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บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผูผ้ลิตสายควบคมุยานยนตร์ะดบัโลก สรา้งความน่าเช่ือถือใหก้บัผู้

ท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสียตอ่การด าเนินธุรกิจ เพิ่มมลูคา่ขององคก์ร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ

บรษิัท ดว้ยการบรหิารจดัการธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการอนัเป็นสากล เพ่ือใหส้ามารถบรรลุ

เปา้หมายและรกัษาคณุธรรมอนัเป็นคณุคา่พืน้ฐานขององคก์รชัน้น า ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึง

ไดจ้ดัท าและอนมุตัิ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” เพ่ือส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ร โดย

มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส มีคณุธรรม จริยธรรม และความซ่ือสตัยส์จุริต บนพืน้ฐาน

จรยิธรรมทางธุรกิจ ใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท  

ซึ่งจะน าไปสูอ่งคก์รท่ียั่งยืนอยา่งแทจ้รงิ 

 

แนวทางการส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ  

มีดงันี ้

1. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ตอ้งปฏิบตัิตามคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ของบรษิัท และบรหิารจดัการธุรกิจทกุระดบัดว้ยความเช่ือมั่น ศรทัธา และเขา้ใจในหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการ โดยถือเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 

2. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน  ตอ้งยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผูมี้

ส่วนไดส้่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนข์องบริษัทอย่างเต็ม

ความสามารถดว้ยความสจุรติ โปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

 

 
1. นโยบายก ากับดแูลกิจการ 
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3. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน สามารถเสนอแนะปรบัปรุงนโยบายการก ากบั

ดแูลกิจการของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจและ

มาตรฐานสากล ตลอดจนความตอ้งการของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้

4. บริษัทจดัท าเสน้ทางการฝึกอบรมบคุลากร (Training Road Map) ส าหรบัทกุต าแหน่งงาน 

เพ่ือใหมี้การศกึษาและทบทวนคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เน่ือง   

5. บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคน

รบัทราบโดยการตดิบอรด์ขอ้มลูข่าวสาร  

6. ผูบ้ริหารทุกคนไดร้บัฟังสรุปสาระส าคญัคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการในท่ีประชุมระดบั

ผูบ้รหิารเป็นประจ าทกุปี 

7. คณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบายฯ รายงานแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ทุกปี เริ่ม พ.ศ.2558 และ

ทบทวนคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ าทกุปี 

8. เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน

เก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถกูตอ้ง หรือระบบ

ควบคมุภายในท่ีบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ต่อ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบ

หาข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือตัดสินใจด าเนินการตามความ

เหมาะสมตอ่ไป 
  

 
1. นโยบายก ากับดแูลกิจการ (ต่อ) 
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บริษัทมีการบริหารและปฏิบตัิงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี โดย

ตระหนักถึงความส าคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทมาโดย

ตลอด ดว้ยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มท่ีของทุกฝ่าย ทัง้คณะกรรมการ ผูบ้ริ หาร 

และพนกังานทุกคน โดยไดเ้ผยแพร่คู่มือหลักการก ากับดแูลกิจการ ซึ่งไดร้วมถึงจรรยาบรรณของ

กรรมการ ผู้บริหาร  และพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจน

นโยบายส าคญัและระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วน

ไดเ้สียรบัทราบ บนเว็บไซตข์องบริษัท หมวดขอ้มลูส าหรบันกัลงทนุ (Investor Information) หวัขอ้

เอกสารเผยแพร ่(Publication) 

 
1. นโยบายก ากับดแูลกิจการ (ต่อ) 
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1. บริษัทจะด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการขยายความเติบโตด้านผล

ประกอบการและก าไรส าหรบัผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยผูถื้อหุน้จะได้รบัประโยชนจ์ากความมี

ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและการด าเนินงานท่ีดีของบรษิัท 

2. บรษิัทเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ในการท่ีจะไดร้บัทราบถึงขอ้มลูท่ีจ  าเป็นตา่งๆ เพ่ือประเมินว่า

ธุรกิจท่ีลงทนุนัน้ ก าลงัถกูจดัการไปในทิศทางใด โดยบรษิัทจะท ารายงานขอ้มลูท่ีชดัเจน และ

ถกูตอ้งท่ีเก่ียวกบัการจดัการบรหิารบรษิัท สถานะทางการเงินของบริษัท และผลประกอบการ

ของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบอย่างสม ่าเสมอ  ตามเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

3. บรษิัทจะยดึมั่นในนโยบายของบริษัทในการเก็บรกัษาบนัทึกขอ้มลูและจดัท าสมดุบญัชีตา่งๆ 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและตามหลกัมาตรฐานการบญัชีโดยทั่วไป 

4. บรษิัทจะปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 
2. ความรับผิดชอบตอ่ผู้ถือหุน้ 
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บริษัทมุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบตัิตามกฏหมาย ระเบียบ และขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยก าหนดเป็นนโยบายดงันี ้
 

1. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ

เคารพจารีตประเพณีทอ้งถ่ินในประเทศท่ีบรษิัทเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

2. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบตัติามกฎระเบียบของบรษิัท 

4. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งไม่กระท าการช่วยเหลือ สนบัสนนุ หรือรว่มมือ

สง่เสรมิการหลีกเล่ียงการปฏิบตัติามกฏหมายหรือระเบียบตา่ง ๆ 

5. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งใหค้วามรว่มมือกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และ

รายงานขอ้มลูเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัติามกฏหมายหรือระเบียบตา่งๆ 

 

 
3. การปฏิบตัติามกฎหมาย 
   และระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง 
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1. ท าความเขา้ใจเนือ้หาสาระของคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

2. เรียนรูเ้นือ้หาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน 

3. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื ้อหาสาระของคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการอย่าง

สม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

4. ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบับคุคลอ่ืนกรณีท่ีตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบับริษัทหรืออาจ

เกิดผลกระทบตอ่บรษิัท 

5. เม่ือมีขอ้สงสัยหรือข้อซักถาม ใหท้  าการปรึกษากับผูบ้งัคบับัญชา หรือฝ่ายประสานงาน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์

6. แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ 

7. ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ กบัหนว่ยงานหรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมาย 

8. ผูบ้ังคบับัญชาทุกระดับตอ้งเป็นผูน้  าในการปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการ ตลอดจน

ส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการท างานใหพ้นกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจว่าการปฏิบตัิ

ตามหลกัก ากบัดแูลกิจการเป็นสิ่งท่ีถกูตอ้งและตอ้งปฏิบตัิ 

 
4. ข้อแนะน าเกี่ยวกับคู่มือ 
    หลักการก ากับดแูลกจิการ 
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บริษัทก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนท่ี

จะตอ้งรบัทราบ และปฏิบตัติามนโยบาย และขอ้ก าหนดท่ีมีอยูใ่นคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการของ

บริษัท อีกทัง้ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรบัผิดชอบ และถือเป็นเรื่องส าคญัในการส่งเสริมให้

พนักงานภายใตก้ารบงัคับบัญชามีความรูค้วามเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่ มือหลักการก ากับดูแล

กิจการของบรษิัทอยา่งเครง่ครดั 
 

บริษัทจะไม่ด  าเนินการใดๆ ท่ีผิดกฏหมาย หรือขัดกับหลักการก ากับดูแลกิจการ หาก

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานกระท าผิดหลกัการก ากบัดแูลกิจการตามท่ีก าหนดไวจ้ะไดร้บั

โทษทางวินยัอยา่งเครง่ครดั และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว้่าท าผิดกฏหมาย กฏเกณฑ ์ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัของภาครฐั บรษิัทจะสง่เรื่องใหเ้จา้หนา้ท่ีรฐัด  าเนินการตอ่ไป 
 

หากพนักงานทุกระดับของบริษัทประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับ

จรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ใหต้ัง้ค  าถามเก่ียวกบัการกระท า

นัน้กบัตนเองดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระท านัน้ขดัตอ่กฏหมายหรือไม่ 

2. การกระท านัน้ขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณข์องบริษัท

หรือไม ่

3. การกระท านัน้สง่ผลเสียตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียของบรษิัทอย่างรา้ยแรงหรือไม่ 

 

 
5. การตดิตามดแูลใหมี้การปฏิบัต ิ
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ทัง้นี ้หากพนกังานพบการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือ หลกัการก ากับดแูลกิจการ ใหแ้จง้ขอ้

รอ้งเรียนหรือขอ้กล่าวหาไปยังฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรพัยแ์ละนกัลงทุนสัมพันธ์ บริษัทจะ

ด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูแ้จง้

ขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้กลา่วหาดงักลา่ว (รายละเอียดตามมาตรการการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครอง

ผูแ้จง้เบาะแส) 

 
5. การตดิตามดแูลใหมี้การปฏิบัต ิ 
   (ต่อ) 
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เพ่ือใหมี้การปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการ บริษัทไดจ้ดัใหมี้ช่องทางรบัแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้คิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ีจะได้รับ
ผลกระทบอันจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท หรือจากการปฏิบตัิของพนกังานของบริษัทเก่ียวกบัการกระท าผิดกฏหมายหรือจรรยาบรรณ 
รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทจุริต การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระท าท่ีขาดความ
ระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ โดยการแจง้เบาะแสโดยตรงหรือสง่จดหมายมาท่ี 

 
   บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
    
   700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุี 20160 

   (น าสง่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรษิัท) 
 
   www.tscpcl.com (หวัขอ้การแจง้เบาะแส) 
 
   ir@tscpcl.com 
 
   +66 38 447 200 – 05 หมายเลขตอ่ 122 
   

 QR Code (กล่องแดง), Line@TSC (ฝ่ายส่ือสารองคก์ร) และ Facebook 
ส  าหรบัพนกังานบรษิัททกุระดบั  

 
6. มาตรการการแจ้งเบาะแสและ 
   กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
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โดยเบาะแสขอ้รอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะตา่งๆ จะไดร้บัการพิจารณาและด าเนินการตามความ

เหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้ รวมทัง้จดัเก็บขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็น
ความลับและมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าจะไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆ จากการแจง้
ดงักลา่วอยา่งแนน่อน 

 
บริษัทใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มูลผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบัและไดก้ าหนดขัน้ตอนการรบัเรื่อง

และการสอบสวน ซึ่งเรื่องรอ้งเรียนดงักล่าวจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุ่มบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านัน้ บริษัท 
จะใชข้อ้มลูการแจง้นีเ้พ่ือประโยชนใ์นการบริหารงานและก ากบัการปฏิบตัิงานภายใน หรือเปิดเผย
ตามค าสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามค าสั่งศาลและ/หรือตามค าสั่งของส านักงาน ก.ล.ต, ตลท. 
หน่วยงานราชการ และ /หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
จะพิจารณาและรายงานคณะกรรมการบรษิัทอยา่งสม ่าเสมอ ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 

 

 
6. มาตรการการแจ้งเบาะแสและ 
   กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (ตอ่) 
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คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ ให้บรรลุตาม

เปา้หมาย โดยไดบ้รูณาการประเด็นทางสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี (environmental, social and governance: ESG) เพ่ือ

ความโปร่งใส เพิ่มความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุก

ฝ่าย รวมถึงเพ่ือการสรา้งคุณค่าใหกิ้จการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้

ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด และ 8 หลัก

ปฏิบตั ิดงันี ้

 

หลักการก ากับดแูลกิจการ 
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"ผู้ถอืหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ให้ท าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทีส่ าคัญ 

ของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สิทธิของตน" 

 
1. การประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.1 คณะกรรมการสนบัสนนุและส่งเสริมผูถื้อหุน้ทกุกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้

รว่มประชมุผูถื้อหุน้  

1.2 คณะกรรมการก าหนดใหบ้รษิัทมีการใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ โดยมี

ค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้หรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ ตลอดจนละเวน้การ

กระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท 

 โดยก่อนวนัประชมุ บรษิัทแจง้ก าหนดการพรอ้มวาระการประชมุ แก่ผูถื้อหุน้ทราบผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ล่วงหนา้ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดเ้ผยแพร่

หนงัสือเชิญประชมุ ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชมุบน

เว็บไซตข์องบริษัท (www.tscpcl.com ภายใตห้ัวขอ้ “ขอ้มูลส าหรับนักลงทุน (Investor 

Information)”) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศกึษา 
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ขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากัด นายทะเบียนของบริษัท เป็นผูจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ

เอกสารท่ีมีขอ้มลูเช่นเดียวกับท่ีปรากฎบนเว็บไซตใ์หก้ับผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่

นอ้ยกว่า 7 วนัหรือ 14 วนัในบางกรณี ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยหนงัสือ

เชิญประชุมดงักล่าวไดร้ะบุขอ้เท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ

วาระ กฎเกณฑแ์ละวิธีการเขา้รว่มประชมุ พรอ้มทัง้แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีรายละเอียด

ครบถว้นเพียงพอ ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ และประกาศหนงัสือเชิญประชมุลงใน

หนงัสือพิมพร์ายวนัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และประกาศติดต่อกันเป็น

เวลาไม่นอ้ยกว่า 3 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดส าหรบันกัลงทนุสถาบนั เพ่ือเป็นการอ านวย

ความสะดวกในการลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อประสานงานเพ่ือ

จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะใหพ้รอ้มก่อนวนัประชมุ 

1.3 คณะกรรมการอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียง

อย่างเต็มท่ี และละเว้นการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของ  

ผู้ถือหุ้น  เช่น  การ เข้าประชุม เ พ่ือออกเ สียงลงมติ ไม่ควร มีวิ ธีการ ท่ียุ่ งยากหรือ  

มีคา่ใชจ้า่ยมากเกินไป สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้สะดวกตอ่การเดนิทาง เป็นตน้ 
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1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเขา้รบัการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการ อย่างนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้ราย

เดียวหรือหลายรายรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 3 จากจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของบรษิัท เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้

ตอ้งปฏิบตัติามหลกัเกณฑต์ามท่ีบรษิัทก าหนดไว ้ทัง้นีบ้รษิัทจะแจง้ช่องทางและช่วงเวลาใน

การรบัเรื่องใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบนเว็บไซต์

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

Information)”) ตลอดจนสามารถสง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุได ้

1.5 คณะกรรมการสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุน้สามารถก าหนด

ทิศทางการลงคะแนนเสียงไดแ้ละเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกใน

การมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

1.6 บรษิัทแตง่ตัง้ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียน

หลกัทรพัยข์องบริษัท เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัผู้ถือหุน้ในการด าเนินการเก่ียวกบังาน

ทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิัท 

1.7 ตามขอ้บงัคบับริษัท ก าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง

หนึ่งในสาม (1/3) และใหมี้การเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการ

ผู้ท่ีต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ 

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
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- ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุน้ตอ่ 1 เสียง 

- ผูถื้อหุน้แต่ละคนใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

- บคุคลท่ีไดร้บัคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ใน

ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชมุ

เป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

- ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม

วาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 นอกจากนีผู้ถื้อหุน้ยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราว

ออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถือ

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 ตลอดจนบริษัทใหส้ิทธิผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

ดว้ย โดยบริษัทแนบรายละเอียดกรรมการแต่ละท่านท่ีเสนอเขา้รบัการเลือกตัง้ พรอ้มทัง้

รายละเอียดคา่ตอบแทนท่ีมีขอ้มลูเพียงพอประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 
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1.8 บริษัทก าหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน เสนอผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัใินการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ พรอ้มทัง้แนบรายละเอียดผูส้อบบญัชี

ท่ีเสนอเขา้รบัการแตง่ตัง้และค่าตอบแทนท่ีมีขอ้มลูเพียงพอประกอบการพิจารณาของผูถื้อ

หุน้ 

1.9 บริษัทเปิดเผยขอ้มลู ข่าวสารตา่งๆ ซึ่งเป็นสาระส าคญั โดยเผยแพรผ่่านระบบข่าวสารของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตบ์ริษัท (www.tscpcl.com ภายใตห้วัขอ้ “ขอ้มูลส าหรบันกั

ลงทนุ (Investor Information)”) 

1.10 บริษัทมีการจดัสรรก าไรใหก้ับผูถื้อหุน้ในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีนโยบายจ่ายเงินปัน

ผลในอตัราไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 25 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ี

ไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจุ  าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผล

นัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกตขิองบรษิัทอย่างมีสาระส าคญั และน าเสนอตอ่ท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ โดยการจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้มีมตหิรือวนัท่ีคณะกรรมการมีมติแลว้แตก่รณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผู้

ถือหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ ์
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2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

2.1 คณะกรรมการสง่เสรมิใหบ้รษิัทน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียน

ผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุสามารถกระท าไดร้วดเร็ว 

ถูกตอ้ง แม่นย า รวมทั้งจัดให้มีเจา้หน้าท่ี อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร

ลว่งหนา้ก่อนการประชมุมากกวา่ 1 ชั่วโมง 

2.2 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทไดเ้ข้าร่วม

ประชุมเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในท่ีประชุม โดยประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็น

ประธานท่ีประชุม แนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการลงคะแนน

เสียงและนบัคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเริ่มประชมุ จากนัน้จะด าเนินการประชมุเรียง

ตามวาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยไมมี่การเพิ่มวาระอ่ืนนอกเหนือท่ีระบไุว ้  

2.3 บริษัทจัดใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนบัคะแนนเสียง เปิดเผยการ

ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย เพ่ือความ

โปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

2.4 ในการประชมุผูถื้อหุน้จดัใหมี้การลงมติแตล่ะรายการในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เช่น 

วาระการแต่งตัง้กรรมการ ซึ่งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคลโดยเสนอช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนทีละคน 
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2.5 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพรอ้มบนัทึกไวใ้นรายงานการ

ประชมุ 

2.6 ประธานในท่ีประชุมจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดง

ความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท รวมทั้งมีการบันทึก

ประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเห็นท่ีส าคญัในรายงานการประชมุ 

2.7 น าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบ ไดแ้ก่ คา่เบีย้ประชมุ คา่บ าเหน็จกรรมการ ใหผู้ถื้อ

หุน้พิจารณาอนมุตัเิป็นประจ าทกุปี 

2.8 บริษัทไม่ไดเ้พิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบล่วงหนา้ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี อีกทัง้ยังเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดง

ความคิดเห็นและซกัถามในท่ีประชมุซึ่งรายละเอียดไดมี้การบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ

ผูถื้อหุน้  

2.9 บรษิัทไดอ้  านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายเขา้รว่มประชมุฯ โดยจดัสถานท่ี

ประชมุฯ ท่ีสามารถเดนิทางไดส้ะดวก 

2.10 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และไดม้อบให้บริษัท ศูนยร์ับฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัท ด าเนินการจดัส่งหนงัสือ

เชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ตลอดจนเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไวใ้นเว็บไซตข์อง

บรษิัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูก่อนวนัประชมุ 

 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถอืหุน้ (ต่อ) 
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3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถอืหุ้น 

3.1 บรษิัทแจง้มตท่ีิประชมุผา่นระบบขา่วสารของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัท าการถดัไป โดย

มติดงักล่าวไดร้ะบุคะแนนเสียงทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละ

วาระ   

3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชีแ้จงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล

คะแนนใหท่ี้ประชมุทราบก่อนด าเนินการประชมุ รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตัง้ประเด็น 

หรือซกัถาม นอกจากนี ้มีการบนัทกึค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระว่ามี

ผูถื้อหุน้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียเป็นอย่างไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือ

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่ง

ตลาดหลักทรัพยฯ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พรอ้มทั้ง

เผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท (www.tscpcl.com ภายใตห้ัวขอ้ “ขอ้มูลส าหรบันกัลงทุน 

(Investor Information)”)  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

 

 

 

 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถอืหุน้ (ต่อ) 
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"ผู้ถอืหุ้นทุกราย ท้ังผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นผู้บริหารและผู้ถอืหุ้นทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร  

รวมท้ังผู้ถอืหุ้นต่างชาต ิจะได้รับการปฏิบัตทิีเ่ท่าเทียมกันและเป็นธรรม" 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.1 คณะกรรมการให้บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ

คณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพรบ่นเว็บไซตบ์ริษัทอย่างนอ้ย 28 วนัก่อนวนั

นดัประชมุผูถื้อหุน้ 

1.2 คณะกรรมการใหบ้ริษัทแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีใชใ้นการประชมุ ขัน้ตอนการ

ออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ โดยหุน้ของ

บรษิัทมีเพียงหุน้สามญัประเภทเดียวเทา่นัน้ 

1.3 หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้จดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้มกับหนงัสือ

เชิญประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 

1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ล่วงหนา้ ทัง้นีบ้ริษัทแจง้ช่องทางและช่วงเวลาในการรบัเรื่องใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านเว็บไซต์

ของบริษั ท  (www.tscpcl.com ภ ายใต้หัว ข้อ  “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน  ( Investor 

Information)”) และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 
หมวดที ่2 การปฏิบัตติอ่ผู้ถอืหุน้ 
              อย่างเทา่เทยีม 
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2. วันประชุมผู้ถอืหุ้น 

2.1 ใหส้ิทธิออกเสียงแก่ผูถื้อหุน้ ตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยา่งเทา่เทียมกนั 

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 

3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จ  าเป็น 

โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 

3.2 คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญักับเรื่องการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน อันเป็นส่วน

ส าคญัในการเสริมสรา้งการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดงันัน้บริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายการ

ปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในขึน้ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในท่ีส าคญัของบริษัทท่ี

ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ่ื้น และแจ้งแนวทาง

ดงักล่าวใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิ ตลอดจนก าหนดใหก้รรมการ

ทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลักทรพัยต์ามกฎหมาย จัดส่งรายงาน

ดงักลา่วใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ใหมี้การเปิดเผยใน แบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

 

 
หมวดที ่2 การปฏิบัตติอ่ผู้ถอืหุน้ 
              อย่างเทา่เทยีม (ต่อ) 
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5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และ

บนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

5.2 คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนยัส าคญัในลักษณะท่ีอาจท าให้

กรรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนรว่มในการ

ประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

 

 

 

 

 

 
หมวดที ่2 การปฏิบัตติอ่ผู้ถอืหุน้ 
              อย่างเทา่เทยีม (ต่อ) 
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"ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิทีม่ีตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

คณะกรรมการพจิารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 

ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความม่ังค่ัง ความม่ันคงทางการเงิน  

และความย่ังยนืของกิจการ" 

 

1. การก าหนดนโยบายการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1.1 คณะกรรมการก าหนดจรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน นอกจากนีย้งั

ด  าเนินการในดา้นตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

(1) มีการก าหนดขอบเขตในการดูแลลูกคา้อย่างเป็นระบบในดา้นสุขภาพ ความปลอดภัย 

และการชดเชยจากการใชส้ินคา้หรือบริการในชว่งอายขุองสินคา้ 

(2) มีการก าหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัใินการคดัเลือกคูค่า้หรือผูร้บัเหมาของบริษัท 

(3) ด  าเนินการอย่างเป็นระบบ บริษัทมั่นใจไดว้่าห่วงโซ่อปุทาน (Value Chain) ของบริษัท

เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มและสง่เสรมิการพฒันาอยา่งยั่งยืนอยา่งสม ่าเสมอ 

(4) สรา้งปฏิสมัพนัธอ์นัดีกบัชมุชนท่ีสถานประกอบการของบรษิัทตัง้อยู่ 

(5) เขา้ร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต รวมถึงการ

สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6) ก าหนดวิธีการและแนวปฏิบตัใินเรื่องสิทธิของเจา้หนีอ้ยา่งเป็นธรรม

 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได ้
              ส่วนเสีย 
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(7) ปฏิบตัิกับพนกังานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรมรวมทัง้มีการพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพ

ของพนกังาน 

1.2 คณะกรรมการจัดใหมี้กระบวนการและช่องทางในการรบัและจัดการกับข้อรอ้งเรียนของ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซตบ์ริษัท (www.tscpcl.com 

ภายใตห้วัขอ้ “ขอ้มลูส าหรบันกัลงทุน (Investor Information)”) หรือ แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

2. การเปิดเผยการปฏิบัตติามนโยบาย และการจัดท ารายงานความย่ังยนื 

2.1 บรษิัทเปิดเผยกิจกรรมตา่งๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินการตามจรรยาบรรณขา้งตน้  

2.2 คณะกรรมการดแูลใหบ้ริษัทจัดท ารายงานความยั่งยืนดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ

กิจการเป็นฉบบัตา่งหากแยกจาก แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 

56-1 One Report) มีผลตัง้แต่ปี พ.ศ.2558 โดยรายงานดังกล่าวจัดท าแบบบูรณาการ 

(Integrated Report) เป็นการรายงานความยั่งยืนท่ีครอบคลุมทัง้ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม 

และดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได ้
              ส่วนเสีย (ต่อ) 
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"คณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

ท้ังข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลทีม่ิใช่ข้อมูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถงึข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทยีมกัน และน่าเชื่อถือ" 

1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1 คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดแูลใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกตอ้ง ไม่ท าให้

ส  าคญัผิด และเพียงพอตอ่การตดัสินใจของนกัลงทนุ 

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการ

บริหารความเส่ียง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ท่ีได้ให้ความ

เห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว รวมทัง้กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดง

รายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซตข์องบรษิัท 

1.3 คณะกรรมการจดัใหมี้รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบ

การเงินทกุไตรมาส ทัง้นีเ้พ่ือใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด

ขึ ้นกับฐานะการเ งินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่ งขึ ้น 

นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 
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1.5 คณะกรรมการดแูลใหมี้การเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บรกิารอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้รกิารไว  ้

1.6 คณะกรรมการดแูลใหมี้การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชดุยอ่ย จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะท่านเขา้รว่มประชมุในปี

ท่ีผ่านมา และความเห็นจากการท าหน้าท่ี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ดา้น

วิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

1.7 คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ี

สะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลักษณะของ

คา่ตอบแทนดว้ย ทัง้นีจ้  านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีเปิดเผย รวมถึงคา่ตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละ

ทา่นไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิัทย่อย 

1.8 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชัดเจน และก าหนด

นโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานรายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ของกรรมการและผูบ้รหิาร ตามนโยบายการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพ่ือป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกรรมการและ

ผูบ้ริหาร ตามแนวการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณว่าดว้ยการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายงาน

ตอ่ประธานกรรมการ และบรรจเุป็นวาระเพ่ือแจง้ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบเป็น

