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บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ผลิตสายควบคมุยานยนต์ระดบัโลก สร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผู้

ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียตอ่การด าเนินธุรกิจ เพิ่มมลูคา่ขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของ

บริษัท ด้วยการบริหารจดัการธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการอนัเป็นสากล เพ่ือให้สามารถบรรลุ

เปา้หมายและรักษาคณุธรรมอนัเป็นคณุคา่พืน้ฐานขององค์กรชัน้น า ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึง

ได้จดัท าและอนมุตัิ “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” เพ่ือส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลขององค์กร โดย

มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคณุธรรม จริยธรรม และความซ่ือสตัย์สจุ ริต บนพืน้ฐาน

จริยธรรมทางธุรกิจ ใช้เป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท  

ซึง่จะน าไปสูอ่งค์กรท่ียัง่ยืนอยา่งแท้จริง 

 

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ  

มีดงันี ้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิตามคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ของบริษัท และบริหารจดัการธุรกิจทกุระดบัด้วยความเช่ือมัน่ ศรัทธา และเข้าใจในหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการ โดยถือเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององค์กร 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน  ต้องยึดมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็ม

ความสามารถด้วยความสจุริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  สามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการก ากบั

ดแูลกิจการของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจและ

มาตรฐานสากล ตลอดจนความต้องการของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 

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

เพ่ือให้มีการศกึษาและทบทวนคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เน่ือง   

5. บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคน

รับทราบ  โดยการตดิบอร์ดข้อมลูขา่วสาร  

6. ผู้บริหารทุกคนได้รับฟังสรุปสาระส าคญัคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการในท่ีประชุมระดบั

บริหารเป็นประจ าทกุปี 

7. คณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบายฯ รายงานแบบแสดงรายการ

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

ทบทวนคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ าทกุปี 

8. เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถกูต้อง หรือระบบ

ควบคมุภายในท่ีบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยผู้ มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งต่อ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบ

หาข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือตัดสินใจด าเนินการตามความ

เหมาะสมตอ่ไป 
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บริษัทมีการบริหารและปฏิบตัิงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี โดย

ตระหนักถึงความส าคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดย

ตลอด ด้วยความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มท่ีของทุกฝ่าย ทัง้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานทุกคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลักการก ากับดแูลกิจการ ซึ่งได้รวมถึงจรรยาบรรณของ

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ ตลอดจนนโยบาย

ส าคญัและระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีส่วนได้เสีย

รั บ ท ร า บ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท  ห ม ว ด ข้ อ มู ล ส า ห รั บ นั ก ล ง ทุ น 

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

ประกอบการและก าไรส าหรับผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากความมี

ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและการด าเนินงานท่ีดีของบริษัท 

2. บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการท่ีจะได้รับทราบถึงข้อมลูท่ีจ าเป็นตา่งๆ เพ่ือประเมินว่า

ธุรกิจท่ีลงทนุนัน้ ก าลงัถกูจดัการไปในทิศทางใด โดยบริษัทจะท ารายงานข้อมลูท่ีชดัเจน และ

ถกูต้องท่ีเก่ียวกบัการจดัการบริหารบริษัท สถานะทางการเงินของบริษัท และผลประกอบการ

ของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบอย่างสม ่าเสมอตามเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

3. บริษัทจะยดึมัน่ในนโยบายของบริษัทในการเก็บรักษาบนัทึกข้อมลูและจดัท าสมดุบญัชีตา่งๆ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและตามหลกัมาตรฐานการบญัชีโดยทัว่ไป 

4. บริษัทจะปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 
2.ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
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บริษัทมุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบตัิตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคบัท่ีเก่ียวข้องในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยก าหนดเป็นนโยบายดงันี ้
 

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และ

เคารพจารีตประเพณีท้องถ่ินในประเทศท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของบริษัท 

4. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องไม่กระท าการช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือร่วมมือ

สง่เสริมการหลีกเล่ียงการปฏิบตัติามกฏหมายหรือระเบียบตา่ง ๆ 

5. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และ

รายงานข้อมลูเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัติามกฏหมายหรือระเบียบตา่งๆ 

 

3.การปฏิบัตติามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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1. ท าความเข้าใจเนือ้หาสาระของคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

2. เรียนรู้เนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน 

3. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาสาระของคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการอย่าง

สม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

4. ให้ความรู้ความเข้าใจกบับคุคลอ่ืนกรณีท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีอาจเก่ียวข้องกบับริษัทหรืออาจ

เกิดผลกระทบตอ่บริษัท 

5. เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ท าการปรึกษากับผู้ บงัคบับัญชา หรือฝ่ายประสานงาน

ตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

6. แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ 

7. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ กบัหนว่ยงานหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย 

8. ผู้บังคบับัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการ ตลอดจน

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานให้พนกังานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้าใจว่าการปฏิบตัิ

ตามหลกัก ากบัดแูลกิจการเป็นสิ่งท่ีถกูต้องและต้องปฏิบตัิ 

4.ข้อแนะน าเก่ียวกับคู่มือ 
หลักการก ากับดแูลกิจการ 

9



     

 

 

 

 
บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ี

จะต้องรับทราบ และปฏิบตัติามนโยบาย และข้อก าหนดท่ีมีอยูใ่นคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการของ

บริษัท อีกทัง้ผู้บริหารทุกระดบัจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการส่งเสริมให้

พนักงานภายใต้การบงัคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 
 

บริษัทจะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีผิดกฏหมาย หรือขัดกับหลักการก ากับดูแลกิจการ หาก

คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานกระท าผิดหลกัการก ากบัดแูลกิจการตามท่ีก าหนดไว้จะได้รับ

โทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการกระท าท่ีเช่ือได้ว่าท าผิดกฏหมาย กฏเกณฑ์ ระเบียบ และ

ข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทจะสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีรัฐด าเนินการตอ่ไป 
 

หากพนักงานทุกระดับของบริษัทประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับ

จรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้ตัง้ค าถามเก่ียวกบัการกระท า

นัน้กบัตนเองดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระท านัน้ขดัตอ่กฏหมายหรือไม่ 

2. การกระท านัน้ขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

หรือไม ่

3. การกระท านัน้สง่ผลเสียตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทอย่างร้ายแรงหรือไม่ 

 

 
5.การตดิตามดแูลให้มีการปฏิบัต ิ
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ทัง้นี ้หากพนกังานพบการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือ หลกัการก ากับดแูลกิจการ ให้แจ้งข้อ

ร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนกัลงทุนสัมพันธ์ บริษัทจะ

ด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้แจ้ง

ข้อร้องเรียนหรือข้อกลา่วหาดงักลา่ว (รายละเอียดตามมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครอง

ผู้แจ้งเบาะแส) 

 
5.การตดิตามดแูลให้มีการปฏิบัต ิ(ต่อ) 
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เพ่ือให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการ บริษัทได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ีจะได้รับ
ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท หรือจากการปฏิบตัิของพนกังานของบริษัทเก่ียวกบัการกระท าผิดกฏหมายหรือจรรยาบรรณ 
รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทจุริต การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระท าท่ีขาดความ
ระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ โดยการแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือสง่จดหมายมาท่ี 

 
   บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 
    
   700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 

   (น าสง่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท) 
 
   www.tscpcl.com (หวัข้อการแจ้งเบาะแส) 
 
   ir@tscpcl.com 
 
   +66 38 447 200–10 หมายเลขตอ่ 122 
 
   +66 38 185 025 
 

 QR Code (กล่องแดง), Line@TSC (ฝ่ายส่ือสารองค์กร) และ Facebook 
ส าหรับพนกังานบริษัททกุระดบั  

6.มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแส 
และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 
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โดยเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะตา่งๆ จะได้รับการพิจารณาและด าเนินการตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้ง รวมทัง้จดัเก็บข้อมลูดงักล่าวไว้เป็น
ความลับและมีมาตรการคุ้มครองผู้ แจ้งเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้ง
ดงักลา่วอยา่งแนน่อน 

 
บริษัทให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลบัและได้ก าหนดขัน้ตอนการรับเร่ือง

และการสอบสวน ซึง่เร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบคุคลท่ีเก่ียวข้องด้วยเท่านัน้ บริษัท 
จะใช้ข้อมลูการแจ้งนีเ้พ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและก ากบัการปฏิบตัิงานภายใน หรือเปิดเผย
ตามค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามค าสั่งศาลและ/หรือตามค าสั่งของส านักงาน ก.ล.ต, ตลท. 
หน่วยงานราชการ และ /หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
จะพิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ ตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 

 

6.มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแส 
และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส (ต่อ) 
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คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ ให้บรรลุตาม

เปา้หมาย โดยได้บรูณาการประเด็นทางสงัคม สิ่งแวดล้อม และการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี (environmental, social and governance: ESG) เพ่ือ

ความโปร่งใส เพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และผู้ เก่ียวข้องทุก

ฝ่าย รวมถึงเพ่ือการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการได้

ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ แบ่งเป็น 5 หมวด และ 8 หลัก

ปฏิบตั ิดงันี ้

 

หลักการก ากับดแูลกิจการ 
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"ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการ 

ให้ท าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ 

ของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน" 

 
1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. คณะกรรมการสนบัสนนุและส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่ม รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัให้เข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.2. คณะกรรมการก าหนดให้บริษัทมีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ โดยมี

ค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญ

ประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ ตลอดจนละเว้นการ

กระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท 

 โดยก่อนวนัประชมุ บริษัทแจ้งก าหนดการพร้อมวาระการประชมุ แก่ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่

หนงัสือเชิญประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสินใจในท่ีประชมุบน

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

Information)”) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 30 วนั 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษา 
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ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด นายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ

เอกสารท่ีมีข้อมลูเช่นเดียวกับท่ีปรากฎบนเว็บไซต์ให้กับผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่

น้อยกว่า 7 วนัหรือ 14 วนัในบางกรณี ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  โดยหนงัสือ

เชิญประชุมดงักล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ

วาระ กฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้แนบเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ีมีรายละเอียด

ครบถ้วนเพียงพอ ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น และประกาศหนงัสือเชิญประชมุลงใน

หนงัสือพิมพ์รายวนัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 3 วนั และประกาศติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อย

กวา่ 3 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดส าหรับนกัลงทนุสถาบนั เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก

ในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชมุ ทางบริษัทจะตดิตอ่ประสานงานเพ่ือจดัเตรียมหนงัสือ

มอบฉนัทะให้พร้อมก่อนวนัประชมุ 

1.3 คณะกรรมการอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียง

อย่างเต็มท่ี และละเว้นการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของ  

ผู้ ถือหุ้ น  เช่น  การ เ ข้าประชุม เ พ่ือออกเ สียงลงมติ ไม่ควร มีวิ ธีการ ท่ียุ่ งยากหรือ  

มีคา่ใช้จา่ยมากเกินไป สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกตอ่การเดนิทาง เป็นต้น 
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1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการ  อยา่งน้อย 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นราย

เดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้น

ต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ตามท่ีบริษัทก าหนดไว้ ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งช่องทางและช่วงเวลาใน

การรับเร่ืองให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์

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

Information)”) ตลอดจนสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุได้ 

1.5 คณะกรรมการสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนด

ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกใน

การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

1.6 บริษัทแตง่ตัง้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ของบริษัท เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นในการด าเนินการเก่ียวกบังาน

ทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท 

1.7 ตามข้อบงัคบับริษัท ก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง

หนึง่ในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการ

ผู้ ท่ีต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิ 

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
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- ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

- ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

- บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบั

ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออก

เสียงชีข้าด 

- ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ

ได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราว

ออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือ

โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 ตลอดจนบริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

ด้วย โดยบริษัทแนบรายละเอียดกรรมการแต่ละท่านท่ีเสนอเข้ารับการเลือกตัง้ พร้อมทัง้

รายละเ อียดค่าตอบแทนท่ีมี ข้อมูล เ พียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้ น
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1.8 บริษัทก าหนดให้มีวาระการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน เสนอผู้ ถือหุ้ น

พิจารณาอนมุตัใินการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ พร้อมทัง้แนบรายละเอียดผู้สอบบญัชี

ท่ีเสนอเข้ารับการแตง่ตัง้และค่าตอบแทนท่ีมีข้อมลูเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ ถือ

หุ้น 

1.9 บริษัทเปิดเผยข้อมลู ข่าวสารตา่งๆ ซึ่งเป็นสาระส าคญั โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หวัข้อ “ข้อมูลส าหรับนกั

ลงทนุ (Investor Information)”) 

1.10 บริษัทมีการจดัสรรก าไรให้กับผู้ ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีนโยบายจ่ายเงินปัน

ผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ี

ได้กล่าวไว้ในข้อบงัคบัและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผล

นัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกตขิองบริษัทอย่างมีสาระส าคญั และน าเสนอตอ่ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระท าใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตหิรือวนัท่ีคณะกรรมการมีมติแล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้

ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ 
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2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 คณะกรรมการสง่เสริมให้บริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียน

ผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว 

ถูกต้อง แม่นย า รวมทัง้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร

ลว่งหน้าก่อนการประชมุมากกวา่ 1 ชัว่โมง 

2.2 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร รวมทัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วม

ประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในท่ีประชุม โดยประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็น

ประธานท่ีประชุม แนะน ากรรมการ ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการลงคะแนน

เสียงและนบัคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมประชมุ จากนัน้จะด าเนินการประชมุเรียง

ตามวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยไมมี่การเพิ่มวาระอ่ืนนอกเหนือท่ีระบไุว้   

2.3 บริษัทจัดให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนบัคะแนนเสียง เปิดเผยการ

ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย เพ่ือความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

2.4 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจดัให้มีการลงมติแตล่ะรายการในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เช่น 

วาระการแต่งตัง้กรรมการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคลโดยเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน 
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2.5 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ ตรวจนับหรือตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบนัทึกไว้ในรายงานการ

ประชมุ 

2.6 ประธานในท่ีประชุมจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง

ความเห็นและตัง้ค าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท รวมทัง้มีการบันทึก

