครบวงจรที่เป็นเลิศ

ในการสร้างคุณค่า และความประทบัใจให้กบัลูกค้า เพ่ือนร่วมงาน 

และผู้มีส่วนได้เสยี” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนัธกิจ  Mission 
 

1. ผลิตและจัดหา ผลิตภัณฑ์เหลก็ ให้
มีความหลากหลายครบถ้วนสาํหรับ
ลูกค้า 

2. พั ฒ น า ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส์ ที่ มี
ประสทิธภิาพ เพ่ือให้สามารถบริการ
ลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ต้นทุนตํ่า ด้วยการสร้างความร่วมมือ
กบัคู่ค้า 

3. พัฒนาและสนับสนุนบุคลากร ให้มี
คุณธรรม มีความสามารถสูง และมี
ความสขุในองค์กร 

ค่านิยม Shared Values 
 

1. ยึดม่ันคุณธรรม   
2. เน้นยํา้กระบวนการ 
3. ปรับปรงุงานต่อเน่ือง 
4. ครบเคร่ืองเร่ืองจริง 
5. ทุกสิ่งป้องกนั 
6. สร้างสรรค์ปัญญา 
7. ลูกค้าพอใจ 



 
 
 

 
สารจากคณะกรรมการบรษิทั 

 
บริษัทมุ่งม่ันการดาํเนินธุรกจิบนพ้ืนฐานของจริยธรรม ความโปร่งใส และคาํนึงถงึ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ภายใต้กรอบแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่ือว่าการดาํเนิน
ธุรกจิให้เตบิโตอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของสงัคม และสภาพเศรษฐกจิ มีการเปล่ียนแปลงหลาย
ด้าน แนวทางและหลักปฏบิตักิารกาํกบัดูแลกจิการย่อมมีการพัฒนาให้ครอบคลุม
และมีความชัดเจนเทยีบทนัต่อการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้น  คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นควรให้ทบทวนและปรับปรุงเน้ือหาของคู่มือบรรษัทภิบาล ให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น  โดยอาศัยหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) 

ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทาง
ในการกาํหนดและปรับปรงุคู่มือบรรษัทภิบาลให้มีความเป็นสากลมากขึ้น   

บริษัทจัดทาํคู่มือบรรษัทภิบาลฉบับน้ีสาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของกลุ่มบริษัท ได้ศกึษานโยบาย แนวทางปฏบิตั ิเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
ใช้ขับเคล่ือนไปในทศิทางเดียวกัน รวมถึงสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสยีทุก
ฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทให้เตบิโตอย่างมี
คุณค่า 

 

 

       

 คณะกรรมการบริษัท 

    สงิหาคม  2561  
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หลักปฏบิตั ิ2  กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกจิการ                     3 
   ที่เป็นไปเพ่ือความยังยืน 
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นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษัทจัดให้มีนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนร่วมกับฝ่ายบริหาร  และกาํหนดนโยบายตาม
หลักการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ีหรือ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับ
ใหม่ของคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ที่เร่ิมใช้กนัในปี 2560 
เพ่ือสร้างคุณค่าการดาํเนินกิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือม่ัน
ให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเน้นการกาํกบัดูแลกิจการผนวกกับสิ่งแวดล้อมและสงัคม  โดยนาํ
หลักปฎิบัติ CG Code ทั้ง 8 ข้อมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของบริษัท  การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนกลยุทธ์ของ
ธุรกิจ ครอบคลุมตามปัจจัยที่เปล่ียนแปลงรอบด้าน โดยคาํนึงถึง “ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยี” ทั้งด้านผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกดิขึ้นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่
สาํคัญ  

หลกัปฏิบติั 1  ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
   ในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยัง่ยืน 
   Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 

หลกัปฏิบติั 1.1 

คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาํที่
ต้องกาํกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี    ซึ่งครอบคลุมถึง การกาํหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  กาํหนดกลยุทธ์  นโยบายการดําเนินงาน  และการ
จัดสรรทรัพยากรสาํคัญ ตลอดจนการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการ
ดาํเนินงาน   เพ่ือให้บรรลุถงึวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   

หลกัปฏิบติั 1.2 
การกาํกับดูแลกิจการให้นําไปสู่ผล (governance outcome) อันเป็นการสร้าง

คุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั่งยืนอย่างน้อยดงัน้ี  
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบใน

ระยะยาว (competitiveness and performance with long-term perspective)

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 
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(2)  ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ       
ผู้ถอืหุ้น และผู้มีส่วนได้เสยี  (ethical and responsible business)  

(3)  เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship) 

(4)  สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 
 

หลกัปฏิบติั 1.3 

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหาร  ปฏบิัตหิน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร 
(duty of loyalty) รวมถงึดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะม่ันใจได้
ว่า การดาํเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้
ถอืหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กาํหนดไว้ 

 
หลกัปฏิบติั 1.4 

  คณะกรรมการมีการกําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้ประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งน้ี ขอบเขตหน้าที่ของ
คณะกรรมการ กับ ประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ อาจพิจารณาแบ่ง
ออกเป็นดงัน้ี  

a)   เร่ืองที่ควรดูแลให้มีการดาํเนินการ กล่าวคือ  เร่ืองที่คณะกรรมการเป็น 
ผู้รับผดิชอบหลักให้มีการดาํเนินการอย่างเหมาะสม 

b)  เร่ืองที่ดําเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ  กล่าวคือ เร่ืองที่คณะกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการควรพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่าย
จัดการเสนอให้คณะกรรมการเหน็ชอบ 

c)   เร่ืองที่คณะกรรมการไม่ควรดาํเนินการ กล่าวคือ เร่ืองที่คณะกรรมการควร
กาํกบัดูแลระดบันโยบาย  โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารและ
ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผดิชอบหลักในการดาํเนินการ  

 

 

 

CG Code 
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หลกัปฏิบติั 2  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไป 
                   เพือ่ความยัง่ยืน 
 Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation 

 

หลกัปฏิบติั 2.1 
กาํหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการ (objectives) ที่

สอดคล้องกบัการสร้างคุณค่าให้ทั้งกจิการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสยี และสงัคมโดยรวม 
ที่สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และ
สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคล่ือนไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