รายไตรมาส  

1.9 ไม่มีประวัติการถูกสั่ งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย และ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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2. ข้อมูลข้ันต ่าทีค่วรเปิดเผยบนเว็บไซตข์องบริษัท 

2.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ า ปี / รายงานประจ า ปี  ( แบบ 56-1 One Report) แล้ว 

คณะกรรมการพิจารณาใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทาง

อ่ืนดว้ย เช่น เว็บไซตข์องบริษัท โดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็น

ปัจจุบนั อนึ่ง ขอ้มูลบนเว็บไซตข์องบริษัท อย่างนอ้ยควรประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปนีแ้ละ

ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั 

 (1) วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัท 

 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัท 

 (3) รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและ

ของปีก่อนหนา้ 

(5) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ท่ีสามารถ

ใหด้าวนโ์หลดได ้

(6) ขอ้มลูหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบรษิัทน าเสนอตอ่นกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรือส่ือตา่งๆ 

 (7) โครงสรา้งการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
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 (8) โครงสรา้งกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมคา้ และ Special purpose 

enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs)  (ถา้มี) 

(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นตัง้แต่ รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ี

จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

 (11) หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 

 (12) ขอ้บงัคบับรษิัท และขอ้ตกลงของกลุม่ผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 

 (13) นโยบายดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 (14) นโยบายดา้นบรหิารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจดัการความเส่ียงดา้นตา่งๆ 

(15) กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 

รวมถึงเรื่องท่ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(16) กฎบตัร หรือหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

(17) จรรยาบรรณส าหรบัพนกังานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุน
สมัพนัธ ์
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 (18) ขอ้มลูติดตอ่บคุคลท่ีรบัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์โดยนกัลงทนุทั่วไป นกัวิเคราะหแ์ละ

ภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้นีผู้ล้งทนุสามารถติดตอ่ขอทราบขอ้มูล

ของบรษิัท เพิ่มเตมิไดท่ี้ 

ฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ผูร้บัผิดชอบ :  นางสาวศภุพิชญ ์โกศลพิริยธรรม (เลขานกุารบริษัท) 

หมายเลขโทรศพัท ์:    (038) 447 200 - 05 ตอ่ 122 

อีเมล :   ir@tscpcl.com 

เว็บไซต ์:   http://www.tscpcl.com 
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"คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพือ่ประโยชนสู์งสุดของบริษัทและ 

มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัตหิน้าทีต่่อผู้ถอืหุ้น  

ตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ" 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ

หลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์ับ

บรษิัท และมีกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นกรรมการบริหารอย่างนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณใ์นธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู่ และคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผย

นโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงจ านวน

ปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนใน แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

1.2 คณะกรรมการมีขนาดท่ีเหมาะสมและประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้ประสบการณ ์และ

ความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 

5 คน และไมเ่กิน 12 คน  

1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้

อยา่งอิสระในจ านวนท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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1.4 คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบตัิของบุคคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” เพ่ือใหก้รรมการ

อิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท  

โดยความเป็นอิสระอย่างนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย์ฯ ก าหนด ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด  ารงต าแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่ว 

1.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการ

ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการอย่างชัดเจน และเพ่ือ

ไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ  ากัด ควรแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ

ออกจากบคุคลท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ 

1.6 คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน โดย

พิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัทอย่าง

รอบคอบ และเพ่ือใหม้ั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีในบริษัทได้

อย่างเพียงพอ โดยควรก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้

เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้

เน่ืองจากประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจ านวน

บรษิัทท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่งมีมากเกินไปและควรใหมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าว

ใหส้าธารณชนทราบดว้ย 
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1.7 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืน

ของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทอย่างชดัเจน ทัง้ประเภทของต าแหน่ง

กรรมการและจ านวนบริษัทท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่งได ้ทัง้นีต้อ้งผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการก่อน 

1.8 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ี

คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบตัิหนา้ท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้

ประสานงานใหมี้การปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ ดงันัน้คณะกรรมการจดัใหมี้การก าหนด

คณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทท่ีเหมาะสม ท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะ

เลขานกุารบรษิัท นอกจากนีมี้การเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบการณข์องเลขานุการบริษัท

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และบน

เว็บไซตข์องบรษิัท 

1.9 เลขานกุารบรษิัทไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างตอ่เน่ืองดา้นกฎหมาย การบญัชี 

หรือการปฏิบตัหินา้ท่ีของเลขานกุารบรษิัท 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีตอ้งจดัใหมี้ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

คณะกรรมการควรพิจารณาจดัใหมี้คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนเพ่ือการก ากับดแูลกิจการท่ีดี 

ดงันี ้

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะท าหน้าท่ี

พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือด ารง

ต าแหนง่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูตามกระบวนการสรรหาท่ีไดก้ าหนดไว ้ตลอดจนท า

หนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสงู และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผูอ้นมุตัิคา่ตอบแทน 

ซึ่งจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการจะตอ้งน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นมุตัิ 
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(2) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ท าหนา้ท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการน าหลกัการก ากับดแูลกิจการไป

ประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงานและการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร  และพนกังานได้

อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือใหอ้งคก์รมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เ ปิดเผย ตรวจสอบได ้

มีความเป็นธรรมกบัผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ตลอดจนมีประสิทธิภาพตอ่กิจการ สามารถสรา้ง

ความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูมี้สว่นไดเ้สีย  

(3) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเ ส่ียง 

ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้ก ากับดูแลใหมี้ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความ

เส่ียงเพ่ือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบรษิัท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุขา้งตน้ ด าเนินการตามหลกัการดงันี ้

1. ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดแ้ตง่ตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นท่ีปรกึษาของคณะกรรมการ ตอ้งมีการ

เปิดเผยขอ้มูลของท่ีปรกึษานัน้ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 

(แบบ 56-1 One Report) รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไมมี่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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2. ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือใหก้าร

ท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุยอ่ยมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้รงิ 

3. เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุ

วตัถุประสงคต์่อหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมี

การประชมุอย่างนอ้ย 2 ครัง้ตอ่ปี เพ่ือพิจารณาหารือและด าเนินการใดๆ ใหส้  าเร็จลลุ่วง

ตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของตน 

3. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1 เรื่องท่ีก าหนดใหเ้ป็นบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ครอบคลมุใน

เรื่องดงัตอ่ไปนี ้

(1) การพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื่องท่ีส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 

เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และ

งบประมาณ ผ่านการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

และผูมี้สว่นไดเ้สีย ตลอดจนปลกูฝังคา่นิยมขององคก์รท่ีสะทอ้นการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดีใหเ้กิดการปฏิบตัจินเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(2) การติดตามและดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทัง้กลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและ

การด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 
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(4) การดแูลใหก้ารด าเนินธุรกิจตอ่เน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนการพัฒนาพนกังาน ความ

ตอ่เน่ืองของผูบ้รหิาร (Succession Plan) 

โดยมีการแบง่บทบาทของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนเป็น 3 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เรื่องท่ีคณะกรรมการควรดูแลให้มีการด าเนินการ เช่น การก าหนดวัตถุประสงค ์

เปา้หมายหลกัของบรษิัท การดแูลโครงสรา้ง และการปฏิบตัิของคณะกรรมการใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษิัท 

(2) เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกับฝ่ายจดัการ เช่น การก าหนดและทบทวนกลยุทธ ์

เป้าหมาย แผนงานประจ าปี การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความ

เส่ียงและการควบคมุภายใน 

(3) เรื่องท่ีคณะกรรมการควรใหฝ่้ายจัดการเป็นผูร้บัผิดชอบหลักในการด าเนินการ เช่น 

แผนงานท่ีคณะกรรมการอนมุตัแิลว้ การจดัซือ้จดัจา้ง การรบับคุลากรเขา้ท างาน 

3.2 จดัท านโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัทและกฎบตัรของคณะกรรมการท่ีระบุหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ

นโยบายดงักล่าว รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็น

ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการและ 

ฝ่ายจดัการอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางองคก์ร 
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3.3 ส่งเสริมใหจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการด าเนินธุ ร กิจ 

คณะกรรมการตดิตามใหมี้การปฏิบตัติามจรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งจรงิจงั 

3.4 พิจารณาเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการท่ี

อาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน ์มีแนวทางท่ีชดัเจน และเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์อง

บรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนรว่มในการตดัสินใจ และ

คณะกรรมการก ากบัดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการและ

การเปิดเผยขอ้มลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

3.5 จดัใหมี้ระบบการควบคมุดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบตัิ

ตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อีกทัง้จดัใหมี้บคุคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบตัหินา้ท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักล่าว และทบทวนระบบ

ท่ีส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/

รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

3.6 ก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ใหค้รอบคลมุทัง้

องคก์ร โดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบตัิตามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็น

ประจ า และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนเปิดเผยไวใ้น แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 

(แบบ 56-1 One Report) และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบว่าระดับความเส่ียงมีการ

เปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ

ผิดปกตทิัง้หลาย 
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3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการ

ควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

3.8 จดัใหมี้แนวทางด าเนินการท่ีชดัเจนกับผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่าน

ทางเว็บไซตห์รือรายงานตรงต่อบริษัท โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสก าหนดให้ผ่าน

ประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิัท เพ่ือสั่งการใหมี้การตรวจสอบขอ้มลูตามกระบวนการ

ท่ีบรษิัทก าหนดไวแ้ละรายงานตอ่คณะกรรมการ 

3.9 จดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบระบบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงาน 

เพ่ือใหฝ่้ายบรหิารและผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความมั่นใจไดว้่าระบบการควบคมุท่ีมีอยู่นัน้ มีการ

ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทัง้คน้หาขอ้บกพร่อง  จุดอ่อน และ

พฒันาระบบการด าเนินงานท่ีมีอยู่ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมี

ความเป็นอิสระสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบได้อย่างเต็มท่ีและรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.10 ก ากับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิจการโดยสนับสนุนการน า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการก ากับดูแลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยูบ่นพืน้ฐานของความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

3.11 ก ากบัดแูลใหมี้นโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในและเปิดเผยขอ้มลูเพ่ือรกัษาความ

ปลอดภยัของขอ้มลู จดัการขอ้มลูลบัเพ่ือไมใ่หเ้กิดขอ้มลูรั่วไหล ซึ่งขอ้มลูอาจมีผลกระทบตอ่

ราคาหลกัทรพัย ์(Market sensitive information) 
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3.12 ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้โดยดแูล

ให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและรายงานต่อ

คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

3.13 ท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพันธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
และการด าเนินงานของบรษิัท 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 บริษัทจดัใหมี้ก าหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ และ

แจง้ใหก้รรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดังกล่าว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและ

เขา้รว่มประชมุได ้

4.2 จ  านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาใหเ้หมาะสมกับภาระหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการ และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยจดัประชมุ อย่าง

นอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณีท่ีบริษัทไม่ไดมี้การประชุมทกุเดือน บริษัทควรส่งรายงานผล

การด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ไดมี้การประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

สามารถก ากับควบคุม และดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทัน

การณ ์
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4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเขา้วาระการประชุม

คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องท่ีส าคัญไดน้  าเข้ารวมไว้แล้ว  โดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแตล่ะคนมีอิสระท่ีจะเสนอเรื่องท่ีเป็นประโยชนต์อ่บรษิัทเขา้สูว่าระการประชมุ 

4.4 เอกสารประกอบการประชุมน าส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัท าการ

ก่อนวนัประชมุ 

4.5 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการบรษิัททัง้หมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ขึน้ในรอบปี 

4.6 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอท่ี

กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทั่วกนั ประธานกรรมการส่งเสริมให้

มีการใชด้ลุยพินิจท่ีรอบคอบ กรรมการทุกคนควรใหค้วามสนใจกับประเด็นทุกเรื่องท่ีน าสู่ 

ท่ีประชมุ รวมทัง้ประเดน็การก ากบัดแูลกิจการ 

4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเพ่ือใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง

และเพ่ือมีโอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
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4.8 คณะกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบริษัท 

หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น 

คณะกรรมการอาจจดัใหมี้ความเห็นอิสระจากท่ีปรกึษา หรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดย

ถือเป็นคา่ใชจ้า่ยของบรษิัท 

4.9 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่าง

กนัเองตามความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ

โดยไมมี่ฝ่ายจดัการรว่มดว้ย และควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชมุดว้ย 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองเป็น

ประจ าทกุปี เพ่ือใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรบัปรุงแกไ้ข

ตอ่ไป โดยควรก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัผลปฏิบตังิานอยา่งมีหลกัเกณฑ  ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ ด าเนินการประเมินทัง้คณะและรายบคุคล 

รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
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6. ค่าตอบแทน 

6.1 การพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิัท จดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบั

ท่ีปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาท และความ

รบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจาก

กรรมการแตล่ะคน  

6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด

ภายในกรอบท่ีไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 

6.3 การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูง มาจาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการก าหนด

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ ทั้งนีก้ารพิจารณาปรับค่าตอบแทนประเมินจากผลการด าเนินงานของ

บรษิัทและผลการปฏิบตังิานของผูบ้รหิารแตล่ะบคุคล 
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ก่

ผูเ้ก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท เป็นตน้ เพ่ือใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง การ

ฝึกอบรมและใหค้วามรู ้อาจกระท าเป็นการภายในบรษิัทหรือใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

7.2 ทกุครัง้ท่ีมีการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัทจดั

ใหมี้เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการ  

จดัแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

7.3 คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการ รายงานเพ่ือทราบเป็นประจ าถึงแผนการพฒันา

และสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผูจ้ัดการและผูบ้ริหารระดบัสูงควรมีการเตรียมใหพ้รอ้มเป็น

แผนท่ีตอ่เน่ืองถึงผูสื้บทอดงานในกรณีท่ีตนไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้

7.4 คณะกรรมการจดัใหมี้โครงการส าหรบัพฒันาผูบ้ริหารโดยใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเป็น

ประจ าทุกปีถึงสิ่งท่ีไดท้  าไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเม่ือพิจารณาแผน 

สืบทอดงาน 
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8. การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยก าหนด

นโยบายวา่คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิจากหลายสาขา เพ่ือใหส้ามารถให้

ค  าแนะน าการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสมและรอบดา้นไดม้ากท่ีสุด โดยการสรรหา

กรรมการจะตอ้งพิจารณาจากทกัษะท่ีคณะกรรมการยงัคงขาดอยู่ก่อนเป็นอนัดบัแรก และ

สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทตามวิธีการท่ีไดเ้ปิดเผยไวล้ว่งหนา้ 
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คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัในการปฐมนิเทศและการอบรมใหก้บักรรมการ 

โดยมีนโยบายสรุปไดด้งันี ้

1. ก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุครัง้ โดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัทน าเสนอ

เอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ ได้แก่ คู่มือ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน คูมื่อหลกัการก ากับดแูลกิจการ (ซึ่งประกอบดว้ยจรรยาบรรณ

ของบริษัท) ขอ้บงัคบับริษัท โครงสรา้งทนุ โครงสรา้งผูถื้อหุน้ ผลการด าเนินงาน กฎหมาย 

ขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดี กฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัสตูรการอบรมกรรมการ รวมทัง้ขอ้มูล

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน

ธุรกิจและการด าเนินงานดา้นตา่งๆ ของบริษัทใหแ้ก่กรรมการท่ีเขา้รบัต าแหน่งในบริษัทเป็น

ครัง้แรก 
 

2. มอบหมายให้บริษัทอ านวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเย่ียมชมกิจการ

เพ่ือใหเ้ขา้ใจการด าเนินธุรกิจของบรษิัทไดดี้ยิ่งขึน้ 
 

3. ส่งเสริมใหก้รรมการไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในหวัขอ้หรือหลกัสตูรท่ีจะเพิ่มพนูความเขา้ใจใน

บทบาทหนา้ท่ีและภารกิจ ภายใตแ้ผนงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ โดย

กรรมการสามารถเขา้รบัการอบรมท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษัทเป็นผูด้  าเนินการและรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายทัง้หมด เพ่ือใหมี้

การปรบัปรุงและการปฏิบตัหินา้ท่ีอยา่งตอ่เน่ือง 
 

 
การปฐมนิเทศ 
และการอบรมกรรมการ 
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4. มอบหมายให้เลขานุการบริษัท น าเสนอการทบทวนให้กับคณะกรรมการ ในเรื่องคู่มือ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการก ากับดแูลกิจการ (ซึ่งประกอบดว้ยจรรยาบรรณของ

บรษิัท และนโยบายตา่งๆ ของบรษิัท) กฎหมาย ขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดี กฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป็นประจ าทกุปี  

 
การปฐมนิเทศ 
และการอบรมกรรมการ (ต่อ) 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 

1. ปฏิบตัหินา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อ

หุน้ท่ีเห็นชอบดา้นกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชนข์องบริษัท 

เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดใน

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีต าแหน่ง

กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ

ตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้

เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทตอ่ไป 

4. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบตัิตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยก าหนด 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที ่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร 
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5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการ 

ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ัดการ และมอบหมาย

อ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการท าหนา้ท่ีแทนบริษัท เก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของ

บรษิัท 

6. พิจารณาอนมุตักิารก าหนดโครงสรา้งการจดัการของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของ

กิจการ  

7. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมี

อ านาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้

8. พิจารณาแตง่ตัง้หรือมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนกระท า

การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรได้ และสามารถยกเ ลิก 

เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้

9. พิจารณาอนุมตัิการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลกัในการ

ลงทนุในบรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร 

พอท่ีจะท าเชน่นัน้และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที ่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ตอ่) 
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11. พิจารณาอนุมัติเรื่องท่ีมีสาระส าคัญ เช่น นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ  

การเขา้ท ารายการระหวา่งกนัของบรษิัท รายการท่ีเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

12. พิจารณาอนมุตัเิรื่องท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 

13. พิจารณาอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

(1) นโยบาย แนวทางยทุธศาสตรก์ารท าธุรกิจ เปา้หมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี
ของบรษิัท  

(2) ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ 
และพิจารณาแนวโนม้ระยะตอ่ไปของปี 

(3) การลงทนุในโครงการท่ีไมมี่ในงบประมาณประจ าปีหรือตามอ านาจการอนมุตั ิ

(4) การใชเ้งินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิไวร้วมรอ้ยละ 10 และเกินงบลงทุน

อ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่งบลงทนุโครงการรวมเกินรอ้ยละ 10 

(5) การซือ้และจ าหน่ายสินทรพัย ์การซือ้กิจการและเขา้ร่วมในโครงการร่วมทุนท่ีไม่ขดักับ

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าเกินจ านวนท่ีมอบอ านาจใหฝ่้าย

บรหิารตามอ านาจการอนมุตั ิ

ขอบเขต และอ านาจหน้าที ่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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(6) การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อนัมีผลกระทบท่ีส าคญัตอ่ฐานะทางการเงิน   

ภาระหนีส้ิน้ยทุธศาสตรก์ารท าธุรกิจ และช่ือเสียงของบรษิัท 

(7) การท าสัญญาใดๆ ท่ีไม่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาท่ีเก่ียวกับการท า

 ธุรกิจปกตท่ีิมีความส าคญั 

(8) การท ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ส่วนท่ีไม่

เขา้ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(9) ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลใหโ้ครงสรา้งเงินทนุของบรษิัทมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเกิน 1.5:1 

(10) การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

(11) การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบตัิท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบริหารความเส่ียง 

และการควบคมุภายใน 

(12) การวา่จา้งผูบ้รหิารระดบัสงู 

(13) การก าหนดและการเปล่ียนแปลงอ านาจอนมุตัิท่ีมอบใหผู้บ้รหิารระดบัสงู 

(14) การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ และเลขานกุารบรษิัท 

(15) การมอบอ านาจหนา้ท่ีใหก้รรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคน

หนึ่ง รวมถึงการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขการมอบอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวตอ้งไม่ขดักบั

กฎเกณฑข์อ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(16) การแตง่ตัง้ และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย  

ขอบเขต และอ านาจหน้าที ่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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(17) การจดัใหมี้และก ากบัดแูลใหมี้การบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

(18) การปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก้ไขโครงสรา้งองคก์ร ระดับกรรมการ ผู้จัดการ 

ขึน้ไป 

(19) การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับ และมติท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

 

ประธานกรรมการ 

1. ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท   

2. ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และ

ระเบียบท่ีก าหนดไว ้

3. เสรมิสรา้งมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ 

4. ปฏิบตัหินา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

5. ดแูลใหก้ารตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูมี้สว่นไดเ้สียเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที ่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชดุยอ่ย ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการการบริหารความเส่ียง มี
ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบตามกฎบัตรของบริษัทท่ีได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิัทเรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี    
https://www.tscpcl.com/th/กฎบัตร 

 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร หมายถึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการทั่วไปอาวุโส 

และผูจ้ดัการทั่วไป 

ฝ่ายบริหาร มีอ านาจหนา้ท่ีด  าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย ซึ่งอยู่

ภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษัท ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น

การมอบอ านาจท่ีท าใหฝ่้ายบรหิารสามารถอนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มี

ส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย

ของบรษิัท ซึ่งการอนมุตัริายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งผา่นมติท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณารายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษัท 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ยกเวน้เป็นการอนมุตัิ 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที ่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 

https://www.tscpcl.com/th/กฎบัตร
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รายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขต

อ านาจหนา้ท่ีไดด้งันี ้

1. รบัผิดชอบดแูลการบรหิารงานทั่วไปท่ีมีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัท 

2. บรหิารกิจกรรมภายในของบรษิัท รวมทัง้ก าหนดระบบการบรหิารงานดา้นตา่งๆ ของบรษิัท 

3. วางแผนและก าหนดโครงการดา้นตา่งๆ ของบรษิัท 

4. ก าหนดนโยบายตา่งๆ ของบรษิัทเพ่ือการประกอบธุรกิจโดยปกต ิ

5. ก าหนดโครงสรา้งในการบรหิารองคก์รรว่มกบัคณะกรรมการบริษัท 

6. บงัคบับญัชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบตัิการ การก าหนดหน่วยงาน  และก าหนดต าแหน่ง

หนา้ท่ี ก าหนดความรบัผิดชอบ และมอบหมายหนา้ท่ีการบรหิารงาน โดยค านงึถึงความเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 

7. ก าหนดแนวทางส าหรบัการควบคมุการบริหารท่ีรดักุมและเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิการ

บรรลเุปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบรษิัท 

8. ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวันของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย 

ขอ้บงัคบั และระเบียบบรษิัทท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที ่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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9. ด  าเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วย

งบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัอิยา่งเครง่ครดั ซ่ือสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของ

บรษิัทและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสดุ  

10. รายงานความกา้วหนา้จากการด าเนินงานตามมติและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีส าคญั

ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทอย่างตอ่เน่ืองตามก าหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัท  

11. ด  าเนินกิจการของบรษิัท ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

12. ตอ้งไมป่ระกอบกิจการหรือเขา้รว่มในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั

กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชนต์นหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา

หรือคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบและไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบใหป้ระกอบกิจการนัน้ๆ ได ้ 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที ่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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หลักเกณฑก์ารคัดเลือก 

บรษิัทจะคดัเลือกกรรมการจาก 2 ชอ่งทาง ดงันี ้

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบตัิเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
บญัชีรายช่ือคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทยก่อนเป็น
อนัดบัแรก หากไมพ่บผูมี้คณุสมบตัติรงตามความตอ้งการของบริษัทจงึจะสรรหาจากแหลง่อ่ืนๆ  

2. ผูถื้อหุน้เสนอช่ือผูท่ี้มีคณุสมบตัเิหมาะสม 

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

  เม่ือไดร้ายช่ือผูมี้คณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แลว้ เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนจะน าเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพ่ือพิจารณา
คณุสมบตัเิบือ้งตน้และขอ้มลูประกอบอ่ืนๆ  

 หากคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเห็นชอบจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุประจ าปีผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

 การแตง่ตัง้กรรมการใหม่จะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากท่ีประชมุประจ าปีผูถื้อหุน้ ตามก าหนดเวลา
ดงันี ้

ช่วงเวลา กิจกรรม 
สงิหาคม – พฤศจิกายน แจง้ช่ือผูมี้คณุสมบตัิเหมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน  
พฤศจิกายน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนน าเสนอรายช่ือตอ่ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการบรษิัทมีมตเิห็นชอบน าเสนอตอ่ท่ีประชมุประจ าปีผูถื้อหุน้ 

มกราคม ของปีถดัไป ท่ีประชมุประจ าปีผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติ 

หลักเกณฑก์ารคัดเลือก 
และกระบวนการแตง่ตัง้ 
กรรมการใหม่ 
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 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหารทุกปี โดย

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูป้ระเมิน ซึ่งทางเลขานกุารบริษัทเป็นผูร้วบรวมและรายงานคณะกรรมการ

บรษิทั ทัง้นีแ้บบประเมินผลปฏิบตังิานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร แบง่เป็น 10 ดา้นดงันี ้

 1. ความเป็นผูน้  า 

 2. การก าหนดกลยทุธ ์

 3. การปฏิบตัติามกลยทุธ ์

 4. การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน 

 5. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 

 6. ความสมัพนัธก์บัภายนอก 

 7. การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 

 8. การสืบทอดต าแหนง่ 

 9. ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

 10. คณุลกัษณะสว่นตวั 

 
 ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกน าไปปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตาม

ขัน้ตอนตอ่ไป 

 
การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
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จรรยาบรรณ นโยบายส าคัญ 
และระเบยีบปฏิบัตทิีเ่กีย่วข้อง 
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บริษัทก าหนดให้มีจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีดีส าหรับคณะกรรมการ

ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือปฏิบตัิ เน่ืองจากบริษัทเช่ือว่าแนวทางท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณเป็น

เครื่องมือส าคญัในการน าไปสูก่ารปฏิบตังิานท่ีดีขึน้ 

1. ขอบเขต 

จรรยาบรรณฉบบันีใ้ชบ้งัคบัส าหรบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานรวมถึงบริษัทลูก 

บริษัทรว่ม และกิจการอ่ืนๆ ท่ีบริษัทมีอ านาจควบคมุ รวมทัง้กิจการในตา่งประเทศ ทัง้นี ้“พนกังาน” 

หมายความถึง พนกังานประจ า พนกังานชั่วคราว พนกังานภายใตส้ญัญาพิเศษ ผูร้ว่มสญัญา และ

พนกังานของบรษิัทท่ีไดร้บัการวา่จา้ง 

2. การปฏิบัตติาม 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนมีความรบัผิดชอบท่ีจะท าความคุน้เคยเขา้ใจและ