ประเดน็ซกัถามและข้อคดิเห็นท่ีส าคญัในรายงานการประชมุ 

2.7 น าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบ ได้แก่ คา่เบีย้ประชมุ คา่บ าเหน็จกรรมการ ให้ผู้ ถือ

หุ้นพิจารณาอนมุตัเิป็นประจ าทกุปี 

 2.8 บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี อีกทัง้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดง

ความคิดเห็นและซกัถามในท่ีประชมุซึ่งรายละเอียดได้มีการบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ

ผู้ ถือหุ้น  

2.9 บริษัทได้อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายเข้าร่วมประชมุฯ โดยจดัสถานท่ี

ประชมุฯ ท่ีสามารถเดนิทางได้สะดวก 

2.10 บริษัทจัดการประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ด าเนินการจดัส่งหนงัสือ

เชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า ตลอดจนเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของ

บริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุ 

หมวดที่ 1 
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3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 บริษัทแจ้งมตท่ีิประชมุผา่นระบบขา่วสารของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัท าการถดัไป โดย

มติดงักล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละ

วาระ   

3.2 รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นบันทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล

คะแนนให้ท่ีประชมุทราบก่อนด าเนินการประชมุ รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็น 

หรือซกัถาม นอกจากนี ้มีการบนัทกึค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระว่ามี

ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียเป็นอย่างไร รวมถึงบนัทึกรายช่ือ

กรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทัง้

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนกัลงทุน 

(Investor Information)”)  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
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"ผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  

รวมทัง้ผู้ถือหุ้นต่างชาต ิจะได้รับการปฏิบัตทิี่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม" 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 คณะกรรมการให้บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ

คณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทอย่างน้อย 28 วนัก่อนวนั

นดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2 คณะกรรมการให้บริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการ

ออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของ

บริษัทมีเพียงหุ้นสามญัประเภทเดียวเทา่นัน้ 

1.3 หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พร้อมกับหนงัสือ

เชิญประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 

1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ล่วงหน้า ทัง้นีบ้ริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเร่ืองให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์

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

Information)”) และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทียม 
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2. วันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ ถือหุ้น ตามจ านวนหุ้นท่ีถืออย่างเทา่เทียมกนั 

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 

โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ 

3.2 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญักับเร่ืองการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วน

ส าคญัในการเสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดงันัน้บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการ

ปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในขึน้ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในท่ีส าคญัของบริษัทท่ี

ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน และแจ้งแนวทาง

ดงักล่าวให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิ ตลอดจนก าหนดให้กรรมการ

ทุกคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงาน

ดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมลู

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

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 
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5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และ

บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

5.2 คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลักษณะท่ีอาจท าให้

กรรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการ

ประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 
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"ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง

คณะกรรมการพจิารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 

ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความม่ังค่ัง ความม่ันคงทางการเงิน  

และความยั่ งยืนของกิจการ" 

1. การก าหนดนโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

1.1 คณะกรรมการก าหนดจรรยาบรรณต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน นอกจากนีย้งั

ด าเนินการในด้านตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

(1) มีการก าหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 

และการชดเชยจากการใช้สินค้าหรือบริการในชว่งอายขุองสินค้า 

(2) มีการก าหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัใินการคดัเลือกคูค้่าหรือผู้ รับเหมาของบริษัท 

(3) ด าเนินการอย่างเป็นระบบ บริษัทมัน่ใจได้ว่าห่วงโซ่อปุทาน (Value Chain) ของบริษัท

เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและสง่เสริมการพฒันาอยา่งยัง่ยืนอยา่งสม ่าเสมอ 

(4) สร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชนท่ีสถานประกอบการของบริษัทตัง้อยู ่

(5) เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต รวมถึงการ

สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(6) ก าหนดวิธีการและแนวปฏิบตัใินเร่ืองสิทธิของเจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรม

หมวดที่ 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(7) ปฏิบตัิกับพนกังานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมรวมทัง้มีการพฒันาความรู้และศกัยภาพ

ของพนกังาน 

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของ 

ผู้ มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท  (www.tscpcl.com 

ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูส าหรับนกัลงทุน (Investor Information)”) หรือ แบบแสดงรายการ

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

2. การเปิดเผยการปฏิบัตติามนโยบาย และการจัดท ารายงานความยั่งยืน 

2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมตา่งๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามจรรยาบรรณข้างต้น  

2.2 คณะกรรมการดแูลให้บริษัทจัดท ารายงานความยัง่ยืนด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของ

กิจการเป็นฉบบัตา่งหากแยกจาก แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 

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

(Integrated Report) เป็นการรายงานความยัง่ยืนท่ีครอบคลุมทัง้ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม 

 และด้านสิ่งแวดล้อม
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"คณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท  

ทัง้ข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเข้าถงึข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเช่ือถือ" 

1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1 คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดแูลให้มัน่ใจได้ว่าข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกต้อง ไม่ท าให้

ส าคญัผิด และเพียงพอตอ่การตดัสินใจของนกัลงทนุ 

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการ

บริหารความเส่ียง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ท่ีได้ให้ความ

เห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว รวมทัง้กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามนโยบายดงักล่าวได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดง

รายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท 

1.3 คณะกรรมการจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

แสดงควบคู่กับรายงานของผู้ สอบบัญชีใน  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบ

การเงินทกุไตรมาส ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด

ขึน้กับฐานะการเ งินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ น้ 

นอกเหนือจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 
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1.5 คณะกรรมการดแูลให้มีการเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืนท่ีผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ 

1.6 คณะกรรมการดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชดุยอ่ย จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะท่านเข้าร่วมประชมุในปี

ท่ีผ่านมา และความเห็นจากการท าหน้าท่ี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน

วิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

 ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)

1.7 คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงท่ี

สะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลักษณะของ

คา่ตอบแทนด้วย ทัง้นีจ้ านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีเปิดเผย รวมถึงคา่ตอบแทนท่ีกรรมการแตล่ะ

ทา่นได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย 

1.8 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และก าหนด

นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานรายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย

ของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร 

และบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เพ่ือป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและ

ผู้บริหาร ตามแนวการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณว่าด้วยการขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายงาน

ตอ่ประธานกรรมการ และบรรจเุป็นวาระเพ่ือแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททราบเป็น

รายไตรมาส  

1.9 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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2. ข้อมูลขัน้ต ่าท่ีควรเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แบบ

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

คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทาง

อ่ืนด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้น าเสนอข้อมูลท่ีเป็น

ปัจจุบนั อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนีแ้ละ

ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั 

 (1) วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท 

 (2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 (3) รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทัง้ฉบบัปัจจุบนัและ

ของปีก่อนหน้า 

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

ให้ดาวน์โหลดได้ 

(6) ข้อมลูหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทน าเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือส่ือตา่งๆ 

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

enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs)  (ถ้ามี) 

(9) กลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้ นตัง้แต่ ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้ นท่ี

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู 

 (11) หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

 (12) ข้อบงัคบับริษัท และข้อตกลงของกลุม่ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 

 (13) นโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 (14) นโยบายด้านบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจดัการความเส่ียงด้านตา่งๆ 

(15) กฎบตัร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 

รวมถึงเร่ืองท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(16) กฎบตัร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง  และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

(17) จรรยาบรรณส าหรับพนกังานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนกั 
 ลงทนุสมัพนัธ์ 
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 (18) ข้อมลูติดตอ่บคุคลท่ีรับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยนกัลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์และ

ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้นีผู้้ลงทนุสามารถติดตอ่ขอทราบข้อมูล

ของบริษัท เพิ่มเตมิได้ท่ี 

ฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ผู้ รับผิดชอบ :  นางสาวศภุพิชญ์ โกศลพิริยธรรม (เลขานกุารบริษัท) 

หมายเลขโทรศพัท์ :    (038) 447 200 - 10 ตอ่ 122 

หมายเลขโทรสาร :    (038) 185 025 

อีเมล :   ir@tscpcl.com 

เว็บไซต์ :   http://www.tscpcl.com 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล 
และความโปร่งใส (ต่อ) 

32



 

 

 

 

 
"คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 

มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัตหิน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้น  

ตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ" 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ

หลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับ

บริษัท และมีกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู่ และคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผย

นโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงจ านวน

ปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนใน แบบแสดงรายการข้อมูล

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

1.2 คณะกรรมการมีขนาดท่ีเหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และ

ความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 

5 คน และไมเ่กิน 12 คน  

1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้

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

อิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท  

โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพย์ฯ ก าหนด ในกรณีท่ีจะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่ว 

1.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการ

ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการอย่างชัดเจน และเพ่ือ

ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด ควรแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ

ออกจากบคุคลท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ 

1.6 คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน โดย

พิจารณาถึงประสิทธิภาพการท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัทอย่าง

รอบคอบ และเพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีในบริษัทได้

อย่างเพียงพอ โดยควรก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้

เหมาะสมกับลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้

เน่ืองจากประสิทธิภาพของการปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจ านวน

บริษัทท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่งมีมากเกินไปและควรให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักล่าว

ให้สาธารณชนทราบด้วย 
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1.7 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืน

ของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทอย่างชดัเจน ทัง้ประเภทของต าแหน่ง

กรรมการและจ านวนบริษัทท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่งได้ ทัง้นีต้้องผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการก่อน 

1.8 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้

ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ ดงันัน้คณะกรรมการจดัให้มีการก าหนด

คณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทท่ีเหมาะสม ท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะ

เลขานกุารบริษัท นอกจากนีมี้การเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท

ใ บนนแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และ

เว็บไซต์ของบริษัท 

1.9 เลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างตอ่เน่ืองด้านกฎหมาย การบญัชี 

หรือการปฏิบตัหิน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีต้องจดัให้มีตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

คณะกรรมการควรพิจารณาจดัให้มีคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนเพ่ือการก ากับดแูลกิจการท่ีดี 

ดงันี ้

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เป็นกรรมการอิสระทัง้คณะท าหน้าท่ี

พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือด ารง

ต าแหนง่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว้ ตลอดจนท า

หน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงู และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนมุตัิคา่ตอบแทน 

ซึ่งจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการจะต้องน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุตัิ 
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(2) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการน าหลกัการก ากับดแูลกิจการไป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร  และพนกังานได้

อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เ ปิดเผย ตรวจสอบได้ 

มีความเป็นธรรมกบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ตลอดจนมีประสิทธิภาพตอ่กิจการ สามารถสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ มีสว่นได้เสีย  

(3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเ ส่ียง 

ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความ

เส่ียงเพ่ือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุข้างต้น ด าเนินการตามหลกัการดงันี ้

1. ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้แตง่ตัง้บคุคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ ต้องมีการ

เปิดเผยข้อมูลของท่ีปรึกษานัน้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 

รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไมมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (แบบ 56-1 One Report) 
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2. ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้การ

ท าหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุยอ่ยมีความเป็นอิสระอยา่งแท้จริง 

3. เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุ

วตัถุประสงค์ต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมีการ

ประชุมอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี เพ่ือพิจารณาหารือและด าเนินการใดๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตาม

หน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1 เร่ืองท่ีก าหนดให้เป็นบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ครอบคลมุใน

เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 

เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และ

งบประมาณ ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

และผู้ มีสว่นได้เสีย ตลอดจนปลกูฝังคา่นิยมขององค์กรท่ีสะท้อนการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดีให้เกิดการปฏิบตัจินเป็นวฒันธรรมองค์กร 

(2) การติดตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและ

การด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 
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(4) การดแูลให้การด าเนินธุรกิจตอ่เน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนการพัฒนาพนกังาน ความ

ตอ่เน่ืองของผู้บริหาร (Succession Plan) 

โดยมีการแบง่บทบาทของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจนเป็น 3 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เร่ืองท่ีคณะกรรมการควรดูแลให้มีการด าเนินการ เช่น การก าหนดวัตถุประสงค์ 

เปา้หมายหลกัของบริษัท การดแูลโครงสร้าง และการปฏิบตัิของคณะกรรมการให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของบริษัท 

(2) เร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกับฝ่ายจดัการ เช่น การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ 

เป้าหมาย แผนงานประจ าปี การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความ

เส่ียงและการควบคมุภายใน 

(3) เร่ืองท่ีคณะกรรมการควรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ เช่น 

แผนงานท่ีคณะกรรมการอนมุตัแิล้ว การจดัซือ้จดัจ้าง การรับบคุลากรเข้าท างาน 

3.2 จดัท านโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัทและกฎบตัรของคณะกรรมการท่ีระบุหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ

นโยบายดงักล่าว รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็น

ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการและ 

ฝ่ายจดัการอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกบัทิศทางองค์กร 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ (ต่อ) 

39



 

 

39 

 

 

 
3.3 ส่งเสริมให้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใ ช้ในการด าเนินธุ ร กิจ 

คณะกรรมการตดิตามให้มีการปฏิบตัติามจรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งจริงจงั 

3.4 พิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการท่ี

อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ มีแนวทางท่ีชดัเจน และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของ

บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยท่ีผู้ มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ

คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการและ

การเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

3.5 จดัให้มีระบบการควบคมุด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิ

ตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อีกทัง้จดัให้มีบคุคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดังกล่าว และทบทวนระบบ

ท่ีส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/

 รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)

3.6 ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้

องค์กร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็น

ประจ า และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนเปิดเผยไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 

และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบว่าระดับความเส่ียงมีการ(แบบ 56-1 One Report) 

เปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ

ผิดปกตทิัง้หลาย 
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3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการ

ควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

 ประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)

3.8 จดัให้มีแนวทางด าเนินการท่ีชดัเจนกับผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้ มีส่วนได้เสียผ่าน

ทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสก าหนดให้ผ่าน

ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพ่ือสัง่การให้มีการตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการ

ท่ีบริษัทก าหนดไว้และรายงานตอ่คณะกรรมการ 

3.9 จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบระบบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงาน 

เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและผู้ มีส่วนได้เสียเกิดความมัน่ใจได้ว่าระบบการควบคมุท่ีมีอยู่นัน้ มีการ

ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทัง้ค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และ

พฒันาระบบการด าเนินงานท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมี

ความเป็นอิสระสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบได้อย่างเต็มท่ีและรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.10 ก ากับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิจการโดยสนับสนุนการน า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทัง้การก ากับดูแลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

3.11 ก ากบัดแูลให้มีนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในและเปิดเผยข้อมลูเพ่ือรักษาความ

ปลอดภยัของข้อมลู จดัการข้อมลูลบัเพ่ือไมใ่ห้เกิดข้อมลูร่ัวไหล ซึ่งข้อมลูอาจมีผลกระทบตอ่

ราคาหลกัทรัพย์ (Market sensitive information) 
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3.12 ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้โดยดแูล

ให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและรายงานต่อ

คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

3.13 ท าความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพันธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
และการด าเนินงานของบริษัท 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 

4.1 บริษัทจดัให้มีก าหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และ

แจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและ

เข้าร่วมประชมุได้ 

4.2 จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยจดัประชมุ อย่าง

น้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้มีการประชมุทกุเดือน บริษัทควรส่งรายงานผล

การด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการ

สามารถก ากับควบคุม และดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเน่ืองและทัน

การณ์ 
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4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีส าคัญได้น าเข้ารวมไว้แล้ว  โดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแตล่ะคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเข้าสูว่าระการประชมุ 

4.4 เอกสารประกอบการประชุมน าส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ

ก่อนวนัประชมุ 

4.5 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการบริษัททัง้หมดท่ีได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

4.6 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ี

กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสริมให้

มีการใช้ดลุยพินิจท่ีรอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเร่ืองท่ีน าสู่ 

ท่ีประชมุ รวมทัง้ประเดน็การก ากบัดแูลกิจการ 

4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้ จัดการเชิญผู้ บริหารระดับสู งเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง

และเพ่ือมีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
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4.8 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท 

หรือผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น 

คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดย

ถือเป็นคา่ใช้จา่ยของบริษัท 

4.9 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่าง

กนัเองตามความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ

โดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย 

 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองเป็น

ประจ าทกุปี เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข

ตอ่ไป โดยควรก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบกบัผลปฏิบตังิานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

5.2 การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ ด าเนินการประเมินทัง้คณะและรายบคุคล 

รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการ

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

6.1 การพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท จดัให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กบัระดบั

ท่ีปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาท  และความ

รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก

กรรมการแตล่ะคน  

6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด

ภายในกรอบท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

6.3 การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้ บริหารระดับสูง มาจาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายการก าหนด

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ ทัง้นีก้ารพิจารณาปรับค่าตอบแทนประเมินจากผลการด าเนินงานของ

บริษัทและผลการปฏิบตังิานของผู้บริหารแตล่ะบคุคล 
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง การ

ฝึกอบรมและให้ความรู้ อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก 

7.2 ทกุครัง้ท่ีมีการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทจดั

ให้มีเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการ  

จดัแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

7.3 คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผู้จดัการ รายงานเพ่ือทราบเป็นประจ าถึงแผนการพฒันา

และสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็น

แผนท่ีตอ่เน่ืองถึงผู้ สืบทอดงานในกรณีท่ีตนไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

7.4 คณะกรรมการจดัให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จดัการรายงานเป็น

ประจ าทุกปีถึงสิ่งท่ีได้ท าไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเม่ือพิจารณาแผน  

สืบทอดงาน 
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8. การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยก าหนด

นโยบายวา่คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากหลายสาขา เพ่ือให้สามารถให้

ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากท่ีสุด โดยการสรรหา

กรรมการจะต้องพิจารณาจากทกัษะท่ีคณะกรรมการยงัคงขาดอยู่ก่อนเป็นอนัดบัแรก และ

สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทตามวิธีการท่ีได้เปิดเผยไว้ลว่งหน้า 
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คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการปฐมนิเทศและการอบรมให้กบักรรมการ 

โดยมีนโยบายสรุปได้ดงันี ้

1. ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุครัง้ โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทน าเสนอ

เอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ ได้แก่ คู่มือ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน คูมื่อหลกัการก ากับดแูลกิจการ (ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ

ของบริษัท) ข้อบงัคบับริษัท โครงสร้างทนุ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน กฎหมาย 

ข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และหลกัสตูรการอบรมกรรมการ รวมทัง้ข้อมูล

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

ธุรกิจและการด าเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการท่ีเข้ารับต าแหน่งในบริษัทเป็น

ครัง้แรก 
 

2. มอบหมายให้บริษัทอ านวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเย่ียมชมกิจการ

เพ่ือให้เข้าใจการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึน้ 
 

3. ส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรมในหวัข้อหรือหลกัสตูรท่ีจะเพิ่มพนูความเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ีและภารกิจ ภายใต้แผนงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ โดย

กรรมการสามารถเข้ารับการอบรมท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ด าเนินการและรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมด เพ่ือให้มี

การปรับปรุงและการปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งตอ่เน่ือง 
 

การปฐมนิเทศ 
และการอบรมกรรมการ 
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4. มอบหมายให้เลขานุการบริษัท น าเสนอการทบทวนให้กับคณะกรรมการ ในเร่ืองคู่มือ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการก ากับดแูลกิจการ (ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณของ

บริษัท และนโยบายตา่งๆ ของบริษัท) กฎหมาย ข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เป็นประจ าทกุปี  

การปฐมนิเทศ 
และการอบรมกรรมการ (ต่อ) 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 

1. ปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นท่ีเห็นชอบด้านกฎหมาย ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดใน

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีต าแหน่ง

กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไป 

4. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก าหนด 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร 
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5. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ บ ริหารโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีไ ด้ รับการเสนอช่ื อจาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการผู้จดัการ 

ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้ จัดการ และมอบหมาย

อ านาจให้กรรมการผู้จดัการท าหน้าท่ีแทนบริษัท เก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของ

บริษัท 

6. พิจารณาอนมุตักิารก าหนดโครงสร้างการจดัการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของ

กิจการ  

7. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมี

อ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

8. พิจารณาแตง่ตัง้หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนกระท า

การอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก 

เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

9. พิจารณาอนุมตัิการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลกัในการ

ลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

10.พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร 

พอท่ีจะท าเชน่นัน้และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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11. พิจารณาอนุมัติเ ร่ืองท่ีมีสาระส าคัญ เช่น นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ  

การเข้าท ารายการระหวา่งกนัของบริษัท รายการท่ีเก่ียวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. พิจารณาอนมุตัเิร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มตจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

13. พิจารณาอนมุตัใิห้ความเห็นชอบเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจ าปีของบริษัท  

(2) ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัท เ ทียบกับแผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะตอ่ไปของปี 

 (3) การลงทนุในโครงการท่ีไมมี่ในงบประมาณประจ าปีหรือตามอ านาจการอนมุตัิ 

(4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการท่ีได้รับอนุมตัิไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบ

ลงทนุอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่งบลงทนุโครงการรวมเกินร้อยละ 10 

(5) การซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทนุท่ีไม่ขดั

กบัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมลูคา่เกินจ านวนท่ีมอบอ านาจ

ให้ฝ่ายบริหารตามอ านาจการอนมุตั ิ

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

ภาระหนีส้ิน้ยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 

(7) การท าสญัญาใดๆ ท่ีไม่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ และสญัญาท่ีเก่ียวกับการท า

 ธุรกิจปกตท่ีิมีความส าคญั 

(8) การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ส่วนท่ี

ไมเ่ข้าข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(9) ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลให้โครงสร้างเงินทนุของบริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเกิน 1.5:1 

 (10) การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

(11) การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบตัิท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบริหารความ

เส่ียง และการควบคมุภายใน 

 (12) การวา่จ้างผู้บริหารระดบัสงู 

 (13) การก าหนดและการเปล่ียนแปลงอ านาจอนมุตัิท่ีมอบให้ผู้บริหารระดบัสงู 

 (14) การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ และเลขานกุารบริษัท 

(15) การมอบอ านาจหน้าท่ีให้กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใด

คนหนึง่ รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าท่ีดงักล่าวต้อง

ไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อก าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

 (16) การแตง่ตัง้ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย  

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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 (17) การจดัให้มีและก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

(18) การปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบักรรมการ ผู้จดัการ 

ขึน้ไป 

(19) การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 

ประธานกรรมการ 

1. ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท   

2. ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบั และ

ระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

3. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ 

4. ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

5. ดแูลให้การตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งกรรมการและผู้ มีสว่นได้เสียเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

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

 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการทัว่ไปอาวุโส 

และผู้จดัการทัว่ไป 

ฝ่ายบริหาร มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่

ภายใต้กฎระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดงักล่าวต้องไม่มีลกัษณะเป็น

การมอบอ านาจท่ีท าให้ฝ่ายบริหารสามารถอนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มี

ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทย่อย

ของบริษัท ซึง่การอนมุตัริายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องผา่นมติท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/

หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณารายการดงักล่าวตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด ยกเว้นเป็นการอนมุตัิ 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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รายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขต

อ านาจหน้าท่ีได้ดงันี ้

1. รับผิดชอบดแูลการบริหารงานทัว่ไปท่ีมีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกตขิองบริษัท 

2. บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมทัง้ก าหนดระบบการบริหารงานด้านตา่งๆ ของบริษัท 

3. วางแผนและก าหนดโครงการด้านตา่งๆ ของบริษัท 

4. ก าหนดนโยบายตา่งๆ ของบริษัทเพ่ือการประกอบธุรกิจโดยปกต ิ

5. ก าหนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท 

6. บงัคบับญัชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบตัิการ การก าหนดหน่วยงาน  และก าหนดต าแหน่ง

หน้าท่ี ก าหนดความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าท่ีการบริหารงาน โดยค านงึถึงความเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 

7. ก าหนดแนวทางส าหรับการควบคมุการบริหารท่ีรัดกุมและเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิการ

บรรลเุปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท 

8. ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย 

ข้อบงัคบั และระเบียบบริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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9. ด าเนินกิจการและบริหารงานให้ เป็นไปตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วย

 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์

 ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอยา่งดีท่ีสดุ  

10. รายงานความก้าวหน้าจากการด าเนินงานตามมตแิละผลการด าเนินงานของบริษัทท่ี ส าคญัตอ่ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งตอ่เน่ืองตามก าหนดการประชมุ คณะกรรมการบริษัท  

11. ด าเนินกิจการของบริษัท ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน

 กับ กิจการของบ ริษัท  ไม่ ว่ าจะท า เ พ่ื อประ โยช น์ตนห รือผู้ อ่ื น  เ ว้นแต่จะ ไ ด้แ จ้ ง ใ ห้

 ผู้บงัคบับญัชาหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบ 

กิจการนัน้ๆ ได้  

ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และฝ่ายบริหาร (ต่อ) 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
บริษัทจะคดัเลือกกรรมการจาก 2 ชอ่งทาง ดงันี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหาผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
บญัชีรายช่ือคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยก่อนเป็น
อนัดบัแรก หากไมพ่บผู้ มีคณุสมบตัติรงตามความต้องการของบริษัทจงึจะสรรหาจากแหลง่อ่ืนๆ  

2. ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม 

 
กระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
  เม่ือได้รายช่ือผู้ มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แล้ว เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนจะน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพ่ือพิจารณา
คณุสมบตัเิบือ้งต้นและข้อมลูประกอบอ่ืนๆ  
 หากคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเห็นชอบจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุประจ าปีผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 การแตง่ตัง้กรรมการใหม่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมประจ าปีผู้ ถือหุ้น ตามก าหนดเวลา
ดงันี ้
 

ช่วงเวลา กิจกรรม 
สิงหาคม – พฤศจิกายน แจ้งช่ือผู้ มีคณุสมบตัิเหมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน  
พฤศจิกายน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนน าเสนอรายช่ือตอ่ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีมตเิห็นชอบน าเสนอตอ่ท่ีประชมุประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

มกราคม ของปีถดัไป ท่ีประชมุประจ าปีผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
และกระบวนการแต่งตัง้ 
กรรมการใหม่ 
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 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทุกปี โดย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมิน ซึ่งทางเลขานกุารบริษัทเป็นผู้รวบรวมและรายงานคณะกรรมการ

บริษัท ทัง้นีแ้บบประเมินผลปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แบง่เป็น 10 ด้านดงันี ้

 1. ความเป็นผู้น า 

 2. การก าหนดกลยทุธ์ 

 3. การปฏิบตัติามกลยทุธ์ 

 4. การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน 

 5. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

 6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

 7. การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 

 8. การสืบทอดต าแหนง่ 

 9. ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 

 10. คณุลกัษณะสว่นตวั 

 
 ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกน าไปปรับปรุงการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตาม

ขัน้ตอนตอ่ไป 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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จรรยาบรรณ นโยบายส าคัญ 
และระเบียบปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง 
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บริษัทก ำหนดให้มีจรรยำบรรณเพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีดีส ำหรับคณะกรรมกำร

ผู้บริหำร และพนกังำนยึดถือปฏิบตัิ เน่ืองจำกบริษัทเช่ือว่ำแนวทำงท่ีเก่ียวกับจรรยำบรรณเป็น

เคร่ืองมือส ำคญัในกำรน ำไปสูก่ำรปฏิบตังิำนท่ีดีขึน้ 

1. ขอบเขต 

จรรยำบรรณฉบบันีใ้ช้บงัคบัส ำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนรวมถึงบริษัทลูก 

บริษัทร่วม และกิจกำรอ่ืนๆ ท่ีบริษัทมีอ ำนำจควบคมุ รวมทัง้กิจกำรในตำ่งประเทศ ทัง้นี ้“พนกังำน” 

หมำยควำมถึง พนกังำนประจ ำ พนกังำนชัว่ครำว พนกังำนภำยใต้สญัญำพิเศษ ผู้ ร่วมสญัญำ และ

