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บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ผลิตสายควบคมุยานยนต์ระดบัโลก สร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผู้

ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียตอ่การด าเนินธุรกิจ เพิ่มมลูคา่ขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของ

บริษัท ด้วยการบริหารจดัการธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการอนัเป็นสากล เพ่ือให้สามารถบรรลุ

เปา้หมายและรักษาคณุธรรมอนัเป็นคณุคา่พืน้ฐานขององค์กรชัน้น า  ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึง

ได้จดัท าและอนมุตัิ ”นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” เพ่ือส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลขององค์กร  โดย

มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคณุธรรม จริยธรรม และความซ่ือสตัย์สจุริต บนพืน้ฐาน

จริยธรรมทางธุรกิจ  ใช้เป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท  

ซึง่จะน าไปสูอ่งค์กรท่ียัง่ยืนอยา่งแท้จริง 

 

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ  

มีดงันี ้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตัิตามคู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการของบริษัท และบริหารจดัการธุรกิจทกุระดบัด้วยความเช่ือมัน่ ศรัทธา และเข้าใจ

ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ โดยถือเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององค์กร 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  ต้องยึดมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบตัิตอ่ผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบตัิงานเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็ม

ความสามารถด้วยความสจุริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  สามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการ

ก ากับดูแลกิจการของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนิน

ธุรกิจและมาตรฐานสากล  ตลอดจนความต้องการของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 

4. บริษัทจดัท าเส้นทางการฝึกอบรมบคุลากร (Training Road Map) ส าหรับทกุต าแหน่ง

งาน เพ่ือให้มีการศกึษาและทบทวนคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เน่ือง   

5. บริษัทเพิ่มชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์คูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการให้พนกังานทกุคน

รับทราบ  โดยการตดิบอร์ดข้อมลูขา่วสาร  

6. ผู้บริหารทุกคนได้รับฟังสรุปสาระส าคัญคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการในท่ีประชุม

ระดบับริหารเป็นประจ าทกุปี 

7. คณะกรรมการ  ด าเนินการติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบายฯ รายงานในแบบแสดง

รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ทกุปี  เร่ิม พ.ศ. 2558 และทบทวนคู่มือหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ าทกุปี 

8. เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร   แจ้งเบาะแสหรือข้อ

ร้องเรียนเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ  รายงานทางการเงินท่ีไม่

ถกูต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่องตอ่คณะกรรมการบริษัทได้  โดยผู้ มีส่วนได้

เสียสามารถแจ้งต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

ตดัสินใจด าเนินการตามความเหมาะสมตอ่ไป 
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บริษัทมีการบริหารและปฏิบตัิงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี โดย

ตระหนักถึงความส าคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดย

ตลอด ด้วยความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มท่ีของทุกฝ่าย ทัง้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานทุกคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลกัการก ากับดแูลกิจการ  ซึ่งได้รวมถึงจรรยาบรรณของ

กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงาน  จรรยาบรรณธุรกิจ  จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์  ตลอดจน

นโยบายส าคญัและระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มี

ส่วนเ ก่ียวข้องไ ด้ เ สีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแ ล้ว หมวดข้อมูลส าห รับนัก ลงทุน 

(Investor Information) หวัข้อเอกสารเผยแพร่ (Publication) 
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1. บริษัทจะด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการขยายความเติบโตด้านผล

ประกอบการและก าไรส าหรับผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากความมี

ประสิทธิภาพ และการประกอบธุรกิจและการด าเนินงานท่ีดีของบริษัท 

2. บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการท่ีจะได้รับทราบถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นตา่งๆ เพ่ือประเมินว่า

ธุรกิจท่ีลงทนุนัน้ ก าลงัถกูจดัการไปในทิศทางใด โดยบริษัทจะท ารายงานข้อมลูท่ีชดัเจน และ

ถกูต้องท่ีเก่ียวกบัการจดัการบริหารบริษัท สถานะทางการเงินของบริษัท และผลประกอบการ

ของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบอย่างสม ่าเสมอตามเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

3. บริษัทจะยดึมัน่ในนโยบายของบริษัทในการเก็บรักษาบนัทึกข้อมลูและจดัท าสมดุบญัชีตา่งๆ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและตามหลกัมาตรฐานการบญัชีโดยทัว่ไป 

4. บริษัทจะปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
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บริษัทมุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยก าหนดเป็นนโยบายดงันี ้
 

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และ

เคารพจารีตประเพณีท้องถ่ินในประเทศท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของบริษัท 

4. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจ าต้องไม่กระท าการช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือร่วมมือ

สง่เสริมการหลีกเล่ียงการปฏิบตัติามกฏหมายหรือระเบียบตา่ง ๆ 

5. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และ

รายงานข้อมลูเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัติามกฏหมายหรือระเบียบตา่งๆ 

 

การปฏิบัตติามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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1. ท าความเข้าใจเนือ้หาสาระของคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

2. เรียนรู้เนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน 

3. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาสาระของคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการอย่าง

สม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

4. ให้ความรู้ความเข้าใจกบับคุคลอ่ืนกรณีท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีอาจเก่ียวข้องกบับริษัทหรืออาจ

เกิดผลกระทบตอ่บริษัท 

5. เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ท าการปรึกษากับผู้ บงัคบับัญชา หรือฝ่ายประสานงาน

ตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

6. แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ 

7. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ กบัหนว่ยงานหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย 

8. ผู้บังคบับัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการ ตลอดจน

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานให้พนกังานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้าใจว่าการปฏิบตัิ

ตามหลกัก ากบัดแูลกิจการเป็นสิ่งท่ีถกูต้องและต้องปฏิบตัิ 

ข้อแนะน าเก่ียวกับคู่มือ 
หลักการก ากับดแูลกิจการ 
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บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ี

จะต้องรับทราบ และปฏิบตัติามนโยบาย และข้อก าหนดท่ีมีอยูใ่นคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการของ

บริษัท อีกทัง้ผู้บริหารทุกระดบัจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการส่งเสริมให้

พนักงานภายใต้การบงัคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 
 

บริษัทจะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีผิดกฏหมาย หรือขัดกับหลักการก ากับดูแลกิจการ หาก

คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานกระท าผิดหลกัการก ากบัดแูลกิจการตามท่ีก าหนดไว้จะได้รับ

โทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการกระท าท่ีเช่ือได้ว่าท าผิดกฏหมาย กฏเกณฑ์ ระเบียบ และ

ข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทจะสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีรัฐด าเนินการตอ่ไป 
 

หากพนักงานทุกระดับของบริษัทประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับ

จรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้ตัง้ค าถามเก่ียวกบัการกระท า

นัน้กบัตนเองดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระท านัน้ขดัตอ่กฏหมายหรือไม่ 

2. การกระท านัน้ขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

หรือไม ่

3. การกระท านัน้สง่ผลเสียตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทอย่างร้ายแรงหรือไม่ 

 

 
การตดิตามดแูลให้มีการปฏิบัต ิ
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ทัง้นี ้หากพนกังานพบการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือ หลกัการก ากับดแูลกิจการ ให้แจ้งข้อ

ร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนกัลงทุนสัมพันธ์ บริษัทจะ

ด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้แจ้ง

ข้อร้องเรียนหรือข้อกลา่วหาดงักลา่ว (รายละเอียดตามมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครอง

ผู้แจ้งเบาะแส) 

 
การตดิตามดแูลให้มีการปฏิบัต ิ(ต่อ) 
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เพื่อให้มีการปฏิบตัติอ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตาม

หลักการก ากับดแูลกิจการ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท หรือจากการปฏิบตัขิองพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระท าผิดกฏหมายหรือจรรยาบรรณ 
รวมถึงพฤตกิรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบตัอิย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท าที่ขาดความ
ระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยการแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือส่งจดหมายมาที่ 

 
   บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
    
   700/737 หมู่ 1, ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบรีุ 20160 

   (น าส่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท) 
 
   www.thaisteelcable.com (หัวข้อการแจ้งเบาะแส) 
 
   ir@thaisteelcable.com 
 
   +66 38 447 200–15 หมายเลขตอ่ 626 
 
   +66 38 185 025 
 

  กล่องรับความคดิเห็น (กล่องแดง) ส าหรับพนักงานบริษัททุกระดบั 
   สามารถน าส่งได้ที่ ณ อาคารส านักงาน และอาคารโรงงาน 

มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแส 
และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 
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โดยเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะตา่งๆ จะได้รับการพิจารณาและด าเนินการตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณไีปโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้ง รวมทัง้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็น
ความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้ แจ้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้ง
ดงักล่าวอย่างแน่นอน 

 
บริษัทให้ความส าคญักับการเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับและได้ก าหนดขัน้ตอนการรับเร่ือง

และการสอบสวน ซึง่เร่ืองร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวด้วยเท่านัน้ บริษัท  
จะใช้ข้อมูลการแจ้งนีเ้พื่อประโยชน์ในการบริหารงานและก ากับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผย
ตามค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามค าสั่งศาล และ/หรือตามค าสั่งของส านักงาน ก.ล.ต, ตลท. 
หน่วยงานราชการ และ /หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่ เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
จะพิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 

 

มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแส 
และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส (ต่อ) 

13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการด าเนิ นธุรกิจ ให้บรรลุตาม

เป้าหมาย โดยได้บรูณาการประเดน็ทางสังคม สิ่งแวดล้อมและการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี (environmental, social and governance : ESG) เพื่อ

ความโปร่งใส เพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และผู้ เกี่ยวข้องทุก

ฝ่าย รวมถึงเพื่อการสร้างคณุค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้

ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด และ 8 หลัก

ปฏิบตั ิดงันี ้

 

หลักการก ากับดูแลกิจการ 
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"ผู้ถอืหุ้นมีสิทธใินความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการ 

ให้ท าหน้าที่แทนตนและมีสิทธใินการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั 

ของบริษัท บริษัทจงึส่งเสริมให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สทิธขิองตน" 

 
1. การประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.1. คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้า

ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

1.2. คณะกรรมการก าหนดให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี

ค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระหรือประกอบมตทิี่ขอตามที่ระบไุว้ในหนังสือเชิญ

ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ตลอดจนละเว้นการ

กระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท  

 โดยก่อนวันประชุม บริษัทแจ้งก าหนดการพร้อมวาระการประชุม แก่ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่

หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้อมูลทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ต้องตดัสินใจในที่ประชุมบน

เว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน 

(Investor Information)”) ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อย

กว่า 30 วัน  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษา 
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ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ  โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด นายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ

เอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดยีวกับที่ปรากฎบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้ นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่

น้อยกว่า 7 วันหรือ 14 วันในบางกรณ ีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยหนังสือ

เชิญประชุมดงักล่าวได้ระบขุ้อเท็จจริงและเหตุผล  ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ

วาระ กฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียด

ครบถ้วนเพียงพอ ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือเชิญประชุมลงใน

หนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน และประกาศติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 3 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดส าหรับนักลงทุนสถาบนั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก

ในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม  ทางบริษัทจะติดต่อประสานงาน เพื่อจัดเตรียม

หนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม 

1.3 คณะกรรมการอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

อย่างเต็มที่  และละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของ  

ผู้ ถื อหุ้ น  เช่น การเ ข้ าประชุม เพื่ อออก เสีย งลงมติไม่ควรมี วิ ธี การที่ ยุ่ ง ยากห รื อ 

มีคา่ใช้จ่ายมากเกินไปสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกตอ่การเดนิทาง เป็นต้น 
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1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการ  อย่างน้อย 3 เดอืนก่อนวันสิน้สุดรอบปีบญัชี โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นราย

เดยีวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของบริษัท  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้ น  โดยผู้ ถือ

หุ้ นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทก าหนดไว้  ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งช่องทางและ

ช่วงเวลาในการรับเร่ืองให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน 

(Investor Information)”) ตลอดจนสามารถส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ 

1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้ นสามารถก าหนด

ทิศทางการลงคะแนน เสี ย ง ไ ด้และเส นอ ช่ือกร รมการอิ ส ร ะอย่ า ง น้ อ ย  1 ค น   

เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

1.6 บริษัทแตง่ตัง้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าที่เป็นนายทะเบยีน

หลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการด าเนินการเกี่ยวกับงาน

ทะเบยีนหลักทรัพย์ของบริษัท 

1.7 ตามข้อบงัคบับริษัท ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง

หนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการ

ผู้ ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งได้  ผู้ ถือหุ้ นมีสิท ธิ 

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ ดงันี ้
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- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

- ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีี่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบั

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ ออก

เสียงชีข้าด 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ

ได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 นอกจากนีผู้้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราว

ออกตามวาระได้  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้ นที่ถือ

โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ตลอดจนบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

ด้วย  โดยบริษัทแนบรายละเอียดกรรมการแตล่ะท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตัง้ พร้อมทัง้

รายละเอี ยดค่าตอบแทนที่มี ข้ อมู ลเพีย งพอประกอบการพิ จารณาของผู้ ถื อหุ้ น
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1.8 บริษัทก าหนดให้มีวาระการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน เสนอผู้ ถือหุ้ น

พิจารณาอนุมัตใินการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ พร้อมทัง้แนบรายละเอียดผู้สอบบญัชี

ที่เสนอเข้ารับการแตง่ตัง้และคา่ตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ ถือ

หุ้น 

1.9 บริษัทเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารตา่งๆ ซึง่เป็นสาระส าคญั โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูล

ส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”) 

1.10 บริษัทมีการจัดสรรก าไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีนโยบายจ่ายเงิ นปัน

ผลในอัตราไม่ต า่กว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลังจากหักเงินส ารองต่าง ๆ  ทุกประเภท

ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบงัคบัและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงิน

ปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระส าคัญ และ

น าเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต ิโดยการจ่ายเงินปันผลให้กระท าใน 1 เดอืน

นับแตวั่นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมตหิรือวันที่คณะกรรมการมีมตแิล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็น

หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนังสือพิมพ์ 
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2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบยีน

ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว 

ถูกต้อง แม่นย า รวมทัง้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร

ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ช่ัวโมง 

2.2 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร รวมทัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วม

ประชุม  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามในที่ประชุม  โดยประธานกรรมการท าหน้าที่เป็น

ประธานที่ประชุม  แนะน ากรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการลงคะแนน

เสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมประชุม จากนัน้จะด าเนินการประชุมเรียง

ตามวาระที่ระบไุว้ในหนังสือเชิญประชุม  โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือที่ระบไุว้   

2.3 บริษัทจัดให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง เปิดเผยการ

ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เพื่อความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณมีีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมตเิป็นแตล่ะรายการในกรณทีี่วาระนัน้มีหลายรายการ 

เช่น วาระการแตง่ตัง้กรรมการ  ซึง่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ

เป็นรายบคุคลโดยเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน 
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2.5 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ ตรวจนับหรือตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการ

ประชุม 

2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นมีโอกาสในการแสดง

ความเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทัง้มีการบันทึก

ประเดน็ซกัถามและข้อคดิเห็นที่ส าคญัในรายงานการประชุม 

2.7 น าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คา่เบีย้ประชุม  ค่าบ าเหน็จกรรมการ ให้ผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตเิป็นประจ าทุกปี 

 2.8 บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ น

ทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี อีกทัง้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นแสดง

ความคดิเห็นและซกัถามในที่ประชุมซึง่รายละเอียดได้มีการบนัทึกไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น  

2.9 บริษัทได้อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่

ประชุมฯ ที่สามารถเดนิทางได้สะดวก 

2.10 บริษัทจัดการประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุ้ นของบริษัท ด าเนินการจัดส่งหนังสือ

เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตลอดจนน าหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ

บริษัท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมูลก่อนวันประชุม 
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3. การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถอืหุ้น 

3.1 บริษัทแจ้งมตทิี่ประชุมผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันท าการถัดไป โดย

มตดิงักล่าวได้ระบคุะแนนเสียงทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละ

วาระ   

3.2 รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นบันทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล

คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเดน็ 

หรือซกัถาม นอกจากนี ้มีการบนัทึกค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระว่ามี

ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียเป็นอย่างไร  รวมถึงบันทึกรายช่ือ

กรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม  ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทัง้

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนัก

ลงทุน (Investor Information)”)  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
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"ผู้ถอืหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถอืหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

รวมทัง้ผู้ถอืหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏบิัติที่เท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม" 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.1 คณะกรรมการให้บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ

คณะกรรมการตอ่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวัน

นัดประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 คณะกรรมการให้บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการ

ออกเสียงลงมต ิรวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุ้น  โดยหุ้ นของ

บริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดยีวเท่านัน้ 

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดท าเป็นภาษาอังกฤษทัง้ฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบบัภาษาไทย 

1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ล่วงหน้า ทัง้นีบ้ริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเร่ืองให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านเว็บไซต์

ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน ( Investor 

Information)”) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทียม 
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2. วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

2.1 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจ านวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน 

3. การคุ้มครองสทิธขิองผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 

โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมูลก่อนตดัสินใจ 

3.2 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

4. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วน

ส าคญัในการเสริมสร้างการก ากับดแูลกิจการที่ดี  ดังนัน้บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการ

ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึน้ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่ส าคญัของบริษัทที่

ยังไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน  ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื่น  และแจ้งแนวทาง

ดงักล่าวให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิตลอดจนก าหนดให้กรรมการ

ทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงาน

ดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี  

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
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5. การมีส่วนได้เสยีของกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และ

บนัทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

5.2 คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าให้

กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการ

ประชุมพิจารณาในวาระนัน้ 
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"ผู้ มีส่วนได้เสยีจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสทิธทิี่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกดิความร่วมมือ 

ระหว่างบริษัทกบัผู้ มีส่วนได้เสยีในการสร้างความม่ังคั่งความม่ันคงทางการเงิน  

และความยั่งยืนของกจิการ" 

1. การก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสยี 

1 คณะกรรมการก าหนดจรรยาบรรณต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนีย้ัง

ด าเนินการในด้านตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

(1) มีการก าหนดขอบเขตในการดแูลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และ

การชดเชยจากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้า 

(2) มีการก าหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัใินการคดัเลือกคูค้่าหรือผู้ รับเหมาของบริษัท 

(3) ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  บริษัทมั่นใจได้ว่าห่วงโซอุ่ปทาน (Value Chain) ของบริษัทเป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม ่าเสมอ 

(4) สร้างปฏิสัมพันธ์อันดกีับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตัง้อยู่ 

(5) เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต รวมถึงการ

สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตัติามกฎหมาย และระเบียบ

ข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง 

(6) ก าหนดวิธีการและแนวปฏิบตัใินเร่ืองสิทธิของเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม

หมวดที่ 3 
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(7) ปฏิบตักิับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมรวมทัง้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของ

พนักงาน 

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของ 

ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เสี ย  โ ด ย เ ปิ ด เ ผย กร ะบว นก าร แ ละ ช่อ งท า งบน เ ว็บ 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)”) หรือรายงานประจ าปีของบริษัท 

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจดัท ารายงานความยั่งยืน 

2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมตา่งๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามจรรยาบรรณข้างต้น  

2.2 คณะกรรมการดแูลให้บริษัทจัดท ารายงานความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

กิจการเป็นฉบบัตา่งหากแยกจากรายงานประจ าปี มีผลตัง้แตปี่ พ.ศ. 2558 

โดยรายงานดังกล่าวจัดท าแบบบูรณาการ (Integrated Report) เป็นการรายงานความ
ยั่งยืนที่ครอบคลุมทัง้ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
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"คณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่เกี่ยวข้องกบับริษัท  

ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถงึข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถือ" 

1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดแูลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท าให้

ส าคญัผิด และเพียงพอตอ่การตดัสินใจของนักลงทุน 

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากับดแูลกิจการ  จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการ

บริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความ

เห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณทีี่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามนโยบายดงักล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน

ประจ าปี และเว็บไซต์ ของบริษัท 

1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

แสดงควบคูก่ับรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี 

1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบ

การเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึน้กับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่ งขึ น้ 

นอกเหนือจากข้อมูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดยีว 
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1.5 คณะกรรมการดแูลให้มีการเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ 

1.6 คณะกรรมการดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อย  จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะท่านเข้าร่วมประชุมใน

ปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการท าหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน

วิชาชีพอย่างตอ่เนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

1.7 คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้ บริหารระดับสูงที่

สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลักษณะของ

คา่ตอบแทนด้วย ทัง้นี ้จ านวนเงินคา่ตอบแทนที่เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่

ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย 

1.8 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้ นของกรรมการและผู้ บริหารไว้อย่างชัดเจน และก าหนด

นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย

ของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร 

และบคุคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและ

ผู้บริหาร ตามแนวการปฏิบตัติามจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์  รายงาน

ตอ่ประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็น

รายไตรมาส  

1.9 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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2. ข้อมูลขัน้ต ่าที่ควรเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว  คณะกรรมการ

พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น 

เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้น าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง 

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลตอ่ไปนีแ้ละปรับปรุงข้อมูลให้

เป็นปัจจุบนั 

 (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 (3) รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  ทัง้ฉบับปัจจุบัน

และของปีก่อนหน้า 

 (5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 

(6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน าเสนอตอ่นักวิเคราะห์ ผู้ จัดการกองทุน หรือสื่อตา่งๆ 

 (7) โครงสร้างการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
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 (8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า  และ Special purpose 

enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs)  (ถ้ามี) 

(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้ นตัง้แต่ ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้ นที่

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง 

 (11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

 (12) ข้อบงัคบับริษัท และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 

 (13) นโยบายด้านการก ากับดแูลกิจการที่ดขีองบริษัท 

 (14) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านตา่งๆ 

(15) กฎบตัร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คณุสมบตั ิวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 

รวมถึงเร่ืองที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(16) กฎบตัร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คณุสมบตั ิวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง  และคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ 

(17) จรรยาบรรณส าหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนัก 
 ลงทุนสัมพันธ์ 
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 (18) ข้อมูลตดิตอ่บคุคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และ

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้นีผู้้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูล

ของบริษัท เพิ่มเตมิได้ที่ 

ฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทนุสัมพันธ์ 

ผู้ รับผิดชอบ :  นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท) 

หมายเลขโทรศพัท์ :    (038) 447 200 - 15 ตอ่ 626, 412 

หมายเลขโทรสาร :    (038) 185 025 

อีเมล์ :   ir@thaisteelcable.com 

เว็บไซต์ :   http://www.thaisteelcable.com 
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"คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสุดของบริษัทและ 

มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น  

ตลอดจนเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ" 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ

หลากหลาย ทัง้ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ

บริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ และคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผย

นโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจ านวน

ปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี และบน

เว็บไซต์ของบริษัท 

1.2 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ

ความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบตัหิน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 

5 คน และไม่เกิน 12 คน  

1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้

อย่างอิสระในจ านวนที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ 
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1.4 คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการ

อิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท  

โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย์ฯ ก าหนด ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนั น้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 

1.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการ

ก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการอย่างชัดเจน และเพื่อ

ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด ควรแยกบคุคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ

ออกจากบคุคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการ 

1.6 คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น โดย

พิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งหลายบริษัทอย่าง

รอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้

อย่างเพียงพอ โดยควรก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้

เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้

เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบตัหิน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจ านวน

บริษัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่งมีมากเกินไปและควรให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ให้สาธารณชนทราบด้วย 
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1.7 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

ของกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทัง้ประเภทของต าแหน่ง

กรรมการและจ านวนบริษัทที่สามารถไปด ารงต าแหน่งได้ ทัง้นีต้้องผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการก่อน 

1.8 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่

คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ  

รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ  ดงันัน้ คณะกรรมการจัดให้มีการ

ก าหนดคณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน

ฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากนี ้มีการเปิดเผยคณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการ

บริษัทในรายงานประจ าปี และบน เว็บไซต์ของบริษัท 

1.9 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างตอ่เนื่องด้านกฎหมาย การบญัชี 

หรือการปฏิบตัหิน้าที่ เลขานุการบริษัท 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 

คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

ดงันี ้

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ  ท าหน้าที่

พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง ตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนท า

หน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหาร

ระดบัสูง  และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัตคิา่ตอบแทน 

ซึง่จะน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการ  และค่าตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการจะต้องน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ 
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(2) คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ ท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท 

ในการก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการไป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานได้

อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เ ปิดเผย ตรวจสอบได้ 

มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพตอ่กิจการ สามารถสร้าง

ความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย  

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 

ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากับดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหาร จัดการความ

เสี่ยง เพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดข้างต้น  ด าเนินการตามหลักการดงันี  ้

1. ในกรณทีี่คณะกรรมการได้แตง่ตัง้บคุคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ต้องมีการ

เปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานัน้ไว้ในรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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2. ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การ

ท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

3. เพื่อให้การปฏิบตัหิน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ

บรรลุวัตถุประสงค์ตอ่หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมี

การประชุมอย่างน้อย 2 ครัง้ตอ่ปี เพื่อพิจารณาหารือ และด าเนินการใดๆ ให้ส าเร็จลุล่วง

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1 เร่ืองที่ก าหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ครอบคลุมในเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท เช่น 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ ผ่าน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้ มีส่วนได้เสีย 

ตลอดจนปลูกฝังคา่นิยมขององค์กรที่สะท้อนการก ากับดแูลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบัติจน

เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

(2) การตดิตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) การควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ

ด าเนินการกรณมีีการชีเ้บาะแส 
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(4) การดแูลให้การด าเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้แผนการพัฒนาพนักงาน ความ

ตอ่เนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) 

โดยมีการแบง่บทบาทของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนเป็น 3 กลุ่ม ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เร่ืองที่คณะกรรมการควรดแูลให้มีการด าเนินการ เช่น การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หลักของบริษัท การดแูลโครงสร้าง และการปฏิบตัขิองคณะกรรมการให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลักของบริษัท 

(2) เร่ืองที่คณะกรรมการพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ เช่น การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์  

เป้าหมาย แผนงานประจ าปี การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง

และการควบคมุภายใน 

(3) เร่ืองที่คณะกรรมการควรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ  เช่น แผนงาน

ที่คณะกรรมการอนุมัตแิล้ว การจัดซือ้จัดจ้าง การรับบคุลากรเข้าท างาน 

3.2 จัดท านโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัทและกฎบตัรของคณะกรรมการที่ระบุหน้าที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ

นโยบายดงักล่าว รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็น

ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ และ 

ฝ่ายจัดการ อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร 
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3.3 ส่งเสริมให้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนักงานทุกคนเ ข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริ ษัทใช้ในการด าเนินธุรกิ จ 

คณะกรรมการตดิตามให้มีการปฏิบตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างจริงจัง 

3.4 พิจารณาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการที่

อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ

บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ

คณะกรรมการก ากับดแูลให้มีการปฏิบตัติามข้อก าหนดเกี่ยวกับขัน้ตอนการด าเนินการและ

การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

3.5 จัดให้มีระบบการควบคมุด้านการด าเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบยีบและนโยบาย อีกทัง้จัดให้มีบคุคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบตัหิน้าที่ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักล่าว และทบทวนระบบ

ที่ส าคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

3.6 ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้

องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบตัติามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็น

ประจ า และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า

ระดบัความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัย

ล่วงหน้าและรายการผิดปกตทิัง้หลาย 
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3.7 คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการ

ควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ าปี 

3.8 จัดให้มีแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้ มีส่วนได้เสียผ่าน

ทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสก าหนดให้ผ่าน

ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการ

ที่บริษัทก าหนดไว้และรายงานตอ่คณะกรรมการ 

3.9 จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 

เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจได้ว่าระบบการควบคมุที่มีอยู่นัน้ มีการ

ปฏิบตัอิย่างสม ่าเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทัง้ค้นหาข้อบกพร่อง  จุดอ่อน และ

พัฒนาระบบการด าเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมี

ความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่  ตรวจสอบได้ อย่างเต็มที่  และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.10 ก ากับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิจการโดยสนับสนุนการน า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคณุคา่ให้แก่กิจการ รวมทัง้การก ากับดแูลด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึง่อยู่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.11 ก ากับดแูลให้มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและเปิดเผยข้อมูล เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล จัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลร่ัวไหล ซึ่งข้อมูลอาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) 

 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ (ต่อ) 

41



 

 

42 

 

 

 
3.12 ดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้โดยดูแล

ให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและรายงานต่อ

คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

3.13 ท าความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ ถือหุ้ นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
และการด าเนินงานของบริษัท 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 บริษัทจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และ

แจ้งให้กรรมการแตล่ะคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและ

เข้าร่วมประชุมได้ 

4.2 จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ตอ่

ปี ในกรณทีี่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการด าเนินงานให้

คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ

ควบคมุและดแูลการปฏิบตังิานของฝ่ายจัดการได้อย่างตอ่เนื่องและทันการณ์ 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ (ต่อ) 
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4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการ โดยดใูห้แน่ใจว่าเร่ืองที่ส าคญัได้น าเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการ

แตล่ะคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

4.4 เอกสารประกอบการประชุมน าส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ

ก่อนวันประชุม 

4.5 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการบริษัททัง้หมดที่ได้จัดให้มีขึน้ในรอบปี 

4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่

กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้

มีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเร่ืองที่น าสู่  

ที่ประชุม รวมทัง้ประเดน็การก ากับดแูลกิจการ 

4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้ จัดการเชิญผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเตมิในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดบัสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ (ต่อ) 
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4.8 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเตมิได้จากกรรมการผู้ จัดการ เลขานุการบริษัท 

หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น 

คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดย

ถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

4.9 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่าง

กันเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาตา่งๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ

โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้ จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย 

 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองเป็น

ประจ าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไข

ตอ่ไป โดยควรก าหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบตังิานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

5.2 การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ ด าเนินการประเมินทัง้คณะและรายบุคคล 

รวมทัง้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ (ต่อ) 
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6. ค่าตอบแทน 

6.1 คา่ตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน

อุตสาหกรรม ประสบการณ์ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 

(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ  

แตล่ะคน  

6.2 คา่ตอบแทนของกรรมการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก าหนดภายในกรอบ

ที่ได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดบัคา่ตอบแทนของ

ผู้บริหารระดบัสูงที่เป็นเงินเดอืน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารแตล่ะคนและต้องค านึงผลประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นได้รับ 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ (ต่อ) 
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

ผู้ เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การ

ฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก  

7.2 ทุกครัง้ที่มีการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัด

ให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการ  

จัดแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

7.3 คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผู้ จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพัฒนา

และสืบทอดงาน ซึง่กรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็น

แผนที่ตอ่เนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณทีี่ตนไม่สามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้ 

7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้ จัดการรายงานเป็น

ประจ าทุกปีถึงสิ่งที่ได้ท าไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผน 

สืบทอดงาน 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ (ต่อ) 
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8. การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยก าหนด

นโยบายว่าคณะกรรมการต้องประกอบ ด้วยผู้ทรงคณุวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้

ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด โดยการสรรหา

กรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก และ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้ล่วงหน้า 

 

 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ (ต่อ) 
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คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัในการปฐมนิเทศและการอบรมให้กับกรรมการ 

โดยมีนโยบายสรุปได้ดงันี ้

1. ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทน าเสนอ

เอกสารและข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่  ได้แก่ คู่มือ

กรรมการบริษัทจดทะเบยีน คูม่ือหลักการก ากับดแูลกิจการ (ซึง่ประกอบด้วยจรรยาบรรณ

ของบริษัท) ข้อบงัคบับริษัท โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้ น ผลการด าเนินงาน กฎหมาย 

ข้อพึงปฏิบตัทิี่ด ีกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทัง้ข้อมูล

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

ธุรกิจและการด าเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการที่เข้ารับต าแหน่งในบริษัทเป็น

ครัง้แรก 
 

2. มอบหมายให้บริษัทอ านวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ

เพื่อให้เข้าใจการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ดยีิ่งขึน้ 
 

3. ส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อหรือหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่และภารกิจ ภายใต้แผนงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม ่าเสมอโดย

กรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ด าเนินการและรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมด เพื่อให้มี

การปรับปรุงและการปฏิบตัหิน้าที่อย่างตอ่เนื่อง 
 

การปฐมนิเทศ 
และการอบรมกรรมการ 
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4. มอบหมายให้เลขานุการบริษัท น าเสนอการทบทวนให้กับคณะกรรมการ  ในเร่ือง คู่มือ

กรรมการบริษัทจดทะเบยีน คูม่ือการก ากับดแูลกิจการ (ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณของ

บริษัท และนโยบายตา่งๆ ของบริษัท) กฎหมาย ข้อพึงปฏิบตัทิี่ด ีกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เป็นประจ าทุกปี  

การปฐมนิเทศ 
และการอบรมกรรมการ (ต่อ) 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 

1. ปฏิบตัหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมตทิี่ประชุมผู้ ถือ

หุ้นที่เห็นชอบด้านกฎหมาย ด้วยความซือ่สัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน

พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต าแหน่ง

กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทนที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อ  พิจารณา

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไป 

4. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัติามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก าหนด 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร 
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5. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ บริห ารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ ได้รับการเสนอช่ือจาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการผู้ จัดการ 

ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้ จัดการ และมอบหมาย

อ านาจให้กรรมการผู้ จัดการท าหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของ

บริษัท 

6. พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของ

กิจการ  

7. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมี

อ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้ 

8. พิจารณาแตง่ตัง้หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นกระท า

การอย่างหนึ่ งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก 

เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

9. พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการ

ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

10.พิจารณาอนุมัตจ่ิายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร สมควร 

พอที่จะท าเช่นนัน้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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11.พิจารณาอนุมัติเ ร่ืองที่มีสาระส าคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ  

การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12.พิจารณาอนุมัตเิร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้ นของบริษัท 
13.พิจารณาอนุมัต ิให้ความเห็นชอบ เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 (1) น โยบาย  แนวทางยุ ทธศาสตร์ การท า ธุรกิ จ  เ ป้าหมาย แผนงาน  และ
 งบประมาณประจ าปีของบริษัท  
 (2) ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและ
 งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะตอ่ไปของปี 
 (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจ าปีหรือ ตามอ านาจการอนุมัติ 

 (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกิน

 งบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10 

 (5) การซือ้ และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่

 ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจ านวนที่มอบ

 อ านาจให้ฝ่ายบริหารตามอ านาจการอนุมัต ิ

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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 (6) การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อันมีผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะทาง  การเงิน 

ภาระหนีส้ิน้ยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 

 (7) การท าสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการท า

 ธุรกิจปกตทิี่มีความส าคญั 

(8) การท ารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้า

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 (9) ธุรกรรมใดๆ  ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนีส้ินตอ่ทุนเกิน 1.5 : 1 

 (10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 (11) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหาร

 ความเสี่ยง และการควบคมุภายใน 

 (12) การว่าจ้างผู้บริหารระดบัสูง 

 (13) การก าหนดและการเปลี่ยนแปลงอ านาจอนุมัตทิี่มอบให้ผู้บริหารระดบัสูง 

 (14) การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

 (15) การมอบอ านาจหน้าที่ให้กรรมการผู้ จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัท

 คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ ดงักล่าว  

ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อก าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์ฯ 

 (16) การแตง่ตัง้ และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย  

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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 (17)  การจัดให้มีและก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแล

 กิจการ 

(18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการ  ผู้ จัดการ 

ขึน้ไป 

 (19) การด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ

 มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

ประธานกรรมการ 

1. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   

2. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และ

ระเบยีบที่ก าหนดไว้ 

3. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากับดแูลกิจการที่ดขีองคณะกรรมการ 

4. ปฏิบตัหิน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ  

5. ดแูลให้การตดิตอ่สื่อสารระหว่างกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อย  ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ  คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง 
มีขอบเขตและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดเพิ่มเตมิที่    
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10 
 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร  หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการผู้ จัดการ ผู้ จัดการทั่วไปอาวุโส 

และผู้ จัดการทั่วไป 

ฝ่ายบริหาร  มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่

ภายใต้กฎระเบยีบและข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็น

การมอบอ านาจที่ท าให้ฝ่ายบริหารสามารถอนมุัตริายการทีต่นหรือบคุคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี

ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

ของบริษัท  ซึง่การอนุมัตริายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ ประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของ

บริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติ 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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รายการที่เป็นไปตามปกตธุิรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตชัดเจน   โดยสามารถสรุปขอบเขต

อ านาจหน้าที่ได้ดงันี ้

1. รับผิดชอบดแูลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัท  

2. บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมทัง้ก าหนดระบบการบริหารงานด้านตา่งๆ ของบริษัท  

3. วางแผนและก าหนดโครงการด้านตา่งๆ ของบริษัท 

4. ก าหนดนโยบายตา่งๆ ของบริษัท เพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกต ิ

5. ก าหนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท 

6. บงัคบับญัชา ประสานงาน ตดิตามการปฏิบัติการ การก าหนดหน่วยงานและก าหนดต าแหน่ง

หน้าที่ ก าหนดความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่การบริหารงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 

7. ก าหนดแนวทางส าหรับการควบคมุการบริหารที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการ

บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท 

8. ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย 

ข้อบงัคบัและระเบยีบบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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9. ด าเนินกิจการและบ ริหารงานให้เ ป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วย

 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์

 ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดทีี่สุด  

10. รายงานความก้าวหน้าจากการด าเนินงานตามมต ิและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ ส าคญัตอ่ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างตอ่เนื่องตามก าหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัท  

11. ด าเนินกิจการของบริษัท ตามหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดขีองบริษัท 

12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน

 กับกิ จการขอ งบ ริษัท  ไม่ ว่ าจะท า เพื่ อ ประโยชน์ตนห รื อผู้ อื่ น  เ ว้นแต่จะได้แ จ้ ง ใ ห้

 ผู้บงัคบับญัชาหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ ประกอบ 

กิจการนัน้ๆ ได้  

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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หลกัเกณฑ์การคดัเลอืก 
บริษัทจะคดัเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคอื 
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะสรรหาผู้ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

บญัชีรายช่ือคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยก่อนเป็น
อันดบัแรก หากไม่พบผู้มีคณุสมบตัติรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ  

2. ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัเิหมาะสม 

 
กระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
  เมื่อได้รายช่ือผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน จะน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา
คณุสมบตัเิบือ้งต้นและข้อมูลประกอบอื่นๆ  
 หากคณะกรรมการสรรหาฯ มีมตเิห็นชอบ จะน าเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้นตอ่ไป 
 การแตง่ตัง้กรรมการใหม่จะต้องได้รับมตเิห็นชอบจากที่ประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้น ตามก าหนดเวลาดังนี ้
 

ช่วงเวลา กจิกรรม 
สิงหาคม – พฤศจิกายน แจ้งช่ือผู้มีคณุสมบตัเิหมาะสมตอ่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน  
พฤศจิกายน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอรายช่ือต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีมตเิห็นชอบน าเสนอตอ่ที่ประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้น 

มกราคม ของปีถัดไป ที่ประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
และกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
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 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกปี  โดย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมิน  ซึง่ทางเลขานุการบริษัทเป็นผู้ รวบรวมและรายงานคณะกรรมการ

บริษัท ทัง้นีแ้บบประเมินผลปฏิบตังิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  แบง่เป็น 10 ด้านดงันี ้

 1. ความเป็นผู้น า 

 2. การก าหนดกลยุทธ์ 

 3. การปฏิบตัติามกลยุทธ์ 

 4. การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน 

 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 

 6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 

 7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบคุลากร 

 8. การสืบทอดต าแหน่ง 

 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

 10. คณุลักษณะส่วนตวั 

 
 ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตาม

ขัน้ตอนตอ่ไป 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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จรรยาบรรณ นโยบายส าคัญ 
และระเบียบปฏิบัตทิี่เก่ียวข้อง 
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บริษัทก าหนดให้มีจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีดีส าหรับคณะกรรมการ

ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือปฏิบตัิ เน่ืองจากบริษัทเช่ือว่าแนวทางท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณเป็น

เคร่ืองมือส าคญัในการน าไปสูก่ารปฏิบตังิานท่ีดีขึน้ 

 

1. ขอบเขต 

จรรยาบรรณฉบบันีใ้ช้บงัคบัส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมถึงบริษัทลกูบริษัท

ร่วมและกิจการอ่ืนๆ ท่ีบริษัทมีอ านาจควบคุมรวมทัง้กิจการในต่างประเทศ ทัง้นี“้พนักงาน” 

หมายความถึง พนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว พนกังานภายใต้สญัญา พิเศษ ผู้ ร่วมสญัญา และ

พนกังานของบริษัทท่ีได้รับการวา่จ้าง 

 

2. การปฏิบัตติาม 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนมีความรับผิดชอบท่ีจะท าความคุ้นเคยเข้าใจและ

ปฏิบตัติามจรรยาบรรณฉบบันี ้ตลอดจนนโยบายอ่ืนๆ ของบริษัทท่ีออกมาเพิ่มเตมิ 

 

คณะกรรมการ และผู้บริหารพึงแสดงความยึดมัน่ตอ่จรรยาบรรณฉบบันี  ้ โดยการปฏิบตัิตนเป็น

แบบอย่างท่ีดีส าหรับพนกังานอ่ืน เสริมสร้างบรรยากาศของการท างานให้เอือ้ต่อการปฏิบตัิตาม 

รวมทัง้ต้องมุง่มัน่ท่ีจะปอ้งปรามและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความละเมิดจรรยาบรรณ 

 

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน 
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พนกังานท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณหรือนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  หรือยินยอมให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชา

ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างการชดเชยความ

เสียหาย และรับโทษทางแพง่หรือทางอาญา 
 

ตวัอยา่งของการกระท าท่ีอาจน าไปสูก่ารลงโทษทางวินยั 

„ การประพฤตปิฏิบตัท่ีิฝ่าฝืนตอ่นโยบายของบริษัท 

„ การขอให้ผู้ อ่ืนฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท 

„ การไม่รายงานการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยว่าจะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท

อยา่งทนัทว่งที 

„ การไมใ่ห้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหต ุอาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท 

„ การให้ร้ายพนกังานผู้ อ่ืนโดยรายงานการฝ่าฝืน หรือมีสว่นร่วมการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท 

„ การไมแ่สดงออกซึง่ความเป็นผู้น าและการขาดความระมดัระวงัตอ่พฤติกรรมซึ่งอาจจะขดัตอ่

นโยบายของบริษัทหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน (ต่อ) 
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3. ซ่ือสัตย์และเช่ือถือได้ 

เน่ืองจาก ความซ่ือสตัย์ถือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของความเช่ือถือและความไว้วางใจหาก

บริษัทไมไ่ด้รับความเช่ือถือหรือความไว้วางใจแล้ว บริษัทก็ย่อมจะประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ

บริษัทจึงต้องการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ อนัได้แก่การได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจ

อยา่งสงูสดุจากลกูค้าของบริษัท 

 

ดังนัน้ ผู้ บริหาร กรรมการ และพนักงานของบริษัทจึงจ าเป็นต้องยึดถือความซ่ือสัตย์ความ

ยตุธิรรมและความถกูต้อง เพ่ือให้ได้มาซึง่ความไว้เนือ้เช่ือใจของลกูค้าของบริษัท 

 

4. ให้ความนับถือผู้อ่ืนอย่างสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทจะต้องประพฤติปฏิบตัิตนตอ่ผู้ อ่ืนดงัเช่นท่ีตน

ต้องการให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัติอ่ตนเอง 

 

ดงันัน้ ทกุคนในบริษัทจ าเป็นจะต้องให้ความนบัถือต่อบคุคลใดๆ ก็ตามท่ีบริษัทท าการติดต่อ

หรือมีสว่นเก่ียวข้องด้วย 

 

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน (ต่อ) 
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5. ยุตธิรรมและไม่แบ่งแยก 

ความยตุิธรรม ความอดทน ความเคารพย าเกรงผู้ อ่ืน และความเสมอภาคเท่าเทียมนัน้จดัเป็น

สว่นส าคญัท่ีจะต้องมีอยูใ่นองค์กร การแบง่แยกตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติ เผ่าพนัธุ์ เพศศาสนา อาย ุ

เชือ้สาย หรือด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทอย่างร้ายแรง 

 

ทัง้นี ้ความเหล่ือมล า้อาจเป็นผลมาจากการใช้หรือได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องหรือบริการท่ีไม่

เหมาะสม ดงันัน้ พนกังานของบริษัททุกคนควรจะใช้วิจารณญาณอย่างระมดัระวงั  โดยอาจขอ

ค าปรึกษาจากฝ่ายบริหารจดัการในกรณีท่ีพนกังานดงักล่าวเห็นว่าตนไม่สามารถใช้วิจารณญาณใน

การตดัสินเร่ืองนัน้ๆ ได้ 

 

6. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ รวมทัง้ลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร 

การละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ความลบัทางการค้า และข้อตกลงเง่ือนไขในการอนญุาตให้ใช้สิทธิ

ใดๆ หรือสญัญาทางการค้านัน้ ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในทกุกรณี 

 

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบตังิานในแตล่ะวนัของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน

บริษัทจะต้องเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนดไว้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตโดยถกูต้อง 

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน (ต่อ) 
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7. การรักษาความลับ 

หลกัการเร่ืองความซ่ือสตัย์ครอบคลมุถึงการรักษาความลบัของข้อมลู ซึ่งบริษัทได้ให้ค ามัน่หรือ

สญัญาไว้ว่าจะเก็บรักษาไว้เป็นความลบัไม่ว่าจะชดัแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งจะใช้ในกรณีท่ีบริษัท

ได้รับหรือรับทราบข้อมูลอนัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนบริษัทและไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าท่ี

ตามสญัญาใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทจะต้องเก็บรักษา

ความลบัท่ีมีตอ่บริษัทของลกูค้า คูส่ญัญา ผู้จดัหาวตัถดุิบ หรือสินค้าให้กบับริษัท (Suppliers) หรือคู่

ค้าทางธุรกิจ หรือบคุคลอ่ืนใดเว้นแตบ่ริษัทพ้นจากหน้าท่ีในการรักษาความลบัดงักล่าวตามกฎหมาย

หรือตามหลกัจรรยาบรรณฉบบันี ้

 

8. ความถูกต้องในการเก็บบันทกึข้อมูลของบริษัท 

ข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทจะต้องถกูจดัเก็บรักษาและท าการบนัทึกไว้อย่างถกูต้อง และตรงตอ่เวลา 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน โดยข้อมลูดงักล่าวรวมถึงข้อมูลทกุประเภท เช่น ข้อมูลด้าน

คณุภาพ ข้อมูลด้านความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านการเงิน และการบญัชี สมุด

และรายงานด้านการเงิน และการบญัชีทัง้หมดของบริษัทจะต้องแสดงธุรกรรม และเหตกุารณ์ตา่งๆ 

อยา่งถกูต้อง และเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป อีกทัง้เป็นไปตามระบบควบคมุ

ภายในและห้ามจดัท าข้อมลูเท็จหรือคลาดเคล่ือนโดยเดด็ขาด 

 

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
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9. ข้อมูลภายในและข้อมูลในการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

บริษัทห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายในท่ีมีสาระส าคญัของบริษัทซึ่งยงั

ไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน  เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืนซึ่งรวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัท 
 

พนกังาน กรรมการ และผู้บริหารซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีทราบข้อมลูภายใน ควรหลีกเล่ียงหรืองด

การซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา  1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่

สาธารณชน รวมถึงห้ามพนกังาน กรรมการ และผู้บริหารเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ท่ี

เป็นความลบัของบริษัท 
 

พนกังาน กรรมการ และผู้บริหารต้องระมดัระวงัรักษาข้อมูลให้เป็นความลบั ไม่ใช้ต าแหน่ง

หน้าท่ีในบริษัทหรือข้อมูลท่ีได้รับระหว่างการปฎิบตัิงานในบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิ

ชอบหรือท าให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง  โดยบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าพนักงาน 

กรรมการ และผู้บริหารได้ใช้ข้อมลูภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท าให้บริษัทได้รับ

ความเส่ือมเสียหรือเสียหาย 
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10. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

บริษัทมุง่หวงัให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทให้ความส าคญักบัการประพฤติ

และปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมถึงการ

ปฏิบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนดในเร่ืองของการย่ืนแบบภาษีและการช าระภาษี  ซึ่งจะต้องกระท า

ภายในเวลาท่ีก าหนดและอยา่งถกูต้องครบถ้วนและผา่นการตรวจสอบอยา่งถกูต้องแล้ว 

 

11. เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกิจ 

นโยบายของบริษัท คือการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่  

ในขณะเดียวกันบริษัทจะไม่น าวิ ธีท่ีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ท่ีน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขัน  รวมทัง้ห้ามมิให้มีการลักลอบขโมยหรือใช้ข้อมูลใดๆ  

ท่ีส าคัญข้อมูลทางการค้า หรือความลับทางการค้าซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือ 

ท าการล่อลวงหรือกระท าการใดให้พนักงานลูกจ้างเดิมหรือลูกจ้างปัจจุบันของบริษัทดังกล่าว

เปิดเผยข้อมลูอนัเป็นความลบันัน้ๆ ให้แก่บริษัท 
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12. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

การปฏิบตัิงานการด าเนินการและการตดัสินใจใดๆ ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

เป็นไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ 

 

ห้ามผู้ บริหาร กรรมการ และพนักงานของบริษัทน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ

เพ่ือให้เกิดความเก่ียวพนัทางด้านการเงินกบัผู้จดัหาวตัถดุิบหรือสินค้าให้กบับริษัท(Suppliers) คูค้่า

หรือคูแ่ขง่ของบริษัท 

 

13. การส่ือสาร 

บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์และเปิดเผยการส่ือสารทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กรจะต้องถกูต้อง เท่ียงตรง ตรงไปตรงมา และใช้ช่องทางในการส่ือสารให้เหมาะสมกบั

แตล่ะสถานการณ์ 

 

ห้ามการส่ือสาร การตีพิมพ์ ประกาศ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรท่ีไม่เป็นจริง  บิดเบือน

ประสงค์ร้าย หรือท าลายช่ือเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล ไม่ว่าจะเป็นการส่ือด้วยวาจาหรือลาย

ลกัษณ์อกัษรก็ตาม 

 

การส่ือสารทุกครัง้ต้องใช้ภาษาและน า้เสียงท่ีสุภาพไม่ท าให้ภาพพจน์และช่ือเสียงของบริษัท 

ต้องเส่ือมเสีย 
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14. การคุกคาม 

บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและปราศจากการ

คุกคามใดๆ  กรณีท่ีบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดท่ีขัดต่อแนวปฏิบัติ   

หากเป็นจริงจะท าการลงโทษทางวินยัโดยรูปแบบตา่งๆ ของการคกุคามได้แก่ 

(ก) การคกุคามทางวาจา เชน่ บดิเบือนใสค่วาม หรือท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียง 

(ข) การคกุคามทางกาย เชน่ การขม่ขูท่ าร้ายร่างกาย ขูจ่ะท าร้ายร่างกาย 

(ค) การคุกคามท่ีมองเห็นได้ เช่น การส่ือข้อความก้าวร้าว การแสดงอากัปกิริยา หรือ

รูปภาพท่ีก่อให้เกิดความขุน่เคือง 

(ง) การคกุคามทางเพศ เช่น การเกีย้วพาราสี การร้องขอผลประโยชน์ทางเพศ หรือการ

ลว่งละเมิดทางเพศด้วยกายและวาจาอ่ืน 

 

15. การพนันการดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพตดิ 

ห้ามพนกังานครอบครอง ซือ้ ขาย ขนย้าย ด่ืม หรือใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสาร

ควบคมุ (ยกเว้นตามใบสัง่แพทย์) ในพืน้ท่ีของบริษัท ห้ามพนกังานเล่นการพนนัทกุประเภทในพืน้ท่ี

ของบริษัท 
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16. ข้อแนะน า 

จรรยาบรรณของบริษัทไม่สามารถให้แนวทางท่ีครอบคลมุทกุสถานการณ์ หรือให้ค าตอบกบัทกุ

ค าถามท่ีเกิดขึน้ได้ จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีบริษัทจะต้องพึ่งพาดลุยพินิจของคณะกรรมการผู้บริหาร และ

พนกังานท่ีจะพิจารณาว่าอะไรคือความถกูต้อง รวมถึงรู้ว่าเม่ือใดควรปรึกษา หารือกบัผู้ อ่ืนเพ่ือให้

เกิดแนวทางพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 

 

เม่ือเกิดความไมแ่นใ่จวา่สิ่งใดเป็น “สิ่งท่ีถกูต้องควรปฏิบตั”ิ ให้ตัง้ค าถาม 5 ข้อ ตอ่ไปนี ้

1. ความปลอดภยั ‟ สิ่งท่ีข้าพเจ้าจะปฏิบตัิ หรือละเว้นไม่ปฏิบตัินัน้ ส่งผลให้เกิดความ

เสียหายตอ่ชีวิตสขุภาพหรือความปลอดภยัของผู้ อ่ืนหรือไม่ 

2. กฎข้อบงัคบั ‟ สิ่งท่ีข้าพเจ้าจะปฏิบตัิหรือละเว้นไม่ปฏิบตัินัน้ ฝ่าฝืนกฎหมายของ

ประเทศกฎหมายท้องถ่ินหรือกฎระเบียบใดๆหรือไม่ 

3. นโยบาย ‟ สิ่งท่ีข้าพเจ้าจะปฏิบตัิหรือละเว้นไม่ปฏิบตัินัน้  ขดัต่อนโยบายระเบียบ

แนวทางปฏิบตัขิองบริษัทท่ีอนมุตัไิว้หรือไม่ 

4. ความภาคภูมิใจ ‟ หากสิ่งท่ีข้าพเจ้าจะปฏิบตัิหรือละเว้นไม่ปฏิบตัินัน้ ได้ล่วงรู้ถึง

ผู้บงัคบับญัชาหรือหมูเ่พ่ือนของพนกังานข้าพเจ้าจะเกิดความละอายหรือไม่ 

5. ภาพพจน์ ‟ สิ่งท่ีข้าพเจ้าเจตนาปฏิบตัิหรือละเว้นไม่ปฏิบตัินัน้ เป็นการไม่เหมาะสมไม่

ซ่ือสตัย์หรือสง่ผลให้เกิดความเสียหายตอ่ภาพพจน์บริษัทหรือไม่ 
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หากค าตอบข้อใดข้อหนึง่ของค าถามข้างต้นคือ “ใช่” เป็นไปได้ว่าสิ่งท่ีท่านจะปฏิบตัิหรือละเว้นไม่

ปฏิบตัินัน้ อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อจรรยาบรรณหรือ กรณีท่ีมีข้อสงสยัหรือไม่แน่ใจควรหารือ

ผู้บงัคบับญัชาของทา่นหรือหนว่ยงานด้านทรัพยากรบคุคล 

 

ความยตุธิรรม ความซ่ือสตัย์ และคณุธรรมถือเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและ

ในขณะเดียวกนับริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการท่ีเป็นเลิศ ความมุ่งมัน่ดงักล่าวต้องเป็นส่วนหนึ่ง

ของตวัตนของผู้บริหาร กรรมการ และพนกังานทกุคน มีการแสดงออกอย่างชดัเจนทัง้โดยวาจาการ

กระท าและการวางตวั 

 

การแสดงออกด้วยความเคารพนบัถือ ความใส่ใจ และความกระตือรือร้นจะต้องปรากฏชดัใน

การติดต่อกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการต่อหน้าการพูดคยุทางโทรศพัท์หรือการติดต่อด้วย

จดหมาย 
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2.1 จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มี

สว่นได้เสีย ทัง้ในเร่ืองการด าเนินธุรกิจและเร่ืองบคุลากร บริษัทจึงก าหนดแนวทางการปฏิบตัิส าหรับ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเพ่ือยดึถือปฏิบตัใินการด าเนินงาน ดงันี ้

 
1. จรรยาบรรณตอ่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมุ่งมัน่ให้มีการด าเนินธุรกิจซึ่งมีผลการด าเนินงานท่ีดี  มีการเจริญเติบโตอย่างมัน่คงมี

ความสามารถในการแข่งขนั โดยค านึงถึงสภาวะความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือให้เกิดการ

เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าท่ีในการด าเนินงานเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความ

โปร่งใสเป็นธรรมและพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการปกปอ้งทรัพย์สินและธ ารงไว้ซึง่ช่ือเสียงของบริษัท 

2. จรรยาบรรณตอ่พนกังาน 

บริษัทถือว่าพนกังานเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการขบัเคล่ือนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าดงันัน้  

บริษัทจึงปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมและจดัให้มีสวสัดิการ

ตา่งๆ แก่พนกังาน เช่น รถรับส่ง เคร่ืองแบบพนกังาน การตรวจสขุภาพประจ าปี ห้องพยาบาลการ 

ประกนัอบุตัเิหต ุประกนัสขุภาพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

นอกจาก นีบ้ริษัทยงัสง่เสริมให้พนกังานได้พฒันาความรู้ความสามารถโดยจดัให้ได้รับการอบรม

เพิ่มเติมในส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดเปา้หมาย

ขององค์กรร่วมกบัผู้บริหาร เพ่ือให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัของตนเองท่ีบริษัทมอบให้และ

เพ่ือการท างานท่ีมีเปา้หมายไปในทิศทางเดียวกนั 
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3. จรรยาบรรณตอ่ชมุชนและสงัคม 

บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะอยูร่่วมกนักบัชมุชนและสงัคมอยา่งมีความสขุ ช่วยเหลือดแูลกนัและกนั

และมีส่วนร่วมพฒันาเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทัง้มุ่งเน้นกระบวนการท างานร่วมกับ

ชมุชน และสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชนทัง้ใกล้ไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกบัทิศ

ทางการพฒันาของภาครัฐ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยัง่ยืน โดยมีแนว

ปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

1. ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีค านงึถึงประโยชน์และความยัง่ยืนของชมุชนและสงัคมเป็นส าคญั  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมประชุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น และให้ความ

ร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่งๆ เพ่ีอการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ  

3. ก าหนดให้มีการวางแผนและมาตรการปอ้งกนั / แก้ไข เม่ือเกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและ

ชมุชน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท (ถ้ามี)  

4. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมให้

พนกังานร่วมปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีของสงัคมและมีจิตอาสา  

5. มุง่เน้นท่ีจะพฒันาความรู้และการศกึษาของเยาวชนไทยตามศกัยภาพท่ีมีอยู่ของบริษัท  

6. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถ่ิน ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของ

สถานศึกษา ศาสนสถาน และสุขลักษณะของเยาวชนและผู้ ด้อยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดล้อมของ

ชมุชน  

7. ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอนัดีงามของ

ท้องถ่ิน  
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8. สง่เสริมการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบัธุรกิจชมุชนท้องถ่ิน และให้โอกาสในการ

เป็นคูค้่ากบับริษัทฯ  

9. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการสรรหาและสนับสนุนในการจ้างงานและ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจนสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ชุมชนมีความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพ

และสามารถน าเอาความรู้ไปสร้างหรือสง่เสริมครอบครัวและชมุชนให้มีรายได้เพิ่มและสามารถอยู่ได้

ด้วยตนเอง  

10. ส่ือสารกับชุมชนและสังคมอย่างสม ่าเสมอและมีความโปร่งใส ตลอดจนเผยแพร่และ

รายงานผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียทกุกลุม่ได้รับทราบ 

4. จรรยาบรรณตอ่ลกูค้า 

บริษัทมีความมุง่มัน่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าให้ดีท่ีสุดและด าเนินนโยบายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญโดยบริษัท

ตัง้เป้าหมายและปลูกฝังอบรมให้พนกังานทกุคนในองค์กร มีความเข้าใจและยึดมัน่ในความเป็น

ธรรม ทัง้ในด้านราคา คณุภาพ การให้บริการ และความซ่ือสตัย์ในการท าธุรกิจ 

5. จรรยาบรรณตอ่เจ้าหนี ้

บริษัทปฏิบตัติามเง่ือนไขตามข้อตกลงและหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส

ตอ่เจ้าหนีท้างธุรกิจโดยเคร่งครัด 
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6. จรรยาบรรณตอ่คูแ่ขง่ 

บริษัทด าเนินธุรกิจและแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรม มีจริยธรรม โปร่งใส 

7. จรรยาบรรณตอ่คูค้่า 

บริษัทได้ก าหนดจริยธรรมทางธุรกิจ  จรรยาบรรณและความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

โดยจะไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าและรักษาความลับ 

เ พ่ือให้การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและยุติธรรม 

ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

8. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บ ริ ษั ท มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ท่ี เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ พ นั ก ง า น แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  

โดยมีแนวปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ปฏิบตัติามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม  

2. ปฏิบตัติามระบบมาตรฐาน ISO 14001  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัด

พลงังาน และสง่เสริมกระบวนการน าทรัพยากรกลบัมาใช้ใหมต่ลอดกระบวนการทางธุรกิจ  
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4. จดัให้มีระบบการท างานท่ีมุง่เน้นให้เกิดความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานท่ีท างานอย่าง

เหมาะสม เชน่ การมีระบบปอ้งกนัมลพิษท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งปฏิบตังิาน การจดัสถานท่ีท างานให้

สะอาดและถูกสขุลกัษณะ เพ่ือให้บุคลากรตลอดจนผู้ เข้ามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอนัตราย

จากอบุตัเิหตแุละโรคภยั  

5. ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานต้องเอาใจใส่อย่างจริงจงัต่อกิจกรรมทัง้ปวงท่ีจะเสริมสร้าง

คุณภาพด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกถึงความ

ปลอดภยั และค านงึถึงสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา  

6. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของการด าเนินงานของบริษัท และส่ือสารกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม ให้พนกังานและผู้ เก่ียวข้องรับทราบอย่าง

ตอ่เน่ือง  
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2.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

1. พนกังานทกุระดบัของบริษัทต้องท าความเข้าใจกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถ่ีถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  หากไม่แน่ใจให้ขอ

ค าปรึกษาจากส านกักฎหมาย ห้ามปฏิบตัไิปตามความเข้าใจของตนเองโดยไมมี่ค าแนะน า 

2. บริษัทจดัรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้พนกังาน

ศกึษาและการอบรมด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแก่พนกังานอยา่งเหมาะสมพอควร 

3. บริษัทต้องปฏิบตัิตามหลกัมนษุยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัสิทธิ

มนษุยชนสากลแก่พนกังาน เพ่ือน าไปปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานและไม่สนบัสนนุ

กิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

4. เม่ือพนกังานต้องไปปฏิบตัิงานในต่างประเทศพนกังานควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดนิทางเพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าตวัอย่าง

สินค้าและอุปกรณ์ท่ีน าไปด้วยเอกสารในการเดินทางวตัถปุระสงค์ของการเดินทางและการ

ปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วฒันธรรมของประเทศปลายทาง 
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2.3 จรรยาบรรณว่าด้วยวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและการ เป็นกลาง 

ทางการเมือง 

บริษัทเคารพความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน โดยไม่

กระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัตอ่วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนัน้ๆ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. บริษัทให้ความส าคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค

การเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือผู้ มีอ านาจทางการเมืองคนใดคนหนึง่ 

2. บริษัทไม่น าเงินทุนทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในการสนับสนุนแก่พรรคการเมืองหรือ

นกัการเมืองใดๆ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

3. บริษัทไมมี่สว่นร่วมในการหาเสียงหรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใดๆ ในพืน้ท่ี

ของบริษัท รวมถึงไมใ่ช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของบริษัทในการนัน้ 
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4. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับไปใช้สิทธิเลือกตัง้ตามรัฐธรรมนูญ  ทัง้นีบ้ริษัทไม่มี

นโยบายท่ีจะให้การสนบัสนนุทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นกัการเมืองหรือ

พรรคการเมืองใดๆ เพ่ือผลประโยชน์ของนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองนัน้ๆ 

5. พนกังานทุกระดบัของบริษัทสามารถใช้สิทธิทางการเมืองท่ีพึงมีโดยเป็นการกระท าในนาม

ของแต่ละบุคคล รวมทัง้ไม่ใช้ต าแหน่งในบริษัทหรือช่ือหรือตราบริษัทชกัจูงผู้ อ่ืนให้จ่ายเงิน

อดุหนนุหรือให้การสนบัสนนุแก่นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ 

6. ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยและสง่เสริมให้พนกังานใช้สิทธิเลือกตัง้ตามรัฐธรรมนญู 
 
2.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีซึง่ผลประโยชน์สว่นตวัของพนกังาน 

และผลประโยชน์ของบริษัทเกิดความขดัแย้งกันในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผู้จดัหาวตัถุดิบหรือสินค้าให้กับ

บริษัท (Suppliers) และบคุคลภายนอกอ่ืนใด 
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1. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงความพยายามท่ีจะเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลบัของ

บริษัทให้กบับคุคลภายนอกในระหว่างหรือภายหลงัระยะเวลาการจ้างงานของพนกังานของ

บริษัทโดยปราศจากอ านาจโดยชอบ 

2. พนกังานต้องหลีกเล่ียงการขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบริษัทใน

การตดิตอ่กบัคูค้่าและบคุคลอ่ืนใด 

3. ห้ามมิ ใ ห้กรรมการและลูก จ้างใ ช้ ข้อมูลภายในเ พ่ือผลประโยชน์ของตนเองและ

บุคคลภายนอก ข้อมูลภายในรวมถึงข้อมูลท่ีไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนภายใต้

กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

4. ระหว่างท่ีปฏิบตัิงานให้บริษัทและหลงัจากพ้นสภาพการปฏิบตัิงานแล้วพนกังานจะต้องไม่

เปิดเผยข้อมลูท่ีถือว่าเป็นความลบัของบริษัทเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ ใดทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล

อิเล็คทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบตัิงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทและ

อ่ืนๆ 

5. กรรมการและพนักงานของบริษัทจะต้องไม่รับต าแหน่งกรรมการหรือท่ีปรึกษาของบริษัท

ภายนอกซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และในทางธุรกิจของบริษัท กรรมการ

และพนกังานจะต้องได้รับการอนมุตัิก่อนท่ีจะเข้าไปรับต าแหน่งใดๆ ในธุรกิจดงักล่าวเว้นแต่

ได้มีการเปิดเผยตอ่คณะผู้บริหารแล้ว 

6. พนกังานจะต้องใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและไม่ใช้ทรัพยากร

ของบริษัทในการก่อให้เกิดประโยชน์สว่นตน 
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7. กรรมการหรือพนกังานจะต้องแจ้งตอ่บริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัทีหากครอบครัวของ

ตนเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทอ่ืนๆ ท่ีจะน าไปสูค่วามขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท 

8. การท่ีพนกังานไปเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษัทองค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอ่ืนจะต้อง

ไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง  รวมทัง้ ต้องได้ รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทก่อน 

 

พนกังานต้องอทุิศตนและเวลาให้แก่กิจกรรมของบริษัทอย่างเต็มท่ี โดยไม่ใช้เวลางานท างานอ่ืน

ใดอนัท่ีเป็นประโยชน์สว่นตวัและไมเ่ก่ียวข้องกบังานในหน้าท่ี 

การขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดจากกรณีอ่ืนๆ 

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนรับต าแหนง่กรรมการหรือท่ีปรึกษาของบริษัท

ภายนอกซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และในทางธุรกิจของบริษัท เว้นแต่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะได้รับการอนมุตัิก่อนท่ีจะเข้าไปรับต าแหน่งใดๆ ใน

ธุรกิจดงักลา่วหรือเว้นแตไ่ด้มีการเปิดเผยตอ่ผู้บริหารแล้ว 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนจะต้องใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงูสุด

ตอ่บริษัทและไมใ่ช้ทรัพยากรของบริษัทในการก่อให้เกิดประโยชน์สว่นตน 

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนจะต้องแจ้งต่อบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีจาก

ครอบครัวของตนเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทอ่ืนๆ  ท่ีจะน าไปสู่ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของบริษัท 
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2.5 จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เก่ียวข้องกัน 

การขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท 

1. ในกรณีท่ีมีการท ารายการระหวา่งกนั ระหวา่งบริษัท หรือบริษัทยอ่ยกบับริษัทใหญ่บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีมีการขดัแย้ง บริษัทมีมาตรการท่ีสามารถให้ความคุ้มครองผู้ ถือหุ้นได้
อยา่งเป็นธรรมโดยสามารถตดิตามผลการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าวได้ นอกจากนีก้ารท า
รายการดงักล่าวบริษัทได้ก าหนดให้มีการผ่านกระบวนการท่ีโปร่งใส คือผู้ ท่ีมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์จะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจอนุมตัิรายการและการตดัสินใจท ารายการ
นัน้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสดุของบริษัทโดยเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลและเป็นไปในราคา
หรือเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

2. บริษัทก าหนดห้ามบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งตามความหมายท่ีปรากฏตามหลกัเกณฑ์จาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมนัน้ เว้นแตแ่สดงได้ว่าบุคคลดงักล่าวเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่จากบริษัทหรือเป็นกรณีมีเหตุจ าเป็นสมควร  โดยสามารถแสดงได้ว่าบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ยมีมาตรการท่ีจะปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
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บริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์  ซึ่งมาตรการดงักล่าว

สามารถตรวจสอบได้ โดยแนวทางการด าเนินการท่ีจะถือว่าสามารถปอ้งกนัการถ่ายเทผลประโยชน์

ได้ ได้แก่ 

 การรับรองโดยกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีข้อก าหนดท่ีชัดเจนให้

กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ด าเนินการในการตดัสินใจเก่ียวกบัรายการ

ระหวา่งกนั โดยกรรมการต้องรับรองแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วนว่าจะเปิดเผย

ชนิดและมลูคา่ของรายการดงักล่าว พร้อมทัง้เหตผุลในการเลือกรายการนีต้อ่ท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทในรายงานประจ าปี 

 การรับรองโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นบคุคลท่ี 3 กรณีท่ีกรรมการไมมี่สว่นได้เสีย ไม่มีความช านาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากการพิจารณารายการดงักล่าวต้องใช้

ความรู้ความช านาญพิเศษ บริษัทได้จดัให้มีบคุคลท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นผู้ ให้ความเห็น

เก่ียวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนัน้เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของ

คณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี โดยบคุคลท่ี 3 ดงักล่าวเป็นอิสระจากบริษัทและผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง 

 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 

83



 

 

 

 

 

 
2.6 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน 

การขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทท่ีมีสาระส าคญั

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน หรือโดยบคุคลใดก็ตามท่ีรับทราบข้อมลูภายในอนั

เป็นสาระส าคญัและมีผลกระทบต่อราคาจากหลักทรัพย์  ซึ่งข้อมูลนัน้ยังไม่ได้เปิดเผยในตลาด

หลกัทรัพย์ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 และ

หลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง กฎหมายก าหนดห้ามใช้ข้อมลูภายในเพ่ือซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนเปิดเผย

ตอ่สาธารณชนเพ่ือให้การซือ้ภายในตลาดหลกัทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม เน่ืองจากข้อมลูภายในถือ

เป็นปัจจยัส าคญัท่ีนกัลงทนุใช้ในการตดัสินใจลงทนุ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ขายกิจการ การน า

ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดหรือข้อมูลจากทางการเงินอ่ืนๆ การเปิดเผยข้อมลูภายในของบริษัทไม่

สามารถกระท าได้ หากไมมี่เหตผุลเพียงพอและไมไ่ด้รับการยินยอมจากผู้ มีอ านาจของบริษัท 
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2.7 จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

 
1. บริษัทมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม ทัง้นีห้้ามมิให้กรรมการ

หรือพนกังานของบริษัทกระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมเสียตอ่ช่ือเสียงท่ีดี

ของบริษัท 

2. ห้ามกรรมการและพนกังานของบริษัทเสนอสินจ้างหรือของก านลัให้แก่ผู้จดัหาวตัถุดิบหรือ

สินค้าให้กับบริษัท (Suppliers) หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และในทางกลบักันห้ามกรรมการและ

พนกังานของบริษัทสนองรับการให้สินจ้างหรือของรางวลัใดๆ  จากผู้จดัหาวตัถดุิบหรือสินค้า

ให้กบับริษัท (Suppliers) หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวเช่นกนั อย่างไรก็ดีข้อห้ามนีไ้ม่รวมถึงการ

ให้ของขวญัของก านลัท่ีเหมาะสมตามเทศกาลหรือตามประเพณีนิยมท่ีผู้ รับพึงจะได้รับตาม

สมควร 

3. หากกรรมการและพนกังานได้รับของขวญัในรูปของเงินหรือสิ่งของท่ีพิจารณาว่ามีมลูคา่เกิน

กว่า 3,000 บาทหรือมีมลูคา่ท่ีไม่เหมาะสม ให้แจ้งฝ่ายตรวจสอบภายในทราบหรือพิจารณา

ด าเนินการตามความเหมาะสม 

4. กรรมการและพนักงานจะต้องปฏิเสธงานบันเทิงหรือสิ่งบันเทิงต่างๆ  ซึ่งจัดให้โดย

บคุคลภายนอกซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกบับริษัท ซึ่งนอกเหนือขอบเขตท่ีพึงมีตามสภาพธุรกิจของ

บริษัทและเหมาะสมตามเทศกาลหรือประเพณีนิยมอนัสมควร 
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2.8 จรรยาบรรณว่าด้วยการส่ือสารการตลาด 
 
การส่ือสารทางการตลาดมีส่วนส าคญัในการสร้างคา่นิยมท่ีดีของบริษัทต่อสงัคม  โดยแนะน า

นวตักรรมของบริษัทไปสูป่ระชาชนบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัด้ิานการส่ือสารทางการตลาด ดงันี ้

1. บริษัทควรละเว้นการให้ข้อมลูท่ีบดิเบือนหรือบกพร่องไมส่มบรูณ์ 

2. บริษัทควรละเว้นการโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือท่ีอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด 

3. บริษัทควรละเว้นการโฆษณาหรือให้ข่าวสารต่อส่ือมวลชนท่ีบิดเบือนความจริงหรือผิด

วฒันธรรม ศีลธรรมอนัดีงามหรือเป็นการให้ร้ายปา้ยสีคูแ่ขง่ขนัไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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2.9 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
 
1. ทรัพย์สินของบริษัท หมายถึงสงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ 

ข้อมลู สิทธิ ลิขสิทธ์ิตลอดจนทรัพยากรใดๆ ของบริษัทหรือท่ีบริษัทมีสิทธิอยู่ 

2. พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัดและเกิด

ประโยชน์แก่บริษัทอยา่งเตม็ท่ี และดแูลมิให้เส่ือมเสียสญูหาย 

3. ข้อมลูและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัท หน่วยงานแตล่ะหน่วยงานต้อง

ก าหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ระดบัความลบัของเอกสารและเก็บรักษาเอกสารดงักล่าว

ให้ถกูต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ 

4. พนกังานจะต้องจดัท าเอกสารทางธุรกิจ บญัชีและการเงินและรายงานต่างๆ ท่ีน าส่งส่วน

ราชการและบุคคลอ่ืนๆ ทัง้หมดอย่างรอบคอบและด้วยความสุจริต และจะต้องได้รับการ

บนัทกึตามวิธีการทางบญัชีของบริษัทท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีก าหนด 

5. พนกังานต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทางบญัชี การเงินและการควบคมุภายในอย่างเคร่งครัด

ตลอดเวลา และต้องแจ้งต่อผู้ รับผิดชอบในหน่วยงานหรือคณะท างานก ากับดแูลกิจการท่ีดี

หากพบความผิดพลาดใดๆ ในการปฏิบตังิาน 
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2.10 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

บริษัทจดัให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยพนกังาน ทกุ
ระดบัต้องใช้สิ่งเหลา่นีอ้ยา่งถกูต้องมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และระมดัระวงัมิให้
เกิดผลกระทบต่อบริษัท หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ดงันี ้

1. พนกังานทกุระดบัของบริษัทต้องปฏิบตัิงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง 

หากปฏิบตัหิน้าท่ีบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายนอกบริษัทให้ตรวจสอบลิขสิทธ์ิก่อนทกุครัง้ ห้าม

ตดิตัง้หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธ์ิไมถ่กูต้องในบริษัทโดยเด็ดขาด 

2. พนกังานทกุระดบัของบริษัทต้องเก็บรักษารหสัผ่านของตนให้เป็นความลบั ไม่บอกบคุคลอ่ืน

เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้บคุคลอ่ืนเข้าถึงรหสัผ่านของตน รวมทัง้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือเข้าไปยงัเวป

ไซต์ท่ีไมคุ่้นเคยอนัอาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

3. พนกังานทุกระดบัของบริษัทต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้าย ละเมิด หรือรบกวนการท างาน

ผู้ อ่ืน และจดัให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องตาม

มาตรฐานสากลซึ่งพนกังานทุกระดบั มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย

ของระบบดงักลา่ว 
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4. พนกังานทุกระดบัของบริษัท ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอดแนมหรือแก้ไขเปิดดใูนแฟ้ม

ของผู้ อ่ืน หรือสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จอนัอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมลูขา่วสาร 

5. พนกังานทุกระดบัของบริษัท ต้องไม่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ

กิจกรรมส่วนตวัหรือธุรกิจส่วนตวั ต้องไม่ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้

ไมร่บกวนประสิทธิภาพการท างาน และสร้างความนา่ร าคาญแก่ผู้ อ่ืน 

6. พนกังานทุกระดบัของบริษัทต้องใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตท่ีจดัให้เพ่ือธุรกิจของบริษัทอย่าง

ระมดัระวงั และไม่น ามาซึ่งความเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษัทและไม่ใช้ช่ือหรือตราของบริษัท

ในส่ืออิเล็กทรอนิกสาธารณะ 

7. พนกังานทกุระดบัของบริษัท ต้องไมค่ดัลอกโปรแกรมผู้ อ่ืนท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

8. พนักงานทุกระดบัของบริษัท มีหน้าท่ีดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและ

โปรแกรมเทา่ท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน และปฏิบตัิตามกฏหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การส่ือสารอยา่งเคร่งครัด 

9. หากบริษัทพบว่าพนกังานมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการ

พิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือกฏหมายตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณี 
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นกัลงทนุสมัพนัธ์มีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทนุทกุประเภท และตลาดทนุ 

รวมทัง้จะต้องท าการติดต่อประสานงานกบับคุคลตา่งๆ  เช่น นกัเวิเคราะห์หลกัทรัพย์หรือผู้ลงทุน 

เป็นต้น ผู้ ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีควรมีจรรยาบรรณในการปฏิบตังิาน ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเตม็ท่ี ซ่ือสตัย์สจุริต พฒันาการปฏิบตังิานอยา่งมืออาชีพ 

2. ต้องมีความรู้ และความเข้าใจเป็นอยา่งดีในข้อมลูบริษัทท่ีจะเปิดเผย 

3. เปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง ทนัเวลา รวมทัง้ปรับปรุงข้อมลูบริษัทให้ทนัสมยัอยู่เสมอตาม

นโยบายเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่างทัว่ถึงและ

เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

4. เปิดโอกาสให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องทกุกลุม่สามารถเข้าถึง และสอบถามข้อมลูได้ 

5. รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แก่ผู้บริหารระดบัสูงและกรรมการบริษัทเพ่ือใช้ประกอบการ

ตดัสินใจ และก าหนดนโยบายของบริษัทได้อยา่งครบถ้วน ถกูต้อง ทนัเวลา 

6. รักษาความลบัของบริษัทและไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์สว่นตน 

7. ปฏิบตัหิน้าท่ีโดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียเป็นท่ีตัง้ 

8. มอบของก านลัแก่นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ลงทนุตามโอกาสทัว่ไปเท่านัน้ เช่น วนัขึน้ปี

ใหมแ่ละไมใ่ห้เฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

3. จรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ 
นักลงทุนสัมพันธ์ 
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บริษัทมีนโยบายให้ทกุฝ่ายงานท างานอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์และเปา้หมายของบริษัท มีการดแูลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยดั และเหมาะสม 

มีระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การประเมินและบริหารความเส่ียงท่ีรัดกมุตอ่เน่ืองมีประสิทธิภาพ 
 

ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจะต้องมีระบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐานท่ีดี  และมีการควบคุม

ภายในเพ่ือป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะสร้างความเสียหายให้กับบริษัทได้  และ

พฒันาให้พนกังานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอนัท่ีจะปฏิบตัิงานตามวิธีปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม  

รวมถึงระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและพร้อมท่ีจะให้บริษัทประเมินและตรวจสอบการท างานได้

ตลอดเวลา โดยบริษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี ้
 

1. ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารทกุระดบั ท่ีจะต้องดแูลและตรวจสอบ

ระบบการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการ

ปฏิบตัิงาน โดยมีระบบการควบคมุภายในท่ีรัดกุมสามารถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงาน

จะต้องจดัท าคูมื่อก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานเป็นบรรทดัฐานส าหรับการด าเนินกิจการใน

สว่นงานท่ีอยูใ่นความดแูลของตน โดยยดึปฏิบตัติามนโยบายคณุภาพของบริษัท 
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2 แนวทางการควบคมุภายในท่ีมีการประเมินและบริหารควบคมุความเส่ียงเป็นแนวทางท่ีจะ

ช่วยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเส่ียงในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และหาทาง

ควบคมุด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดงักล่าว โดยบริษัทต้องการ

ให้พนักงานทุกระดับชัน้มีส่วนร่วมในการประเมินและควบคุมความเส่ียงโดยทั่วกันเพ่ือ

ชว่ยกนัปอ้งกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีการควบคุม

ภายในในทุกหน่วยงาน และด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือให้

แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตาม

ขัน้ตอนท่ีก าหนดอย่างต่อเ น่ืองสม ่ าเสมอ  ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลกัษณะท่ีสร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้

ดีขึน้ รายงานท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในจัดท าขึน้ซึ่งฝ่ายท่ีเป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็น

สอดคล้องด้วยกันแล้วจะน าไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ความเห็นชอบ

ก่อนท่ีจะน าไปปฏิบตัติอ่ไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขให้

มีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึน้ ขอให้ถือเป็นหน้าท่ีของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับ

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทจะถือว่าหน้าท่ีดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานท่ี

หนว่ยงานนัน้ๆ รับผิดชอบ 
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5. บริษัทเล็งเห็นว่าการปฏิบตัิงานในฝ่ายตรวจสอบภายในจะเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้

ระบบงานและธุรกิจทัง้หมดของบริษัทได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ พนกังานท่ีได้ผ่านการ

ท างานในฝ่ายนีจ้ะมีพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจงานของบริษัทมากขึน้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน

การหมนุเวียนไปท าหน้าท่ีในสว่นตา่งๆ ของบริษัทได้อย่างกว้างขวาง ดงันัน้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง

ในการวางแผนอาชีพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีมีความรับผิดชอบ

สูงขึน้ บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะหมุนเวียนพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถจากหน่วยงาน

ตา่งๆ มาท างานในฝ่ายตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบร่วมกนั

ระหวา่งฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายท่ีพนกังานนัน้ๆ สงักดัอยู ่
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บริษัทให้การสนบัสนุนพนักงานและผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัน

ประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วงแฟ้มข้อมูล 

และข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและให้ถูกต้องตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ

บริษัทโดยมีมาตรฐานการรักษาความมัน่คงของข้อมลูท่ีเพียงพอ 

 

ระเบียบการใช้งาน 

1. นโยบายและระเบียบการปฏิบตัฯิ นีค้รอบคลมุถึงพนกังานบริษัท พนกังานบริษัทในเครือ และ

บุคคลอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเช่ือมต่อกับบริษัททัง้

ภายในและภายนอกบริษัท 

2. บริษัทอนุญาตให้เฉพาะพนกังานของบริษัท พนกังานบริษัทในเครือ และบุคคลอ่ืนท่ีได้รับ

อนุญาตให้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยบริษัทจะลงทะเบียนรายช่ือ

ผู้ ใช้บริการในฐานข้อมูลกลางและผู้ ใช้บริการต้องปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิฯ 

อยา่งเคร่งครัด 
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3. การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอบเขตการให้บริการ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1  วงจรเครือขา่ยการส่ือสารข้อมลู และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

3.2  จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ หรืออีเมล์ (Electronic Mail) 

3.3  อินทราเน็ต (Intranet) 

3.4 โปรแกรมมาตรฐานบนเคร่ืองพีซี และโน๊ตบุ๊ค (Standard PC and Notebook 

Software) 

3.5  บริการอินเทอร์เน็ต เว็บ และอินเทอร์เน็ต เมล์ (Internet Web and Internet Mail 

Service) 

3.6 การใช้คอมพิวเตอร์ท างานระยะไกลผ่านระบบ Remote Access System เช่น Web 

Mail 

3.7 โปรแกรมเฉพาะทาง (Specific Application Software) 

 3.8 ตอ่เคร่ืองพีซีเข้าระบบเทคโนโลลยีสารสนเทศ (External Link) 

4. การใช้รหสัผา่น (Password) 

4.1 การใช้รหสัผ่านท่ีเป็นของตนเองในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายตามสิทธ์ิท่ี

ได้รับเทา่นัน้เพ่ือประโยชน์ในการปอ้งกนัความมัน่คงของข้อมลู 

4.2 รักษาความลบัของรหสัผ่าน มิให้ผู้ อ่ืนพบเห็นหรือถกูเปิดเผยโดยง่าย รวมทัง้เปล่ียน

รหสัผา่นตัง้แตต้่น (Initial Password) ทนัทีท่ีได้รับจากระบบหรือผู้ดแูลระบบ 

4.3 เปล่ียนรหสัผา่นท่ีใช้เข้าสูเ่ครือขา่ยทกุๆ 90 วนั 

4.4 รหสัผ่านท่ีมีความยาวไม่ต ่ากว่า 8 ตวัอกัษร และยากต่อการคาดเดาประกอบด้วย

ตวัอกัษร ตวัเลข หรือสญัลกัษณ์ 
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5. การใช้คอมพิวเตอร์ 

5.1 ปิดคอมพิวเตอร์เม่ือเลิกใช้งาน 

5.2 ล็อคหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยรหสัผ่านโดยใช้ Screensaver กบั Password Protect 

และออกจากระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการ  Log Off เม่ือละออกจากหน้า

จอคอมพิวเตอร์นานเกิน 15 นาที 

5.3 เก็บรักษาโน้ตบุ๊คด้วยความระมดัระวงัมิให้เกิดการสูญหายเช่นเก็บในท่ีท่ีปลอดภัย

ทนัทีท่ีละออกจากโต๊ะท างาน 

5.4 ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิดต่อบริษัทหรือผู้ อ่ืน เช่นการ

เข้าถึงข้อมลูเครือข่ายและระบบสารสนเทศโดยมิชอบ รบกวนหรือก่อความร าคาญ

ต่อการท างานของเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์ ดกัรับข้อมูล ลกัลอบถอด

รหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพข้อความ หรือเสียงท่ีไม่

เหมาะสม รวมทัง้ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์ในการกระท าสิ่งใดท่ีผิดกฏหมายหรือการกระท า

ท่ีสอ่เจตนาไปในทางท่ีผิดจากพฤตกิรรมการใช้งานปกติ 

5.5 พนกังานต้องรับผิดชอบในข้อความ รูปภาพ เสียงหรือแฟ้มข้อมลูท่ีส่งออกจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของพนกังานเองและรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  ท่ีจะมีขึน้หากมี

การกระท าท่ีผิดกฏหมาย  
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5.6 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทให้เกิดความมั่นคงต่อ

ระบบข้อมลูสารสนเทศ และไมอ่นญุาตให้พนกังานแก้ไขเปล่ียนแปลงคา่พารามิเตอร์

ต่างๆ ของเคร่ือง เช่น Computer name, System configuration, Program 

configuration 

5.7 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญาตให้พนกังานติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอิสระ 

เว้นแตพ่นกังานนัน้ปฏิบตัิหน้าท่ีในงานท่ีเก่ียวข้องกับการติดตัง้โปรแกรมหรือได้รับ

อนญุาตสิทธิจากบริษัทแล้ว 

6. การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

6.1 ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานท่ีบริษัทก าหนด  ทัง้นีย้กเว้นการใช้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในงานด้านปฏิบัติงาน  งานวิจัยหรืองานเฉพาะทางท่ี

หนว่ยงานได้จดัหาไว้เอง 

6.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หากเกิดการฟ้องร้องจากผู้ เสียหายแล้ว

พนกังานผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 

6.3 ไมท่ าการผลิตหรือครอบครองหรือจ าหนา่ยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ท่ีไม่เหมาะสมหรือ

ผิดกฏหมาย 

6.4 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะเข้าตรวจสอบข้อมลูท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีพนกังานใช้ หากมีเหตตุ้อง

สงสยัวา่พนกังานกระท าการท่ีอาจสง่ผลกระทบในทางเสียหายตอ่บริษัทฯ 
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7. การใช้อินเทอร์เน็ต 

7.1 ไมใ่ช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือหาประโยชน์ในทางธุรกิจเป็นการส่วนตวั ไม่เผยแพร่ข้อมลูท่ีไม่

เหมาะสม ไม่เข้าสู่เว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์การพนนั เว็บไซต์ท่ีขดัต่อ

ศีลธรรม เว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หาตอ่ต้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ท่ีเป็น

ภยัตอ่สงัคม 

7.2 ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลหรือโปรแกรมท่ีผิดกฏหมายหรือไม่เป็น

ประโยชน์ตอ่การท างาน เชน่ ภาพยนตร์ เพลง เกมส์ เป็นต้น 

7.3 ระมดัระวงัในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้าสู่เว็บบอร์ดและต้องไม่อ้างช่ือบริษัทในเว็บ

บอร์ดสาธารณะ 

7.4 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะปิดการเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีไมเ่หมาะสมได้ 

8. การรับ-สง่จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail) 

8.1 ระมัดระวังการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิคส์โดยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ

บริษัทกบับคุคลอ่ืนๆ หรือสร้างความเข้าใจผิดหรือละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน หรือสร้างความ

ร าคาญต่อผู้ อ่ืน หรือผิดกฏหมาย หรือละเมิดศีลธรรม รวมทัง้ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ในเครือข่าย  เช่น การส่ง

จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ลกูโซ่ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์เพ่ือโฆษณาขายสินค้า

หรือเผยแพร่ขา่วสารท่ีหวงัผลทางการค้า เป็นต้น 
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8.2 ไม่ส่งข้อความ รูปภาพ เสียงหรือแฟ้มข้อมลู กระจายถึงพนกังานทกุคนโดยตรงโดย

ข้อความท่ีสง่ออกนัน้ต้องเก่ียวข้องกบังานของบริษัท 

8.3 ใช้ข้อความสุภาพและถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้เครือข่าย  หรือใช้

ข้อความท่ีสภุาพชนทัว่ไปพงึใช้ในข้อความท่ีสง่ไปถึงบคุคลอ่ืน 

9. การใช้ Instant Messaging (IM) 

9.1 ใช้ IM โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสร้างความ

ร าคาญต่อผู้ อ่ืนหรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมและไม่แสวงหาผลประโยชน์

หรืออนญุาตให้ผู้ อ่ืนแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้ IM 

9.2 ไมส่นทนาหรือสง่ข้อมลูลบัทางธุรกิจผา่น IM 

9.3 ไม่ใช้ e-mail account และรหสัผ่านท่ีซ า้กับ e-mail account และรหสัผ่านของ

บริษัทในการลงทะเบียนใช้IM 

10. การปอ้งกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ 

10.1 ไมป่รับแตง่หรือยกเลิกการท างานของโปรแกรมปอ้งกนัไวรัสท่ีติดตัง้ใช้งานในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

10.2 พนกังานท่ีน าคอมพิวเตอร์ไปใช้งานภายนอกเครือข่ายบริษัท เม่ือจะน ากลบัมาใช้

ในเครือขา่ยให้ท าการตรวจสอบไวรัสก่อนการเช่ือมตอ่เครือขา่ย 

10.3 ไมด่าวน์โหลดข้อมลูจากเว็บไซต์ท่ีไมเ่หมาะสม 

10.4 ใช้ความระมดัระวงัหากต้องเปิดจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ท่ีได้รับจากคนแปลกหน้า 

10.5 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงับไม่ให้คอมพิวเตอร์ท่ีติดไวรัส หรือคอมพิวเตอร์ท่ีต้อง

สงสยัวา่อาจน าพาไวรัสมาสูบ่ริษัทเข้าเช่ือมตอ่เครือขา่ยได้ 
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 11. การรักษาและการปอ้งกนัความลบัของข้อมลู 

11.1 ไมเ่ข้าถึงข้อมลูของผู้ อ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าของข้อมลู 

11.2 ไม่ท าการพิมพ์หรือคดัลอกข้อมูลท่ีมีระดบัชัน้เป็นความลับของผู้ อ่ืน เว้นแต่ได้รับ

อนญุาตจากเจ้าของข้อมลู 

12. การน าอปุกรณ์สว่นตวัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์มาใช้งานในเครือขา่ย 

12.1 ไม่น าอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นส่วนตวั เช่น โมเด็มหรืออุปกรณ์

รับสง่ข้อมลูแบบไร้สาย (WIFI) มาเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย เว้น

แตจ่ะได้ความเห็นชอบจากผู้ดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12.2 พนกังานต้องขออนญุาตผู้ดแูลเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนท่ีจะให้บคุคล ภายนอกน า

คอมพิวเตอร์สว่นตวัทกุประเภทมาเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ย 

 

นโยบายและระเบียบปฏบิัตใินการ 

ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
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13. การใช้คอมพิวเตอร์ท างานระยะไกลผ่านระบบ Remote Access System (RAS) หรือ

ระบบ Virtual Private Network (VPN) 

13.1 พนักงานต้องขออนุญาตผู้ ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขอลิขสิทธ์ิใช้งาน

คอมพิวเตอร์ผ่าน RAS หรือ VPNและต้องไม่น า RAS หรือ VPN Account ไปให้

ผู้ อ่ืนใช้งาน 

13.2 พนกังานต้องรับผิดชอบการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีกระท าผ่าน RAS 

หรือ VPNนัน้ๆ 

13.3 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ท่ีก าลงัเข้าสู่ระบบ RAS หรือVPN 

เช่ือมต่อเครือข่ายได้ หากมีเหตุอันน่าสงสัยว่าคอมพิวเตอร์นัน้ไม่ปลอดภัยต่อ

เครือขา่ย 

14. การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการก่อกวนระบบ 

ห้ามพนักงานกระท าการใดท่ีมีเจตนาเพ่ือก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือของ

หนว่ยงานภายนอก เชน่ รบกวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์จนไมส่ามารถให้บริการได้ 

15. การฝ่าฝืน 

ในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบการกระท าละเมิดจริยธรรมและศีลธรรมอนัดีของผู้ ใช้บริการ  บริษัทจะ

พิจารณาด าเนินมาตรการทางวินยัตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิ ด้านการบคุคลแก่ผู้ ถือครอง 

และ/หรือผู้ ใช้บริการท่ีฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิฯ  ซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิกสิทธิการใช้

บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย 

นโยบายและระเบียบปฏบิัตใินการ 

ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
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ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในฐานะเป็นเจ้าของมีสิทธิตา่งๆ ขัน้พืน้ฐานท่ีเทา่เทียมกนั ได้แก่ 

- สิทธิในการได้รับใบหุ้น และสิทธิในการโอนหุ้น 

- สิทธิในการได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา เหมาะสมตอ่การตดัสินใจ 

- สิทธิในการเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือตดัสินใจใน

การเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคญัของบริษัท 

- สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ 

- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

- สิทธิในสว่นแบง่ผลก าไร 
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักับการประชุมผู้ ถือหุ้น  และมีนโยบายท่ีจะอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ถือหุ้ น

ประเภทสถาบนั ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจะสนบัสนนุการให้ข้อมลูสารสนเทศ การซกัถาม การเข้าร่วมการประชมุ และการใช้

สิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งเตม็ท่ี 

2. บริษัทจะเสนอเร่ืองส าคญัๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ และจดัการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือการ

ตดัสินใจ 

 

นโยบายสิทธ์ิ และความเท่าเทยีมกัน 
ของผู้ถือหุ้น 
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3. บริษัทจะสนบัสนนุและอ านวยความสะดวกแก่การออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้การออกเสียง

ลงคะแนนโดยการมอบฉันทะสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ขอ

ค าอธิบายหรือตัง้ค าถามใดๆ 

4. บริษัทจะสนับสนุนให้กรรมการมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามผู้ ถือหุ้นโดยพร้อม

เพรียงกนั 

5. บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุให้เสร็จสมบรูณ์ และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้แตไ่มเ่กิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 

 

นโยบายสิทธ์ิ และความเท่าเทยีมกัน 
ของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
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บริษัทเห็นความส าคญัของการมีชุมชนท่ีแข็งแรง จะส่งผลให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อย่าง

สมบรูณ์ ดงันัน้ การมีสว่นร่วมและมีความรับผิดชอบตอ่ชมุชนท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่คือ สิ่งท่ีต้อง

ปฏิบตัิเคียงคูไ่ปกับการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน บริษัทจึงมีนโยบายการส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์อนัดีกับ

ชมุชน ดงัตอ่ไปนี ้

1. สนบัสนนุและให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงในระดบัสากลท่ี

จดัขึน้เพ่ือชว่ยปอ้งกนัหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

2. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะท่ีอยู่รอบโรงงาน เช่น การซ่อมแซมบ ารุงโรงเรียน,  

การบริจาคสิ่งของจ าเป็นให้กบัชมุชน  

3. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างสม ่าเสมอ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพของ

โรงเรียน, การส่งเสริมแหล่งค้นคว้าให้กับชมุชน โดยการบริจาคหนงัสือให้กับโรงพยาบาล, 

ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก  

4. ให้ความชว่ยเหลือบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัพิบตัแิละสาธารณภยัตา่งๆ  

5. เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและ

พนกังาน  

 

นโยบายการสร้างปฏสัิมพันธ์อันดี 
กับชุมชนที่สถานประกอบการตัง้อยู่ 
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การบริหารความเส่ียง คือกระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการผู้ บริหารระดับสูง  และ

พนักงานทุกคนในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงานโดยกระบวนการบริหาร

ความเส่ียงได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบง่ชีเ้หตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้และมีผลกระทบตอ่องค์กร  

และสามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับเพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่าง

สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรก าหนดไว้ และมุ่งสู่การด าเนินธุรกิจท่ียั่งยืนโดย

นโยบายการบริหารความเส่ียงมี ดงันี ้

1. คณะบริหารความเส่ียงของบริษัท (Risk Management Committee: RMC) มีอ านาจหน้าท่ี

สอดสอ่งดแูลการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

2. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบก าหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ายและจัดท า

ตารางการประเมินความเส่ียง ก าหนดดชันีชีว้ดัความเส่ียง รวมทัง้จดัท ารายงานท่ีเก่ียวกับ

ความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีถือปฏิบตัิ ทัง้มีส่วนร่วมในการพฒันาการ

บริหารความเส่ียง เพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อการ

ด าเนินงานให้บรรลเุปา้หมาย 

3. การบ่งชีแ้ละควบคมุความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดท าอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือให้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ภายใต้การก ากบัดแูลของฝ่ายบริหาร 

 

 

นโยบายบริหารความเส่ียง 
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4. ความเส่ียงท่ียอมรับได้และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมตัิโดย

คณะบริหารความเส่ียงของบริษัทก่อนน าไปใช้ปฏิบตัิ 

5. เม่ือพนกังานพบเห็นหรือรับทราบความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบตอ่บริษัท จะต้องรายงาน
ความเส่ียงนัน้ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบทนัทีเพ่ือด าเนินการจดัการตอ่ไป 

 
การปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเส่ียงนีต้้องปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ืองภายใต้

การควบคมุดแูลของคณะบริหารความเส่ียงของบริษัท 
 

 

นโยบายบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

111



 

 
 

 

 

บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี ควบคูไ่ปกบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมและสงัคมอย่างตอ่เน่ือง โดยค านึงถึงผู้ ท่ีมีส่วน

ได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องตลอดจนท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้าง

ความเป็นอยูท่ี่ดีของคนในสงัคมและชมุชนเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืนโดยมีนโยบาย

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดงันี ้

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

เปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญั โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี  จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริษัท  โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ต่อผู้ มี

สว่นได้เสียทกุกลุม่ 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี  ด าเนินการแข่งขนัธุรกิจอย่างเป็นธรรม  

หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา  รวมถึงการสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในห่วงโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน 