ปฏิบตัติามจรรยาบรรณฉบบันี ้ตลอดจนนโยบายอ่ืนๆ ของบรษิัทท่ีออกมาเพิ่มเตมิ 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารพึงแสดงความยึดมั่นต่อจรรยาบรรณฉบบันี ้ โดยการปฏิบตัิตนเป็น

แบบอย่างท่ีดีส าหรบัพนกังานอ่ืน เสริมสรา้งบรรยากาศของการท างานใหเ้อือ้ต่อการปฏิบตัิตาม 

รวมทัง้ตอ้งมุง่มั่นท่ีจะปอ้งปรามและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการละเมิดจรรยาบรรณ 

 

 
1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
    ผู้บริหาร และพนักงาน 
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พนกังานท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณหรือนโยบายของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือยินยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ฝ่าฝืนจรรยาบรรณจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจา้ง การชดเชยความ

เสียหาย และรบัโทษทางแพง่หรือทางอาญา 

ตวัอยา่งของการกระท าท่ีอาจน าไปสูก่ารลงโทษทางวินยั 

„ การประพฤตปิฏิบตัท่ีิฝ่าฝืนตอ่นโยบายของบรษิัท 

„ การขอใหผู้อ่ื้นฝ่าฝืนนโยบายของบรษิัท 

„ การไม่รายงานการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยว่าจะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท

อยา่งทนัทว่งที 

„ การไมใ่หค้วามรว่มมือในการสอบสวนหาสาเหต ุอาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบรษิัท 

„ การใหร้า้ยพนกังานผูอ่ื้นโดยรายงานการฝ่าฝืน หรือมีสว่นรว่มการฝ่าฝืนนโยบายของบรษิัท 

„ การไมแ่สดงออกซึ่งความเป็นผูน้  าและการขาดความระมดัระวงัตอ่พฤติกรรมซึ่งอาจจะขดัตอ่

นโยบายของบรษิัทหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 
1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
    ผู้บริหาร และพนักงาน (ต่อ) 
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3. ซื่อสัตยแ์ละเชื่อถอืได้ 

เน่ืองจากความซ่ือสตัยถื์อเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของความเช่ือถือและความไวว้างใจ หาก

บรษิัทไมไ่ดร้บัความเช่ือถือหรือความไวว้างใจแลว้ บริษัทก็ย่อมจะประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ

บริษัทจึงตอ้งการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ อนัไดแ้ก่การไดร้บัความไวว้างใจและความพึงพอใจ

อยา่งสงูสดุจากลกูคา้ของบรษิัท 

ดงันั้น ผูบ้ริหาร กรรมการ และพนักงานของบริษัทจึงจ าเป็นตอ้งยึดถือความซ่ือสัตย์ ความ

ยตุธิรรม และความถกูตอ้ง เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งความไวเ้นือ้เช่ือใจของลกูคา้ของบรษิัท 

4. ให้ความนับถอืผู้อื่นอย่างสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทจะตอ้งประพฤติปฏิบตัิตนตอ่ผูอ่ื้นดงัเช่นท่ีตน

ตอ้งการใหผู้อ่ื้นปฏิบตัติอ่ตนเอง 

ดงันัน้ ทกุคนในบริษัทจ าเป็นจะตอ้งใหค้วามนบัถือต่อบคุคลใดๆ  ก็ตามท่ีบริษัทท าการติดต่อ

หรือมีสว่นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

 
1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
    ผู้บริหาร และพนักงาน (ต่อ) 
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5. ยุตธิรรมและไม่แบ่งแยก 

ความยตุิธรรม ความอดทน ความเคารพย าเกรงผูอ่ื้น และความเสมอภาคเท่าเทียมนัน้ จดัเป็น

ส่วนส าคญัท่ีจะตอ้งมีอยู่ในองคก์ร การแบง่แยกตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติ เผ่าพนัธุ ์ เพศ ศาสนา 

อาย ุเชือ้สาย หรือดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทอยา่งรา้ยแรง 

ทั้งนี ้ความเหล่ือมล า้อาจเป็นผลมาจากการใช้หรือไดร้ับข้อมูลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือบริการท่ีไม่

เหมาะสม ดงันัน้พนกังานของบริษัททุกคนควรจะใชว้ิจารณญาณอย่างระมดัระวงั  โดยอาจขอ

ค าปรกึษาจากฝ่ายบรหิารจดัการในกรณีท่ีพนกังานดงักล่าวเห็นว่าตนไม่สามารถใชว้ิจารณญาณใน

การตดัสินเรื่องนัน้ๆ ได ้

6. ไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาใดๆ รวมท้ังลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

การละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ความลบัทางการคา้ และขอ้ตกลงเง่ือนไขในการอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิ

ใดๆ หรือสญัญาทางการคา้นัน้ ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในทกุกรณี 

การใช้ระบบคอมพิวเตอรใ์นการปฏิบัติงานในแต่ละวันของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานบรษิัทจะตอ้งเป็นไปตามท่ีบรษิัทก าหนดไว ้เวน้แตไ่ดร้บัอนญุาตโดยถกูตอ้ง 

 
1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
    ผู้บริหาร และพนักงาน (ต่อ) 
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7. การรักษาความลับ 

หลกัการเรื่องความซ่ือสตัยค์รอบคลมุถึงการรกัษาความลบัของขอ้มลู ซึ่งบริษัทไดใ้หค้  ามั่นหรือ

สญัญาไวว้่าจะเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบัไม่ว่าจะชดัแจง้หรือโดยปริยาย ซึ่งจะใชใ้นกรณีท่ีบริษัท

ไดร้บัหรือรบัทราบขอ้มลูอนัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะชน บริษัท และไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ี

ตามสญัญาใดๆ ของบรษิัท คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัทจะตอ้งเก็บรกัษา

ความลบัท่ีมีตอ่บรษิัทของลกูคา้ คูส่ญัญา ผูจ้ดัหาวตัถดุิบ หรือสินคา้ใหก้บับริษัท (Suppliers) หรือคู่

คา้ทางธุรกิจ หรือบคุคลอ่ืนใดเวน้แตบ่รษิัทพน้จากหนา้ท่ีในการรกัษาความลบัดงักล่าวตามกฎหมาย

หรือตามหลกัจรรยาบรรณฉบบันี ้

8. ความถูกต้องในการเก็บบันทกึข้อมูลของบริษัท 

ขอ้มลูตา่งๆ ของบรษิัทจะตอ้งถกูจดัเก็บรกัษาและท าการบนัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้ง และตรงตอ่เวลา 

เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน โดยขอ้มลูดงักล่าวรวมถึงขอ้มูลทกุประเภท เช่น ขอ้มูลดา้น

คณุภาพ ขอ้มลูดา้นความปลอดภยั ขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลูดา้นการเงินและการบญัชี สมดุและ

รายงานดา้นการเงินและการบญัชีทัง้หมดของบรษิัท จะตอ้งแสดงธุรกรรมและเหตกุารณต์า่งๆ อย่าง

ถกูตอ้งและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป อีกทัง้เป็นไปตามระบบควบคมุภายใน

และหา้มจดัท าขอ้มลูเท็จหรือคลาดเคล่ือนโดยเด็ดขาด 
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9. ข้อมูลภายในและข้อมูลในการซือ้ขายหลักทรัพย ์

บรษิัทหา้มคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชข้อ้มลูภายในท่ีมีสาระส าคญัของบริษัทซึ่งยงั

ไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน  เพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้นซึ่งรวมถึงการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง

บรษิัท 

พนกังาน กรรมการ และผูบ้ริหารซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีทราบขอ้มลูภายใน ควรหลีกเล่ียงหรืองด

การซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่

สาธารณชน รวมถึงหา้มพนกังาน กรรมการ และผูบ้รหิารเปิดเผยหรือใชป้ระโยชนจ์ากข่าวสารใดๆ ท่ี

เป็นความลบัของบรษิัท 

พนกังาน กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งระมดัระวงัรกัษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั ไม่ใชต้  าแหน่ง

หนา้ท่ีในบริษัทหรือขอ้มูลท่ีไดร้บัระหว่างการปฎิบตัิงานในบริษัทไปแสวงหาผลประโยชนใ์นทางมิ

ชอบหรือท าให้ประโยชนข์องบริษัทลดลง  โดยบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าพนักงาน 

กรรมการ และผูบ้ริหารไดใ้ชข้อ้มลูภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท าใหบ้ริษัทไดร้บั

ความเส่ือมเสียหรือเสียหาย 
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10. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

บรษิัทมุง่หวงัใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัทใหค้วามส าคญักบัการประพฤติ

และปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทรวมถึงการ

ปฏิบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนดในเรื่องของการย่ืนแบบภาษีและการช าระภาษี  ซึ่งจะตอ้งกระท า

ภายในเวลาท่ีก าหนดและอยา่งถกูตอ้งครบถว้นและผา่นการตรวจสอบอยา่งถกูตอ้งแลว้ 

11. เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกิจ 

นโยบายของบริษัทคือการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่   

ในขณะเดียวกันบริษัทจะไม่น าวิ ธีท่ีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ท่ีน  ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขัน  รวมทั้งห้ามมิให้มีการลักลอบขโมยหรือใช้ข้อมูลใดๆ  

ท่ีส  าคัญข้อมูลทางการค้า หรือความลับทางการค้าซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือ 

ท าการล่อลวงหรือกระท าการใดให้พนักงานลูกจ้างเดิมหรือลูกจ้างปัจจุบันของบริษัทดังกล่าว

เปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบันัน้ๆ ใหแ้ก่บรษิัท 
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12. รับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

การปฏิบตังิาน การด าเนินการ และการตดัสินใจใดๆ ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

เป็นไปเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้เท่านัน้ 

ห้ามผู้บริหาร กรรมการ และพนักงานของบริษัทน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชนส์่วนตนหรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ

เพ่ือใหเ้กิดความเก่ียวพนัทางดา้นการเงินกบัผูจ้ดัหาวตัถดุิบหรือสินคา้ใหก้บับริษัท (Suppliers) คูค่า้

หรือคูแ่ขง่ของบรษิัท 

13. การส่ือสาร 

บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย์และเปิดเผยการส่ือสารทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์รจะตอ้งถกูตอ้ง เท่ียงตรง ตรงไปตรงมา และใชช้่องทางในการส่ือสารใหเ้หมาะสมกบั

แตล่ะสถานการณ ์

หา้มการส่ือสาร การตีพิมพ ์ประกาศ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รท่ีไม่เป็นจริง  บิดเบือน

ประสงคร์า้ย หรือท าลายช่ือเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล ไม่ว่าจะเป็นการส่ือดว้ยวาจาหรือลาย

ลกัษณอ์กัษรก็ตาม 

การส่ือสารทุกครัง้ตอ้งใชภ้าษาและน า้เสียงท่ีสุภาพไม่ท าใหภ้าพพจนแ์ละช่ือเสียงของบริษัท 

ตอ้งเส่ือมเสีย 
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14. การคุกคาม 

บริษัทยึดมั่นในการสรา้งบรรยากาศท่ีดีในการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพและปราศจากการ

คุกคามใดๆ กรณี ท่ีบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดท่ีขัดต่อแนวปฏิบัติ   

หากเป็นจรงิจะท าการลงโทษทางวินยัโดยรูปแบบตา่งๆ ของการคกุคาม ไดแ้ก่ 

(ก) การคกุคามทางวาจา เชน่ บดิเบือนใสค่วาม หรือท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง 

(ข) การคกุคามทางกาย เชน่ การขม่ขูท่  ารา้ยรา่งกาย ขูจ่ะท ารา้ยรา่งกาย 

(ค) การคุกคามท่ีมองเห็นได้ เช่น การส่ือข้อความก้าวรา้ว การแสดงอากัปกิริยา หรือ

รูปภาพท่ีก่อใหเ้กิดความขุน่เคือง 

(ง) การคกุคามทางเพศ เช่น การเกีย้วพาราสี การรอ้งขอผลประโยชนท์างเพศ หรือการ

ลว่งละเมิดทางเพศดว้ยกายและวาจาอ่ืน 

15. การพนัน การดืม่แอลกอฮอล ์และส่ิงเสพตดิ 

หา้มพนกังานครอบครอง ซือ้ ขาย ขนยา้ย ด่ืม หรือใชเ้ครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ยาเสพติด หรือสาร

ควบคมุ (ยกเวน้ตามใบสั่งแพทย)์ ในพืน้ท่ีของบริษัท หา้มพนกังานเล่นการพนนัทกุประเภทในพืน้ท่ี

ของบรษิัท 
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16. ข้อแนะน า 

จรรยาบรรณของบริษัทไม่สามารถใหแ้นวทางท่ีครอบคลมุทกุสถานการณ์ หรือใหค้  าตอบกบัทกุ

ค าถามท่ีเกิดขึน้ได ้จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีบรษิัทจะตอ้งพึ่งพาดลุยพินิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานท่ีจะพิจารณาวา่อะไรคือความถกูตอ้ง รวมถึงรูว้า่เม่ือใดควรปรกึษาหารือกบัผูอ่ื้นเพ่ือใหเ้กิด

แนวทางพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 

เม่ือเกิดความไมแ่นใ่จวา่สิ่งใดเป็น “สิ่งท่ีถกูตอ้งควรปฏิบตั”ิ ใหต้ัง้ค  าถาม 5 ขอ้ ตอ่ไปนี ้

1. ความปลอดภยั ‟ สิ่งท่ีขา้พเจา้จะปฏิบตัิ หรือละเวน้ไม่ปฏิบตัินัน้ ส่งผลใหเ้กิดความ

เสียหายตอ่ชีวิตสขุภาพหรือความปลอดภยัของผูอ่ื้นหรือไม่ 

2. กฎขอ้บงัคบั ‟ สิ่งท่ีขา้พเจา้จะปฏิบตัิหรือละเวน้ไม่ปฏิบตัินัน้ ฝ่าฝืนกฎหมายของ

ประเทศ กฎหมายทอ้งถ่ิน หรือกฎระเบียบใดๆ หรือไม ่

3. นโยบาย ‟ สิ่งท่ีขา้พเจา้จะปฏิบตัิหรือละเวน้ไม่ปฏิบตัินัน้  ขดัต่อนโยบายระเบียบ

แนวทางปฏิบตัขิองบรษิัทท่ีอนมุตัไิวห้รือไม่ 

4. ความภาคภูมิใจ ‟ หากสิ่งท่ีขา้พเจา้จะปฏิบตัิหรือละเวน้ไม่ปฏิบตัินัน้ ไดล้่วงรูถ้ึง

ผูบ้งัคบับญัชาหรือหมูเ่พ่ือนของพนกังาน ขา้พเจา้จะเกิดความละอายหรือไม ่

5. ภาพพจน ์‟ สิ่งท่ีขา้พเจา้เจตนาปฏิบตัิหรือละเวน้ไม่ปฏิบตัินัน้ เป็นการไม่เหมาะสม ไม่

ซ่ือสตัย ์หรือสง่ผลใหเ้กิดความเสียหายตอ่ภาพพจนบ์รษิัทหรือไม่ 
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หากค าตอบขอ้ใดขอ้หนึ่งของค าถามขา้งตน้คือ “ใช่” เป็นไปไดว้่าสิ่งท่ีท่านจะปฏิบตัิหรือละเวน้ไม่

ปฏิบตัินัน้ อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อจรรยาบรรณ หรือกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือไม่แน่ใจควรหารือ

ผูบ้งัคบับญัชาของทา่นหรือหนว่ยงานดา้นทรพัยากรบคุคล 

ความยตุธิรรม ความซ่ือสตัย ์และคณุธรรมถือเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและ

ในขณะเดียวกนับริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ ความมุ่งมั่นดงักล่าวตอ้งเป็นส่วนหนึ่ง

ของตวัตนของผูบ้ริหาร กรรมการ และพนกังานทกุคน มีการแสดงออกอย่างชดัเจนทัง้โดยวาจาการ

กระท าและการวางตวั 

การแสดงออกดว้ยความเคารพนบัถือ ความใส่ใจ และความกระตือรือรน้จะตอ้งปรากฏชดัใน

การติดต่อกับลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้ริการต่อหนา้ การพูดคยุทางโทรศพัท ์หรือการติดต่อดว้ย

จดหมาย 
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    ผู้บริหาร และพนักงาน (ต่อ) 
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2.1 จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ดว้ยความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษัทเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรบัผิดชอบตอ่ผูมี้

สว่นไดเ้สีย ทัง้ในเรื่องการด าเนินธุรกิจและเรื่องบคุลากร บริษัทจึงก าหนดแนวทางการปฏิบตัิส  าหรบั

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเพ่ือยดึถือปฏิบตัใินการด าเนินงาน ดงันี ้

1. จรรยาบรรณตอ่ผูถื้อหุน้ 

บริษัทมุ่งมั่นใหมี้การด าเนินธุรกิจซึ่งมีผลการด าเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มี

ความสามารถในการแข่งขนั โดยค านึงถึงสภาวะความเส่ียงในปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือใหเ้กิดการ

เพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว บริษัทมีหนา้ท่ีในการด าเนินงานเปิดเผยขอ้มูลใหเ้กิดความ

โปรง่ใส เป็นธรรม และพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการปกปอ้งทรพัยส์ินและธ ารงไวซ้ึ่งช่ือเสียงของบริษัท 

2. จรรยาบรรณตอ่พนกังาน 

บรษิัทถือว่าพนกังานเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตไปขา้งหนา้ดงันัน้  

บริษัทจึงปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเป็นธรรม ก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม และจดัใหมี้สวสัดิการ

ตา่งๆ แก่พนกังาน เช่น รถรบัส่ง เครื่องแบบพนกังาน การตรวจสขุภาพประจ าปี หอ้งพยาบาลการ 

ประกนัอบุตัเิหต ุประกนัสขุภาพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

นอกจากนีบ้รษิัทยงัสง่เสรมิใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรูค้วามสามารถโดยจดัใหไ้ดร้บัการอบรม

เพิ่มเติมในส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการก าหนดเปา้หมาย

ขององคก์รรว่มกบัผูบ้ริหาร เพ่ือใหพ้นกังานตระหนกัถึงความส าคญัของตนเองท่ีบริษัทมอบใหแ้ละ

เพ่ือการท างานท่ีมีเปา้หมายไปในทิศทางเดียวกนั 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ 
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3. จรรยาบรรณตอ่ชมุชนและสงัคม 

บรษิัทมีความมุง่มั่นท่ีจะอยูร่ว่มกนักบัชมุชนและสงัคมอยา่งมีความสขุ ช่วยเหลือดแูลกนัและกนั

และมีส่วนร่วมพฒันาเพ่ือชุมชนเขม้แข็งอยู่ไดด้ว้ยตนเอง อีกทัง้มุ่งเนน้กระบวนการท างานร่วมกับ

ชมุชน และสง่เสรมิกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชนทัง้ใกลไ้กลตามนโยบายของบริษัทและสอดคลอ้งกบัทิศ

ทางการพฒันาของภาครฐั เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีแนว

ปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

1. ด  าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีค  านงึถึงประโยชนแ์ละความยั่งยืนของชมุชนและสงัคมเป็นส าคญั  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมประชุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น และใหค้วาม

รว่มมือกบัหนว่ยงานตา่งๆ เพ่ีอการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ  

3. ก าหนดใหมี้การวางแผนและมาตรการปอ้งกนั / แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มและ

ชมุชน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบรษิัท (ถา้มี)  

4. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนเ์พ่ือสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมให้

พนกังานรว่มปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีของสงัคมและมีจิตอาสา  

5. มุง่เนน้ท่ีจะพฒันาความรูแ้ละการศกึษาของเยาวชนไทยตามศกัยภาพท่ีมีอยู่ของบริษัท  

6. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถ่ิน ในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานของ

สถานศกึษา ศาสนสถาน และสุขลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงสิ่งแวดลอ้ม

ของชมุชน  

7. ส่งเสริม ท านุบ  ารุงศาสนาและอนุรกัษว์ฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอนัดีงามของ

ทอ้งถ่ิน  

 

 

 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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8. สง่เสรมิการด าเนินงานเพ่ือสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัธุรกิจชมุชนทอ้งถ่ิน และใหโ้อกาสในการ

เป็นคูค่า้กบับรษิัทฯ  

9. สรา้งรายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการสรรหาและสนับสนุนในการจา้งงานและ

ผลิตภณัฑข์องชมุชน ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหช้มุชนมีความรูเ้พ่ือการประกอบ

อาชีพและสามารถน าเอาความรูไ้ปสรา้งหรือสง่เสริมครอบครวัและชมุชนใหมี้รายไดเ้พิ่มและ

สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง  

10. ส่ือสารกับชุมชนและสังคมอย่างสม ่าเสมอและมีความโปร่งใส ตลอดจนเผยแพร่และ

รายงานผลการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคมใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มได้

รบัทราบ 

4. จรรยาบรรณตอ่ลกูคา้ 

บรษิัทมีความมุง่มั่นในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้าให้ดีท่ีสุดและด าเนินนโยบายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญโดยบริษัท

ตัง้เป้าหมายและปลูกฝังอบรมใหพ้นกังานทกุคนในองคก์ร มีความเขา้ใจและยึดมั่นในความเป็น

ธรรม ทัง้ในดา้นราคา คณุภาพ การใหบ้รกิาร และความซ่ือสตัยใ์นการท าธุรกิจ 

5. จรรยาบรรณตอ่เจา้หนี ้

บรษิัทปฏิบตัติามเง่ือนไขตามขอ้ตกลงและหนา้ท่ีอย่างเป็นธรรม มีความรบัผิดชอบ และโปรง่ใส

ตอ่เจา้หนีท้างธุรกิจโดยเครง่ครดั 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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6. จรรยาบรรณตอ่คูแ่ขง่ 

บรษิัทด าเนินธุรกิจและแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรม มีจรยิธรรม และโปรง่ใส 

7. จรรยาบรรณตอ่คูค่า้ 

บริษัทไดก้ าหนดจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยจะไม่

เรียกรอ้ง ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทางการคา้กับคู่คา้และรกัษาความลบั เพ่ือใหก้ารด าเนิน

ธุรกิจกบัคูค่า้เป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพและยตุธิรรมตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

8. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้มท่ีดี 

โดยส่งเสริมให้บริษัทมีกระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัต ิ

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม  

2. ปฏิบตัติามระบบมาตรฐาน ISO 14001  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการประหยัด

พลงังาน และสง่เสรมิกระบวนการน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หมต่ลอดกระบวนการทางธุรกิจ  

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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4. จดัใหมี้ระบบการท างานท่ีมุง่เนน้ใหเ้กิดความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานท่ีท างานอย่าง

เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างปฏิบตัิงาน การจดัสถานท่ี

ท างานให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพ่ือให้บุคลากรตลอดจนผู้เข้ามาในบริษัททุกคน

ปลอดภยัจากอนัตรายจากอบุตัเิหตแุละโรคภยั  

5. ก าหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานตอ้งเอาใจใส่อย่างจริงจงัต่อกิจกรรมทัง้ปวงท่ีจะเสริมสรา้ง

คณุภาพดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม ปฏิบตัิงานดว้ยจิตส านึกถึงความ

ปลอดภยั และค านงึถึงสิ่งแวดลอ้มตลอดเวลา  

6. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับความสมัพนัธข์องการด าเนินงานของบริษัท  และส่ือสารกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม ใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง

รบัทราบอยา่งตอ่เน่ือง  

 

 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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2.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

1. พนกังานทกุระดบัของบริษัทตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถ่ีถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  หากไม่แน่ใจให้ขอ

ค าปรกึษาจากส านกักฎหมาย หา้มปฏิบตัไิปตามความเขา้ใจของตนเองโดยไมมี่ค าแนะน า 

2. บรษิัทจดัรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพ่ือใหพ้นกังาน

ศกึษาและการอบรมดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแก่พนกังานอยา่งเหมาะสมพอควร 

3. บริษัทตอ้งปฏิบตัิตามหลกัมนษุยชนสากลอย่างเคร่งครดั ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสิทธิ

มนษุยชนสากลแก่พนกังาน เพ่ือน าไปปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานและไม่สนบัสนนุ

กิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

4. เม่ือพนกังานตอ้งไปปฏิบตัิงานในตา่งประเทศพนกังานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้า

ตวัอยา่งสินคา้ และอปุกรณท่ี์น าไปดว้ย เอกสารในการเดินทาง วตัถปุระสงคข์องการเดินทาง

และการปฏิบตัิงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี

และวฒันธรรมของประเทศปลายทาง 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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2.3 จรรยาบรรณว่าด้วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการเป็นกลาง

ทางการเมือง 

บริษัทเคารพความแตกต่างดา้นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน โดยไม่

กระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัตอ่วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนัน้ๆ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. บริษัทให้ความส าคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค

การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมี้อ านาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง 

2. บริษัทไม่น าเงินทุนทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในการสนับสนุนแก่พรรคการเมืองหรือ

นกัการเมืองใดๆ ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม 

3. บรษิัทไมมี่สว่นรว่มในการหาเสียงหรือโฆษณาใหพ้รรคการเมืองหรือนกัการเมืองใดๆ ในพืน้ท่ี

ของบรษิัท รวมถึงไมใ่ชท้รพัยากรหรือทรพัยส์ินของบรษิัทในการนัน้ 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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4. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ  ทั้งนีบ้ริษัทไม่มี

นโยบายท่ีจะใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มแก่นกัการเมืองหรือ

พรรคการเมืองใดๆ เพ่ือผลประโยชนข์องนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองนัน้ๆ 

5. พนกังานทุกระดบัของบริษัทสามารถใชส้ิทธิทางการเมืองท่ีพึงมีโดยเป็นการกระท าในนาม

ของแต่ละบุคคล รวมทัง้ไม่ใชต้  าแหน่งในบริษัทหรือช่ือหรือตราบริษัทชกัจูงผูอ่ื้นใหจ้่ายเงิน

อดุหนนุหรือใหก้ารสนบัสนนุแก่นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ 

6. ยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยและสง่เสรมิใหพ้นกังานใชส้ิทธิเลือกตัง้ตามรฐัธรรมนญู 
 
2.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หมายถึง การขดักันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม (Conflict of Interests) สถานการณ ์หรือการกระท าท่ีคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

ท่ีมีผลประโยชนส์่วนตนมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ หรือการปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่ง ท่ีบุคคลนั้น