พนกังำนของบริษัทท่ีได้รับกำรวำ่จ้ำง 

2. การปฏิบัตติาม 

คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนมีควำมรับผิดชอบท่ีจะท ำควำมคุ้นเคยเข้ำใจและ

ปฏิบตัติำมจรรยำบรรณฉบบันี ้ตลอดจนนโยบำยอ่ืนๆ ของบริษัทท่ีออกมำเพิ่มเตมิ 

คณะกรรมกำรและผู้บริหำรพึงแสดงควำมยึดมัน่ต่อจรรยำบรรณฉบบันี  ้ โดยกำรปฏิบตัิตนเป็น

แบบอย่ำงท่ีดีส ำหรับพนกังำนอ่ืน เสริมสร้ำงบรรยำกำศของกำรท ำงำนให้เอือ้ต่อกำรปฏิบตัิตำม 

รวมทัง้ต้องมุง่มัน่ท่ีจะปอ้งปรำมและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดกำรละเมิดจรรยำบรรณ 

 

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
   ผู้บริหาร และพนักงาน 
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พนกังำนท่ีฝ่ำฝืนจรรยำบรรณหรือนโยบำยของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  หรือยินยอมให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชำ

ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณจะถูกพิจำรณำลงโทษทำงวินัย  ซึ่งอำจรวมถึงกำรเลิกจ้ำงกำรชดเชยควำม

เสียหำยและรับโทษทำงแพง่หรือทำงอำญำ 

ตวัอยำ่งของกำรกระท ำท่ีอำจน ำไปสูก่ำรลงโทษทำงวินยั 

• กำรประพฤตปิฏิบตัท่ีิฝ่ำฝืนตอ่นโยบำยของบริษัท 

• กำรขอให้ผู้ อ่ืนฝ่ำฝืนนโยบำยของบริษัท 

• กำรไม่รำยงำนกำรฝ่ำฝืนหรือพฤติกรรมท่ีน่ำสงสัยว่ำจะเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยของบริษัท

อยำ่งทนัทว่งที 

• กำรไมใ่ห้ควำมร่วมมือในกำรสอบสวนหำสำเหต ุอำจเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยของบริษัท 

• กำรให้ร้ำยพนกังำนผู้ อ่ืนโดยรำยงำนกำรฝ่ำฝืน หรือมีสว่นร่วมกำรฝ่ำฝืนนโยบำยของบริษัท 

• กำรไมแ่สดงออกซึง่ควำมเป็นผู้น ำและกำรขำดควำมระมดัระวงัตอ่พฤติกรรมซึ่งอำจจะขดัตอ่

นโยบำยของบริษัทหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
   ผู้บริหาร และพนักงาน (ต่อ) 
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3. ซ่ือสัตย์และเช่ือถือได้ 

เน่ืองจำกควำมซ่ือสัตย์ถือเป็นส่วนประกอบท่ีส ำคญัของควำมเช่ือถือและควำมไว้วำงใจหำก

บริษัทไมไ่ด้รับควำมเช่ือถือหรือควำมไว้วำงใจแล้ว บริษัทก็ย่อมจะประสบปัญหำในกำรด ำเนินธุรกิจ

บริษัทจึงต้องกำรบรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ อนัได้แก่กำรได้รับควำมไว้วำงใจและควำมพึงพอใจ

อยำ่งสงูสดุจำกลกูค้ำของบริษัท 

ดงันัน้ ผู้บริหำร กรรมกำร และพนักงำนของบริษัทจึงจ ำเป็นต้องยึดถือควำมซ่ือสัตย์ ควำม

ยตุธิรรม และควำมถกูต้อง เพ่ือให้ได้มำซึง่ควำมไว้เนือ้เช่ือใจของลกูค้ำของบริษัท 

4. ให้ความนับถือผู้อ่ืนอย่างสม ่าเสมอ 

คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทจะต้องประพฤติปฏิบตัิตนตอ่ผู้ อ่ืนดงัเช่นท่ีตน

ต้องกำรให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัติอ่ตนเอง 

ดงันัน้ ทกุคนในบริษัทจ ำเป็นจะต้องให้ควำมนบัถือต่อบคุคลใดๆ ก็ตำมท่ีบริษัทท ำกำรติดต่อ

หรือมีสว่นเก่ียวข้องด้วย 

 

1. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน (ต่อ) 
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5. ยุตธิรรมและไม่แบ่งแยก 

ควำมยตุิธรรม ควำมอดทน ควำมเคำรพย ำเกรงผู้ อ่ืน และควำมเสมอภำคเท่ำเทียมนัน้ จดัเป็น

ส่วนส ำคญัท่ีจะต้องมีอยู่ในองค์กร กำรแบง่แยกตำ่งๆ ไม่ว่ำจะเป็นชนชำติ เผ่ำพนัธุ์ เพศ ศำสนำ 

อำย ุเชือ้สำย หรือด้วยเหตใุดๆ ก็ตำม ถือเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยของบริษัทอยำ่งร้ำยแรง 

ทัง้นี ้ควำมเหล่ือมล ำ้อำจเป็นผลมำจำกกำรใช้หรือได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องหรือบริกำรท่ีไม่

เหมำะสม ดงันัน้พนกังำนของบริษัททุกคนควรจะใช้วิจำรณญำณอย่ำงระมดัระวงั  โดยอำจขอ

ค ำปรึกษำจำกฝ่ำยบริหำรจดักำรในกรณีท่ีพนกังำนดงักล่ำวเห็นว่ำตนไม่สำมำรถใช้วิจำรณญำณใน

กำรตดัสินเร่ืองนัน้ๆ ได้ 

6. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ รวมทัง้ลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร 

กำรละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ควำมลบัทำงกำรค้ำ และข้อตกลงเง่ือนไขในกำรอนญุำตให้ใช้สิทธิ

ใดๆ หรือสญัญำทำงกำรค้ำนัน้ ถือเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยในทกุกรณี 

กำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละวันของคณะกรรมกำร ผู้ บริหำร และ

พนกังำนบริษัทจะต้องเป็นไปตำมท่ีบริษัทก ำหนดไว้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตโดยถกูต้อง 
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7. การรักษาความลับ 

หลกักำรเร่ืองควำมซ่ือสตัย์ครอบคลมุถึงกำรรักษำควำมลบัของข้อมลู ซึ่งบริษัทได้ให้ค ำมัน่หรือ

สญัญำไว้ว่ำจะเก็บรักษำไว้เป็นควำมลบัไม่ว่ำจะชดัแจ้งหรือโดยปริยำย ซึ่งจะใช้ในกรณีท่ีบริษัท

ได้รับหรือรับทรำบข้อมลูอนัไม่เปิดเผยตอ่สำธำรณะชน บริษัท และไม่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิหน้ำท่ี

ตำมสญัญำใดๆ ของบริษัท คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนของบริษัทจะต้องเก็บรักษำ

ควำมลบัท่ีมีตอ่บริษัทของลกูค้ำ คูส่ญัญำ ผู้จดัหำวตัถดุิบ หรือสินค้ำให้กบับริษัท (Suppliers) หรือคู่

ค้ำทำงธุรกิจ หรือบคุคลอ่ืนใดเว้นแตบ่ริษัทพ้นจำกหน้ำท่ีในกำรรักษำควำมลบัดงักล่ำวตำมกฎหมำย

หรือตำมหลกัจรรยำบรรณฉบบันี ้

8. ความถูกต้องในการเก็บบันทกึข้อมูลของบริษัท 

ข้อมลูตำ่งๆ ของบริษัทจะต้องถกูจดัเก็บรักษำและท ำกำรบนัทึกไว้อย่ำงถกูต้อง และตรงตอ่เวลำ 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน โดยข้อมลูดงักล่ำวรวมถึงข้อมูลทกุประเภท เช่น ข้อมูลด้ำน

คณุภำพ ข้อมลูด้ำนควำมปลอดภยั ข้อมลูสว่นบคุคล และข้อมลูด้ำนกำรเงินและกำรบญัชี สมดุและ

รำยงำนด้ำนกำรเงินและกำรบญัชีทัง้หมดของบริษัท จะต้องแสดงธุรกรรมและเหตกุำรณ์ตำ่งๆ อย่ำง

ถกูต้องและเป็นไปตำมหลกักำรบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป อีกทัง้เป็นไปตำมระบบควบคมุภำยใน

และห้ำมจดัท ำข้อมลูเท็จหรือคลำดเคล่ือนโดยเด็ดขำด 
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9. ข้อมูลภายในและข้อมูลในการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

บริษัทห้ำมคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนใช้ข้อมลูภำยในท่ีมีสำระส ำคญัของบริษัทซึ่งยงั

ไม่ได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชน  เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืนซึ่งรวมถึงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ

บริษัท 

พนกังำน กรรมกำร และผู้บริหำรซึ่งอยู่ในหน่วยงำนท่ีทรำบข้อมลูภำยใน ควรหลีกเล่ียงหรืองด

กำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่

สำธำรณชน รวมถึงห้ำมพนกังำน กรรมกำร และผู้บริหำรเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จำกข่ำวสำรใดๆ ท่ี

เป็นควำมลบัของบริษัท 

พนกังำน กรรมกำร และผู้บริหำรต้องระมดัระวงัรักษำข้อมูลให้เป็นควำมลบั ไม่ใช้ต ำแหน่ง

หน้ำท่ีในบริษัทหรือข้อมูลท่ีได้รับระหว่ำงกำรปฎิบตัิงำนในบริษัทไปแสวงหำผลประโยชน์ในทำงมิ

ชอบหรือท ำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง  โดยบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหำกพบว่ำพนักงำน 

กรรมกำร และผู้บริหำรได้ใช้ข้อมลูภำยในหรือมีควำมประพฤติท่ีส่อไปในทำงท่ีจะท ำให้บริษัทได้รับ

ควำมเส่ือมเสียหรือเสียหำย 
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10. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

บริษัทมุง่หวงัให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรประพฤติ

และปฏิบตัิหน้ำท่ีภำยใต้กฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมถึงกำร

ปฏิบตัิตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดในเร่ืองของกำรย่ืนแบบภำษีและกำรช ำระภำษี  ซึ่งจะต้องกระท ำ

ภำยในเวลำท่ีก ำหนดและอยำ่งถกูต้องครบถ้วนและผำ่นกำรตรวจสอบอยำ่งถกูต้องแล้ว 

11. เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกิจ 

นโยบำยของบริษัทคือกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมแต่เต็มไปด้วยควำมมุ่งมั่นและแน่วแน่   

ในขณะเดียวกันบริษัทจะไม่น ำวิ ธีท่ีผิดกฎหมำยหรือผิดศีลธรรมมำใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 

ท่ีน ำมำใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรแข่งขัน  รวมทัง้ห้ำมมิให้มีกำรลักลอบขโมยหรือใช้ข้อมูลใดๆ  

ท่ีส ำคัญข้อมูลทำงกำรค้ำ หรือควำมลับทำงกำรค้ำซึ่งมิได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูลหรือ 

ท ำกำรล่อลวงหรือกระท ำกำรใดให้พนักงำนลูกจ้ำงเดิมหรือลูกจ้ำงปัจจุบันของบริษัทดังกล่ำว

เปิดเผยข้อมลูอนัเป็นควำมลบันัน้ๆ ให้แก่บริษัท 
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12. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

กำรปฏิบตังิำน กำรด ำเนินกำร และกำรตดัสินใจใดๆ ของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน

เป็นไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นเท่ำนัน้ 

ห้ำมผู้ บริหำร กรรมกำร และพนักงำนของบริษัทน ำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ

เพ่ือให้เกิดควำมเก่ียวพนัทำงด้ำนกำรเงินกบัผู้จดัหำวตัถดุิบหรือสินค้ำให้กบับริษัท (Suppliers) คูค้่ำ

หรือคูแ่ขง่ของบริษัท 

13. การส่ือสาร 

บริษัทยึดมั่นในกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย์และเปิดเผยกำรส่ือสำรทัง้ภำยในและ

ภำยนอกองค์กรจะต้องถกูต้อง เท่ียงตรง ตรงไปตรงมำ และใช้ช่องทำงในกำรส่ือสำรให้เหมำะสมกบั

แตล่ะสถำนกำรณ์ 

ห้ำมกำรส่ือสำร กำรตีพิมพ์ ประกำศ ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรท่ีไม่เป็นจริง  บิดเบือน

ประสงค์ร้ำย หรือท ำลำยช่ือเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่ือด้วยวำจำหรือลำย

ลกัษณ์อกัษรก็ตำม 

กำรส่ือสำรทุกครัง้ต้องใช้ภำษำและน ำ้เสียงท่ีสุภำพไม่ท ำให้ภำพพจน์และช่ือเสียงของบริษัท 

ต้องเส่ือมเสีย 
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14. การคุกคาม 

บริษัทยึดมั่นในกำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพและปรำศจำกกำร

คุกคำมใดๆ กรณี ท่ีบริษัทได้ รับรำยงำนเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมใดท่ีขัดต่อแนวปฏิบัติ  

หำกเป็นจริงจะท ำกำรลงโทษทำงวินยัโดยรูปแบบตำ่งๆ ของกำรคกุคำม ได้แก่ 

(ก) กำรคกุคำมทำงวำจำ เชน่ บดิเบือนใสค่วำม หรือท ำให้เส่ือมเสียช่ือเสียง 

(ข) กำรคกุคำมทำงกำย เชน่ กำรขม่ขูท่ ำร้ำยร่ำงกำย ขูจ่ะท ำร้ำยร่ำงกำย 

(ค) กำรคุกคำมท่ีมองเห็นได้ เช่น กำรส่ือข้อควำมก้ำวร้ำว กำรแสดงอำกัปกิริยำ หรือ

รูปภำพท่ีก่อให้เกิดควำมขุน่เคือง 

(ง) กำรคกุคำมทำงเพศ เช่น กำรเกีย้วพำรำสี กำรร้องขอผลประโยชน์ทำงเพศ หรือกำร

ลว่งละเมิดทำงเพศด้วยกำยและวำจำอ่ืน 

15. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพตดิ 

ห้ำมพนกังำนครอบครอง ซือ้ ขำย ขนย้ำย ด่ืม หรือใช้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยำเสพติด หรือสำร