หลกัปฏิบติั 2.2  
กาํกบัดูแลเพ่ือให้ม่ันใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ระยะ

ปานกลางและ/ หรือประจาํ ปีของกิจการสอดคล้องกับแนวทางการดาํเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย ดงัน้ี 

(1) กาํกับดูแลให้มีการจัดทาํกลยุทธ์ และแผนงานประจําปีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคาํนึงถึงปัจจัยแวดล้อม
ของกจิการ ณ ขณะน้ัน ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้  และ
มีการทบทวนเพ่ือให้ม่ันใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจําปีได้คํานึงถึง
ผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณไ์ด้ตามสมควร 

(2) มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสยีที่เกี่ยวข้องตลอดสาย (value chain)  

(3) การนาํนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสยี  โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

(4) เป้าหมายที่กาํหนดมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
ศักยภาพของกิจการ โดยกาํหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัว
เงิน  นอกจากน้ี ควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจนาํไปสู่การประพฤติที่
ผดิกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม 
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หลกัปฏิบติั 3  เสริมสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
      Strengthen Board Effectiveness 

หลกัปฏิบติั 3.1  
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้าง

คณะกรรมการ  ทั้งในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการที่เป็นอสิระที่สมดุล
และจาํเป็นในการร่วมนาํพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาํหนดไว้  

หลกัปฏิบติั 3.2  
      การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ันใจว่า 
องค์ประกอบและการดาํเนินงานของคณะกรรมการเอื้ อต่อการใช้ดุลพินิจในการ
ตดัสนิใจอย่างมีอสิระ  

คณะกรรมการบริษัทได้กาํหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของประธานกรรมการ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือพิจารณาประเดน็เฉพาะเร่ือง กล่ันกรองข้อมูล 
ก่อนนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเหน็ชอบต่อไป  ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผย
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรายงานประจาํปีของ
บริษัท 

หลกัปฏิบติั 3.3  
การกาํกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการเป็นไปอย่าง

โปร่งใสและชัดเจน  เพ่ือให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัต ิมีความรู้หลากหลายด้าน 
อนัจะช่วยให้เกดิการตัดสนิใจที่เป็นประยชน์ต่อบริษัท และสอดคล้องกบักลยุทธใ์น
การดาํเนินธุรกจิที่กาํหนดไว้ 

หลกัปฏิบติั 3.4  
       คณะกรรมการจะพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
กบัความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อนัเป็นแรงจูงใจเพียงพอในการรักษาบุคคล
ผู้มีความรู้ความสามารถ ในการนาํพาองค์กรให้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น
และระยะยาว  

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้ง
รูปแบบอัตราคงที่ (เช่น เงินเดือน เบี้ ยประชุม)  และรูปแบบค่าตอบแทนตามผล
การดาํเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส  บําเหน็จ)  ให้มีความสัมพันธ์กับมูลค่าที่
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บริษัทสร้างให้กบัผู้ถือหุ้น  โดยเปิดเผยหลักเกณฑแ์ละข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนไว้
ในรายงานประจาํปีของบริษัท 

หลกัปฏิบติั 3.5  
 กาํกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ

จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ  โดยมีการกาํหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี  
เพ่ือให้ม่ันใจว่ากรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการปฏบิัตหิน้าที่ได้อย่างเพียงพอ 

หลกัปฏิบติั 3.6  
   กํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการ

ดาํเนินงานของบริษัทย่อย และกจิการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ ในระดับ
ที่เหมาะสมกบักจิการแต่และแห่ง  รวมทั้งบริษัทย่อยและกจิการอื่นที่บริษัทไปลงทุน
มีความเข้าใจถูกต้องตรงกนั 

หลกัปฏิบติั 3.7  
  จัดให้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําปีของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล ด้วยวิธีประเมินตนเอง (Self-
Evaluation)  เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา  โดยผล
ประเมินได้ถูกนําไปใช้สาํหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป มีการเสนอแนะ
ประเดน็ในการประเมินผลการปฏบิัตงิานของกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี  

หลกัปฏิบติั 3.8 
  กาํกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่  ลักษณะการประกอบธุรกจิ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ  ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะ
และความรู้สาํหรับการปฏบิัตหิน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 

หลกัปฏิบติั 3.9  
       กาํกับดูแลให้ม่ันใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็น พร้อมทั้งกาํหนดให้มีการประชุม
กนัเองระหว่างกรรมการอสิระด้วยกัน เพ่ืออภิปรายข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกบัการจัดการ
อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติเลขานุการบริษัทที่ มีความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ จําเ ป็น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ 
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หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร  
       Ensure Effective CEO and People Management 

 

หลกัปฏิบติั 4.1  
การกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือ

ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุนการอบรมและการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้  ที่จาํเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กร
ไปสู่เป้าหมาย ตลอดจน กาํกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (succession plan) 
เพ่ือให้การดาํเนินธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเน่ือง   

หลกัปฏิบติั 4.2  
คณะกรรมการการกาํกับดูแล ให้มีการกาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็น

เคร่ืองจูงใจให้ประธานกรรมการบริหารและ ผู้บริหารระดบัสงู  เพ่ือให้สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว 
ซึ่งรวมถึง การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผล
การดําเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส  ผลการดําเนินงานระยะยาว เช่น Employee 
stock ownership plan  ควบคู่ไปกับการคาํนึงถึงระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม
โดยประมาณ  

หลกัปฏิบติั 4.3 
 กาํกบัดูแลโครงสร้างและความสมัพันธข์องกลุ่มผู้ถอืหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ

ของข้อตกลงภายในกจิการครอบครัว หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ที่อาจมีผลต่อ
อาํนาจในการควบคุมการบริหารและการดาํเนินงานของกจิการ 

 หลกัปฏิบติั 4.4  
การติดตามดูแล การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกล

ยุทธ์ขององค์กร การพัฒนาบุคลากรให้มีจาํนวน ความรู้  ทกัษะ ประสบการณ์ และ
สร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้ 
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หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  
        Nurture Innovation and Responsible Business 

หลกัปฏิบติั 5.1  
คณะกรรมการให้ความสาํคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด

มูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ 

หลกัปฏิบติั 5.2  
การตดิตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินกจิการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดาํเนินการ (operational plan) และแผนกล
ยุทธ ์(strategies) ของกจิการ ที่ทาํให้ม่ันใจว่า กจิการประกอบธุรกจิอย่างมีจริยธรรม   

