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นโยบายกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก สร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั ผู้
ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อการดาเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ
บริษัท ด้ วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการอันเป็ นสากล เพื่อให้ สามารถบรรลุ
เป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็ นคุณค่าพื ้นฐานขององค์กรชันน
้ า ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึง
ได้ จดั ทาและอนุมตั ิ “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริ มหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดย
มุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต บนพื ้นฐาน
จริยธรรมทางธุรกิจ ใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท
ซึง่ จะนาไปสูอ่ งค์กรที่ยงั่ ยืนอย่างแท้ จริง
แนวทางการส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
มีดงั นี ้
1.

คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องปฏิบตั ิตามคู่มือหลักการกากับดู แล
กิจการของบริ ษัท และบริ หารจัดการธุรกิจทุกระดับด้ วยความเชื่อมัน่ ศรัทธา และเข้ าใจ
ในหลักการกากับดูแลกิจการ โดยถือเป็ นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

2.

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้ องยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบตั ิงานเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทอย่างเต็ม
ความสามารถด้ วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
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นโยบายกากับดูแลกิจการ (ต่ อ)
3.

คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน สามารถเสนอแนะปรับปรุ งนโยบายการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดาเนิน
ธุรกิจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความต้ องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้

4.

บริ ษัทจัดทาเส้ นทางการฝึ กอบรมบุคลากร (Training Road Map) สาหรับทุกตาแหน่ง
งาน เพื่อให้ มีการศึกษาและทบทวนคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

5.

บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คมู่ ือหลักการกากับดูแลกิจการให้ พนักงานทุกคน
รับทราบ โดยการติดบอร์ ดข้ อมูลข่าวสาร

6.

ผู้บริ หารทุกคนได้ รับฟั งสรุ ปสาระสาคัญคู่มือหลักการกากับดูแลกิ จการในที่ ประชุม
ระดับบริหารเป็ นประจาทุกปี

7.

คณะกรรมการดาเนินการติดตามผลการปฏิบตั ิตามนโยบายฯ รายงานในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ทุกปี เริ่ ม พ.ศ.2558 และทบทวนคู่มือหลักการ
กากับดูแลกิจการเป็ นประจาทุกปี

8.

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทังภายในและภายนอกองค์
้
กร แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อ
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยผู้มีส่วนได้ เสียสามารถ
แจ้ งต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อตัดสินใจดาเนินการ
ตามความเหมาะสมต่อไป
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นโยบายกากับดูแลกิจการ (ต่ อ)
บริ ษัทมีการบริ หารและปฏิบตั ิงานโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ตระหนักถึง ความสาคัญ และความรั บผิดชอบที่มี ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี ส่วนได้ เสียของบริ ษัทมาโดย
ตลอด ด้ วยความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และความร่ วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่ าย ทังคณะกรรมการ
้
ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคน โดยได้ เผยแพร่ ค่มู ือหลักการกากับดูแลกิจการ ซึ่งได้ รวมถึงจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบาย
สาคัญและระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ เสีย
รั บ ท ร า บ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ห ม ว ด ข้ อ มู ล ส า ห รั บ นั ก ล ง ทุ น
(Investor Information) หัวข้ อเอกสารเผยแพร่ (Publication)

6

ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษั ท จะด าเนิ น การทุก วิ ถี ท างเพื่ อ ให้ บ รรลุเ ป้า หมายในการขยายความเติบ โตด้ า นผล
ประกอบการและกาไรสาหรับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์จากความมี
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและการดาเนินงานที่ดีของบริษัท
2. บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นในการที่จะได้ รับทราบถึงข้ อมูลที่จาเป็ นต่างๆ เพื่อประเมินว่า
ธุรกิจที่ลงทุนนัน้ กาลังถูกจัดการไปในทิศทางใด โดยบริษัทจะทารายงานข้ อมูลที่ชดั เจน และ
ถูกต้ องที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารบริษัท สถานะทางการเงินของบริ ษัท และผลประกอบการ
ของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเพื่อรับทราบอย่างสม่าเสมอตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
3. บริษัทจะยึดมัน่ ในนโยบายของบริ ษัทในการเก็บรักษาบันทึกข้ อมูล และจัดทาสมุดบัญชีตา่ งๆ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและตามหลักมาตรฐานการบัญชีโดยทัว่ ไป
4. บริษัทจะปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
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การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทมุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบตั ิตามกฏหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ องในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยกาหนดเป็ นนโยบายดังนี ้
1. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามกฏหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
เคารพจารี ตประเพณีท้องถิ่นในประเทศที่บริษัทเข้ าไปดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริษัท
4. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องไม่กระทาการช่วยเหลือ สนับสนุน หรื อร่วมมือ
ส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ติ ามกฏหมายหรื อระเบียบต่าง ๆ
5. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องให้ ความร่วมมือกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน และ
รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ติ ามกฏหมายหรื อระเบียบต่างๆ
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ข้ อแนะนาเกี่ยวกับคู่มือ
หลักการกากับดูแลกิจการ
1. ทาความเข้ าใจเนื ้อหาสาระของคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการ
2. เรี ยนรู้เนื ้อหาสาระที่เกี่ยวข้ องกับเจ้ าหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน
3. ทบทวนความรู้ ความเข้ า ใจในเนื อ้ หาสาระของคู่มื อ หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การอย่ า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
4. ให้ ความรู้ความเข้ าใจกับบุคคลอื่นกรณีที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่อาจเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทหรื ออาจ
เกิดผลกระทบต่อบริษัท
5. เมื่อมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม ให้ ทาการปรึ กษากับผู้ บัง คับบัญชา หรื อฝ่ ายประสานงาน
ตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
6. แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ
7. ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย
8. ผู้บัง คับบัญชาทุกระดับต้ องเป็ นผู้นาในการปฏิบัติตามหลักกากับดูแลกิ จ การ ตลอดจน
ส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจว่าการปฏิบตั ิ
ตามหลักกากับดูแลกิจการเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องและต้ องปฏิบตั ิ
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การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที่
จะต้ องรับทราบ และปฏิบตั ติ ามนโยบาย และข้ อกาหนดที่มีอยูใ่ นคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการของ
บริ ษัท อีกทัง้ ผู้บริ หารทุกระดับจะต้ องดูแลรับผิดชอบ และถื อเป็ นเรื่ องสาคัญในการส่งเสริ มให้
พนักงานภายใต้ การบัง คับบัญ ชามี ความรู้ ความเข้ าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกากับดูแล
กิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
บริ ษั ท จะไม่ ด าเนิ น การใดๆ ที่ ผิ ด กฏหมาย หรื อ ขั ด กั บ หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ หาก
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานกระทาผิดหลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ จะได้ รับ
โทษทางวินยั อย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทาที่เชื่อได้ ว่าทาผิดกฏหมาย กฏเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้ อบังคับของภาครัฐ บริษัทจะส่งเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่รัฐดาเนินการต่อไป
หากพนัก งานทุก ระดับ ของบริ ษั ท ประสบปั ญ หาในการตัด สิ น ใจ หรื อ ปฏิ บัติง านเกี่ ย วกับ
จรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้ กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท ให้ ตงค
ั ้ าถามเกี่ยวกับการกระทา
นันกั
้ บตนเองดังต่อไปนี ้
1. การกระทานันขั
้ ดต่อกฏหมายหรื อไม่
2. การกระทานัน้ ขัดต่อนโยบาย หรื อจรรยาบรรณ หรื อส่ง ผลเสียต่อภาพลักษณ์ ของบริ ษัท
หรื อไม่
3. การกระทานันส่
้ งผลเสียต่อผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทอย่างร้ ายแรงหรื อไม่
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การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ (ต่ อ)
ทังนี
้ ้ หากพนักงานพบการกระทาผิดกฎหมาย และ/หรื อ หลักการกากับดูแลกิจการ ให้ แจ้ งข้ อ
ร้ องเรี ยนหรื อข้ อกล่าวหาไปยังฝ่ ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัทจะ
ดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้แจ้ ง
ข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อกล่าวหาดังกล่าว (รายละเอียดตามมาตรการการแจ้ งเบาะแส และกลไกคุ้มครอง
ผู้แจ้ งเบาะแส)
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มำตรกำรกำรแจ้ งเบำะแส
และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแส
เพื่อให้ มีการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุ ก ฝ่ ายอย่ างเท่ าเที ย มกั น และมี ความเป็ น ธรรมตาม
หลักการกากับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดให้ มีช่องทางรั บแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ย น หรื อ ข้ อ คิดเห็ น
หรื อ ข้ อ เสนอแนะใดที่แ สดงว่าผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ได้ รั บ ผลกระทบ หรื อ มี ความเสี่ ย งที่ จะได้ รั บ
ผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดความเสี ย หายต่อ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ทุ ก กลุ่ ม จากการดาเนิ น ธุ ร กิ จของ
บริ ษัท หรือจากการปฏิบตั ขิ องพนักงานของบริ ษัทเกี่ยวกับการกระทาผิดกฏหมายหรื อ จรรยาบรรณ
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบตั อิ ย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระท าที่ ขาดความ
ระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยการแจ้ งเบาะแสโดยตรงหรื อส่งจดหมายมาที่
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
700/737 หมู่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
(นาส่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริ ษัท)
www.thaisteelcable.com (หัวข้ อการแจ้ งเบาะแส)
ir@thaisteelcable.com
+66 38 447 200–10 หมายเลขต่อ 401, 122
+66 38 185 025
QR Code (กล่ อ งแดง), Line@TSC (ฝ่ ายสื่ อ สารองค์ ก ร) และ Facebook
สาหรับพนักงานบริ ษัททุกระดับ
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มำตรกำรกำรแจ้ งเบำะแส
และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแส (ต่ อ)
โดยเบาะแสข้ อร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะต่างๆ จะได้ รับการพิจารณาและดาเนิ น การตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ ง รวมทัง้ จั ดเก็ บข้ อ มู ล ดัง กล่ าวไว้ เป็ น
ความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้ แจ้ ง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่าจะไม่ ได้ รั บผลกระทบใดๆ จากการแจ้ ง
ดังกล่าวอย่างแน่นอน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูลผู้แจ้ งไว้ เป็ นความลับและได้ ก าหนดขัน้ ตอนการรั บเรื่ อ ง
และการสอบสวน ซึง่ เรื่องร้ องเรี ยนดังกล่าวจะรั บรู้ เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วยเท่านั น้ บริ ษัท
จะใช้ ข้อมูลการแจ้ งนีเ้ พื่อประโยชน์ในการบริ หารงานและกากับการปฏิบัติง านภายใน หรื อ เปิ ดเผย
ตามคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคาสั่ ง ศาลและ/หรื อ ตามคาสั่ ง ของส านั ก งาน ก.ล.ต, ตลท.
หน่ ว ยงานราชการ และ/หรื อ หน่ว ยงานก ากั บดูแ ลที่ เกี่ ย วข้ อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะพิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ ตามความเหมาะสมต่อไป
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หลักการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษัท มี ความมุ่ ง มั่ น ในการดาเนิ นธุ ร กิ จ ให้ บรรลุ ตาม
เป้าหมาย โดยได้ บรู ณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้ อ ม และการก ากั บ
ดูแลกิจการที่ ดี (environmental, social and governance: ESG) เพื่ อ
ความโปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้ น ผู้ ล งทุ น และผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก
ฝ่ าย รวมถึงเพื่อการสร้ างคุณค่าให้ กิ จการอย่ างยั่ ง ยื น คณะกรรมการได้
ก าหนดนโยบายการก ากั บดูแลกิ จการ แบ่ง เป็ น 5 หมวด และ 8 หลั ก
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
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หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น
"ผู้ถอื หุ้ นมีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษัทผ่ านการแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการ
ให้ทาหน้ าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ของบริษัท บริษัทจึงส่ งเสริ มให้ ผ้ ถู อื หุ้นได้ ใช้ สทิ ธิข องตน"
1. การประชุมผู้ถอื หุ้น
1.1. คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้ เข้ า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2. คณะกรรมการกาหนดให้ บริษัทมีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี
คาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม ตลอดจนละเว้ น การ
กระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัท
โดยก่อนวันประชุม บริษัทแจ้ งกาหนดการพร้ อมวาระการประชุม แก่ผ้ ูถือหุ้นทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้ าตามข้ อกาหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และได้ เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้ อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม บน
เว็บไซต์ของบริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หั วข้ อ “ข้ อมู ล ส าหรั บนั ก ลงทุ น
(Investor Information)”) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่ ว งหน้ าก่ อ นวั น ประชุ ม ไม่ น้ อ ย
กว่า 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีเวลาศึกษา
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สิทธิของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ข้ อ มูล ประกอบการประชุม ล่ วงหน้ าอย่ างเพี ย งพอ โดยบริ ษัท ศูน ย์ รั บฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด นายทะเบีย นของบริ ษัท เป็ น ผู้ จัดส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญประชุ ม ในรู ปแบบ
เอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฎบนเว็บไซต์ให้ กับผู้ถือหุ้ น ล่ วงหน้ าก่ อ นวั น ประชุ ม ไม่
น้ อยกว่า 7 วันหรือ 14 วันในบางกรณี ตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ โดยหนั ง สื อ
เชิญประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อ เท็ จจริ ง และเหตุผ ล ความเห็ น ของคณะกรรมการในแต่ล ะ
วาระ กฎเกณฑ์และวิธีการเข้ าร่ วมประชุม พร้ อมทัง้ แนบเอกสารที่เกี่ย วข้ อ งที่ มี ร ายละเอี ย ด
ครบถ้ วนเพียงพอ ประกอบการพิจารณาของผู้ถือ หุ้น และประกาศหนังสือเชิญประชุ ม ลงใน
หนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 3 วัน และประกาศติดต่อ กั น เป็ น เวลาไม่ น้ อ ย
กว่า 3 วัน ตามที่กฎหมายกาหนดสาหรั บนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ในการลงทะเบียนและเข้ าร่วมประชุม ทางบริ ษัทจะติดต่อประสานงานเพื่อจัดเตรี ยมหนั ง สื อ
มอบฉันทะให้ พร้ อมก่อนวันประชุม
1.3 คณะกรรมการอานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสี ย ง
อย่ า งเต็ม ที่ และละเว้ นการกระท าใดๆ ที่ เ ป็ น การจ ากั ด โอกาสการเข้ า ประชุ ม ของ
ผู้ ถื อ หุ้ น เช่ น การเข้ าประชุ ม เพื่ อ อ อกเสี ย งลงมติ ไ ม่ ค วร มี วิ ธี ก า รที่ ยุ่ ง ยากห รื อ
มีคา่ ใช้ จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้ น
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สิทธิของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ บุคคลเข้ ารั บการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ อย่างน้ อย 3 เดือนก่อนวันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชี โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นราย
เดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 จากจานวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสีย งทั ง้ หมด
ของบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ ถื อ หุ้ น
ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ตามที่บริ ษัทกาหนดไว้ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทจะแจ้ งช่องทางและช่วงเวลาใน
การรับเรื่องให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และบนเว็ บไซต์
ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หั วข้ อ “ข้ อ มู ล ส าหรั บนั ก ลงทุ น (Investor
Information)”) ตลอดจนสามารถส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุมได้
1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น สามารถก าหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อ ย 1 คน เป็ น ทางเลื อ กใน
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1.6 บริษัทแต่งตัง้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับผู้ถือหุ้นในการดาเนินการเกี่ ย วกั บงาน
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
1.7 ตามข้ อบังคับบริษัท กาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ ง
หนึ่งในสาม (1/3) และให้ มีการเลือกตังกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยกรรมการ
ผู้ ที่ต้อ งออกตามวาระสามารถกลั บ เข้ าดารงตาแหน่ ง อี ก วาระหนึ่ ง ได้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

17

หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ ถือ หุ้ นแต่ล ะคนใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ ทั ง้ หมดเลื อ กตัง้ บุค คลเดีย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้ รั บคะแนนสู งสุ ดตามล าดับลงมา เป็ น ผู้ ได้ รั บเลื อ กเป็ น กรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุ ม เป็ น ผู้ อ อก
เสียงชีข้ าด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึ ง คราวออกตามวาร ะ
ได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อก
เสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม
และมีสิทธิออกเสียง
นอกจากนีผ้ ้ ูถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาแหน่ ง ก่ อ นถึ ง คราว
ออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่ น้ อ ยกว่ ากึ่ ง หนึ่ ง ของจานวนหุ้ น ที่ ถื อ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ตลอดจนบริษัทให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมัตคิ า่ ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุ ดย่ อ ย
ด้วย โดยบริษัทแนบรายละเอียดกรรมการแต่ล ะท่ านที่ เสนอเข้ ารั บการเลื อ กตัง้ พร้ อมทั ง้
รายละเอี ย ดค่า ตอ บแทน ที่ มี ข้ อมู ล เพี ย งพอประกอ บการพิ จ ารณาของผู้ ถื อ หุ้ น
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สิทธิของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
1.8 บริษัท ก าหนดให้ มีวาระการแต่ง ตัง้ ผู้ ส อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน เสนอผู้ ถื อ หุ้ น
พิจารณาอนุมัตใิ นการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครั ง้ พร้ อมทัง้ แนบรายละเอียดผู้สอบบัญชี
ที่เสนอเข้ ารับการแต่งตังและค่
้
าตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิ จารณาของผู้ ถื อ
หุ้น
1.9 บริษัทเปิดเผยข้ อมูล ข่าวสารต่างๆ ซึง่ เป็ นสาระสาคัญ โดยเผยแพร่ ผ่ านระบบข่าวสารของ
ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ และเว็บไซต์ บริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หั วข้ อ “ข้ อ มู ล
สาหรับนักลงทุน (Investor Information)”)
1.10 บริษัทมีการจัดสรรกาไรให้ กับผู้ถือหุ้นในรู ปแบบของเงินปั นผล โดยมี น โยบายจ่ ายเงิ น ปั น
ผลในอัตราไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 25 ของกาไรสุทธิหลังจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่
ได้กล่าวไว้ ในข้ อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ น อื่ น ใดและการจ่ ายเงิ น ปั น ผล
นัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีสาระสาคัญ และนาเสนอต่อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาใน 1 เดือนนับแต่วัน ที่ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้ วแต่กรณี ทัง้ นีใ้ ห้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยั ง ผู้
ถือหุ้นและให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์
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2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้ บริษัทนาเทคโนโลยีมาใช้ กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ การลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ รวดเร็ ว
ถูกต้อง แม่นยา รวมทัง้ จัดให้ มี เจ้ าหน้ าที่ อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง
2.2 ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ บริ ห าร รวมทั ง้ ผู้ ส อบบัญชี ของบริ ษัท ได้ เข้ าร่ วม
ประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามในที่ ประชุ ม โดยประธานกรรมการท าหน้ าที่ เป็ น
ประธานที่ประชุม แนะนากรรมการ ผู้บริ ห ารที่ เข้ าร่ วมประชุ ม ตลอดจนวิ ธีก ารลงคะแนน
เสียงและนับคะแนนเสียงให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบก่อนเริ่ มประชุม จากนัน้ จะดาเนินการประชุ ม เรี ย ง
ตามวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือที่ระบุไว้
2.3 บริษัทจัดให้ มีบตั รลงคะแนนเสี ย งในแต่ล ะวาระ และตรวจนั บคะแนนเสี ย ง เปิ ดเผยการ
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทัง้ เห็ น ด้ วย ไม่ เห็ น ด้ วย งดออกเสี ย ง และบัตรเสี ย เพื่ อ ความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง
2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้ มีการลงมติแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้ มีหลายรายการ เช่ น
วาระการแต่งตังกรรมการ
้
ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
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2.5 คณะกรรมการส่ งเสริ ม ให้ บริ ษัท จั ดให้ มี บุคคลที่ เป็ น อิ ส ระเป็ น ผู้ ตรวจนั บหรื อ ตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยให้ ที่ ประชุ ม ทราบพร้ อมบัน ทึ ก ไว้ ใ นรายงานการ
ประชุม
2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น มี โ อกาสในการแสดง
ความเห็น และตัง้ ค าถามต่อ ที่ ประชุ ม ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บบริ ษัท รวมทั ง้ มี ก ารบัน ทึ ก
ประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญในรายงานการประชุม
2.7 นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบ ได้ แก่ ค่าเบียประชุ
้
ม ค่าบาเหน็จกรรมการ ให้ ผ้ ูถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัตเิ ป็นประจาทุกปี
2.8 บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลี่ย นแปลงข้ อ มู ล ส าคัญ โดยไม่ ได้ แจ้ ง ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น
ทราบล่วงหน้ าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี อี ก ทั ง้ ยั ง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น แสดง
ความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึง่ รายละเอียดได้ มีการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุ ม
ผู้ถือหุ้น
2.9 บริษัทได้อานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายเข้ าร่ วมประชุมฯ โดยจั ดสถานที่
ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก
2.10 บริษัทจัดการประชุม ผู้ ถือ หุ้น อย่ างน้ อ ย 1 ครั ง้ ต่อ ปี และได้ ม อบให้ บริ ษัท ศูน ย์ รั บฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท ดาเนินการจัดส่ง หนั ง สื อ
เชิญประชุมให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ า ตลอดจนเผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญประชุ ม ไว้ ใ นเว็ บไซต์ ของ
บริษัททัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ศกึ ษาข้ อมูลก่อนวันประชุม
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หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

3. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุ มผู้ถอื หุ้น
3.1 บริษัทแจ้ งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรั พย์ ฯ ภายในวันทาการถัดไป โดย
มติดงั กล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทัง้ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสี ย ง และบัตรเสี ย ในแต่ล ะ
วาระ
3.2 รายงานการประชุม ผู้ ถือ หุ้น บัน ทึ ก การชี แ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิ ธีก ารแสดงผล
คะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นตังประเด็
้
น
หรือซักถาม นอกจากนี ้ มีการบันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ ามี
ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ย ง และบัตรเสี ย เป็ น อย่ างไร รวมถึ ง บัน ทึ ก รายชื่ อ
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุมและกรรมการที่ ล าประชุ ม ทั ง้ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ส่ ง
ตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ และหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งภายใน 14 วั น นั บแต่วัน ประชุ ม พร้ อมทั ง้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หัวข้ อ “ข้ อมู ล ส าหรั บนั ก
ลงทุน (Investor Information)”) เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่ างเท่ าเทียม
"ผู้ถอื หุ้ นทุกราย ทัง้ ผู้ถอื หุ้ นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถอื หุ้นที่ไม่ เป็ นผู้บริ หาร
รวมทัง้ ผู้ถอื หุ้นต่ างชาติ จะได้ รับการปฏิบัติท่เี ท่ าเทียมกันและเป็ นธรรม"
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
1.1 คณะกรรมการให้ บริ ษัท แจ้ งก าหนดการประชุ ม พร้ อมระเบีย บวาระ และความเห็ น ของ
คณะกรรมการต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษัทอย่างน้ อย 28 วันก่อนวั น
นัดประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 คณะกรรมการให้ บริษัทแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขัน้ ตอนการ
ออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้ น โดยหุ้ น ของ
บริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวเท่านัน้
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษทั ง้ ฉบั บ และเผยแพร่ พ ร้ อมกั บหนั ง สื อ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
1.4 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ บุคคลเพื่ อ พิ จารณาแต่ง ตัง้ เป็ น กรรมการ
ล่วงหน้ า ทัง้ นีบ้ ริษัทแจ้ งช่องทางและช่วงเวลาในการรั บเรื่ อ งให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ทราบผ่ านเว็ บไซต์
ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หั วข้ อ “ข้ อ มู ล ส าหรั บนั ก ลงทุ น (Investor
Information)”) และแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศ
ไทย
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่ างเท่ าเทียม (ต่ อ)
2. วันประชุมผู้ถอื หุ้น
2.1 ให้ สิทธิออกเสียงแก่ผ้ ูถือหุ้น ตามจานวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย
3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่เพิ่ม วาระการประชุ ม ที่ ไม่ ได้ แจ้ ง เป็ น การล่ วงหน้ าโดยไม่ จาเป็ น
โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมู ลก่อนตัดสินใจ
3.2 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
4. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ ความสาคัญกั บเรื่ อ งการดูแลการใช้ ข้ อ มู ล ภายใน อั น เป็ น ส่ วน
สาคัญในการเสริมสร้ างการกากั บดูแลกิ จการที่ ดี ดัง นั น้ บริ ษัท จึ ง ได้ ก าหนดนโยบายการ
ป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในขึน้ เพื่อเป็ นการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในที่สาคัญของบริ ษัท ที่
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ต่อ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น และแจ้ ง แนวทาง
ดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ ตลอดจนกาหนดให้ ก รรมการ
ทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรั พ ย์ ตามกฎหมาย จั ดส่ ง รายงาน
ดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทัง้ ให้ มีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่ างเท่ าเทียม (ต่ อ)
5. การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
5.1 คณะกรรมการกาหนดให้ กรรมการรายงานการมีส่วนได้ เสียก่อนการพิจารณาวาระนั น้ และ
บันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
5.2 คณะกรรมการกาหนดให้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียอย่ างมี นั ย ส าคัญในลั ก ษณะที่ อ าจท าให้
กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ งดเว้ นจากการมีส่วนร่ วมในการ
ประชุมพิจารณาในวาระนัน้
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หมวดที่ 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

"ผู้มีส่วนได้ เสียจะได้ รับการดูแลจากบริ ษัทตามสิทธิท่มี ีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการพิจารณาให้ มีกระบวนการส่ งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือ
ระหว่ างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียในการสร้ างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน
และความยั่งยืนของกิจการ"
1. การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
1 คณะกรรมการกาหนดจรรยาบรรณต่อ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย แต่ล ะกลุ่ ม อย่ างชั ดเจน นอกจากนี ย้ ั ง
ดาเนินการในด้านต่างๆ ต่อไปนี ้
(1) มีการกาหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้ าอย่างเป็ นระบบในด้ านสุขภาพ ความปลอดภัย และ
การชดเชยจากการใช้ สินค้าหรือ บริ การในช่วงอายุของสินค้ า
(2) มีการกาหนดขัน้ ตอนและวิธีปฏิบตั ใิ นการคัดเลือกคูค่ ้ าหรื อผู้รับเหมาของบริ ษัท
(3) ดาเนินการอย่างเป็นระบบ บริษัทมั่นใจได้ ว่าห่วงโซ่อุ ปทาน (Value Chain) ของบริ ษัท เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่าเสมอ
(4) สร้ างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริ ษัทตังอยู
้ ่
(5) เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้ านการทุ จริ ต รวมถึ ง การ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝั งให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบีย บ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
(6) กาหนดวิธีการและแนวปฏิบตั ใิ นเรื่ องสิทธิของเจ้ าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรม
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หมวดที่ 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (ต่ อ)
(7) ปฏิบตั กิ ับพนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรมรวมทัง้ มีการพั ฒ นาความรู้ และศัก ยภาพของ
พนักงาน
1.2 คณะกรรมการจัดให้ มีกระบวนการและช่ อ งทางในการรั บและจั ดการกั บข้ อร้ องเรี ย นของ
ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย โ ด ย เ ปิ ดเ ผ ย ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ช่ อ ง ท า ง บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ บ ริ ษั ท
( www.thaisteelcable.com ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ “ข้ อ มู ล ส า ห รั บ นั ก ล ง ทุ น ( Investor
Information)”) หรือรายงานประจาปี ของบริ ษัท
2. การเปิ ดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทารายงานความยั่งยืน
2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้ เห็นถึงการดาเนินการตามจรรยาบรรณข้ างต้ น
2.2 คณะกรรมการดูแลให้ บริษัทจัดทารายงานความยั่ ง ยื น ด้ านความรั บผิ ดชอบต่อ สั ง คมของ
กิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจาปี มี ผ ลตัง้ แต่ปี พ.ศ.2558 โดยรายงาน
ดัง กล่ า วจั ดท าแบบบูร ณาการ (Integrated Report) เป็ น การรายงานความยั่ ง ยื น ที่
ครอบคลุมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม

27

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูล
และความโปร่ งใส
"คณะกรรมการดูแลให้บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ทัง้ ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ ข้อมูลทางการเงินอย่ างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา
โปร่ งใส ผ่ านช่ องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่ าเทียมกัน และน่ าเชื่อถือ"
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้ มั่นใจได้ ว่าข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อ นั ก ลงทุ น ถู ก ต้ อ ง ไม่ ท าให้
สาคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้ านการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง และนโยบายเกี่ ย วกั บการดูแลสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม ที่ ได้ ใ ห้ ความ
เห็นชอบไว้ โดยสรุป และผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว รวมทัง้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวได้ พ ร้ อมด้ วยเหตุผ ล โดยรายงานผ่ านช่ อ งทางต่างๆ เช่ น รายงาน
ประจาปี และเว็บไซต์ของบริษัท
1.3 คณะกรรมการจัดให้ มีรายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิ น
แสดงควบคูก่ ับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
1.4 คณะกรรมการสนั บสนุ น ให้ บริ ษัท จั ดท าคาอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ของฝ่ ายจั ด การ
(Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่ อ ประกอบการเปิ ดเผยงบ
การเงินทุกไตรมาส ทัง้ นีเ้ พื่อให้ นักลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด
ขึน้ กั บ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในแต่ ล ะไตรมาสได้ ดี ยิ่ ง ขึ น้
นอกเหนือจากข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
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และความโปร่ งใส (ต่ อ)
1.5 คณะกรรมการดูแลให้ มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผ้ ูสอบบัญชีให้ บริ การไว้
1.6 คณะกรรมการดูแลให้ มีการเปิดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครั ง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี
ที่ผ่านมา และความเห็น จากการท าหน้ าที่ รวมถึ ง การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาความรู้ ด้ าน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจาปี
1.7 คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนแก่ ก รรมการและผู้ บริ หารระดับสู ง ที่
สะท้ อนถึงภาระหน้ าที่และความรั บผิดชอบของแต่ล ะคน รวมทั ง้ รู ปแบบหรื อลั ก ษณะของ
ค่าตอบแทนด้วย ทัง้ นีจ้ านวนเงินค่าตอบแทนที่เปิ ดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ล ะ
ท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริ ษัทย่อย
1.8 เปิดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการถือ หุ้ น ของกรรมการและผู้ บริ ห ารไว้ อ ย่ างชั ดเจน และก าหนด
นโยบายให้ กรรมการและผู้บริหารต้ องรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้ เสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายการรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริ หาร
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของกรรมการและ
ผู้บริหาร ตามแนวการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณว่าด้ วยการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายงาน
ต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็ นวาระเพื่อแจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ น
รายไตรมาส
1.9 ไม่ มีประวัติก ารถูก สั่ งให้ แ ก้ ไขงบการเงิ น จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ฯ
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2. ข้ อมูลขัน้ ต่าที่ควรเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของบริ ษัท
2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ ที่กาหนดและผ่ านช่ องทางของตลาดหลั กทรั พย์ ฯ แบบ
แสดงรายการข้ อมูล ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี แล้ ว คณะกรรมการ
พิจารณาให้ มีการเปิดเผยข้ อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษผ่ านช่ อ งทางอื่ น ด้ วย เช่ น
เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้ อมทั ง้ น าเสนอข้ อ มู ล ที่ เป็ น ปั จจุ บัน อนึ่ ง
ข้ อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้ อยควรประกอบด้ วยข้ อมูลต่อไปนีแ้ ละปรั บปรุ งข้ อ มู ล ให้
เป็นปัจจุบนั
(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริ หาร
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิน งาน ทัง้ ฉบับปั จจุบัน และ
ของปีก่อนหน้ า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ ดาวน์ โหลดได้
(6) ข้ อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทนาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรื อสื่อต่างๆ
(7) โครงสร้ างการถือหุ้นทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
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(8) โครงสร้ างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริ ษัทย่อย บริ ษัท ร่ วม บริ ษัท ร่ วมค้ า และ Special purpose
enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ ามี)
(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ มที่ ถื อ หุ้ น ตัง้ แต่ ร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้ น ที่
จาหน่ายได้แล้ วทัง้ หมดและมีสิทธิออกเสียง
(10) การถือหุ้นทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมของกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง
(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
(12) ข้ อบังคับบริษัท และข้ อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี)
(13) นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริ ษัท
(14) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้ านต่างๆ
(15) กฎบัตร หรือหน้ าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ ง ของคณะกรรมการ
รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(16) กฎบัตร หรือหน้ าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ ง ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
(17) จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริ ษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนัก
ลงทุนสัมพันธ์
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(18) ข้ อมูลติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนักลงทุนทั่วไป นักวิ เคราะห์ และ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ นีผ้ ้ ูลงทุนสามารถติดต่อ ขอทราบข้ อ มู ล
ของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรั พย์ และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ :

นางกสิตา พิทักษ์ สงคราม (เลขานุการบริ ษัท)

หมายเลขโทรศัพท์ :

(038) 447 200 - 10 ต่อ 401, 122

หมายเลขโทรสาร :

(038) 185 025

อีเมล์ :

ir@thaisteelcable.com

เว็บไซต์ :

http://www.thaisteelcable.com
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ของคณะกรรมการ
"คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทและ
มีความรับผิดชอบต่ อผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้ น
ตลอดจนเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ"
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการกาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ ประกอบด้ วยกรรมการที่ มี คุณสมบัติ
หลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่ เป็ น ประโยชน์ กั บ
บริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุร กิ จ
หรืออุตสาหกรรมหลั ก ที่บริ ษัท ดาเนิ น กิ จการอยู่ และคณะกรรมการจั ดให้ มี ก ารเปิ ดเผย
นโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจานวน
ปีการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทของกรรมการแต่ล ะคนในรายงานประจาปี และบน
เว็บไซต์ของบริษัท
1.2 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้ วยบุคคลที่ มี ความรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี จานวนไม่ น้ อ ยกว่ า
5 คน และไม่เกิน 12 คน
1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้
อย่างอิสระในจานวนที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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1.4 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลที่ จะเป็ น “กรรมการอิ ส ระ” เพื่ อ ให้ ก รรมการ
อิส ระของบริ ษัท มีความเป็ น อิ ส ระอย่ างแท้ จริ ง เหมาะสมกั บลั ก ษณะเฉพาะของบริ ษั ท
โดยความเป็นอิสระอย่างน้ อ ยต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต. และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ฯ ก าหนด ในกรณีที่ จะแต่ง ตัง้ กรรมการอิ ส ระนั น้ ให้ ดารงต าแหน่ ง ต่อ ไป
คณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
1.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมี ห น้ าที่ ความรั บผิ ดชอบต่างกั น คณะกรรมการ
กาหนดอานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการอย่ างชั ดเจน และเพื่ อ
ไม่ให้ คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด ควรแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการ
ออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
1.6 คณะกรรมการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการให้ ก รรมการดารงตาแหน่ ง ในบริ ษัท อื่ น โดย
พิจารณาถึงประสิ ท ธิภาพการท างานของกรรมการที่ ดารงตาแหน่ ง หลายบริ ษัท อย่ า ง
รอบคอบ และเพื่อให้ มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติห น้ าที่ ใ นบริ ษัท ได้
อย่างเพียงพอ โดยควรก าหนดจานวนบริ ษัท ที่ ก รรมการแต่ล ะคนจะไปดารงตาแหน่ ง ให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริ ษัท ซึ่ง ไม่ ควรเกิ น 5 บริ ษัท จดทะเบีย น ทั ง้ นี ้
เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบตั หิ น้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัทอาจลดลง หากจานวน
บริษัทที่กรรมการไปดารงตาแหน่งมีมากเกินไปและควรให้ มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ดัง กล่ าว
ให้ สาธารณชนทราบด้วย
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ของคณะกรรมการ (ต่ อ)
1.7 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ใิ นการไปดารงตาแหน่ ง กรรมการที่ บริ ษัท อื่ น
ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทอย่างชัดเจน ทัง้ ประเภทของตาแหน่ ง
กรรมการและจานวนบริษัทที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้ ทัง้ นีต้ ้ อ งผ่ านความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการก่อน
1.8 บริษัท มีเลขานุก ารบริ ษัท ซึ่งท าหน้ าที่ ใ ห้ คาแนะน าด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตั หิ น้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั ง้
ประสานงานให้ มีการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ ดังนัน้ คณะกรรมการจัดให้ มี ก ารก าหนด
คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุ ก ารบริ ษัท ที่ เหมาะสม ที่ จะปฏิบัติห น้ าที่ ใ นฐานะ
เลขานุการบริษัท นอกจากนีม้ ีการเปิ ดเผยคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุก ารบริ ษัท
ในรายงานประจาปีและบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
1.9 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องด้ านกฎหมาย การบัญชี
หรือการปฏิบตั หิ น้ าที่ของเลขานุการบริ ษัท
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2. คณะกรรมการชุดย่ อย
นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้ มีตามข้ อกาหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ แล้ ว
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อ การก ากั บดูแลกิ จการที่ ดี
ดังนี ้
(1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน เป็ น กรรมการอิ ส ระทั ง้ คณะท าหน้ า ที่
พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่ อ ดารง
ตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามกระบวนการสรรหาที่ได้ กาหนดไว้ ตลอดจนท า
หน้ าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริ ห าร
ระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็ นผู้ อ นุ มั ติค่าตอบแทน
ซึง่ จะนาเสนอที่ประชุม ผู้ ถื อ หุ้น ให้ เป็ น ผู้ แต่ง ตัง้ กรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการจะต้องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้อนุมัติ

36

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ (ต่ อ)
(2) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ทาหน้ าที่สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ ษัท
ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี โดย
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริ มและสนับสนุนการน าหลั ก การก ากั บดูแลกิ จการไป
ประยุกต์ใช้ ในการบริหารงานและการปฏิบัติง านของกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานได้
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ องค์กรมี ก ารบริ ห ารจั ดการอย่ างโปร่ ง ใส เปิ ดเผย ตรวจสอบได้
มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ สามารถสร้ าง
ความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสีย
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ท าหน้ าที่ ก าหนดนโยบายด้ านการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ให้ ครอบคลุมทัง้ องค์กร รวมทัง้ กากับดูแลให้ มีระบบหรื อ กระบวนการบริ ห ารจั ดการความ
เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัท
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดข้ างต้ น ดาเนินการตามหลักการดังนี ้
1. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตังบุ
้ คคลใดให้ เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการ ต้ อ งมี ก าร
เปิดเผยข้ อมูลของที่ปรึกษานัน้ ไว้ ในรายงานประจาปี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระ หรื อ ไม่ มี ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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2. ประธานคณะกรรมการไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุ ดย่ อ ย เพื่ อ ให้ ก าร
ทาหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง
3. เพื่อให้ การปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตอ่ หน้ าที่และความรั บผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมี ก าร
ประชุมอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี เพื่อพิจารณาหารื อ และดาเนิ น การใดๆ ให้ ส าเร็ จลุ ล่ วงตาม
หน้ าที่ความรับผิดชอบของตน
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 เรื่องที่กาหนดให้ เป็นบทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ ครอบคลุ ม ใน
เรื่องดังต่อไปนี ้
(1) การพิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ ย วกั บการดาเนิ น งานของบริ ษัท เช่ น
วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ ผ่ าน
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม ความเสี่ ย งที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่อ ธุ ร กิ จและผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย
ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมขององค์กรที่สะท้ อนการกากับดูแลกิจการที่ ดีใ ห้ เกิ ดการปฏิบัติจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร
(2) การติดตามและดูแลให้ ฝ่ ายจัดการดาเนิ น งานตามนโยบายและแผนที่ ก าหนดไว้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ กลไกในการรั บเรื่ อ งร้ องเรี ย นและการ
ดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
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(4) การดูแลให้ การดาเนินธุรกิจต่อ เนื่ อ งในระยะยาว รวมทั ง้ แผนการพั ฒ นาพนั ก งาน ความ
ต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
โดยมีการแบ่งบทบาทของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจนเป็ น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี ้
(1) เรื่องที่คณะกรรมการควรดูแลให้ มีการดาเนินการ เช่น การก าหนดวั ตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย
หลักของบริษัท การดูแลโครงสร้ าง และการปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษัท
(2) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาร่ วมกั บฝ่ ายจั ดการ เช่ น การก าหนดและทบทวนกลยุ ท ธ์
เป้าหมาย แผนงานประจาปี การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง
และการควบคุมภายใน
(3) เรื่องที่คณะกรรมการควรให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการ เช่น แผนงาน
ที่คณะกรรมการอนุมัตแิ ล้ ว การจัดซือจั
้ ดจ้ าง การรั บบุคลากรเข้ าทางาน
3.2 จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการที่ ร ะบุห น้ าที่
และความรั บผิ ด ชอบของคณะกรรมการเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และให้ ความเห็ น ชอบ
นโยบายดังกล่าว รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดัง กล่ าวเป็ น
ประจ าอย่ างน้ อยปี ล ะ 1 ครั ง้ และทบทวนการแบ่ ง บทบาทหน้ าที่ คณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ สอดคล้ องกับทิศทางองค์กร
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3.3 ส่งเสริมให้ จัดทาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ ก รรมการ ผู้ บริ ห าร และ
พนั ก งาน ทุ ก คนเข้ าใจถึ ง มาตรฐานด้ า น จริ ย ธรร มที่ บ ริ ษั ท ใช้ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
คณะกรรมการติดตามให้ มีการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง
3.4 พิจารณาเรื่องความขัดแย้ งของผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ การพิ จารณาการท ารายการที่
อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ มีแนวทางที่ ชัดเจน และเป็ น ไปเพื่ อ ผลประโยชน์ ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาคัญ โดยที่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ และ
คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการดาเนิ น การและ
การเปิดเผยข้ อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ให้ ถูกต้ องครบถ้ วน
3.5 จัดให้ มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิ น และด้ านการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อีกทัง้ จัดให้ มีบคุ คลหรื อหน่วยงานที่มีความเป็ น อิ ส ระในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบ
ที่สาคัญอย่างน้ อยปีละ 1 ครัง้ และให้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
3.6 กาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ ย ง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุ ม ทั ง้
องค์กร โดยให้ ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบตั ติ ามนโยบายและรายงานให้ คณะกรรมการทราบเป็ น
ประจา และมีการทบทวนระบบหรื อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ดการความเสี่ ย งอย่ าง
น้ อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนเปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจาปี และในทุ ก ๆ ระยะเวลาที่ พ บว่ า
ระดับความเสี่ย งมีก ารเปลี่ ย นแปลง ซึ่ง รวมถึ ง การให้ ความส าคัญกั บสั ญญาณเตือ นภัย
ล่วงหน้ าและรายการผิดปกติทงั ้ หลาย
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3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็ น ถึ ง ความเพี ย งพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ ในรายงานประจาปี
3.8 จัดให้ มีแนวทางดาเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์ จะแจ้ ง เบาะแส หรื อ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ผ่ าน
ทางเว็บไซต์ห รื อ รายงานตรงต่อ บริ ษัท โดยช่ อ งทางในการแจ้ ง เบาะแสก าหนดให้ ผ่ า น
ประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เพื่อสั่งการให้ มีการตรวจสอบข้ อมูลตามกระบวนการ
ที่บริษัทกาหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
3.9 จัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติง านของทุ ก หน่ วยงาน
เพื่อให้ ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้ เสียเกิดความมั่นใจได้ ว่าระบบการควบคุมที่มี อ ยู่ นั น้ มี ก าร
ปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั ง้ ค้ น หาข้ อ บกพร่ อ ง จุ ดอ่ อ น และ
พัฒนาระบบการดาเนินงานที่มีอยู่ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในมี
ความเป็ น อิ ส ระสามารถปฏิ บั ติห น้ าที่ ตรวจสอบได้ อย่ า งเต็ ม ที่ แ ละรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3.10 ก ากับดูแลกลยุท ธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิ จการโดยสนั บสนุ น การน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ แก่กิจการ รวมทัง้ การกากับดูแลด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึง่ อยู่บนพืน้ ฐานของความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
3.11 กากับดูแลให้ มีนโยบายการป้องกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในและเปิ ดเผยข้ อ มู ล เพื่ อ รั ก ษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูล จัดการข้ อมูลลับเพื่อไม่ให้ เกิดข้ อ มู ล รั่ วไหล ซึ่ง ข้ อ มู ล อาจมี ผ ลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ (Market sensitive information)
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ของคณะกรรมการ (ต่ อ)

3.12 ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ โดยดูแล
ให้ ฝ่ ายจัดการมีก ารติดตามและประเมิ น ฐานะทางการเงิ น ของบริ ษัท และรายงานต่ อ
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
3.13 ทาความเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่อ การบริ ห าร
และการดาเนินงานของบริษัท
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริษัทจัดให้ มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ น การล่ วงหน้ า และ
แจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้ ก รรมการสามารถจั ดเวลาและ
เข้ าร่วมประชุมได้
4.2 จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ เหมาะสมกั บภาระหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยจัดประชุ ม อย่ าง
น้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณีที่บริ ษัทไม่ได้ มีการประชุมทุกเดือน บริ ษัทควรส่ ง รายงานผล
การดาเนินงานให้ คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ ได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ให้ คณะกรรมการ
สามารถกากับควบคุม และดูแลการปฏิบัติง านของฝ่ ายจั ดการได้ อ ย่ างต่อ เนื่ อ งและทั น
การณ์
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4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ร่ วมกั น พิ จารณาเลื อ กเรื่ อ งเข้ าวาระการประชุ ม
คณะกรรมการ โดยดูใ ห้ แน่ใ จว่ าเรื่ อ งที่ ส าคัญได้ น าเข้ ารวมไว้ แล้ ว โดยเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ ตอ่ บริ ษัทเข้ าสู่วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมนาส่งให้ แก่กรรมการเป็ นการล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วั น ท าการ
ก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุ ก คนควรเข้ าร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 75 ของจ านวนการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททัง้ หมดที่ได้ จัดให้ มีขนึ ้ ในรอบปี
4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริ มให้
มีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ ความสนใจกั บประเด็น ทุ ก เรื่ อ งที่ น าสู่
ที่ประชุม รวมทัง้ ประเด็นการกากับดูแลกิจการ
4.7 คณะกรรมการสนั บสนุ น ให้ กรรมการผู้ จั ด การเชิ ญ ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง เข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติม ในฐานะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บปั ญหาโดยตรง
และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสาหรั บใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
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4.8 คณะกรรมการเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริ ษัท
หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่ จาเป็ น
คณะกรรมการอาจจัดให้ มีความเห็นอิสระจากที่ปรึ กษา หรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดย
ถือเป็นค่าใช้ จ่ายของบริษัท
4.9 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้ กรรมการที่ ไม่ เป็ น ผู้ บริ ห ารมี โ อกาสที่ จะประชุ ม ระหว่ าง
กันเองตามความจาเป็น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ ย วกั บการจั ดการที่ อ ยู่ ใ นความสนใจ
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้ งให้ กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้ วย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิง านด้ วยตนเองเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อให้ คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรั บปรุ งแก้ ไข
ต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้ เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั งิ านอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ ดาเนินการประเมินทัง้ คณะและรายบุคคล
รวมทัง้ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
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6. ค่ าตอบแทน
6.1 การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท จัดให้ อยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กับระดับ
ที่ปฏิบัติอ ยู่ใ นอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาท และความ
รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึ ง ประโยชน์ ที่ คาดว่ าจะได้ รั บจาก
กรรมการแต่ละคน
6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด
ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท
6.3 การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร และผู้ บริ ห ารระดับสู ง มาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จั ดท าหลั ก เกณฑ์ และนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ เพื่ อ เสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาอนุมัติ ทัง้ นีก้ ารพิจารณาปรั บค่าตอบแทนประเมิ น จากผลการดาเนิ น งานของ
บริษัทและผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารแต่ละบุคคล
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการส่ งเสริ ม และอ านวยความสะดวกให้ มี ก ารฝึ ก อบรมและการให้ ความรู้ แก่
ผู้เกี่ยวข้ องในระบบการกากับดูแลกิ จการของบริ ษัท เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้ น เพื่อให้ มีการปรั บปรุ งการปฏิบัติง านอย่ างต่อ เนื่ อ ง การ
ฝึกอบรมและให้ ความรู้ อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษัทหรื อใช้ บริ การของสถาบันภายนอก
7.2 ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เลขานุก ารบริ ษัท จั ด
ให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็นประโยชน์ ตอ่ การปฏิบัติห น้ าที่ ของกรรมการใหม่ รวมถึ ง การ
จัดแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่
7.3 คณะกรรมการกาหนดให้ กรรมการผู้จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็ นประจาถึงแผนการพัฒ นา
และสืบทอดงาน ซึง่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสู ง ควรมี ก ารเตรี ย มให้ พ ร้ อมเป็ น
แผนที่ตอ่ เนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้
7.4 คณะกรรมการจัดให้ มีโครงการสาหรั บพัฒนาผู้บริ หารโดยให้ กรรมการผู้จัดการรายงานเป็ น
ประจาทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทาไปในระหว่ างปี และควรพิ จารณาควบคู่กั น ไปเมื่ อ พิ จารณาแผน
สืบทอดงาน

46

43

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ (ต่ อ)
8. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการให้ ความส าคัญต่อ การสรรหากรรมการและกรรมการอิ ส ระ โดยก าห นด
นโยบายว่าคณะกรรมการต้องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้ สามารถให้
คาแนะน าการดาเนิน ธุร กิจได้ อ ย่ างเหมาะสมและรอบด้ านได้ ม ากที่ สุ ด โดยการสรรหา
กรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อ นเป็ น อั น ดับแรก และ
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทตามวิธีการที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ล่วงหน้ า
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การปฐมนิเทศ
และการอบรมกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปฐมนิเทศและการอบรมให้ กับกรรมการ
โดยมีนโยบายสรุปได้ดงั นี ้
1. กาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั ง้ โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทนาเสนอ
เอกสารและข้ อ มูล ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ การปฏิบั ติห น้ า ที่ ของกรรมการใหม่ ได้ แ ก่ คู่มื อ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน คูม่ ือ หลักการกากับดูแลกิจการ (ซึง่ ประกอบด้ วยจรรยาบรรณ
ของบริษัท) ข้ อบังคับบริษัท โครงสร้ างทุน โครงสร้ างผู้ถื อ หุ้ น ผลการดาเนิ น งาน กฎหมาย
ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั ง้ ข้ อ มู ล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ทั ง้ นี เ้ พื่ อ เสริ ม สร้ างความรู้ ความเข้ าใจใน
ธุรกิจและการดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริ ษัทให้ แก่กรรมการที่เข้ ารั บตาแหน่งในบริ ษัท เป็ น
ครัง้ แรก
2. มอบหมายให้ บริ ษัท อ านวยความสะดวกให้ แก่ ก รรมการใหม่ ใ นการเข้ าเยี่ ย มชมกิ จการ
เพื่อให้ เข้ าใจการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ ดยี ิ่งขึน้