รบัผิดชอบอยูแ่ละสง่ผลกระทบตอ่ประโยชนส์ว่นรวม 

บรษิัทสนบัสนนุใหพ้นกังานหลีกเล่ียงสถานการณท่ี์ซึ่งผลประโยชนส์ว่นตวัของพนกังาน 

และผลประโยชนข์องบริษัทเกิดความขดัแยง้กันในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับผูจ้ดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้ใหก้ับ

บรษิัท (Suppliers) และบคุคลภายนอกอ่ืนใด 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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1. ความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์วมถึงความพยายามท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ

บริษัทใหก้บับคุคลภายนอกในระหว่างหรือภายหลงัระยะเวลาการจา้งงานของพนกังานของ

บรษิัทโดยปราศจากอ านาจโดยชอบ 

2. พนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตวัและผลประโยชนข์องบริษัทใน

การตดิตอ่กบัคูค่า้และบคุคลอ่ืนใด 

3. ห้ามมิ ให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเ พ่ือผลประโยชน์ของตนเองและ

บุคคลภายนอก ข้อมูลภายในรวมถึงข้อมูลท่ีไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนภายใต้

กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ระหว่างท่ีปฏิบตัิงานใหบ้ริษัทและหลงัจากพน้สภาพการปฏิบตัิงานแลว้ พนกังานจะตอ้งไม่

เปิดเผยขอ้มลูท่ีถือว่าเป็นความลบัของบริษัทเพ่ือประโยชนแ์ก่ผูใ้ดทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล

อิเล็คทรอนิกส ์ขอ้มูลการเงิน การปฏิบตัิงาน ขอ้มลูธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท และ

อ่ืนๆ 

5. กรรมการและพนักงานของบริษัทจะตอ้งไม่รบัต าแหน่งกรรมการหรือท่ีปรึกษาของบริษัท

ภายนอกซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในทางธุรกิจของบริษัท 

กรรมการและพนักงานจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนท่ีจะเข้าไปรับต าแหน่งใดๆ ในธุรกิจ

ดงักลา่ว เวน้แตไ่ดมี้การเปิดเผยตอ่คณะผูบ้รหิารแลว้ 

6. พนกังานจะตอ้งใชท้รพัยากรของบริษัทใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัทและไม่ใชท้รพัยากร

ของบรษิัทในการก่อใหเ้กิดประโยชนส์ว่นตน 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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7. กรรมการหรือพนกังานจะตอ้งแจง้ตอ่บริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยทนัทีหากครอบครวัของ

ตนเขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบับรษิัทอ่ืนๆ ท่ีจะน าไปสูค่วามขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิัท 

8. การท่ีพนกังานไปเป็นกรรมการหรือท่ีปรกึษาในบริษัทองคก์รหรือสมาคมทางธุรกิจอ่ืนจะตอ้ง

ไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง  รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิัทก่อน 

พนกังานตอ้งอทุิศตนและเวลาใหแ้ก่กิจกรรมของบริษัทอย่างเต็มท่ี โดยไม่ใชเ้วลางานท างานอ่ืน

ใดอนัท่ีเป็นประโยชนส์ว่นตวัและไมเ่ก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 

 

การขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ีเ่กิดจากกรณีอื่นๆ 

1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนรบัต าแหนง่กรรมการหรือท่ีปรกึษาของบริษัท

ภายนอกซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละในทางธุรกิจของบริษัท  เวน้แต่

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนจะไดร้บัการอนมุตัิก่อนท่ีจะเขา้ไปรบัต าแหน่งใดๆ ใน

ธุรกิจดงักลา่วหรือเวน้แตไ่ดมี้การเปิดเผยตอ่ผูบ้รหิารแลว้ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนจะตอ้งใชท้รพัยากรของบริษัทใหเ้กิดประโยชนส์งูสุด

ตอ่บรษิัทและไมใ่ชท้รพัยากรของบรษิัทในการก่อใหเ้กิดประโยชนส์ว่นตน 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนจะตอ้งแจง้ตอ่บริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัที เม่ือ

ครอบครัวของตนเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทอ่ืนๆ  ท่ีจะน าไปสู่ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนข์องบรษิัท 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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2.5 จรรยาบรรณว่าด้วยรายการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

การขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เกิดจากการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัท 

1. ในกรณีท่ีมีการท ารายการระหวา่งกนั ระหวา่งบรษิัทหรือบรษิัทยอ่ยกบับริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิัทรว่ม หรือบคุคลท่ีมีการขดัแยง้ บริษัทมีมาตรการท่ีสามารถใหค้วามคุม้ครองผูถื้อหุน้ได้

อยา่งเป็นธรรมโดยสามารถตดิตามผลการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าวได้ นอกจากนีก้ารท า

รายการดงักลา่วบรษิัทไดก้ าหนดใหมี้การผา่นกระบวนการท่ีโปรง่ใสคือผูท่ี้มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนจ์ะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจอนุมตัิรายการและการตดัสินใจท ารายการนัน้

เป็นไปเพ่ือประโยชนส์ูงสดุของบริษัทโดยเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลและเป็นไปในราคาหรือ

เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

2. บริษัทก าหนดหา้มบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตามความหมายท่ีปรากฏตามหลกัเกณฑจ์าก

ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ฯ ถือหุน้ในบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมของบริษัทเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท

ย่อยและบริษัทรว่มนัน้ เวน้แตแ่สดงไดว้่าบุคคลดงักล่าวเป็นอิสระจากผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้

รายใหญ่จากบริษัทหรือเป็นกรณีมีเหตุจ  าเป็นสมควร  โดยสามารถแสดงไดว้่าบริษัทหรือ

บรษิัทยอ่ยมีมาตรการท่ีจะปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ได ้

 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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บริษัทไดจ้ัดใหมี้มาตรการป้องกันมิใหเ้กิดการถ่ายเททางผลประโยชน์  ซึ่งมาตรการดงักล่าว

สามารถตรวจสอบได  ้โดยแนวทางการด าเนินการท่ีจะถือว่าสามารถปอ้งกนัการถ่ายเทผลประโยชน์

ได ้ไดแ้ก่ 

 การรับรองโดยกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีข้อก าหนดท่ีชัดเจนให้

กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้  าเนินการในการตดัสินใจเก่ียวกบัรายการ

ระหวา่งกนั โดยกรรมการตอ้งรบัรองแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนว่าจะเปิดเผย

ชนิดและมลูคา่ของรายการดงักล่าว พรอ้มทัง้เหตผุลในการเลือกรายการนีต้อ่ท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One 

Report) 

 การรบัรองโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นบคุคลท่ี 3 กรณีท่ีกรรมการไมมี่สว่นไดเ้สีย ไม่มีความช านาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากการพิจารณารายการดงักล่าวตอ้งใช้

ความรูค้วามช านาญพิเศษ บรษิัทไดจ้ดัใหมี้บคุคลท่ีมีความรูค้วามช านาญเป็นผูใ้หค้วามเห็น

เก่ียวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนัน้  เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของ

คณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแตก่รณี โดยบคุคลท่ี 3 ดงักล่าวเป็นอิสระจากบริษัทและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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2.6 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน 

การขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เกิดจากการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทท่ีมีสาระส าคญั

หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน หรือโดยบคุคลใดก็ตามท่ีรบัทราบขอ้มลูภายในอนั

เป็นสาระส าคญัและมีผลกระทบต่อราคาจากหลักทรพัย์ ซึ่งขอ้มูลนัน้ยังไม่ไดเ้ปิดเผยในตลาด

หลกัทรพัยภ์ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ฯ พ.ศ.2535 และ

หลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กฎหมายก าหนดหา้มใชข้อ้มลูภายในเพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัยก์่อนเปิดเผย

ตอ่สาธารณชนเพ่ือใหก้ารซือ้ภายในตลาดหลกัทรพัยโ์ปรง่ใสและเป็นธรรม เน่ืองจากขอ้มลูภายในถือ

เป็นปัจจยัส าคญัท่ีนกัลงทนุใชใ้นการตดัสินใจลงทนุ เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัการซือ้ขายกิจการ การน า

ผลิตภัณฑใ์หม่ออกสู่ตลาดหรือขอ้มูลจากทางการเงินอ่ืนๆ การเปิดเผยขอ้มลูภายในของบริษัทไม่

สามารถกระท าได ้หากไมมี่เหตผุลเพียงพอและไมไ่ดร้บัการยินยอมจากผูมี้อ านาจของบรษิัท 

 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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2.7 จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด 

1. บรษิัทมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความโปรง่ใสและมีจริยธรรม ทัง้นีห้า้มมิใหก้รรมการ

หรือพนกังานของบรษิัทกระท าการใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือเส่ือมเสียตอ่ช่ือเสียงท่ีดี

ของบรษิัท 

2. หา้มกรรมการและพนกังานของบริษัทเสนอสินจา้งหรือของก านลัใหแ้ก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบหรือ

สินคา้ใหก้ับบริษัท (Suppliers) หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และในทางกลบักันหา้มกรรมการและ

พนกังานของบริษัทสนองรบัการใหส้ินจา้งหรือของรางวลัใดๆ  จากผูจ้ดัหาวตัถดุิบหรือสินคา้

ใหก้บับริษัท (Suppliers) หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงักล่าวเช่นกนั อย่างไรก็ดีขอ้หา้มนีไ้ม่รวมถึงการ

ใหข้องขวญัของก านลัท่ีเหมาะสมตามเทศกาลหรือตามประเพณีนิยมท่ีผูร้บัพึงจะไดร้บัตาม

สมควร 

3. หากกรรมการและพนกังานไดร้บัของขวญัในรูปของเงินหรือสิ่งของท่ีพิจารณาว่ามีมลูคา่เกิน

กว่า 3,000 บาทหรือมีมลูคา่ท่ีไม่เหมาะสม ใหแ้จง้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบหรือพิจารณา

ด าเนินการตามความเหมาะสม 

4. กรรมการและพนักงานจะต้องปฏิเสธงานบันเทิงหรือสิ่ งบันเทิงต่างๆ  ซึ่ งจัดให้โดย

บคุคลภายนอกซึ่งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษัท ซึ่งนอกเหนือขอบเขตท่ีพึงมีตามสภาพธุรกิจของ

บรษิัทและเหมาะสมตามเทศกาลหรือประเพณีนิยมอนัสมควร 

 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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2.8 จรรยาบรรณว่าด้วยการส่ือสารการตลาด 

การส่ือสารทางการตลาดมีส่วนส าคญัในการสรา้งคา่นิยมท่ีดีของบริษัทต่อสงัคม  โดยแนะน า

นวตักรรมของบรษิัทไปสูป่ระชาชน บรษิัทไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิดา้นการส่ือสารทางการตลาด ดงันี ้

1. บรษิัทควรละเวน้การใหข้อ้มลูท่ีบดิเบือนหรือบกพรอ่งไมส่มบรูณ ์

2. บรษิัทควรละเวน้การโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือท่ีอาจก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผิด 

3. บริษัทควรละเว้นการโฆษณาหรือให้ข่าวสารต่อส่ือมวลชนท่ีบิดเบือนความจริงหรือผิด

วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็นการให้รา้ยป้ายสีคู่แข่งขันไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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2.9 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพยส์ินทางปัญญา 

1. ทรพัยส์ินของบรษิัท หมายถึง สงัหารมิทรพัย ์อสงัหาริมทรพัย ์เทคโนโลยี ความรูท้างวิชาการ 

ขอ้มลู สิทธิ ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนทรพัยากรใดๆ ของบรษิัทหรือท่ีบรษิัทมีสิทธิอยู่ 

2. พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะใช้ทรพัยส์ินของบริษัทอย่างประหยัดและเกิด

ประโยชนแ์ก่บรษิัทอยา่งเตม็ท่ี และดแูลมิใหเ้ส่ือมเสียสญูหาย 

3. ขอ้มลูและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรพัยส์ินท่ีส าคญัของบริษัท หน่วยงานแตล่ะหน่วยงานตอ้ง

ก าหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ระดบัความลบัของเอกสาร และเก็บรกัษาเอกสารดงักล่าว

ใหถ้กูตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้

4. พนกังานจะตอ้งจดัท าเอกสารทางธุรกิจ บญัชีและการเงิน และรายงานต่างๆ ท่ีน  าส่งส่วน

ราชการและบุคคลอ่ืนๆ ทัง้หมดอย่างรอบคอบและดว้ยความสุจริต และจะตอ้งไดร้บัการ

บนัทกึตามวิธีการทางบญัชีของบรษิัทท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนด 

5. พนกังานตอ้งปฏิบตัติามหลกัเกณฑท์างบญัชี การเงิน และการควบคมุภายในอย่างเครง่ครดั

ตลอดเวลา และตอ้งแจง้ต่อผูร้บัผิดชอบในหน่วยงานหรือคณะท างานก ากับดแูลกิจการท่ีดี

หากพบความผิดพลาดใดๆ ในการปฏิบตังิาน 

 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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2.10 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 

บริษัทจดัใหมี้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยพนกังานทกุ
ระดบัตอ้งใชส้ิ่งเหลา่นีอ้ยา่งถกูตอ้งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และระมดัระวงัมิให้
เกิดผลกระทบตอ่บริษัท หรือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย บริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ดงันี ้

1. พนกังานทกุระดบัของบริษัทตอ้งปฏิบตัิงานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง 

หากปฏิบตัหินา้ท่ีบนเครื่องคอมพิวเตอรภ์ายนอกบริษัทใหต้รวจสอบลิขสิทธ์ิก่อนทกุครัง้ หา้ม

ตดิตัง้หรือใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ลิขสิทธ์ิไมถ่กูตอ้งในบรษิัทโดยเด็ดขาด 

2. พนกังานทกุระดบัของบริษัทตอ้งเก็บรกัษารหสัผ่านของตนใหเ้ป็นความลบั ไม่บอกบคุคลอ่ืน

เพ่ือป้องกันไม่ใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ถึงรหสัผ่านของตน  รวมทัง้ไม่ใชอิ้นเทอรเ์น็ตหรือเขา้ไปยัง

เวบ็ไซตท่ี์ไมคุ่น้เคยอนัอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่ระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัท 

3. พนกังานทุกระดบัของบริษัทตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอรท์  ารา้ย ละเมิด หรือรบกวนการท างาน

ผูอ่ื้น และจดัใหมี้การรกัษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งตาม

มาตรฐานสากลซึ่งพนกังานทุกระดบั มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการรกัษาความปลอดภัย

ของระบบดงักลา่ว 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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4. พนกังานทุกระดบัของบริษัท ตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอรใ์นการสอดแนมหรือแกไ้ขเปิดดใูนแฟ้ม

ของผูอ่ื้น หรือสรา้งหลกัฐานท่ีเป็นเท็จอนัอาจก่อใหเ้กิดการโจรกรรมขอ้มลูขา่วสาร 

5. พนกังานทุกระดบัของบริษัท ตอ้งไม่ใชอุ้ปกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ

กิจกรรมส่วนตวัหรือธุรกิจส่วนตวั ตอ้งไม่ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้

ไมร่บกวนประสิทธิภาพการท างาน และสรา้งความนา่ร  าคาญแก่ผูอ่ื้น 

6. พนกังานทุกระดบัของบริษัทตอ้งใชอี้เมลและอินเทอรเ์น็ตท่ีจดัใหเ้พ่ือธุรกิจของบริษัทอย่าง

ระมดัระวงั และไมน่ ามาซึ่งความเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษัท และไม่ใชช่ื้อหรือตราของบริษัท

ในส่ืออิเล็กทรอนิกสส์าธารณะ 

7. พนกังานทกุระดบัของบรษิัท ตอ้งไมค่ดัลอกโปรแกรมผูอ่ื้นท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

8. พนักงานทุกระดับของบริษัทมีหน้าท่ีดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและ

โปรแกรมเท่าท่ีจ  าเป็นตอ่การท างาน  และปฏิบตัิตามกฏหมายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารอยา่งเครง่ครดั 

9. หากบริษัทพบว่าพนกังานมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นจริง จะไดร้บัการ

พิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือ กฏหมายตามความเหมาะสมแลว้แตก่รณี 

 

 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ต่อ) 
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นกัลงทนุสมัพนัธมี์ความส าคญัอย่างยิ่งตอ่บริษัทจดทะเบียน ผูล้งทนุทกุประเภท และตลาดทนุ 

รวมทัง้จะตอ้งท าการตดิตอ่ประสานงานกบับคุคลตา่งๆ เช่น นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยห์รือผูล้งทนุ เป็น

ตน้ ผูท่ี้ปฏิบตัหินา้ท่ีควรมีจรรยาบรรณในการปฏิบตังิาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ปฏิบตัหินา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี ซ่ือสตัยส์จุรติ พฒันาการปฏิบตังิานอยา่งมืออาชีพ 

2. ตอ้งมีความรู ้และความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในขอ้มลูบรษิัทท่ีจะเปิดเผย 

3. เปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัเวลา รวมทัง้ปรบัปรุงขอ้มลูบริษัทใหท้นัสมยัอยู่เสมอตาม

นโยบายเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทโดยเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

4. เปิดโอกาสใหบ้คุคลท่ีเก่ียวขอ้งทกุกลุม่สามารถเขา้ถึง และสอบถามขอ้มลูได ้

5. รวบรวมขอ้มลูข่าวสารตา่งๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูงและกรรมการบริษัทเพ่ือใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจ และก าหนดนโยบายของบรษิัทไดอ้ยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัเวลา 

6. รกัษาความลบัของบรษิัทและไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพ่ือประโยชนส์ว่นตน 

7. ปฏิบตัหินา้ท่ีโดยยดึถือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สียเป็นท่ีตัง้ 

8. มอบของก านลัแก่นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย์ และผูล้งทนุตามโอกาสทั่วไปเท่านัน้ เช่น วนัขึน้ปี

ใหม ่และไมใ่หเ้ฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 

 
3. จรรยาบรรณเจา้หน้าที ่
    นักลงทุนสัมพันธ ์
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นโยบายส าคัญ และระเบยีบปฏิบัตทิีเ่กี่ยวข้องฯ 
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บริษัทมีนโยบายใหทุ้กฝ่ายงานท างานอย่าง มีระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไป

ตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัท  มีการดูแลรกัษาและใชท้รพัยส์ินอย่างประหยัดและ

เหมาะสม มีระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การประเมินและบรหิารความเส่ียงท่ีรดักมุตอ่เน่ืองอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานจะตอ้งมีระบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐานท่ีดี  และมีการควบคุม

ภายในเพ่ือป้องกันเหตุการณอ์ันไม่พึงประสงคท่ี์อาจจะสรา้งความเสียหายใหก้ับบริษัทได้ และ

พฒันาใหพ้นกังานในหน่วยงานมีความรูส้ึกรว่มในอนัท่ีจะปฏิบตัิงานตามวิธีปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม  

รวมถึงระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและพรอ้มท่ีจะใหบ้ริษัทประเมินและตรวจสอบการท างานได้

ตลอดเวลา โดยบรษิัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี ้

1. ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารทกุระดบั ท่ีจะตอ้งดแูลและตรวจสอบ

ระบบการท างานภายในหน่วยงานของตนใหมี้ประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามระเบียบการ

ปฏิบตัิงาน โดยมีระบบการควบคมุภายในท่ีรดักุมสามารถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงาน

จะตอ้งจดัท าคูมื่อก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานเป็นบรรทดัฐานส าหรบัการด าเนินกิจการใน

สว่นงานท่ีอยูใ่นความดแูลของตน โดยยดึปฏิบตัติามนโยบายคณุภาพของบรษิัท 
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2 แนวทางการควบคมุภายในท่ีมีการประเมินและบริหารควบคมุความเส่ียงเป็นแนวทางท่ีจะ

ช่วยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเส่ียงในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และหาทาง

ควบคมุดว้ยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดงักล่าว โดยบริษัทตอ้งการ

ให้พนักงานทุกระดบัชั้นมีส่วนร่วมในการประเมินและควบคุมความเส่ียงโดยทั่วกัน  เพ่ือ

ชว่ยกนัปอ้งกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูส้นับสนุนผูบ้ริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีการควบคุม

ภายในในทุกหน่วยงาน และด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้

แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนท่ีก าหนดอย่างต่อเ น่ืองสม ่ าเสมอ  ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนน้ไปในลกัษณะท่ีสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรุงระบบงานให้

ดีขึน้ รายงานท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในจัดท าขึน้ซึ่งฝ่ายท่ีเป็นเจา้ของระบบงานมีความเห็น

สอดคลอ้งกันแลว้จะน าไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหค้วามเห็นชอบก่อนท่ี

จะน าไปปฏิบตัิต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดท่ีตอ้งปรบัปรุงแก้ไขให้มี

ประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึน้ ขอให้ถือเป็นหน้าท่ีของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับ

ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทจะถือว่าหนา้ท่ีดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานท่ี

หนว่ยงานนัน้ๆ รบัผิดชอบ 
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5. บริษัทเล็งเห็นว่าการปฏิบตัิงานในฝ่ายตรวจสอบภายในจะเปิดโอกาสใหพ้นักงานเรียนรู้

ระบบงานและธุรกิจทัง้หมดของบรษิัทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ พนกังานท่ีไดผ้่านการ

ท างานในฝ่ายนีจ้ะมีพืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจงานของบริษัทมากขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์น

การหมนุเวียนไปท าหนา้ท่ีในสว่นตา่งๆ ของบริษัทไดอ้ย่างกวา้งขวาง ดงันัน้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง

ในการวางแผนอาชีพของพนักงานใหส้ามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีมีความรบัผิดชอบ

สูงขึน้ บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะหมุนเวียนพนักงานท่ีมีความรูค้วามสามารถจากหน่วยงาน

ตา่งๆ มาท างานในฝ่ายตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบรว่มกนั

ระหวา่งฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายท่ีพนกังานนัน้ๆ สงักดัอยู ่
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บริษัทใหก้ารสนบัสนุนพนักงานและผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัน

ประกอบดว้ยวงจรเครือข่ายการส่ือสารขอ้มูล เครื่องคอมพิวเตอรพ์รอ้มอปุกรณต์่อพ่วงแฟ้มขอ้มูล 

และขอ้มูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและใหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร  ์ พ.ศ.2550 รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือผลประโยชนท์างธุรกิจของ

บรษิัทโดยมีมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงของขอ้มลูท่ีเพียงพอ 

ระเบียบการใช้งาน 

1. นโยบายและระเบียบการปฏิบตัฯิ นีค้รอบคลมุถึงพนกังานบรษิัท พนกังานบริษัทในเครือ และ

บุคคลอ่ืนท่ีไดร้ับอนุญาตให้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเช่ือมต่อกับบริษัททั้ง

ภายในและภายนอกบรษิัท 

2. บริษัทอนุญาตใหเ้ฉพาะพนกังานของบริษัท พนกังานบริษัทในเครือ และบุคคลอ่ืนท่ีไดร้บั

อนุญาตใหใ้ชบ้ริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยบริษัทจะลงทะเบียนรายช่ือ

ผูใ้ชบ้ริการในฐานขอ้มูลกลางและผูใ้ชบ้ริการตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิฯ  

อยา่งเครง่ครดั 

 

6. นโยบายและระเบยีบปฏิบัตใินการ 
    ใช้งานระบบเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 
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3. การใหบ้รกิารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอบเขตการใหบ้รกิาร ดงัตอ่ไปนี ้

3.1  วงจรเครือขา่ยการส่ือสารขอ้มลู และอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง 

3.2  จดหมายอิเล็กทรอนิคส ์หรืออีเมล (Electronic Mail) 

3.3  อินทราเน็ต (Intranet) 

3.4 โปรแกรมมาตรฐานบนเครื่องพีซี และโน๊ตบุ๊ค (Standard PC and Notebook 

Software) 

3.5  บริการอินเทอรเ์น็ต เว็บ และอินเทอรเ์น็ต เมล (Internet  Web and Internet Mail 

Service) 

3.6 การใชค้อมพิวเตอรท์  างานระยะไกลผ่านระบบ Remote Access System เช่น Web 

Mail 

3.7 โปรแกรมเฉพาะทาง (Specific Application Software) 

 3.8 ตอ่เครื่องพีซีเขา้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (External Link) 

4. การใชร้หสัผา่น (Password) 

4.1 การใชร้หสัผ่านท่ีเป็นของตนเองในการเขา้ใชค้อมพิวเตอร ์และเครือข่ายตามสิทธ์ิท่ี

ไดร้บัเทา่นัน้เพ่ือประโยชนใ์นการปอ้งกนัความมั่นคงของขอ้มลู 

4.2 รกัษาความลบัของรหสัผ่าน มิใหผู้อ่ื้นพบเห็นหรือถกูเปิดเผยโดยง่าย รวมทัง้เปล่ียน

รหสัผา่นตัง้แตต่น้ (Initial Password) ทนัทีท่ีไดร้บัจากระบบหรือผูด้แูลระบบ 

4.3 เปล่ียนรหสัผา่นท่ีใชเ้ขา้สูเ่ครือขา่ยทกุๆ 90 วนั 

4.4 รหสัผ่านท่ีมีความยาวไม่ต  ่ากว่า 8 ตวัอกัษร และยากต่อการคาดเดาประกอบดว้ย

ตวัอกัษร ตวัเลข หรือสญัลกัษณ ์

 

6. นโยบายและระเบยีบปฏิบัตใินการ 
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5. การใชค้อมพิวเตอร ์

5.1 ปิดคอมพิวเตอรเ์ม่ือเลิกใชง้าน 

5.2 ล็อคหนา้จอคอมพิวเตอรด์ว้ยรหสัผ่านโดยใช้ Screensaver กบั Password Protect 

และออกจากระบบคอมพิ ว เตอร์ด้วยการ  Log Off เ ม่ื อละออกจากหน้า

จอคอมพิวเตอรน์านเกิน 15 นาที 

5.3 เก็บรกัษาโนต้บุ๊คดว้ยความระมดัระวงัมิใหเ้กิดการสญูหาย เช่น เก็บในท่ีท่ีปลอดภยั

ทนัทีท่ีละออกจากโต๊ะท างาน 

5.4 ไม่ใชค้อมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดต่อบริษัทหรือผูอ่ื้น เช่น การ

เขา้ถึงขอ้มลูเครือข่ายและระบบสารสนเทศโดยมิชอบ รบกวนหรือก่อความร าคาญ

ต่อการท างานของเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ ดกัรบัขอ้มูล ลักลอบถอด

รหัสผ่าน ปลอมแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร  ์ เผยแพร่ภาพขอ้ความหรือเสียงท่ีไม่