 หลกัปฏิบติั 5.3 
ตระหนักถึงการจัดสรรและการจัดการทรัพยากรใ ห้ เ ป็นไปอย่าง มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  ซึ่งรูปแบบธุรกจิ (business model) ที่ต่างกนั ย่อมทาํ
ให้เกดิผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกนั เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกจิการ  กาํกบัดูแลให้ม่ันใจว่า  ฝ่ายจัดการมีการทบทวน การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ  โดยคาํนึงถงึ ผลกระทบ และความคุ้มค่าที่จะเกดิขึ้นต่อ
ทรัพยากร ทั้ง 6 ประเภท อนัได้แก่ การเงิน, การผลิต, ภมิูปัญญา, บุคลากร, สงัคม
และความสัมพันธ์ และด้านธรรมชาติ เป็นต้น  รวมถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจัย
ภายในและภายนอก  โดยยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผดิชอบ 
และสร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั่งยืน   

หลกัปฏิบติั 5.4 
คณะกรรมการจัดให้มีกรอบการกาํกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนกําหนด
หลักเกณฑแ์ละปัจจัยความสาํคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นความ
เหมาะสมสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ ์ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ งบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
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หลกัปฏิบติั 6  ระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  
             Strengthen Effective Risk Management and Internal Control 
 
หลกัปฏิบติั 6.1 

 คณะกรรมการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก  กลยุทธ ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ มีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดตามและ
ประเมินผลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง  ดูแลให้มีการทบทวนนโยบาย
ความเสี่ยงเป็นประจาํ 

หลกัปฏิบติั 6.2  
คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ  อันเป็นคุณสมบัติและหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
รวมถึงดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือที่จะทาํให้คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ความเหน็ถงึความเพียงพอของระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

หลกัปฏิบติั 6.3 
คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจ

เกดิขึ้ นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการ
ป้องกันการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการ
ทาํธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพันธเ์กี่ยวโยงกบับริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

หลกัปฏิบติั 6.4  
การกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน

คอร์รัปช่ันที่ชัดเจน และสื่อสารถึงบุคลากรในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคล
ภายนอก เพ่ือให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมการ
ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏบิัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 
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หลกัปฏิบติั 6.5  
จัดให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการช้ี

เบาะแส  มีนโนบายและแนวทางการดาํเนินการที่ชัดเจนในกรณีที่มีการช้ีเบาะแส  
โดยกาํหนดช่องการแข้งเบาะแสผ่านทาง website ของบริษัท หรือผ่านกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท  ตลอดจนดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้ง
เบาะแส 

 
หลกัปฏิบติั 7  รกัษาความน่าเช่ือถอืทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
        Ensure Disclosure and Financial Integrity  

หลกัปฏิบติั 7.1   
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงาน

ทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสาํคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ  ทนัเวลา เป็นไป
ตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิัตทิี่เกี่ยวข้อง   ซึ่งประกอบด้วย  

(1) การดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการจัดทาํและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้   
ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
จาํนวนเพียงพอ 

(2) การรายงานทางการเงิน มีการคาํนึงถงึ ผลการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน  ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน  
และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน  และ
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) การจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพ่ือ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส 

(4) ในกรณทีี่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบักรรมการรายใดรายหน่ึงเป็น
การเฉพาะ  กรรมการรายน้ันจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตน 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
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หลกัปฏิบติั 7.2  
 การติดตามดูแลเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน

การชําระหน้ี  โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันประเมินสถานะ และ
พิจารณาแนวทางแก้ไข หากเร่ิมมีสญัญาณบ่งช้ีถงึปัญหาสภาพคล่อง 

หลกัปฏิบติั 7.3   
กาํกับดูแลให้กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถ

แก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่กจิการประสบปัญหา หรือมีสญัญาณบ่งช้ี เช่น 
ภาวะขาดทุนต่อเน่ือง กระแสเงินสดตํ่า  มีปัญหาในการระบายสนิค้าคงคลังและการ
เกบ็หน้ี เป็นต้น  

หลกัปฏิบติั 7.4   
 การจัดทาํรายงานความยั่งยื่น และการเปิดเผยข้อมูลการปฏบิัติตามกฎหมาย 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  รวมถึงรายงาน
ความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยคาํนึงถงึกรอบการรายงานที่ได้รับการ
ยอมรับในประเทศ หรือในระดบัสากล 

หลกัปฏิบติั 7.5  
กาํกับดูแลให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ทาํหน้าที่ใน

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กนั และทนัเวลา  โดยมีการจัดทาํนโยบายการสื่อสาร และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล   

หลกัปฏิบติั 7.6  
ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล นอกจากการ

เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  ยังมี website ของ
บริษัท ในการนํา เสนอข้อมูลที่ เ ป็นปัจจุบัน สื่ อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อ
บุคคลภายนอก เช่น ลักษณะการประกอบธุรกจิ, รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 
รายงานทางการเงินทั้งฉบับปัจจุบันและปีก่อนหน้า, โครงสร้างการถอืหุ้น เป็นต้น 
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หลกัปฏิบติั 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้  
        Ensure Engagement and Communication with Shareholders 
 
หลกัปฏิบติั 8.1  

คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเร่ืองสาํคัญของ
บริษัท ทั้งสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น และการพิจารณาประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทศิทางการดาํเนินงานของกิจการ  ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
นําเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า  และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการ 

หลกัปฏิบติั 8.2  
คณะกรรมการดูแลให้การดําเนินการวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เอื้ อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน  รวมถึง
การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม  เพ่ือให้การดาํเนินการประชุมเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง  ตลอดจน กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นสามารถซักถามในประเดน็ต่างๆ ได้ 

หลกัปฏิบติั 8.3  
การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลังการเสร็จสิ้ นการประชุมอย่างถูกต้อง