 

 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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การตอ่ต้านการทจุริต 

บริษัทต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบตัิตามนโยบายต่อการ

คอร์รัปชัน่ของบริษัทอย่างเคร่งครัดและเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทย 

ในการตอ่ต้านทจุริต(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 

การเคารพสิทธิมนษุยชน 

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิท ธิมนุษยชน" และ

มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนษุยชนอ่ืนๆ นอกจากนีย้งัมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนษุยชน

ในการพิจารณาดแูลพนกังาน ปฏิบตัิตามนโยบายการละเมิดสิทธิมนษุยชน ตลอดจนสนบัสนนุ

และเคารพการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน   

การปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  จดัให้มีสวสัดิการ 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  อีกทัง้สนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และ

สวสัดิภาพทางสงัคมของผู้ ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ

การรับสมคัรและจ้างงานทกุประการอยา่งเคร่งครัด  

ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

บริษัทมุ่งพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม  ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกิน

ความเป็นจริง รักษาความลบัของลกูค้าไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ 
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และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ต่อ) 

113



 

 

 

 

 
การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

บริษัทถือเป็นภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคัญในการสนับสนุนให้มีการจัด

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม  สิ่งแวดล้อมและพฒันาชมุชน  เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี

ในสงัคมไทยในด้านตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือเป็นการตอบแทนและคืนก าไรสูส่งัคม   

การจดัการสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญ  โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงและ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึง

สนบัสนนุให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
 

นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

บริษัทสนบัสนนุการสร้างสรรค์  การพฒันานวตักรรมท่ีสร้างความสมดลุของการด าเนิน

ธุรกิจกบัสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้ธุรกิจเตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

 

ทัง้นี ้บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบ และปฏิบตัิตาม

นโยบายดงักล่าวข้างต้น เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสงัคม

อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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  ปัจจุบันผู้ ทุพพลภาพนับรวมอยู่ในก าลังแรงงานส าคัญทั่วทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้

 ทพุพล ภาพอีกจ านวนมากท่ีต้องการปฏิบัติงานแต่ขาดโอกาสเน่ืองจากอุปสรรคหลาย

 อย่าง ในขณะท่ีความเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานได้  เพ่ือให้ผู้

 ทุพพลภาพไ ด้แสดงศักยภาพและใ ช้ทักษะใ ห้ เ กิดประโยช น์ต่อชุมชนสังคม  และ

 ประเทศชาติ บริษัทจึงก าหนดนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้ทุพพลภาพเพ่ือเป็นแนวทาง

 ในการปฏิบตั ิดงันี ้

 1. บริษัทจะปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 วา่จ้างผู้ทพุพลภาพตาม กระบวนการปกติ และกฎหมายใน

การจ้างงานคนพิการอยา่งเคร่งครัด 

 2. บริษัทจดัให้มีหนว่ยงานท่ีให้ค าปรึกษาและแนะน าส าหรับผู้ทพุพลภาพ 

 3. บริษัทให้ความเสมอภาคในการจ้างงานโดยไมค่ านงึถึงเหตแุหง่ความพิการ   

4. ในกรณีท่ีลูกจ้างเกิดความพิการในระหว่างการจ้างงาน บริษัทจะคงสภาพการจ้างงาน

 ไว้ และให้โอกาสทดลองท างานอ่ืนทดแทนในกรณีท่ีไมส่ามารถกลบัเข้า ปฏิบตังิานเชน่เดมิได้ 

 5. พิจารณาคา่จ้างสวสัดกิารตา่งๆ เชน่เดียวกบัพนกังานทัว่ไปโดยไมมี่การแบง่แยก  

 

เพ่ือให้ผู้ทพุพลภาพได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้และพึง่พาตนเองได้  ลดภาระของครอบครัวและ

สงัคมท่ีต้องเลีย้งด ูรวมทัง้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพมีส่วนในการพฒันาเศรษฐกิจของครอบครัว

และประเทศ 

นโยบายความเท่าเทยีมกัน 
ของผู้ทุพพลภาพ 
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คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลกัจริยธรรม ข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีส าหรับ

คณะกรรมการบริษัท 
จดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาเพ่ือ
ยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ไปสูแ่นวปฏิบตัอินัเป็นเลิศในระดบัสากล 

ค ำนิยำม 

 จริยธรรม หมายถึง คุณความดีที่ใช้เป็นข้อปฏิบัติในการประพฤติที่ดีที่ชอบ โดยมี

พืน้ฐานมาจากกฎหมายหรือศีล หรือจากประเพณีวฒันธรรมของคนในแต่ละสงัคม 

 จรรยาบรรณ หมายถึง หลกัความประพฤติปฏิบติัอนัเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมที่พึงปฏิบติัในการประกอบวิชาชีพที่บคุคลในแต่ละวิชาชีพได้ประมวลข้ึนเป็นหลกั เพื่อให้

สมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ๆ ยึดถือปฏิบติั โดยมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมปลูกฝัง และเสริมสร้างให้สมาชิกมี

จิตส านึกบงัเกิดข้ึนในตนเองเก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติัในทางที่ถูกที่ควร และมุ่งหวงัให้สมาชิกได้

ยึดถือ เพือ่รักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคณุของสมาชิก และสาขาวิชาชีพของตน 

บริษัทจึงตระหนักได้ว่าจริยธรรมเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และ

พนักงานทุกคน มีแนวทางปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงได้ก าหนดจรรยาบรรณของบริษัท 

(Code of conduct) ได้แก่  จรรยาบรรณของผู้บริหาร  กรรมการ และพนกังาน  จรรยาบรรณธุรกิจ  

และจรรยาบรรณเจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์  เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีดีส าหรับ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ยึดถือปฏิบตัิตอ่ไป  เน่ืองจากบริษัทเช่ือว่าแนวทางท่ีเก่ียวกบั

จรรยาบรรณเป็น 
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เคร่ืองมือส าคญัในการน าไปสูก่ารปฏิบตังิานท่ีดีขึน้  โดยสรุปแนวทางการปฏิบตัิตาม

 หลกัจริยธรรม  ได้ดงันี ้

1. บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อยา่งเคร่งรัด 

2. บริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบาย “การก ากบัดแูลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ” ของบริษัท 

3. บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์สจุริต และเป็นธรรม 

4. บริษัทจะปลกูฝังให้พนกังานมีจิตส านึกท่ีดี และยึดมัน่ในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี  

5. บริษัทจะค านงึถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัท ด้วยความ

 เสมอภาคและเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท 

6. บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย 

7. บริษัทจะสร้างระบบงานท่ีเข้มแข็ง เพ่ือปอ้งกนัการทจุริต ผา่นระบบการตรวจสอบ ภายใน 

8. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั  ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 

 เพ่ือรับทราบจรรยาบรรณของบริษัท (Code of conduct) และสามารถน าไปใช้กบัการ

 ปฏิบตังิานได้ 

9. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ปฏิบตัติามนโยบาย “การ

 ก ากบัดแูลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ” ของบริษัทอยา่งเคร่งครัด
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เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับจรรยาบรรณของบริษัท  และ

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  บริษัทก าหนดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการ

ปฐมนิเทศ  ซึ่งมีการให้ความรู้เก่ียวกับคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ  ซึ่งประกอบด้วยหลักการ

ก ากับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณของผู้ บริหาร  กรรมการ และพนักงาน  จรรยาบรรณธุรกิจ  

จรรยาบรรณเจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายส าคัญและระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนในการปฏิบตัิตาม  ซึ่งภายหลงั

การอบรมจะมีทดสอบเพ่ือประเมินระดบัความรู้และความเข้าใจ  เพ่ือด าเนินการส่ือสารให้พนกังานมี

ความเข้าใจอย่างทั่วถึงมากขึน้ พร้อมตระหนักถึงหน้าท่ีของตนเองในการส่งเสริมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทตอ่ไป 

กำรตดิตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบและท าความเข้าใจ

จรรยาบรรณของบริษัท  เพ่ือยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิงาน  ผู้ละเว้นย่อมถกูลงโทษทางวินยัตาม

ความเหมาะสม  และอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวไม่อาจก าหนดให้ครอบคลุมได้ทุกกรณี  หาก

พนกังานประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบตัิงานเก่ียวกบัจรรยาบรรณของบริษัทท่ีมิได้ก าหนด

ไว้  ให้ทา่นตอบค าถามกบัตวัเองก่อนในเบือ้งต้นดงันี ้
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- เป็นสิ่งท่ีถกูต้องหรือไม่ 

- เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยตอ่สงัคมได้หรือไม่ 

- เป็นการกระท าท่ีสง่ผลในทางลบตอ่ความซ่ือสตัย์หรือช่ือเสียงของบริษัทหรือพนกังาน

เองหรือไม่ 

กรณีไมแ่นใ่จ หรือไมอ่าจตดัสินใจได้วา่การตดัสินใจของตนนัน้จะถกูต้องหรือไม ่ ควรปรึกษาหรือ

สอบถามผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจในทกุระดบั หรือผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 

หรือฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์  หรือฝ่าย

ตรวจสอบภายใน แล้วแตก่รณี 
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คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญักบัเร่ืองการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน อนัเป็นส่วนส าคญั

ในการเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ดงันัน้บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้

ข้อมลูภายในและเปิดเผยข้อมลูขึน้  เพ่ือเป็นการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในท่ีส าคญัของบริษัทท่ียงั

ไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน  ไปใช้เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืน  โดยมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมูลภายในท่ีส าคญัของบริษัท คือ ข้อมูลท่ีมีความส าคญัและจูงใจให้ผู้ ท่ีรับรู้ข้อมูลท าการซือ้

หรือขายหุ้น และข้อมลูท่ียงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน รวมถึงข้อมลูท่ีบริษัทจดัเก็บไว้และยงัไม่

เปิดเผยตอ่สาธารณชนเป็นการชัว่คราว 

2. แนวทางและมาตรการการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน มีดงันี ้

2.1 ห้ามไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท างบการเงิน  เลขานกุารบริษัท  

เลขานกุารคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ท่ีได้รับการบอกกล่าวเก่ียวกบัข้อมูล

ภายในท่ีส าคญั  เปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญัท่ียงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณชนแก่บคุคลอ่ืน  รวมทัง้ห้าม

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน  และไม่

ท าการซือ้ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท  อันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอ่ืนโดยใช้

ข้อมูลภายในท่ีส าคญัท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน  ไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะเป็นไปเพ่ือ

ผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน   
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2.2 ก าหนดให้กรรมการ  และผู้บริหาร รวมถึงคูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ  จดัท าและส่ง

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ รวมทัง้จดัท าและ

จดัสง่รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์  อนัเน่ืองมาจากการซือ้ ขาย โอน หรือรับ

หลกัทรัพย์ของบริษัท  ภายใน 3 วนัท าการ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส 

2.3 ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการซือ้ ขาย โอน หรือรับ

หลกัทรัพย์ของบริษัท อยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนด าเนินการทกุครัง้ 

2.4 บริษัทมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัทให้สาธารณชน

รับทราบโดยทนัทีและทัว่ถึง ตามวิธีการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูล

ของบริษัท เพ่ือให้แนใ่จวา่ข้อมลูขา่วสารได้เข้าถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียมกนั 

2.5 บริษัทก าหนดให้พนักงานทุกคน ยึดมัน่เก่ียวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ ในการด าเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืน 

โดยใช้ข้อมลูภายในท่ีส าคญัท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูล 
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บริษัทจะด าเนินการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการจ่าย

ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าท่ีกฎหมาย

ก าหนด เชน่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี เงินคา่เกษียณอายงุาน เบีย้ขยนั 

คา่ครองชีพ เงินคา่ท าศพ คา่ท างานในกะกลางคืน คา่ระดบังาน เบีย้ขยนัรายเดือน เบีย้ขยนัตอ่เน่ือง

ประจ าปี คา่อาหาร ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัิเหตสุ าหรับพนกังานท่ีมีอายงุาน 1 ปีขึน้ไป อีก

ทัง้มีการสง่เสริมให้จดักิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองให้พนกังานได้ผ่อนคลายจากการท างาน และได้ใช้เวลา

ท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานมีความรักความผกูพนัธ์ตอ่องค์กรในระยะยาว 

 

อีกทัง้บริษัทยงัสนบัสนนุความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวสัดิภาพทางสงัคมของผู้ ใช้

แรงงาน บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการ รับสมัครและจ้างงานทุก

ประการอยา่งเคร่งครัด โดยบริษัทได้ก าหนดอตัราคา่จ้างงานแรกเข้าขัน้ต ่าส าหรับพนกังานรายเดือน

และมีการปรับขึน้ตามผลการปฏิบตังิานของพนกังานในแตล่ะปี   

 

นโยบายการดแูลค่าตอบแทน 
และสวัสดกิารของพนักงาน 
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บริษัทมีนโยบายจา่ยคา่ตอบแทนท่ีชดัเจน โดยในระยะสัน้มีการก าหนดเปา้หมายการท างานของ

พนกังานและของบริษัทในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบตัิงานจริงท่ี

เกิดขึน้ในปีนัน้ๆ ส าหรับในระยะยาว บริษัทมีการจดัท าแผนการบริหารการเติบโตในต าแหน่งงานไว้

ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพฒันาพนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดงักล่าว ซึ่งการจ่าย

คา่ตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละต าแหน่งงาน ผลการปฏิบตัิงานจริงท่ีเกิดขึน้และนโยบายของ

บริษัทท่ีก าหนดไว้ 

 

 

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 
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บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรตามปรัชญา “คนและองค์กรท่ีเติบโตไป 

พร้อมกัน”  บริษัทสนบัสนุนให้มีการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่ม  

ขีดความสามารถและขบัเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  ซึ่งบคุลากรทกุคนจะได้รับการ

พฒันาตามสายอาชีพของตนเองเพ่ือให้เตบิโตพร้อมกบัองค์กรอยา่งยัง่ยืน 

 

 

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
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บริษัทสนบัสนนุการปฏิบตัิตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน"  และมาตรฐาน สากลด้าน
สิทธิมนษุยชนอ่ืนๆ นอกจากนีค้ณะผู้บริหารของบริษัทยงัมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนษุยชน
ในการพิจารณาดแูลพนกังาน และเม่ือพบวา่มีความเส่ียงท่ีจะเข้าเกณฑ์ความเส่ียงตอ่ช่ือเสียง จะส่ง
เร่ืองแจ้งไปยงัคณะกรรมการบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีการอบรม และการวดัผลแก่พนกังาน
ในเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนษุยชน เพ่ือน าไปปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่ง
ในการด าเนินงาน และไมส่นบัสนนุการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

 

ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดช่องทางรับค าร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนกังานสามารถส่งค า
ร้องเรียน เร่ืองราวการทุจริตคอร์รัปชัน่ การไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบตัิอย่างไม่
เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนษุยชน มายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ตลอดจน
กิจกรรมด้านสิทธิมนษุยชนตา่งๆ ท่ีบริษัทก าหนดให้มีแสดงถึงการท่ีบริษัทให้ความส าคญักบัความ
โปร่งใสและหลกับรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี  

 

นโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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  คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ
ของบุคคลภายนอก  บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบตัิเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  โดยบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธ์ิ  การน าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือท่ีจะ
น ามาใช้ภายในบริษัท  จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน  รวมทัง้ไม่สนับสนุนการด าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการด าเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. การจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดตัง้เพ่ือการใช้งาน และจดัท าฐานข้อมูลของ
ซอฟแวร์ (Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ ท่ีใช้งานอยู่ ในปัจจบุนัของบริษัท จะ
ด าเนินการให้สอดคล้องกบัพรบ. วา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ปี 2550 

 2. กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับ  ต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
 ข้อบงัคบัและข้อผกูพนัตามสญัญาทัง้หมดเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถกูต้อง   รวมถึง 
 สิทธิบตัร  ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ โดยจะไม่ละเมิดน าสิทธิ 
ในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถกูต้องและมีผลบงัคบัใช้ของบคุคลอ่ืนไปใช้ในทางท่ีผิด 

 

นโยบายการไม่ล่วงละเมดิ 
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
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3.  ผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกท่ีได้รับมา หรือท่ีจะน ามาใช้ 
 ภายใน บริษัท จะต้องตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สิน 
 ทางปัญญาหรือ ลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน 
 4.  ผลงานท่ีเกิดจากการปฎิบตัิตามหน้าท่ีถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เม่ือ

 พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึง
 ผลงานตา่งๆ คืนให้บริษัทไมว่า่จะเป็นข้อมลูท่ีจดัเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 

นโยบายการไม่ล่วงละเมดิ 
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 

127



 

 

 

 

 

 
คูแ่ข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกท่ีบริษัทต้องแข่งขนัตามวิถีทุนนิยมเสรีในการท าธุรกิจการ

แข่งขนัต้องด าเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมลู หลอกลวง หรือใช้วิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถกูต้องตาม

ครรลองของการแขง่ขนัท่ีดี 

 

ทัง้นีบ้ริษัทสามารถให้การสนบัสนนุการร่วมมือกบัคูแ่ข่งทางการค้าท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้

มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยมิใช่เป็นการผูกขาดจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลด

คณุภาพของสินค้า และการก าหนดราคาสินค้า อนัจะก่อให้เกิดผลเสียตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง

ในภาพรวม อีกทัง้บคุลากรของบริษัทต้องระมดัระวงัในการติดตอ่กบัคูแ่ข่ง และบคุลากรของคู่แข่ง

ทกุกรณี ไมเ่ปิดเผยหรือละเลยให้ความลบัของบริษัทตกอยูใ่นมือของคูแ่ขง่ 

 

นโยบายการปฏิบัตทิี่เป็นธรรม 
และรับผิดชอบต่อคู่แข่ง 
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บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูค้่าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ค านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาท่ีตก

ลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด 
 

ในกรณีท่ีเกิดการปฏิบตัิผิดจากข้อตกลงทางการค้า  โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค า้ประกัน การ

บริหารเงินทนุ และกรณีท่ีเกิดการผิดนดัช าระหนีบ้ริษัทฯ จะพิจารณาเจรจาเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงทัง้

สองฝ่าย หากไม่เป็นผลจึงจะด าเนินการตามกฏหมายและให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สญัญาอย่าง

เตม็ท่ี ในกรณีเจ้าหนี ้บริษัทจะปฏิบตัติามพนัธะสญัญาข้อตกลงอยา่งเคร่งครัด 

 

นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 
และ/หรือเจ้าหนี ้
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เพ่ือให้การบริหารจดัการภายในบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ  ผู้บริหาร 

และพนกังานทกุคนจ าเป็นต้องร่วมมือกนัปอ้งกนั ตลอดจนตอ่ต้านการกระท าอนัเป็นการทจุริตและ

การให้สินบน อีกทัง้ปฏิบตัติามนโยบายอยา่งเคร่งครัด โดยการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ 

โปร่งใส เท่ียงตรง เพ่ือให้เกิดการแขง่ขนัทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม 

ค ำนิยำม 

การทจุริต  หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ทีมิ่ควรได้โดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับตนเอง

หรือผูอื้่น (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา (1)) 

การใหสิ้นบน หมายถึง การเสนอ การให้ค ามัน่สญัญา การให ้  การรับ หรือการเรียกร้อง

ผลประโยชน์เพือ่เป็นส่ิงจูงใจใหบ้คุคลกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดทีผิ่ดกฎหมาย ขดัต่อศีลธรรมอนัดี

หรือท าลายความไวว้างใจ 

ทัง้นีบ้ริษัทห้ามคณะกรรมการ  ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคน  กระท าการอันใดท่ีเป็นการ

เก่ียวข้องกบัการทจุริตทกุรูปแบบ  เพ่ือประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมตอ่ตนเอง ครอบครัว เพ่ือนและ

คนรู้จกั  ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ รับ  ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้สินบน  ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวั

เงิน  แก่หนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชน ท่ีบริษัทได้ด าเนินธุรกิจหรือติดตอ่ด้วย  โดยจะปฏิบตัิ

ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและการให้สินบนอยา่งเคร่งครัด  ตามแนวทางการปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

นโยบายต่อต้านการทุจริต 
และการให้สินบน 
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 1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนอย่างสิน้เชิง และถือปฏิบัติตาม

 กฎหมายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการทจุริตและการให้สินบนในประเทศไทย 