เหมาะสม รวมทัง้ไมใ่ชค้อมพิวเตอรใ์นการกระท าสิ่งใดท่ีผิดกฏหมายหรือการกระท า

ท่ีสอ่เจตนาไปในทางท่ีผิดจากพฤตกิรรมการใชง้านปกติ 

5.5 พนกังานตอ้งรบัผิดชอบในขอ้ความ รูปภาพ เสียงหรือแฟ้มขอ้มลูท่ีส่งออกจากเครื่อง

คอมพิวเตอรข์องพนกังานเองและรบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ  ท่ีจะมีขึน้หากมี

การกระท าท่ีผิดกฏหมาย  

6. นโยบายและระเบยีบปฏิบัตใินการ 
    ใช้งานระบบเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ (ต่อ) 
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5.6 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะควบคุมการใชค้อมพิวเตอรข์องบริษัทใหเ้กิดความมั่นคงต่อ

ระบบขอ้มลูสารสนเทศ และไมอ่นญุาตใหพ้นกังานแกไ้ขเปล่ียนแปลงคา่พารามิเตอร์

ต่างๆ ของเครื่อง เช่น Computer name, System configuration and Program 

configuration 

5.7 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญาตใหพ้นกังานติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอรโ์ดยอิสระ 

เวน้แตพ่นกังานนัน้ปฏิบตัิหนา้ท่ีในงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการติดตัง้โปรแกรมหรือไดร้บั

อนญุาตสิทธิจากบรษิัทแลว้ 

6. การใชค้อมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์

6.1 ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วรต์ามมาตรฐานท่ีบริษัทก าหนด  ทั้งนี ้ยกเว้นการใช้

คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วรใ์นงานดา้นปฏิบัติงาน  งานวิจัย หรืองานเฉพาะทางท่ี

หนว่ยงานไดจ้ดัหาไวเ้อง 

6.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์หากเกิดการฟ้องรอ้งจากผูเ้สียหายแล้ว

พนกังานผูล้ะเมิดตอ้งรบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 

6.3 ไมท่  าการผลิตหรือครอบครองหรือจ าหนา่ยคอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วรท่ี์ไม่เหมาะสมหรือ

ผิดกฏหมาย 

6.4 บรษัิทสงวนสิทธ์ิท่ีจะเขา้ตรวจสอบขอ้มลูท่ีคอมพิวเตอรท่ี์พนกังานใช ้หากมีเหตตุอ้ง

สงสยัวา่พนกังานกระท าการท่ีอาจสง่ผลกระทบในทางเสียหายตอ่บริษัทฯ 
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7. การใชอิ้นเทอรเ์น็ต 

7.1 ไมใ่ชอิ้นเทอรเ์น็ตเพ่ือหาประโยชนใ์นทางธุรกิจเป็นการส่วนตวั ไม่เผยแพรข่อ้มลูท่ีไม่

เหมาะสม ไม่เขา้สู่เว็บไซตท่ี์ไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซตก์ารพนนั เว็บไซตท่ี์ขดัต่อ

ศีลธรรม เว็บไซตท่ี์มีเนือ้หาตอ่ตา้นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์หรือเว็บไซตท่ี์เป็น

ภยัตอ่สงัคม 

7.2 ไม่ใช้อินเทอรเ์น็ตเพ่ือดาวนโ์หลดข้อมูลหรือโปรแกรมท่ีผิดกฏหมายหรือไม่เป็น

ประโยชนต์อ่การท างาน เชน่ ภาพยนตร ์เพลง เกมส ์เป็นตน้ 

7.3 ระมดัระวงัในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตเพ่ือเขา้สู่เว็บบอรด์และตอ้งไม่อา้งช่ือบริษัทในเว็บ

บอรด์สาธารณะ 

7.4 บรษัิทสงวนสิทธ์ิท่ีจะปิดการเขา้ถึงเว็บไซตท่ี์ไมเ่หมาะสมได ้

8. การรบั-สง่จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) 

8.1 ระมัดระวังการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกสโ์ดยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ

บริษัทกบับคุคลอ่ืนๆ หรือสรา้งความเขา้ใจผิดหรือละเมิดสิทธิผูอ่ื้น หรือสรา้งความ

ร าคาญต่อผู้ อ่ืน  หรือผิดกฏหมาย หรือละเมิดศีลธรรม รวมทั้งไม่แสวงหา

ผลประโยชนใ์นเชิงธุรกิจจากการใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกสใ์นเครือข่าย เช่น การส่ง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสล์กูโซ่ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือโฆษณาขายสินคา้

หรือเผยแพรข่า่วสารท่ีหวงัผลทางการคา้ เป็นตน้ 

 

6. นโยบายและระเบยีบปฏิบัตใินการ 
    ใช้งานระบบเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ (ต่อ) 
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8.2 ไมส่ง่ขอ้ความ รูปภาพ เสียง หรือแฟ้มขอ้มลู กระจายถึงพนกังานทกุคนโดยตรง โดย

ขอ้ความท่ีสง่ออกนัน้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบังานของบริษัท 

8.3 ใช้ข้อความสุภาพและถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้เครือข่าย  หรือใช้

ขอ้ความท่ีสภุาพชนทั่วไปพงึใชใ้นขอ้ความท่ีสง่ไปถึงบคุคลอ่ืน 

9. การใช ้Instant Messaging (IM) 

9.1 ใช ้ IM โดยไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัทหรือละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสรา้งความ

ร าคาญต่อผูอ่ื้นหรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมและไม่แสวงหาผลประโยชน์

หรืออนญุาตใหผู้อ่ื้นแสวงหาผลประโยชนใ์นเชิงธุรกิจจากการใช ้IM 

9.2 ไมส่นทนาหรือสง่ขอ้มลูลบัทางธุรกิจผา่น IM 

9.3 ไม่ใช ้e-mail account และรหสัผ่านท่ีซ า้กับ E-mail account และรหสัผ่านของ

บรษิัทในการลงทะเบียนใช ้IM 

10. การปอ้งกนัไวรสัคอมพิวเตอร ์

10.1 ไมป่รบัแตง่หรือยกเลิกการท างานของโปรแกรมปอ้งกนัไวรสัท่ีติดตัง้ใชง้านในเครื่อง

คอมพิวเตอร ์

10.2 พนกังานท่ีน าคอมพิวเตอรไ์ปใชง้านภายนอกเครือข่ายบริษัท เม่ือจะน ากลบัมาใช้

ในเครือขา่ยใหท้  าการตรวจสอบไวรสัก่อนการเช่ือมตอ่เครือขา่ย 

10.3 ไมด่าวนโ์หลดขอ้มลูจากเว็บไซตท่ี์ไมเ่หมาะสม 

10.4 ใชค้วามระมดัระวงัหากตอ้งเปิดจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี์ไดร้บัจากคนแปลกหนา้ 

10.5 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงับไม่ใหค้อมพิวเตอรท่ี์ติดไวรสั หรือคอมพิวเตอรท่ี์ตอ้ง

สงสยัวา่อาจน าพาไวรสัมาสูบ่รษิัทเขา้เช่ือมตอ่เครือขา่ยได ้

6. นโยบายและระเบยีบปฏิบัตใินการ 
    ใช้งานระบบเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ (ต่อ) 
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 11. การรกัษาและการปอ้งกนัความลบัของขอ้มลู 

11.1 ไมเ่ขา้ถึงขอ้มลูของผูอ่ื้นโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้ของขอ้มลู 

11.2 ไม่ท าการพิมพห์รือคดัลอกขอ้มูลท่ีมีระดบัชัน้เป็นความลับของผูอ่ื้น เวน้แต่ไดร้บั

อนญุาตจากเจา้ของขอ้มลู 

12. การน าอปุกรณส์ว่นตวัเก่ียวกบัคอมพิวเตอรม์าใชง้านในเครือขา่ย 

12.1 ไม่น าอุปกรณร์บั-ส่งขอ้มูลทางคอมพิวเตอรท่ี์เป็นส่วนตวั เช่น โมเด็มหรืออุปกรณ์

รบัสง่ขอ้มลูแบบไรส้าย (WIFI) มาเช่ือมตอ่กบัเครื่องคอมพิวเตอรห์รือเครือข่าย เวน้

แตจ่ะไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12.2 พนกังานตอ้งขออนญุาตผูด้แูลเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนท่ีจะใหบ้คุคลภายนอกน า

คอมพิวเตอรส์ว่นตวัทกุประเภทมาเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ย 

 

6. นโยบายและระเบยีบปฏิบัตใินการ 
    ใช้งานระบบเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ (ต่อ) 
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13. การใชค้อมพิวเตอรท์  างานระยะไกลผ่านระบบ Remote Access System (RAS) หรือ

ระบบ Virtual Private Network (VPN) 

13.1 พนักงานต้องขออนุญาตผู้ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขอลิขสิทธ์ิใช้งาน

คอมพิวเตอรผ์่าน RAS หรือ VPN และตอ้งไม่น า RAS หรือ VPN Account ไปให้

ผูอ่ื้นใชง้าน 

13.2 พนกังานตอ้งรบัผิดชอบการใชง้านคอมพิวเตอรห์รือธุรกรรมใดๆ ท่ีกระท าผ่าน RAS 

หรือ VPN นัน้ๆ 

13.3 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนญุาตใหค้อมพิวเตอรท่ี์ก าลงัเขา้สู่ระบบ RAS หรือ VPN 

เช่ือมต่อเครือข่ายได้ หากมีเหตุอันน่าสงสัยว่าคอมพิวเตอรน์ั้นไม่ปลอดภัยต่อ

เครือขา่ย 

14. การใชค้อมพิวเตอรเ์พ่ือการก่อกวนระบบ 

 หา้มพนกังานกระท าการใดท่ีมีเจตนาเพ่ือก่อกวนระบบคอมพิวเตอรข์องบริษัทหรือของ

หนว่ยงานภายนอก เช่น รบกวนการท างานของระบบคอมพิวเตอรจ์นไม่สามารถใหบ้ริการ

ได ้

15. การฝ่าฝืน 

ในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบการกระท าละเมิดจริยธรรมและศีลธรรมอนัดีของผูใ้ชบ้ริการ 

บริษัทจะพิจารณาด าเนินมาตรการทางวินยัตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิ ดา้นการ

บุคคลแก่ผูถื้อครอง และ/หรือผูใ้ชบ้ริการท่ีฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิฯ ซึ่งอาจ

รวมถึงการยกเลิกสิทธิการใชบ้รกิารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดว้ย 

6. นโยบายและระเบยีบปฏิบัตใินการ 
    ใช้งานระบบเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ (ต่อ) 
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ผูถื้อหุน้ของบรษิัทในฐานะเป็นเจา้ของมีสิทธิตา่งๆ ขัน้พืน้ฐานท่ีเทา่เทียมกนั ไดแ้ก่ 

- สิทธิในการไดร้บัใบหุน้ และสิทธิในการโอนหุน้ 

- สิทธิในการไดร้บัสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา เหมาะสมตอ่การตดัสินใจ 

- สิทธิในการเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้  เพ่ือตดัสินใจใน

การเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคญัของบรษิัท 

- สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ 

- สิทธิในการใหค้วามเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 

- สิทธิในสว่นแบง่ผลก าไร 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักับการประชุมผูถื้อหุน้  และมีนโยบายท่ีจะอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้น

ประเภทสถาบนั ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจะสนบัสนนุการใหข้อ้มลูสารสนเทศ การซกัถาม การเขา้รว่มการประชมุ และการใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ี 

2. บริษัทจะเสนอเรื่องส าคญัๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนรว่มในการ

ตดัสินใจ และจดัการใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสารสนเทศอยา่งครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลาเพ่ือการ

ตดัสินใจ 

 

 
7. นโยบายสิทธิและความเทา่เทยีมกัน  
    ของผู้ถอืหุน้ 
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3. บรษิัทจะสนบัสนนุและอ านวยความสะดวกแก่การออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้การออกเสียง

ลงคะแนนโดยการมอบฉันทะสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสใหข้อ

ค าอธิบายหรือตัง้ค  าถามใดๆ 

4. บริษัทจะสนับสนุนให้กรรมการมีหนา้ท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามผู้ถือหุน้โดยพรอ้ม

เพรียงกนั 

5. บรษิัทจะจดัท ารายงานการประชมุใหเ้สรจ็สมบรูณ ์และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซต์

ของบรษิัทเรว็ท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าไดแ้ตไ่มเ่กิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 

 

 
7. นโยบายสิทธิและความเทา่เทยีมกัน 
    ของผู้ถอืหุน้ (ต่อ) 
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บริษัทเห็นความส าคญัของการมีชุมชนท่ีแข็งแรง จะส่งผลใหธุ้รกิจสามารถด า เนินการไดอ้ย่าง

สมบรูณ ์ดงันัน้การมีส่วนรว่มและมีความรบัผิดชอบตอ่ชุมชนท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่คือสิ่งท่ีตอ้ง

ปฏิบตัิเคียงคูไ่ปกับการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีนโยบายการส่งเสริมปฏิสมัพนัธอ์นัดีกับ

ชมุชน ดงัตอ่ไปนี ้

1. สนบัสนนุและใหค้วามรว่มมือในการด าเนินการตามมาตรฐาน หรือขอ้ตกลงในระดบัสากลท่ี

จดัขึน้เพ่ือชว่ยปอ้งกนัหรือผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

2. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะท่ีอยู่รอบโรงงาน เช่น การซ่อมแซมบ ารุงโรงเรียน  

การบรจิาคสิ่งของจ าเป็นใหก้บัชมุชน  

3. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยั่ งยืนอย่างสม ่าเสมอ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพของ

โรงเรียน การส่งเสริมแหล่งคน้ควา้ใหก้ับชุมชนโดยการบริจาคหนังสือใหก้ับโรงพยาบาล 

ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก  

4. ใหค้วามชว่ยเหลือบรรเทาทกุขผ์ูป้ระสบภยัพิบตัแิละสาธารณภยัตา่งๆ  

5. เสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมแก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร  และ

พนกังาน  

 

8. นโยบายการสร้างปฏิสัมพันธอ์ันด ี
    กับชุมชนทีส่ถานประกอบการ 
    ตัง้อยู ่
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การบริหารความเส่ียง คือกระบวนการท่ีปฏิบตัิโดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และ

พนกังานทุกคนในองคก์ร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธแ์ละด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหาร

ความเส่ียงไดร้บัการออกแบบเพ่ือใหส้ามารถบง่ชีเ้หตกุารณท่ี์อาจเกิดขึน้และมีผลกระทบตอ่องคก์ร  

และสามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองคก์รยอมรับ  เพ่ือให้ไดร้ับความมั่นใจอย่าง

สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคท่ี์องคก์รก าหนดไว้ และมุ่งสู่การด าเนินธุรกิจท่ียั่ งยืนโดย

นโยบายการบรหิารความเส่ียง มีดงันี ้

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

สอดสอ่งดแูลการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท 

2. ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบก าหนดวตัถปุระสงคข์องฝ่ายและจดัท าตาราง

การประเมินความเส่ียง ก าหนดดชันีชีว้ดัความเส่ียง รวมทัง้จัดท ารายงานท่ีเก่ียวกับความ

เส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีถือปฏิบตัิ ทัง้มีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหาร

ความเส่ียง เพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่การด าเนินงานให้

บรรลเุปา้หมาย 

3. การบ่งชีแ้ละควบคมุความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงคจ์ะถูกจัดท าอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือใหค้วามเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรบัไดภ้ายใตก้ารก ากบัดแูลของฝ่ายบรหิาร 

 

 

9. นโยบายบริหารความเส่ียง 
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4. ความเส่ียงท่ียอมรบัไดแ้ละระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัไดข้องบริษัท ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิโดย

คณะบรหิารความเส่ียงของบรษิัทก่อนน าไปใชป้ฏิบตัิ 

5. เม่ือพนกังานพบเห็นหรือรบัทราบความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบตอ่บริษัท จะตอ้งรายงาน
ความเส่ียงนัน้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรบัทราบทนัทีเพ่ือด าเนินการจดัการตอ่ไป 

 
การปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเส่ียงนีต้อ้งปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัและต่อเน่ืองภายใต้

การควบคมุดแูลของคณะบรหิารความเส่ียงของบริษัท 
 

 
9. นโยบายบริหารความเส่ียง (ต่อ) 
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บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตจ้ริยธรรมทางธุรกิจและหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี ควบคูไ่ปกบัการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มและสงัคมอย่างตอ่เน่ือง โดยค านึงถึงผูท่ี้มีส่วน

ไดส้่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือมีส่วนในการดแูลสิ่งแวดลอ้ม  การสรา้ง

ความเป็นอยูท่ี่ดีของคนในสงัคมและชมุชนเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืนโดยมีนโยบาย

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดงันี ้

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

เปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญั โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี  จรรยาบรรณธุรกิจ และหลกัปรชัญาของบรษิัท โดยค านงึถึงประโยชนท่ี์จะเกิดขึน้ตอ่ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทกุกลุม่ 

การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษัทส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี  ด  าเนินการแข่งขนัธุรกิจอย่างเป็นธรรม  

หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรพัยส์ิน

ทางปัญญา รวมถึงการสง่เสรมิความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในหว่งโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน 

 

 

10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
     และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
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การตอ่ตา้นการทจุรติ 

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อการ

คอรร์ปัชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครดัและเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทย 

ในการตอ่ตา้นทจุรติ (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 

การเคารพสิทธิมนษุยชน 

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิท ธิมนุษยชน" และ

มาตรฐานสากลดา้นสิทธิมนษุยชนอ่ืนๆ นอกจากนีย้งัมีการตรวจสอบประเด็นดา้นสิทธิมนษุยชน

ในการพิจารณาดแูลพนกังาน ปฏิบตัิตามนโยบายการละเมิดสิทธิมนษุยชน ตลอดจนสนบัสนนุ

และเคารพการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน   

การปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จัดใหมี้สวัสดิการ 

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั อีกทัง้สนบัสนนุความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวสัดิ

ภาพทางสงัคมของผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการรบั

สมคัรและจา้งงานทกุประการอยา่งเครง่ครดั  

ความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

บริษัทมุ่งพฒันาผลิตภัณฑท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้ม ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและใหข้อ้มูลผลิตภัณฑอ์ย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ไม่เกิน

ความเป็นจรงิ รกัษาความลบัของลกูคา้ไมน่  าไปใชเ้พ่ือประโยชนใ์นทางมิชอบ 

10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
     และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยนื  
     (ต่อ) 
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การรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 

บริษัทถือเป็นภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคัญในการสนับสนุนให้มีการจัด

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และพฒันาชมุชน เพ่ือเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดี

ในสงัคมไทยในดา้นตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นการตอบแทนและคืนก าไรสูส่งัคม   

การจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญโดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงและ

ผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึง

สนบัสนนุใหมี้การใชท้รพัยากรอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
 

นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรม 

บริษัทสนบัสนนุการสรา้งสรรค ์การพฒันานวตักรรมท่ีสรา้งความสมดลุของการด าเนิน

ธุรกิจกบัสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหธุ้รกิจเตบิโตอยา่งยั่งยืน 

 

ทัง้นี ้บริษัทไดส้่งเสริมใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานรบัทราบ และปฏิบตัิตาม

นโยบายดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละมีส่วนร่วมในความรบัผิดชอบต่อสงัคม

อยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
     และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยนื  
     (ต่อ) 
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 ปัจจบุนัผูท้พุพลภาพนบัรวมอยูใ่นก าลงัแรงงานส าคญัทั่วทกุองคก์ร แตก็่ยงัคงมีผูท้พุพลภาพอีก

จ านวนมากท่ีตอ้งการปฏิบตัิงานแต่ขาดโอกาสเน่ืองจากอปุสรรคหลายอย่าง ในขณะท่ีความเติบโตทาง

เศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจา้งงานได ้ เพ่ือใหผู้ทุ้พพลภาพไดแ้สดงศกัยภาพและใชท้กัษะให้

เกิดประโยชนต์อ่ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ บริษัทจึงก าหนดนโยบายความเท่าเทียมกนัของผูท้พุพล

ภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี ้

1. บริษัทจะปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ว่าจา้งผูทุ้พพลภาพตามกระบวนการปกติ และ

กฎหมายในการจา้งงานคนพิการอยา่งเครง่ครดั 

 2. บรษิัทจดัใหมี้หนว่ยงานท่ีใหค้  าปรกึษาและแนะน าส าหรบัผูท้พุพลภาพ 

 3. บรษิัทใหค้วามเสมอภาคในการจา้งงานโดยไมค่  านงึถึงเหตแุหง่ความพิการ   

4. ในกรณีท่ีลกูจา้งเกิดความพิการในระหวา่งการจา้งงาน บริษัทจะคงสภาพการจา้งงานไว ้และ

ใหโ้อกาสทดลองท างานอ่ืนทดแทนในกรณีท่ีไมส่ามารถกลบัเขา้ปฏิบตังิานเชน่เดมิได ้

 5. พิจารณาคา่จา้งสวสัดกิารตา่งๆ เชน่เดียวกบัพนกังานทั่วไปโดยไมมี่การแบง่แยก  

เพ่ือใหผู้ทุ้พพลภาพไดมี้โอกาสใชค้วามสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได ้ลดภาระของ

ครอบครวัและสงัคมท่ีตอ้งเลีย้งด ูรวมทัง้เป็นการส่งเสริมใหผู้ท้พุพลภาพมีส่วนในการพฒันาเศรษฐกิจ

ของครอบครวัและประเทศ 

 
11. นโยบายความเทา่เทยีมกัน 
      ของผู้ทพุพลภาพ 
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คณะกรรมการบรษิัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลกัจริยธรรม ขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดีส  าหรบั

คณะกรรมการบรษิัท 

จดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาเพ่ือ
ยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท ไปสูแ่นวปฏิบตัอินัเป็นเลิศในระดบัสากล 

ค ำนิยำม 

 จริยธรรม หมายถึง คุณความดีที่ใช้เป็นขอ้ปฏิบัติในการประพฤติที่ดีที่ชอบ โดยมี

พืน้ฐานมาจากกฎหมายหรือศลี หรือจากประเพณีวฒันธรรมของคนในแตล่ะสงัคม 

 จรรยาบรรณ หมายถึง หลกัความประพฤติปฏิบตัิอนัเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมทีพ่ึงปฏิบตัิในการประกอบวิชาชีพทีบ่คุคลในแต่ละวิชาชีพไดป้ระมวลขึน้เป็นหลกั เพือ่ให้

สมาชิกในสาขาวชิาชีพนัน้ๆ ยดึถอืปฏิบตั ิโดยมุ่งเนน้ถงึจริยธรรมปลูกฝัง และเสริมสรา้งใหส้มาชิกมี

จิตส านึกบงัเกิดขึน้ในตนเองเกี่ยวกบัการประพฤติปฏิบตัิในทางที่ถูกที่ควร และมุ่งหวงัใหส้มาชิกได้

ยดึถอื เพือ่รกัษาชือ่เสยีงและสง่เสริมเกียรติคณุของสมาชิก และสาขาวชิาชีพของตน 

บริษัทจึงตระหนักไดว้่าจริยธรรมเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคน มีแนวทางปฏิบตัิตนอย่างถูกตอ้งเหมาะสม จึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณของบริษัท 

(Code of conduct) ไดแ้ก่ จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร กรรมการ และพนกังาน จรรยาบรรณธุรกิจ  

และจรรยาบรรณเจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ เ พ่ือเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีดีส าหรับ

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือปฏิบตัิตอ่ไป  เน่ืองจากบริษัทเช่ือว่าแนวทางท่ีเก่ียวกับ

จรรยาบรรณเป็นเครื่องมือส าคญัในการน าไปสูก่ารปฏิบตังิานท่ีดีขึน้ 

 
12. นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ 
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โดยสรุปแนวทางการปฏิบตัติามหลกัจรยิธรรม ไดด้งันี ้

1. บรษิัทจะปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่รดั 

2. บรษิัทจะปฏิบตัติามนโยบาย “การก ากบัดแูลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ” ของบรษิัท 

3. บรษิัทมุง่มั่นท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส ซ่ือสตัยส์จุรติ และเป็นธรรม 

4. บรษิัทจะปลกูฝังใหพ้นกังานมีจิตส านกึท่ีดีและยดึมั่นในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี  

5. บริษัทจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทดว้ยความเสมอ

ภาคและเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียของบรษิัท 

6. บรษิัทจะด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและรกัษาประโยชนข์องผูมี้สว่นไดเ้สีย 

7. บรษิัทจะสรา้งระบบงานท่ีเขม้แข็งเพ่ือปอ้งกนัการทจุรติ ผา่นระบบการตรวจสอบภายใน 

8. บริษัทก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั ตอ้งเขา้รบัการปฐมนิเทศ เพ่ือ

รบัทราบจรรยาบรรณของบรษิัท (Code of conduct) และสามารถน าไปใชก้บัการปฏิบตัิงาน

ได ้

9. บริษัทก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบั ปฏิบตัิตามนโยบาย “การก ากับ

ดแูลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ” ของบรษิัทอยา่งเครง่ครดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ  
     (ต่อ) 
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เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าพนกังานทกุคนมีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกบัจรรยาบรรณของบริษัท และ

สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม บรษิัทก าหนดใหพ้นกังานทกุคนเขา้รบัการปฐมนิเทศ  

ซึ่งมีการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ซึ่งประกอบดว้ยหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  

จรรยาบรรณของผูบ้ริหาร กรรมการ และพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณเจา้หนา้ท่ีนัก

ลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายส าคัญและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการปฏิบัติตาม ซึ่งภายหลังการอบรมจะมีการ

ทดสอบเพ่ือประเมินระดบัความรูแ้ละความเขา้ใจ เพ่ือด าเนินการส่ือสารใหพ้นกังานมีความเขา้ใจ

อย่างทั่วถึงมากขึน้ พรอ้มตระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนเองในการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของ

บรษิัทตอ่ไป 

กำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ 

 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบและท าความเข้าใจ

จรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิงาน ผูล้ะเวน้ย่อมถูกลงโทษทางวินยัตาม

ความเหมาะสม และอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวไม่อาจก าหนดให้ครอบคลุมได้ทุกกรณี หาก

พนกังานประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบตัิงานเก่ียวกบัจรรยาบรรณของบริษัทท่ีมิไดก้ าหนด

ไว ้ใหท้า่นตอบค าถามกบัตวัเองก่อนในเบือ้งตน้ดงันี ้

 
12. นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ  
     (ต่อ) 
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- เป็นสิ่งท่ีถกูตอ้งหรือไม ่