ควบคมุ (ยกเว้นตำมใบสัง่แพทย์) ในพืน้ท่ีของบริษัท ห้ำมพนกังำนเล่นกำรพนนัทกุประเภทในพืน้ท่ี

ของบริษัท 
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16. ข้อแนะน า 

จรรยำบรรณของบริษัทไม่สำมำรถให้แนวทำงท่ีครอบคลมุทกุสถำนกำรณ์ หรือให้ค ำตอบกบัทกุ

ค ำถำมท่ีเกิดขึน้ได้ จงึจ ำเป็นอยำ่งยิ่งท่ีบริษัทจะต้องพึง่พำดลุยพินิจของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนกังำนท่ีจะพิจำรณำวำ่อะไรคือควำมถกูต้อง รวมถึงรู้วำ่เม่ือใดควรปรึกษำหำรือกบัผู้ อ่ืนเพ่ือให้เกิด

แนวทำงพฤตกิรรมท่ีเหมำะสม 

เม่ือเกิดควำมไมแ่นใ่จวำ่สิ่งใดเป็น “สิ่งท่ีถกูต้องควรปฏิบตั”ิ ให้ตัง้ค ำถำม 5 ข้อ ตอ่ไปนี ้

1. ควำมปลอดภยั – สิ่งท่ีข้ำพเจ้ำจะปฏิบตัิ หรือละเว้นไม่ปฏิบตัินัน้ ส่งผลให้เกิดควำม

เสียหำยตอ่ชีวิตสขุภำพหรือควำมปลอดภยัของผู้ อ่ืนหรือไม่ 

2. กฎข้อบงัคบั – สิ่งท่ีข้ำพเจ้ำจะปฏิบตัิหรือละเว้นไม่ปฏิบตัินัน้ ฝ่ำฝืนกฎหมำยของ

ประเทศ กฎหมำยท้องถ่ิน หรือกฎระเบียบใดๆ หรือไม ่

3. นโยบำย – สิ่งท่ีข้ำพเจ้ำจะปฏิบตัิหรือละเว้นไม่ปฏิบตัินัน้  ขดัต่อนโยบำยระเบียบ

แนวทำงปฏิบตัขิองบริษัทท่ีอนมุตัไิว้หรือไม่ 

4. ควำมภำคภูมิใจ – หำกสิ่งท่ีข้ำพเจ้ำจะปฏิบตัิหรือละเว้นไม่ปฏิบตัินัน้ ได้ล่วงรู้ถึง

ผู้บงัคบับญัชำหรือหมูเ่พ่ือนของพนกังำน ข้ำพเจ้ำจะเกิดควำมละอำยหรือไม ่

5. ภำพพจน์ – สิ่งท่ีข้ำพเจ้ำเจตนำปฏิบตัิหรือละเว้นไม่ปฏิบตัินัน้ เป็นกำรไม่เหมำะสม ไม่

ซ่ือสตัย์ หรือสง่ผลให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ภำพพจน์บริษัทหรือไม่ 
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หำกค ำตอบข้อใดข้อหนึง่ของค ำถำมข้ำงต้นคือ “ใช่” เป็นไปได้ว่ำสิ่งท่ีท่ำนจะปฏิบตัิหรือละเว้นไม่

ปฏิบตัินัน้ อำจเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือขดัต่อจรรยำบรรณ หรือกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจควรหำรือ

ผู้บงัคบับญัชำของทำ่นหรือหนว่ยงำนด้ำนทรัพยำกรบคุคล 

 

ควำมยตุธิรรม ควำมซ่ือสตัย์ และคณุธรรมถือเป็นหลกัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและ

ในขณะเดียวกนับริษัทมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริกำรท่ีเป็นเลิศ ควำมมุ่งมัน่ดงักล่ำวต้องเป็นส่วนหนึ่ง

ของตวัตนของผู้บริหำร กรรมกำร และพนกังำนทกุคน มีกำรแสดงออกอย่ำงชดัเจนทัง้โดยวำจำกำร

กระท ำและกำรวำงตวั 

 

กำรแสดงออกด้วยควำมเคำรพนบัถือ ควำมใส่ใจ และควำมกระตือรือร้นจะต้องปรำกฏชดัใน

กำรติดต่อกับลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรต่อหน้ำ กำรพูดคยุทำงโทรศพัท์ หรือกำรติดต่อด้วย

จดหมำย 
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2.1 จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ด้วยควำมมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพและมีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ มี

สว่นได้เสีย ทัง้ในเร่ืองกำรด ำเนินธุรกิจและเร่ืองบคุลำกร บริษัทจึงก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิส ำหรับ

คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนเพ่ือยดึถือปฏิบตัใินกำรด ำเนินงำน ดงันี ้

1. จรรยำบรรณตอ่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมุ่งมัน่ให้มีกำรด ำเนินธุรกิจซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงมัน่คง มี

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดยค ำนึงถึงสภำวะควำมเส่ียงในปัจจบุนัและอนำคต เพ่ือให้เกิดกำร

เพิ่มมูลค่ำให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว บริษัทมีหน้ำท่ีในกำรด ำเนินงำนเปิดเผยข้อมูลให้เกิดควำม

โปร่งใส เป็นธรรม และพยำยำมอยำ่งเตม็ท่ีในกำรปกปอ้งทรัพย์สินและธ ำรงไว้ซึง่ช่ือเสียงของบริษัท 

2. จรรยำบรรณตอ่พนกังำน 

บริษัทถือว่ำพนกังำนเป็นส่วนส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำรขบัเคล่ือนองค์กรให้เติบโตไปข้ำงหน้ำดงันัน้  

บริษัทจึงปฏิบตัิตอ่พนกังำนอย่ำงเป็นธรรม ก ำหนดคำ่ตอบแทนท่ีเหมำะสม และจดัให้มีสวสัดิกำร

ตำ่งๆ แก่พนกังำน เช่น รถรับส่ง เคร่ืองแบบพนกังำน กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี ห้องพยำบำลกำร 

ประกนัอบุตัเิหต ุประกนัสขุภำพ กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัสง่เสริมให้พนกังำนได้พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถโดยจดัให้ได้รับกำรอบรม

เพิ่มเติมในส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนเปิดโอกำสให้พนกังำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเปำ้หมำย

ขององค์กรร่วมกบัผู้บริหำร เพ่ือให้พนกังำนตระหนกัถึงควำมส ำคญัของตนเองท่ีบริษัทมอบให้และ

เพ่ือกำรท ำงำนท่ีมีเปำ้หมำยไปในทิศทำงเดียวกนั 
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3. จรรยำบรรณตอ่ชมุชนและสงัคม 

บริษัทมีควำมมุง่มัน่ท่ีจะอยูร่่วมกนักบัชมุชนและสงัคมอยำ่งมีควำมสขุ ช่วยเหลือดแูลกนัและกนั

และมีส่วนร่วมพฒันำเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทัง้มุ่งเน้นกระบวนกำรท ำงำนร่วมกับ

ชมุชน และสง่เสริมกิจกรรมตำ่งๆ ของชมุชนทัง้ใกล้ไกลตำมนโยบำยของบริษัทและสอดคล้องกบัทิศ

ทำงกำรพฒันำของภำครัฐ เพ่ือพฒันำคณุภำพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่ำงยัง่ยืน โดยมีแนว

ปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

1. ด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจท่ีค ำนงึถึงประโยชน์และควำมยัง่ยืนของชมุชนและสงัคมเป็นส ำคญั  

2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรร่วมประชุม แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และให้ควำม

ร่วมมือกบัหนว่ยงำนตำ่งๆ เพ่ีอกำรพฒันำชีวิตควำมเป็นอยูข่องชมุชนอยำ่งสม ่ำเสมอ  

3. ก ำหนดให้มีกำรวำงแผนและมำตรกำรปอ้งกนั / แก้ไข เม่ือเกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและ

ชมุชน อนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท (ถ้ำมี)  

4. จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม โดยกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนและส่งเสริมให้

พนกังำนร่วมปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีของสงัคมและมีจิตอำสำ  

5. มุง่เน้นท่ีจะพฒันำควำมรู้และกำรศกึษำของเยำวชนไทยตำมศกัยภำพท่ีมีอยู่ของบริษัท  

6. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในท้องถ่ิน ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนของ

สถำนศกึษำ ศำสนสถำน และสุขลกัษณะของเยำวชนและผู้ ด้อยโอกำส รวมถึงสิ่งแวดล้อม

ของชมุชน  

7. ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงศำสนำและอนุรักษ์วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอนัดีงำมของ

ท้องถ่ิน  
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8. สง่เสริมกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบัธุรกิจชมุชนท้องถ่ิน และให้โอกำสในกำร

เป็นคูค้่ำกบับริษัทฯ  

9. สร้ำงรำยได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยกำรสรรหำและสนับสนุนในกำรจ้ำงงำนและ

ผลิตภณัฑ์ของชมุชน ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ชมุชนมีควำมรู้เพ่ือกำรประกอบ

อำชีพและสำมำรถน ำเอำควำมรู้ไปสร้ำงหรือสง่เสริมครอบครัวและชมุชนให้มีรำยได้เพิ่มและ

สำมำรถอยูไ่ด้ด้วยตนเอง  

10. ส่ือสำรกับชุมชนและสังคมอย่ำงสม ่ำเสมอและมีควำมโปร่งใส ตลอดจนเผยแพร่และ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้

รับทรำบ 

4. จรรยำบรรณตอ่ลกูค้ำ 

บริษัทมีควำมมุง่มัน่ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำให้ดีท่ีสุดและด ำเนินนโยบำยเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญโดยบริษัท

ตัง้เป้ำหมำยและปลูกฝังอบรมให้พนกังำนทกุคนในองค์กร มีควำมเข้ำใจและยึดมัน่ในควำมเป็น

ธรรม ทัง้ในด้ำนรำคำ คณุภำพ กำรให้บริกำร และควำมซ่ือสตัย์ในกำรท ำธุรกิจ 

5. จรรยำบรรณตอ่เจ้ำหนี ้

บริษัทปฏิบตัติำมเง่ือนไขตำมข้อตกลงและหน้ำท่ีอย่ำงเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปร่งใส

ตอ่เจ้ำหนีท้ำงธุรกิจโดยเคร่งครัด 
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6. จรรยำบรรณตอ่คูแ่ขง่ 

บริษัทด ำเนินธุรกิจและแขง่ขนัอยำ่งยตุธิรรม มีจริยธรรม และโปร่งใส 

7. จรรยำบรรณตอ่คูค้่ำ 

บริษัทได้ก ำหนดจริยธรรมทำงธุรกิจ  จรรยำบรรณและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

โดยจะไม่เ รียกร้อง  ไม่ รับ ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกับคู่ค้ำและรักษำควำมลับ 

เ พ่ื อ ใ ห้กำรด ำ เนินธุ ร กิจกับคู่ ค้ ำ เ ป็นไปอย่ำ ง เหมำะสม  มีประสิท ธิภำพและยุติ ธ ร รม 

ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

8. ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

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

โดยมีแนวปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ปฏิบตัติำมกฎหมำยและข้อบงัคบัตำ่งๆ ด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อม  

2. ปฏิบตัติำมระบบมำตรฐำน ISO 14001  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ มีมำตรกำรประหยัด

พลงังำน และสง่เสริมกระบวนกำรน ำทรัพยำกรกลบัมำใช้ใหมต่ลอดกระบวนกำรทำงธุรกิจ  
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4. จดัให้มีระบบกำรท ำงำนท่ีมุง่เน้นให้เกิดควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนอย่ำง

เหมำะสม เช่น กำรมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอำจเกิดขึน้ในระหว่ำงปฏิบตัิงำน กำรจดัสถำนท่ี

ท ำงำนให้สะอำดและถูกสุขลักษณะ เพ่ือให้บุคลำกรตลอดจนผู้ เข้ำมำในบริษัททุกคน

ปลอดภยัจำกอนัตรำยจำกอบุตัเิหตแุละโรคภยั  

5. ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนกังำนต้องเอำใจใส่อย่ำงจริงจงัต่อกิจกรรมทัง้ปวงท่ีจะเสริมสร้ำง

คณุภำพด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิงำนด้วยจิตส ำนึกถึงควำม

ปลอดภยั และค ำนงึถึงสิ่งแวดล้อมตลอดเวลำ  

6. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับควำมสมัพันธ์ของกำรด ำเนินงำนของบริษัท และส่ือสำรกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ให้พนกังำนและผู้ เก่ียวข้อง

รับทรำบอยำ่งตอ่เน่ือง  
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2.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

1. พนกังำนทกุระดบัของบริษัทต้องท ำควำมเข้ำใจกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัเจ้ำหน้ำท่ีและควำม

รับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถ่ีถ้วนและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด  หำกไม่แน่ใจให้ขอ

ค ำปรึกษำจำกส ำนกักฎหมำย ห้ำมปฏิบตัไิปตำมควำมเข้ำใจของตนเองโดยไมมี่ค ำแนะน ำ 

2. บริษัทจดัรวบรวมกฎหมำย กฎ และระเบียบของทำงรำชกำรให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้พนกังำน

ศกึษำและกำรอบรมด้ำนกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องแก่พนกังำนอยำ่งเหมำะสมพอควร 

3. บริษัทต้องปฏิบตัิตำมหลกัมนษุยชนสำกลอย่ำงเคร่งครัด ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลกัสิทธิ

มนษุยชนสำกลแก่พนกังำน เพ่ือน ำไปปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินงำนและไม่สนบัสนนุ

กิจกำรท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสำกล 

4. เม่ือพนกังำนต้องไปปฏิบตัิงำนในตำ่งประเทศพนกังำนควรศึกษำกฎหมำย ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลำยทำงก่อนกำรเดินทำง  เพ่ือให้แน่ใจว่ำสินค้ำ

ตวัอยำ่งสินค้ำ และอปุกรณ์ท่ีน ำไปด้วย เอกสำรในกำรเดินทำง วตัถปุระสงค์ของกำรเดินทำง