 2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน ไม่มีพฤติกรรมใดท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการ

 รับหรือติดสินบน แก่ผู้ มีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีตนท าหน้าท่ีรับผิดชอบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม 

 เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์โดยมิชอบ 

3. ในการจดัซือ้ จดัจ้าง ต้องด าเนินการตามขัน้ตอนของบริษัทอยา่งเคร่งครัด โปร่งใส  ส าม า ร ถ

ตรวจสอบได้ 

4. หากพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการทจุริต หรือส่อไปในทางทจุริต ท่ีมีผลเก่ียวข้องกบับริษัท 

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไมล่ะเลยหรือเพิกเฉยตอ่พฤตกิรรมดงักล่าว ต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชา

รับทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ของบริษัท (หัวข้อการแจ้ง

เบาะแส) หรือกลอ่งรับข้อคดิเห็น (กลอ่งแดงของฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล) โดยผู้แจ้งเบาะแส/

ผู้ ร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้ง  พร้อมช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ 

ท่ีสามารถตดิตอ่ได้ทกุครัง้ 

5. คณะกรรมการและผู้บริหาร ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ ค าปรึกษา 

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน 

เพ่ือให้พนกังานได้ปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 

นโยบายต่อต้านการทุจริต 
และการให้สินบน (ต่อ) 
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 บริษัทไม่เกี่ยวข้อง ไม่ยอมรับการคอร์รัปช่ันใดๆ ทัง้สิน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าในทุก
รูปแบบ  ได้แก่  การน าเสนอ  การให้ค ามั่นสัญญา  การขอ  การเรียกร้อง  การให้หรือรับสินบน  การ
กรรโชก  หรือการกระท าพฤตกิรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปช่ัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทัง้หมด
ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี ้บริษัทได้ก าหนดขัน้ตอนเพื่อต่อต้านคอร์รัปช่ัน
อย่างละเอียด รวมถึงตอ่ต้านผู้ เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อให้การปฏิบตัเิป็นไปตามนโยบายนี ้ทัง้นีบ้ริษัท
จะสอบทานขัน้ตอนการปฏิบตัอิย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  ระเบียบ  
ข้อบงัคบั และข้อก าหนดกฎหมาย เพื่อรักษาช่ือเสียงของบริษัท โดยห้ามกรรมการ  ผู้ บริหาร  และ
พนักงานทุกระดบัทุกคนไม่ให้เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปช่ัน  เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  
ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก และต้องปฏิบัติตามนโยบายนีโ้ดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมการเปิดเผย
ข้อมูลตอ่สาธารณชนเกี่ยวกับมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปช่ันอีกด้วย 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทในการตอ่ต้านการคอร์รัปช่ันอย่างสิน้เชิง 
 เพื่อก าหนดขัน้ตอนการสอบทานและก ากับตดิตามให้มั่นใจว่ามีการปฏิบตัติามนโยบาย 
 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทุกระดบัเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็นการคอร์รัปช่ัน ผ่านช่อง

ทางการสื่อสารที่ปลอดภัย 
 
2. นิยาม 
 คอร์รัปช่ัน (Corruption)  หมายถึง การใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่เพื่อแสวงหา/เอือ้ผลประโยชน์
ให้กับตนเอง  พวกพ้อง และ/หรือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบทัง้ทางตรงและทางอ้อม  รวมถึงการกระท าใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท   

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
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 รูปแบบของการคอร์รัปช่ัน  ได้แก่ การให้ของขวัญหรือบริการ  การให้เงินสดหรือสิ่งของทดแทน  
การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการคอร์รัปช่ันระหว่างหน่วยงานเอกชน การช่วยเหลือทางการเมือง 
การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน การให้ค่าอ านวยความสะดวก การให้ค่าของขวัญ 
คา่บริการต้อนรับ คา่ใช้จ่ายเลีย้งรับรอง และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  ซึง่ท าให้เกิดการใช้อ านาจอย่างไม่ถูกต้อง  
 
3. ขอบเขต 
 นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใช้กับกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัทุกคนของบริษัท  
 บริษัทคาดหวังให้ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า/บริการ และผู้ รับเหมา  ที่มีความเกี่ยวข้องหรือกระท าการ

ในนามบริษัท  ปฏิบตัติามนโยบายนี ้
 
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบท าให้มั่นใจว่า ผู้ ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมี

ความเข้าใจนโยบายฉบบันี ้โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและสม ่าเสมอ  
 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัทุกคนต้องปฏิบตัหิน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ฉบบันี ้กรณมีีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือกล่องรับความ
คดิเห็นทันที 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายและ
มาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปช่ัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ 

 คณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมาย
ดงักล่าวรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริต 

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (ต่อ) 
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5. แนวทางปฏิบตั ิ

 5.1 บททั่วไป 

 บริษัทจัดให้มีนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปช่ัน และให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการตอ่ต้านการคอร์รัปช่ัน  

 บริษัทตอ่ต้านและไม่สนับสนุนการกระท าที่เป็นการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ อีกทัง้มุ่งมั่นที่จะน า
มาตรการเชิงป้องกันมาใช้ในการตอ่ต้านการคอร์รัปช่ัน 

 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัทุกคนของบริษัท เข้ามีส่วนร่วมในการเรียก
รับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดที่อาจเข้าข่ายพิจารณาได้ว่าเป็นการคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทจะปฏิบตัติาม หลักจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายของประเทศไทย
ในการตอ่ต้านคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทก าหนดให้การด าเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้า
เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการด าเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษ
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยไม่มีการว่ิงเต้นให้พ้นผิด 

 คณะกรรมการและ ผู้บริหาร ให้การยอมรับต่อนโยบายและแนวทางปฏิบัติฯ รวมทัง้มีความ
รับผิดชอบตอ่การน ามาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปช่ันไปปฏิบตัิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดแูลการปฏิบตัติามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปช่ัน และรายงาน
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการบริษัท จะด าเนินการทบทวนนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปช่ัน ปีละ 1 ครัง้ 
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5.2 การช่วยเหลือทางการเมือง 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนทัง้ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินแก่พรรค

การเมือง  นักการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้ทางการเมือง 

 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระท าการอันเป็นการ

ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  มีอิสระทางความคดิ   การตดัสินใจและการกระท า

โดยไม่อิงกับการเมือง 

 บริษัทไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัท ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม 

 ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้

บทบญัญัตแิห่งรัฐธรรมนูญ  แตจ่ะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สิน  อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง  หากเข้าร่วม

จะต้องพึงระมัดระวังการด าเนินการใดๆ ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุน

หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

 

5.3 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน 

 แนวทางในการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนของบริษัท อยู่ภายใต้การด าเนินการ

ของคณะผู้บริหาร  โดยบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุนจะพิจารณาตามอ านาจอนุมัติในแต่ละ

ระดบัชัน้ของผู้มีอ านาจที่บริษัทก าหนดไว้ โดยรูปแบบการบริจาคอาจให้ในรูปแบบของเงินหรือ

สิ่งของอื่นใดที่ไม่ใช่ตวัเงิน โดยบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุนดงักล่าวนัน้ บริษัทมิได้กระท าเพื่อ

ใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการคอร์รัปช่ัน 

 

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (ต่อ) 

135



 

 

 

 

 

 บริษัทก าหนดให้มีการก ากับดแูลเร่ืองการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุน โดยก าหนดให้ต้อง

จัดท าเป็นบันทึก (Memo) ระบุช่ือหน่วยงานหรือบุคคลผู้ รับบริจาคหรือ รับเงินสนับสนุน 

วัตถุประสงค์ในการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุน พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอต่อผู้ มี

อ านาจอนุมัตติามระเบยีบของบริษัทที่ก าหนดไว้ 

 

5.4 คา่อ านวยความสะดวก 

 คา่อ านวยความสะดวก หมายถึง เงินซึง่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเร่งประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตังิาน ซึง่เจ้าหน้าที่บคุคลดงักล่าวมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบตัอิยู่แล้ว 

 ทัง้นีบ้ริษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินคา่อ านวยความสะดวก  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินค่าอ านวย

ความสะดวกสามารถกระท าได้ในกรณทีี่พนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นภัยคกุคามต่อร่างกายหรือ

ชีวิต โดยก่อนการจ่ายเงินคา่อ านวยความสะดวก จะต้องจัดท าเป็นบันทึก (Memo) ระบุช่ือหน่วยงาน

หรือบคุคลผู้ รับเงิน  วัตถุประสงค์ พร้อมเอกสารหลักฐาน  เพื่อเสนอตอ่ผู้มีอ านาจอนุมัตติามระเบยีบของ

บริษัทที่ก าหนดไว้ 

 

5.5 คา่ของขวัญ คา่บริการต้อนรับ คา่ใช้จ่ายเลีย้งรับรอง และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

 บริษัทตระหนักดว่ีาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกีับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาซึ่ง

ความส าเร็จอย่างตอ่เนื่องของบริษัท 

 บริษัทห้ามมิให้กรรมการ  ผู้ บริหาร  และพนักงานทุกระดับทุกคน มีการรับของขวัญหรือให้

ของขวัญ  บริการต้อนรับและรายจ่ายอื่นๆ หากบริษัทเห็นว่าการกระท าเหล่านัน้จะมีผลกระทบ

เกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัท 
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 ผู้บริหาร พนักงาน สามารถให้/รับของขวัญ คา่บริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายเลีย้งรับรอง จาก

บคุคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดงัตอ่ไปนี ้

 1.ไม่เป็นการกระท าที่ตัง้ใจครอบง า ชักน า หรือตอบแทนบคุคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ความ 

 ได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบ

 แฝงเพื่อให้ได้มาซึง่การช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

 2.เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 3.เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน 

 4.ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด 

 5.เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งถือ

 เป็นธรรมเนียมปกต ิ

 6.ประเภทและมูลคา่มีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาละเทศะ 

 7.เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด 

 หากกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัทุกคนได้รับของขวัญในรูปของเงินหรือสิ่งของที่

พิจารณาว่ามีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (ไม่สามารถปฏิเสธได้และจะต้องรับ) จะต้องแจ้ง

ผู้บงัคบับญัชาหรือแจ้งฝ่ายตรวจสอบภายในทราบและน าส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่อน าไปเป็นของรางวัลให้พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความ

เหมาะสมตอ่ไป หากบริษัทเห็นว่าการกระท าเหล่านัน้จะมีผลกระทบเกี่ยวกับการด าเนินการของ

บริษัท 
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5.6 บคุคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

 บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริการ และพนักงานทุกระดบัทุกคน ว่าจ้างตวัแทนหรือตวักลางทางธุรกิจ

ใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระท าการคอร์รัปช่ัน 

 ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า/บริการ และผู้ รับเหมา  บริษัทจัดให้มีการจัดซือ้จัดหาด้วยความเป็นธรรม

และโปร่งใส  รวมทัง้จะด าเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ จัดจ าหน่ายและผู้ รับเหมาด้วยความ

รอบคอบตามขัน้ตอนการปฏิบตังิานของบริษัทที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งผู้ จัด

จ าหน่ายและผู้ รับเหมาให้รับทราบนโยบายฉบบันี ้ และทางบริษัทสงวนสิทธ์ิที่จะบอกยกเลิกการ

จัดซือ้จัดหาและว่าจ้าง  หากพบว่าผู้ จัดจ าหน่ายและผู้ รับเหมากระท าการคอร์รัปช่ัน 

 

6. การประเมินความเสี่ยง*   

 การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายงานตระหนักถึงความส าคัญ

ของการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต และคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึน้ และผลกระทบตอ่วัตถุประสงค์ และการ

ด าเนินงานขององค์กร โดยด าเนินการในเชิงรุกเพื่อประเมิน และทบทวนความเสี่ยงด้านการคอร์รัปช่ันที่

อาจเกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ (อย่างน้อยปีละครัง้)  เพื่อระบปัุจจัยเสี่ยงเพิ่มขึน้ หรือผลประเมินความเสี่ยงที่

เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับปัจจัยตา่งๆ หรือรูปแบบคอร์รัปช่ันที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้นีเ้พื่อให้มั่นใจว่า

ความเสี่ยงฯ ได้ถูกระบ ุและจัดการอย่างทันกาล และสามารถประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud 

Risk Assessment) ซึง่รวมถึงการคอร์รัปช่ัน ควบคูก่ับการประเมินความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 

Assessment) ได้ มีแนวทางการประเมินความเสี่ยงตามคูม่ือการบริหารความเสี่ยง ที่ก าหนดไว้ สรุปได้

ดงันี ้
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ ระบแุละประเมินความเสี่ยง ด้าน

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) รวมทัง้การจัดหามาตรการเพื่อลด

หรือจัดการความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ันให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรับได้  

 ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ รวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ัน จัดท าเอกสาร

ความเสี่ยง และติดตามการด าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

7. การควบคมุ*  

 ระบบการควบคมุภายในของบริษัทครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน  การด าเนินการของกระบวนการ

ทางบญัชี  การเก็บบนัทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการความ

เสี่ยงด้านทุจริต และคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทมีขัน้ตอนการหารือผลการควบคมุภายในที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันกับ

บคุลากรที่ปฏิบตังิานนัน้ๆ 

 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้มีการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และกระบวนการ

อื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทมีขัน้ตอนให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปช่ันนี ้ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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8. การจัดเก็บรักษาข้อมูล  

 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัติามมาตรฐาน หลักการ รวมทัง้กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการ

รายงานข้อมูลทางบญัชีและการเงิน 

 คา่ใช้จ่ายทุกประเภทจะต้องมีเอกสารประกอบ รวมทัง้จัดเก็บและรักษาข้อมูลของบริษัทจะต้อง

เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ หรือท าการตกแต่ง

บญัชี รวมทัง้จะต้องไม่มีบัญชีนอกงบการเงิน  เพื่อใช้สนับสนุนหรือปกปิดการจ่ายเงินที่ไม่

เหมาะสม 

9. ทรัพยากรบคุคล 

 บริษัทจะน านโยบายฉบบันีม้าใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบคุลากรของบริษัท 

10. การอบรมและการสื่อสาร 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัทุกคน สามารถศกึษานโยบายฉบับนีไ้ด้จากเว็บไซต์

บริษัท  

  http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=4 

 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า/บริการ และผู้ รับเหมา ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบ

ตอ่สังคมเช่นเดยีวกับบริษัท 
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 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบบันี ้  

กลุ่มเป้าหมาย การอบรม การสื่อสาร 

กรรมการ  เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท   แ จ้ ง
ก าหนดการอบรมเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์ รัปช่ันทุกหลักสูตรที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ร ร ม ก า ร ใ ห้
กรรมการทราบทางอีเมล์ทุกครัง้ 

 กรรมการ เข้ารับการอบรมตาม
ก าหนดการ 

 ก ร ร ม ก า ร   แ จ้ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  
ในกรณีที่บริษัทต้องด าเนินการ
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องหลังการ
อบรม (ถ้ามี) 

 ทบทวนนโยบายฯ ในที่ ประ ชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 
ทุกปี 

 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการ
ด า เ นิ น ก า ร ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกครัง้ 

ผู้บริหาร และ
พนักงาน 

เป็นส่วนหนึ่ งขอ งการปฐมนิ เทศ 
(แบบรับฟังการบรรยาย) หรือก่อน
เข้ารับต าแหน่งของบริษัท 

 ทบทวนนโยบายฯ ในที่ประชุมฝ่าย
บริหารเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 ให้ความรู้ในกิจกรรม "กรรมการ
ผู้ จัดการพบพนักงาน เป็นประจ าทุก
ไตรมาส" 

ผู้ จัดจ าหน่าย
สินค้า/บริการ 
และผู้ รับเหมา 

ใช้การสื่อสารทดแทน สื่ อ สา รน โย บาย ฉบับนี ้ ตั ง้ แ ต่ เ ร่ิ ม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลัง
ตามความเหมาะสม 
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11. กรณมีีข้อสงสัย 

หากพนักงานเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระท าใด อาจเข้าลักษณะเป็นการคอร์รัปช่ันหรือในกรณี

มีค าถามหรือข้อสงสัย พนักงานควรปรึกษาผู้บงัคับบัญชาโดยตรง  หรือติดต่อฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน หรือฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนัก ลงทุนสัมพันธ์ 

12. การรายงานการพบเห็นการคอร์รัปช่ัน/แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการตดิตอ่ การรายงานการพบเห็นการคอร์รัปช่ัน/แจ้ง

เบาะแส/ข้อร้องเรียน  ทางคณะกรรมการบริษัท จึงจัดให้มีช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน

ของผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านช่องทางดงันี ้

 ตดิตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท 

 เว็บไซต์ของบริษัท  :  www.thaisteelcable.com  (หัวข้อ แจ้งเบาะแส) 

 ไปรษณย์ี  :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท 

       บริษัท ไทยสตลีเคเบลิ จ ากัด (มหาชน) 

       700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบรีุ 20160 

 กล่องรับความคดิเห็น     (กล่องแดง)  ส าหรับพนักงานบริษัททุกระดบั   

       สามารถน าส่งได้ที่ ณ อาคารส านักงาน และอาคารโรงงาน 
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 ทัง้นีส้ามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยการติดต่อ

เลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลข 038 447 200 - 15  ตอ่ 626  

 โดยเบาะแส  ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ  จะได้รับการพิจารณาและด าเนินการตาม

ความเหมาะสม  โดยพิจารณาเป็นรายกรณไีปโดยไม่ เปิดเผยช่ือผู้ แจ้ง รวมทัง้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้

เป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้ง

ดงักล่าวอย่างแน่นอน 

 บริษัทให้ความส าคญักับการเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ และได้ก าหนดขัน้ตอนการรับเร่ือง

และการสอบสวน ซึง่เร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวด้วยเท่านัน้ บริษัทจะใช้

ข้อมูลการแจ้งนีเ้พื่อประโยชน์ในการบริหารงานและก ากับการปฏิบตังิานภายใน หรือเปิดเผยตามค าสั่ง

โดยชอบด้วยกฎหมาย  ตามค าสั่งศาล และ/หรือตามค าสั่งของส านักงาน ก.ล.ต.  ตลท. หน่ วยงาน

ราชการ และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  จะพิจารณาและ

รายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะได้รับความคุ้มครอง

โดยไม่ต้องหว่ันเกรงตอ่การใช้อ านาจบงัคบับญัชาในทางมิชอบหรืการกระท าที่ไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้

การกระท าของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะต้องกระท าการโดยสุจริต หากบริษัทพบว่าการแจ้งเบาะแสหรือ

ข้อร้องเรียนเป็นเท็จหรือทุจริตหรือมีเจตนากลั่นแกล้งใหผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียช่ือเสียง ถูกดู

ห มิ่ น  ห รื อ ท า ใ ห้ ไ ด้ รั บ ค ว า ม อั บ อ า ย  ฯ ล ฯ  บ ริ ษั ท จ ะด า เ นิ น ก า ร ต า ม สม คว ร ต่ อ ไ ป

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (ต่อ) 

143



 

 

 

 

 

13. กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับการรายงานการคอร์รัปช่ัน/แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน  

 13.1 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริง และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือจัดตัง้

คณะอนุกรรมการด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 13.2 ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล 

  13.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขัน้ตอน 

วิธีการจัดการที่เหมาะสมในแตล่ะเร่ือง ตลอดจนน าเสนอมาตรการระงับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ ข้อบงัคบัหรือกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือจัดตัง้

คณะอนุกรรมการด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนตอ่ไป 

  13.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจ

ด าเนินการตามความเหมาะสมตอ่ไป เพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ ที่ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึง

ความเสียหายโดยรวมทัง้หมด 

 13.3 รายงานผล 

  13.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งกลับผู้ ร้องเรียนในกรณทีี่ผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง 

และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือจัดตัง้คณะอนุกรรมการด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอน

ตอ่ไป 

  13.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเมื่อมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ 
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13.4 ระยะเวลาด าเนินการ 

  13.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ประมวลผลและ

กลั่นกรองข้อมูล ภายใน 30 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง   

  13.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจ

ด าเนินการตามความเหมาะสม ภายใน 30 วันท าการ นับจากข้อ 13.4.1  

  13.4.3 กรณทีี่มีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในก าหนดการข้างต้น 