- เป็นท่ียอมรบัและสามารถเปิดเผยตอ่สงัคมไดห้รือไม่ 

- เป็นการกระท าท่ีส่งผลในทางลบต่อความซ่ือสตัยห์รือช่ือเสียงของบริษัทหรือพนกังาน

เองหรือไม ่

กรณีไมแ่นใ่จ หรือไมอ่าจตดัสินใจไดว้า่การตดัสินใจของตนนัน้จะถกูตอ้งหรือไม่ ควรปรกึษาหรือ

สอบถามผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทุกระดบั หรือผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล 

หรือฝ่ายก ากับหลักทรัพยแ์ละประสานงานตลาดหลักทรัพยแ์ละนักลงทุนสัมพันธ์ หรือฝ่าย

ตรวจสอบภายใน แลว้แตก่รณี 

 

 
12. นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ  
     (ต่อ) 
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คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญักบัเรื่องการดแูลการใชข้อ้มลูภายใน อนัเป็นส่วนส าคญั

ในการเสรมิสรา้งการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้บรษิัทจงึไดก้ าหนดนโยบายการปอ้งกนัการใชข้อ้มลู

ภายในและเปิดเผยขอ้มูลขึน้ เพ่ือเป็นการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในท่ีส าคญัของบริษัทท่ียงัไม่ได้

เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใชเ้พ่ือประโยชนต์อ่ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอ้มูลภายในท่ีส าคญัของบริษัท คือ ขอ้มูลท่ีมีความส าคญัและจูงใจใหผู้ท่ี้รบัรูข้อ้มูลท าการซือ้

หรือขายหุน้ และขอ้มลูท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน รวมถึงขอ้มลูท่ีบริษัทจดัเก็บไวแ้ละยงัไม่

เปิดเผยตอ่สาธารณชนเป็นการชั่วคราว 

2. แนวทางและมาตรการการดแูลการใชข้อ้มลูภายใน มีดงันี ้

2.1 หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท างบการเงิน เลขานกุารบริษัท  

เลขานกุารคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัการบอกกล่าวเก่ียวกบัขอ้มูล

ภายในท่ีส าคญั เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัท่ียงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณชนแก่บุคคลอ่ืน รวมทัง้หา้ม

ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทในชว่ง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน และไม่ท า

การซือ้ ขาย โอน หรือรบัหลกัทรพัยข์องบริษัท อนัเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอ่ืนโดยใชข้อ้มูล

ภายในท่ีส าคัญท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะเป็นไปเพ่ือ

ผลประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น   

  

 

13. นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูล 
      ภายในและเปิดเผยข้อมูล 
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2.2 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท าและส่ง

รายงานการถือครองหลักทรพัยภ์ายใน 30 วนั นับแต่วันท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ รวมทัง้จดัท าและ

จดัส่งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์อนัเน่ืองมาจากการซือ้ ขาย โอน หรือรบั

หลกัทรพัยข์องบริษัท ภายใน 3 วนัท าการ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุไตรมาส 

2.3 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการซือ้ ขาย โอน หรือรับ

หลกัทรพัยข์องบรษิัท อยา่งนอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ก่อนด าเนินการทกุครัง้ 

2.4 บริษัทมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัทใหส้าธารณชน

รบัทราบโดยทนัทีและทั่วถึง ตามวิธีการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และแนวทางการเปิดเผยขอ้มูล

ของบรษิัท เพ่ือใหแ้นใ่จวา่ขอ้มลูขา่วสารไดเ้ขา้ถึงผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียมกนั 

2.5 บริษัทก าหนดใหพ้นักงานทุกคน ยึดมั่นเก่ียวกับการปกป้องรกัษาความลับของขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ ในการด าเนินธุรกิจ และหา้มมิใหแ้สวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ่ื้น 

โดยใชข้อ้มลูภายในท่ีส าคญัท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิัท 

 

13. นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูล 
     ภายในและเปิดเผยข้อมูล  
     (ต่อ) 
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บริษัทจะด าเนินการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานอย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกับการจ่าย

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  าหรบัพนกังานท่ีมีอายงุาน 1 ปีขึน้ไป อีก

ทัง้มีการสง่เสรมิใหจ้ดักิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองใหพ้นกังานไดผ้่อนคลายจากการท างาน และไดใ้ชเ้วลา

ท ากิจกรรมตา่งๆ รว่มกนั เพ่ือสง่เสรมิใหพ้นกังานมีความรกัความผกูพนัตอ่องคก์รในระยะยาว 

 

อีกทัง้บริษัทยงัสนบัสนนุความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวสัดิภาพทางสงัคมของผูใ้ช้

แรงงาน บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุก

ประการอยา่งเครง่ครดั โดยบรษิัทไดก้ าหนดอตัราคา่จา้งงานแรกเขา้ขัน้ต  ่าส าหรบัพนกังานรายเดือน

และมีการปรบัขึน้ตามผลการปฏิบตังิานของพนกังานในแตล่ะปี   

 

 
14. นโยบายการดแูลค่าตอบแทน 
     และสวัสดกิารของพนักงาน 
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บรษิัทมีนโยบายจา่ยคา่ตอบแทนท่ีชดัเจน โดยในระยะสัน้มีการก าหนดเปา้หมายการท างานของ

พนกังานและของบริษัทในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคลอ้งกับผลการปฏิบตัิงานจริงท่ี

เกิดขึน้ในปีนัน้ๆ ส าหรบัในระยะยาว บริษัทมีการจดัท าแผนการบริหารการเติบโตในต าแหน่งงานไว้

ล่วงหนา้ 5 ปี โดยมีแผนการพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคลรองรบัการเติบโตดงักล่าว ซึ่งการจ่าย

คา่ตอบแทนก็จะสอดคลอ้งกับแต่ละต าแหน่งงาน ผลการปฏิบตัิงานจริงท่ีเกิดขึน้และนโยบายของ

บรษิัทท่ีก าหนดไว ้

 

 
15. นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 
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บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรตามปรัชญา “คนและองค์กรท่ีเติบโตไป 

พรอ้มกัน” บริษัทสนับสนุนใหมี้การพัฒนาบุคลากรทุกระดบัอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่ม  

ขีดความสามารถและขบัเคล่ือนองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะไดร้บัการ

พฒันาตามสายอาชีพของตนเองเพ่ือใหเ้ตบิโตพรอ้มกบัองคก์รอยา่งยั่งยืน 

 

 
16. นโยบายด้านการพัฒนา 
     บุคลากร 
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บริษัทสนบัสนนุการปฏิบตัิตาม  "ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน"  และมาตรฐานสากลดา้น

สิทธิมนษุยชนอ่ืนๆ นอกจากนีค้ณะผูบ้ริหารของบริษัทยงัมีการตรวจสอบประเด็นดา้นสิทธิมนษุยชน

ในการพิจารณาดแูลพนกังาน และเม่ือพบวา่มีความเส่ียงท่ีจะเขา้เกณฑค์วามเส่ียงตอ่ช่ือเสียง จะส่ง

เรื่องแจง้ไปยงัคณะกรรมการบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทไดจ้ดัใหมี้การอบรมและการวดัผลแก่พนกังาน

ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนษุยชน เพ่ือน าไปปฏิบตัิ เป็นส่วนหนึ่ง

ในการด าเนินงาน และไมส่นบัสนนุการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
 

ทัง้นีบ้ริษัทไดเ้ปิดช่องทางรบัค ารอ้งเรียนผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทใหพ้นกังานสามารถส่งค า

รอ้งเรียน เรื่องราวการทุจริตคอรร์ปัชั่น การไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ การไดร้บัการปฏิบตัิอย่างไม่

เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนษุยชน มายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง ตลอดจน

กิจกรรมดา้นสิทธิมนษุยชนตา่งๆ ท่ีบริษัทก าหนดใหมี้แสดงถึงการท่ีบริษัทใหค้วามส าคญักบัความ

โปรง่ใสและหลกับรรษัทภิบาลในองคก์รไดเ้ป็นอย่างดี  

 

 
17. นโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับ 
     การละเมดิสิทธิมนุษยชน 
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คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของ

บุคคลภายนอก บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบตัิเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ การน า

ผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกท่ีไดร้ับมาหรือท่ีจะน ามาใชภ้ายในบริษัท จะตอ้ง

ตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่

สนบัสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ เป็นการ

แสดงถึงเจตนารมณข์องบรษิัทในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. การจดัหาระบบคอมพิวเตอร ์ตลอดจนการติดตัง้เพ่ือการใชง้านและจดัท าฐานขอ้มูลของ

ซอฟตแ์วร ์(Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรต์า่งๆ ท่ีใชง้านอยู่ในปัจจบุนัของบริษัทจะ

ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั พรบ. วา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์ปี 2550 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบั ตอ้งปฏิบตัิตนใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั

และขอ้ผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเก่ียวกับทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีถูกตอ้ง รวมถึงสิทธิบตัร 

ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และขอ้มูลกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ โดยจะไม่ละเมิดน าสิทธิในทรพัยส์ิน

ทางปัญญาท่ีถกูตอ้งและมีผลบงัคบัใชข้องบคุคลอ่ืนไปใชใ้นทางท่ีผิด 

 

18. นโยบายการไม่ล่วงละเมิด 
     ทรัพยส์ินทางปัญญาหรือ 
     ลิขสิทธิ ์
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3.  ผลงานหรือขอ้มลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกท่ีไดร้บัมา หรือท่ีจะน ามาใช้ ภายในบริษัท 

จะตอ้งตรวจสอบเพ่ือใหม้ั่นใจวา่จะไมล่ว่งละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 

4.  ผลงานท่ีเกิดจากการปฎิบตัติามหนา้ท่ีถือเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท เม่ือพน้สภาพ

จากการเป็นพนกังานจะตอ้งส่งมอบทรพัยส์ินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานตา่งๆ คืนให้

บรษิัทไมว่า่จะเป็นขอ้มลูท่ีจดัเก็บไวใ้นรูปแบบใดๆ ก็ตาม 

18. นโยบายการไม่ล่วงละเมิด 
     ทรัพยส์ินทางปัญญาหรือ 
     ลิขสิทธิ ์(ต่อ) 
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คูแ่ข่งทางการคา้เป็นบุคคลภายนอกท่ีบริษัทตอ้งแข่งขนัตามวิถีทุนนิยมเสรีในการท าธุรกิจการ

แข่งขนัตอ้งด าเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนขอ้มลู หลอกลวง หรือใชว้ิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถกูตอ้งตาม

ครรลองของการแขง่ขนัท่ีดี 

ทัง้นีบ้รษิัทสามารถใหก้ารสนบัสนนุการรว่มมือกบัคูแ่ข่งทางการคา้ท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องผู้

มีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมิใช่เป็นการผูกขาดจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลด

คณุภาพของสินคา้ และการก าหนดราคาสินคา้ อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง

ในภาพรวม อีกทัง้บคุลากรของบริษัทตอ้งระมดัระวงัในการติดตอ่กบัคูแ่ข่ง และบคุลากรของคู่แข่ง

ทกุกรณี ไมเ่ปิดเผยหรือละเลยใหค้วามลบัของบรษิัทตกอยูใ่นมือของคูแ่ขง่ 

 

 
19. นโยบายการปฏิบัตทิีเ่ป็นธรรม 
      และรับผิดชอบตอ่คู่แข่ง 
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บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูค่า้โดยมุ่งเนน้ความเสมอภาคและเป็นธรรม ความ

โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทัง้ในดา้นคณุภาพ ราคา และการใหบ้รกิาร 

หลีกเล่ียงสถานการณท่ี์ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธสญัญาท่ี

ตกลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั 

ทัง้นีน้โยบายดงักลา่วครอบคลมุถึงกรณีการจา้งพนกังานรฐัซึ่งมีกระบวนการคดัเลือก การอนมุตัิ

การจา้ง การก าหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคมุเพ่ือใหม้ั่นใจว่าการจา้งพนักงานรฐัจะ

ไม่ไดเ้ป็นการตอบแทนการไดม้าซึ่งประโยชนใ์ดๆ การเอือ้ประโยชนต์่อบริษัทฯ ท าลายภาพลกัษณ์

ดา้นความนา่เช่ือถือและความซ่ือตรงของการปฏิบตัหินา้ท่ี ซึ่งมีความเส่ียงการทจุรติคอรร์ปัชนั 

ในกรณีท่ีเกิดการปฏิบตัิผิดจากขอ้ตกลงทางการคา้ โดยเฉพาะเรื่องเง่ือนไขค า้ประกัน การ

บริหารเงินทนุ และกรณีท่ีเกิดการผิดนดัช าระหนีบ้ริษัทฯ จะพิจารณาเจรจาเพ่ือใหบ้รรลุขอ้ตกลงทัง้

สองฝ่าย หากไม่เป็นผลจึงจะด าเนินการตามกฏหมายและใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่คู่สญัญาอย่าง

เตม็ท่ี ในกรณีเจา้หนีบ้รษิัทจะปฏิบตัติามพนัธสญัญาขอ้ตกลงอย่างเครง่ครดั 

 

 

 

  

 

 
20. นโยบายการปฏิบัตติอ่คู่ค้า 
     และ/หรือเจ้าหนี ้
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เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการภายในบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานทกุคนจ าเป็นตอ้งรว่มมือกนัปอ้งกนั ตลอดจนตอ่ตา้นการกระท าอนัเป็นการทจุริตและ

การให้สินบน อีกทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยการปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์

โปรง่ใส เท่ียงตรง เพ่ือใหเ้กิดการแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

ค ำนิยำม 

การทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเอง

หรือผูอ้ืน่ (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา (1)) 

การใหส้ินบน หมายถึง การเสนอ การใหค้ ามั่นสญัญา การให ้การรบั หรือการเรียกรอ้ง

ผลประโยชน์เพือ่เป็นสิ่งจูงใจใหบุ้คคลกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขดัต่อศีลธรรมอนัดี

หรือท าลายความไวว้างใจ 

ทัง้นีบ้รษิัทหา้มคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวขอ้ง

กบัการทจุริตทกุรูปแบบ เพ่ือประโยชนท์างตรงหรือทางออ้มตอ่ตนเอง ครอบครวั เพ่ือน และคนรูจ้กั  

ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูร้บั ผู้ให้ หรือผู้เสนอใหส้ินบน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงินแก่

หน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานเอกชนท่ีบริษัทไดด้  าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย โดยจะปฏิบตัิตาม

นโยบายตอ่ตา้นการทจุริตและการใหส้ินบนอย่างเครง่ครดัตามแนวทางการปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

 
21. นโยบายต่อตา้นการทุจริต 
     และการใหส้ินบน 
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1. บรษิัทมีนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตและการใหส้ินบนอย่างสิน้เชิง และถือปฏิบตัิตามกฎหมาย

ทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอ่ตา้นการทจุรติและการใหส้ินบนในประเทศไทย 

2. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไม่มีพฤติกรรมใดท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการรบั

หรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนไดเ้สียในเรื่องท่ีตนท าหนา้ท่ีรับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนโ์ดยมิชอบ 

3. ในการจดัซือ้ จดัจา้ง ตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนของบริษัทอยา่งเครง่ครดั โปรง่ใส  ส าม า ร ถ

ตรวจสอบได ้

4. หากพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทจุริต หรือส่อไปในทางทจุริตท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบับริษัท 

ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ต้องแจ้ง

ผูบ้งัคบับัญชารบัทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสบนเว็บไซตข์องบริษัท 

(หวัขอ้การแจง้เบาะแส) หรือกล่องรบัขอ้คิดเห็น (กล่องแดงของฝ่ายบริหารทรพัยากรบคุคล) 

โดยผูแ้จง้เบาะแส/ผูร้อ้งเรียน จะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจง้ พรอ้มช่ือ ท่ีอยู่ และ

หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถตดิตอ่ไดท้กุครัง้ 

5. คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้ใหค้  าปรกึษา 

เพ่ือสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเก่ียวกับการตอ่ตา้นการทจุริตและการใหส้ินบน 

เพ่ือใหพ้นกังานไดป้ฏิบตัติามนโยบายอยา่งเครง่ครดั 

 
21. นโยบายต่อตา้นการทุจริต 
      และการใหส้ินบน (ต่อ) 



 

132 
 

 

 

 

 
 บริษัทไม่เก่ียวขอ้ง ไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชั่นใดๆ ทั้งสิน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าในทุก

รูปแบบ ไดแ้ก่ การน าเสนอ การใหค้  ามั่นสญัญา การขอ การเรียกรอ้ง การใหห้รือรบัสินบน การกรรโชก  

หรือการกระท าพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางคอรร์ปัชั่น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดในทุก

ประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มกันนี ้บริษัทไดก้ าหนดขัน้ตอนเพ่ือต่อตา้นคอรร์ปัชั่นอย่าง

ละเอียด รวมถึงต่อตา้นผูเ้ก่ียวขอ้งกับการทุจริต เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายนี ้ทัง้นีบ้ริษัทจะ

สอบทานขัน้ตอนการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ  

ข้อบังคับ และข้อก าหนดกฎหมาย เพ่ือรักษาช่ือเสียงของบริษัท โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานทุกระดบัทุกคนไม่ใหเ้รียกรอ้ง ด าเนินการ หรือยอมรบัการคอรร์ปัชั่น เพ่ือประโยชนต์่อตนเอง  

ครอบครวั เพ่ือน และคนรูจ้ัก และตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายนีโ้ดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมการเปิดเผย

ขอ้มลูตอ่สาธารณชนเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นอีกดว้ย 

1. วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือแสดงออกถึงจดุยืนของบรษิัทในการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างสิน้เชิง 

 เพ่ือก าหนดขัน้ตอนการสอบทานและก ากบัตดิตามใหม้ั่นใจวา่มีการปฏิบตัติามนโยบาย 

 เพ่ือสนับสนุนใหพ้นักงานทุกระดบัเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็นการคอรร์ปัชั่น ผ่านช่อง

ทางการส่ือสารท่ีปลอดภยั 

2. นิยาม 

 คอรร์ปัชั่น (Corruption)  หมายถึง การใชอ้  านาจท่ีไดม้าโดยหนา้ท่ีเพ่ือแสวงหา/เอือ้ผลประโยชน์

ใหก้บัตนเอง พวกพอ้ง และ/หรือผูอ่ื้น เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งทรพัยส์ิน ผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เหมาะสมทาง

ธุรกิจ หรือผลประโยชนอ่ื์นใดโดยมิชอบทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมถึงการกระท าใดๆ ท่ีขดัหรือแยง้

กบัจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัท   
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 รูปแบบของการคอรร์ปัชั่น ไดแ้ก่ การใหข้องขวญัหรือบริการ การใหเ้งินสดหรือสิ่งของทดแทน  

การใหส้ินบนเจา้หนา้ท่ีของรฐั และการคอรร์ปัชั่นระหวา่งหนว่ยงานเอกชน การชว่ยเหลือทางการเมือง 

การบริจาคเพ่ือการกุศลและการใหเ้งินสนบัสนุน การใหค้่าอ านวยความสะดวก การใหค้่าของขวญั 

คา่บรกิารตอ้นรบั คา่ใชจ้า่ยเลีย้งรบัรอง และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ซึ่งท าใหเ้กิดการใชอ้  านาจอยา่งไมถ่กูตอ้ง 

3. ขอบเขต 

 นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัทกุคนของบรษิัท 

 บริษัทคาดหวงัใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายสินคา้/บริการ และผูร้บัเหมา ท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือกระท าการ

ในนามบรษิัทปฏิบตัติามนโยบายนี ้

4. หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 

 ผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบท าใหม้ั่นใจว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดต้ระหนกัถึงและมี

ความเขา้ใจนโยบายฉบบันี ้โดยไดร้บัการอบรมอยา่งเพียงพอและสม ่าเสมอ 

 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ทกุคนตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

ฉบบันี ้กรณีมีขอ้สงสยัหรือพบเห็นการฝ่าฝืนจะตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือกล่องรบัความ

คดิเห็นทนัที 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีก ากับดแูลนโยบายและ

มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทไดป้ฏิบตัิตามภาระหนา้ท่ีตามกฎหมาย

และจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว ้

 คณะกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมาย

ดงักลา่วรวมถึงกฎหมายเก่ียวกบัการหา้มจา่ยสินบน หรือการสนบัสนนุการทจุรติ 
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5. แนวทางปฏิบตั ิ

5.1 บททั่วไป 

 บริษัทจัดใหมี้นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น และใหค้วามร่วมมือกับองคก์รภายนอก  ในการ

สง่เสรมิและสนบัสนนุการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น  

 บริษัทต่อตา้นและไม่สนบัสนุนการกระท าท่ีเป็นการคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ อีกทัง้มุ่งมั่นท่ีจะน า

มาตรการเชิงปอ้งกนัมาใชใ้นการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 

 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัทกุคนของบริษัทเขา้มามีส่วนรว่มในการเรียก

รบัผลประโยชนห์รือสิ่งตอบแทนอ่ืนใดท่ีอาจเขา้ข่ายพิจารณาไดว้า่เป็นการคอรร์ปัชั่น 

 บรษิัทจะปฏิบตัติาม หลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายของประเทศไทย

ในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 

 บริษัทก าหนดใหก้ารด าเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครดั หรือถา้

เกิดขอ้ผิดพลาดในกระบวนการด าเนินงานเน่ืองจากความประมาท รูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์ก็ใหร้บัโทษ

จากหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบโดยไมมี่การวิ่งเตน้ใหพ้น้ผิด 

 คณะกรรมการและผู้บริหาร ให้การยอมรับต่อนโยบายและแนวทางปฏิบัติฯ รวมทัง้มีความ

รบัผิดชอบตอ่การน ามาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น และรายงาน

คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบในทกุไตรมาส 

 คณะกรรมการบรษิัท จะด าเนินการทบทวนนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น ปีละ 1 ครัง้ 
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5.2 การชว่ยเหลือทางการเมือง 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินแก่พรรค

การเมือง นกัการเมือง หรือผูล้งสมคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมือง 

 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนับสนุนหรือกระท าการอนัเป็นการ

ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง มีอิสระทางความคิด การตดัสินใจ และการกระท า

โดยไมอิ่งกบัการเมือง 

 บริษัทไม่มีนโยบายใหก้ารสนบัสนนุทางการเงิน ทรพัยากร หรือทรพัยส์ินอ่ืนใดของบริษัท ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม 

 ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัทกุคนมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองภายใต้

บทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญ แตจ่ะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือน าทรพัยส์ิน อปุกรณ ์

เครื่องมือของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วม

จะตอ้งพงึระมดัระวงัการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจว่าบริษัทไดใ้หก้ารสนบัสนนุ

หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
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5.3 การบรจิาคเพ่ือการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนนุ 

การบรจิาคเพ่ือการกศุล หมายถึง การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชนอ่ื์นใด ใหบ้คุคล

หรือนิตบิคุคลอ่ืนใดท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน ์

การใหเ้งินสนบัสนุน หมายถึง เงินท่ีใหห้รือรบัเพ่ือธุรกิจ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษัท

อนัเป็นไปเพ่ือประโยชนใ์นการสรา้งความน่าเช่ือถือทางการคา้ และช่วยกระชบัความสมัพนัธท์าง

ธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส 

 แนวทางในการบรจิาคเพ่ือการกศุลหรือการใหเ้งินสนบัสนนุของบริษัท อยู่ภายใตก้ารด าเนินการ

ของคณะผูบ้ริหาร โดยบริจาคหรือการใหเ้งินสนบัสนุนจะพิจารณาตามอ านาจอนุมตัิในแต่ละ

ระดบัชัน้ของผูมี้อ านาจท่ีบรษิัทก าหนดไว ้โดยรูปแบบการบรจิาคอาจใหใ้นรูปแบบของเงินหรือ 

สิ่งของอ่ืนใดท่ีไมใ่ชต่วัเงิน โดยบรจิาคหรือการใหเ้งินสนบัสนนุดงักล่าวนัน้ บริษัทมิไดก้ระท าเพ่ือ

ใชเ้ป็นขอ้อา้งหรือเสน้ทางส าหรบัการคอรร์ปัชั่น 

 บริษัทก าหนดใหมี้การก ากับดแูลเรื่องการบริจาคหรือการใหเ้งินสนบัสนุน โดยก าหนดใหต้อ้ง

จัดท าเป็นบันทึก (Memo) ระบุช่ือหน่วยงานหรือบุคคลผู้รับบริจาคหรือรับเงินสนับสนุน 

วัตถุประสงคใ์นการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุน พรอ้มเอกสารหลักฐานเพ่ือเสนอต่อผู้มี

อ  านาจอนมุตัติามระเบียบของบริษัทท่ีก าหนดไว ้
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5.4 คา่อ านวยความสะดวก 

คา่อ านวยความสะดวก หมายถึง เงินซึ่งจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรฐัเพ่ือเร่งประสิทธิภาพใน

การปฏิบตังิาน ซึ่งเจา้หนา้ท่ีบคุคลดงักลา่วมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบตัอิยูแ่ลว้ 

ทัง้นีบ้รษิัทไมมี่นโยบายจา่ยเงินคา่อ านวยความสะดวก อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินคา่อ านวย

ความสะดวกสามารถกระท าไดใ้นกรณีท่ีพนกังานตกอยู่ในสถานการณท่ี์เป็นภยัคกุคามต่อรา่งกาย

หรือชีวิต โดยก่อนการจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวก จะตอ้งจดัท าเป็นบนัทึก (Memo) ระบุช่ือ

หน่วยงานหรือบุคคลผูร้บัเงิน วตัถุประสงค ์พรอ้มเอกสารหลกัฐาน เพ่ือเสนอต่อผูมี้อ านาจอนุมัติ

ตามระเบียบของบรษิัทท่ีก าหนดไว ้

5.5 คา่ของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั คา่ใชจ้า่ยเลีย้งรบัรอง และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 

 การใหห้รือรบัของขวญั หมายถึง การเสนอใหห้รือรบัของขวญั รางวลั หรือผลประโยชนอ่ื์น

ใดใหแ้ก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งท่ีตัง้ใจครอบง า ชกัน า หรือตอบแทนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้

ไดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบใดๆ ผา่นการกระท าท่ีไมเ่หมาะสม 

 การเลีย้งรบัรอง หมายถึง การเลีย้งอาหารและเครื่องดื่ม การแสดง การดกีูฬา การรว่ม

กิจกรรมกีฬา เชน่ การตีกอลฟ์ กิจกรรมสนัทนาการ เป็นตน้ 

 บริษัทตระหนกัดีว่าการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะน ามาซึ่ง

ความส าเรจ็อยา่งตอ่เน่ืองของบรษิัท 

 บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคน มีการรับของขวัญหรือให้

ของขวญั บริการตอ้นรบั และรายจ่ายอ่ืนๆ หากบริษัทเห็นว่าการกระท าเหล่านัน้จะมีผลกระทบ