และกำรปฏิบตัิงำนในประเทศปลำยทำงไม่ผิดกฎหมำย ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี

และวฒันธรรมของประเทศปลำยทำง 
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2.3 จรรยาบรรณว่าด้วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการเป็นกลาง 

ทางการเมือง 

บริษัทเคำรพควำมแตกต่ำงด้ำนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน โดยไม่

กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรขดัตอ่วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนัน้ๆ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค

กำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึง่ หรือผู้ มีอ ำนำจทำงกำรเมืองคนใดคนหนึง่ 

2. บริษัทไม่น ำเงินทุนทรัพยำกรของบริษัทไปใช้ในกำรสนับสนุนแก่พรรคกำรเมืองหรือ

นกักำรเมืองใดๆ ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

3. บริษัทไมมี่สว่นร่วมในกำรหำเสียงหรือโฆษณำให้พรรคกำรเมืองหรือนกักำรเมืองใดๆ ในพืน้ท่ี

ของบริษัท รวมถึงไมใ่ช้ทรัพยำกรหรือทรัพย์สินของบริษัทในกำรนัน้ 
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4. บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับไปใช้สิทธิเลือกตัง้ตำมรัฐธรรมนูญ  ทัง้นีบ้ริษัทไม่มี

นโยบำยท่ีจะให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมแก่นกักำรเมืองหรือ

พรรคกำรเมืองใดๆ เพ่ือผลประโยชน์ของนกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองนัน้ๆ 

5. พนกังำนทุกระดบัของบริษัทสำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองท่ีพึงมีโดยเป็นกำรกระท ำในนำม

ของแต่ละบุคคล รวมทัง้ไม่ใช้ต ำแหน่งในบริษัทหรือช่ือหรือตรำบริษัทชกัจูงผู้ อ่ืนให้จ่ำยเงิน

อดุหนนุหรือให้กำรสนบัสนนุแก่นกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใดๆ 

6. ยดึมัน่ในระบอบประชำธิปไตยและสง่เสริมให้พนกังำนใช้สิทธิเลือกตัง้ตำมรัฐธรรมนญู 

2.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  หมำยถึง กำรขดักันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม (Conflict of Interests) สถำนกำรณ์ หรือกำรกระท ำท่ีคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 

ท่ีมีผลประโยชน์ส่วนตนมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจ หรือกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีในต ำแหน่ง ท่ีบุคคลนัน้

รับผิดชอบอยูแ่ละสง่ผลกระทบตอ่ประโยชน์สว่นรวม 

บริษัทสนบัสนนุให้พนกังำนหลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีซึง่ผลประโยชน์สว่นตวัของพนกังำน 

และผลประโยชน์ของบริษัทเกิดควำมขดัแย้งกันในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผู้จดัหำวตัถุดิบหรือสินค้ำให้กับ

บริษัท (Suppliers) และบคุคลภำยนอกอ่ืนใด 
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1. ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์รวมถึงควำมพยำยำมท่ีจะเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลบัของ

บริษัทให้กบับคุคลภำยนอกในระหว่ำงหรือภำยหลงัระยะเวลำกำรจ้ำงงำนของพนกังำน ของ

บริษัทโดยปรำศจำกอ ำนำจโดยชอบ 

2. พนกังำนต้องหลีกเล่ียงกำรขดัแย้งระหวำ่งผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบริษัทใน

กำรตดิตอ่กบัคูค้่ำและบคุคลอ่ืนใด 

3. ห้ำมมิ ใ ห้กรรมกำรและลูก จ้ำงใ ช้ ข้อมูลภำยในเ พ่ือผลประโยชน์ของตนเองและ

บุคคลภำยนอก ข้อมูลภำยในรวมถึงข้อมูลท่ีไม่ได้มีกำรเปิดเผยสู่สำธำรณชนภำยใต้

กฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

4. ระหว่ำงท่ีปฏิบตัิงำนให้บริษัทและหลงัจำกพ้นสภำพกำรปฏิบตัิงำนแล้ว พนกังำนจะต้องไม่

เปิดเผยข้อมลูท่ีถือว่ำเป็นควำมลบัของบริษัทเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ ใดทัง้สิน้ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูล

อิเล็คทรอนิกส์ ข้อมูลกำรเงิน กำรปฏิบตัิงำน ข้อมลูธุรกิจ แผนงำนในอนำคตของบริษัท และ

อ่ืนๆ 

5. กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทจะต้องไม่รับต ำแหน่งกรรมกำรหรือท่ีปรึกษำของบริษัท

ภำยนอกซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  และในทำงธุรกิจของบริษัท 

กรรมกำรและพนักงำนจะต้องได้รับกำรอนุมัติก่อนท่ีจะเข้ำไปรับต ำแหน่งใดๆ ในธุรกิจ

ดงักลำ่ว เว้นแตไ่ด้มีกำรเปิดเผยตอ่คณะผู้บริหำรแล้ว 

6. พนกังำนจะต้องใช้ทรัพยำกรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและไม่ใช้ทรัพยำกร

ของบริษัทในกำรก่อให้เกิดประโยชน์สว่นตน 
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7. กรรมกำรหรือพนกังำนจะต้องแจ้งตอ่บริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยทนัทีหำกครอบครัวของ

ตนเข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทอ่ืนๆ ท่ีจะน ำไปสูค่วำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัท 

8. กำรท่ีพนกังำนไปเป็นกรรมกำรหรือท่ีปรึกษำในบริษัทองค์กรหรือสมำคมทำงธุรกิจอ่ืนจะต้อง

ไม่ขัดต่อประโยชน์และกำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยตรง  รวมทัง้ ต้องได้ รับกำรอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษัทก่อน 

พนกังำนต้องอทุิศตนและเวลำให้แก่กิจกรรมของบริษัทอย่ำงเต็มท่ี โดยไม่ใช้เวลำงำนท ำงำนอ่ืน

ใดอนัท่ีเป็นประโยชน์สว่นตวัและไมเ่ก่ียวข้องกบังำนในหน้ำท่ี 

การขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดจากกรณีอ่ืนๆ 

1. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนรับต ำแหนง่กรรมกำรหรือท่ีปรึกษำของบริษัท

ภำยนอกซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และในทำงธุรกิจของบริษัท เว้นแต่

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนจะได้รับกำรอนมุตัิก่อนท่ีจะเข้ำไปรับต ำแหน่งใดๆ ใน

ธุรกิจดงักลำ่วหรือเว้นแตไ่ด้มีกำรเปิดเผยตอ่ผู้บริหำรแล้ว 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนจะต้องใช้ทรัพยำกรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงูสุด

ตอ่บริษัทและไมใ่ช้ทรัพยำกรของบริษัทในกำรก่อให้เกิดประโยชน์สว่นตน 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนจะต้องแจ้งตอ่บริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทนัที เม่ือ

ครอบครัวของตนเข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทอ่ืนๆ ท่ีจะน ำไปสู่ควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ของบริษัท 
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2.5 จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เก่ียวข้องกัน 

การขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท 

1. ในกรณีท่ีมีการท ารายการระหวา่งกนั ระหวา่งบริษัทหรือบริษัทยอ่ยกบับริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีมีการขดัแย้ง บริษัทมีมาตรการท่ีสามารถให้ความคุ้มครองผู้ ถือหุ้นได้

อยา่งเป็นธรรมโดยสามารถตดิตามผลการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าวได้ นอกจากนีก้ารท า

รายการดงักลา่วบริษัทได้ก าหนดให้มีการผา่นกระบวนการท่ีโปร่งใสคือผู้ ท่ีมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์จะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจอนุมตัิรายการและการตดัสินใจท ารายการนัน้

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสดุของบริษัทโดยเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลและเป็นไปในราคาหรือ

เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

2. บริษัทก าหนดห้ามบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งตามความหมายท่ีปรากฏตามหลกัเกณฑ์จาก

ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วมนัน้ เว้นแตแ่สดงได้ว่าบุคคลดงักล่าวเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่จากบริษัทหรือเป็นกรณีมีเหตุจ าเป็นสมควร  โดยสามารถแสดงได้ว่าบริษัทหรือ

บริษัทยอ่ยมีมาตรการท่ีจะปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
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บริษัทได้จัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์  ซึ่งมาตรการดงักล่าว

สามารถตรวจสอบได้ โดยแนวทางการด าเนินการท่ีจะถือว่าสามารถปอ้งกนัการถ่ายเทผลประโยชน์

ได้ ได้แก่ 

 การรับรองโดยกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีข้อก าหนดท่ีชัดเจนให้

กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ด าเนินการในการตดัสินใจเก่ียวกบัรายการ

ระหวา่งกนั โดยกรรมการต้องรับรองแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วนว่าจะเปิดเผย

ชนิดและมลูคา่ของรายการดงักล่าว พร้อมทัง้เหตผุลในการเลือกรายการนีต้อ่ท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้ นของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56 -1 One 

Report) 

 การรับรองโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นบคุคลท่ี 3 กรณีท่ีกรรมการไมมี่สว่นได้เสีย ไม่มีความช านาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากการพิจารณารายการดงักล่าวต้องใช้

ความรู้ความช านาญพิเศษ บริษัทได้จดัให้มีบคุคลท่ีมีความรู้ความช านาญเป็นผู้ ให้ความเห็น

เก่ียวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนัน้  เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของ

คณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี โดยบคุคลท่ี 3 ดงักล่าวเป็นอิสระจากบริษัทและผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง 
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2.6 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน 

การขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทท่ีมีสาระส าคญั

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน หรือโดยบคุคลใดก็ตามท่ีรับทราบข้อมลูภายในอนั

เป็นสาระส าคญัและมีผลกระทบต่อราคาจากหลักทรัพย์  ซึ่งข้อมูลนัน้ยังไม่ได้เปิดเผยในตลาด

หลกัทรัพย์ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 และ

หลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง กฎหมายก าหนดห้ามใช้ข้อมลูภายในเพ่ือซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนเปิดเผย

ตอ่สาธารณชนเพ่ือให้การซือ้ภายในตลาดหลกัทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม เน่ืองจากข้อมลูภายในถือ

เป็นปัจจยัส าคญัท่ีนกัลงทนุใช้ในการตดัสินใจลงทนุ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ขายกิจการ การน า

ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดหรือข้อมูลจากทางการเงินอ่ืนๆ การเปิดเผยข้อมลูภายในของบริษัทไม่

สามารถกระท าได้ หากไมมี่เหตผุลเพียงพอและไมไ่ด้รับการยินยอมจากผู้ มีอ านาจของบริษัท 
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2.7 จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

1. บริษัทมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม ทัง้นีห้้ามมิให้กรรมการ

หรือพนกังานของบริษัทกระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมเสียตอ่ช่ือเสียงท่ีดี

ของบริษัท 

2. ห้ามกรรมการและพนกังานของบริษัทเสนอสินจ้างหรือของก านลัให้แก่ผู้จดัหาวตัถุดิบหรือ

สินค้าให้กับบริษัท (Suppliers) หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และในทางกลบักันห้ามกรรมการและ

พนกังานของบริษัทสนองรับการให้สินจ้างหรือของรางวลัใดๆ  จากผู้จดัหาวตัถดุิบหรือสินค้า

ให้กบับริษัท (Suppliers) หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวเช่นกนั อย่างไรก็ดีข้อห้ามนีไ้ม่รวมถึงการ

ให้ของขวญัของก านลัท่ีเหมาะสมตามเทศกาลหรือตามประเพณีนิยมท่ีผู้ รับพึงจะได้รับตาม

สมควร 

3. หากกรรมการและพนกังานได้รับของขวญัในรูปของเงินหรือสิ่งของท่ีพิจารณาว่ามีมลูคา่เกิน

กว่า 3,000 บาทหรือมีมลูคา่ท่ีไม่เหมาะสม ให้แจ้งฝ่ายตรวจสอบภายในทราบหรือพิจารณา

ด าเนินการตามความเหมาะสม 

4. กรรมการและพนักงานจะต้องปฏิเสธงานบันเทิงหรือสิ่งบันเทิงต่างๆ  ซึ่งจัดให้โดย

บคุคลภายนอกซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกบับริษัท ซึ่งนอกเหนือขอบเขตท่ีพึงมีตามสภาพธุรกิจของ

บริษัทและเหมาะสมตามเทศกาลหรือประเพณีนิยมอนัสมควร 
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2.8 จรรยาบรรณว่าด้วยการส่ือสารการตลาด 

การส่ือสารทางการตลาดมีส่วนส าคญัในการสร้างคา่นิยมท่ีดีของบริษัทต่อสงัคม  โดยแนะน า

นวตักรรมของบริษัทไปสูป่ระชาชนบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัด้ิานการส่ือสารทางการตลาด ดงันี ้

1. บริษัทควรละเว้นการให้ข้อมลูท่ีบดิเบือนหรือบกพร่องไมส่มบรูณ์ 

2. บริษัทควรละเว้นการโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือท่ีอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด 

3. บริษัทควรละเว้นการโฆษณาหรือให้ข่าวสารต่อส่ือมวลชนท่ีบิดเบือนความจริงหรือผิด

วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็นการให้ร้ายป้ายสีคู่แข่งขันไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 
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2.9 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

1. ทรัพย์สินของบริษัท หมายถึง สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ 

ข้อมลู สิทธิ ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนทรัพยากรใดๆ ของบริษัทหรือท่ีบริษัทมีสิทธิอยู่ 

2. พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัดและเกิด

ประโยชน์แก่บริษัทอยา่งเตม็ท่ี และดแูลมิให้เส่ือมเสียสญูหาย 

3. ข้อมลูและเอกสารทางธุรกิจเป็นทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัท หน่วยงานแตล่ะหน่วยงานต้อง

ก าหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ระดบัความลบัของเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารดงักล่าว

ให้ถกูต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ 

4. พนกังานจะต้องจดัท าเอกสารทางธุรกิจ บญัชีและการเงิน และรายงานต่างๆ ท่ีน าส่งส่วน

ราชการและบุคคลอ่ืนๆ ทัง้หมดอย่างรอบคอบและด้วยความสุจริต และจะต้องได้รับการ

บนัทกึตามวิธีการทางบญัชีของบริษัทท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีก าหนด 