ข้อ 13.4.1 - 13.4.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอประธานคณะกรรมการบริษัท พิจารณาขยาย

ระยะเวลาด าเนินการได้ครัง้ละไม่เกิน 7 วันท าการ 

14. มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

 ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะท าให้เกิดความ

ไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย 

 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยตวัผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน 

 บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ ร้องเรียน โดย

ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบตัทิี่ไม่เป็นธรรม อันเนื่อ งมาจากสาเหตุแห่งการ

แจ้งข้อร้องเรียน/เบาะแส 
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15. การปกป้องดแูลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 บริษัทให้ความมั่นใจกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ เกี่ยวข้องทัง้หมด ว่าจะไม่มีผู้ ใดต้อง

ถูกลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแม้ว่าการ

ปฏิเสธดงักล่าว จะส่งผลให้บริษัท สูญเสีย หรือพลาดโอกาสทางธุรกิจ บริษัทเช่ือมั่นว่านโยบาย

ฯ จะช่วยสร้างคณุคา่ให้กับบริษัทในระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัท จะไม่ยินยอมให้ผู้ ใดมากระท า

การข่มขู่ คกุคาม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ เกี่ยวข้องที่ตัง้ใจปฏิบตัติามนโยบายฉบบันี  ้

 หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ เกี่ยวข้องทัง้หมดเช่ือว่าตนเองถูกข่มขู่ คกุคาม หรือหน่วง

เหนี่ยว สามารถรายงานการพบเห็นการคอร์รัปช่ัน/แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการ

บริษัท ผ่านช่องทางการรายงานตามนโยบายฉบบันี ้

16. การฝ่าฝืนนโยบาย  

 การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบบันีแ้ละ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่

ปฏิบตัติามได้ 

 ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคน ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปช่ัน ฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม

นโยบายนี ้เป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท  ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทาง

วินัยตามระเบยีบที่บริษัทก าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย  หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (ต่อ) 
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 กรรมการ  ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปช่ัน ฝ่าฝืนการปฏิบตัติามนโยบายนี ้ จะได้รับการพิจารณา

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม  หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมาย   

 ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า/บริการ และผู้ รับเหมาใดๆ ของบริษัทที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี ้ 

หรือทราบถึงการกระท าที่ขัดตอ่นโยบายฉบบันี ้แตไ่ม่ได้รายงานให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบ 

หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องเมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนของบริษัทได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าที่

อาจขัดตอ่นโยบายฉบบันี ้อาจถูกบอกเลิกสัญญาได้   

17. การตดิตามและทบทวน* 

 บริษัทจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าอย่างตอ่เนื่อง (อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้) โดย

พิจารณาถึงสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงไป เสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ และประสิทธิผลของมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปช่ัน ตลอดจน

รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบผลการประเมินความเสี่ยง และสถานะด าเนินการมาตรการ

จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (ต่อ) 
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18. ผลการก ากับตดิตามและผลการประเมินการปฏิบตัติามนโยบายฯ  

 บริษัทก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ด าเนินการประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง  ทัง้นี ้

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการก ากับติดตามและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายฯ   

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ลงในรายงานประจ าปีตามนโยบายของบริษัท 

19. มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล 

 กรอบการรายงานแห่งความยั่งยืนขององค์การแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการรายงานสากล (GRI : 

Global Reporting Initiative)  ประเดน็การตอ่ต้านการทุจริต 

20. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 คูม่ือหลักการก ากับดแูลกิจการ 

 จรรยาบรรณบริษัท 

 ข้อบงัคบับริษัท 

 กฎระเบยีบบริษัท 

หมายเหต ุ:  *อ้างอิงกรอบการควบคุมภายในของ COSO : The Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission 

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (ต่อ) 
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  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและมุ่งเน้นให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

ควบคูไ่ปกับการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยด้วยจิตส านึก

ถึงความรับผิดชอบตอ่สังคมเสมอ บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญในการ

สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน

โดยรอบให้มีคณุภาพชีวิตที่ดใีนด้านตา่งๆ อย่างตอ่เนื่องเพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นการพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดงันี ้

 1. คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้บริหารด าเนินการจัดกิจกรรมซึง่เป็นกิจกรรมที่พัฒนาชุมชนเป็น

ประจ าทุกปี 

 2. ผู้บริหารรายงานก าหนดการและผลการจัดกิจกรรม เปิดเผยต่อสาธารณชนทุกปีในรายงาน

ความยั่งยืนของบริษัท 

3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมซึง่เป็นกิจกรรมที่

พัฒนาชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดการ 

4. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้า คูค้่า เข้าร่วมกิจกรรมซึง่เป็นกิจกรรมที่พัฒนาชุมชนตาม

ก าหนดการ 

นโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
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ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551ที่

แก้ไขเพิ่มเตมิ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ออกประกาศที่ ทจ. 2/2552 ก าหนดให้กรรมการและ

ผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียของตน  หรือของบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข้องซึง่เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยให้มีผลนับตัง้แต่วันที่ 1 

กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนด

เกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันซึง่เป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ

อาจมีน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี ้การที่ก รรมการและผู้ บริหารต้องปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซือ่สัตย์สุจริต (Fiduciary duties) ซึง่ต้องตดัสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองที่ตดัสินใจข้อมูลในรายงานดงักล่าวจึง เป็นประโยชน์ตอ่การตดิตามดแูล

ให้การท าหน้าที่ของกรรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดงักล่าว 

 

บริษัทจึงได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด าเนินการรายงานการมี

ส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายงานครัง้แรกภายใน 15 วันนับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตแิบบรายงานฯ 

2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกๆ ครัง้ ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

3. เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานฯ 

 

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ของกรรมการ ผู้บริหาร  
และบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
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ทัง้นีส้ามารถขอรับแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้ บริหารและบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข้องได้ที่ฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์หมายเลข

ตดิตอ่ (038) 447 200 – 15 ตอ่ 626 หรือทางอีเมล์ ir@thaisteelcable.com 

 

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ของกรรมการ ผู้บริหาร  
และบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง (ต่อ) 
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คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ตอ่ปี โดยก าหนดตารางการประชุมไว้เป็น

การล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบอาจมีการประชุมพิเศษตามความ

เหมาะสมโดยก าหนดวาร ะการประชุม แ จ้ง ใ ห้ สมา ชิกทร าบล่ ว งห น้าอย่ า งน้ อย  7 วัน 

ท าการก่อนถึงวันประชุม และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
 

ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการในกรณทีี่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้ในกรณมีีรอง

ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  แต่หากไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแตไ่ม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมและจ านวนองค์ประชุมขัน้ต า่ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ

ในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียง 

ชีข้าด 

 

 

นโยบายจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า 
ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ 

152



 

 
 
 

 

 คณะกรรมการบริษัท  มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท และการก ากับดแูลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

 เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีศกัยภาพสามารถขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และ
ภารกิจของบริษัท ที่ก าหนดไว้ได้นัน้  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนา
ความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในแง่การก ากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อ ย่างมีประสิทธิภาพของ
กรรมการ  ทัง้นีก้รรมการบริษัทต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ท่านตอ่ปี 

 

นโยบายส่งเสริมให้กรรมการ 
พัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
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เพื่อให้กรรมการผู้ จัดการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเต็มที่และมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและก าหนดวิธีปฏิบัติในการไป

ด ารงต าแหน่งใดๆ ที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้ จัดการ  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

โดยให้กรรมการผู้ จัดการมีหน้าที่รายงานเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ และการด ารง

ต า แ ห น่ ง  ใ ห้ คณะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท พิ จ า รณ า อ นุ มั ติ ก่ อ น เ ข้ า รั บ ต า แ ห น่ ง ล่ ว ง ห น้ า  

อย่างน้อย 3 เดอืนนอกเหนือจากการรายงานส่วนได้เสียเมื่อเข้าด ารงต าแหน่ง  และกรรมการผู้ จัดการไม่

สามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนมากกว่า 3 บริษัท  ทัง้นีไ้ม่นับรวมบริษัทย่อย  

บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท  ซึง่บริษัทมีความจ าเป็นต้องเข้าไปก ากับดูแลการบริหาร

จัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

 

นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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 การสรรหา 

คณะกรรมการฯ ให้ความส าคญัตอ่การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ โดยก าหนดนโยบายว่า

คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้ค าแนะน าการด าเนิน

ธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด 
 

ในการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก

และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้ล่วงหน้า 
 

 คุณสมบัติกรรมการ 

 ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัเิบือ้งต้น ดงัตอ่ไปนี ้  

1. มีความรู้ ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ 

2. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารองค์กรในระดบัไม่ต า่กว่าผู้ จัดการอย่างน้อย 5 ปีขึน้ไป 

3. เป็นผู้มีธรรมาภิบาล มีความประพฤตเิหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบไุว้ในกฏหมาย

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่เคยถูกด าเนินคดทีางอาญา  

4. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตัหิน้าที่กรรมการอย่างได้เตม็ที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมอื่นๆ ที่ส าคญัได้ทุกครัง้  
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โครงการ และความหลากหลายของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ บริหาร และกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระ

จะต้องมีจ านวนไม่ต า่กว่าสามคน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 
 

คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิจากหลาย

สาขา เพื่อให้สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และรอบด้านให้มากที่สุด  

แตจ่ะต้องมีกรรมการที่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัท และกรรมการที่มีทักษะในวิชาชีพทางบัญชี

ประเภทหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย ดงันี ้

 

ความเชี่ยวชาญและทกัษะ กรรมการ กรรมการอสิระ 

ธุรกิจยานยนต์ 1. คณุสรรเสริญ  จุฬางกูร 
2. คณุมากาโต  เทราอุรา 
3. คณุสริศ  พัฒนะเมลือง 
4. คณุฮาจิเมะ  คาโตะ 
5. คณุสันติ  พัฒนะเมลือง 
6. คณุวุฒิภูมิ  จุฬางกูร 

1. คณุวีรวัฒน์ ขอไพบลูย์ 

บญัชี / การเงิน 1. คณุทวีฉัตร  จุฬางกูร 1.คณุปริญญา ไววัฒนา 

ธุรกิจอื่น - 1.คณุอภินันท์ ณ ระนอง 
2.คณุฉัตรชัย  เอียสกุล 

รวม 7 ท่าน 4 ท่าน 
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 เพื่อให้บริษัทมีการก ากับดแูลกิจการที่ด ีและให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  ได้สามารถรายงาน

การพบเห็นการคอร์รัปช่ัน/แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน การทุจริต การกระท าผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ
หรือนโยบายบริษัท หรือการเรียกร้องการถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคดิเห็นเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท 

 บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ มีส่วนได้เสียโดยผ่าน
ช่องทางดงันี ้

 ตดิตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 เว็บไซต์ของบริษัท   :  www.thaisteelcable.com  (หัวข้อ แจ้งเบาะแส) 
 ไปรษณย์ี   :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /คณะกรรมการ   

      บริษัท 
     บริษัท ไทยสตลีเคเบลิ จ ากัด (มหาชน) 
     700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบรีุ  

      20160 
 
 กล่องรับความคดิเห็น   (กล่องแดง)  ส าหรับพนักงานบริษัททุกระดับ  น าส่ง

      ได้ที่ ณ อาคารส านักงาน และอาคารโรงงาน    
 
 
 ทัง้นีส้ามารถรายงานประเดน็ที่พบอย่างเร่งดว่น ตอ่คณะกรรมการบริษัทได้โดยการติดต่อ

เลขานุการบริษัท ได้ที่หมายเลข 038 447 200 - 15  ตอ่ 626 
 โดยเบาะแส  ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ  จะได้รับการพิจารณาและด าเนินการ

ตามความเหมาะสม  โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไม่ เปิดเผยช่ือผู้ แจ้ง  รวมทัง้จัดเก็บข้ อมูล
ดงักล่าวไว้เป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จาก
การแจ้งดงักล่าวอย่างแน่นอน 
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 บริษัทให้ความส าคญักับการเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ และได้ก าหนดขัน้ตอนการรับ

เร่ืองและการสอบสวน  ซึง่เร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบคุคลที่เกี่ยวด้วยเท่านัน้  บริษัท
จะใช้ข้อมูลการแจ้งนีเ้พื่อประโยชน์ในการบริหารงานและก ากับการปฏิบตังิานภายใน หรือเปิดเผยตาม
ค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย  ตามค าสั่งศาล และ/ห รือตามค าสั่งของส านักงาน ก.ล.ต,  ตลท.  
หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  จะ
พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 ผู้ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะได้รับความ
คุ้มครองโดยไม่ต้องหว่ันเกรงตอ่การใช้อ านาจบังคับบัญชาในทางมิชอบหรืการกระท าที่ไม่เป็นธรรม  
เพื่อตอบโต้การกระท าของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะต้องกระท าการโดยสุจริต  หากบริษัทพบว่าการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นเท็จหรือทุจริตหรือมีเจตนากลั่นแกล้งใหผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสีย
ช่ือเสียง ถูกดหูมิ่น หรือท าให้ได้รับความอับอาย ฯลฯ บริษัทจะด าเนินการตามสมควรตอ่ไป 
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เพ่ือเป็นการรักษาเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ลดความเส่ียงในกรณีต าแหน่งผู้บริหาร

ระดบัสูงท่ีมีความส าคญัว่างลง และให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการ

บริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง

ผู้บริหาร ตัง้แตป่ระธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ จนถึงผู้จดัการทัว่ไป และเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาตอ่ไป 

ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ  

หลกัการ  

ให้มีแผนสืบทอดต าแหนง่ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

วิธีการ 

เม่ือต าแหน่งผู้บริหารระดบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผู้ อยู่ในต าแหน่งไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งได้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือเสนอรายช่ือ

บุคคลท่ีมีความเหมาะสม หรือเสนอให้ผู้บริหารในระดบัรองลงมาท าหน้าท่ีรักษาการในต าแหน่งดงักล่าว 

และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

ทัง้นี ้กรณีเสนอให้ผู้บริหารในระดบัรองลงมาท าหน้าท่ีรักษาการให้มีระยะเวลารักษาการไมน้่อยกวา่ 3 เดือน 

เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีเวลาเพียงพอในการสรรหาบคุคลท่ีสมควรเข้ามาด ารงต าแหนง่แทน
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หากผลงานของผู้ ท่ีรักษาต าแหน่งดงักล่าวเป็นท่ีน่าพอใจต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จะ

เสนอให้ด ารงต าแหน่งทดแทนต่อไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลท่ีรักษาการดังกล่าวมี

ผลงานไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมด ารงต าแหนง่ตอ่ไป  

คณุสมบตัเิบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ  

 การศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาโท ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาโท 

แต่มีคุณสมบตัิด้านอ่ืน ๆ ให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่า สมควรพิจารณาต่อไป

หรือไม ่

 มีประสบการณ์ในต าแหนง่ผู้บริหารตัง้แตก่รรมการผู้จดัการขององค์กรท่ีมีรายได้ใกล้เคียงกบับริษัท

ฯ หรือมีลกัษณะอตุสาหกรรมใกล้เคียงกนัไมน้่อยกวา่ 10 ปี  

 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองค์กร 

 มีความเป็นผู้น า มีวิสยัทัศน์ และมีแนวคิดท่ีสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ การท า

ธุรกิจ และวฒันธรรมขององค์กร 

 เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม มีจริยธรรม ไมมี่ประวตัเิส่ือมเสีย ไมเ่คยต้องคดีอาญา 
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ระดับผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส และผู้จัดการท่ัวไป 

หลกัการ 

ให้มีแผนสืบทอดต าแหนง่ของผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส และ ผู้จดัการทัว่ไป 

วิธีการ 

ก าหนดให้ผู้บริหารในระดบัตัง้แต่ผู้จดัการทัว่ไปอาวุโส และผู้จดัการทัว่ไป มีการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง

ของตนเอง โดยถ่ายทอดความรู้ในการท างานให้กบัพนกังานท่ีมีศกัยภาพ และมีแนวโน้มว่าจะปฏิบตัิหน้าท่ี

แทนตนเองได้ ในกรณีมีเหตกุารณ์ฉกุเฉินจนไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ การลาออก หรือการเกษียณอายุ 

คณุสมบตัเิบือ้งต้นของผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส และ ผู้จดัการทัว่ไป 

 การศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 

 มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้ บริหารขององค์กรท่ีมีรายได้ใกล้เคียงกับบริษัทฯ หรือมีลักษณะ

อตุสาหกรรมใกล้เคียงกนั ไมน้่อยกวา่ 10 ปี  

 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองค์กร 

 มีความเป็นผู้น า มีวิสยัทัศน์ และมีแนวคิดท่ีสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ การท า

ธุรกิจ และวฒันธรรมขององค์กร 

 เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม มีจริยธรรม ไมมี่ประวตัเิส่ือมเสีย ไมเ่คยต้องคดีอาญา  

 

 

 

นโยบายว่าด้วยการสืบทอดต าแหน่ง 
(ต่อ) 
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ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

ค านิยาม 

- บริษัท    บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

- คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ   กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส   

ผู้จดัการทัว่ไป  ผู้จดัการของบริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

- พนกังาน   พนกังาน พนกังานสญัญาจ้างและผู้ปฏิบตังิานสมทบของ 

    บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

- ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี ้ผู้ ร่วมทุนและพันธมิตรทาง

ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อม 

- สอบทาน การทบทวนหรือตรวจทานการปฏิบตัิงานวิธีการเง่ือนไขเหตกุารณ์หรือรายงาน

ตา่งๆ 

- รายการท่ีเก่ียวโยง  รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

    หรือการท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทหรือบริษัทย่อยกบักรรมการผู้บริหาร 

    หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด 

    หลกัทรัพย์ 

ภาคผนวก 
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ค านิยาม 

- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง   ห้างหุ้นสว่นหรือนิตบิคุคลตามมาตรา 258 (3)ถึง (7) 

     แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

- ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  การด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมีความต้องการสว่นตวัหรือของบคุคล 
     ท่ีเก่ียวข้องไมว่า่โดยทางสายเลือดหรือทางอ่ืนใดเข้ามามีอิทธิพล 
     ตอ่การตดัสินใจซึง่อาจขดัขวางหรือเป็นอปุสรรคตอ่ผลประโยชน์ 
     สงูสดุของบริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 
- การให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด การให้สิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

เพ่ือเป็นสินน า้ใจ เป็นรางวลั หรือ เพ่ือการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี 

- บคุคลท่ีเก่ียวข้อง   บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ตอ่ไปนี ้ 

(1) บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคล 

ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย  

(2) คูส่มรส บุตร หรือบุตรบญุธรรมท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ของกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบคุคลตาม (1)  

(3) นิตบิคุคลท่ีบคุคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคมุกิจการ  

(4) บุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ

ก าหนด 

- ประเพณีนิยม เทศกาล วันส าคญั หรือ กิจกรรมท่ีมีการปฏิบตัิสืบเน่ืองกันมา 
เป็นเอกลกัษณ์ และมีความส าคญัตอ่สงัคม 

- การให้สินบน การ เสนอใ ห้ห รือ รับของขวัญ  รางวัล  ห รือผลประ โยชน์ อ่ืนใด 
ให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการโน้มน้าวให้กระท าการบางอย่าง  
ท่ีไมส่จุริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมทางธุรกิจ 

 
 

ภาคผนวก (ต่อ) 

ภาคผนวก (ต่อ) 



 

 

 

 
 
 
- การทจุริต การติดสินบนทกุรูปแบบ เชน่ เสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้ค ามัน่ 

เรียกร้องหรือรับเงิน / ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึง่ไมเ่หมาะสมกบั 
หนว่ยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คูค้่า ลกูค้าและผู้ มีสว่นได้เสียทกุ
กลุม่ ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

- การเปิดเผยข้อมลู การเปิดเผยรายละเอียดข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษัทตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ 
พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เอกสารอ้างองิ 
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1. หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 5 หมวด (ฉบบัปรับปรุงปี 2549): ศนูย์พฒันาก ากบัดแูลกิจการ               
    ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551  
3. ข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
4. รายงานการก ากบัดแูลกิจการ : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
5. คูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียน : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
6. เข็มทิศธุรกิจเพื่อสงัคม ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
7. หลกัเกณฑ์การประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล : สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
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. หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
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