เก่ียวกบัการด าเนินการของบริษัท 
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ผูบ้ริหาร พนกังาน สามารถให/้รบัของขวญั ค่าบริการต้อนรบั และค่าใชจ้่ายเลีย้งรบัรอง จาก

บคุคลใดๆ ได ้หากเขา้เง่ือนไขทกุขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ไม่เป็นการกระท าท่ีตัง้ใจครอบง า ชักน า หรือตอบแทนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง

ความไดเ้ปรียบใดๆ ผ่านการกระท าท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอย่างชดัเจน หรือ

แอบแฝงเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการชว่ยเหลือหรือผลประโยชน ์

 2. เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. เป็นการใหใ้นนามบรษิัท ไมใ่ชใ่นนามพนกังาน 

 4. ไมเ่ป็นของขวญัท่ีอยูใ่นรูปของเงินสดหรือเทียบเทา่เงินสด 

5. เหมาะสมกับสถานการณ ์เช่น การใหข้องขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งถือเป็น

ธรรมเนียมปกต ิ

 6. ประเภทและมลูคา่มีความเหมาะสม และมอบใหถ้กูตอ้งตามกาลเทศะ 

 7. เป็นการใหอ้ยา่งเปิดเผย ไมป่กปิด 

 หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัทุกคนไดร้บัของขวญัในรูปของเงินหรือสิ่งของท่ี

พิจารณาว่ามีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (ไม่สามารถปฏิเสธไดแ้ละจะตอ้งรับ) จะต้องแจ้ง

ผูบ้งัคบับญัชาหรือแจง้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบและน าส่งของขวัญดงักล่าวแก่ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือน าไปเป็นของรางวัลให้พนักงานหรือบริจาคเพ่ือการกุศลตามความ

เหมาะสมตอ่ไป  
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5.6 บคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 

 บรษิัทหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัทกุคน วา่จา้งตวัแทนหรือตวักลางทางธุรกิจ

ใดๆ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกระท าการคอรร์ปัชั่น 

 ผูจ้ดัจ  าหนา่ยสินคา้/บรกิาร และผูร้บัเหมา บรษิัทจดัใหมี้การจดัซือ้จดัหาดว้ยความเป็นธรรมและ

โปร่งใส รวมทั้งจะด าเนินการประเมินเพ่ือคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายและผู้รับเหมาด้วยความ

รอบคอบตามขัน้ตอนการปฏิบตังิานของบรษิัทท่ีก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั ทัง้นีบ้ริษัทจะแจง้ผูจ้ดั

จ  าหนา่ยและผูร้บัเหมาใหร้บัทราบนโยบายฉบบันี ้และทางบริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกยกเลิกการ

จดัซือ้จดัหาและวา่จา้ง หากพบวา่ผูจ้ดัจ  าหนา่ยและผูร้บัเหมากระท าการคอรร์ปัชั่น 
 

6. การประเมินความเส่ียง*   

 การประเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่น มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหท้กุฝ่ายงานตระหนกัถึงความส าคญั

ของการบรหิารความเส่ียงดา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ และผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค ์และการ

ด าเนินงานขององคก์ร โดยด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือประเมิน และทบทวนความเส่ียงดา้นการคอรร์ปัชั่นท่ี

อาจเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ (อยา่งนอ้ยปีละครัง้) เพ่ือระบปัุจจยัเส่ียงเพิ่มขึน้ หรือผลประเมินความเส่ียงท่ี

เปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกับปัจจยัต่างๆ หรือรูปแบบคอรร์ปัชั่นท่ีเปล่ียนแปลงไป ทัง้นีเ้พ่ือให้มั่นใจว่า

ความเส่ียงฯ ไดถ้กูระบุและจดัการอย่างทนักาล และสามารถประเมินความเส่ียงดา้นการทจุริต (Fraud 

Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงการคอรร์ปัชั่น ควบคูก่บัการประเมินความเส่ียงองคก์ร (Enterprise Risk 

Assessment) ได ้โดยมีแนวทางการประเมินความเส่ียงตามคูมื่อการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้สรุป

ไดด้งันี ้
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 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นผูร้ะบแุละประเมินความเส่ียงดา้น

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และดา้นผลกระทบ (Impact) รวมทัง้การจดัหามาตรการเพ่ือลด

หรือจดัการความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่นใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได ้  

 ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูร้วบรวมผลการประเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่น จัดท าเอกสาร

ความเ ส่ียง และติดตามการด าเนินงานตามแผนจัดการความเ ส่ียง เ พ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี 

7. การควบคมุ*  

 ระบบการควบคมุภายในของบริษัทครอบคลุมทัง้ดา้นการเงิน การด าเนินการของกระบวนการ

ทางบญัชี การเก็บบนัทึกขอ้มลู รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ ในบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือจดัการความ

เส่ียงดา้นทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

 บริษัทมีขัน้ตอนการหารือผลการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นกับ

บคุลากรท่ีปฏิบตังิานนัน้ๆ 

 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้มีการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สอบทานใหมี้การรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ และกระบวนการ

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 

 บริษัทมีขัน้ตอนให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อตา้นการ

คอรร์ปัชั่นนี ้ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิัทอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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8. การจดัเก็บรกัษาขอ้มลู  

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทัง้กฎหมายท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกับการ

รายงานขอ้มลูทางบญัชีและการเงิน 

 คา่ใชจ้า่ยทกุประเภทจะตอ้งมีเอกสารประกอบ รวมทัง้จดัเก็บและรกัษาขอ้มลูของบริษัทจะตอ้ง

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บริษัทไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ ์หรือท าการตกแต่ง

บัญชี รวมทั้งจะตอ้งไม่มีบัญชีนอกงบการเงิน เพ่ือใช้สนับสนุนหรือปกปิดการจ่ายเงินท่ีไม่

เหมาะสม 

9. ทรพัยากรบคุคล 

 บรษิัทจะน านโยบายฉบบันีม้าใชเ้ป็นสว่นหนึ่งในการบริหารงานบคุลากรของบรษิัท 

10. การอบรมและการส่ือสาร 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัทุกคน สามารถศึกษานโยบายฉบบันีไ้ดจ้ากเว็บไซต์

บรษิัท  

  https://www.tscpcl.com/cghandbook 

 บรษิัทสนบัสนนุใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายสินคา้/บริการ และผูร้บัเหมา ยึดมั่นในมาตรฐานการรบัผิดชอบ

ตอ่สงัคมเชน่เดียวกบับรษิัท 
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 การอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายฉบบันี ้  

กลุม่เปา้หมาย การอบรม การส่ือสาร 
กรรมการ  เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท  แ จ้ ง

ก าหนดการอบรมเก่ียวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่ นทุกหลักสูตรท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก ร ร ม ก า ร ใ ห้
กรรมการทราบทางอีเมลทกุครัง้ 

 กรรมการ เข้ารบัการอบรมตาม
ก าหนดการ 

 ก ร ร ม ก า ร  แ จ้ ง ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  
ในกรณีท่ีบริษัทต้องด าเนินการ
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องหลังการ
อบรม (ถา้มี) 

 ทบทวนนโยบายฯ  ใน ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 
ทกุปี 

 รายงานความคืบหน้าเก่ียวกับการ
ด า เ นิ น ก า ร ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบรษิัททกุครัง้ 

ผูบ้รหิาร และ
พนกังาน 

เ ป็นส่วนหนึ่ งของการปฐมนิ เทศ 
(แบบรับฟังการบรรยาย) หรือก่อน
เขา้รบัต าแหนง่ของบรษิัท 

 ทบทวนนโยบายฯ ในท่ีประชุมฝ่าย
บรหิารเป็นประจ าทกุไตรมาส 

 ให้ความรู้ในกิจกรรม "กรรมการ
ผูจ้ดัการพบพนกังาน เป็นประจ าทกุ
ไตรมาส" 

ผูจ้ดัจ  าหนา่ย
สินคา้/บรกิาร 
และผูร้บัเหมา 

ใชก้ารส่ือสารทดแทน ส่ื อ ส า รน โยบายฉบับ นี ้  ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและในภายหลัง
ตามความเหมาะสม 
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11. กรณีมีขอ้สงสยั 

หากพนกังานเกิดความไม่มั่นใจว่าการกระท าใด อาจเขา้ลกัษณะเป็นการคอรร์ปัชั่นหรือในกรณี

มีค าถามหรือขอ้สงสยั พนกังานควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง  หรือติดตอ่ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ

ฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

12. การรายงานการพบเห็นการคอรร์ปัชั่น/แจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรียน 

 ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มสามารถใชก้ลไกในการติดตอ่ การรายงานการพบเห็นการคอรร์ัปชั่น/แจง้

เบาะแส/ขอ้รอ้งเรียน ทางคณะกรรมการบริษัท จึงจดัใหมี้ช่องทางในการรบัและจดัการกับขอ้รอ้งเรียน

ของผูมี้สว่นไดเ้สียผา่นชอ่งทาง ดงันี ้

 ตดิตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท 

 เว็บไซตข์องบรษิัท  :  www.tscpcl.com  (หวัขอ้ แจง้เบาะแส) 

 ไปรษณีย ์  :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรษิัท 

       บรษิัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

       700/737 หมู ่1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบรุี 20160 

 กลอ่งรบัความคดิเห็น  :  QR Code (แทนกลอ่งแดง)  ส าหรบัพนกังานบรษิัททกุระดบั   
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 ทั้งนีส้ามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วน ต่อคณะกรรมการบริษัทไดโ้ดยการติดต่อ

เลขานกุารบรษิัท ไดท่ี้หมายเลข 038 447 200 – 05 ตอ่ 122  

 โดยเบาะแส ขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะตา่งๆ จะไดร้บัการพิจารณาและด าเนินการตามความ

เหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้ รวมทัง้จัดเก็บขอ้มูลดังกล่าวไวเ้ป็น

ความลบัและมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่จะไมไ่ดร้บัผลกระทบใดๆ จากการแจง้ดงักล่าว

อยา่งแนน่อน 

 บริษัทใหค้วามส าคญักับการเก็บขอ้มลูผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบั และไดก้ าหนดขัน้ตอนการรบัเรื่อง

และการสอบสวน ซึ่งเรื่องรอ้งเรียนดงักล่าวจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวดว้ยเท่านัน้ บริษัทจะใช้

ขอ้มลูการแจง้นีเ้พ่ือประโยชนใ์นการบริหารงานและก ากบัการปฏิบตัิงานภายใน หรือเปิดเผยตามค าสั่ง

โดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามค าสั่งศาล และ/หรือตามค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต. ตลท. หน่วยงานราชการ 

และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและรายงาน

คณะกรรมการบรษิัทอยา่งสม ่าเสมอตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนจะไดร้บัการตอบสนองอย่างจริงจงั และจะไดร้บัความคุม้ครอง

โดยไมต่อ้งหวั่นเกรงตอ่การใชอ้  านาจบงัคบับญัชาในทางมิชอบหรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม เพ่ือตอบโต้

การกระท าของผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

 ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนจะตอ้งกระท าการโดยสจุริต หากบริษัทพบว่าการแจง้เบาะแสหรือ

ขอ้รอ้งเรียนเป็นเท็จ หรือทจุริต หรือมีเจตนากลั่นแกลง้ใหผู้อ่ื้นไดร้บัความเสียหาย เส่ือมเสียช่ือเสียง ถกูดู

หมิ่น หรือท าใหไ้ดร้บัความอบัอาย ฯลฯ บรษิัทจะด าเนินการตามสมควรตอ่ไป
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13. กระบวนการด าเนินการเม่ือไดร้บัการรายงานการคอรร์ปัชั่น/แจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรียน 

 13.1 ตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ 

คณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมขอ้เท็จจริง และมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน 

หรือจดัตัง้คณะอนกุรรมการด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 13.2 ประมวลผลและกลั่นกรองขอ้มลู 

13.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประมวลผลและกลั่นกรองขอ้มูล เพ่ือพิจารณาขัน้ตอน 

วิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะเรื่อง ตลอดจนน าเสนอมาตรการระงบัการฝ่าฝืน

หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ขอ้บังคับ หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ

มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือจัดตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการ

ตรวจสอบตามขัน้ตอนตอ่ไป 

13.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือตดัสินใจด าเนินการ

ตามความเหมาะสมต่อไป เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหก้ับผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ 

โดยค านงึถึงความเสียหายโดยรวมทัง้หมด 

 13.3 รายงานผล 

13.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบแจง้กลบัผูร้อ้งเรียนในกรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเอง 

และมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน หรือจัดตัง้คณะอนุกรรมการด าเนินการ

ตรวจสอบตามขัน้ตอนตอ่ไป 

13.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเม่ือมีเหตกุารณเ์กิดขึน้ 
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13.4 ระยะเวลาด าเนินการ 

13.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ประมวลผล และ

กลั่นกรองขอ้มลูภายใน 30 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้   

13.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือตดัสินใจด าเนินการ

ตามความเหมาะสมภายใน 30 วนัท าการ นบัจากขอ้ 13.4.1  

13.4.3 กรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการแลว้เสร็จภายในก าหนดการขา้งตน้ ขอ้ 

13.4.1 - 13.4.2 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอประธานคณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินการไดค้รัง้ละไมเ่กิน 7 วนัท าการ 

14. มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน/แจง้เบาะแส 

 ผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะท าใหเ้กิดความ

ไมป่ลอดภยัหรือความเสียหาย 

 ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ บรษิัทจะไมเ่ปิดเผยตวัผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน 

 บริษัทจะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และค านึงถึงความปลอดภัยของผูร้อ้งเรียน โดย

ก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนท่ีเป็นพนกังาน รวมถึงผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงจะไดร้บัความคุม้ครองจากการปฏิบตัิท่ีไม่เป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการ

แจง้ขอ้รอ้งเรียน/เบาะแส 
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15. การปกปอ้งดแูลกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

 บริษัทใหค้วามมั่นใจกบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้หมด ว่าจะไม่มีผูใ้ดตอ้ง

ถูกลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือไดร้ับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแม้ว่าการ

ปฏิเสธดงักลา่ว จะส่งผลใหบ้ริษัทสญูเสียหรือพลาดโอกาสทางธุรกิจ บริษัทเช่ือมั่นว่านโยบายฯ 

จะชว่ยสรา้งคณุคา่ใหก้บับริษัทในระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทจะไม่ยินยอมใหผู้ใ้ดมากระท าการ

ขม่ขู ่คกุคาม กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีตัง้ใจปฏิบตัติามนโยบายฉบบันี ้

 หากกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้หมดเช่ือวา่ตนเองถกูข่มขู่ คกุคาม หรือหน่วง

เหน่ียว สามารถรายงานการพบเห็นการคอรร์ปัชั่น/แจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการ

บรษิัท ผา่นชอ่งทางการรายงานตามนโยบายฉบบันี ้

16. การฝ่าฝืนนโยบาย  

 การไมไ่ดร้บัรูถ้ึงนโยบายฉบบันีแ้ละ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่

ปฏิบตัติามได ้

 ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคน ท่ีกระท าการทุจริตคอรร์ัปชั่น ฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม

นโยบายนี ้เป็นการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของบรษิัท ซึ่งตอ้งไดร้บัการพิจารณาลงโทษทางวินยั

ตามระเบียบท่ีบรษิัทก าหนดไวแ้ละโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 
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 กรรมการ ท่ีกระท าการทุจริตคอรร์ปัชั่น ฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายนี ้จะไดร้บัการพิจารณา

จากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทตามความเหมาะสม หรืออาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย   

 ผูจ้ดัจ  าหนา่ยสินคา้/บรกิาร และผูร้บัเหมาใดๆ ของบริษัทท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามนโยบายฉบบันี ้ 

หรือทราบถึงการกระท าท่ีขดัตอ่นโยบายฉบบันี ้แตไ่ม่ไดร้ายงานใหผู้บ้ริหารของบริษัทรบัทราบ 

หรือใหข้อ้มลูไมถ่กูตอ้งเม่ือเจา้หนา้ท่ีสอบสวนของบริษัทไดส้อบถามขอ้มลูเก่ียวกบัการกระท าท่ี

อาจขดัตอ่นโยบายฉบบันี ้อาจถกูบอกเลิกสญัญาได ้  

17. การตดิตามและทบทวน* 

 บริษัทจดัใหมี้การทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าอย่างตอ่เน่ือง (อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้) โดย

พิจารณาถึงสถานการณ ์ปัจจยัเส่ียง และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเปล่ียนแปลงไป เสนอใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาถึงความเพียงพอ และประสิทธิผลของมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น ตลอดจน

รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบผลการประเมินความเส่ียงและสถานะด าเนินการมาตรการ

จดัการความเส่ียงเพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้ 
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18. ผลการก ากบัตดิตามและผลการประเมินการปฏิบตัติามนโยบายฯ  

 บริษัทก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ด าเนินการประเมินความเส่ียงและแผนการบริหารความเส่ียง ทัง้นี ้

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการก ากับติดตามและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายฯ  ต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบทกุไตรมาส ตลอดจนเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวลงใน

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ตามนโยบายของบรษิัท  

 19. มาตรฐานการเปิดเผยขอ้มลู 

 กรอบการรายงานแห่งความยั่งยืนขององคก์ารแห่งความริเริ่มว่าดว้ยการรายงานสากล (GRI: 

Global Reporting Initiative) ประเดน็การตอ่ตา้นการทจุริต 

20. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

 จรรยาบรรณบรษิัท 

 ขอ้บงัคบับรษิัท 

 กฎระเบียบบรษิัท 

หมายเหตุ: *อ้างอิงกรอบการควบคุมภายในของ COSO: The Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission 
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  คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุและมุ่งเนน้ใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคณุภาพชีวิตท่ีดีในสงัคมไทย ดว้ยจิตส านึก

ถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมเสมอ บริษัทถือเป็นภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีส าคญัในการ

สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อชุมชน สังคม สิ่งแวดลอ้ม และพัฒนาชุมชน

โดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในดา้นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการตอบแทนและเป็นการ

พฒันาชมุชนอยา่งยั่งยืน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการมอบหมายใหผู้บ้ริหารด าเนินการจดักิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาชมุชนเป็น

ประจ าทกุปี 

2. ผูบ้ริหารรายงานก าหนดการและผลการจดักิจกรรม เปิดเผยต่อสาธารณชนทุกปีในรายงาน

ความยั่งยืนของบรษิัท 

3. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัมีสว่นรว่มในการเสนอกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี

พฒันาชมุชนและเขา้รว่มกิจกรรมตามก าหนดการ 

4. บรษิัทสง่เสรมิและสนบัสนนุใหล้กูคา้ คูค่า้ เขา้รว่มกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาชมุชนตาม

ก าหนดการ 

 
23. นโยบายสนับสนุนการจัดกจิกรรม 
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ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ท่ี

แกไ้ขเพิ่มเตมิ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุไดอ้อกประกาศท่ี ทจ. 2/2552 ก าหนดใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษัททราบถึงการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน  หรือของบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัท โดยใหมี้ผลนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 

กรกฎาคม 2552 เป็นตน้ไป วตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริษัทมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนด

เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันซึ่งเป็นรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละ

อาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชนข์องบริษัท นอกจากนี้การท่ีกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ี

ดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสตัยส์จุริต (Fiduciary duties) ซึ่งตอ้งตดัสินใจโดยไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้มในเรื่องท่ีตดัสินใจ ขอ้มลูในรายงานดงักลา่วจงึเป็นประโยชนต์อ่การติดตามดแูลให้

การท าหนา้ท่ีของกรรรมการและผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าว 

บริษัทจึงไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งด าเนินการรายงานการมี

สว่นไดเ้สียตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายงานครัง้แรกภายใน 15 วนันบัจากคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัแิบบรายงานฯ 

2. แจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มลูทกุครัง้ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3. เลขานุการบริษัทรวบรวมขอ้มลูเพ่ือน าเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีไดร้บัรายงานฯ 

 

24. นโยบายการรายงานการมีส่วนได ้
     เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ 
     บุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง 
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ทัง้นีส้ามารถขอรบัแบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งไดท่ี้ ฝ่ายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ์ หมายเลข

ตดิตอ่ (038) 447 200 – 05 ตอ่ 122 หรือทางอีเมล ir@tscpcl.com 

 

24. นโยบายการรายงานการมีส่วนได ้
     เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ 
     บุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง (ต่อ) 
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คณะกรรมการบรษิัทจดัใหมี้การประชมุ อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยก าหนดตารางการประชมุ

ไวเ้ป็นการล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี และแจง้ใหค้ณะกรรมการแต่ละท่านทราบ อาจมีการประชมุพิเศษตาม

ความเหมาะสม โดยก าหนดวาระการประชมุ และแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัท าการ

ก่อนถึงวนัประชมุ และใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ 

ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ท่ี เป็นประธานในท่ีประชุม

คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้นกรณีมี

รองประธานกรรมการอยู่ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม แต่หากไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแตไ่ม่อยู่ในท่ีประชมุนัน้ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือก

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชมุ และจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต  ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ

ในท่ีประชมุ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรื่องนัน้ และถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพ่ือเป็นเสียง 

ชีข้าด 

 

25. นโยบายจ านวนองคป์ระชุมขั้นต า่ 
     ณ ขณะทีค่ณะกรรมการ 
     จะลงมต ิ
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 คณะกรรมการบริษัท มีความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท และการก ากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเปา้หมายท่ีก าหนด
ไว ้ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

 เพ่ือใหก้รรมการทุกท่านมีศกัยภาพสามารถขบัเคล่ือนบริษัทใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศันแ์ละ

ภารกิจของบรษิัทท่ีก าหนดไวไ้ดน้ัน้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการพฒันาความรู้

และทกัษะต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในแง่การก ากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี

และนวตักรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพ่ือช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ทัง้นี ้

กรรมการบรษิัทตอ้งเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 1 ทา่นตอ่ปี 

 
26. นโยบายส่งเสริมใหก้รรมการ 
     พัฒนาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
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เพ่ือให้กรรมการผู้จัดการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเต็มท่ีและมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและก าหนดวิธีปฏิบตัิในการไป

ด ารงต าแหน่งใดๆ ท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี 

โดยใหก้รรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรายงานเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ และการด ารง

ต าแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเข้ารับต าแหน่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

นอกเหนือจากการรายงานส่วนไดเ้สียเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง และกรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถเขา้ด ารง

ต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท ทัง้นีไ้ม่นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ

บริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งเข้าไปก ากับดูแลการบริหารจัดการเพ่ือรักษา

ผลประโยชนข์องบรษิัท 

27. นโยบายในการไปด ารงต าแหน่ง 
     กรรมการทีบ่ริษัทอืน่ของ 
     กรรมการผู้จัดการ 
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 การสรรหา 

คณะกรรมการฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยก าหนดนโยบายว่า

คณะกรรมการฯ ตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิจากหลายสาขา เพ่ือใหส้ามารถใหค้  าแนะน าการด าเนิน

ธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสมและรอบดา้นไดม้ากท่ีสดุ 

ในการสรรหากรรมการจะตอ้งพิจารณาจากทกัษะท่ีคณะกรรมการยงัคงขาดอยู่ก่อนเป็นอนัดบัแรก

และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ตามวิธีการท่ีไดเ้ปิดเผยไวล้ว่งหนา้ 

 คุณสมบัตกิรรมการ 

 ผูท่ี้จะไดร้บัคดัเลือกใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท ตอ้งมีคณุสมบตัเิบือ้งตน้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. มีความรู ้ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ 

2. มีประสบการณเ์ป็นผูบ้รหิารองคก์รในระดบัไมต่  ่ากวา่ผูจ้ดัการอยา่งนอ้ย 5 ปีขึน้ไป 

3. เป็นผูมี้ธรรมาภิบาล มีความประพฤตเิหมาะสม ไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีระบไุวใ้นกฏหมาย

วา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั และไมเ่คยถกูด าเนินคดีทางอาญา 

4. สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ีกรรมการไดอ้ย่างเตม็ท่ีและเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ

ประชมุผูถื้อหุน้ และการประชมุอ่ืนๆ ท่ีส าคญัไดท้กุครัง้  

28. นโยบายการสรรหากรรมการและ 
     กรรมการอิสระ และคุณสมบัต ิ
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โครงการและความหลากหลายของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระ

จะตอ้งมีจ  านวนไมต่  ่ากวา่สามคน และไมน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 
 

คณะกรรมการฯ ไดก้ าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย

สาขา เ พ่ือสามารถให้ค  าแนะน าการด าเนินธุร กิจได้อย่างเหมาะสม และรอบด้านมากท่ีสุด 

แตจ่ะตอ้งมีกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัท และกรรมการท่ีมีทกัษะในวิชาชีพทางบญัชี

ประเภทหนึ่งทา่นเป็นอยา่งนอ้ย ดงันี ้
 

ความเชี่ยวชาญและทักษะ กรรมการ กรรมการอิสระ 
ธุรกิจยานยนต ์ 1. คณุสรรเสรญิ  จฬุางกรู 

2. คณุทาโร ่        เทราอรุา 
3. คณุสริศ          พฒันะเมลือง 
4. คณุฮาจิเมะ     คาโตะ 
5. คณุสนัติ         พฒันะเมลือง 
6. คณุณฐัพล      จฬุางกรู 

1. คณุวีรวฒัน ์ขอไพบลูย ์

บญัชี / การเงิน 1. คณุทวีฉัตร      จฬุางกรู 1.คณุปรญิญา ไววฒันา 

ธุรกิจอ่ืน - 1.คณุอภินนัท ์ ณ ระนอง 
2.คณุฉตัรชยั   เอียสกลุ 

รวม 7 ท่าน 4 ท่าน 

28. นโยบายการสรรหากรรมการและ 
     กรรมการอิสระ และคุณสมบัต ิ 
     (ต่อ) 
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เพ่ือใหบ้ริษัทมีการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและใหส้ิทธิแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถรายงานการพบเห็น

การคอรร์ปัชั่น/แจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรียนการทุจริต การกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือนโยบาย
บรษิัท หรือการเรียกรอ้งการถกูละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคดิเห็นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

บริษัทจึงจดัใหมี้ช่องทางในการรบัและจดัการกับขอ้รอ้งเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยผ่านช่องทาง
ดงันี ้

ตดิตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 เว็บไซตข์องบรษิัท  : www.tscpcl.com (หวัขอ้ แจง้เบาะแส) 
 ไปรษณีย ์  : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรษิัท 
      บรษิัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 
      700/737 หมู ่1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรุี  20160 
 กลอ่งรบัความคดิเห็น  : QR Code (แทนกลอ่งแดง) ส าหรบัพนกังานบรษิัททกุระดบั   