3. ส่งเสริมให้ กรรมการได้เข้ ารับการฝึกอบรมในหัวข้ อหรือหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนความเข้ าใจใน
บทบาทหน้ าที่และภารกิจ ภายใต้ แผนงานการก ากั บดูแลกิ จการที่ ดีอ ย่ างสม่ าเสมอ โดย
กรรมการสามารถเข้ ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยบริษัทเป็ นผู้ดาเนินการและรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายทั ง้ หมด เพื่ อ ให้ มี
การปรับปรุงและการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างต่อเนื่อง
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การปฐมนิเทศ
และการอบรมกรรมการ (ต่ อ)
4. มอบหมายให้ เลขานุก ารบริ ษัท น าเสนอการทบทวนให้ กั บคณะกรรมการ ในเรื่ อ งคู่มื อ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน คูม่ ือการกากับดูแลกิจการ (ซึ่ง ประกอบด้ วยจรรยาบรรณของ
บริษัท และนโยบายต่างๆ ของบริ ษัท) กฎหมาย ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี กฎเกณฑ์ ตา่ งๆ ที่เกี่ย วข้ อ ง
เป็นประจาทุกปี
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ขอบเขต และอานาจหน้ าที่
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
และฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
1. ปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุ ม ผู้ ถื อ
หุ้นที่เห็นชอบด้านกฎหมาย ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง รั กษาผลประโยชน์ ของบริ ษัท
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุ มัติแต่งตัง้ บุคคลที่ มี คุณสมบัติ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่ าด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ รวมถึงประกาศ ข้ อ บัง คับ และ/หรื อ ระเบีย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในกรณี ที่ ตาแหน่ ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจ ารณาคัด เลื อ กบุคคลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนที่จะดารงตาแหน่งกรรมการอิ ส ระ โดยพิ จารณาจากคุณสมบัติและลั ก ษณะ
ต้องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่ า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบีย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่ง ตัง้
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กฎหมายว่ าด้ วยหลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบีย บของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทยกาหนด
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ขอบเขต และอานาจหน้ าที่
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
และฝ่ ายบริหาร (ต่ อ)
5. พิ จ าร ณาอนุ มั ติแ ต่ ง ตัง้ ผู้ บริ ห ารโดยพิ จ ารณาจากบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ จาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตังกรรมการผู
้
้ จัดการ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรั บผิ ดชอบของกรรมการผู้ จัดการ และมอบหมาย
อานาจให้ กรรมการผู้จัดการทาหน้ าที่แทนบริ ษัท เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุร กิ จของ
บริษัท
6. พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมของ
กิจการ
7. คณะกรรมการบริ ษัท มีอ านาจพิ จารณาก าหนดและแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงชื่ อ กรรมการซึ่ง มี
อานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8. พิจารณาแต่งตังหรื
้ อมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่ น กระท า
การอย่า งหนึ่ งอย่ างใดแทนคณะกรรมการตามที่ เ ห็ น สมควรได้ และสามารถยกเลิ ก
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ ไขอานาจนัน้ ๆ ได้
9. พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท และนโยบายหลั ก ในการ
ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
10.พิจารณาอนุมัตจิ ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เมื่อเห็นว่ าบริ ษัท มี ผ ลก าไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
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ขอบเขต และอานาจหน้ าที่
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
และฝ่ ายบริหาร (ต่ อ)
11.พิ จ ารณาอนุ มั ติเ รื่ อ งที่ มี ส าระส าคั ญ เช่ น นโยบายเกี่ ย วกั บ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
การเข้ าทารายการระหว่างกันของบริ ษัท รายการที่เกี่ยวโยง และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้ อ บัง คับ และ/หรื อ ระเบีย บที่ เกี่ ย วข้ อ งของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.พิจารณาอนุมัตเิ รื่องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
13.พิจารณาอนุมัตใิ ห้ ความเห็นชอบเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) น โยบาย แน วท างยุ ท ธศาสตร์ การท าธุ ร กิ จ เป้ า ห มาย แผน งาน และ
งบประมาณประจาปีของบริ ษัท
(2) ผลงานและผลปร ะกอบการประจ าไตรมาสของบริ ษั ท เที ย บกั บ แผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ มระยะต่อไปของปี
(3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจาปี หรื อตามอานาจการอนุมัติ
(4) การใช้ เงิน ลงทุน เกิน งบลงทุ น โครงการที่ ได้ รั บอนุ มั ติไว้ ร วมร้ อยละ 10 และเกิ น
งบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้ อยละ 10
(5) การซือ้ และจาหน่ายสิ น ทรั พ ย์ การซือ้ กิ จการและเข้ าร่ วมในโครงการร่ วมทุ น ที่
ไม่ขัดกั บเกณฑ์ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย ที่ มี มู ล ค่าเกิ น จานวนที่ ม อบ
อานาจให้ ฝ่ายบริหารตามอานาจการอนุมัติ
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ขอบเขต และอานาจหน้ าที่
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
และฝ่ ายบริหาร (ต่ อ)
(6) การทาธุรกรรมหรือการกระทาใดๆ อันมีผลกระทบที่สาคัญต่อฐานะทางการเงิน
ภาระหนีส้ ิน้ ยุทธศาสตร์ การทาธุรกิจ และชื่อเสียงของบริ ษัท
(7) การทาสัญญาใดๆ ที่ไม่ เกี่ ย วกั บการท าธุ ร กิ จปกติ และสั ญญาที่ เกี่ ย วกั บการท า
ธุรกิจปกติที่มีความสาคัญ
(8) การทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่ างบริ ษัท บริ ษัทร่ วมกั บบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกั น ส่ วนที่ ไม่ เข้ า
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ ฯ
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้ โครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทมีอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
(10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
(11) การเปลี่ ย นนโยบายและวิ ธีปฏิบัติที่ มี นั ย ส าคัญเกี่ ย วกั บการบัญชี การบริ ห าร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(12) การว่าจ้ างผู้บริหารระดับสูง
(13) การกาหนดและการเปลี่ยนแปลงอานาจอนุมัตทิ ี่มอบให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูง
(14) การเสนอแต่งตังและการสิ
้
น้ สุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริ ษัท
(15) การมอบอ านาจหน้ าที่ ใ ห้ ก รรมการผู้ จัดการ ฝ่ ายบริ ห าร หรื อ กรรมการบริ ษัท
คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงแก้ ไขการมอบอานาจหน้ าที่ดงั กล่าว
ต้ อ งไม่ ขั ด กับ กฎเกณฑ์ ข้ อก าหนดตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(16) การแต่งตัง้ และกาหนดอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
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ขอบเขต และอานาจหน้ าที่
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
และฝ่ ายบริหาร (ต่ อ)
(17) การจั ดให้ มี แ ละก ากั บดู แลให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก การก ากั บดู แ ล
กิจการ
(18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ ไขโครงสร้ างองค์ ก ร ระดับกรรมการ ผู้ จัดการ
ขึน้ ไป
(19) การดาเนิน การอื่น ใดเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย วั ตถุ ประสงค์ ข้ อ บัง คับ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ประธานกรรมการ
1. ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2. ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุม การประชุ ม ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บัง คับ และ
ระเบียบที่กาหนดไว้
3. เสริมสร้ างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดขี องคณะกรรมการ
4. ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยเฉพาะให้ เป็ นหน้ าที่ของประธานกรรมการ
5. ดูแลให้ การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ขอบเขต และอานาจหน้ าที่
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
และฝ่ ายบริหาร (ต่ อ)
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิ จการ และคณะกรรมการการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี
ขอบเขตและอ านาจหน้ า ที่ความรั บผิ ดชอบตามกฎบัต รของบริ ษัท ที่ ได้ รั บการอนุ มั ติ จาก
คณะกรรมการบริษัทเรียบร้ อยแล้ ว รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายบริหาร หมายถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการ ผู้ จัดการทั่ วไปอาวุ โ ส
และผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ ายบริหาร มีอานาจหน้ าที่ดาเนิ น การตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ม อบหมาย ซึ่ง อยู่
ภายใต้กฎระเบียบและข้ อบังคับของบริ ษัท ทัง้ นีก้ ารมอบอ านาจดัง กล่ าวต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น
การมอบอานาจที่ทาให้ ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัตริ ายการทีต่ นหรื อบุคคลที่อาจมีความขั ดแย้ ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท หรื อ บริ ษัท ย่ อ ย
ของบริษัท ซึง่ การอนุมัตริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิ จารณารายการดัง กล่ าวตามที่ ข้ อ บัง คับของบริ ษัท
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติ
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ขอบเขต และอานาจหน้ าที่
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
และฝ่ ายบริหาร (ต่ อ)
รายการที่เป็ น ไปตามปกติธุ ร กิ จที่ มี ก ารก าหนดขอบเขตชั ดเจน โดยสามารถสรุ ปขอบเขต
อานาจหน้ าที่ได้ดงั นี ้
1. รั บผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็ นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัท
2. บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมทัง้ กาหนดระบบการบริ หารงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัท
3. วางแผนและกาหนดโครงการด้านต่างๆ ของบริ ษัท
4. กาหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัทเพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติ
5. กาหนดโครงสร้ างในการบริหารองค์กรร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษัท
6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบตั กิ าร การก าหนดหน่ วยงาน และก าหนดตาแหน่ ง
หน้ าที่ กาหนดความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้ าที่การบริ หารงาน โดยคานึงถึงความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
7. กาหนดแนวทางสาหรับการควบคุมการบริ หารที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่ อ ให้ เกิ ดการปฏิบัติก าร
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามนโยบายบริ ษัท
8. ดาเนินกิจการและบริหารงานประจาวั น ของบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตามนโยบาย แผนงาน เป้ าหมาย
ข้ อบังคับ และระเบียบบริษัทที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
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ขอบเขต และอานาจหน้ าที่
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
และฝ่ ายบริหาร (ต่ อ)
9. ด าเนิ น กิ จ การ และบริ ห ารงานให้ เป็ น ไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ด้ ว ย
งบประมาณที่ได้ รั บอนุมัติอ ย่างเคร่ ง ครั ด ซื่อ สั ตย์ สุ จริ ต และระมั ดระวั ง รั ก ษาผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
10. รายงานความก้ าวหน้ าจากการดาเนินงานตามมติและผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ สาคัญต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องตามกาหนดการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท
11. ดาเนินกิจการของบริษัท ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริ ษัท
12. ต้ องไม่ประกอบกิจการหรื อ เข้ าร่ วมในกิ จการอั น มี ส ภาพอย่ างเดีย วกั น และเป็ น การแข่ง ขัน
กั บ กิ จ การ ขอ งบ ริ ษั ท ไม่ ว่ า จะท าเพื่ อ ประโ ยชน์ ตน ห รื อ ผู้ อื่ น เว้ นแต่ จ ะได้ แจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชาหรือคณะกรรมการบริ ษัทรั บทราบและได้ รับการพิจารณาเห็นชอบให้ ประกอบ
กิจการนัน้ ๆ ได้
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หลักเกณฑ์ การคัดเลือก
และกระบวนการแต่ งตัง้
กรรมการใหม่
หลักเกณฑ์ การคัดเลือก
บริ ษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะสรรหาผู้ ที่ มี คุณสมบัติเหมาะสม โดยพิ จารณาจาก
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยก่ อ นเป็ น
อันดับแรก หากไม่พบผู้มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามความต้ องการของบริ ษัทจึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ
2.

ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม

กระบวนการแต่ งตัง้ กรรมการใหม่
เมื่อได้รายชื่อ ผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ น กรรมการใหม่ แล้ ว เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทนจะน าเสนอเข้ าที่ประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่ อ พิ จารณา
คุณสมบัตเิ บืองต้
้ นและข้ อมูลประกอบอื่นๆ
หากคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเห็นชอบจะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อ เสนอต่อ ที่
ประชุมประจาปีผ้ ูถือหุ้นต่อไป
การแต่งตังกรรมการใหม่
้
จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมประจาปี ผ้ ูถือหุ้น ตามกาหนดเวลาดังนี ้
ช่ วงเวลา
กิจกรรม
สิงหาคม – พฤศจิกายน แจ้ งชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
พฤศจิกายน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอรายชื่ อ ต่อ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบนาเสนอต่อที่ประชุมประจาปี ผ้ ูถือหุ้น
มกราคม ของปีถัดไป ที่ประชุมประจาปี ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาลงมติ
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารปร ะเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านข องปร ะธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารทุ ก ปี โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมิน ซึง่ ทางเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้รวบรวมและรายงานคณะกรรมการ
บริ ษัท ทัง้ นีแ้ บบประเมินผลปฏิบตั งิ านของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร แบ่งเป็ น 10 ด้ านดังนี ้
1. ความเป็นผู้นา
2. การกาหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์ กับบุคลากร
8. การสืบทอดตาแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนาไปปรั บปรุ งการปฏิบัติง านของประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห ารตาม
ขัน้ ตอนต่อไป
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จรรยาบรรณ นโยบายสาคัญ
และระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้ อง
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน

บริ ษัทกำหนดให้ มีจรรยำบรรณเพื่ อ เป็ น แนวทำงกำรดำเนิ น ธุ ร กิ จที่ ดีส ำหรั บคณะกรรมกำร
ผู้บริ หำร และพนัก งำนยึดถือ ปฏิบัติ เนื่ อ งจำกบริ ษัท เชื่ อ ว่ ำแนวทำงที่ เกี่ ย วกั บจรรยำบรรณเป็ น
เครื่ องมือสำคัญในกำรนำไปสู่กำรปฏิบตั งิ ำนที่ดขี นึ ้
1. ขอบเขต
จรรยำบรรณฉบับนีใ้ ช้ บังคับส ำหรั บคณะกรรมกำร ผู้ บริ ห ำร และพนั ก งำนรวมถึ ง บริ ษัท ลู ก
บริ ษัทร่ วม และกิจกำรอื่นๆ ที่บริษัทมีอำนำจควบคุม รวมทัง้ กิจกำรในต่ำงประเทศ ทั ง้ นี ้ “พนั ก งำน”
หมำยควำมถึง พนักงำนประจำ พนักงำนชั่วครำว พนักงำนภำยใต้ สัญญำพิ เศษ ผู้ ร่ วมสั ญญำ และ
พนักงำนของบริษัทที่ได้รับกำรว่ำจ้ ำง
2. การปฏิบัติตาม
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนมีควำมรั บผิ ดชอบที่ จะท ำควำมคุ้น เคยเข้ ำใจและ
ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณฉบับนี ้ ตลอดจนนโยบำยอื่นๆ ของบริ ษัทที่ออกมำเพิ่มเติม
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรพึงแสดงควำมยึดมั่นต่อจรรยำบรรณฉบับนี ้ โดยกำรปฏิบัติตนเป็ น
แบบอย่ำงที่ดสี ำหรับพนักงำนอื่น เสริม สร้ ำงบรรยำกำศของกำรท ำงำนให้ เอื อ้ ต่อ กำรปฏิบัติตำม
รวมทัง้ ต้ องมุ่งมั่นที่จะป้องปรำมและป้องกันไม่ให้ เกิดกำรละเมิดจรรยำบรรณ
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน (ต่ อ)
พนักงำนที่ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณหรือนโยบำยของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อยินยอมให้ ผ้ ูใต้ บงั คับบัญชำ
ฝ่ ำฝื น จรรยำบรรณจะถูก พิจำรณำลงโทษทำงวิ นั ย ซึ่ง อำจรวมถึ ง กำรเลิ ก จ้ ำงกำรชดเชยควำม
เสียหำยและรับโทษทำงแพ่งหรือทำงอำญำ
ตัวอย่ำงของกำรกระทำที่อำจนำไปสู่กำรลงโทษทำงวินัย
• กำรประพฤติปฏิบตั ทิ ี่ฝ่ำฝืนต่อนโยบำยของบริ ษัท
• กำรขอให้ ผ้ ูอื่นฝ่ ำฝืนนโยบำยของบริ ษัท
• กำรไม่รำยงำนกำรฝ่ ำฝืนหรือพฤติกรรมที่ น่ ำสงสั ย ว่ ำจะเป็ น กำรฝ่ ำฝื น นโยบำยของบริ ษัท
อย่ำงทันท่วงที
• กำรไม่ให้ ควำมร่วมมือในกำรสอบสวนหำสำเหตุ อำจเป็ นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยของบริ ษัท
• กำรให้ ร้ำยพนักงำนผู้อื่นโดยรำยงำนกำรฝ่ ำฝื น หรื อมีส่วนร่ วมกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยของบริ ษัท
• กำรไม่แสดงออกซึง่ ควำมเป็นผู้นำและกำรขำดควำมระมัดระวังต่อพฤติกรรมซึง่ อำจจะขัดต่อ
นโยบำยของบริษัทหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน (ต่ อ)
3. ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
เนื่องจำกควำมซือ่ สัตย์ถือเป็นส่วนประกอบที่ ส ำคัญของควำมเชื่ อ ถื อ และควำมไว้ วำงใจหำก
บริ ษัทไม่ได้รับควำมเชื่อถือหรือควำมไว้ วำงใจแล้ ว บริ ษัทก็ย่อมจะประสบปั ญหำในกำรดำเนิ น ธุ ร กิ จ
บริ ษัทจึงต้องกำรบรรลุเป้ำหมำยควำมสำเร็ จ อันได้ แก่ ก ำรได้ รั บควำมไว้ วำงใจและควำมพึ ง พอใจ
อย่ำงสูงสุดจำกลูกค้ำของบริษัท
ดังนัน้ ผู้บริหำร กรรมกำร และพนั ก งำนของบริ ษัท จึ ง จำเป็ น ต้ อ งยึ ดถื อ ควำมซื่อ สั ตย์ ควำม
ยุตธิ รรม และควำมถูกต้อง เพื่อให้ ได้มำซึง่ ควำมไว้ เนือ้ เชื่อใจของลูกค้ ำของบริ ษัท
4. ให้ ความนับถือผู้อ่นื อย่ างสม่าเสมอ
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริ ษัทจะต้ องประพฤติปฏิบัติตนต่อ ผู้ อื่ น ดัง เช่ น ที่ ตน
ต้ องกำรให้ ผ้ ูอื่นปฏิบตั ติ อ่ ตนเอง
ดังนัน้ ทุกคนในบริษัทจำเป็นจะต้องให้ ควำมนั บถื อ ต่อ บุคคลใดๆ ก็ ตำมที่ บริ ษัท ท ำกำรติดต่อ
หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องด้วย
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน (ต่ อ)

5. ยุติธรรมและไม่ แบ่ งแยก
ควำมยุตธิ รรม ควำมอดทน ควำมเคำรพยำเกรงผู้อื่น และควำมเสมอภำคเท่ ำเที ย มนั น้ จั ดเป็ น
ส่วนสำคัญที่จะต้องมีอยู่ในองค์ก ร กำรแบ่ง แยกต่ำงๆ ไม่ ว่ำจะเป็ น ชนชำติ เผ่ ำพั น ธุ์ เพศ ศำสนำ
อำยุ เชือ้ สำย หรือด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม ถือเป็ นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำยของบริ ษัทอย่ำงร้ ำยแรง
ทัง้ นี ้ ควำมเหลื่ อ มล ำ้ อำจเป็ น ผลมำจำกกำรใช้ ห รื อ ได้ รั บข้ อ มู ล ที่ ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ บริ ก ำรที่ ไม่
เหมำะสม ดังนัน้ พนัก งำนของบริ ษัท ทุ ก คนควรจะใช้ วิจำรณญำณอย่ ำงระมั ดระวั ง โดยอำจขอ
คำปรึ กษำจำกฝ่ ำยบริหำรจัดกำรในกรณีที่พนักงำนดังกล่ำวเห็นว่ำตนไม่สำมำรถใช้ วิจำรณญำณใน
กำรตัดสินเรื่องนัน้ ๆ ได้
6. ไม่ ละเมิดทรัพย์ สนิ ทางปั ญญาใดๆ รวมทัง้ ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
กำรละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร ควำมลับทำงกำรค้ ำ และข้ อตกลงเงื่อนไขในกำรอนุ ญำตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ
ใดๆ หรื อสัญญำทำงกำรค้ำนัน้ ถือเป็นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยในทุกกรณี
กำรใช้ ระบบคอมพิว เตอร์ ในกำรปฏิบัติ ง ำนในแต่ล ะวั น ของคณะกรรมกำร ผู้ บริ ห ำร และ
พนักงำนบริษัทจะต้องเป็นไปตำมที่บริษัทกำหนดไว้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญำตโดยถูกต้ อง

64

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน (ต่ อ)
7. การรักษาความลับ
หลักกำรเรื่องควำมซือ่ สัตย์ครอบคลุมถึงกำรรั กษำควำมลับของข้ อมูล ซึง่ บริ ษัทได้ ใ ห้ คำมั่ น หรื อ
สัญญำไว้ ว่ำจะเก็บรักษำไว้ เป็ น ควำมลั บไม่ ว่ำจะชั ดแจ้ ง หรื อ โดยปริ ย ำย ซึ่ง จะใช้ ใ นกรณีที่ บริ ษัท
ได้ รับหรื อรับทรำบข้ อมูลอันไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะชน บริ ษัท และไม่เกี่ยวข้ อ งกั บกำรปฏิบัติห น้ ำที่
ตำมสัญญำใดๆ ของบริษัท คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษัทจะต้ องเก็ บรั ก ษำ
ควำมลับที่มีตอ่ บริษัทของลูกค้ำ คูส่ ัญญำ ผู้จัดหำวัตถุดบิ หรื อสินค้ ำให้ กับบริ ษัท (Suppliers) หรื อคู่
ค้ ำทำงธุรกิจ หรือบุคคลอื่นใดเว้ นแต่บริษัทพ้ นจำกหน้ ำที่ในกำรรั กษำควำมลับดังกล่ำวตำมกฎหมำย
หรื อตำมหลักจรรยำบรรณฉบับนี ้
8. ความถูกต้ องในการเก็บบันทึกข้ อมูลของบริ ษัท
ข้ อมูลต่ำงๆ ของบริษัทจะต้องถูกจัดเก็บรั กษำและทำกำรบันทึกไว้ อย่ำงถูกต้ อง และตรงต่อ เวลำ
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพในกำรทำงำน โดยข้ อมูลดังกล่ำวรวมถึงข้ อ มู ล ทุ ก ประเภท เช่ น ข้ อ มู ล ด้ ำน
คุณภำพ ข้ อมูลด้ำนควำมปลอดภัย ข้ อมูลส่วนบุคคล และข้ อมูลด้ ำนกำรเงินและกำรบัญชี สมุ ดและ
รำยงำนด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีทงั ้ หมดของบริ ษัท จะต้ องแสดงธุรกรรมและเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ อย่ ำง
ถูกต้ องและเป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่เป็ นที่ยอมรั บโดยทั่วไป อีกทัง้ เป็ นไปตำมระบบควบคุมภำยใน
และห้ ำมจัดทำข้ อมูลเท็จหรือคลำดเคลื่อนโดยเด็ดขำด
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน (ต่ อ)
9. ข้ อมูลภายในและข้ อมูลในการซือ้ ขายหลักทรั พย์
บริ ษัทห้ ำมคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้ ข้อมูลภำยในที่มีสำระสำคัญของบริ ษัทซึง่ ยัง
ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้อื่นซึง่ รวมถึ ง กำรซือ้ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ของ
บริ ษัท
พนักงำน กรรมกำร และผู้บริหำรซึง่ อยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบข้ อมูลภำยใน ควรหลี ก เลี่ ย งหรื อ งด
กำรซื อ้ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษัท ในช่ ว งระยะเวลำ 1 เดื อ นก่ อ นกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิ น ให้ แ ก่
สำธำรณชน รวมถึงห้ ำมพนักงำน กรรมกำร และผู้บริ หำรเปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์ จำกข่ำวสำรใดๆ ที่
เป็ นควำมลับของบริษัท
พนักงำน กรรมกำร และผู้ บริ ห ำรต้ อ งระมั ดระวั ง รั ก ษำข้ อ มู ล ให้ เป็ น ควำมลั บ ไม่ ใ ช้ ตำแหน่ ง
หน้ ำที่ในบริษัทหรือข้ อมูลที่ได้รับระหว่ำงกำรปฎิบตั งิ ำนในบริ ษัท ไปแสวงหำผลประโยชน์ ใ นทำงมิ
ชอบหรื อ ท ำให้ ประโยชน์ ของบริ ษัท ลดลง โดยบริ ษัท จะใช้ บทลงโทษสู ง สุ ดหำกพบว่ ำพนั ก งำน
กรรมกำร และผู้บริหำรได้ใช้ ข้อมูลภำยในหรื อมีควำมประพฤติที่ส่อไปในทำงที่ จะท ำให้ บริ ษัท ได้ รั บ
ควำมเสื่อมเสียหรือเสียหำย
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน (ต่ อ)
10. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
บริ ษัทมุ่งหวังให้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรประพฤติ
และปฏิบตั หิ น้ ำที่ภำยใต้กฎหมำยและระเบีย บข้ อ บัง คับที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บธุ ร กิ จของบริ ษัท รวมถึ ง กำร
ปฏิบตั ติ ำมที่ก ฎหมำยก ำหนดในเรื่ อ งของกำรยื่ น แบบภำษี และกำรชำระภำษี ซึ่ง จะต้ อ งกระท ำ
ภำยในเวลำที่กำหนดและอย่ำงถูกต้องครบถ้ วนและผ่ำนกำรตรวจสอบอย่ำงถูกต้ องแล้ ว
11. เป็ นธรรมต่ อคู่แข่ งทางธุรกิจ
นโยบำยของบริ ษัท คือ กำรแข่ งขั น อย่ ำงเป็ น ธรรมแต่เต็ ม ไปด้ วยควำมมุ่ ง มั่ น และแน่ วแน่
ในขณะเดีย วกั น บริ ษั ท จะไม่ น ำวิธี ที่ผิ ดกฎหมำยหรื อ ผิ ด ศีล ธรรมมำใช้ ใ นกำรรวบรวมข้ อมู ล
ที่ น ำมำใช้ เพื่อ ประโยชน์ ใ นกำรแข่ งขัน รวมทั ง้ ห้ ำมมิ ใ ห้ มี ก ำรลั ก ลอบขโมยหรื อ ใช้ ข้ อ มู ล ใดๆ
ที่ ส ำคั ญข้ อ มู ล ทำงกำรค้ ำ หรื อ ควำมลั บทำงกำรค้ ำซึ่ง มิ ได้ รั บอนุ ญำตจำกเจ้ ำของข้ อ มู ล หรื อ
ทำกำรล่ อ ลวงหรื อ กระท ำกำรใดให้ พ นั ก งำนลู ก จ้ ำงเดิม หรื อ ลู ก จ้ ำงปั จจุ บัน ของบริ ษัท ดัง กล่ ำว
เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็นควำมลับนัน้ ๆ ให้ แก่บริ ษัท
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน (ต่ อ)
12. รับผิดชอบต่ อผู้ถอื หุ้น
กำรปฏิบตั งิ ำน กำรดำเนินกำร และกำรตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนั ก งำน
เป็ นไปเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ูถือหุ้นเท่ำนัน้
ห้ ำมผู้บริหำร กรรมกำร และพนัก งำนของบริ ษัท น ำทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษัท ไปใช้ เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่ น ใดที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บกำรประกอ บธุ ร กิ จของบริ ษัท หรื อ
เพื่อให้ เกิดควำมเกี่ยวพันทำงด้ำนกำรเงินกับผู้จัดหำวัตถุดบิ หรื อสินค้ ำให้ กับบริ ษัท (Suppliers) คูค่ ้ ำ
หรื อคูแ่ ข่งของบริษัท
13. การสื่อสาร
บริ ษัท ยึดมั่น ในกำรประกอบธุร กิจด้ วยควำมซื่อ สั ตย์ และเปิ ดเผยกำรสื่ อ สำรทั ง้ ภำยในและ
ภำยนอกองค์กรจะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง ตรงไปตรงมำ และใช้ ช่องทำงในกำรสื่อสำรให้ เหมำะสมกั บ
แต่ละสถำนกำรณ์
ห้ ำมกำรสื่อ สำร กำรตีพิม พ์ ประกำศ ทั ง้ ภำยในและภำยนอกองค์ ก รที่ ไม่ เป็ น จริ ง บิดเบือ น
ประสงค์ร้ำย หรือทำลำยชื่อเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ไม่ ว่ำจะเป็ น กำรสื่ อ ด้ วยวำจำหรื อ ลำย
ลักษณ์อักษรก็ตำม
กำรสื่อสำรทุกครัง้ ต้องใช้ ภำษำและนำ้ เสี ย งที่ สุ ภำพไม่ ท ำให้ ภำพพจน์ และชื่ อ เสี ย งของบริ ษัท
ต้ องเสื่อมเสีย
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน (ต่ อ)
14. การคุกคาม
บริ ษัทยึดมั่นในกำรสร้ ำงบรรยำกำศที่ ดีใ นกำรท ำงำนให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภำพและปรำศจำกกำร
คุ ก คำมใดๆ กรณี ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ รำยงำน เหตุ ก ำรณ์ ห รื อ พฤติ ก ร รมใดที่ ขั ด ต่ อ แนวปฏิ บั ติ
หำกเป็ นจริงจะทำกำรลงโทษทำงวินัยโดยรู ปแบบต่ำงๆ ของกำรคุกคำม ได้ แก่
(ก) กำรคุกคำมทำงวำจำ เช่น บิดเบือนใส่ควำม หรื อทำให้ เสื่อมเสียชื่อเสียง
(ข) กำรคุกคำมทำงกำย เช่น กำรข่มขู่ทำร้ ำยร่ ำงกำย ขู่จะทำร้ ำยร่ ำงกำย
(ค) กำรคุกคำมที่มองเห็นได้ เช่ น กำรสื่ อ ข้ อ ควำมก้ ำวร้ ำว กำรแสดงอำกั ปกิ ริ ย ำ หรื อ
รูปภำพที่ก่อให้ เกิดควำมขุ่นเคือง
(ง) กำรคุกคำมทำงเพศ เช่น กำรเกีย้ วพำรำสี กำรร้ องขอผลประโยชน์ ท ำงเพศ หรื อ กำร
ล่วงละเมิดทำงเพศด้วยกำยและวำจำอื่น
15. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด
ห้ ำมพนักงำนครอบครอง ซือ้ ขำย ขนย้ ำย ดืม่ หรื อใช้ เครื่ องดืม่ แอลกอฮอล์ ยำเสพติด หรื อ สำร
ควบคุม (ยกเว้ นตำมใบสั่งแพทย์ ) ในพืน้ ที่ของบริ ษัท ห้ ำมพนักงำนเล่นกำรพนันทุก ประเภทในพื น้ ที่
ของบริ ษัท
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน (ต่ อ)
16. ข้ อแนะนา
จรรยำบรรณของบริษัทไม่สำมำรถให้ แนวทำงที่ครอบคลุมทุกสถำนกำรณ์ หรื อให้ คำตอบกั บทุ ก
คำถำมที่เกิดขึน้ ได้ จึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่บริ ษัทจะต้ องพึ่งพำดุลยพินิจของคณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และ
พนักงำนที่จะพิจำรณำว่ำอะไรคือควำมถูกต้ อง รวมถึงรู้ ว่ำเมื่อใดควรปรึ กษำหำรื อกับผู้อื่นเพื่อให้ เกิด
แนวทำงพฤติกรรมที่เหมำะสม
เมื่อเกิดควำมไม่แน่ใจว่ำสิ่งใดเป็น “สิ่งที่ถูกต้ องควรปฏิบตั ”ิ ให้ ตงค
ั ้ ำถำม 5 ข้ อ ต่อไปนี ้
1. ควำมปลอดภัย – สิ่งที่ข้ำพเจ้ ำจะปฏิบัติ หรื อ ละเว้ น ไม่ ปฏิบัตินั น้ ส่ ง ผลให้ เกิ ดควำม
เสียหำยต่อชีวิตสุขภำพหรือควำมปลอดภัยของผู้อื่นหรื อไม่
2. กฎข้ อ บังคับ – สิ่ งที่ข้ำพเจ้ ำจะปฏิบัติห รื อ ละเว้ น ไม่ ปฏิบัตินั น้ ฝ่ ำฝื น กฎหมำยของ
ประเทศ กฎหมำยท้ องถิ่น หรื อกฎระเบียบใดๆ หรื อไม่
3. นโยบำย – สิ่ งที่ข้ำพเจ้ ำจะปฏิบัติห รื อ ละเว้ น ไม่ ปฏิบัตินั น้ ขัดต่อ นโยบำยระเบีย บ
แนวทำงปฏิบตั ขิ องบริษัทที่อนุมัตไิ ว้ หรื อไม่
4. ควำมภำคภูมิใ จ – หำกสิ่ ง ที่ ข้ ำพเจ้ ำจะปฏิบัติห รื อ ละเว้ น ไม่ ปฏิบัตินั น้ ได้ ล่ วงรู้ ถึ ง
ผู้บงั คับบัญชำหรือหมู่เพื่อนของพนักงำน ข้ ำพเจ้ ำจะเกิดควำมละอำยหรื อไม่
5. ภำพพจน์ – สิ่งที่ข้ำพเจ้ ำเจตนำปฏิบตั หิ รื อละเว้ นไม่ปฏิบตั นิ นั ้ เป็ น กำรไม่ เหมำะสม ไม่
ซือ่ สัตย์ หรือส่งผลให้ เกิดควำมเสียหำยต่อภำพพจน์ บริ ษัทหรื อไม่
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1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน (ต่ อ)
หำกคำตอบข้ อใดข้ อหนึ่งของคำถำมข้ ำงต้ นคือ “ใช่” เป็ นไปได้ ว่ำสิ่งที่ท่ำนจะปฏิบตั หิ รื อ ละเว้ น ไม่
ปฏิบตั นิ นั ้ อำจเป็นกำรฝ่ ำฝืนหรือขัดต่อจรรยำบรรณ หรื อ กรณีที่ มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ไม่ แน่ ใ จควรหำรื อ
ผู้บงั คับบัญชำของท่ำนหรือหน่วยงำนด้ำนทรั พยำกรบุคคล
ควำมยุตธิ รรม ควำมซือ่ สัตย์ และคุณธรรมถือเป็ นหลักสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท และ
ในขณะเดียวกันบริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะให้ บริ กำรที่เป็ นเลิศ ควำมมุ่ง มั่ น ดัง กล่ ำวต้ อ งเป็ น ส่ วนหนึ่ ง
ของตัวตนของผู้บริหำร กรรมกำร และพนักงำนทุกคน มีกำรแสดงออกอย่ำงชัดเจนทัง้ โดยวำจำกำร
กระทำและกำรวำงตัว
กำรแสดงออกด้วยควำมเคำรพนับถือ ควำมใส่ใจ และควำมกระตือ รื อ ร้ นจะต้ อ งปรำกฏชั ดใน
กำรติดต่อกับลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ บริ กำรต่อหน้ ำ กำรพู ดคุย ทำงโทรศัพ ท์ หรื อ กำรติดต่อ ด้ วย
จดหมำย
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2. จรรยาบรรณธุรกิจ
2.1 จรรยาบรรณต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
ด้ วยควำมมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ บริษัทเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภำพและมี ควำมรั บผิ ดชอบต่อ ผู้ มี
ส่วนได้ เสีย ทัง้ ในเรื่องกำรดำเนินธุรกิจและเรื่ องบุคลำกร บริ ษัทจึงกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรั บ
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนเพื่อยึดถือปฏิบตั ใิ นกำรดำเนินงำน ดังนี ้
1. จรรยำบรรณต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมุ่งมั่นให้ มีกำรดำเนินธุรกิจซึ่ง มี ผ ลกำรดำเนิ น งำนที่ ดี มี ก ำรเจริ ญเติบโตอย่ ำงมั่ น คง มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยคำนึงถึงสภำวะควำมเสี่ย งในปั จจุ บัน และอนำคต เพื่ อ ให้ เกิ ดกำร
เพิ่มมูลค่ำให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในระยะยำว บริ ษัท มี ห น้ ำที่ ใ นกำรดำเนิ น งำนเปิ ดเผยข้ อ มู ล ให้ เกิ ดควำม
โปร่ งใส เป็นธรรม และพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรปกป้องทรั พย์ สินและธำรงไว้ ซงึ่ ชื่ อเสียงของบริ ษัท
2. จรรยำบรรณต่อพนักงำน
บริ ษัทถือว่ำพนักงำนเป็นส่วนสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้ เติบโตไปข้ ำงหน้ ำดัง นั น้
บริ ษัทจึงปฏิบตั ติ อ่ พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม กำหนดค่ำตอบแทนที่ เหมำะสม และจั ดให้ มี ส วั ส ดิก ำร
ต่ำงๆ แก่พนักงำน เช่น รถรับส่ง เครื่องแบบพนักงำน กำรตรวจสุ ขภำพประจำปี ห้ อ งพยำบำลกำร
ประกันอุบตั เิ หตุ ประกันสุขภำพ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เป็ นต้ น
นอกจำกนีบ้ ริษัทยังส่งเสริมให้ พนักงำนได้ พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถโดยจัดให้ ได้ รับกำรอบรม
เพิ่มเติมในส่วนงำนที่รับผิดชอบ ตลอดจนเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนมีส่วนร่ วมในกำรก ำหนดเป้ ำหมำย
ขององค์กรร่วมกับผู้บริหำร เพื่อให้ พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของตนเองที่ บริ ษัท มอบให้ และ
เพื่อกำรทำงำนที่มีเป้ำหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน
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2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่ อ)
3. จรรยำบรรณต่อชุมชนและสังคม
บริ ษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่ำงมีควำมสุข ช่วยเหลือดูแลกันและกัน
และมีส่วนร่วมพัฒนำเพื่อชุมชนเข้ มแข็งอยู่ได้ ด้วยตนเอง อี ก ทั ง้ มุ่ ง เน้ น กระบวนกำรท ำงำนร่ วมกั บ
ชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชนทัง้ ใกล้ ไกลตำมนโยบำยของบริ ษัทและสอดคล้ องกั บทิ ศ
ทำงกำรพัฒนำของภำครัฐ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของชุ ม ชนอย่ ำงยั่ ง ยื น โดยมี แนว
ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1. ดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ และควำมยั่งยืนของชุมชนและสังคมเป็ นสำคัญ
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรร่ วมประชุ ม แลกเปลี่ ย นควำมคิดเห็ น และให้ ควำม
ร่ วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพี่อกำรพัฒนำชีวิตควำมเป็ นอยู่ของชุมชนอย่ำงสม่ำเสมอ
3. กำหนดให้ มีกำรวำงแผนและมำตรกำรป้องกัน / แก้ ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ชุมชน อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษัท (ถ้ ำมี)
4. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่ อ สั ง คม โดยกำรมี ส่ วนร่ วมของพนั ก งำนและส่ ง เสริ ม ให้
พนักงำนร่วมปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอำสำ
5. มุ่งเน้ นที่จะพัฒนำควำมรู้และกำรศึกษำของเยำวชนไทยตำมศักยภำพที่มีอยู่ของบริ ษัท
6. สร้ ำงควำมร่ วมมือ กั บหน่วยงำนต่ำงๆ ในท้ อ งถิ่ น ในกำรพั ฒ นำโครงสร้ ำงพื น้ ฐำนของ
สถำนศึกษำ ศำสนสถำน และสุ ขลั ก ษณะของเยำวชนและผู้ ด้อ ยโอกำส รวมถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มของ
ชุมชน
7. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศำสนำและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอั น ดีง ำมของ
ท้ องถิ่น
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2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่ อ)