5. พนกังานต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ทางบญัชี การเงิน และการควบคมุภายในอย่างเคร่งครัด

ตลอดเวลา และต้องแจ้งต่อผู้ รับผิดชอบในหน่วยงานหรือคณะท างานก ากับดแูลกิจการท่ีดี

หากพบความผิดพลาดใดๆ ในการปฏิบตังิาน 
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2.10 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

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

1. พนกังานทกุระดบัของบริษัทต้องปฏิบตัิงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง 

หากปฏิบตัหิน้าท่ีบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายนอกบริษัทให้ตรวจสอบลิขสิทธ์ิก่อนทกุครัง้ ห้าม

ตดิตัง้หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธ์ิไมถ่กูต้องในบริษัทโดยเด็ดขาด 

2. พนกังานทกุระดบัของบริษัทต้องเก็บรักษารหสัผ่านของตนให้เป็นความลบั ไม่บอกบคุคลอ่ืน

เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้าถึงรหสัผ่านของตน รวมทัง้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือเข้าไปยัง

เวบ็ไซต์ท่ีไมคุ่้นเคยอนัอาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

3. พนกังานทุกระดบัของบริษัทต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้าย ละเมิด หรือรบกวนการท างาน

ผู้ อ่ืน และจดัให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องตาม

มาตรฐานสากลซึ่งพนกังานทุกระดบั มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย

ของระบบดงักลา่ว 
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4. พนกังานทุกระดบัของบริษัท ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอดแนมหรือแก้ไขเปิดดใูนแฟ้ม

ของผู้ อ่ืน หรือสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จอนัอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมลูขา่วสาร 

5. พนกังานทุกระดบัของบริษัท ต้องไม่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ

กิจกรรมส่วนตวัหรือธุรกิจส่วนตวั ต้องไม่ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้

ไมร่บกวนประสิทธิภาพการท างาน และสร้างความนา่ร าคาญแก่ผู้ อ่ืน 

6. พนกังานทุกระดบัของบริษัทต้องใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตท่ีจดัให้เพ่ือธุรกิจของบริษัทอย่าง

ระมดัระวงั และไม่น ามาซึ่งความเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษัทและไม่ใช้ช่ือหรือตราของบริษัท

ในส่ืออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ 

7. พนกังานทกุระดบัของบริษัท ต้องไมค่ดัลอกโปรแกรมผู้ อ่ืนท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

8. พนักงานทุกระดับของบริษัทมีหน้าท่ีดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและ

โปรแกรมเท่าท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน  และปฏิบตัิตามกฏหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารอยา่งเคร่งครัด 

9. หากบริษัทพบว่าพนกังานมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการ

พิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือ กฏหมายตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณี 
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นกัลงทนุสมัพนัธ์มีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่บริษัทจดทะเบียน ผู้ลงทนุทกุประเภท และตลาดทนุ 

รวมทัง้จะต้องท าการตดิตอ่ประสานงานกบับคุคลตา่งๆ เช่น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์หรือผู้ลงทนุ เป็น

ต้น ผู้ ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีควรมีจรรยาบรรณในการปฏิบตังิาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเตม็ท่ี ซ่ือสตัย์สจุริต พฒันาการปฏิบตังิานอยา่งมืออาชีพ 

2. ต้องมีความรู้ และความเข้าใจเป็นอยา่งดีในข้อมลูบริษัทท่ีจะเปิดเผย 

3. เปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง ทนัเวลา รวมทัง้ปรับปรุงข้อมลูบริษัทให้ทนัสมยัอยู่เสมอตาม

นโยบายเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทโดยเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่างทัว่ถึงและ

เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

4. เปิดโอกาสให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องทกุกลุม่สามารถเข้าถึง และสอบถามข้อมลูได้ 

5. รวบรวมข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ให้แก่ผู้บริหารระดบัสูงและกรรมการบริษัทเพ่ือใช้ประกอบการ

ตดัสินใจ และก าหนดนโยบายของบริษัทได้อยา่งครบถ้วน ถกูต้อง ทนัเวลา 

6. รักษาความลบัของบริษัทและไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์สว่นตน 

7. ปฏิบตัหิน้าท่ีโดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียเป็นท่ีตัง้ 

8. มอบของก านลัแก่นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ลงทนุตามโอกาสทัว่ไปเท่านัน้ เช่น วนัขึน้ปี

ใหม ่และไมใ่ห้เฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

3. จรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ 
นักลงทุนสัมพันธ์ 
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บริษัทมีนโยบายให้ทุกฝ่ายงานท างานอย่าง มีระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท  มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัดและ

เหมาะสม มีระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การประเมินและบริหารความเส่ียงท่ีรัดกมุตอ่เน่ืองอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 

ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานจะต้องมีระบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐานท่ีดี  และมีการควบคุม

ภายในเพ่ือป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะสร้างความเสียหายให้กับบริษัทได้  และ

พฒันาให้พนกังานในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในอนัท่ีจะปฏิบตัิงานตามวิธีปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม  

รวมถึงระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและพร้อมท่ีจะให้บริษัทประเมินและตรวจสอบการท างานได้

ตลอดเวลา โดยบริษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี ้
 

1. ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารทกุระดบั ท่ีจะต้องดแูลและตรวจสอบ

ระบบการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการ

ปฏิบตัิงาน โดยมีระบบการควบคมุภายในท่ีรัดกุมสามารถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงาน

จะต้องจดัท าคูมื่อก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานเป็นบรรทดัฐานส าหรับการด าเนินกิจการใน

สว่นงานท่ีอยูใ่นความดแูลของตน โดยยดึปฏิบตัติามนโยบายคณุภาพของบริษัท 
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2 แนวทางการควบคมุภายในท่ีมีการประเมินและบริหารควบคมุความเส่ียงเป็นแนวทางท่ีจะ

ช่วยให้แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเส่ียงในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และหาทาง

ควบคมุด้วยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดงักล่าว โดยบริษัทต้องการ

ให้พนักงานทุกระดบัชัน้มีส่วนร่วมในการประเมินและควบคุมความเส่ียงโดยทั่วกัน  เพ่ือ

ชว่ยกนัปอ้งกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มีการควบคุม

ภายในในทุกหน่วยงาน และด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้

แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตาม

ขัน้ตอนท่ีก าหนดอย่างต่อเ น่ืองสม ่ าเสมอ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลกัษณะท่ีสร้างสรรค์และปรับปรุงระบบงานให้

ดีขึน้ รายงานท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในจัดท าขึน้ซึ่งฝ่ายท่ีเป็นเจ้าของระบบงานมีความเห็น

สอดคล้องกันแล้วจะน าไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนท่ี

จะน าไปปฏิบตัิต่อไป หากปรากฏว่ามีระบบงานในหน่วยงานใดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขให้มี

ประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึน้ ขอให้ถือเป็นหน้าท่ีของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับ

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทจะถือว่าหน้าท่ีดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานท่ี

หนว่ยงานนัน้ๆ รับผิดชอบ 
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5. บริษัทเล็งเห็นว่าการปฏิบตัิงานในฝ่ายตรวจสอบภายในจะเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้

ระบบงานและธุรกิจทัง้หมดของบริษัทได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ พนกังานท่ีได้ผ่านการ

ท างานในฝ่ายนีจ้ะมีพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจงานของบริษัทมากขึน้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน

การหมนุเวียนไปท าหน้าท่ีในสว่นตา่งๆ ของบริษัทได้อย่างกว้างขวาง ดงันัน้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง

ในการวางแผนอาชีพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีมีความรับผิดชอบ

สูงขึน้ บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะหมุนเวียนพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถจากหน่วยงาน

ตา่งๆ มาท างานในฝ่ายตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบร่วมกนั

ระหวา่งฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายท่ีพนกังานนัน้ๆ สงักดัอยู ่
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บริษัทให้การสนบัสนุนพนักงานและผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัน

ประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วงแฟ้มข้อมูล 

และข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและให้ถูกต้องตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ

บริษัทโดยมีมาตรฐานการรักษาความมัน่คงของข้อมลูท่ีเพียงพอ 

ระเบียบการใช้งาน 

1. นโยบายและระเบียบการปฏิบตัฯิ นีค้รอบคลมุถึงพนกังานบริษัท พนกังานบริษัทในเครือ และ

บุคคลอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเช่ือมต่อกับบริษัททัง้

ภายในและภายนอกบริษัท 

2. บริษัทอนุญาตให้เฉพาะพนกังานของบริษัท พนกังานบริษัทในเครือ และบุคคลอ่ืนท่ีได้รับ

อนุญาตให้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยบริษัทจะลงทะเบียนรายช่ือ

ผู้ ใช้บริการในฐานข้อมูลกลางและผู้ ใช้บริการต้องปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิฯ 

อยา่งเคร่งครัด 

 

6.นโยบายและระเบียบปฏบิัตใินการ 

ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอบเขตการให้บริการ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1  วงจรเครือขา่ยการส่ือสารข้อมลู และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

3.2  จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ หรืออีเมล์ (Electronic Mail) 

3.3  อินทราเน็ต (Intranet) 

3.4 โปรแกรมมาตรฐานบนเคร่ืองพีซี และโน๊ตบุ๊ค (Standard PC and Notebook 

Software) 

3.5  บริการอินเทอร์เน็ต เว็บ และอินเทอร์เน็ต เมล์ (Internet Web and Internet Mail 

Service) 

3.6 การใช้คอมพิวเตอร์ท างานระยะไกลผ่านระบบ Remote Access System เช่น Web 

Mail 

3.7 โปรแกรมเฉพาะทาง (Specific Application Software) 

 3.8 ตอ่เคร่ืองพีซีเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (External Link) 

4. การใช้รหสัผา่น (Password) 

4.1 การใช้รหสัผ่านท่ีเป็นของตนเองในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายตามสิทธ์ิท่ี

ได้รับเทา่นัน้เพ่ือประโยชน์ในการปอ้งกนัความมัน่คงของข้อมลู 

4.2 รักษาความลบัของรหสัผ่าน มิให้ผู้ อ่ืนพบเห็นหรือถกูเปิดเผยโดยง่าย รวมทัง้เปล่ียน

รหสัผา่นตัง้แตต้่น (Initial Password) ทนัทีท่ีได้รับจากระบบหรือผู้ดแูลระบบ 

4.3 เปล่ียนรหสัผา่นท่ีใช้เข้าสูเ่ครือขา่ยทกุๆ 90 วนั 

4.4 รหสัผ่านท่ีมีความยาวไม่ต ่ากว่า 8 ตวัอกัษร และยากต่อการคาดเดาประกอบด้วย

ตวัอกัษร ตวัเลข หรือสญัลกัษณ์ 
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5. การใช้คอมพิวเตอร์ 

5.1 ปิดคอมพิวเตอร์เม่ือเลิกใช้งาน 

5.2 ล็อคหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยรหสัผ่านโดยใช้ Screensaver กบั Password Protect 

และออกจากระบบคอมพิ ว เตอ ร์ ด้วยการ  Log Off เ ม่ื อละออกจากหน้า

จอคอมพิวเตอร์นานเกิน 15 นาที 

5.3 เก็บรักษาโน้ตบุ๊คด้วยความระมดัระวงัมิให้เกิดการสญูหาย เช่น เก็บในท่ีท่ีปลอดภยั

ทนัทีท่ีละออกจากโต๊ะท างาน 

5.4 ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการกระท าความผิดต่อบริษัทหรือผู้ อ่ืน เช่น การ

เข้าถึงข้อมลูเครือข่ายและระบบสารสนเทศโดยมิชอบ รบกวนหรือก่อความร าคาญ

ต่อการท างานของเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์  ดกัรับข้อมูล ลักลอบถอด

รหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพข้อความหรือเสียงท่ีไม่

เหมาะสม รวมทัง้ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์ในการกระท าสิ่งใดท่ีผิดกฏหมายหรือการกระท า

ท่ีสอ่เจตนาไปในทางท่ีผิดจากพฤตกิรรมการใช้งานปกติ 

5.5 พนกังานต้องรับผิดชอบในข้อความ รูปภาพ เสียงหรือแฟ้มข้อมลูท่ีส่งออกจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของพนกังานเองและรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  ท่ีจะมีขึน้หากมี

การกระท าท่ีผิดกฏหมาย  

6.นโยบายและระเบียบปฏบิัตใินการ 
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5.6 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทให้เกิดความมั่นคงต่อ

ระบบข้อมลูสารสนเทศ และไมอ่นญุาตให้พนกังานแก้ไขเปล่ียนแปลงคา่พารามิเตอร์

ต่างๆ  ของเคร่ือง เช่น  Computer name, System configuration, Program 

configuration 

5.7 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญาตให้พนกังานติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอิสระ 

เว้นแตพ่นกังานนัน้ปฏิบตัิหน้าท่ีในงานท่ีเก่ียวข้องกับการติดตัง้โปรแกรมหรือได้รับ

อนญุาตสิทธิจากบริษัทแล้ว 

6. การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

6.1 ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานท่ีบริษัทก าหนด ทัง้นีย้กเว้นการใช้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในงานด้านปฏิบัติงาน  งานวิจัย หรืองานเฉพาะทางท่ี

หนว่ยงานได้จดัหาไว้เอง 

6.2 ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หากเกิดการฟ้องร้องจากผู้ เสียหายแล้ว

พนกังานผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 

6.3 ไมท่ าการผลิตหรือครอบครองหรือจ าหนา่ยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ท่ีไม่เหมาะสมหรือ

ผิดกฏหมาย 

6.4 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะเข้าตรวจสอบข้อมลูท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีพนกังานใช้ หากมีเหตตุ้อง

สงสยัวา่พนกังานกระท าการท่ีอาจสง่ผลกระทบในทางเสียหายตอ่บริษัทฯ 

 

 

 

 

6.นโยบายและระเบียบปฏบิัตใินการ 

ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(ต่อ) 
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7. การใช้อินเทอร์เน็ต 