 ทัง้นีส้ามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเรง่ดว่นตอ่คณะกรรมการบริษัทได ้โดยการติดต่อ
เลขานกุารบรษิัท ไดท่ี้หมายเลข 038 447 200 – 05 ตอ่ 122 

 โดยเบาะแส ขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะตา่งๆ จะไดร้บัการพิจารณาและด าเนินการตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป ไม่มีการเปิดเผยช่ือผูแ้จง้ รวมทัง้จดัเก็บขอ้มลูดงักล่าวไว้
เป็นความลบัและมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าจะไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆ จากการแจง้
ดงักลา่วอยา่งแนน่อน 

 
29. นโยบายการแจ้งเบาะแส 
      การกระท าผิด 
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 บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มลูผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบั และไดก้ าหนดขั้นตอนการรบั

เรื่องและการสอบสวน ซึ่งเรื่องรอ้งเรียนดงักล่าวจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุ่มบคุคลท่ีเก่ียวดว้ยเท่านัน้ บริษัทจะ

ใชข้อ้มูลการแจง้นีเ้พ่ือประโยชนใ์นการบริหารงานและก ากับการปฏิบตัิงานภายในหรือเปิดเผยตาม

ค าสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามค าสั่งศาล และ/หรือตามค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต, ตลท. หน่วยงาน

ราชการ และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและ

รายงานคณะกรรมการบรษิัทอยา่งสม ่าเสมอตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะไดร้ับความ

คุม้ครองโดยไม่ตอ้งหวั่นเกรงตอ่การใชอ้  านาจบงัคบับญัชาในทางมิชอบหรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม  

เพ่ือตอบโตก้ารกระท าของผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะต้องกระท าการโดยสุจริต หากบริษัทพบว่าการแจ้ง

เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเป็นเท็จหรือทจุริตหรือมีเจตนากลั่นแกลง้ให้ผูอ่ื้นไดร้บัความเสียหาย เส่ือมเสีย

ช่ือเสียง ถกูดหูมิ่น หรือท าใหไ้ดร้บัความอบัอาย ฯลฯ บรษิัทจะด าเนินการตามสมควรตอ่ไป 
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เพ่ือเป็นการรกัษาเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ลดความเส่ียงในกรณีต าแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูงท่ีมีความส าคัญว่างลง และให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผูจ้ดัท าแผนสืบ

ทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร ตัง้แตป่ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ จนถึงผูจ้ดัการทั่วไป และเสนอให้

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาตอ่ไป 

ระดับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการ  

หลกัการ  

ใหมี้แผนสืบทอดต าแหนง่ของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

วิธีการ 

เม่ือต าแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผู้จัดการ  ว่างลงหรือผู้อยู่ใน

ต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีในต าแหน่งได ้คณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งจดัใหมี้การประชมุเพ่ือเสนอ

รายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม หรือเสนอใหผู้บ้ริหารในระดบัรองลงมาท าหนา้ท่ีรกัษาการในต าแหน่ง

ดงักลา่ว และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

ทัง้นี ้กรณีเสนอใหผู้บ้รหิารในระดบัรองลงมาท าหนา้ท่ีรกัษาการใหมี้ระยะเวลารกัษาการไมน่อ้ย

กวา่ 3 เดือน เพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ ไดมี้เวลาเพียงพอในการสรรหาบคุคลท่ีสมควรเขา้มาด ารง

ต าแหนง่แทน

 
30. นโยบายว่าดว้ยการสืบทอด 
     ต าแหน่ง 
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หากผลงานของผูท่ี้รกัษาต าแหน่งดงักล่าวเป็นท่ีน่าพอใจตอ่คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ

สรรหาฯ จะเสนอใหด้  ารงต าแหน่งทดแทนต่อไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลท่ีรกัษาการ

ดงักล่าว มีผลงานไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ เสนอบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมด ารง

ต าแหนง่ตอ่ไป  

คณุสมบตัเิบือ้งตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ  

 การศกึษาไม่ต  ่ากว่าระดบัปริญญาโท ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาโท 

แต่มีคุณสมบัติดา้นอ่ืนๆ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่าสมควรพิจารณาต่อไป

หรือไม ่

 มีประสบการณใ์นต าแหนง่ผูบ้รหิารตัง้แตก่รรมการผูจ้ดัการขององคก์รท่ีมีรายไดใ้กลเ้คียงกบับริษัทฯ 

หรือมีลกัษณะอตุสาหกรรมใกลเ้คียงกนัไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี  

 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธแ์ละการจดัการองคก์ร 

 มีความเป็นผูน้  า มีวิสยัทัศน ์และมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ การท า

ธุรกิจ และวฒันธรรมขององคก์ร 

 เป็นผูท่ี้มีคณุธรรม มีจรยิธรรม ไมมี่ประวตัเิส่ือมเสีย ไมเ่คยตอ้งคดีอาญา 
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ระดับผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส และผู้จัดการท่ัวไป 

หลกัการ 

 ใหมี้แผนสืบทอดต าแหนง่ของผูจ้ดัการทั่วไปอาวโุส และผูจ้ดัการทั่วไป 

วิธีการ 

 ก าหนดใหผู้บ้ริหารในระดับตัง้แต่ผูจ้ัดการทั่วไปอาวุโส และผูจ้ัดการทั่วไป มีการวางแผนสืบทอด

ต าแหน่งของตนเอง โดยถ่ายทอดความรูใ้นการท างานใหก้ับพนักงานท่ีมีศกัยภาพ และมีแนวโนม้ว่าจะ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีแทนตนเองได ้ในกรณีมีเหตกุารณฉ์ุกเฉินจนไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้เช่น การลาออก หรือ

การเกษียณอาย ุ

คณุสมบตัเิบือ้งตน้ของผูจ้ดัการทั่วไปอาวโุส และผูจ้ดัการทั่วไป 

 การศกึษาไมต่  ่ากวา่ระดบัปรญิญาตรี 

 มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารขององคก์รท่ีมีรายได้ใกล้เคียงกับบริษัทฯ หรือมีลักษณะ

อตุสาหกรรมใกลเ้คียงกนั ไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี  

 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์และการจดัการองคก์ร 

 มีความเป็นผูน้  า มีวิสยัทัศน ์และมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ การท า

ธุรกิจ และวฒันธรรมขององคก์ร 

 เป็นผูท่ี้มีคณุธรรม มีจรยิธรรม ไมมี่ประวตัเิส่ือมเสีย ไมเ่คยตอ้งคดีอาญา  
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 บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองคก์รท่ีมีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีความรบัผิดชอบดา้นภาษีอย่าง

ยั่งยืน รวมทัง้มุง่เนน้เป็นองคก์รธุรกิจท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีในการรบัผิดชอบภาษีเพ่ือสรา้งมลูคา่เพิ่มใหแ้ก่สงัคม

และสรา้งความไวว้างใจใหก้บัผูมี้สว่นไดเ้สียทัง้หมด 

โดยมีแนวทางการปฏิบตัดิงันี ้

1. การปฏิบตัิตามกระบวนการภาษี โดยยึดถือและปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัเ ก่ียวกับ

ภาษีของภาครฐั รวมถึงการใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีท่ีไดร้บัจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

2. บรษิัทมีการตดิตอ่กบัหนว่ยงานก ากบัดแูลภาษีอย่างเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได ้ 

3. การบริหารความเส่ียงดา้นภาษี โดยบริษัทยึดถือและปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทัง้มุ่ง

จดัการความเส่ียง (ดา้นภาษี) ไดแ้ก่ ผลจากภาษีท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายดา้นภาษีหรือแนว

ทางการบรหิารภาษีของภาครฐั การประเมินความเส่ียงในกิจกรรมเก่ียวกบัภาษีทัง้หมดโดยละเอียด ซึ่ง

ครอบคลุมถึงความเส่ียงในการก ากับการปฏิบตัิตามกฎหมาย ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ และความ

เส่ียงในการรายงานทางการเงิน 

 4. การรายงานภาระดา้นภาษีต่อภาครฐัอย่างโปร่งใส และสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผย

ขอ้มลูเก่ียวกบัภาระดา้นภาษีทัง้หมด  

 

 

  

 
31. นโยบายด้านภาษ ี
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 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล จึงไดจ้ดัท านโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคล (Personal Data Protection Policy) ขึน้ โดยนโยบายนีไ้ดอ้ธิบายถึงวิธีการท่ีบริษัทปฏิบตัิ

ต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช ้การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ เพ่ือใหเ้จา้ของขอ้มูลไดร้บัทราบถึงนโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บคุคลของบรษิัท บรษิัทจงึประกาศนโยบายฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การจัดเก็บ 

บริษัทมีการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่าท่ีจ  าเป็น

ตามวตัถุประสงคข์องบริษัท จึงแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ และขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม

ขอ้มลูดงักล่าว โดยบริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูเหล่านัน้ไว้เป็นความลบั การเก็บขอ้มลูจากแหล่งอ่ืน 

ท่ีไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น หน่วยงานของรฐั สถาบนัการเงิน ผูใ้หบ้ริการ

ทางการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ บริษัทขอ้มูลเครดิต และผูใ้หบ้ริการขอ้มูล เป็นตน้ บริษัทจะเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนต่อเม่ือไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด 

เวน้แตบ่รษิัทมีความจ าเป็นตามกรณีท่ีกฎหมายอนญุาต 

การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มลู เก่ียวกบั เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง 

ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ สหภาพ

แรงงาน พนัธุกรรม จะอยู่ภายใตค้วามยินยอมของเจา้ของขอ้มูลก่อนเท่านัน้ (เวน้แต่บริษัทจะน า

ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เ พ่ือการคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ สวัสดิการ

รกัษาพยาบาล ของลกูจา้ง หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด) 
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2. ช่องทางการเก็บข้อมูล 

2.1 เม่ือเจา้ของขอ้มลูสมคัรงานกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต ์หรือโทรศพัท ์บริษัทขอทราบขอ้มูลท่ี

จ  าเป็นต่อการสมคัรงานดงัต่อไปนี ้ช่ือ-นามสกุล เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล ท่ีอยู่ ประวตัิการศึกษา 

ฯลฯ 

2.2 เม่ือเจา้ของขอ้มลูตดิตอ่สอบถามขอ้มลูหรือสนใจในผลิตภณัฑข์องบริษัท บริษัทขอทราบขอ้มลู

ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกลุ อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์

2.3 บริษัทจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลการเขา้ออกเว็บไซต ์(Log file) ของเจา้ของขอ้มูลโดยจะจดัเก็บ

หมายเลข IP Address หรือเวลาการเขา้ใชง้าน เป็นตน้ 

2.4 คกุกี ้(Cookies ไฟลข์อ้มูลขนาดเล็กท่ีจดัเก็บขอ้มลู ซึ่งแลกเปล่ียนระหว่างคอมพิวเตอรข์อง

เจา้ของขอ้มลู และเว็บไซตข์องบริษัท) เว็บไซตข์องบริษัท โดยบริษัทใชเ้พ่ือการจดัเก็บขอ้มลูท่ี

อาจเป็นประโยชนต์่อเจา้ของขอ้มูลในครัง้ถัดไปท่ีเจ้าของขอ้มูลกลับมาเย่ียมชมเว็บไซตข์อง

บรษิัท (สามารถตัง้คา่เพ่ือยอมรบัหรือปฎิเสธทัง้หมดได)้  

3. ระยะเวลาการจัดเก็บ 

บรษิัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลภายในระยะเวลาท่ีจ าเป็นตามวตัถปุระสงค ์โดยมีมาตรการ

รกัษาความปลอดภยั สามารถปอ้งกนัการเขา้ถึง การรวบรวม การใช ้การเปิดเผย การดดัแปลง การ

ก าจัดขอ้มูล หรือความเส่ียงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หากพน้ระยะเวลาดงักล่าว 

บรษิัทจะท าลายทิง้ 
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4. วัตถุประสงคก์ารจัดเก็บ 

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีเจ้าของข้อมูลได้ให้มา เพ่ือด าเนินการตามความ

ประสงคต์ามท่ีตกลงระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทโดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ

วตัถปุระสงคอ่ื์นใดนอกเหนือจากท่ีระบไุวข้ณะเก็บรวบรวมขอ้มลู หากบริษัทมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ี์แจง้ไว ้บริษัทจะด าเนินการขอความยินยอมจาก

เจา้ของขอ้มลูอีกครัง้ ทัง้นีท้างบรษิัทเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

4.1 เพ่ือใชใ้นการสมคัรงานของเจา้ของขอ้มลู 

4.2 เพ่ือตดิตอ่และใหบ้รกิาร หรือตอบค าถามตามท่ีเจา้ของขอ้มลูรอ้งขอ 

4.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัทหรือข้อมูลเชิงสถิติเก่ียวกับจ านวนผู้เย่ียมชม

เว็บไซต ์

4.4 การกระท าอ่ืนท่ีเจา้ของขอ้มลูใหค้วามยินยอม 

4.5 เพ่ือปฎิบตัติามกฎหมายหรือขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 

บริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล เวน้แต่

การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วอยูภ่ายใตข้อ้ยกเวน้ตามกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้

1. ฐานสญัญา (Contract) เม่ือเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลติดต่อมายงับริษัทผ่านทางเว็บไซต ์หรือ

โทรศพัท ์บริษัทจะน าขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปประมวลผล เพ่ือด าเนินการติดต่อ

ตามสญัญา 

2. ฐานความยินยอม (Consent) บริษัทอาจรวบรวมขอ้มลูเพ่ือเป็นฐานขอ้มลูคูค่า้ ลกูคา้ เพ่ือน าไป

วิเคราะห ์หากเจา้ของขอ้มลูไมป่ระสงค ์สามารถแจง้ความประสงคม์ายงับรษิัท 

3. ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม (Legitimate Interest) บริษัทอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเพ่ือ

ด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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4. ฐานประโยชนส์ าคญัตอ่ชีวิต (Vital Interest) บริษัทอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเพ่ือปอ้งกนั

หรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของเจา้ของขอ้มลู 

5. ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

5. การเปิดเผยข้อมูล 

บรษิัทจะไมน่  าขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูไปเปิดเผยแก่บคุคลภายนอก เวน้แตก่รณี ดงันี  ้

5.1 ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.2 ค าสั่งศาล พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือกฎหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว 

บริษัทอาจส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลระหว่างบริษัทในเครือดว้ยกันเพ่ือให้

ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค ์โดยข้อมูลท่ีอาจส่งต่อไดแ้ก่ ช่ือ ท่ีอยู ่

หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยู่อีเมล ต าแหน่งงาน และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะเปิดเผยวตัถปุระสงคใ์น

ฐานะนายจา้งเทา่นัน้ 

6.   การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบคุคลท่ี

ถกูจดัเก็บ ใช ้ และเปิดเผยเพ่ือปอ้งกนัไม่ใหข้อ้มูลสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้ดดัแปลง แกไ้ข

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเหมาะสม ดงันี ้

6.1 สรา้งความตระหนกัรู ้และฝึกอบรม เสริมสรา้งการดแูลดา้นความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูล

สว่นบคุคลใหแ้ก่ บคุลากร พนกังาน ลกูจา้ง คูค่า้ ลกูค้า และผูม้าติดตอ่ โดยการเผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสาร ใหค้วามรูแ้ละแนวทางการปฎิบตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 
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6.2 จ ากัดคนเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบคุคล (Access Control) ไวส้  าหรบัพนกังาน ท่ีจ  าเป็นตอ้งทราบ

ขอ้มูลนั้นเพ่ือท าการประมวลผลข้อมูล โดยท่ีบุคคลเหล่านั้นตอ้งปฎิบตัิตามข้อก าหนดการ

รกัษาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัตามสญัญาอยา่งเขม้งวด 

6.3 ก าหนดมาตรการท่ีเขม้งวด และเหมาะสมส าหรบัการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีมีความอ่อนไหว หรือขอ้มูลท่ีอาจจะกระทบต่อความรูส้ึก ความสงบเรียบรอ้ย และ

ศีลธรรมอนัดีของพนกังาน 

6.4 ตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งสม ่าเสมอ 

6.5 ในกรณีท่ีบริษัท ว่าจา้งบริษัทอ่ืนๆ เพ่ือใหบ้ริการในนามของบริษัท และมอบหมายใหบ้ริษัท

เหลา่นัน้รบัผิดชอบในการจดัการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล บริษัทจะพิจารณาเลือก ผูร้บัเหมาช่วงท่ี

เหมาะสมและก าหนดใหบ้ริษัทดงักล่าวลงนามในขอ้ตกลงทัง้หมดท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการจดัการ

ขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากนี ้บริษัทยังใช้มาตรการความปลอดภัย ทั้งหมดตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดไว ้

7.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data subject 

right) โดยไดจ้ดัท า "แบบค ารอ้งขอเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล" ซึ่งสามารถแจง้ใหท้างบริษัททราบ

เป็นลายลกัษณอ์กัษร ผ่านทางอีเมล เพ่ือแจง้ความประสงคด์งักล่าว โดยบริษัทจะด าเนินการตาม

ค ารอ้งขอของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลภายใน 30 วนันบัแตไ่ดร้บัค ารอ้งนัน้ ทัง้นีเ้จา้ของขอ้มลูส่วน

บคุคล สามารถแจง้ความประสงคก์บัทางบรษิัทไดต้ามสิทธิ ดงัตอ่ไปนี ้
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7.1 การคดัคา้นหรือเพิกถอนความยินยอม เจา้ของขอ้มลูมีสิทธิโตแ้ยง้ หรือ คดัคา้นการเก็บรวบรวม 

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู บริษัทจะด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลและจะไม่เก็บรวบรวม 

เปิดเผย ส่งตอ่ หรือน าไปใชซ้ึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูอีกตอ่ไป  การเพิกถอนความ

ยินยอมนัน้ บริษัทไม่สามารถใหข้อ้มูลไดห้ากปราศจากความยินยอมของเจา้ของขอ้มูล ทัง้นี ้

บรษิัทจะแจง้ใหท้ราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลงัจากท่ีบริษัทไดร้บัค ารอ้งขอ

เพิกถอน 

7.2 การเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล เจา้ของขอ้มลูสามารถขอส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลเก่ียวกบัเจา้ของ

ขอ้มลู โดยบรษิัทจะน าสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูภายในก าหนดระยะเวลา 30 วนั 

นบัแตมี่การสง่ค  าขอถึงบรษิัท 

7.3 การแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล เจา้ของขอ้มลูสามารถขอใหบ้รษิัทแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือขอ้มลูท่ีขาด

หายในขอ้มลูสว่นบคุคล 

7.4 ขอใหร้ะงบัการใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

7.5 การลบขอ้มูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใหด้  าเนินการลบ หรือ ท าลายขอ้มูลส่วน

บคุคลของเจา้ของขอ้มลู 

7.6 การขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู 

7.7 การขอใหถ้่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู 

8.  ค านิยาม และผู้รับผิดชอบ คณะท างาน  

ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฯ ประกอบดว้ย 

เจ้าของข้อมูล (Data Subject) : บคุคลท่ีขอ้มลูระบไุปถึง 

>> พนกังาน ผูบ้รหิาร กรรมการ ผูถื้อหุน้ คูค่า้ ผูม้าตดิตอ่ 

 

 

 
32. นโยบายการคุ้มครองข้อมูล 
     ส่วนบุคคล (ต่อ) 



 

170 
 

 

 
 

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer: DPO) : ผูด้แูลความปลอดภยัเก่ียวกับ

ขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในองคก์ร 

 >> Top Section - ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 

ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) : ผูมี้อ านาจหนา้ท่ี “ตดัสินใจ” เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มลู 

>> Top Section - ทกุฝ่าย 

ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) : ผูด้  าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

“ในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล”  

>> ผูใ้หบ้รกิารภายนอก (Outsource) 

 ทัง้นีก้  าหนดใหมี้การทบทวนนโยบายปีละ 1 ครัง้ (เดือนตลุาคม ของทกุปี) ในการประชุม

สรุปผลการปฏิบตังิานประจ าปี (Monthly Management Meeting) 

9.  โทษทางกฎหมาย 

 ผูมี้หนา้ท่ีรบัผิดชอบในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหนา้ท่ีของตน หากละเลยไม่

ด  าเนินการ หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหนา้ท่ีของตน อนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนว

ปฎิบตัเิก่ียวกบัเรื่องขอ้มลูสว่นบคุคล จนเป็นเหตใุหเ้กิดความผิดตามกฎหมายหรือความเสียหายขึน้ 

ผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัท โดยไม่ประนีประนอมใหก้ับความผิดใดๆ ท่ีผูท่ี้มี

หนา้ท่ีรบัผิดชอบไดก้ระท าขึน้ และผูน้ัน้ตอ้งรบัโทษทางกฎหมายตามความผิดท่ีเกิดขึน้ ทัง้นีห้าก

ความผิดดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทหรือบคุคลอ่ืนใด บริษัทพิจารณาด าเนินคดีตาม

กฎหมายตอ่ไป 

10. ช่องทางการตดิต่อ 

ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 

โทรศพัท ์   : 038-447-200 ตอ่ 134 

อีเมล        : hr@tscpcl.com 
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ค านิยาม 

- บรษิัท    บรษิัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

- คณะกรรมการบรษิัท  คณะกรรมการ บรษิัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ   กรรมการ บรษิัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

- ผูบ้รหิาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการทั่วไปอาวุโส ผูจ้ดัการ

ทั่วไป ผูจ้ดัการของบรษิัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

- พนกังาน   พนกังาน พนกังานสญัญาจา้งและผูป้ฏิบตังิานสมทบของ 

    บรษิัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

- ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ผูถื้อหุน้ นักลงทุน พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หนี ้ผูร้่วมทุนและพนัธมิตร

ทางธุรกิจ ภาครฐั ภาคเอกชน สงัคม ชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม 

- สอบทาน การทบทวนหรือตรวจทานการปฏิบัติงานวิธีการเง่ือนไขเหตุการณ์หรือ

รายงานตา่งๆ 

- รายการท่ีเก่ียวโยง รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

หรือการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการผูบ้ริหารหรือ

บุคคลท่ีมีความเ ก่ียวข้องตามกฏหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์
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ค านิยาม 

- บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หา้งหุน้ส่วนหรือนิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) ถึง (7) แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

- ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ การด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมีความตอ้งการส่วนตวัหรือของบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้งไม่ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอ่ืนใดเขา้มามีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซึ่งอาจขดัขวางหรือเป็นอปุสรรคตอ่ผลประโยชนส์ูงสุด

ของบรษิัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

- การใหส้ิ่งของหรือประโยชนอ่ื์นใด การใหส้ิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรพัยส์ิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ื์น

ใด เพ่ือเป็นสินน า้ใจ เป็นรางวลั หรือ เพ่ือการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดี 

- การจา่ยคา่อ านวยความสะดวก การใชจ้่ายจ านวน เล็กนอ้ยท่ีจ่ายแก่เจา้หนา้ท่ีของรฐัอย่างไม่เป็น

ทางการ และเป็นการใหเ้พียงเพ่ือใหม้ั่ นใจว่าเจา้หน้าท่ีของ รฐัจะ

ด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ด  าเนินการ

รวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการนัน้ไม่ ตอ้งอาศยัดลุพินิจของเจา้หนา้ท่ี

ของรฐั และเป็นการกระท าอนัชอบดว้ยหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรฐัผู้

นัน้รวมทัง้เป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น 

การขอใบอนุญาต การขอหนงัสือรบัรอง และการไดร้บัการบริการ

สาธารณะ เป็นตน้ 
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- บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง   บคุคลท่ีมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งตอ่ไปนี ้ 

(1) บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีท่ีเป็นนิติ

บคุคลใหห้มายความรวมถึงกรรมการของนิติบคุคลนัน้ดว้ย  

(2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  ของ

กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลตาม (1)  

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

(4) บุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุน

ประกาศก าหนด 

- ประเพณีนิยม เทศกาล วันส าคญั หรือ กิจกรรมท่ีมีการปฏิบตัิสืบเน่ืองกันมา 

เป็นเอกลกัษณ ์และมีความส าคญัตอ่สงัคม 

- การใหส้ินบน การเสนอให้หรือรับของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

ให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการโน้มน้าวให้กระท าการ

บางอยา่งท่ีไมส่จุรติ ผิดกฎหมาย หรือผิดจรยิธรรมทางธุรกิจ 

- การทจุรติ การติดสินบนทุกรูปแบบ เช่น เสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ค  ามั่น 

เรียกรอ้งหรือรบัเงิน / ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดซึ่งไม่เหมาะสม

กับ หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน คู่คา้ ลูกคา้และผูมี้ส่วนได้

เสียทกุกลุม่ ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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- การเปิดเผยขอ้มลู การเปิดเผยรายละเอียดขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมทางธุรกิจของ

บรษิัทตาม พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 

พ.ศ.2551 กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

- การจา้งพนกังานรฐั การท่ีบุคคลจากภาครฐัเขา้ไปท างานในภาคเอกชนในหนา้ท่ีต่างๆ 

ซึ่งอาจมีความขัดแย้งดา้นผลประโยชนท์ับซ้อน หรือมีผลต่อการ

ตดัสินใจอนัท าใหเ้กิดความไม่น่าเช่ือถือหรือมีความเส่ียงการทุจริต

คอรร์ปัชนั 

- พนกังานรฐั ผู้ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีปฏิบัติงานให้แก่รัฐหรือในหน่วยงานรัฐ เช่น 

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินลูกจ้าง พนักงานองค์การ

มหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ด  ารงต าแหน่งทางการเมือง ซึ่งมี

ต  าแหนง่หรือเงินเดือนประจ า ท่ีอาจมีผลตอ่การเอือ้ประโยชนก์นัได ้
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1. หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 5 หมวด (ฉบบัปรบัปรุงปี 2549): ศนูยพ์ฒันาก ากบัดแูลกิจการ ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย 

2. พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฉบบัท่ี 4 พ.ศ.2551  

3. ขอ้พงึปฏิบตัท่ีิดีส าหรบักรรมการบรษิัทจดทะเบียน: ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

4. รายงานการก ากบัดแูลกิจการ: ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

5. คูมื่อกรรมการบรษิัทจดทะเบียน: ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

6. เข็มทิศธุรกิจเพื่อสงัคม: ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

7. หลกัเกณฑก์ารประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล: สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

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 าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 
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