ภายในวันประชุม และมีการจัดทาํรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วนเพ่ือแจ้งต่อผู้ถือหุ้น และนาํส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
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บริษัทจัดทาํข้อพึงปฏบิัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏบิัตงิานฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้ยึดถอืเป็นแนวปฏบิัติใน
การทาํงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะ
สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏบิัต ิซึ่งบริษัท
เช่ือว่าการให้ความสาํคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่าน้ีจะสามารถยกมาตรฐานการ
กาํกับดูแลให้สูงขึ้ น อีกทั้งส่งเสริมความเช่ือม่ันให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของ
บริษัท สร้างความยุตธิรรมและความน่าเช่ือถอืของตลาดทุน 

1. การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
 

1.1 พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกบัการปฎิบัตงิาน 

1.2 พึงรับรู้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตน และปฏบิัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสยัให้ขอคาํปรึกษา 
ห้ามปฏบิัตไิปตามความเข้าใจของตนเอง  

1.3 กรณทีี่ต้องไปปฏบิัตงิานในต่างประเทศ ควรศกึษา ทาํความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของประเทศน้ันๆ ตลอดจน
เคารพ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือให้การ
ปฏบิัตงิานไม่ขัดกบักฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณแีละวัฒนธรรม
ในประเทศน้ันๆ 

 
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 

2.1 สนับสนุนและเคารพในสทิธมินุษยชน ดูแลไม่ให้ธุรกจิของบริษัทเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้อง กบัการล่วงละเมิดสทิธมินุษยชน เช่น การบีบบังคับให้
ใช้แรงงาน การใช้แรงงานเดก็ การข่มเหงมนุษย์ในรปูแบบอื่น เป็นต้น 

2.2 ให้ความเคารพและปฏบิัติต่อผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่ายความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาํเนิน เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความ
ทุพพลภาพ หรือการลาที่คุ้มครองโดยกฎหมาย 

จรรยาบรรณธุรกจิ 
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2.3 ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง การปฏบิัติตามข้อกาํหนดด้านสทิธมินุษยชน
ภายในบริษัท บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสยีปฏิบัติตามหลักการ
สทิธมินุษยชนสากล 

 
3. การมีส่วนไดส่้วนเสีย และความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

3.1 หลีกเล่ียงการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง หรือบุคคล/นิติบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท เว้น
แต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการ
เฉพาะ หรือได้รับอนุมัตใินหลักการให้ทาํได้ 

3.2 ไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ใน
กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน งานน้ันต้องอยู่ในลักษณะดงัต่อไปน้ี 

• ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือไม่เป็นธุรกิจอันมีลักษณะ
เป็นการแข่งขันกบัธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

• ไม่มีผลเสยีถงึช่ือเสยีง หรือกจิการของบริษัท 

• ไม่เป็นการกระเทอืนต่องานในหน้าที่รับผิดชอบของตน 

3.3 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์
เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างรอบคอบ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ และมีข้อตกลงทาง
การค้าที่วิญ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่ค้าทั่วไปกบับริษัท หรือบริษัทย่อย 

3.4 ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  

3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัย
ว่าตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องกับตน มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัท โดย
แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและนาํส่งต่อสาํนักงานคณะกรรมการ 
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4. ความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 

4.1 ความรับผดิชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

• ปฏบิัตติามมตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้นอย่างเคร่งครัด 

• ดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทยีมกนั 

• มุ่งม่ันในการสร้างความเตบิโตอย่างมีคุณภาพ และม่ันคง เพ่ือให้ผู้ถอื
หุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
และผลประกอบการที่ดขีองบริษัท 

• ไ ม่ดํา เ นินการในเ ร่ืองที่ มี นัยสําคัญ ซึ่ ง ไ ม่อ ยู่ ในอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการ 

• รายงาน เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถอืหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทนัเวลา 
 

4.2 การปฏบิัติต่อลูกค้า 

• ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เง่ือนไขที่เป็น
ธรรม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ
ทั้งสองฝ่าย 

• ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด   
กรณีที่ไม่สามารถปฏบิัติตามเง่ือนไขข้อใด ข้อหน่ึงต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า 
และ/หรือเจ้าหน้ีทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยไม่
ปกปิด บิดเบือนเน้ือหาให้ข้อมูลเป็นเทจ็ หรือทาํให้เข้าใจผิดเกี่ยวกบั
ข้อมูลที่สื่อสารออกไป  รวมถึงจัดช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้ลูกค้า
สามารถแสดงความเหน็หรือร้องเรียน  

• ในการเจรจาต่อรองธุรกิจ  พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตให้กบัลูกค้า, คู่ค้า, เจ้าหน้ี 

• รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง รวมถึงไม่นําข้อมูลมาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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4.3 การปฏบิัติต่อคู่ค้า/คู่สญัญา/เจ้าหน้ี 

• มีหลักเกณฑใ์นการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า /คู่สญัญา /เจ้าหน้ี  ให้
ข้อมูลและรายละเอียดเง่ือนไขต่างที่เหมือนกันแก่คู่ค้าทุก ไม่เลือก
ปฏิบัติ  และจัดทาํรูปแบบสัญญาอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุก
รายอย่างเท่าเทยีมกนั 

• จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพ่ือให้ม่ันใจว่า มีการปฏบิัติตาม
เง่ือนไขข้อตกลงของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริต 
ประพฤตมิิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 

• จ่ายเงินให้คู่ค้า /คู่สญัญา /เจ้าหน้ี ตรงเวลาตามเง่ือนไขการชาํระเงิน
ที่ตกลงกัน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขใดได้ ต้องรีบเจรจา
กับเจ้าหน้ี เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  และป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสยีหาย 

• บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า /
คู่สัญญา /เจ้าหน้ี ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเร่ืองคุณภาพของสินค้า
และบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความ
เช่ือถอืซึ่งกนัและกนั 

• ห้ามมิให้มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า /
คู่สญัญา /เจ้าหน้ี 

 
4.4 การปฏบิัติต่อพนักงาน 

• ปฺฎิบัตติามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบัแรงงาน และหลักการ
เกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามสากล ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ เพศ 
อายุ ศาสนา ความพิการ สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ มิได้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน  รวมถึงเคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชน และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