8. ส่งเสริมกำรดำเนินงำนเพื่อสร้ ำงควำมเข้ มแข็งให้ กับธุรกิจชุมชนท้ องถิ่น และให้ โอกำสในกำร
เป็ นคูค่ ้ ำกับบริษัทฯ
9. สร้ ำงรำยได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุ ม ชน โดยกำรสรรหำและสนั บสนุ น ในกำรจ้ ำงงำนและ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้ นให้ ชุมชนมีควำมรู้ เพื่ อ กำรประกอบอำชี พ
และสำมำรถนำเอำควำมรู้ไปสร้ ำงหรือส่งเสริ มครอบครั วและชุมชนให้ มีรำยได้ เพิ่มและสำมำรถอยู่ได้
ด้ วยตนเอง
10. สื่ อ สำรกับชุ ม ชนและสั งคมอย่ ำงสม่ ำเสมอและมี ควำมโปร่ ง ใส ตลอดจนเผยแพร่ และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ รับทรำบ
4. จรรยำบรรณต่อลูกค้ำ
บริ ษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้ บริ กำร เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของ
ลู ก ค้ ำให้ ดีที่ สุ ดและด ำเนิ น นโยบำยเพื่ อ รั ก ษำผลประโยชน์ ข องลู ก ค้ ำ เป็ น ส ำคั ญ โดยบริ ษั ท
ตังเป้
้ ำหมำยและปลูกฝังอบรมให้ พนักงำนทุ ก คนในองค์ ก ร มี ควำมเข้ ำใจและยึ ดมั่ น ในควำมเป็ น
ธรรม ทัง้ ในด้ำนรำคำ คุณภำพ กำรให้ บริ กำร และควำมซือ่ สัตย์ ในกำรทำธุรกิจ
5. จรรยำบรรณต่อเจ้ ำหนี ้
บริ ษัทปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขตำมข้ อตกลงและหน้ ำที่อย่ำงเป็ นธรรม มีควำมรั บผิดชอบ และโปร่ ง ใส
ต่อเจ้ ำหนีท้ ำงธุรกิจโดยเคร่งครัด
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2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่ อ)

6. จรรยำบรรณต่อคูแ่ ข่ง
บริ ษัทดำเนินธุรกิจและแข่งขันอย่ำงยุตธิ รรม มีจริ ยธรรม และโปร่ งใส
7. จรรยำบรรณต่อคูค่ ้ำ
บริ ษั ท ได้ ก ำหนดจริ ย ธรรมทำงธุ ร กิ จ จรรยำบรรณและควำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์
โดยจะไม่ เรี ย กร้ อง ไม่ รั บ ไม่ จ่ ำยผลประโยชน์ ใ ดๆ ทำงกำรค้ ำ กั บคู่ ค้ ำ และรั ก ษำควำมลั บ
เพื่ อ ให้ กำร ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ กั บ คู่ ค้ ำเป็ น ไปอ ย่ ำ งเห มำะสม มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ ำพและยุ ติ ธ ร ร ม
ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
8. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐำนของควำมปลอดภัย อำชีวอนำมั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี
โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บ ริ ษั ท มี ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ พ นั ก ง ำ น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1. ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้ อบังคับต่ำงๆ ด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้ อม
2. ปฏิบตั ติ ำมระบบมำตรฐำน ISO 14001
3. ส่งเสริ ม และสนับสนุน ใช้ ท รั พ ยำกรอย่ ำงมี ประสิ ท ธิ ภำพและคุ้ม ค่ำ มี ม ำตรกำรประหยั ด
พลังงำน และส่งเสริมกระบวนกำรนำทรั พยำกรกลับมำใช้ ใหม่ตลอดกระบวนกำรทำงธุรกิจ
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4. จัดให้ มีระบบกำรทำงำนที่มุ่งเน้ นให้ เกิดควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ทำงำนอย่ ำง
เหมำะสม เช่น กำรมีระบบป้องกันมลพิษที่อำจเกิดขึน้ ในระหว่ำงปฏิบตั งิ ำน กำรจัดสถำนที่ทำงำนให้
สะอำดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ บคุ ลำกรตลอดจนผู้เข้ ำมำในบริ ษัท ทุ ก คนปลอดภัย จำกอั น ตรำย
จำกอุบตั เิ หตุและโรคภัย
5. กำหนดให้ ผ้ ูบริหำรและพนักงำนต้ องเอำใจใส่อย่ำงจริ งจังต่อกิ จกรรมทั ง้ ปวงที่ จะเสริ ม สร้ ำง
คุณภำพด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม ปฏิบัติง ำนด้ วยจิ ตส ำนึ ก ถึ ง ควำม
ปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้ อมตลอดเวลำ
6. เปิดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับควำมสั ม พั น ธ์ ของกำรดำเนิ น งำนของบริ ษัท และสื่ อ สำรกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้ อม ให้ พนักงำนและผู้เกี่ยวข้ องรั บทรำบอย่ำง
ต่อเนื่อง
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2.2 จรรยาบรรณว่ าด้ วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล
1. พนักงำนทุกระดับของบริษัทต้องทำควำมเข้ ำใจกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อ งกั บเจ้ ำหน้ ำที่ และควำม
รั บผิ ดชอบของตนโดยตรงให้ ถี่ ถ้ ว นและปฏิบัติ ตำมอย่ ำงเคร่ ง ครั ด หำกไม่ แน่ ใ จให้ ข อ
คำปรึกษำจำกสำนักกฎหมำย ห้ ำมปฏิบตั ไิ ปตำมควำมเข้ ำใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
2. บริษัทจัดรวบรวมกฎหมำย กฎ และระเบียบของทำงรำชกำรให้ เป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้ พนักงำน
ศึกษำและกำรอบรมด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องแก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสมพอควร
3. บริษัทต้องปฏิบตั ติ ำมหลักมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่ งครั ด ให้ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในหลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชนสำกลแก่พนักงำน เพื่อนำไปปฏิบตั เิ ป็ นส่วนหนึ่งในกำรดำเนินงำนและไม่ ส นั บสนุ น
กิจกำรที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกล
4. เมื่อพนักงำนต้องไปปฏิบตั งิ ำนในต่ำงประเทศพนักงำนควรศึกษำกฎหมำย ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และวัฒ นธรรมของประเทศปลำยทำงก่ อ นกำรเดิน ทำง เพื่ อ ให้ แน่ ใ จว่ ำสิ น ค้ ำ
ตัวอย่ำงสินค้ำ และอุปกรณ์ที่นำไปด้ วย เอกสำรในกำรเดินทำง วัตถุประสงค์ของกำรเดิน ทำง
และกำรปฏิบตั งิ ำนในประเทศปลำยทำงไม่ ผิ ดกฎหมำย ไม่ ขัดต่อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศปลำยทำง
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2.3 จรรยาบรรณว่ าด้ วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการเป็ นกลาง
ทางการเมือง
บริ ษัทเคำรพควำมแตกต่ำงด้ ำนวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณีของท้ อ งถิ่ น โดยไม่
กระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนนั ้ ๆ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. บริษัทให้ ควำมส ำคัญในกำรเป็ น กลำงทำงกำรเมื อ ง ไม่ ไปมี ส่ วนร่ วม และไม่ ฝั ก ใฝ่ พรรค
กำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง หรื อผู้มีอำนำจทำงกำรเมืองคนใดคนหนึ่ง
2. บริ ษั ท ไม่น ำเงิ น ทุ น ทรั พ ยำกรของบริ ษั ท ไปใช้ ใ นกำรสนั บ สนุ น แก่ พ รรคกำรเมื อ งหรื อ
นักกำรเมืองใดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
3. บริษัทไม่มีส่วนร่วมในกำรหำเสียงหรื อโฆษณำให้ พรรคกำรเมืองหรื อนักกำรเมืองใดๆ ในพืน้ ที่
ของบริษัท รวมถึงไม่ใช้ ทรัพยำกรหรื อทรั พย์ สินของบริ ษัทในกำรนัน้
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2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่ อ)
4. บริ ษัท ส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งำนทุก ระดับไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตัง้ ตำมรั ฐธรรมนู ญ ทั ง้ นี บ้ ริ ษัท ไม่ มี
นโยบำยที่จะให้ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อมแก่นัก กำรเมื อ งหรื อ
พรรคกำรเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ ของนักกำรเมืองหรื อพรรคกำรเมืองนัน้ ๆ
5. พนักงำนทุกระดับของบริษัทสำมำรถใช้ สิทธิทำงกำรเมืองที่ พึ ง มี โ ดยเป็ น กำรกระท ำในนำม
ของแต่ละบุคคล รวมทัง้ ไม่ใช้ ตำแหน่งในบริ ษัทหรื อชื่อ หรื อ ตรำบริ ษัท ชั ก จู ง ผู้ อื่ น ให้ จ่ำยเงิ น
อุดหนุนหรือให้ กำรสนับสนุนแก่นักกำรเมืองหรื อพรรคกำรเมืองใดๆ
6. ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยและส่งเสริ มให้ พนักงำนใช้ สิทธิเลือกตังตำมรั
้
ฐธรรมนูญ
2.4 จรรยาบรรณว่ าด้ วยการขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงำนหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ซงึ่ ผลประโยชน์ ส่วนตัวของพนักงำน
และผลประโยชน์ของบริษัทเกิดควำมขัดแย้ งกันในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับผู้จัดหำวั ตถุ ดิบหรื อ สิ น ค้ ำให้ กั บ
บริ ษัท (Suppliers) และบุคคลภำยนอกอื่นใด
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2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่ อ)
1. ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์รวมถึงควำมพยำยำมที่ จะเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ เป็ น ควำมลั บของ
บริษัทให้ กับบุคคลภำยนอกในระหว่ำงหรื อภำยหลังระยะเวลำกำรจ้ ำงงำนของพนักงำน ของ
บริษัทโดยปรำศจำกอำนำจโดยชอบ
2. พนักงำนต้องหลีกเลี่ยงกำรขัดแย้ งระหว่ำงผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ ของบริ ษั ทใน
กำรติดต่อกับคูค่ ้ำและบุคคลอื่นใด
3. ห้ ำมมิ ใ ห้ กรร มกำรและลู ก จ้ ำงใช้ ข้ อ มู ล ภำยในเพื่ อ ผลประโ ยชน์ ขอ งตน เองและ
บุคคลภำยนอก ข้ อ มูล ภำยในรวมถึ ง ข้ อมู ล ที่ ไม่ ได้ มี ก ำรเปิ ดเผยสู่ ส ำธำรณชนภำยใต้
กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
4. ระหว่ำงที่ปฏิบตั งิ ำนให้ บริษัทและหลังจำกพ้ นสภำพกำรปฏิบตั ิง ำนแล้ ว พนั ก งำนจะต้ อ งไม่
เปิดเผยข้ อมูลที่ถือว่ำเป็นควำมลับของบริ ษัทเพื่อประโยชน์ แก่ผ้ ูใ ดทั ง้ สิ น้ ไม่ ว่ำจะเป็ น ข้ อ มู ล
อิเล็คทรอนิกส์ ข้ อมูลกำรเงิน กำรปฏิบตั งิ ำน ข้ อมูลธุรกิจ แผนงำนในอนำคตของบริ ษัท และ
อื่นๆ
5. กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท จะต้ อ งไม่ รั บตำแหน่ ง กรรมกำรหรื อ ที่ ปรึ ก ษำของบริ ษัท
ภำยนอกซึ่ง อำจก่อ ให้ เ กิดควำมขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ และในทำงธุ ร กิ จของบริ ษั ท
กรรมกำรและพนัก งำนจะต้ อ งได้ รั บกำรอนุ มั ติก่ อ นที่ จะเข้ ำไปรั บตำแหน่ ง ใดๆ ในธุ ร กิ จ
ดังกล่ำว เว้ นแต่ได้มีกำรเปิดเผยต่อคณะผู้บริ หำรแล้ ว
6. พนักงำนจะต้องใช้ ทรัพยำกรของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดต่ อ บริ ษัท และไม่ ใ ช้ ท รั พ ยำกร
ของบริษัทในกำรก่อให้ เกิดประโยชน์ ส่วนตน
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7. กรรมกำรหรือพนักงำนจะต้องแจ้ งต่อบริ ษัทเป็ นลำยลักษณ์อักษรโดยทันทีหำกครอบครั วของ
ตนเข้ ำไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับบริษัทอื่นๆ ที่จะนำไปสู่ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ของบริ ษัท
8. กำรที่พนักงำนไปเป็นกรรมกำรหรื อที่ปรึ กษำในบริ ษัทองค์กรหรื อสมำคมทำงธุรกิจอื่นจะต้ อ ง
ไม่ ขั ด ต่อ ประโยชน์ แ ละกำร ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ โ ดยตรง รวมทั ง้ ต้ อ งได้ รั บ กำรอนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษัทก่อน
พนักงำนต้องอุทิศตนและเวลำให้ แก่กิจกรรมของบริ ษัทอย่ำงเต็มที่ โดยไม่ใช้ เวลำงำนทำงำนอื่ น
ใดอันที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้ องกับงำนในหน้ ำที่
การขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่เี กิดจากกรณีอ่นื ๆ
1. ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนรั บตำแหน่งกรรมกำรหรื อที่ปรึ กษำของบริ ษทั
ภำยนอกซึง่ อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และในทำงธุ ร กิ จของบริ ษัท เว้ น แต่
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจะได้ รับกำรอนุมัตกิ ่อนที่จะเข้ ำไปรั บตำแหน่งใดๆ ใน
ธุรกิจดังกล่ำวหรือเว้ นแต่ได้มีกำรเปิ ดเผยต่อผู้บริ หำรแล้ ว
2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจะต้ องใช้ ทรั พยำกรของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ สู ง สุ ด
ต่อบริษัทและไม่ใช้ ทรัพยำกรของบริ ษัทในกำรก่อให้ เกิดประโยชน์ ส่วนตน
3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจะต้ องแจ้ งต่อบริ ษัทเป็ นลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรทั น ที เมื่ อ
ครอบครั ว ของตนเข้ ำไปมี ส่ วนเกี่ ย วข้ องกั บ บริ ษั ท อื่ น ๆ ที่ จ ะน ำไปสู่ ค วำมขั ด แย้ งทำง
ผลประโยชน์ของบริษัท
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2.5 จรรยาบรรณว่ าด้ วยรายการที่เกี่ยวข้ องกัน
การขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่เกิดจากการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท
1. ในกรณีที่มีการทารายการระหว่างกัน ระหว่างบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือบุคคลที่มีการขัดแย้ ง บริ ษัทมีมาตรการที่สามารถให้ ความคุ้มครองผู้ถือหุ้น ได้
อย่างเป็นธรรมโดยสามารถติดตามผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการดังกล่าวได้ นอกจากนีก้ ารท า
รายการดังกล่าวบริษัทได้กาหนดให้ มีการผ่านกระบวนการที่โปร่ งใสคือผู้ที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอนุมัตริ ายการและการตัดสิ น ใจท ารายการนั น้
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทโดยเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็ น ไปในราคาหรื อ
เงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. บริษัทกาหนดห้ ามบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งตามความหมายที่ปรากฏตามหลั ก เกณฑ์ จาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ถื อ หุ้ น ในบริ ษัท ย่ อ ยหรื อ
บริษัทร่วมของบริษัทเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้ น ที่ จาหน่ ายได้ แล้ วทั ง้ หมดของบริ ษัท
ย่อยและบริษัทร่วมนัน้ เว้ นแต่แสดงได้ ว่าบุคคลดังกล่าวเป็ น อิ ส ระจากผู้ บริ ห ารและผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่จากบริษัทหรื อ เป็ น กรณีมี เหตุจาเป็ น สมควร โดยสามารถแสดงได้ ว่าบริ ษัท หรื อ
บริษัทย่อยมีมาตรการที่จะป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึน้ ได้
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บริ ษัทได้จัดให้ มีมาตรการป้อ งกัน มิ ใ ห้ เกิ ดการถ่ ายเททางผลประโยชน์ ซึ่ง มาตรการดัง กล่ าว
สามารถตรวจสอบได้ โดยแนวทางการดาเนินการที่จะถือว่าสามารถป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
ได้ ได้ แก่
 การรับรองโดยกรรมการอิส ระหรื อ คณะกรรมการตรวจสอบโดยมี ข้ อ ก าหนดที่ ชัดเจนให้
กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดาเนินการในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกัน โดยกรรมการต้องรับรองแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วนว่าจะเปิ ดเผย
ชนิดและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้ อมทัง้ เหตุผลในการเลือกรายการนี ต้ ่อ ที่ ประชุ ม ผู้ ถื อ
หุ้นของบริษัทในรายงานประจาปี

 การรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลที่ 3 กรณีที่กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความชานาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ เนื่องจากการพิจารณารายการดัง กล่ าวต้ อ งใช้
ความรู้ความชานาญพิเศษ บริษัทได้ จัดให้ มีบคุ คลที่มีความรู้ ความชานาญเป็ น ผู้ ใ ห้ ความเห็ น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั น้ เพื่ อ น าไปใช้ ประกอบการตัดสิ น ใจของ
คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบุคคลที่ 3 ดังกล่าวเป็ นอิส ระจากบริ ษัท และผู้ ที่
เกี่ยวข้ อง
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2.6 จรรยาบรรณว่ าด้ วยการรักษาความลับ และการใช้ ข้อมูลภายใน
การขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่เกิดจากการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ที่ มี ส าระส าคัญ
ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หรื อโดยบุคคลใดก็ตามที่รับทราบข้ อมูล ภายในอั น
เป็ น สาระส าคัญและมีผ ลกระทบต่อ ราคาจากหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ง ข้ อ มู ล นั น้ ยั ง ไม่ ได้ เปิ ดเผยในตลาด
หลักทรั พย์ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ พ.ศ.2535 และ
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง กฎหมายกาหนดห้ ามใช้ ข้อมูลภายในเพื่อซือขายหลั
้
กทรั พย์ ก่อนเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนเพื่อให้ การซือภายในตลาดหลั
้
กทรั พย์ โปร่ งใสและเป็ นธรรม เนื่องจากข้ อมูลภายในถือ
เป็ นปั จจัยสาคัญที่นักลงทุนใช้ ในการตัดสินใจลงทุน เช่น ข้ อมูล เกี่ ย วกั บการซือ้ ขายกิ จการ การน า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดหรือข้ อมูลจากทางการเงินอื่นๆ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ภายในของบริ ษัท ไม่
สามารถกระทาได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอและไม่ได้ รับการยินยอมจากผู้มีอานาจของบริ ษัท
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2.7 จรรยาบรรณว่ าด้ วยการให้ หรื อรั บของขวัญ หรื อทรั พย์ สนิ หรื อประโยชน์ อ่นื ใด
1. บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจด้ วยความโปร่ งใสและมีจริ ยธรรม ทัง้ นีห้ ้ ามมิให้ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทกระทาการใดๆ ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงที่ดี
ของบริษัท
2. ห้ ามกรรมการและพนักงานของบริ ษัทเสนอสินจ้ างหรื อของก านั ล ให้ แก่ ผ้ ู จัดหาวั ตถุ ดิบหรื อ
สินค้ าให้ กับบริ ษัท (Suppliers) หรื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และในทางกลั บกั น ห้ ามกรรมการและ
พนักงานของบริษัทสนองรับการให้ สินจ้ างหรื อของรางวัลใดๆ จากผู้จัดหาวัตถุดิบหรื อ สิ น ค้ า
ให้ กับบริษัท (Suppliers) หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ดขี ้ อห้ ามนีไ้ ม่รวมถึงการ
ให้ ของขวัญของกานัลที่เหมาะสมตามเทศกาลหรื อตามประเพณีนิ ย มที่ ผ้ ู รั บพึ ง จะได้ รั บตาม
สมควร
3. หากกรรมการและพนักงานได้รับของขวัญในรู ปของเงินหรื อสิ่งของที่พิจารณาว่ ามี มู ล ค่าเกิ น
กว่า 3,000 บาทหรือมีมูลค่าที่ไม่เหมาะสม ให้ แจ้ งฝ่ ายตรวจสอบภายในทราบหรื อ พิ จารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม
4. กรรมการและพนั ก งานจะต้ อ งปฏิ เ สธงานบั น เทิ ง หรื อ สิ่ ง บั น เทิ ง ต่า งๆ ซึ่ ง จั ด ให้ โดย
บุคคลภายนอกซึง่ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ซึง่ นอกเหนือขอบเขตที่พึงมีตามสภาพธุ ร กิ จของ
บริ ษัทและเหมาะสมตามเทศกาลหรื อประเพณีนิยมอันสมควร
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2.8 จรรยาบรรณว่ าด้ วยการสื่อสารการตลาด
การสื่อสารทางการตลาดมีส่วนสาคัญในการสร้ างค่านิ ย มที่ ดีของบริ ษัท ต่อ สั ง คม โดยแนะน า
นวัตกรรมของบริษัทไปสู่ประชาชนบริษัทได้ กาหนดแนวปฏิบตั ดิ ้ านการสื่อสารทางการตลาด ดังนี ้
1. บริษัทควรละเว้ นการให้ ข้อมูลที่บดิ เบือนหรื อบกพร่ องไม่สมบูรณ์
2. บริษัทควรละเว้ นการโฆษณาที่เป็ นเท็จหรื อที่อาจก่อให้ เกิดการเข้ าใจผิด
3. บริ ษัท ควรละเว้ น การโฆษณาหรื อ ให้ ข่าวสารต่อ สื่ อ มวลชนที่ บิดเบือ นความจริ ง หรื อ ผิ ด
วั ฒ นธรรม ศีล ธรรมอัน ดีงาม หรื อ เป็ น การให้ ร้ ายป้ ายสี คู่แข่ง ขัน ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
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2.9 จรรยาบรรณว่ าด้ วยทรัพย์ สนิ ทางปั ญญา
1. ทรัพย์สินของบริษัท หมายถึง สังหาริ มทรั พย์ อสังหาริ มทรั พย์ เทคโนโลยี ความรู้ ทางวิชาการ
ข้ อมูล สิทธิ ลิขสิทธิ์ ตลอดจนทรั พยากรใดๆ ของบริ ษัทหรื อที่บริ ษัทมีสิทธิอยู่
2. พนักงานมีหน้ าที่และความรั บผิ ดชอบที่ จะใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของบริ ษัท อย่ างประหยั ดและเกิ ด
ประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่ และดูแลมิให้ เสื่อมเสียสูญหาย
3. ข้ อมูลและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรั พย์ สินที่สาคัญของบริ ษัท หน่วยงานแต่ล ะหน่ วยงานต้ อ ง
กาหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ระดับความลับของเอกสาร และเก็บรั กษาเอกสารดัง กล่ าว
ให้ ถูกต้องครบถ้ วน และสามารถตรวจสอบได้
4. พนักงานจะต้องจัดทาเอกสารทางธุรกิ จ บัญชี และการเงิ น และรายงานต่างๆ ที่ น าส่ ง ส่ วน
ราชการและบุคคลอื่นๆ ทัง้ หมดอย่ างรอบคอบและด้ วยความสุ จริ ต และจะต้ อ งได้ รั บการ
บันทึกตามวิธีการทางบัญชีของบริ ษัทที่สอดคล้ องกับมาตรฐานที่กาหนด
5. พนักงานต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ ทางบัญชี การเงิน และการควบคุมภายในอย่างเคร่ ง ครั ด
ตลอดเวลา และต้องแจ้ งต่อผู้รับผิดชอบในหน่วยงานหรื อ คณะท างานก ากั บดูแลกิ จการที่ ดี
หากพบความผิดพลาดใดๆ ในการปฏิบตั งิ าน
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2.10 จรรยาบรรณว่ าด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
บริ ษัทจัดให้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ โดยพนั ก งานทุ ก
ระดับต้ องใช้ สิ่งเหล่านีอ้ ย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท และระมัดระวังมิใ ห้
เกิดผลกระทบต่อบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริ ษัท ได้ ก าหนดแนวปฏิบัติด้านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี ้
1. พนักงานทุกระดับของบริ ษัทต้ องปฏิบตั งิ านโดยใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต้ อ ง
หากปฏิบตั หิ น้ าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายนอกบริ ษัทให้ ตรวจสอบลิขสิทธิ์ก่อนทุกครั ง้ ห้ าม
ติดตังหรื
้ อใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้ องในบริ ษัทโดยเด็ดขาด
2. พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องเก็บรั กษารหัสผ่านของตนให้ เป็ นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่ น
เพื่อป้องกันไม่ให้ บคุ คลอื่น เข้ าถึ ง รหั ส ผ่ านของตน รวมทั ง้ ไม่ ใ ช้ อิ น เทอร์ เน็ ตหรื อ เข้ าไปยั ง
เว็บไซต์ที่ไม่ค้นุ เคยอันอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท
3. พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องไม่ใช้ คอมพิ วเตอร์ ท าร้ าย ละเมิ ด หรื อ รบกวนการท างาน
ผู้อื่น และจัดให้ มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส อดคล้ อ งตาม
มาตรฐานสากลซึง่ พนักงานทุกระดับ มีหน้ าที่ความรั บผิ ดชอบในการรั ก ษาความปลอดภัย
ของระบบดังกล่าว
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4. พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการสอดแนมหรื อ แก้ ไขเปิ ดดูใ นแฟ้ ม
ของผู้อื่น หรือสร้ างหลักฐานที่เป็ นเท็จอันอาจก่อให้ เกิดการโจรกรรมข้ อมูลข่าวสาร
5. พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้ อ งไม่ ใ ช้ อุ ปกรณ์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ
กิจกรรมส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัว ต้ องไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทั ง้
ไม่รบกวนประสิทธิภาพการทางาน และสร้ างความน่าราคาญแก่ผ้ ูอื่น
6. พนักงานทุกระดับของบริษัทต้องใช้ อีเมล์ และอินเทอร์ เน็ตที่ จัด ให้ เพื่ อ ธุ ร กิ จของบริ ษัท อย่ าง
ระมัดระวัง และไม่นามาซึง่ ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริ ษัทและไม่ใช้ ชื่อหรื อ ตราของบริ ษัท
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาธารณะ
7. พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้ องไม่คดั ลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
8. พนัก งานทุก ระดับของบริ ษั ท มี ห น้ าที่ ดูแ ลบุคคลภายนอกในการเข้ าถึ ง แฟ้ ม ข้ อ มู ล และ
โปรแกรมเท่าที่จาเป็นต่อการทางาน และปฏิบตั ติ ามกฏหมายด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเคร่งครัด
9. หากบริษัทพบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่ าเป็ น จริ ง จะได้ รั บการ
พิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรื อ กฏหมายตามความเหมาะสมแล้ วแต่กรณี
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3. จรรยาบรรณเจ้ าหน้ าที่
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อบริ ษัทจดทะเบียน ผู้ลงทุนทุกประเภท และตลาดทุ น
รวมทัง้ จะต้องทาการติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆ เช่น นักวิเคราะห์ หลักทรั พย์ หรื อผู้ลงทุน เป็ น
ต้ น ผู้ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ควรมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน ดังต่อไปนี ้
1. ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเต็มที่ ซือ่ สัตย์ สุจริ ต พัฒนาการปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ
2. ต้องมีความรู้ และความเข้ าใจเป็ นอย่างดีในข้ อมูลบริ ษัทที่จะเปิ ดเผย
3. เปิดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้อง ทันเวลา รวมทัง้ ปรั บปรุ งข้ อมูลบริ ษัทให้ ทันสมัยอยู่เสมอตาม
นโยบายเรื่องการเปิดเผยข้ อมูลของบริ ษัทโดยเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ างทั่ วถึ ง และ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
4. เปิดโอกาสให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องทุกกลุ่มสามารถเข้ าถึง และสอบถามข้ อมูลได้
5. รวบรวมข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ แก่ผ้ ูบริ หารระดับสูงและกรรมการบริ ษัท เพื่ อ ใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจ และกาหนดนโยบายของบริ ษัทได้ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันเวลา
6. รั กษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ส่วนตน
7. ปฏิบตั หิ น้ าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นที่ตงั ้
8. มอบของกานัลแก่นักวิเคราะห์หลักทรั พย์ และผู้ลงทุนตามโอกาสทั่ วไปเท่ านั น้ เช่ น วั น ขึน้ ปี
ใหม่ และไม่ให้ เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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บริ ษัทมีนโยบายให้ ทุกฝ่ ายงานทางานอย่าง มี ร ะบบ มี ประสิ ท ธิ ภาพ และประสิ ท ธิ ผ ล เป็ น ไป
ตามวั ตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัท มี ก ารดูแลรั ก ษาและใช้ ท รั พ ย์ สิ น อย่ างประหยั ดและ
เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การประเมินและบริ หารความเสี่ยงที่รัดกุมต่อเนื่อ งอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ผู้บริ หารของแต่ละหน่วยงานจะต้องมี ร ะบบการท างานที่ เป็ น มาตรฐานที่ ดี และมี ก ารควบคุม
ภายในเพื่อป้องกัน เหตุก ารณ์อัน ไม่พึง ประสงค์ ที่ อ าจจะสร้ างความเสี ย หายให้ กั บบริ ษัท ได้ และ
พัฒนาให้ พนักงานในหน่วยงานมีความรู้ สึกร่ วมในอันที่จะปฏิบตั งิ านตามวิ ธีปฏิบัติง านที่ เหมาะสม
รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและพร้ อมที่จะให้ บริ ษัทประเมินและตรวจสอบการทางานได้
ตลอดเวลา โดยบริษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. กาหนดให้ เป็นหน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้บริ หารทุกระดับ ที่จะต้ องดูแลและตรวจสอบ
ระบบการทางานภายในหน่วยงานของตนให้ มี ประสิ ท ธิ ภาพและถู ก ต้ อ งตามระเบีย บการ
ปฏิบตั งิ าน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุ ม สามารถตรวจสอบได้ และทุ ก หน่ วยงาน
จะต้องจัดทาคูม่ ือกาหนดระเบียบการปฏิบตั งิ านเป็ นบรรทัดฐานสาหรั บการดาเนิ น กิ จการใน
ส่วนงานที่อยู่ในความดูแลของตน โดยยึดปฏิบตั ติ ามนโยบายคุณภาพของบริ ษัท
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2 แนวทางการควบคุมภายในที่มีการประเมินและบริ หารควบคุม ความเสี่ ย งเป็ น แนวทางที่ จะ
ช่วยให้ แต่ล ะหน่วยงานมีก ารประเมิ น ความเสี่ ย งในงานที่ ตนเองรั บผิ ดชอบ และหาทาง
ควบคุมด้วยการลดผลกระทบหรื อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่ าว โดยบริ ษัท ต้ อ งการ
ให้ พนักงานทุกระดับชัน้ มีส่ วนร่ วมในการประเมิ น และควบคุม ความเสี่ ย งโดยทั่ วกั น เพื่ อ
ช่วยกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้
3. ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเป็ น ผู้ ส นั บสนุ น ผู้ บริ ห ารทุ ก หน่ วยงานในการจั ดให้ มี ก ารควบคุม
ภายในในทุกหน่วยงาน และดาเนินการตรวจสอบเป็ น ระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้
แน่ใ จว่าทุก หน่วยงานมีร ะบบการควบคุม ภายในที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพและมี ก ารปฏิบัติตาม
ขัน้ ตอนที่ ก าหนดอย่ า งต่อ เนื่ อ งสม่ าเสมอ ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
4. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้ นไปในลักษณะที่สร้ างสรรค์และปรั บปรุ งระบบงานให้
ดีขนึ ้ รายงานที่ฝ่ายตรวจสอบภายในจั ดท าขึน้ ซึ่ง ฝ่ ายที่ เป็ น เจ้ าของระบบงานมี ความเห็ น
สอดคล้ องกันแล้ วจะนาไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ให้ ความเห็ น ชอบก่ อ นที่
จะนาไปปฏิบตั ติ อ่ ไป หากปรากฏว่ ามี ร ะบบงานในหน่ วยงานใดที่ ต้อ งปรั บปรุ ง แก้ ไขให้ มี
ประสิ ท ธิภาพหรื อ รั ดกุม มากยิ่ ง ขึน้ ขอให้ ถื อ เป็ น หน้ าที่ ของทุ ก หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งรั บ
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขทัน ที โดยบริ ษัท จะถื อ ว่ าหน้ าที่ ดัง กล่ าวเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของงานที่
หน่วยงานนัน้ ๆ รับผิดชอบ
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5. บริษัทเล็งเห็นว่าการปฏิบัติงานในฝ่ ายตรวจสอบภายในจะเปิ ดโอกาสให้ พ นั ก งานเรี ย นรู้
ระบบงานและธุรกิจทัง้ หมดของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด พนักงานที่ได้ ผ่านการ
ทางานในฝ่ ายนีจ้ ะมีพนื ้ ฐานความรู้ ความเข้ าใจงานของบริ ษัทมากขึน้ ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ น
การหมุนเวียนไปทาหน้ าที่ในส่วนต่างๆ ของบริ ษัทได้ อย่างกว้ างขวาง ดังนัน้ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่ ง
ในการวางแผนอาชีพของพนัก งานให้ ส ามารถปฏิบัติง านในตาแหน่ ง ที่ มี ความรั บผิ ดชอบ
สูงขึน้ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะหมุนเวีย นพนั ก งานที่ มี ความรู้ ความสามารถจากหน่ วยงาน
ต่างๆ มาทางานในฝ่ ายตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ทัง้ นีโ้ ดยความเห็นชอบร่ วมกั น
ระหว่างฝ่ ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายที่พนักงานนัน้ ๆ สังกัดอยู่
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นโยบายและระเบียบปฏิบัตใิ นการ
ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษัทให้ การสนับสนุนพนักงานและผู้ปฏิบตั งิ านที่เกี่ ย วข้ อ งใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอั น
ประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้ อมูล เครื่ องคอมพิวเตอร์ พ ร้ อมอุ ปกรณ์ ต่อ พ่ วงแฟ้ ม ข้ อ มู ล
และข้ อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและให้ ถูกต้ องตามพระราชบัญญั ติว่าด้ วยการกระท าผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมถึงกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จของ
บริ ษัทโดยมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงของข้ อมูลที่เพียงพอ
ระเบียบการใช้ งาน
1. นโยบายและระเบียบการปฏิบตั ฯิ นีค้ รอบคลุมถึงพนักงานบริ ษัท พนักงานบริ ษัทในเครื อ และ
บุคคลอื่นที่ได้รั บอนุญาตให้ ใ ช้ บริ ก ารระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เชื่ อ มต่อ กั บบริ ษั ท ทั ง้
ภายในและภายนอกบริษัท
2. บริษัทอนุญาตให้ เฉพาะพนักงานของบริ ษัท พนั ก งานบริ ษัท ในเครื อ และบุคคลอื่ น ที่ ได้ รั บ
อนุญาตให้ ใช้ บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัท โดยบริ ษัท จะลงทะเบีย นรายชื่ อ
ผู้ใช้ บริการในฐานข้ อมูลกลางและผู้ใช้ บริ การต้ อ งปฏิบัติตามนโยบายและระเบีย บปฏิบัติฯ
อย่างเคร่งครัด
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3. การให้ บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอบเขตการให้ บริ การ ดังต่อไปนี ้
3.1 วงจรเครือข่ายการสื่อสารข้ อมูล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
3.2 จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ หรื ออีเมล์ (Electronic Mail)
3.3 อินทราเน็ต (Intranet)
3.4 โปรแกรมมาตรฐานบนเครื่ อ งพี ซี และโน๊ ตบุ๊ค (Standard PC and Notebook
Software)
3.5 บริ ก ารอิน เทอร์ เน็ต เว็ บ และอิ น เทอร์ เน็ ต เมล์ (Internet Web and Internet Mail
Service)
3.6 การใช้ คอมพิวเตอร์ ทางานระยะไกลผ่านระบบ Remote Access System เช่ น Web
Mail
3.7 โปรแกรมเฉพาะทาง (Specific Application Software)
3.8 ต่อเครื่องพีซเี ข้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (External Link)
4. การใช้ รหัสผ่าน (Password)
4.1 การใช้ รหัสผ่านที่เป็นของตนเองในการเข้ าใช้ คอมพิวเตอร์ และเครื อ ข่ ายตามสิ ท ธิ์ ที่
ได้รับเท่านัน้ เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันความมั่นคงของข้ อมูล
4.2 รักษาความลับของรหัสผ่าน มิให้ ผ้ ูอื่นพบเห็นหรื อถูกเปิ ดเผยโดยง่าย รวมทั ง้ เปลี่ ย น
รหัสผ่านตังแต่
้ ต้น (Initial Password) ทันทีที่ได้ รับจากระบบหรื อผู้ดแู ลระบบ
4.3 เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ เข้ าสู่เครื อข่ายทุกๆ 90 วัน
4.4 รหัสผ่านที่มีความยาวไม่ตา่ กว่า 8 ตัวอักษร และยากต่อ การคาดเดาประกอบด้ วย
ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์
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นโยบายและระเบียบปฏิบัตใิ นการ
ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่ อ)
5. การใช้ คอมพิวเตอร์
5.1 ปิดคอมพิวเตอร์ เมื่อเลิกใช้ งาน
5.2 ล็อคหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ด้วยรหัสผ่านโดยใช้ Screensaver กั บ Password Protect
และออ กจากระบบคอ มพิ ว เตอ ร์ ด้ ว ยการ Log Off เมื่ อ ละอ อกจากห น้ า
จอคอมพิวเตอร์ นานเกิน 15 นาที
5.3 เก็บรักษาโน้ ตบุ๊คด้วยความระมัดระวังมิให้ เกิดการสูญหาย เช่น เก็บในที่ ที่ ปลอดภัย
ทันทีที่ละออกจากโต๊ะทางาน
5.4 ไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่ องมือในการกระทาความผิ ดต่อ บริ ษัท หรื อ ผู้ อื่ น เช่ น การ
เข้ าถึงข้ อมูลเครือข่ายและระบบสารสนเทศโดยมิชอบ รบกวนหรื อ ก่ อ ความร าคาญ
ต่อ การท างานของเครื อ ข่ายและระบบคอมพิ วเตอร์ ดัก รั บข้ อ มู ล ลั ก ลอบถอด
รหัส ผ่ าน ปลอมแปลงข้ อ มู ล คอมพิ วเตอร์ เผยแพร่ ภาพข้ อ ความหรื อ เสี ย งที่ ไม่
เหมาะสม รวมทัง้ ไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการกระทาสิ่งใดที่ผิดกฏหมายหรื อการกระท า
ที่ส่อเจตนาไปในทางที่ผิดจากพฤติกรรมการใช้ งานปกติ
5.5 พนักงานต้องรับผิดชอบในข้ อความ รู ปภาพ เสียงหรื อแฟ้ มข้ อมูลที่ส่งออกจากเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของพนักงานเองและรั บผิดชอบในความเสี ย หายใดๆ ที่ จะมี ขึน้ หากมี
การกระทาที่ผิดกฏหมาย
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นโยบายและระเบียบปฏิบัตใิ นการ
ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่ อ)
5.6 บริ ษัทสงวนสิทธิ์ที่จะควบคุม การใช้ คอมพิ วเตอร์ ข องบริ ษัท ให้ เกิ ดความมั่ น คงต่อ
ระบบข้ อมูลสารสนเทศ และไม่อนุญาตให้ พนักงานแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์
ต่า งๆ ขอ งเครื่ อง เช่ น Computer name, System configuration, Program
configuration
5.7 บริ ษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ พนักงานติดตังโปรแกรมคอมพิ
้
วเตอร์ โ ดยอิ ส ระ
เว้ นแต่พนักงานนัน้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ในงานที่เกี่ยวข้ องกับการติดตัง้ โปรแกรมหรื อ ได้ รั บ
อนุญาตสิทธิจากบริษัทแล้ ว
6. การใช้ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
6.1 ใช้ คอมพิว เตอร์ ซ อฟต์ แวร์ ตามมาตรฐานที่ บ ริ ษั ท ก าหนด ทั ง้ นี ย้ กเว้ น การใช้
คอมพิ วเตอร์ ซ อฟต์แ วร์ ใ นงานด้ านปฏิบั ติง าน งานวิ จั ย หรื อ งานเฉพาะทางที่
หน่วยงานได้จัดหาไว้ เอง
6.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธิค์ อมพิวเตอร์ ซอฟต์ แ วร์ หากเกิ ดการฟ้ อ งร้ องจากผู้ เสี ย หายแล้ ว
พนักงานผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด
6.3 ไม่ทาการผลิตหรือครอบครองหรื อจาหน่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ที่ไม่เหมาะสมหรือ
ผิดกฏหมาย
6.4 บริ ษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเข้ าตรวจสอบข้ อมูลที่คอมพิวเตอร์ ที่พนักงานใช้ หากมี เหตุต้อ ง
สงสัยว่าพนักงานกระทาการที่อาจส่งผลกระทบในทางเสียหายต่อบริ ษัทฯ
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นโยบายและระเบียบปฏิบัตใิ นการ
ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่ อ)
7. การใช้ อินเทอร์ เน็ต
7.1 ไม่ใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อหาประโยชน์ ในทางธุรกิจเป็ นการส่วนตัว ไม่เผยแพร่ ข้อมู ล ที่ ไม่
เหมาะสม ไม่เข้ าสู่ เว็บไซต์ ที่ ไม่ เหมาะสม เช่ น เว็ บไซต์ ก ารพนั น เว็ บไซต์ ที่ ขัดต่อ
ศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนือ้ หาต่อต้ านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ หรื อ เว็ บไซต์ ที่ เป็ น
ภัยต่อสังคม
7.2 ไม่ใช้ อิน เทอร์ เน็ตเพื่อ ดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล หรื อ โปรแกรมที่ ผิ ดกฏหมายหรื อ ไม่ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การทางาน เช่น ภาพยนตร์ เพลง เกมส์ เป็ นต้ น
7.3 ระมัดระวังในการใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อเข้ าสู่เว็บบอร์ ดและต้ อ งไม่ อ้ างชื่ อ บริ ษัท ในเว็ บ
บอร์ ดสาธารณะ
7.4 บริ ษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปิ ดการเข้ าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้
8. การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
8.1 ระมัดระวังการใช้ จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เกิ ดความเสี ย หายต่อ
บริษัทกับบุคคลอื่นๆ หรื อสร้ างความเข้ าใจผิดหรื อละเมิ ดสิ ท ธิ ผ้ ู อื่ น หรื อ สร้ างความ
ร าคาญต่อ ผู้ อื่ น หรื อผิ ด กฏหมาย หรื อละเมิ ด ศี ล ธรรม รวมทั ง้ ไม่ แ สวงห า
ผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ในเครื อ ข่าย เช่ น การส่ ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลูกโซ่ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อ โฆษณาขายสิ น ค้ า
หรือเผยแพร่ข่าวสารที่หวังผลทางการค้ า เป็ นต้ น
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นโยบายและระเบียบปฏิบัตใิ นการ
ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่ อ)
8.2 ไม่ส่งข้ อความ รูปภาพ เสียงหรื อแฟ้ มข้ อมูล กระจายถึงพนักงานทุกคนโดยตรง โดย
ข้ อความที่ส่งออกนัน้ ต้องเกี่ยวข้ องกับงานของบริ ษัท
8.3 ใช้ ข้อ ความสุ ภาพและถู ก ต้ อ งตามธรรมเนี ย มปฏิบัติใ นการใช้ เครื อ ข่าย หรื อ ใช้
ข้ อความที่สุภาพชนทั่วไปพึงใช้ ในข้ อความที่ส่งไปถึงบุคคลอื่น
9. การใช้ Instant Messaging (IM)
9.1 ใช้ IM โดยไม่ ใ ห้ เกิ ดความเสี ย หายต่อ บริ ษัท หรื อ ละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อ สร้ างความ
ราคาญต่อผู้อื่นหรือผิดกฎหมาย หรื อละเมิ ดศีล ธรรมและไม่ แสวงหาผลประโยชน์
หรืออนุญาตให้ ผ้ ูอื่นแสวงหาผลประโยชน์ ในเชิงธุรกิจจากการใช้ IM
9.2 ไม่สนทนาหรือส่งข้ อมูลลับทางธุรกิจผ่าน IM
9.3 ไม่ใ ช้ e-mail account และรหั ส ผ่ านที่ ซา้ กั บ e-mail account และรหั ส ผ่ านของ
บริษัทในการลงทะเบียนใช้ IM
10. การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
10.1 ไม่ปรับแต่งหรือยกเลิกการทางานของโปรแกรมป้องกันไวรั สที่ตดิ ตังใช้
้ งานในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์
10.2 พนักงานที่นาคอมพิวเตอร์ ไปใช้ งานภายนอกเครื อข่ายบริ ษัท เมื่ อ จะน ากลั บมาใช้
ในเครือข่ายให้ ทาการตรวจสอบไวรั สก่อนการเชื่อมต่อเครื อข่าย
10.3 ไม่ดาวน์โหลดข้ อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
10.4 ใช้ ความระมัดระวังหากต้ องเปิ ดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ รับจากคนแปลกหน้ า
10.5 บริ ษัทสงวนสิทธิ์ ที่ จะระงั บไม่ ใ ห้ คอมพิ วเตอร์ ที่ ติดไวรั ส หรื อ คอมพิ วเตอร์ ที่ ต้อ ง
สงสัยว่าอาจนาพาไวรัสมาสู่บริ ษัทเข้ าเชื่อมต่อเครื อข่ายได้
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ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่ อ)
11. การรักษาและการป้องกันความลับของข้ อมูล
11.1 ไม่เข้ าถึงข้ อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของข้ อมูล
11.2 ไม่ทาการพิมพ์หรือคัดลอกข้ อมูลที่มีระดับชั น้ เป็ น ความลั บของผู้ อื่ น เว้ น แต่ได้ รั บ
อนุญาตจากเจ้ าของข้ อมูล
12. การนาอุปกรณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาใช้ งานในเครื อข่าย
12.1 ไม่นาอุปกรณ์รับ-ส่งข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นส่วนตัว เช่ น โมเด็ม หรื อ อุ ปกรณ์
รับส่งข้ อมูลแบบไร้ สาย (WIFI) มาเชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื อข่าย เว้ น
แต่จะได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.2 พนักงานต้องขออนุญาตผู้ดแู ลเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนที่จะให้ บคุ คลภายนอกน า
คอมพิวเตอร์ ส่วนตัวทุกประเภทมาเชื่อมต่อกับเครื อข่าย
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ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต่ อ)
13. การใช้ คอมพิวเตอร์ ท างานระยะไกลผ่ านระบบ Remote Access System (RAS) หรื อ
ระบบ Virtual Private Network (VPN)
13.1 พนั ก งานต้ อ งขออนุ ญาตผู้ ดู แ ลเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ขอลิ ข สิ ท ธิ์ ใ ช้ ง าน
คอมพิวเตอร์ ผ่าน RAS หรื อ VPN และต้ อ งไม่ น า RAS หรื อ VPN Account ไปให้
ผู้อื่นใช้ งาน
13.2 พนักงานต้องรับผิดชอบการใช้ งานคอมพิวเตอร์ หรื อธุรกรรมใดๆ ที่กระทาผ่าน RAS
หรือ VPN นัน้ ๆ
13.3 บริ ษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ คอมพิวเตอร์ ที่กาลังเข้ าสู่ ร ะบบ RAS หรื อ VPN
เชื่อ มต่อ เครื อ ข่ายได้ หากมี เหตุอั น น่ าสงสั ย ว่ าคอมพิ วเตอร์ นั น้ ไม่ ปลอดภัย ต่ อ
เครือข่าย
14. การใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการก่อกวนระบบ
ห้ ามพนัก งานกระท าการใดที่ มีเจตนาเพื่ อ ก่ อ กวนระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องบริ ษัท หรื อ ของ
หน่วยงานภายนอก เช่น รบกวนการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ จนไม่สามารถให้ บริ การได้
15. การฝ่ าฝืน
ในกรณีที่บริษัทตรวจพบการกระทาละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดีของผู้ ใ ช้ บริ ก าร บริ ษัท จะ
พิจารณาดาเนินมาตรการทางวินัยตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ด้ านการบุคคลแก่ ผ้ ู ถื อ ครอง
และ/หรื อผู้ใช้ บริการที่ฝ่าฝืนนโยบายและระเบีย บวิ ธีปฏิบัติฯ ซึ่ง อาจรวมถึ ง การยกเลิ ก สิ ท ธิ ก ารใช้
บริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย
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นโยบายสิทธิ และความเท่ าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทในฐานะเป็นเจ้ าของมีสิทธิตา่ งๆ ขัน้ พืน้ ฐานที่เท่าเทียมกัน ได้ แก่
- สิทธิในการได้รับใบหุ้น และสิทธิในการโอนหุ้น
- สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
- สิทธิในการเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อ ตัดสิ น ใจใน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญของบริ ษัท
- สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ
- สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
- สิทธิในส่วนแบ่งผลกาไร
คณะกรรมการบริษัทให้ ความสาคัญกั บการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และมี น โยบายที่ จะอ านวยความ
สะดวกแก่ผ้ ู ถือ หุ้น ทุก รายอย่างเท่าเที ย มกั น ในการเข้ าร่ วมประชุ ม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น
ประเภทสถาบัน ดังต่อไปนี ้
1. บริษัทจะสนับสนุนการให้ ข้อมูลสารสนเทศ การซักถาม การเข้ าร่ วมการประชุ ม และการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
2. บริษัทจะเสนอเรื่องสาคัญๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มี ส่ วนร่ วมในการ
ตัดสินใจ และจัดการให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับสารสนเทศอย่างครบถ้ วน เพียงพอ และทันเวลาเพื่อการ
ตัดสินใจ
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นโยบายสิทธิ และความเท่ าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
3. บริษัทจะสนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่การออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ การออกเสี ย ง
ลงคะแนนโดยการมอบฉันทะสนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและเปิ ดโอกาสให้ ขอ
คาอธิบายหรือตังค
้ าถามใดๆ
4. บริษัทจะสนับสนุนให้ กรรมการมี ห น้ าที่ เข้ าร่ วมประชุ ม เพื่ อ ตอบคาถามผู้ ถื อ หุ้ น โดยพร้ อม
เพรียงกัน
5. บริษัทจะจัดทารายงานการประชุมให้ เสร็ จสมบูรณ์ และแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบผ่านทางเว็ บไซต์
ของบริษัทเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุม
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นโยบายการสร้ างปฏิสัมพันธ์ อันดี
กับชุมชนที่สถานประกอบการตัง้ อยู่
บริ ษัทเห็นความสาคัญของการมีชุมชนที่แข็งแรง จะส่งผลให้ ธุร กิ จสามารถดาเนิ น การได้ อ ย่ าง
สมบูรณ์ ดังนัน้ การมีส่วนร่วมและมีความรั บผิดชอบต่อชุมชนที่สถานประกอบการตังอยู
้ ่ คือ สิ่ ง ที่ ต้อ ง
ปฏิบตั เิ คียงคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริ ษัทจึงมีนโยบายการส่ ง เสริ ม ปฏิสั ม พั น ธ์ อั น ดีกั บ
ชุมชน ดังต่อไปนี ้
1. สนับสนุนและให้ ความร่วมมือในการดาเนินการตามมาตรฐาน หรื อข้ อตกลงในระดับสากลที่
จัดขึน้ เพื่อช่วยป้องกันหรือผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
2. สนับสนุนสังคมและชุม ชนโดยเฉพาะที่ อ ยู่ ร อบโรงงาน เช่ น การซ่อ มแซมบารุ ง โรงเรี ย น
การบริจาคสิ่งของจาเป็นให้ กับชุมชน
3. จัดกิจกรรมพัฒ นาชุม ชนอย่างยั่ ง ยื น อย่ างสม่ าเสมอ เช่ น การปรั บปรุ ง ทั ศนี ย ภาพของ
โรงเรียน การส่งเสริมแหล่งค้นคว้ าให้ กั บชุ ม ชนโดยการบริ จาคหนั ง สื อ ให้ กั บโรงพยาบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ให้ ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผ้ ูประสบภัยพิบตั แิ ละสาธารณภัยต่างๆ

5. เสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คณะกรรมการ ผู้ บริ ห าร และ
พนักงาน

109

นโยบายบริ หารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง คือกระบวนการที่ปฏิบตั โิ ดยคณะกรรมการผู้บริ หารระดับสูงและพนัก งาน
ทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกาหนดกลยุทธ์ และดาเนินงานโดยกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ได้ รั บการออกแบบเพื่อ ให้ ส ามารถบ่ง ชี เ้ หตุก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ดขึน้ และมี ผ ลกระทบต่อ องค์ ก ร และ
สามารถจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรั บเพื่อให้ ได้ รับความมั่นใจอย่างสมเหตุส มผล
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่อ งค์ก รก าหนดไว้ และมุ่ ง สู่ ก ารดาเนิ น ธุ ร กิ จที่ ยั่ ง ยื น โดยนโยบายการ
บริ หารความเสี่ยงมีดงั นี ้
1. คณะบริหารความเสี่ยงของบริ ษัท (Risk Management Committee: RMC) มี อ านาจหน้ าที่
สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริ ษัท
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้ าที่รับผิดชอบกาหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ ายและจัดทาตาราง
การประเมินความเสี่ยง กาหนดดัชนีชวี ้ ัดความเสี่ ย ง รวมทั ง้ จั ดท ารายงานที่ เกี่ ย วกั บความ
เสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบตั ิ ทัง้ มี ส่ วนร่ วมในการพั ฒ นาการบริ ห าร
ความเสี่ยง เพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็ จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่อ การดาเนิ น งานให้
บรรลุเป้าหมาย
3. การบ่งชีแ้ ละควบคุมความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่อ วั ตถุ ประสงค์ จะถู ก จั ดท าอย่ างเป็ น ระบบ
เพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ ภายใต้ การกากับดูแลของฝ่ ายบริ หาร
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4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ ของบริ ษัท ต้ อ งได้ รั บการอนุ มั ติโ ดย
คณะบริหารความเสี่ยงของบริษัทก่อนนาไปใช้ ปฏิบตั ิ
5. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อ บริ ษัท จะต้ อ งรายงาน
ความเสี่ยงนัน้ ให้ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ องรับทราบทันทีเพื่อดาเนินการจัดการต่อไป
การปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี ต้ ้ อ งปฏิบัติอ ย่ างเคร่ ง ครั ดและต่อ เนื่ อ งภายใต้
การควบคุมดูแลของคณะบริหารความเสี่ยงของบริ ษัท
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นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
และสิ่งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน
บริษัทยึดมั่น ในการดาเนิน ธุ ร กิ จภายใต้ จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จและหลั ก การก ากั บดูแล
กิจการที่ดี ควบคูไ่ ปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงผู้ ที่ มี ส่ วน
ได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ องตลอดจนทากิจกรรมต่างๆ เพื่ อ มี ส่ วนในการดูแลสิ่ ง แวดล้ อ ม การสร้ าง
ความเป็นอยู่ที่ดขี องคนในสังคมและชุมชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี ้
การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท ดาเนิน ธุร กิจอย่างถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ข้ อบัง คับ และระเบีย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก ากั บดูแลกิ จการ
ที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรั ชญาของบริ ษัท โดยคานึงถึงประโยชน์ ที่จะเกิดขึน้ ต่อผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกกลุ่ม
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี ดาเนินการแข่ง ขัน ธุ ร กิ จอย่ างเป็ น ธรรม
หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการละเมิ ดทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา รวมถึงการส่งเสริมความรั บผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขัน้ ตอน
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นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
และสิ่งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน (ต่ อ)
การต่อต้านการทุจริต
บริษัทต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รั ปชั่ น ทุ ก รู ปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อ การ
คอร์ รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัดและเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรื อ CAC)
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท สนั บ สนุ น การ ปฏิ บั ติ ต าม "ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน " และ
มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนีย้ ังมีการตรวจสอบประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชน
ในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบตั ติ ามนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนั บสนุ น
และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทจะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่ าเที ย มกั น และเป็ น ธรรม จั ดให้ มี ส วั ส ดิก าร
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทัง้ สนับสนุนความคิดในการส่งเสริ มสิทธิแรงงานและสวั ส ดิ
ภาพทางสังคมของผู้ใช้ แรงงาน ตลอดจนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ ย วข้ องกั บการรั บ
สมัครและจ้ างงานทุกประการอย่างเคร่ งครั ด
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้บริ โ ภค รวมถึ ง ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม ภายใต้เงื่อนไขที่เป็น ธรรมและให้ ข้ อ มู ล ผลิ ตภัณฑ์ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง เพี ย งพอ ไม่ เกิ น
ความเป็นจริง รั กษาความลับของลูกค้ าไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ ในทางมิชอบ
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นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
และสิ่งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน (ต่ อ)
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทถือเป็น ภาระหน้ าที่และความรั บผิ ดชอบที่ ส าคัญในการสนั บสนุ น ให้ มี ก ารจั ด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม สิ่งแวดล้ อม และพัฒนาชุมชน เพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพชี วิตที่ ดี
ในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการตอบแทนและคืนกาไรสู่สังคม
การจัดการสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท ตระหนัก และให้ ค วามส าคั ญ โดยมี ก ระบวนการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและ
ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม ความปลอดภัย และอาชี วอนามั ย ในกระบวนการธุ ร กิ จ รวมถึ ง
สนับสนุนให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัทสนับสนุนการสร้ างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมที่สร้ างความสมดุลของการดาเนิ น
ธุรกิจกับสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ทัง้ นี ้ บริษัทได้ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ผู้ บริ ห าร พนั ก งานรั บทราบ และปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวข้ างต้น เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์และมี ส่ วนร่ วมในความรั บผิ ดชอบต่อ สั ง คม
อย่างยั่งยืนต่อไป
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นโยบายความเท่ าเทียมกัน
ของผู้ทุพพลภาพ
ปั จจุบนั ผู้ทุพพลภาพนับรวมอยู่ในกาลังแรงงานสาคัญทั่วทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผ้ ูทุพพลภาพอีก
จานวนมากที่ต้องการปฏิบตั งิ านแต่ขาดโอกาสเนื่องจากอุปสรรคหลายอย่าง ในขณะที่ ความเติบโตทาง
เศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้ างงานได้ เพื่อให้ ผ้ ูทุ พ พลภาพได้ แสดงศัก ยภาพและใช้ ทั ก ษะให้
เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ บริ ษัทจึงกาหนดนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้ทุ พ พล
ภาพเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. บริษัทจะปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญั ติส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุณภาพชี วิตคนพิ ก าร พ.ศ.2550
และแก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ว่ า จ้ างผู้ ทุ พ พลภาพตามกระบวนการปกติ และ
กฎหมายในการจ้ างงานคนพิการอย่างเคร่ งครั ด
2. บริษัทจัดให้ มีหน่วยงานที่ให้ คาปรึ กษาและแนะนาสาหรั บผู้ทุพพลภาพ
3. บริษัทให้ ความเสมอภาคในการจ้ างงานโดยไม่คานึงถึงเหตุแห่งความพิการ
4. ในกรณีที่ลู ก จ้ างเกิด ความพิก ารในระหว่ า งการจ้ างงาน บริ ษัท จะคงสภาพการจ้ างงาน
ไว้ และให้ โอกาสทดลองทางานอื่นทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถกลับเข้ าปฏิบตั งิ านเช่นเดิมได้
5. พิจารณาค่าจ้ างสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งแยก
เพื่อให้ ผ้ ูทุพพลภาพได้ มีโ อกาสใช้ ความสามารถ มี ร ายได้ และพึ่ ง พาตนเองได้ ลดภาระของ
ครอบครั วและสังคมที่ต้องเลีย้ งดู รวมทัง้ เป็นการส่งเสริ มให้ ผ้ ูทุพพลภาพมี ส่ วนในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ของครอบครั วและประเทศ
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คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริ หารงานโดยยึดหลักจริ ยธรรม ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ ดีส าหรั บ
คณะกรรมการบริษัท
จดทะเบีย น กฎ ระเบีย บ และแนวปฏิบัติที่ เ กี่ ย วข้ อ งของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยมี ความมุ่ ง มั่ น ที่ จะพั ฒ นาเพื่ อ
ยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริษัท ไปสู่แนวปฏิบตั อิ ันเป็ นเลิศในระดับสากล
คำนิยำม
จริ ยธรรม หมายถึ ง คุณความดี ที่ ใ ช้เป็ นข้อ ปฏิ บัติใ นการประพฤติ ที่ ดีที่ ชอบ โดยมี
พืน้ ฐานมาจากกฎหมายหรื อศีล หรื อจากประเพณีวฒ
ั นธรรมของคนในแต่ละสังคม
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติ ปฏิ บัติอั น เหมาะสมแสดงถึ ง คุณธรรมและ
จริ ยธรรมที่พึงปฏิ บตั ิในการประกอบวิชาชีพที ่บคุ คลในแต่ละวิ ชาชีพได้ประมวลขึ้ น เป็ นหลั ก เพื ่อ ให้
สมาชิ กในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิ บตั ิ โดยมุ่งเน้นถึ งจริ ยธรรมปลู กฝัง และเสริ มสร้ างให้สมาชิ ก มี
จิ ตสานึ กบังเกิ ดขึ้นในตนเองเกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ในทางที ่ถูกที ่ควร และมุ่ ง หวัง ให้ ส มาชิ ก ได้
ยึ ดถื อ เพือ่ รักษาชือ่ เสียงและส่งเสริ มเกียรติ คณ
ุ ของสมาชิ ก และสาขาวิ ชาชีพของตน
บริ ษัท จึงตระหนัก ได้ ว่าจริ ย ธรรมเครื่ อ งมื อ ส าคัญที่ จะช่ วยให้ คณะกรรมการ ผู้ บริ ห าร และ
พนักงานทุกคน มีแนวทางปฏิบตั ติ นอย่างถู ก ต้ อ งเหมาะสม จึ ง ได้ ก าหนดจรรยาบรรณของบริ ษัท
(Code of conduct) ได้แก่ จรรยาบรรณของผู้บริ หาร กรรมการ และพนั ก งาน จรรยาบรรณธุ ร กิ จ
และจรรยาบรรณเจ้ าหน้ าที่ นั ก ลงทุน สั ม พั น ธ์ เพื่ อ เป็ น แนวทางการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ดี ส าหรั บ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป เนื่องจากบริ ษัทเชื่ อ ว่ าแนวทางที่ เกี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณเป็นเครื่องมือสาคัญในการนาไปสู่การปฏิบตั งิ านที่ดขี นึ ้
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โดยสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักจริ ยธรรม ได้ ดงั นี ้
1. บริษัทจะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งรั ด
2. บริษัทจะปฏิบตั ติ ามนโยบาย “การกากับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ” ของบริ ษัท
3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ซือ่ สัตย์ สุจริ ต และเป็ นธรรม
4. บริษัทจะปลูกฝังให้ พนักงานมีจิตสานึกที่ดแี ละยึดมั่นในการปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองดี
5. บริษัทจะคานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาเนินงานของบริ ษัทด้ วยความ
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท
6. บริษัทจะดาเนินธุรกิจด้วยความรั บผิดชอบและรั กษาประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ เสีย
7. บริษัทจะสร้ างระบบงานที่เข้ มแข็งเพื่อป้องกันการทุจริ ต ผ่านระบบการตรวจสอบภายใน
8. บริษัทกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องเข้ ารั บการปฐมนิเทศ
เพื่อรับทราบจรรยาบรรณของบริษัท (Code of conduct) และสามารถนาไปใช้ กับการ
ปฏิบตั งิ านได้
9. บริษัทกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบตั ติ ามนโยบาย “การ
กากับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ” ของบริ ษัทอย่างเคร่ งครั ด
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เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริ ษัท และ
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริ ษัทกาหนดให้ พนักงานทุกคนเข้ ารั บการปฐมนิเทศ
ซึง่ มีการให้ ความรู้เกี่ยวกับคูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการ ซึง่ ประกอบด้ วยหลักการกากับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร กรรมการ และพนั ก งาน จรรยาบรรณธุ ร กิ จ จรรยาบรรณเจ้ าหน้ าที่ นั ก
ลงทุ น สั ม พัน ธ์ ตลอดจนนโยบายส าคัญ และระเบีย บปฏิบัติที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ แ ก่
คณะกรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนัก งานทุ ก คนในการปฏิบัติตาม ซึ่ง ภายหลั ง การอบรมจะมี ก าร
ทดสอบเพื่อประเมินระดับความรู้และความเข้ าใจ เพื่อดาเนิ น การสื่ อ สารให้ พ นั ก งานมี ความเข้ าใจ
อย่างทั่วถึงมากขึน้ พร้ อมตระหนักถึงหน้ าที่ของตนเองในการส่งเสริ มการก ากั บดูแลกิ จการที่ ดีของ
บริ ษัทต่อไป
กำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
คณะกรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนต้ อ งรั บทราบและท าความเข้ าใจ
จรรยาบรรณของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นหลักในการปฏิบตั งิ าน ผู้ ล ะเว้ น ย่ อ มถู ก ลงโทษทางวิ นั ย ตาม
ความเหมาะสม และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
การปฏิบัติต ามจรรยาบรรณดัง กล่ า วไม่ อ าจก าหนดให้ ครอบคลุ ม ได้ ทุ ก กรณี หาก
พนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจหรื อปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริ ษัท ที่ มิ ได้ ก าหนด
ไว้ ให้ ท่านตอบคาถามกับตัวเองก่อนในเบืองต้
้ นดังนี ้
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- เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
- เป็นที่ยอมรับและสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้ หรื อไม่
- เป็นการกระทาที่ส่งผลในทางลบต่อความซือ่ สัตย์ หรื อชื่อเสีย งของบริ ษัท หรื อ พนั ก งาน
เองหรือไม่
กรณีไม่แน่ใจ หรือไม่อาจตัดสินใจได้ ว่าการตัดสินใจของตนนัน้ จะถูกต้ องหรื อไม่ ควรปรึ กษาหรื อ
สอบถามผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจในทุกระดับ หรื อ ผู้ จัดการฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุคคล
หรื อฝ่ ายก ากับหลั ก ทรั พ ย์ และประสานงานตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ หรื อ ฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน แล้ วแต่กรณี
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นโยบายการป้ องกันการใช้ ข้อมูล
ภายในและเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ ความสาคัญกับเรื่ องการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน อั น เป็ น ส่ วนส าคัญ
ในการเสริ มสร้ างการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูล
ภายในและเปิดเผยข้ อมูลขึน้ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ ข้ อ มู ล ภายในที่ ส าคัญของบริ ษัท ที่ ยั ง ไม่ ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อประโยชน์ ตอ่ ตนเองหรื อผู้อื่น โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลภายในที่สาคัญของบริษัท คือ ข้ อมูลที่มีความส าคัญและจู ง ใจให้ ผ้ ู ที่ รั บรู้ ข้ อ มู ล ท าการซือ้
หรื อขายหุ้น และข้ อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้ อมูลที่บริ ษัทจัดเก็ บไว้ และยั ง ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเป็นการชั่วคราว
2. แนวทางและมาตรการการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน มีดงั นี ้
2.1 ห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทางบการเงิน เลขานุ ก ารบริ ษัท
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย หรื อบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้ รั บการบอกกล่าวเกี่ ย วกั บข้ อ มู ล
ภายในที่สาคัญ เปิดเผยข้ อมูลที่สาคัญที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อ สาธารณชนแก่ บุคคลอื่ น รวมทั ง้ ห้ าม
ซือขายหลั
้
กทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และไม่ทา
การซือ้ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ของบริ ษัท อันเป็ นการเอาเปรี ย บต่อ บุคคลอื่ น โดยใช้ ข้ อ มู ล
ภายในที่ ส าคัญ ที่ยั ง ไม่ เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน ไม่ ว่า การกระท าดั ง กล่ าวจะเป็ น ไปเพื่ อ
ผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
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นโยบายการป้ องกันการใช้ ข้อมูล
ภายในและเปิ ดเผยข้ อมูล (ต่ อ)
2.2 กาหนดให้ กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคูส่ มรส และบุตรที่ ยั ง ไม่ บรรลุ นิ ติภาวะ จั ดท าและส่ ง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วั น นั บแต่วัน ที่ ได้ รั บการแต่ง ตัง้ รวมทั ง้ จั ดท าและ
จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ อันเนื่องมาจากการซือ้ ขาย โอน หรื อ รั บ
หลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทาการ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญั ติห ลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 และรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ที่ อ อกโดยบริ ษั ท ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส
2.3 ก าหนดให้ ก รรมการและผู้ บริ ห ารแจ้ ง ต่อ คณะกรรมการเกี่ ย วกั บ การซือ้ ขาย โอน หรื อ รั บ
หลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนดาเนินการทุกครั ง้
2.4 บริ ษัทมีหน้ าที่เปิดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนิน งานที่ ส าคัญของบริ ษัท ให้ ส าธารณชน
รั บทราบโดยทันทีและทั่วถึง ตามวิธีการของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และแนวทางการเปิ ดเผยข้ อ มู ล
ของบริษัท เพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลข่าวสารได้ เข้ าถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
2.5 บริ ษัทกาหนดให้ พนักงานทุกคน ยึดมั่นเกี่ยวกับการปกป้ อ งรั ก ษาความลั บของข้ อ มู ล ข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ และห้ ามมิให้ แสวงหาผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้ อื่ น
โดยใช้ ข้อมูลภายในที่สาคัญที่ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตอ่ บริ ษัท
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นโยบายการดูแลค่ าตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงาน
บริ ษัทจะดาเนินการจ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บการจ่ าย
ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดีย วกัน ตลอดจนจั ดให้ มี ส วั ส ดิก ารต่างๆ ซึ่ง มากกว่ าที่ ก ฎหมาย
กาหนด เช่น กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี เงินค่าเกษียณอายุงาน เบีย้ ขยั น
ค่าครองชีพ เงินค่าทาศพ ค่าทางานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบียขยั
้ นรายเดือน เบียขยั
้ น ต่อ เนื่ อ ง
ประจาปี ค่าอาหาร ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั เิ หตุสาหรั บพนักงานที่ มี อ ายุ ง าน 1 ปี ขึน้ ไป อี ก
ทัง้ มีการส่งเสริมให้ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้ พนักงานได้ ผ่อนคลายจากการทางาน และได้ ใ ช้ เวลา
ทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ พนักงานมีความรั กความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว
อีกทัง้ บริษัทยังสนับสนุนความคิดในการส่งเสริ มสิทธิแรงงานและสวัส ดิภาพทางสั ง คมของผู้ ใ ช้
แรงงาน บริ ษัท ได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบีย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการรั บสมั ครและจ้ างงานทุ ก
ประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กาหนดอัตราค่าจ้ างงานแรกเข้ าขัน้ ตา่ สาหรั บพนักงานรายเดือ น
และมีการปรับขึน้ ตามผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานในแต่ละปี
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นโยบายค่ าตอบแทนพนักงาน

บริ ษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสัน้ มีการกาหนดเป้าหมายการทางานของ
พนักงานและของบริษัทในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้ อ งกั บผลการปฏิบัติง านจริ ง ที่
เกิดขึน้ ในปีนนั ้ ๆ สาหรับในระยะยาว บริ ษัทมีการจัดทาแผนการบริ หารการเติบโตในตาแหน่ ง งานไว้
ล่วงหน้ า 5 ปี โดยมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็ น รายบุคคลรองรั บการเติบโตดัง กล่ าว ซึ่ง การจ่ าย
ค่าตอบแทนก็จะสอดคล้ องกับแต่ละตาแหน่งงาน ผลการปฏิบัติง านจริ ง ที่ เกิ ดขึน้ และนโยบายของ
บริ ษัทที่กาหนดไว้
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นโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากร

บริ ษั ท ให้ ความส าคัญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามปรั ช ญา “คนและองค์ ก รที่ เ ติ บ โตไป
พร้ อมกั น ” บริ ษัท สนับสนุน ให้ มีก ารพั ฒ นาบุคลากรทุ ก ระดับอย่ างทั่ วถึ ง และต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้ บรรลุเป้าหมายทางธุ ร กิ จ ซึ่ง บุคลากรทุ ก คนจะได้ รั บการ
พัฒนาตามสายอาชีพของตนเองเพื่อให้ เติบโตพร้ อมกับองค์กรอย่างยั่ งยืน
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นโยบายการไม่ เกี่ยวข้ องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทสนับสนุนการปฏิบตั ติ าม "ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้ าน
สิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนีค้ ณะผู้บริ หารของบริ ษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้ านสิทธิ ม นุ ษยชน
ในการพิจารณาดูแลพนักงาน และเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้ าเกณฑ์ ความเสี่ยงต่อชื่ อ เสี ย ง จะส่ ง
เรื่ องแจ้ งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากนีบ้ ริ ษัทได้ จัดให้ มีการอบรมและการวั ดผลแก่ พ นั ก งาน
ในเรื่ องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อนาไปปฏิบตั ิ เป็ น ส่ วนหนึ่ ง
ในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้เปิดช่องทางรับคาร้ องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ให้ พ นั ก งานสามารถส่ ง คา
ร้ องเรี ยน เรื่องราวการทุจริตคอร์ รัปชั่น การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบีย บ การได้ รั บการปฏิบัติอ ย่ างไม่
เป็ นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ โดยตรง ตลอดจน
กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทกาหนดให้ มีแสดงถึงการที่บริ ษัท ให้ ความส าคัญกั บความ
โปร่ งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้ เป็ นอย่างดี
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นโยบายการไม่ ล่วงละเมิด
ทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญเกี่ยวกั บทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์
ของบุคคลภายนอก บริษัทจึงมีน โยบายในการปฏิบัติเกี่ ย วกั บการไม่ ล ะเมิ ดทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา
หรื อลิขสิทธิ์ การนาผลงานหรื อ ข้ อ มู ล อั น เป็ น สิ ท ธิ ของบุคคลภายนอกที่ ได้ รั บมาหรื อ ที่ จะ
นามาใช้ ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าจะไม่ ล ะเมิ ดทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา
หรื อลิขสิ ท ธิ์ ข องผู้ อื่ น รวมทัง้ ไม่ ส นั บสนุ น การดาเนิ น การที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การล่ วงละเมิ ด
ทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ เป็ นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริ ษัทในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ
ด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดตัง้ เพื่ อ การใช้ ง านและจั ดท าฐานข้ อ มู ล ของ
ซอฟต์แวร์ (Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตา่ งๆ ที่ใช้ งานอยู่ในปั จจุบนั ของบริ ษัท จะ
ดาเนินการให้ สอดคล้ องกับ พรบ. ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
2. กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก ระดับ ต้ อ งปฏิบั ติต นให้ สอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ข้ อบังคับและข้ อผูกพันตามสัญญาทัง้ หมดเกี่ยวกับทรั พย์ สินทางปั ญญาที่ถูกต้ อง รวมถึง
สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ า และข้ อ มู ล กรรมสิ ท ธิ์ อื่ น ๆ โดยจะไม่ ล ะเมิ ดน าสิ ท ธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ ของบุคคลอื่นไปใช้ ในทางที่ผิด
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ทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ (ต่ อ)

3. ผลงานหรือข้ อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมา หรื อที่จะนามาใช้ ภ า ย ใ น
บริ ษัท จะต้ อ งตรวจสอบเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ าจะไม่ ล่ วงละเมิ ดทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาหรื อ
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
4. ผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติตามหน้ าที่ ถื อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาของบริ ษัท เมื่ อ
พ้ น สภาพจากการเป็ น พนั ก งานจะต้ อ งส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญาต่ างๆ รวมถึ ง
ผลงานต่างๆ คืนให้ บริษัทไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลที่จัดเก็บไว้ ในรู ปแบบใดๆ ก็ตาม
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นโยบายการปฏิบัติท่ีเป็ นธรรม
และรั บผิดชอบต่ อคู่แข่ ง
คูแ่ ข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริ ษัทต้ องแข่งขันตามวิถีทุนนิ ย มเสรี ใ นการท าธุ ร กิ จ การ
แข่งขันต้ องดาเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บดิ เบือนข้ อมูล หลอกลวง หรื อ ใช้ วิธีอื่ น ใดที่ ไม่ ถู ก ต้ อ งตาม
ครรลองของการแข่งขันที่ดี
ทัง้ นีบ้ ริษัทสามารถให้ การสนับสนุนการร่ วมมือกับคูแ่ ข่งทางการค้ าที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของผู้
มี ส่ วนได้ เสี ย ที่เกี่ย วข้ อ ง โดยมิใ ช่เป็ น การผู ก ขาดจั ดสรรรายได้ และส่ วนแบ่ง การตลาด การลด
คุณภาพของสินค้า และการกาหนดราคาสินค้ า อันจะก่อให้ เกิดผลเสียต่อ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ในภาพรวม อีกทัง้ บุคลากรของบริษัทต้องระมัดระวังในการติดต่อ กั บคู่แข่ ง และบุคลากรของคู่แข่ง
ทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ ความลับของบริ ษัทตกอยู่ในมือของคูแ่ ข่ง
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และ/หรื อเจ้ าหนี ้

บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายและการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม คานึ ง ถึ ง ประโยชน์
สู ง สุ ดของบริ ษัท ฯ และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้ รั บผลตอบแทนที่ เป็ น ธรรมต่อ ทั ง้ สองฝ่ าย
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามพั น ธสั ญญาที่ ตก
ลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่เกิดการปฏิบัติผิ ดจากข้ อ ตกลงทางการค้ า โดยเฉพาะเรื่ อ งเงื่ อ นไขคา้ ประกั น การ
บริ หารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนีบ้ ริ ษัทฯ จะพิจารณาเจรจาเพื่ อ ให้ บรรลุ ข้ อ ตกลงทั ง้
สองฝ่ าย หากไม่เป็นผลจึงจะดาเนินการตามกฏหมายและให้ เกิ ดความเป็ น ธรรมแก่ คู่สั ญญาอย่ าง
เต็มที่ ในกรณีเจ้ าหนีบ้ ริษัทจะปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาข้ อตกลงอย่างเคร่ งครั ด
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เพื่อให้ การบริหารจัดการภายในบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ ผู้ บริ ห าร
และพนักงานทุกคนจาเป็นต้องร่วมมือกันป้องกัน ตลอดจนต่อต้ านการกระทาอันเป็ น การทุ จริ ตและ
การให้ สินบน อีก ทั ง้ ปฏิบัติตามนโยบายอย่ างเคร่ ง ครั ด โดยการปฏิบัติห น้ าที่ ด้วยความซื่อ สั ตย์
โปร่ งใส เที่ยงตรง เพื่อให้ เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี และเป็ นธรรม
คำนิยำม
การทุจริ ต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โ ดยชอบด้วยกฎหมายส าหรั บตนเอง
หรื อผูอ้ ื ่น (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา (1))
การให้สินบน หมายถึง การเสนอ การให้คามั่ น สัญญา การให้ การรั บ หรื อ การเรี ย กร้ อ ง
ผลประโยชน์เพือ่ เป็ นสิ่งจูงใจให้บคุ คลกระทาอย่ างหนึ่ งอย่ างใดที ่ ผิ ดกฎหมาย ขัดต่ อ ศี ล ธรรมอั น ดี
หรื อทาลายความไว้วางใจ
ทัง้ นีบ้ ริษัทห้ ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้ อง
กับการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรื อทางอ้ อมต่อตนเอง ครอบครั ว เพื่ อ น และคนรู้ จั ก
ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็ น ผู้ รั บ ผู้ ใ ห้ หรื อ ผู้ เสนอให้ สิ น บน ทั ง้ ที่ เป็ น ตัวเงิ น หรื อ ไม่ เป็ น ตัวเงิ น แก่
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ บริ ษัท ได้ ดาเนิ น ธุ ร กิ จหรื อ ติดต่อ ด้ วย โดยจะปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและการให้ สินบนอย่างเคร่ งครั ดตามแนวทางการปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
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และการให้ สินบน (ต่ อ)
1. บริ ษัท มีน โยบายต่อ ต้ านการทุ จ ริ ต และการให้ สิ น บนอย่ างสิ น้ เชิ ง และถื อ ปฏิ บัติ ตาม
กฎหมายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการทุจริ ตและการให้ สินบนในประเทศไทย
2. คณะกรรมการ ผู้บริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คน ไม่ มี พ ฤติก รรมใดที่ แสดงให้ เห็ น ว่ าเป็ น การ
รั บหรือติดสินบนแก่ผ้ ู มีส่ วนได้ เสี ย ในเรื่ อ งที่ ตนท าหน้ าที่ รั บผิ ดชอบทั ง้ ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
เพื่อให้ ได้มาซึง่ ผลประโยชน์โดยมิชอบ
3. ในการจัดซือ้ จัดจ้ าง ต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนของบริ ษัทอย่างเคร่ งครั ด โปร่ งใส สา มา ร ถ
ตรวจสอบได้
4. หากพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ต หรื อส่อไปในทางทุจริ ต ที่ มี ผ ลเกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษัท
ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้ อม ต้องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชา
รั บทราบทัน ที หรื อ แจ้ งผ่ านช่อ งทางการแจ้ ง เบาะแสบนเว็ บไซต์ ของบริ ษัท (หั วข้ อ การแจ้ ง
เบาะแส) หรือกล่องรับข้ อคิดเห็น (กล่องแดงของฝ่ ายบริ หารทรั พยากรบุคคล) โดยผู้แจ้ งเบาะแส/
ผู้ร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอีย ดของเรื่ อ งที่ จะแจ้ ง พร้ อมชื่ อ ที่ อ ยู่ และหมายเลขโทรศัพ ท์
ที่สามารถติดต่อได้ทุกครัง้
5. คณะกรรมการและผู้บริหาร ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ ให้ คาปรึ ก ษา
เพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ แก่ผ้ ู ใ ต้ บังคับบัญชาเกี่ ย วกั บการต่อ ต้ านการทุ จริ ตและการให้ สิ น บน
เพื่อให้ พนักงานได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่ งครั ด
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บริ ษัทไม่เกี่ยวข้ อง ไม่ยอมรับการคอร์ รัปชั่นใดๆ ทั ง้ สิน้ ไม่ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม ไม่ ว่าในทุ ก
รู ปแบบ ได้ แก่ การนาเสนอ การให้ คามั่นสัญญา การขอ การเรี ยกร้ อง การให้ หรื อรั บสิน บน การกรรโชก
หรื อการกระทาพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์ รั ปชั่ น โดยครอบคลุ ม ถึ ง ธุ ร กิ จและรายการทั ง้ หมดในทุ ก
ประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมกัน นี บ้ ริ ษัท ได้ ก าหนดขัน้ ตอนเพื่ อ ต่อ ต้ านคอร์ รั ปชั่ น อย่ าง
ละเอียด รวมถึงต่อต้านผู้เกี่ยวข้ อ งกับการทุจริ ต เพื่อให้ การปฏิบัติเป็ น ไปตามนโยบายนี ้ ทั ง้ นี บ้ ริ ษัท จะ
สอบทานขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บการเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ ระเบีย บ
ข้ อ บัง คับ และข้ อ ก าหนดกฎหมาย เพื่อ รั ก ษาชื่ อ เสี ย งของบริ ษัท โดยห้ ามกรรมการ ผู้ บริ ห าร และ
พนักงานทุกระดับทุกคนไม่ให้ เรียกร้ อง ดาเนินการ หรื อยอมรั บการคอร์ รั ปชั่ น เพื่ อ ประโยชน์ ต่อ ตนเอง
ครอบครั ว เพื่อน และคนรู้จัก และต้ อ งปฏิบัติตามนโยบายนี โ้ ดยทั่ วกั น ตลอดจนส่ ง เสริ ม การเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นอีกด้ วย
1. วัตถุประสงค์
 เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นอย่างสิน้ เชิง
 เพื่อกาหนดขัน้ ตอนการสอบทานและกากับติดตามให้ มั่นใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
 เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานทุกระดับเฝ้าระวั ง และรายงานการพบเห็ น การคอร์ รั ปชั่ น ผ่ านช่ อ ง
ทางการสื่อสารที่ปลอดภัย
2. นิยาม
คอร์ รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้ อานาจที่ได้ มาโดยหน้ าที่เพื่อแสวงหา/เอือ้ ผลประโยชน์
ให้ กับตนเอง พวกพ้ อง และ/หรือผู้อื่น เพื่อให้ ได้ ม าซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น ผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไม่ เหมาะสมทาง
ธุรกิจ หรื อผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม รวมถึงการกระทาใดๆ ที่ ขัดหรื อ แย้ ง กั บ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
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รู ปแบบของการคอร์ รัปชั่น ได้แก่ การให้ ของขวัญหรื อบริ การ การให้ เงิ น สดหรื อ สิ่ ง ของทดแทน
การให้ สินบนเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และการคอร์ รัปชั่นระหว่างหน่วยงานเอกชน การช่ วยเหลื อ ทางการเมื อ ง
การบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้ เงิน สนับสนุ น การให้ ค่าอ านวยความสะดวก การให้ ค่าของขวั ญ
ค่าบริ การต้ อนรับ ค่าใช้ จ่ายเลีย้ งรับรอง และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ซึง่ ทาให้ เกิดการใช้ อานาจอย่างไม่ถูกต้ อง
3. ขอบเขต
 นโยบายฉบับนีบ้ งั คับใช้ กับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับทุกคนของบริ ษัท
 บริ ษัทคาดหวังให้ ผ้ ูจัดจาหน่ายสินค้ า/บริ การ และผู้รับเหมา ที่มีความเกี่ ย วข้ อ งหรื อ กระท าการ
ในนามบริษัทปฏิบตั ติ ามนโยบายนี ้
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
 ผู้บริ หารทุกคนมีหน้ าที่รับผิดชอบทาให้ มั่นใจว่า ผู้ ใ ต้ บัง คับบัญชาของตนได้ ตระหนั ก ถึ ง และมี
ความเข้ าใจนโยบายฉบับนี ้ โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและสม่าเสมอ
 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทุกคนต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
ฉบับนี ้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่ าฝื น จะต้ องรายงานผู้ บัง คับบัญชาหรื อ กล่ อ งรั บความ
คิดเห็นทันที
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้ าที่ ก ากั บดูแลนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชั่น เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัท ได้ ปฏิบัติตามภาระหน้ าที่ ตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณที่กาหนดไว้

 คณะกรรมการบริ ษัท ท าหน้ าที่ดูแลให้ บริ ษัท ปฏิบัติใ ห้ เป็ น ไปตามกฎหมาย โดยกฎหมาย
ดังกล่าวรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการห้ ามจ่ายสินบน หรื อการสนับสนุนการทุจริ ต

133

นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น (ต่ อ)
5. แนวทางปฏิบตั ิ
5.1 บททั่วไป
 บริ ษัทจัดให้ มีนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น และให้ ความร่ วมมื อ กั บองค์ ก รภายนอก ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
 บริ ษัทต่อต้านและไม่สนับสนุนการกระทาที่เป็ นการคอร์ รั ปชั่ น ทุ ก รู ปแบบ อี ก ทั ง้ มุ่ ง มั่ น ที่ จะน า
มาตรการเชิงป้องกันมาใช้ ในการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น
 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคนของบริ ษัทเข้ ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยก
รั บผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดที่อาจเข้ าข่ายพิจารณาได้ ว่าเป็ นการคอร์ รัปชั่น
 บริ ษัทจะปฏิบตั ติ าม หลักจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท และกฎหมายของประเทศไทย
ในการต่อต้านคอร์ รัปชั่น
 บริ ษัทกาหนดให้ การดาเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่ างเคร่ ง ครั ด หรื อ ถ้ า
เกิดข้ อผิดพลาดในกระบวนการดาเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้ รับโทษ
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยไม่มีการวิ่งเต้ นให้ พ้นผิด
 คณะกรรมการและผู้ บริ ห าร ให้ ก ารยอมรั บต่อ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ฯ รวมทั ง้ มี ความ
รั บผิดชอบต่อการนามาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชั่นไปปฏิบตั ิ
 คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น และรายงาน
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาส
 คณะกรรมการบริษัท จะดาเนินการทบทวนนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น ปี ละ 1 ครั ง้
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5.2 การช่วยเหลือทางการเมือง
 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุ น ทั ง้ ที่ เป็ น ตัวเงิ น และไม่ เป็ น ตัวเงิ น แก่ พ รรค
การเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรั บเลือกตังทางการเมื
้
อง
 บริ ษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้ ก ารสนั บสนุ น หรื อ กระท าการอั น เป็ น การ
ฝั กใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง มีอิสระทางความคิด การตัดสิ น ใจ และการกระท า
โดยไม่อิงกับการเมือง
 บริ ษัทไม่มีนโยบายให้ การสนับสนุนทางการเงิน ทรั พยากร หรื อทรั พย์ สินอื่นใดของบริ ษั ท ไม่ ว่า
ทางตรงหรือทางอ้ อม
 ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับทุกคนมีสิทธิเสรี ภาพในการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมื อ งภายใต้
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้ างความเป็ นพนักงาน หรื อน าทรั พ ย์ สิ น อุ ปกรณ์
เครื่ องมือของบริษัทไปใช้ เพื่อ ประโยชน์ ใ นการดาเนิ น การใดๆ ในทางการเมื อ ง หากเข้ าร่ วม
จะต้ องพึงระมัดระวังการดาเนินการใดๆ ที่อาจทาให้ เกิดความเข้ าใจว่าบริ ษัทได้ ให้ การสนั บสนุ น
หรื อฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
5.3 การบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้ เงินสนับสนุน

 แนวทางในการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้ เงินสนับสนุนของบริษัท อยู่ภายใต้การดาเนินการ
ของคณะผู้บริหาร โดยบริจาคหรือการให้ เงินสนับสนุ น จะพิ จารณาตามอ านาจอนุ มั ติใ นแต่ล ะ
ระดับชัน้ ของผู้มีอานาจที่บริษัทกาหนดไว้ โดยรู ปแบบการบริ จาคอาจให้ ใ นรู ปแบบของเงิ น หรื อ
สิ่งของอื่นใดที่ไม่ใช่ตวั เงิน โดยบริจาคหรื อการให้ เงินสนับสนุนดังกล่าวนัน้ บริ ษัทมิได้ กระทาเพื่อ
ใช้ เป็นข้ ออ้ างหรือเส้ นทางสาหรับการคอร์ รัปชั่น
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 บริ ษัทกาหนดให้ มีการกากับดูแลเรื่องการบริ จาคหรื อ การให้ เงิ น สนั บสนุ น โดยก าหนดให้ ต้อ ง
จั ด ท าเป็ น บัน ทึ ก (Memo) ระบุชื่ อ หน่ ว ยงานหรื อ บุ คคลผู้ รั บ บริ จาคหรื อ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น
วัตถุประสงค์ในการบริจาคหรื อ การให้ เงิ น สนั บสนุ น พร้ อมเอกสารหลั ก ฐานเพื่ อ เสนอต่อ ผู้ มี
อานาจอนุมัตติ ามระเบียบของบริษัทที่กาหนดไว้
5.4 ค่าอานวยความสะดวก
ค่าอานวยความสะดวก หมายถึง เงินซึง่ จ่ายให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐเพื่ อ เร่ ง ประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ เจ้ าหน้ าที่บคุ คลดังกล่าวมีหน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั อิ ยู่แล้ ว
ทัง้ นีบ้ ริษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวก อย่ างไรก็ ตามการจ่ ายเงิ น ค่าอ านวย
ความสะดวกสามารถกระทาได้ในกรณีที่พนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็ นภัยคุก คามต่อ ร่ างกายหรื อ
ชีวิต โดยก่อนการจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวก จะต้ อ งจั ดท าเป็ น บัน ทึ ก (Memo) ระบุชื่อ หน่ วยงาน
หรื อบุคคลผู้รับเงิน วัตถุประสงค์ พร้ อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอต่อผู้มีอานาจอนุ มั ติตามระเบีย บของ
บริ ษัทที่กาหนดไว้
5.5 ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ ค่าใช้ จ่ายเลีย้ งรั บรอง และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
 บริ ษัทตระหนักดีว่าการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดกี ับพันธมิตรทางธุรกิจเป็ น สิ่ ง ส าคัญที่ จะน ามาซึ่ง
ความสาเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท

 บริษัท ห้ ามมิใ ห้ ก รรมการ ผู้ บริ ห าร และพนัก งานทุก ระดับทุก คน มีก ารรั บของขวัญหรื อ ให้
ของขวัญ บริการต้อนรับ และรายจ่ายอื่นๆ หากบริ ษัทเห็นว่าการกระทาเหล่านัน้ จะมี ผ ลกระทบ
เกี่ยวกับการดาเนินการของบริษัท
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 ผู้บริ หาร พนักงาน สามารถให้ /รับของขวัญ ค่าบริ การต้ อ นรั บ และค่าใช้ จ่ายเลี ย้ งรั บรอง จาก
บุคคลใดๆ ได้ หากเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อ ดังต่อไปนี ้
1. ไม่เป็นการกระทาที่ตงใจครอบง
ั้
า ชักนา หรื อ ตอบ แทนบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ง
ความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรื อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นอย่ างชั ดเจน หรื อ
แอบแฝงเพื่อให้ ได้มาซึง่ การช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
2. เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. เป็นการให้ ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน
4. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด
5. เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ ของขวั ญเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ในช่ วงเทศกาลปี ใ หม่ ซึ่ง ถื อ
เป็ นธรรมเนียมปกติ
6. ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ ถูกต้ องตามกาลเทศะ
7. เป็นการให้ อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

 หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคนได้รับของขวัญในรู ปของเงิน หรื อ สิ่งของที่
พิ จารณาว่ามีมูล ค่าเกิน กว่า 3,000 บาท (ไม่ ส ามารถปฏิเสธได้ และจะต้ อ งรั บ) จะต้ อ งแจ้ ง
ผู้บงั คับบัญชาหรือแจ้ งฝ่ ายตรวจสอบภายในทราบและน าส่ ง ของขวั ญดัง กล่ าวแก่ ฝ่ ายบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุคคล เพื่อ น าไปเป็ น ของรางวั ล ให้ พ นั ก งานหรื อ บริ จาคเพื่ อ การกุ ศ ลตามความ
เหมาะสมต่อไป
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5.6 บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
 บริ ษัทห้ ามกรรมการ ผู้บริการ และพนักงานทุกระดับทุกคน ว่าจ้ างตัวแทนหรื อตัวกลางทางธุรกิจ
ใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทาการคอร์ รัปชั่น
 ผู้จัดจาหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมา บริ ษัทจัดให้ มีการจัดซือจั
้ ดหาด้ วยความเป็ นธรรมและ
โปร่ งใส รวมทัง้ จะด าเนิน การประเมิ น เพื่ อ คัดเลื อ กผู้ จั ดจาหน่ ายและผู้ รั บเหมาด้ ว ยความ
รอบคอบตามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของบริ ษัทที่กาหนดไว้ อย่างเคร่ งครั ด ทัง้ นีบ้ ริ ษัทจะแจ้ ง ผู้ จัด
จาหน่ายและผู้รับเหมาให้ รับทราบนโยบายฉบับนี ้ และทางบริ ษัทสงวนสิทธิ์ที่จะบอกยกเลิ ก การ
จัดซือจั
้ ดหาและว่าจ้ าง หากพบว่าผู้จัดจาหน่ายและผู้รับเหมากระทาการคอร์ รัปชั่น
6. การประเมินความเสี่ยง*
การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์ รัปชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทุกฝ่ ายงานตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบริ หารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์ รัปชั่นที่อาจเกิดขึน้ และผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และการ
ดาเนินงานขององค์กร โดยดาเนินการในเชิงรุ กเพื่อประเมิน และทบทวนความเสี่ยงด้ านการคอร์ รั ปชั่ น ที่
อาจเกิดขึน้ อย่างสม่าเสมอ (อย่างน้ อยปีละครั ง้ ) เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึน้ หรื อผลประเมินความเสี่ ย งที่
เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องกับปัจจัยต่างๆ หรื อรู ปแบบคอร์ รัปชั่น ที่ เปลี่ ย นแปลงไป ทั ง้ นี เ้ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
ความเสี่ยงฯ ได้ถูกระบุและจัดการอย่างทันกาล และสามารถประเมินความเสี่ ย งด้ านการทุ จริ ต (Fraud
Risk Assessment) ซึง่ รวมถึงการคอร์ รัปชั่น ควบคูก่ ับการประเมิ น ความเสี่ ย งองค์ ก ร (Enterprise Risk
Assessment) ได้ โดยมีแนวทางการประเมินความเสี่ยงตามคูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงที่ ก าหนดไว้ สรุ ป
ได้ ดงั นี ้

138

นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น (ต่ อ)

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง เป็ นผู้ระบุและประเมินความเสี่ ย งด้ าน
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และด้ านผลกระทบ (Impact) รวมทัง้ การจั ดหามาตรการเพื่ อ ลด
หรื อจัดการความเสี่ยงด้านคอร์ รัปชั่นให้ อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรั บได้
 ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวมผลการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ านคอร์ รั ปชั่ น จั ดท าเอกสาร
ความเสี่ ย ง และติด ตามการ ด าเนิ น งานตามแผนจั ด การ ความเสี่ ย ง เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
7. การควบคุม*
 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมทัง้ ด้ านการเงิน การดาเนิ น การของกระบวนการ
ทางบัญชี การเก็บบันทึกข้ อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริ ษัท ที่เกี่ย วข้ อ ง เพื่ อ จั ดการความ
เสี่ยงด้านทุจริตและคอร์ รัปชั่น
 บริ ษัทมีขนั ้ ตอนการหารือผลการควบคุมภายในที่ เกี่ ย วกั บมาตรการต่อ ต้ านการคอร์ รั ปชั่ น กั บ
บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ
 บริ ษัท มี คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้ มี ก ารควบคุม ภายในให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สอบทานให้ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพี ย งพอ และกระบวนการ
อื่นที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
 บริ ษัทมีขนั ้ ตอนให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อ ต้ านการ
คอร์ รัปชั่นนี ้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้
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นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น (ต่ อ)
8. การจัดเก็บรั กษาข้ อมูล
 บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน หลั ก การ รวมทั ง้ กฎหมายที่ บัง คับใช้ เกี่ ย วกั บการ
รายงานข้ อมูลทางบัญชีและการเงิน
 ค่าใช้ จ่ายทุกประเภทจะต้องมีเอกสารประกอบ รวมทัง้ จัดเก็บและรั กษาข้ อมูลของบริ ษัท จะต้ อ ง
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
 บริ ษัทไม่อนุญาตให้ มีการบันทึกข้ อมู ล ที่ เป็ น เท็ จ ผิ ดหลั ก การ ไม่ ส มบูร ณ์ หรื อ ท าการตกแต่ง
บัญชี รวมทั ง้ จะต้ อ งไม่มีบัญชีน อกงบการเงิ น เพื่ อ ใช้ ส นั บสนุ น หรื อ ปกปิ ดการจ่ ายเงิ น ที่ ไ ม่
เหมาะสม
9. ทรั พยากรบุคคล
บริ ษัทจะนานโยบายฉบับนีม้ าใช้ เป็นส่วนหนึ่งในการบริ หารงานบุคลากรของบริ ษัท
10. การอบรมและการสื่อสาร
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคน สามารถศึก ษานโยบายฉบับนี ไ้ ด้ จากเว็ บไซต์
บริ ษัท
http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=4

 บริษัทสนับสนุนให้ ผ้ ูจัดจาหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมา ยึดมั่นในมาตรฐานการรั บผิดชอบ
ต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท
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นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น (ต่ อ)
 การอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี ้
กลุ่มเป้าหมาย
การอบรม
กรรมการ
 เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท แ จ้ ง
ก าหนดการอบรมเกี่ ย วกั บการ
ทุจริ ตคอร์ รั ป ชั่ น ทุ ก หลั ก สู ตรที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ร ร ม ก า ร ใ ห้
กรรมการทราบทางอีเมล์ ทุกครั ง้
 กรรมการ เข้ ารั บการอบรมตาม
กาหนดการ
 ก ร ร ม ก า ร แ จ้ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบ
ในกรณีที่บริ ษัท ต้ อ งดาเนิ น การ
ในประเด็น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหลั ง การ
อบรม (ถ้ ามี)
ผู้บริหาร และ เป็ น ส่ ว น หนึ่ ง ขอ งการปฐมนิ เ ท ศ
พนักงาน
(แบบรั บฟั งการบรรยาย) หรื อ ก่ อ น
เข้ ารับตาแหน่งของบริ ษัท

ผู้จัดจาหน่าย
สินค้า/บริการ
และผู้รับเหมา

ใช้ การสื่อสารทดแทน
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การสื่อสาร
 ทบทวน นโ ยบายฯ ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ประจ า
ทุกปี
 รายงานความคืบหน้ า เกี่ ย วกั บการ
ด า เ นิ น ก า ร ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัททุกครั ง้

 ทบทวนนโยบายฯ ในที่ ประชุ ม ฝ่ าย
บริ หารเป็ นประจาทุกไตรมาส
 ให้ ความรู้ ในกิ จ กรรม "กรรมการ
ผู้จัดการพบพนักงาน เป็ นประจาทุ ก
ไตรมาส"
สื่ อ สา ร น โ ย บาย ฉบั บ นี ้ ตั ง้ แ ต่ เ ริ่ ม
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จและในภายหลั ง
ตามความเหมาะสม

นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น (ต่ อ)
11. กรณีมีข้อสงสัย
หากพนักงานเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระทาใด อาจเข้ าลักษณะเป็ นการคอร์ รัปชั่นหรื อ ในกรณี
มีคาถามหรื อข้ อสงสัย พนักงานควรปรึกษาผู้บงั คับบัญชาโดยตรง หรื อติดต่อฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อ
ฝ่ ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรั พย์ และนักลงทุนสัมพันธ์
12. การรายงานการพบเห็นการคอร์ รัปชั่น/แจ้ งเบาะแส/ข้ อร้ องเรี ยน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้ กลไกในการติดต่อ การรายงานการพบเห็นการคอร์ รั ปชั่ น /แจ้ ง
เบาะแส/ข้ อร้ องเรียน ทางคณะกรรมการบริษัท จึงจัดให้ มีช่องทางในการรั บและจั ดการกั บข้ อ ร้ องเรี ย น
ของผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทาง ดังนี ้
ติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริ ษัท
เว็บไซต์ของบริษัท

: www.thaisteelcable.com (หัวข้ อ แจ้ งเบาะแส)

ไปรษณีย์

: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริ ษัท
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบุรี 20160

กล่องรับความคิดเห็น

QR Code (แทนกล่องแดง) สาหรั บพนักงานบริ ษัททุกระดับ
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นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น (ต่ อ)
ทัง้ นีส้ ามารถรายงานประเด็น ที่พ บอย่ างเร่ ง ด่วน ต่อ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ โ ดยการติดต่อ
เลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลข 038 447 200 – 10 ต่อ 401, 122
โดยเบาะแส ข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะต่างๆ จะได้ รับการพิจารณาและดาเนินการตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาเป็ น รายกรณีไปโดยไม่ เปิ ดเผยชื่ อ ผู้ แจ้ ง รวมทั ง้ จั ดเก็ บข้ อ มู ล ดัง กล่ าวไว้ เป็ น
ความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ ง เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้ งดัง กล่ าว
อย่างแน่นอน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูลผู้แจ้ งไว้ เป็ นความลับ และได้ กาหนดขัน้ ตอนการรั บเรื่ อ ง
และการสอบสวน ซึง่ เรื่องร้ องเรียนดังกล่าวจะรั บรู้ เฉพาะในกลุ่ ม บุคคลที่ เกี่ ย วด้ วยเท่ านั น้ บริ ษัท จะใช้
ข้ อมูลการแจ้ งนีเ้ พื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกากับการปฏิบตั งิ านภายใน หรื อ เปิ ดเผยตามคาสั่ ง
โดยชอบด้ วยกฎหมาย ตามคาสั่งศาล และ/หรื อตามคาสั่งของสานักงาน ก.ล.ต. ตลท. หน่วยงานราชการ
และ/หรื อ หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ย วข้ อ ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิ จารณาและรายงาน
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอตามความเหมาะสมต่อไป
ผู้แจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่ างจริ ง จั ง และจะได้ รั บความคุ้ม ครอง
โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้ อานาจบังคับบัญชาในทางมิชอบหรื อการกระทาที่ไม่เป็ นธรรม เพื่อ ตอบโต้
การกระทาของผู้แจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
ผู้แจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียนจะต้องกระทาการโดยสุจริ ต หากบริ ษัทพบว่าการแจ้ งเบาะแสหรื อ
ข้ อร้ องเรี ยนเป็นเท็จ หรือทุจริต หรือมีเจตนากลั่นแกล้ งให้ ผ้ อู ื่นได้ รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดู
หมิ่น หรือทาให้ ได้รับความอับอาย ฯลฯ บริษัทจะดาเนินการตามสมควรต่อไป
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นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น (ต่ อ)
13. กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับการรายงานการคอร์ รัปชั่น/แจ้ งเบาะแส/ข้ อร้ องเรี ยน
13.1 ตรวจสอบหาข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมข้ อเท็จจริ ง และมอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรื อ จั ดตัง้
คณะอนุกรรมการดาเนินการตรวจสอบตามขัน้ ตอนต่อไป
13.2 ประมวลผลและกลั่นกรองข้ อมูล
13.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประมวลผลและกลั่นกรองข้ อมูล เพื่อพิจารณาขัน้ ตอน
วิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง ตลอดจนนาเสนอมาตรการระงับการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ข้ อบังคับ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และมอบหมายให้ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อ จั ดตัง้
คณะอนุกรรมการดาเนินการตรวจสอบตามขัน้ ตอนต่อไป
13.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ตัด สิ น ใจ
ดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป เพื่อบรรเทาความเสียหายให้ กั บผู้ ที่ ได้ รั บผลกระทบ โดยคานึ ง ถึ ง
ความเสียหายโดยรวมทัง้ หมด
13.3 รายงานผล
13.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบแจ้ งกลับผู้ร้องเรี ยนในกรณีที่ผ้ ูร้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง
และมอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือจัดตังคณะอนุ
้
กรรมการดาเนิ น การตรวจสอบตามขัน้ ตอน
ต่อไป
13.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึน้
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13.4 ระยะเวลาดาเนินการ
13.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบหาข้ อ เท็ จจริ ง ประมวลผลและ
กลั่นกรองข้ อมูลภายใน 30 วันทาการ นับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
13.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ตัด สิ น ใจ
ดาเนินการตามความเหมาะสมภายใน 30 วันทาการ นับจากข้ อ 13.4.1
13.4.3 กรณีที่มีความจาเป็ นไม่สามารถดาเนินการแล้ วเสร็ จภายในก าหนดการข้ างต้ น
ข้ อ 13.4.1 - 13.4.2 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอประธานคณะกรรมการบริ ษัท พิ จารณาขยาย
ระยะเวลาดาเนินการได้ครัง้ ละไม่เกิน 7 วันทาการ
14. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/แจ้ งเบาะแส
 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั น้ จะท าให้ เกิ ดความ
ไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
 ในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิ ดเผยตัวผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน

 บริษัทจะเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็นความลับ และคานึงถึงความปลอดภัย ของผู้ ร้ องเรี ย น โดย
กาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็ นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ ความร่ วมมื อ ในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบตั ทิ ี่ไม่เป็ นธรรม อัน เนื่ อ งมาจากสาเหตุแห่ ง การ
แจ้ งข้ อร้ องเรียน/เบาะแส
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15. การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 บริ ษัทให้ ความมั่นใจกับกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้ องทัง้ หมด ว่าจะไม่ มี ผ้ ู ใ ดต้ อ ง
ถูกลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อ ได้ รั บผลกระทบใดๆ จากการปฏิ เสธการติดสิ น บน ถึ ง แม้ ว่าการ
ปฏิเสธดังกล่าว จะส่งผลให้ บริษัทสูญเสียหรื อพลาดโอกาสทางธุรกิจ บริ ษัทเชื่อมั่ น ว่ านโยบายฯ
จะช่วยสร้ างคุณค่าให้ กับบริษัทในระยะยาว นอกจากนีบ้ ริ ษัทจะไม่ยินยอมให้ ผ้ ูใดมากระท าการ
ข่มขู่ คุกคาม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้ องที่ตงใจปฏิ
ั้
บตั ติ ามนโยบายฉบับนี ้
 หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้ องทัง้ หมดเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรื อหน่วง
เหนี่ยว สามารถรายงานการพบเห็นการคอร์ รัปชั่น/แจ้ งเบาะแส/ข้ อ ร้ องเรี ย นต่อ คณะกรรมการ
บริ ษัท ผ่านช่องทางการรายงานตามนโยบายฉบับนี ้
16. การฝ่ าฝื นนโยบาย
 การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนีแ้ ละ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่
ปฏิบตั ติ ามได้

 ผู้ บริ ห ารและพนัก งานทุก ระดับทุก คน ที่ก ระท าการทุจริ ตคอร์ รั ปชั่ น ฝ่ าฝื น การปฏิบัติตาม
นโยบายนี ้ เป็นการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณของบริ ษัท ซึง่ ต้ องได้ รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย
ตามระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
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 กรรมการ ที่กระทาการทุจริตคอร์ รัปชั่น ฝ่ าฝื นการปฏิบตั ติ ามนโยบายนี ้ จะได้ รั บการพิ จารณา
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม หรื ออาจได้ รับโทษตามกฎหมาย
 ผู้จัดจาหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมาใดๆ ของบริ ษัทที่ฝ่าฝื นหลักเกณฑ์ ตามนโยบายฉบับนี ้
หรื อทราบถึงการกระทาที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี ้ แต่ไม่ได้ รายงานให้ ผ้ ูบริ ห ารของบริ ษัท รั บทราบ
หรื อให้ ข้อมูลไม่ถูกต้องเมื่อเจ้ าหน้ าที่สอบสวนของบริ ษัทได้ สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับการกระท าที่
อาจขัดต่อนโยบายฉบับนี ้ อาจถูกบอกเลิกสัญญาได้
17. การติดตามและทบทวน*
บริ ษัทจัดให้ มีการทบทวนนโยบายฉบับนีเ้ ป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั ง้ ) โดย
พิจารณาถึงสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องที่เปลี่ยนแปลงไป เสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ และประสิทธิผลของมาตรการต่อต้ านการคอร์ รั ปชั่ น ตลอดจน
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบผลการประเมินความเสี่ยง และสถานะดาเนินการมาตรการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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18. ผลการกากับติดตามและผลการประเมินการปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ
บริ ษัท ก าหนดให้ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน จั ด ท าแผนการตรวจสอบภายในประจาปี และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดาเนิน การประเมิ น ความเสี่ ย งและแผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง ทั ง้ นี ้
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า มี ก ารก ากั บ ติด ตามและรายงานผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายฯ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทรั บทราบทุกไตรมาส ตลอดจนเปิ ดเผยข้ อ มู ล ดัง กล่ าว
ลงในรายงานประจาปีตามนโยบายของบริษัท
19. มาตรฐานการเปิดเผยข้ อมูล
กรอบการรายงานแห่งความยั่งยืนขององค์การแห่งความริ เริ่ ม ว่ าด้ วยการรายงานสากล (GRI:
Global Reporting Initiative) ประเด็นการต่อต้ านการทุจริ ต
20. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 คูม่ ือหลักการกากับดูแลกิจการ
 จรรยาบรรณบริษัท
 ข้ อบังคับบริษัท
 กฎระเบียบบริษัท
หมายเหตุ : *อ้ างอิ ง กรอ บการ ควบคุม ภายในของ COSO: The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission
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นโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชน
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและมุ่งเน้ นให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเติบโตอย่ างยั่ ง ยื น
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิตที่ดใี นสังคมไทย ด้ วยจิ ตส านึ ก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอ บริ ษัทถือเป็ นภาระหน้ าที่และความรั บผิ ดชอบที่ ส าคัญในการ
สนับสนุนให้ มีการจัดกิจกรรมที่เป็ น ประโยชน์ ต่อ ชุ ม ชน สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และพั ฒ นาชุ ม ชน
โดยรอบให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีใ นด้ านต่างๆ อย่ างต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น การตอบแทนและเป็ น การ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี ้
1. คณะกรรมการมอบหมายให้ ผ้ ูบริ หารดาเนินการจัดกิจกรรมซึง่ เป็ นกิจกรรมที่พัฒนาชุม ชนเป็ น
ประจาทุกปี
2. ผู้บริหารรายงานกาหนดการและผลการจัดกิจกรรม เปิ ดเผยต่อ สาธารณชนทุ ก ปี ใ นรายงาน
ความยั่งยืนของบริษัท
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วมในการเสนอกิจกรรมซึง่ เป็ นกิจกรรมที่
พัฒนาชุมชนและเข้ าร่วมกิจกรรมตามกาหนดการ
4. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ ลูกค้ า คูค่ ้ า เข้ าร่ วมกิจกรรมซึง่ เป็ นกิจกรรมที่พัฒนาชุ ม ชนตาม
กาหนดการ
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นโยบายการรายงานการมีส่วนได้ เสีย
ของกรรมการ ผู้บริ หาร
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ที่
แก้ ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้ ออกประกาศที่ ทจ. 2/2552 กาหนดให้ กรรมการและ
ผู้บริ หารต้องรายงานให้ บริษัททราบถึงการรายงานการมี ส่ วนได้ เสี ย ของตน หรื อ ของบุคคลที่ มี ความ
เกี่ยวข้ องซึง่ เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท โดยให้ มี ผ ลนั บตัง้ แต่วัน ที่ 1
กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทมีข้อมูลประกอบการดาเนิ น การตามข้ อ ก าหนด
เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึง่ เป็ นรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ และ
อาจนาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษัท นอกจากนี ก้ ารที่กรรมการและผู้บริ หารต้ อ งปฏิบัติห น้ าที่
ด้ วยความระมัดระวังและซือ่ สัตย์สุจริต (Fiduciary duties) ซึง่ ต้ อ งตัดสิ น ใจโดยไม่ มี ส่ วนได้ เสี ย ไม่ ว่า
ทางตรงหรือทางอ้ อมในเรื่องที่ตดั สินใจ ข้ อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็ นประโยชน์ ตอ่ การติดตามดูแลให้
การทาหน้ าที่ของกรรรมการและผู้บริหารเป็ นไปตามหลักการดังกล่าว
บริ ษัทจึงได้กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่ มี ความเกี่ ย วข้ อ งดาเนิ น การรายงานการมี
ส่วนได้ เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังต่อไปนี ้
1. รายงานครัง้ แรกภายใน 15 วันนับจากคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมัตแิ บบรายงานฯ
2. แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทุกครั ง้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เลขานุการบริษัทรวบรวมข้ อมูลเพื่อนาเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานฯ

150

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้ เสีย
ของกรรมการ ผู้บริ หาร
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (ต่ อ)
ทัง้ นีส้ ามารถขอรับแบบแจ้ งรายงานการมี ส่ วนได้ เสี ย ของกรรมการผู้ บริ ห ารและบุคคลที่ มี ความ
เกี่ยวข้ อง ได้ที่ฝ่ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรั พย์ และนัก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ หมายเลข
ติดต่อ (038) 447 200 – 10 ต่อ 401, 122 หรื อทางอีเมล์ ir@thaisteelcable.com
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นโยบายจานวนองค์ ประชุมขัน้ ต่า
ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีการประชุม อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครั ง้ โดยกาหนดตารางการประชุ ม
ไว้ เป็ นการล่วงหน้ าตลอดทัง้ ปี และแจ้ งให้ คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ อาจมี ก ารประชุ ม พิ เศษตาม
ความเหมาะสม โดยกาหนดวาระการประชุม และแจ้ งให้ สมาชิกทราบล่วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วั น ท าการ
ก่อนถึงวันประชุม และให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอ
ทัง้ นีใ้ นการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีกรรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ ากึ่ ง หนึ่ ง ของจานวน
กรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ ประธานกรรมการทาหน้ าที่ เป็ น ประธานในที่ ประชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อ ไม่ ส ามารถปฏิบัติห น้ าที่ ได้ ใ นกรณีมี
รองประธานกรรมการอยู่ให้ รองประธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ประชุ ม แต่ห ากไม่ มี ร องประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุ ม เลื อ ก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจานวนองค์ประชุมขัน้ ตา่ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ ง เสี ย ง
ในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนใน
เรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสีย งเพิ่ ม ขึ น้ อี ก เสี ย งหนึ่ ง เพื่ อ เป็ น เสี ย ง
ชีข้ าด
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นโยบายส่ งเสริมให้ กรรมการ
พัฒนาความรู้ อย่ างต่ อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัท มีความรั บผิ ดชอบต่อ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย เกี่ ย วกั บการดาเนิ น ธุ ร กิ จของ
บริ ษัท และการกากับดูแลให้ การบริหารจัดการเป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้ าหมายที่ ก าหนด
ไว้ ซึง่ จะก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย
เพื่อให้ กรรมการทุกท่านมีศกั ยภาพสามารถขับเคลื่ อ นบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามวิ สั ย ทั ศน์ และ
ภารกิจของบริษัทที่กาหนดไว้ ได้นนั ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการพัฒนาความรู้
และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในแง่การกากับดูแลกิจการ ภาวะอุ ตสาหกรรม ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้ าที่อ ย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ทั ง้ นี ้
กรรมการบริษัทต้องเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องอย่างน้ อย 1 ท่านต่อปี
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นโยบายในการไปดารงตาแหน่ งกรรมการ
ที่บริ ษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
เพื่ อ ให้ ก รรมการผู้ จัดการสามารถอุ ทิ ศเวลาในการปฏิ บัติห น้ าที่ ใ นบริ ษัท ได้ อ ย่ างเต็ม ที่ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน คณะกรรมการบริ ษัท มี น โยบายและก าหนดวิ ธีปฏิบัติใ นการไป
ดารงตาแหน่งใดๆ ที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้ เป็ น ไปตามหลั ก การก ากั บดูแลกิ จการที่ ดี
โดยให้ กรรมการผู้จัดการมีหน้ าที่รายงานเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อบริ ษัท ประเภทธุ ร กิ จ และการดารง
ตาแหน่ ง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุ มั ติก่ อ นเข้ ารั บตาแหน่ ง ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 3 เดือ น
นอกเหนือจากการรายงานส่วนได้เสียเมื่อเข้ าดารงตาแหน่ง และกรรมการผู้จัดการไม่ ส ามารถเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริ ษัท ทัง้ นีไ้ ม่นับรวมบริ ษัทย่อย บริ ษัทในเครื อ และ
บริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัท มีความจาเป็ น ต้ อ งเข้ าไปก ากั บดูแลการบริ ห ารจั ดการเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัท
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นโยบายการสรรหากรรมการและ
กรรมการอิสระ และคุณสมบัติ
การสรรหา
คณะกรรมการฯ ให้ ความสาคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกาหนดนโยบายว่ า
คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้ สามารถให้ คาแนะนาการดาเนิ น
ธุรกิจได้ อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด
ในการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็ นอัน ดับแรก
และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ตามวิธีการที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ล่วงหน้ า
คุณสมบัติกรรมการ
ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ บืองต้
้ น ดังต่อไปนี ้
1. มีความรู้ ความชานาญในการดาเนินธุรกิจ
2. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารองค์กรในระดับไม่ตา่ กว่าผู้จัดการอย่างน้ อย 5 ปี ขนึ ้ ไป
3. เป็นผู้มีธรรมาภิบาล มีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามที่ระบุไว้ ในกฏหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และไม่เคยถูกดาเนินคดีทางอาญา
4. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าที่กรรมการได้ อย่างเต็มที่และเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมอื่นๆ ที่สาคัญได้ ทุกครั ง้
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นโยบายการสรรหากรรมการและ
กรรมการอิสระ และคุณสมบัติ (ต่ อ)
โครงการและความหลากหลายของคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ ประกอบด้ วยกรรมการที่ เป็ น ผู้ บริ ห ารและกรรมการอิ ส ระ โดยกรรมการอิ ส ระ
จะต้ องมีจานวนไม่ตา่ กว่าสามคน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ คณะ
คณะกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายว่ า คณะกรรมการต้ อ งประกอบด้ วยผู้ ทรงคุณวุ ฒิ จากหลาย
สาขา เพื่ อ สามารถให้ ค าแนะน าการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม และรอบด้ า น มากที่ สุ ด
แต่จะต้ องมีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริ ษัท และกรรมการที่มีทักษะในวิชาชี พ ทางบัญชี
ประเภทหนึ่งท่านเป็นอย่างน้ อย ดังนี ้
ความเชี่ยวชาญและทักษะ
ธุรกิจยานยนต์

กรรมการ

กรรมการอิสระ

1. คุณสรรเสริ ญ
2. คุณมากาโต
3. คุณสริ ศ
4. คุณฮาจิเมะ
5. คุณสันติ
6. คุณวุฒิภูมิ
1. คุณทวีฉัตร

จุฬางกูร
1. คุณวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
เทราอุรา
พัฒนะเมลือง
คาโตะ
พัฒนะเมลือง
จุฬางกูร
จุฬางกูร
1.คุณปริ ญญา ไววัฒนา

ธุรกิจอื่น

-

1.คุณอภินันท์ ณ ระนอง
2.คุณฉั ตรชัย เอียสกุล

รวม

7 ท่ าน

บัญชี / การเงิน
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4 ท่ าน

นโยบายการแจ้ งเบาะแส
การกระทาผิด
เพื่อให้ บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละให้ สิทธิแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสี ย สามารถรายงานการ
พบเห็นการคอร์ รัปชั่น/แจ้ งเบาะแส/ข้ อร้ องเรี ยนการทุ จริ ต การกระท าผิ ดกฎหมาย จรรยาบรรณหรื อ
นโยบายบริษัท หรือการเรียกร้ องการถูกละเมิดสิทธิ หรื อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท
บริษัทจึงจัดให้ มีช่องทางในการรั บและจัดการกับข้ อร้ องเรี ย นของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย โดยผ่ าน
ช่องทางดังนี ้
ติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เว็บไซต์ของบริษัท
: www.thaisteelcable.com (หัวข้ อ แจ้ งเบาะแส)
ไปรษณีย์
: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ
บริ ษัท
บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบุ รี
20160
กล่องรับความคิดเห็น

QR Code (แทนกล่องแดง) สาหรั บพนักงานบริ ษัททุก
ระดับ
ทัง้ นีส้ ามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่ งด่วนต่อคณะกรรมการบริ ษัท ได้ โดยการติดต่อ
เลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลข 038 447 200 – 10 ต่อ 401, 122
โดยเบาะแส ข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะต่างๆ จะได้ รับการพิจารณาและดาเนิ น การตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป ไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ ง รวมทั ง้ จั ดเก็ บข้ อ มู ล ดัง กล่ าวไว้
เป็ นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ ง เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าจะไม่ ได้ รั บผลกระทบใดๆ จากการแจ้ ง
ดังกล่าวอย่างแน่นอน
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นโยบายการแจ้ งเบาะแส
การกระทาผิด (ต่ อ)
บริษัทให้ ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูลผู้แจ้ งไว้ เป็ นความลับ และได้ กาหนดขั น้ ตอนการรั บ
เรื่ องและการสอบสวน ซึง่ เรื่องร้ องเรียนดังกล่าวจะรั บรู้ เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวด้ วยเท่านัน้ บริ ษัท จะ
ใช้ ข้อมูลการแจ้ งนีเ้ พื่อประโยชน์ในการบริ ห ารงานและก ากั บการปฏิบัติง านภายในหรื อ เปิ ดเผยตาม
คาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคาสั่งศาล และ/หรื อตามคาสั่งของสานักงาน ก.ล.ต, ตลท. หน่ วยงาน
ราชการ และ/หรื อ หน่วยงานก ากับดูแลที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิ จารณาและ
รายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอตามความเหมาะสมต่อไป
ผู้ แจ้ งเบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย นจะได้ รั บการตอบสนองอย่ างจริ ง จั ง และจะได้ รั บความ
คุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้ อานาจบังคับบัญชาในทางมิ ชอบหรื อการกระท าที่ ไม่ เป็ น ธรรม
เพื่อตอบโต้การกระทาของผู้แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
ผู้ แจ้ งเบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย นจะต้ อ งกระท าการโดยสุ จริ ต หากบริ ษัท พบว่ าการแจ้ ง
เบาะแสหรือข้ อร้ องเรียนเป็นเท็จหรือทุจริ ตหรื อมีเจตนากลั่นแกล้ งให้ ผู้อื่นได้ รับความเสียหาย เสื่ อ มเสี ย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือทาให้ ได้รับความอับอาย ฯลฯ บริ ษัทจะดาเนินการตามสมควรต่อไป
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นโยบายว่ าด้ วยการสืบทอดตาแหน่ ง

เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพในการประกอบธุร กิ จอย่ างต่อ เนื่ อ ง ลดความเสี่ ย งในกรณีตาแหน่ ง
ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง ที่มี ความส าคัญ ว่า งลง และให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ น ผู้ จัดท าแผนสื บ
ทอดตาแหน่งผู้บริหาร ตังแต่
้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้จัดการ จนถึงผู้จัดการทั่วไป และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
ระดับประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การ
หลักการ
ให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการ
วิธีการ
เมื่ อ ตาแหน่งผู้ บริ ห ารระดับประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร / กรรมการผู้ จัดการ ว่ างลงหรื อ ผู้ อ ยู่ ใ น
ตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ในตาแหน่งได้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้ องจัดให้ มีการประชุ ม เพื่ อ เสนอ
รายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม หรือเสนอให้ ผ้ ู บริ ห ารในระดับรองลงมาท าหน้ าที่ รั ก ษาการในตาแหน่ ง
ดังกล่าว และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
ทัง้ นี ้ กรณีเสนอให้ ผ้ ูบริหารในระดับรองลงมาทาหน้ าทีร่ ั กษาการให้ มีระยะเวลารั กษาการไม่น้อย
กว่า 3 เดือน เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ มีเวลาเพียงพอในการสรรหาบุคคลที่สมควรเข้ ามาดารง
ตาแหน่งแทน
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นโยบายว่ าด้ วยการสืบทอดตาแหน่ ง
(ต่ อ)
หากผลงานของผู้ที่รักษาตาแหน่งดังกล่าวเป็ นที่น่าพอใจต่อคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหา
ฯ จะเสนอให้ ดารงตาแหน่งทดแทนต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าบุคคลที่ รั ก ษาการดั ง กล่ าวมี
ผลงานไม่เป็ นที่น่าพอใจ ให้ คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมดารงตาแหน่งต่อไป
คุณสมบัตเิ บืองต้
้ นของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ/หรื อกรรมการผู้จัดการ
 การศึกษาไม่ตา่ กว่าระดับปริญญาโท ในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวมีระดับการศึก ษาต่ากว่ าปริ ญญาโท
แต่มีคณ
ุ สมบัตดิ ้านอื่น ๆ ให้ เป็นดุล ยพิ นิ จของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่ า สมควรพิ จารณาต่อ ไป
หรื อไม่
 มีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารตังแต่
้ กรรมการผู้จัดการขององค์กรที่มีรายได้ ใกล้ เคียงกับบริ ษัท
ฯ หรือมีลักษณะอุตสาหกรรมใกล้ เคียงกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
 มีความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ และมีแนวคิดที่ส อดคล้ อ งกั บนโยบายการก ากั บดูแลกิ จการ การท า
ธุรกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร

 เป็นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม มีจริยธรรม ไม่มีประวัตเิ สื่อมเสีย ไม่เคยต้ องคดีอาญา

160

นโยบายว่ าด้ วยการสืบทอดตาแหน่ ง
(ต่ อ)
ระดับผู้จดั การทั่วไปอาวุโส และผู้จดั การทั่วไป
หลักการ
ให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป
วิธีการ
กาหนดให้ ผ้ ูบริหารในระดับตังแต่
้ ผ้ ู จัดการทั่ วไปอาวุ โ ส และผู้ จัดการทั่ วไป มี ก ารวางแผนสื บทอด
ตาแหน่งของตนเอง โดยถ่ายทอดความรู้ใ นการท างานให้ กั บพนั ก งานที่ มี ศัก ยภาพ และมี แนวโน้ ม ว่ าจะ
ปฏิบตั หิ น้ าที่แทนตนเองได้ ในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ ได้ เช่ น การลาออก หรื อ
การเกษียณอายุ
คุณสมบัตเิ บืองต้
้ นของผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป
 การศึกษาไม่ตา่ กว่าระดับปริญญาตรี
 มี ประสบการณ์ใ นตาแหน่งผู้ บริ ห ารขององค์ ก รที่ มี ร ายได้ ใ กล้ เคีย งกั บบริ ษัท ฯ หรื อ มี ลั ก ษณะ
อุตสาหกรรมใกล้ เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
 มีความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ และมีแนวคิดที่ส อดคล้ อ งกั บนโยบายการก ากั บดูแลกิ จการ การท า
ธุรกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร

 เป็นผู้ที่มีคณ
ุ ธรรม มีจริยธรรม ไม่มีประวัตเิ สื่อมเสีย ไม่เคยต้ องคดีอาญา
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นโยบายด้ านภาษี

บริ ษัทมุ่งมั่นในการเป็ น องค์ก รที่มีก ารเติบโตอย่ างมี คุณค่าและมี ความรั บผิ ดชอบด้ านภาษี อ ย่ างยั่ ง ยื น
รวมทัง้ มุ่งเน้ นเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดใี นการรั บผิดชอบภาษีเพื่อ สร้ างมู ล ค่าเพิ่ ม ให้ แก่ สั ง คม และ
สร้ างความไว้ วางใจให้ กับผู้มีส่วนได้เสียทัง้ หมด
โดยมีแนวทางการปฏิบตั ดิ งั นี ้
1.การปฏิบตั ติ ามกระบวนการภาษี โดยยึดถือและปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบีย บข้ อ บัง คับเกี่ ย วกั บภาษี
ของภาครั ฐ รวมถึงการใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้ รับจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
2. บริ ษัทมีการติดต่อกับหน่วยงานกากับดูแลภาษีอย่างเปิ ดเผยและสามารถตรวจสอบได้
3.การบริ หารความเสี่ยงด้านภาษี โดยบริ ษัท ยึ ดถื อ และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบีย บข้ อ บัง คับทั ง้ มุ่ ง
จัดการความเสี่ยง (ด้านภาษี) ได้ แก่ ผลจากภาษี ที่ เกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายด้ านภาษี ห รื อ แนว
ทางการบริ หารภาษีของภาครัฐ การประเมิน ความเสี่ ย งในกิ จกรรมเกี่ ย วกั บภาษี ทั ง้ หมดโดยละเอี ย ด ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการกากับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร และความเสี่ ย งใน
การรายงานทางการเงิน
4.การรายงานภาระด้านภาษีตอ่ ภาครัฐอย่างโปร่ ง ใส และสอดคล้ อ งกั บข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับภาระด้านภาษีทงั ้ หมด
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ภาคผนวก

ภาคผนวก

คานิยาม
- บริ ษัท

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

- คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำร บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

- กรรมกำร

กรรมกำร บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

- ผู้บริ หำร

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส
ผู้จัดกำรทั่วไป ผู้จัดกำรของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

- พนักงำน

พนักงำน พนักงำนสัญญำจ้ ำงและผู้ปฏิบตั งิ ำนสมทบของ
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

- ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงำน ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำและเจ้ ำหนี ้ ผู้ ร่ วมทุ น และพั น ธมิ ตรทำง
ธุรกิจ ภำครั ฐ ภำคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม

- สอบทำน

กำรทบทวนหรื อตรวจทำนกำรปฏิบตั งิ ำนวิธีกำรเงื่อนไขเหตุกำรณ์หรื อ รำยงำน
ต่ำงๆ

- รำยกำรที่เกี่ยวโยง

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
หรือกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยกับกรรมกำรผู้บริ หำร
หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ องตำมกฏหมำยว่ำด้ วยหลักทรั พย์ และตลำด
หลักทรัพย์
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ภาคผนวก (ต่ อ)

คานิยาม
- บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง

ห้ ำงหุ้นส่วนหรื อนิตบิ คุ คลตำมมำตรำ 258 (3) ถึง (7)
แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535

- ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

- กำรให้ สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

กำรดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีควำมต้ องกำรส่วนตัวหรื อของบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องไม่ว่ำโดยทำงสำยเลือดหรื อทำงอื่นใดเข้ ำมำมีอิทธิพล
ต่อกำรตัดสินใจซึง่ อำจขัดขวำงหรื อเป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
กำรให้ สิทธิพิเศษ ในรู ปของ เงิน ทรั พย์ สิน สิ่ ง ของ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
เพื่อเป็ นสินนำ้ ใจ เป็ นรำงวัล หรื อ เพื่อกำรสร้ ำงสัมพันธภำพที่ดี

- บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี ้
(1) บุคคลที่มีอำนำจควบคุม กิ จกำรบริ ษัท และในกรณีที่ เป็ น นิ ติบุคคล
ให้ หมำยควำมรวมถึงกรรมกำรของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้ วย
(2) คูส่ มรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิตภิ ำวะ ของกรรมกำร
ผู้บริ หำร หรื อบุคคลตำม (1)
(3) นิตบิ คุ คลที่บคุ คลตำม (1) หรื อ (2) มีอำนำจควบคุมกิจกำร
(4) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตำมที่คณะกรรมกำรก ำกั บตลำดทุ น ประกำศ
กำหนด

- ประเพณีนิยม
- กำรให้ สินบน

เทศกำล วั น ส ำคัญ หรื อ กิ จ กรรมที่ มี ก ำรปฏิบั ติ สื บ เนื่ อ งกั น มำ
เป็ นเอกลักษณ์ และมีควำมสำคัญต่อสังคม
กำรเสนอ ให้ ห รื อ รั บของขวั ญ รำงวั ล ห รื อ ผลปร ะโ ยชน์ อื่ น ใด
ให้ แก่ตนเอง หรื อจำกบุคคลซึง่ ต้ องกำรโน้ มน้ ำวให้ กระท ำกำรบำงอย่ ำง
ที่ไม่สุจริ ต ผิดกฎหมำย หรื อผิดจริ ยธรรมทำงธุรกิจ

ภาคผนวก (ต่ อ)

ภาคผนวก (ต่ อ)

- กำรทุจริ ต

- กำรเปิ ดเผยข้ อมูล

กำรติดสินบนทุกรู ปแบบ เช่น เสนอให้ สัญญำ มอบให้ ให้ คำมั่น
เรี ยกร้ องหรื อรั บเงิน / ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่เหมำะสมกับ
หน่วยงำนของรั ฐ หน่วยงำนเอกชน คูค่ ้ ำ ลูกค้ ำและผู้มีส่วนได้ เสียทุก
กลุ่ม ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
กำรเปิ ดเผยรำยละเอียดข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทำงธุรกิจของ
บริ ษัทตำม พ.ร.บ.บริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรั พย์ ฯ
พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ของตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์

เอกสารอ้ างอิง

เอกสารอ้ างอิง
1. หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร 5 หมวด (ฉบับปรั บปรุ งปี 2549): ศูนย์ พัฒนำกำกับดูแลกิจกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551
3. ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดสี ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน: ตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
4. รำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำร: ตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
5. คูม่ ือกรรมกำรบริษทั จดทะเบียน: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์
6. เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. หลักเกณฑ์กำรประเมินสถำนภำพบรรษัทภิบำล: สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
8. The Roles, Duties and Responsibilities of the Director of Listed Companies: DCP Program:
Thai Institute of Directors
9. OECD Principles of Corporate Governance: Organization for Economic Co-operation and
Development
10. GRI and ISO 26000: How to use the GRI Guidelines in conjunction with ISO 26000
11. UN Global Compact
12. หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดสี ำหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560
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