• จัดให้มีกระบวนการพิจารณาสรรหา การว่าจ้าง การแต่งตั้ง/โยกย้าย 
ตลอดจนการให้รางวัล การเลิกจ้าง และการลงโทษ เป็นไปโดยความ
สุจริต เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้  
ความสามารถ ความเหมาะสม และการกระทาํหรือการปฏิบัติของ
พนักงานน้ันๆ  
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• ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ตามความรู้ความสามารถ 
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสอดคล้อง
กบัผลการดาํเนินงานของบริษัท และเทยีบเคียงได้กบับริษัทอื่นในกลุ่ม
ธุรกจิเดยีวกนั 

• ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเน่ือง และเสมอภาค มีโอกาสเท่าเทียมกัน
ในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตน โดยเฉพาะสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกบัหน้าที่ 

• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทาํงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สนิของพนักงานอยู่เสมอ  

• สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ระหว่างบริษัทกับพนักงาน ในการ
นาํเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทาํงานเพ่ือให้
เกดิการพัฒนาร่วมกนั 

• เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่า
เทยีมและเสมอภาค  โดยมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเร่ืองที่ส่อ
ไปในทางที่ผิด ตามข้อบังคับการทํางาน ระเบียบ นโยบาย หรือ
ประกาศและกฏหมายได้ 

 
4.5 การปฏบิัติต่อคู่แข่งทางการค้า  

• ประพฤตปิฎิบัตภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขันที่ด ี

• ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้าย โดย
ปราศจากความจริง 

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการอัน
ไม่สจุริต /ไม่เหมาะสม 
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4.6 การปฏบิัติต่อสิ่งแวดล้อม สงัคม และชุมชน   

• บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และจะ
ปฏบิัตใิห้ได้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของ
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาํบล เป็นต้น 

• ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนายั่งยืน  กรณี
ไม่มีกฎหมายข้อบังคับใช้ บริษัทจะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความ
รับผิดชอบโดยคํานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ ให้มีประโยชน์สูงสุด และเกิดผลกระทบต่อความเสียหาย
น้อยที่สดุ  

• ประชาสัมพันธ์กับชุมชนในเ ร่ืองเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ ง
แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นเพ่ือให้มีการ
รักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

• ส่งเสริมการสร้างงาน พัฒนาทักษะแรงงาน ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชุมชน  

• พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ทั้ง
ในด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์
ทรัพยากร และการกาํจัดของเสยีหรือวัตถุอนัตรายอย่างถูกวิธ ี

• ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และเพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม 
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5. การใชข้อ้มูลภายใน และการรกัษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั 
 

5.1 เกบ็รักษาข้อมูลที่สาํคัญทางธุรกจิ ตลอดจนข้อมูลความลับเกี่ยวกบั บริษัท
และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัท ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและอยู่ใน
วงจาํกัด  โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกบริษัท 
แม้ว่าจะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทาํ งานกับบริษัท แล้วกต็าม 
เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับ โดยกฎหมาย หรือมติของคณะกรรมการ 
บริษัท  

5.2 บุคลากรของบริษัทต้องไม่นาํ ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ 

5.3 ข้อมูลภายในด้านการบริหารจัดการ อันเป็นข้อมูลที่มีผลต่อมูลค่าหุ้นที่มี
การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ผลการดาํเนินงาน การเพ่ิมทุน การ
ออกหุ้น บุคลากรของบริษัท ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ ตาม
แนวปฏบิัติเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการที่ดีของ
บริษัท  

5.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นโดยผู้ที่มีอาํนาจหน้าที่ในการเปิดเผยเท่าน้ัน 
เม่ือถูกถามข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนําผู้ถามสอบถามกับ
บุคคลผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูลน้ัน เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั  

5.5 เพ่ือป้องกันไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผย ถือเป็นหน้าที่ของ
เจ้าของข้อมูล หรือผู้ดูแลข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย  จะต้องทราบถึงขั้นตอน 
วิธกีารรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและปฏบิัติตาม  

5.6 บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามา เกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ ข้อมูล
ภายในที่สาํคัญของบริษัทต้องมีข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูล เพ่ือให้
ม่ันใจว่า บุคคลเหล่าน้ันจะใช้ความระมัดระวังรักษา ความลับและข้อมูล
ภายในทาํนองเดยีวกบั บุคลากรของบริษัท 
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6. ทรพัยสิ์นทางปัญญา การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร 

6.1 ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทให้ ตระหนักถึงความสาํคัญของการเคารพ 
สิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญา ทั้งในด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยตรงและ การดาํเนินชีวิตประจาํวัน  การนาํผลงานหรือข้อมูลมาใช้ ใน
การปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าไม่เป็นการ
ละเมิด ทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

6.2 บริษัทส่งเสริมให้บุคลากร เขียน และตีพิมพ์ผลงานการเขียนหนังสอืตาํรา 
ลงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  รวมถงึการสร้างสรรค์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
การนาํเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล แสดงความ
คิดเห็น และเพ่ือใช้ในการศึกษา โดยผลตอบแทนจากงานและลิขสิทธิ์ 
เหล่าน้ันย่อมเป็นของบุคลากรน้ันเอง แต่งานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทให้จัดทาํขึ้น เป็นงานที่ใช้ข้อมูลของบริษัท หรือเป็นงานที่เรียนรู้
จากบริษัท ให้ถือว่าบริษัท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผลตอบแทนที่ได้จาก
งานเช่นว่าน้ัน 

6.3 การใช้งานระบบสารสนเทศของ บริษัทต้องเป็นไปเพ่ือการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษัทเท่าน้ัน ซึ่งระบบสารสนเทศถือเป็น ทรัพย์สินของบริษัท ผู้ใช้มิ
อาจคาดหวัง ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ได้และต้อง หลีกเล่ียงการใช้
ระบบสารสนเทศที่ ไม่เกี่ยวข้องกบังานของบริษัท  

6.4 บริษัทได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ซึ่ง
หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล 
ดังน้ัน พนักงานทุกคน จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้
ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ทีอยู่ในความครอบครอง หรือหน้าที่
รับผิดชอบของตน ไม่ให้ผู้ที่ ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง และไม่เปิดเผย
สารสนเทศที่มีความสาํคัญทางธุรกจิต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง 

6.5 ไม่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในทาง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ 
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท  และไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัท เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม 
และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่
ช่ือเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็น
การรบกวน สร้างความรําคาฐ หรือ ที่เป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจและ
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บริการ นอกเหนือจากสินค้าและบริการของบริษัท และการส่ง spam mail 
เป็นต้น 

6.6 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง และติดต่อฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หากจาํเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมเพ่ือ
การปฏบิัตงิาน 

6.7 เก็บรักษารหัสผ่านสําหรับเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของบริษัทเป็นความลับ เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลอื่น
เข้าถงึสารสนเทศของบริษัท  

 
7. การใหแ้ละการรบัของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใด  

การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด อาท ิการเล้ียง
รับรอง การเข้าร่วมกจิกรรม การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถงึ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองจากการเดนิทางที่ได้รับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัธุรกจิของ
บริษัท ให้สามารถกระทาํได้ในวิสยัอนัสมควร ในเทศกาล ประเพณนิียม บริษัท
จึงกาํหนดแนวทางการให้และรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่อาจนาํมา
ซึ่งความลาํบากใจ หรือมีผลกระทบต่อการตัดสนิใจในการปฏบิัตหิน้าที่   

7.1 ห้ามมิให้มีการรับหรือให้ ของขวัญ, ของที่ระลึกในรูปแบบเงินสด เช็ค 
พันธบัตร หุ้น ทองคาํ อญัมณ ีอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของทาํนองเดยีวกนั
จาก / แก่บุคคลภายนอกทุกกรณ ี 

7.2 ห้ามมิให้มีการ เรียก/รับ หรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินอันใดแก่
บุคคลภายนอก ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏบิัติ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่
ในทางมิชอบต่อตาํแหน่งหน้าที่ของตน หรืออาจทาํให้บริษัทเสยีประโยชน์
อนัชอบธรรม 

7.3 บุคลากรของบริษัทควรหลีกเล่ียงการให้หรือการรับ ของขวัญ การเล้ียง
รับรอง หรือประโยชน์ใดๆ ที่เกินความจําเป็นและไม่เหมาะสม กับคู่ค้า 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวกบัของธุรกจิของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาล ตามประเพณี
นิยมในมูลค่าที่เหมาะสม  หากได้รับของขวัญในรูปของเงินหรือสิ่งของมี
มูลค่าเกนิกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาํดับ
ช้ัน เพ่ือพิจารณาตามความเหมาะสม 
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7.4 หน่วยงานใดที่ติดต่อกับผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง  ลูกค้า  คู่ค้า หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
หลักเกณฑน้ี์ด้วย 

7.5 ในกรณีที่ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และผู้มีอาํนาจ
พิจารณาแล้วว่าไม่สมควรรับ ให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ หากไม่สามารถส่งคืนได้ให้
ส่งมอบแก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือจัดให้เป็นสทิธขิองบริษัท 
 

8. ความปลอดภยั สุขอนามยัและสิง่แวดลอ้ม   
 

8.1 บริษัทจัดทาํข้อกาํหนดและมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาํหนด พร้อมทั้ง
กาํหนดให้บุคลากรต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฏหมาย นโยบายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด  

8.2 บริษัทจะดาํเนินการควบคุมและป้องกนัความสญูเสยีในรปูแบบต่างๆ อนั
เน่ืองมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยจากการทาํงาน  
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทาํงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ
บริษัท  และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจาํ  

8.3 จัดให้มีการประชาสมัพันธแ์ละสื่อความ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอน  

8.4 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมต่อเหตุวิกฤตต่างๆ ที่อาจทาํให้การดาํเนิน
ธุรกิจหยุดชะงัก หรือก่อให้เกิดความเสี่ยมเสียช่ือเสียงและภาพลักษณ์
ของบริษัท 

8.5 จัดตั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ประเมินและเฝ้าระวังสถานะด้าน
ความม่ันคงปลอดภัยตามระดบัการเตือนภัยอย่างสมํ่าเสมอ 

8.6 พัฒนาระบบการบริหารความม่ันคงปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และมาตรฐานสากลและให้มีการตรวจประเมินและทบทวนอย่าง
สมํ่าเสมอ 
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9. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน    
 

9.1 จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้ม่ันใจ 
ว่าบริษัทดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
น่าเช่ือถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง  

9.2 จัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นกลไกในการวัดระดับความ 
เหมาะสมและเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง  

9.3 กาํกับดูแลให้มีหน่วยงานอิสระ ที่รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทาํหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 

9.4 บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่สนับสนุนการทาํงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
ภายนอก 
 

10.   สิทธิทางการเมือง    

บริษัทเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่ม
การเมือง หรือนักการเมืองคนใด ทั้งน้ีบริษัทสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัท
ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้
สทิธทิางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย 

10.1 ต้องเป็นกลางทางการเมือง ไม่นําทรัพยากรของบริษัทไปสนับสนุน
กจิกรรมทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

10.2 สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10.3 ไม่เข้าร่วมกจิกรรมใดๆ และไม่แสดงความคิดเหน็ใดๆ ที่อาจก่อให้เกดิ
ความเข้าใจว่า บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง อันอาจนําไปสู่ความไม่สามัคคี
ปรองดองภายในบริษัทและประเทศชาต ิ
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บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตยั่งยืนได้น้ัน  ส่วนหน่ึง
จะต้องมีสังคมที่ปราศจากการคอร์รัปช่ัน  ซ่ึงถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสาํคัญต่อ
การพัฒนาด้านต่างๆ  เพราะนอกจากจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกจิแล้ว  ยงัสร้างความเสยีหายแก่สงัคมและประเทศชาตโิดยรวมด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  และ
จัดทาํแนวทางการปฏิบัติขึ้ นภายใต้แนวทางของโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition) ซ่ึงได้เผยแพร่
นโยบาย แนวทางปฏบิัติ ระเบียบ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันผ่านสื่อ
ทั้งภายนอกและภายใน เช่น เวบ็ไซตข์องบริษัท Intranet หนังสอืเวียนแจ้งคู่ค้า แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปีของบริษัทเป็นต้น 

คํานยิาม 

คอร์รัปช่ัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้คาํม่ัน หรือรับซ่ึงเงิน ทรัพย์สนิ 

หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของ
รัฐ ผู้มีส่วนได้เสยี หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้
บุคคลดังกล่าวกระทาํหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มา
หรือรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกจิ 

นโยบาย  

“ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ
ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันน้ีอย่าง
สมํ่ าเสมอ  ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกําหนดในการ
ดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ข้อบงัคับ และข้อกาํหนดของกฎหมาย” 

 

 

นโยบายตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 
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แนวการปฏิบติั 

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง 
• บริษัทฯ  เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง  สนับสนุนการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏบิัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่
พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

• กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
กฎหมาย แต่จะไม่ดาํเนินการใดๆ ที่ทาํให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลาง
หรือได้รับความเสยีหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง 

2. การบริจาคเพือ่การกศุลและเงินสนบัสนุน 
บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสงัคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
เศรษฐกจิและความเข้มแขง็ให้กบัชุมชนและสงัคม  ผ่านกระบวนการทางธุรกจิ
หรือการบริจาคเพ่ือการกุศล  ซึ่งต้องนําไปใช้สําหรับสาธารณกุศลเท่าน้ัน  
รวมถึงเงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสําหรับการ
คอร์รัปช่ัน โดยมีบันทกึรายการผู้รับบริจาค/เงินสนับสนุน และเอกสารชัดเจน 
สอดคล้องกบัระเบียบบริษัทฯ 

3. การเล้ียงรบัรอง ของขวญั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงรับหรือให้การเล้ียงรับรอง ของขวัญ 
และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจําเป็น และไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบุคคลที่ทาํธุรกจิกบับริษัทฯ  หากได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกนิปกติวิสยั ใน
โอกาสตามประเพณีนิยม ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับ และรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลาํดบัช้ันเพ่ือทราบ 
 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

1.  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน
ทุกรปูแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฎิบัตขิองคนทั้งองค์กร 

2.   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผดิชอบดังน้ี 
• สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  และการประเมิน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปช่ัน ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในนําเสนอ  
เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโอกาสการทุจริต
น้อยที่สดุ  ซึ่งจะผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดาํเนินงาน  
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• รายงานผลการสอบทาน การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปช่ันต่อ
คณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํที่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะ  ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
ดาํเนินการปรับปรงุแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหน็สมควร 

3.  ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฎิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในที่กาํหนดไว้  
และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการป้องกันการ
คอร์รัปช่ัน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 

4. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผดิชอบดงัน้ี 
• กาํหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
• จัดการสื่อสารกับบุคคลากรในองค์กร  และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึง

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
• ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ันให้เหมาะสม

กบัการเปล่ียนแปลงของธุรกจิ หรือข้อกาํหนดตามกฎหมาย เพ่ือเสนอนาํต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

 
มาตรการปฏิบติั 

1. กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  มีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน และตระหนักถึงความสาํคัญในการเผยแพร่
ให้ความรู้  ให้คาํปรึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัการต่อต้านคอร์รัปช่ันแก่
พนักงาน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  ซึ่งฝ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน จะมีโทษตามกฎหมาย และ/หรือ
ระเบียบของบริษัทฯแต่ทั้งน้ี บริษัทฯ จะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทาง
ลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน  แม้ว่าการกระทาํน้ันจะทาํให้บริษัทฯ สูญเสีย
โอกาสทางธุรกจิ 

3. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ  ผ่านหลากหลายช่องทาง  เช่น  การอบรม
ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน, ติดประกาศตามป้ายประชาสัมพันธ์ของ
บริษัทและบริษัทย่อยและ Intranet เป็นต้นเพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคลากรมีทักษะ
เพียงพอต่อการปฏบิัต ิ
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4. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส 
ไปยังสาธารณชน  บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิตบุิคคลอื่นที่บริษัทมีอาํนาจควบคุม  
ตัวแทนทางธุรกิจ  คู่ค้าทางธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย  ผ่าน
หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัท  รายงานประจําปี  และ
หนังสอืเวียนบอกกล่าว เป็นต้น 

5. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกาํหนดวงเงิน ตารางอาํนาจอนุมัติ  
วัตถุประสงค์  และผู้รับ  เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการช่วยเหลือทางการเมือง 
หน่วยงานภาครัฐ  รวมถึงเพ่ือให้ม่ันใจว่า การบริจาคเพ่ือการกุศล และเงิน
สนับสนุนเพ่ือธุรกิจ  ไม่ได้ถูกนําไปใช้เป็นข้ออ้างสาํหรับการคอร์รัปช่ัน  และ
การเล้ียงรับรอง  ของขวัญ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามนโยบายและมี
กระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน 

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบการให้/รับของขวัญ การเล้ียงรับรอง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่บุคคลใดๆ  เป็นดงัน้ี 
6.1  ไม่เป็นการกระทาํโดยตั้งใจ เพ่ือครอบงาํ ชักนาํหรือตอบแทนบุคคลใดๆ 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทาํที่ไม่เหมาะสม  หรือ
เป็นการแลกเปล่ียนอย่างชัดเจน หรือแอบแฝงเพ่ือให้ได้มาซึ่ งการ
ช่วยเหลือหรือผลประโยชน์  

6.2  เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
6.3  เป็นการให้ในนามบริษัท  ไม่ใช่ในนามของพนักงาน 
6.4  ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทยีบเท่าเงินสด (เช่น บัตร

ของขวัญหรือบัตรกาํนัล)  
6.5  เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วง

เทศกาล ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ และเป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่
ปกปิด 

6.6  หากบริษัทมีการเข้าร่วมการประกวดราคา พนักงานพึงงดรับของขวัญหรือ
การเล้ียงรับรองจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคาด้วย  

6.7  หากพนักงานได้รับของของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับ เพ่ือพิจารณานําไปเป็นของรางวัล
ส่วนรวมตามความเหมาะสมต่อไป 

7. บริษัทฯ  จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาด  รวมถึงการ
จัดซื้อหรือจัดทาํสญัญา ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกดิคอร์รัปช่ันอย่างสมํ่าเสมอ   
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8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งม่ันของ
บริษัทฯ  ต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน  ตั้งแต่การคัดเลือก  การอบรม  การ
ประเมินผลงาน  การให้ผลตอบแทนฯลฯ 

 
การประเมินความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

1. กาํหนดให้ฝ่ายบริหารทาํการประเมินความเสี่ยงอนัอาจเกดิการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินธุรกจิของบริษัทฯ โดยระบุเหตุการณท์ี่มีความเสี่ยงสงู 
และประเมินระดบัความเสี่ยงทั้งโอกาสเกดิและผลกระทบเป็นประจาํทุกปี 

2. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุม
ระบบงานสาํคัญต่างๆ เช่น การจัดซื้ อจัดจ้าง  การจัดทาํสญัญา  การจัดทาํและ
ควบคุมงบประมาณ รวมถงึระบบการบันทกึบัญชี การจ่าย/รับชาํระเงิน เป็นต้น 
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม 

3. กําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และนําเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลาํดบั  

4. ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
ทบทวนความเสี่ยงเพ่ือสามารถวางแนวทางการป้องกันได้อย่างทันเวลาและ
สมํ่าเสมอ 
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เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกาํกับดูแลกิจการ ดังน้ัน ในกรณีที่พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสยั หรือพบเหน็การกระทาํที่สงสยัว่ามีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการ การทุจริตคอร์รัปช่ัน  สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ช่องทางการตดิต่อ ดงัน้ี 

1.  ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

อีเมลล ์: auditcom@ss.co.th 

ไปรษณีย ์: คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน)  
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าสลุ์มพินี ช้ัน 27  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  
กรงุเทพฯ 10120 

2. เงือ่นไขและการพิจารณาเบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 

1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความ
ชัดเจน หรือพอที่จะนาํสบืหาข้อเทจ็จริง เพ่ือดาํเนินการต่อไปได้ 

2. ผู้ที่แจ้งเบาะแส  หรือผู้ร้องเรียน  สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยช่ือ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยน้ันจะทาํให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ  แต่หากมีการเปิดเผย
ตนเองจะทําให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์เพ่ิมเติม  ช้ีแจงข้อเทจ็จริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสยีหายได้
สะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึ้น 

3. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยช่ือผู้ที่แจ้งเบาะแส 
หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม 

4. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก 

การแจง้เบาะแส และการรอ้งเรยีน 

mailto:auditcom@ss.co.th
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5. ระยะเวลาในการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนขึ้ นกับความสลับซับซ้อนของ
เร่ือง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึง
เอกสารหลักฐานและคาํช้ีแจงของผู้ถูกร้องเรียน 

6. ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหา
ข้อเทจ็จริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่
จาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน 
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง แหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

7. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 
เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อน
เสยีหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 
สามารถร้องขอให้บริษัทกาํหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมกไ็ด้ หรือ
บริษัทอาจกาํหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงไม่ต้องร้องขอกไ็ด้ หากเห็นว่าเป็น
เร่ืองที่ มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่
ปลอดภัย 

8. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสยีหายด้วย
กระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

3. ขั้นตอนการดําเนินการสืบสวนขอ้เท็จจริง 

1. เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่
ประธานกรรมการตรวจสอบมอบหมาย จะเป็นผู้กล่ันกรอง สืบสวน
ข้อเทจ็จริง  

2. ระยะเวลาการในสอบสวนข้อเทจ็จริงจะพิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 
วัน หรืออาจขยายเวลาการสบืสวนตามความเหมาะสม  โดยระหว่างการ
พิจารณาสืบสวนข้อเทจ็จริงผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะทราบความ
คืบหน้าเป็นระยะ 

3. หากการสบืสวนข้อเทจ็จริงพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานมีเหตุอนัสมควรเช่ือได้
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาํการทุจริตคอร์รัปช่ันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูก

Whistle blowing 
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กล่าวหาพิสูจน์ตนเองเพ่ือแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระทาํตามที่ถูกกล่าวหา 

4. หากผู้ถูกกล่าวหากระทาํการทุจริตหรือคอร์รัปช่ันจริง ถือเป็นการกระทาํผิด
ต่อนโยบายฯ และระเบียบวินัยการปฏบิัตงิานที่บริษัทฯ กาํหนดไว้ ต้องได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัย และหากการกระทาํทุจริตและคอร์รัปช่ันน้ันผิด
กฎหมาย ผู้กระทาํผดิอาจต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย    

5.  การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง ถ้าพิสูจน์ได้ว่า
กระทาํโดยไม่สุจริต ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บุคคลน้ันจะ
ได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วย  แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และ
บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดาํเนินคดีกับบุคคลน้ันๆ 
ตามสมควร 
 

4. การคุม้ครองสิทธิพนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนท่ีรบัจา้งทํางานใหแ้ก่บริษทั 

 บริษัทจะไม่กระทาํการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่
รับจ้างทาํงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะโดยการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงาน ลักษณะ
งาน หรือสถานที่ทาํงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ
กระทาํการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว 
แม้ว่าการกระทาํน้ันจะทาํให้บริษัทฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิด้วยเหตทุี่บุคคลน้ัน 

1. ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการ
ใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกาํกบั
ดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่าน้ันมีเหตุอนัควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ 
หรือนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

2. ให้ถ้อยคํา ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานกาํกับดูแล เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบ
กรณีมีเหตุสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
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บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 

สํานกังานใหญ่ : เลขที ่8/5 หมู่ที ่14  ตาํบลท่าชา้ง 
    อาํเภอบางกล่ํา  จงัหวดัสงขลา 
    โทร. 074-800111 โทรสาร 074-801286 
 
สํานกังานคณะกรรมการ: 
    เลขที ่1 อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ ชัน้ 27 ถ.สาทรใต ้
    แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 
    โทร. 02-6103883   โทรสาร 02-6103871 
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แบบรบัทราบคูม่อืบรรษทัภบิาล 

 
ข้าพเจ้าได้อ่านและศึกษานโยบายในคู่มือบรรษัทภิบาลของบริษัท 2 
เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)  ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับนโยบายการ
กาํกับดูแลกิจการที่  จรรยาบรรณธุรกิจ  และนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน  โดยพร้อมที่จะนํานโยบายตลอดจนหลักการและ
จรรยาบรรณที่มีอยู่เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการดาํเนินงาน 
เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรมีการดาํเนินงานตามหลักธรรมภิบาลที่ด ี

 
 
 
 ลงช่ือ .......................................................... 
         (.......................................................) 
 ในนามของ .................................................. 
 วันที่ ............................................................ 
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