7.1 ไมใ่ช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือหาประโยชน์ในทางธุรกิจเป็นการส่วนตวั ไม่เผยแพร่ข้อมลูท่ีไม่

เหมาะสม ไม่เข้าสู่เว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์การพนนั เว็บไซต์ท่ีขดัต่อ

ศีลธรรม เว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หาตอ่ต้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ท่ีเป็น

ภยัตอ่สงัคม 

7.2 ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลหรือโปรแกรมท่ีผิดกฏหมายหรือไม่เป็น

ประโยชน์ตอ่การท างาน เชน่ ภาพยนตร์ เพลง เกมส์ เป็นต้น 

7.3 ระมดัระวงัในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้าสู่เว็บบอร์ดและต้องไม่อ้างช่ือบริษัทในเว็บ

บอร์ดสาธารณะ 

7.4 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะปิดการเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีไมเ่หมาะสมได้ 

8. การรับ-สง่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

8.1 ระมัดระวังการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ

บริษัทกบับคุคลอ่ืนๆ หรือสร้างความเข้าใจผิดหรือละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน หรือสร้างความ

ร าคาญต่อผู้ อ่ืน  หรือผิดกฏหมาย หรือละเมิดศีลธรรม รวมทัง้ ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในเครือข่าย เช่น การส่ง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลกูโซ่ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือโฆษณาขายสินค้า

หรือเผยแพร่ขา่วสารท่ีหวงัผลทางการค้า เป็นต้น 

 

6.นโยบายและระเบียบปฏบิัตใินการ 

ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(ต่อ) 
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8.2 ไมส่ง่ข้อความ รูปภาพ เสียงหรือแฟ้มข้อมลู กระจายถึงพนกังานทกุคนโดยตรง โดย

ข้อความท่ีสง่ออกนัน้ต้องเก่ียวข้องกบังานของบริษัท 

8.3 ใช้ข้อความสุภาพและถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้เครือข่าย  หรือใช้

ข้อความท่ีสภุาพชนทัว่ไปพงึใช้ในข้อความท่ีสง่ไปถึงบคุคลอ่ืน 

9. การใช้ Instant Messaging (IM) 

9.1 ใช้ IM โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสร้างความ

ร าคาญต่อผู้ อ่ืนหรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมและไม่แสวงหาผลประโยชน์

หรืออนญุาตให้ผู้ อ่ืนแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้ IM 

9.2 ไมส่นทนาหรือสง่ข้อมลูลบัทางธุรกิจผา่น IM 

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

บริษัทในการลงทะเบียนใช้ IM 

10. การปอ้งกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ 

10.1 ไมป่รับแตง่หรือยกเลิกการท างานของโปรแกรมปอ้งกนัไวรัสท่ีติดตัง้ใช้งานในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

10.2 พนกังานท่ีน าคอมพิวเตอร์ไปใช้งานภายนอกเครือข่ายบริษัท เม่ือจะน ากลบัมาใช้

ในเครือขา่ยให้ท าการตรวจสอบไวรัสก่อนการเช่ือมตอ่เครือขา่ย 

10.3 ไมด่าวน์โหลดข้อมลูจากเว็บไซต์ท่ีไมเ่หมาะสม 

10.4 ใช้ความระมดัระวงัหากต้องเปิดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับจากคนแปลกหน้า 

10.5 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงับไม่ให้คอมพิวเตอร์ท่ีติดไวรัส หรือคอมพิวเตอร์ท่ีต้อง

สงสยัวา่อาจน าพาไวรัสมาสูบ่ริษัทเข้าเช่ือมตอ่เครือขา่ยได้ 

6.นโยบายและระเบียบปฏบิัตใินการ 

ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(ต่อ) 
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 11. การรักษาและการปอ้งกนัความลบัของข้อมลู 

11.1 ไมเ่ข้าถึงข้อมลูของผู้ อ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าของข้อมลู 

11.2 ไม่ท าการพิมพ์หรือคดัลอกข้อมูลท่ีมีระดบัชัน้เป็นความลับของผู้ อ่ืน เว้นแต่ได้รับ

อนญุาตจากเจ้าของข้อมลู 

12. การน าอปุกรณ์สว่นตวัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์มาใช้งานในเครือขา่ย 

12.1 ไม่น าอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นส่วนตวั เช่น โมเด็มหรืออุปกรณ์

รับสง่ข้อมลูแบบไร้สาย (WIFI) มาเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย เว้น

แตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12.2 พนกังานต้องขออนญุาตผู้ดแูลเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนท่ีจะให้บคุคลภายนอกน า

คอมพิวเตอร์สว่นตวัทกุประเภทมาเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ย 

 

6.นโยบายและระเบียบปฏบิัตใินการ 

ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

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

ระบบ Virtual Private Network (VPN) 

13.1 พนักงานต้องขออนุญาตผู้ ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขอลิขสิทธ์ิใช้งาน

คอมพิวเตอร์ผ่าน RAS หรือ VPN และต้องไม่น า RAS หรือ VPN Account ไปให้

ผู้ อ่ืนใช้งาน 

13.2 พนกังานต้องรับผิดชอบการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีกระท าผ่าน RAS 

หรือ VPN นัน้ๆ 

13.3 บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนญุาตให้คอมพิวเตอร์ท่ีก าลงัเข้าสู่ระบบ RAS หรือ VPN 

เช่ือมต่อเครือข่ายได้ หากมีเหตุอันน่าสงสัยว่าคอมพิวเตอร์นัน้ไม่ปลอดภัยต่อ

เครือขา่ย 

14. การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการก่อกวนระบบ 

 ห้ามพนกังานกระท าการใดท่ีมีเจตนาเพ่ือก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือของ

หนว่ยงานภายนอก เชน่ รบกวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์จนไมส่ามารถให้บริการได้ 

15. การฝ่าฝืน 

 ในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบการกระท าละเมิดจริยธรรมและศีลธรรมอนัดีของผู้ ใช้บริการ 

บริษัทจะพิจารณาด าเนินมาตรการทางวินยัตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิ ด้านการบคุคล

แก่ผู้ ถือครอง และ/หรือผู้ ใช้บริการท่ีฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิฯ  ซึ่งอาจรวมถึงการ

ยกเลิกสิทธิการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย 

6.นโยบายและระเบียบปฏบิัตใินการ 

ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (ต่อ) 
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ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในฐานะเป็นเจ้าของมีสิทธิตา่งๆ ขัน้พืน้ฐานท่ีเทา่เทียมกนั ได้แก่ 

- สิทธิในการได้รับใบหุ้น และสิทธิในการโอนหุ้น 

- สิทธิในการได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา เหมาะสมตอ่การตดัสินใจ 

- สิทธิในการเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือตดัสินใจใน

การเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคญัของบริษัท 

- สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ 

- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

- สิทธิในสว่นแบง่ผลก าไร 
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักับการประชุมผู้ ถือหุ้น  และมีนโยบายท่ีจะอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ถือหุ้ น

ประเภทสถาบนั ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจะสนบัสนนุการให้ข้อมลูสารสนเทศ การซกัถาม การเข้าร่วมการประชมุ และการใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งเตม็ท่ี 

2. บริษัทจะเสนอเร่ืองส าคญัๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ และจดัการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอยา่งครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลาเพ่ือการ

ตดัสินใจ 

 

7.นโยบายสิทธิ และความเท่าเทยีมกัน 
ของผู้ถือหุ้น 
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3. บริษัทจะสนบัสนนุและอ านวยความสะดวกแก่การออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้การออกเสียง

ลงคะแนนโดยการมอบฉันทะสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ขอ

ค าอธิบายหรือตัง้ค าถามใดๆ 

4. บริษัทจะสนับสนุนให้กรรมการมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามผู้ ถือหุ้นโดยพร้อม

เพรียงกนั 

5. บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุให้เสร็จสมบูรณ์ และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้แตไ่มเ่กิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 

 

7.นโยบายสิทธิ และความเท่าเทยีมกัน 
ของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
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บริษัทเห็นความส าคญัของการมีชุมชนท่ีแข็งแรง จะส่งผลให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อย่าง

สมบรูณ์ ดงันัน้การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบตอ่ชุมชนท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่คือสิ่งท่ีต้อง

ปฏิบตัิเคียงคูไ่ปกับการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน บริษัทจึงมีนโยบายการส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์อนัดีกับ

ชมุชน ดงัตอ่ไปนี ้

1. สนบัสนนุและให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงในระดบัสากลท่ี

จดัขึน้เพ่ือชว่ยปอ้งกนัหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

2. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะท่ีอยู่รอบโรงงาน เช่น การซ่อมแซมบ ารุงโรงเรียน  

การบริจาคสิ่งของจ าเป็นให้กบัชมุชน  

3. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างสม ่าเสมอ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพของ

โรงเรียน การส่งเสริมแหล่งค้นคว้าให้กับชุมชนโดยการบริจาคหนังสือให้กับโรงพยาบาล 

ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก  

4. ให้ความชว่ยเหลือบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัพิบตัแิละสาธารณภยัตา่งๆ  

5. เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน  

 

8.นโยบายการสร้างปฏสัิมพันธ์อันดี 
กับชุมชนที่สถานประกอบการตัง้อยู่ 
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การบริหารความเส่ียง คือกระบวนการท่ีปฏิบตัโิดยคณะกรรมการผู้บริหารระดบัสงูและพนกังาน

ทุกคนในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงานโดยกระบวนการบริหารความเส่ียง

ได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชีเ้หตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อองค์กร  และ

สามารถจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับเพ่ือให้ได้รับความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผล

ในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรก าหนดไว้ และมุ่งสู่การด าเนินธุรกิจท่ียั่งยืนโดยนโยบายการ

บริหารความเส่ียงมีดงันี ้

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

สอดสอ่งดแูลการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

2. ผู้บริหารและพนกังานทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบก าหนดวตัถปุระสงค์ของฝ่ายและจดัท าตาราง

การประเมินความเส่ียง ก าหนดดชันีชีว้ดัความเส่ียง รวมทัง้จัดท ารายงานท่ีเก่ียวกับความ

เส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีถือปฏิบตัิ ทัง้มีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหาร

ความเส่ียง เพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่การด าเนินงานให้

บรรลเุปา้หมาย 

3. การบ่งชีแ้ละควบคมุความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดท าอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือให้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ภายใต้การก ากบัดแูลของฝ่ายบริหาร 

 

 

9.นโยบายบริหารความเส่ียง 
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4. ความเส่ียงท่ียอมรับได้และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมตัิโดย

คณะบริหารความเส่ียงของบริษัทก่อนน าไปใช้ปฏิบตัิ 

5. เม่ือพนกังานพบเห็นหรือรับทราบความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบตอ่บริษัท จะต้องรายงาน
ความเส่ียงนัน้ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบทนัทีเพ่ือด าเนินการจดัการตอ่ไป 

 
การปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเส่ียงนีต้้องปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ืองภายใต้

การควบคมุดแูลของคณะบริหารความเส่ียงของบริษัท 
 

 

9.นโยบายบริหารความเส่ียง (ต่อ) 
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บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี ควบคูไ่ปกบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมและสงัคมอย่างตอ่เน่ือง โดยค านึงถึงผู้ ท่ีมีส่วน

ได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องตลอดจนท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือมีส่วนในการดแูลสิ่งแวดล้อม การสร้าง

ความเป็นอยูท่ี่ดีของคนในสงัคมและชมุชนเพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืนโดยมีนโยบาย

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดงันี ้

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

เปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญั โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี  จรรยาบรรณธุรกิจ และหลกัปรัชญาของบริษัท โดยค านงึถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ผู้ มีส่วน

ได้เสียทกุกลุม่ 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี  ด าเนินการแข่งขนัธุรกิจอย่างเป็นธรรม  

หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา รวมถึงการสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในหว่งโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน 

 

 

10.นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

112



 

 

 

 
การตอ่ต้านการทจุริต 

บริษัทต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบตัิตามนโยบายต่อการ

คอร์รัปชัน่ของบริษัทอย่างเคร่งครัดและเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทย 

ในการตอ่ต้านทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 

การเคารพสิทธิมนษุยชน 

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิท ธิมนุษยชน" และ

มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนษุยชนอ่ืนๆ นอกจากนีย้งัมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนษุยชน

ในการพิจารณาดแูลพนกังาน ปฏิบตัิตามนโยบายการละเมิดสิทธิมนษุยชน ตลอดจนสนบัสนนุ

และเคารพการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน   

การปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ 

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั อีกทัง้สนบัสนนุความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวสัดิ

ภาพทางสงัคมของผู้ ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการรับ

สมคัรและจ้างงานทกุประการอยา่งเคร่งครัด  

ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

บริษัทมุ่งพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกิน

ความเป็นจริง รักษาความลบัของลกูค้าไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ 

10.นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ต่อ) 
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การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

บริษัทถือเป็นภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคัญในการสนับสนุนให้มีการจัด

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และพฒันาชมุชน เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี

ในสงัคมไทยในด้านตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นการตอบแทนและคืนก าไรสูส่งัคม   

การจดัการสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญโดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงและ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึง

สนบัสนนุให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
 

นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

บริษัทสนบัสนนุการสร้างสรรค์ การพฒันานวตักรรมท่ีสร้างความสมดลุของการด าเนิน

ธุรกิจกบัสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ธุรกิจเตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

 

ทัง้นี ้บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบ และปฏิบตัิตาม

นโยบายดงักล่าวข้างต้น เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสงัคม

อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

10.นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ต่อ) 

114



 

 

 

 

 
 ปัจจบุนัผู้ทพุพลภาพนบัรวมอยูใ่นก าลงัแรงงานส าคญัทัว่ทกุองค์กร แตก็่ยงัคงมีผู้ทพุพลภาพอีก

จ านวนมากท่ีต้องการปฏิบตัิงานแต่ขาดโอกาสเน่ืองจากอปุสรรคหลายอย่าง ในขณะท่ีความเติบโตทาง

เศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานได้  เพ่ือให้ผู้ทุพพลภาพได้แสดงศกัยภาพและใช้ทกัษะให้

เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชน สงัคม และ ประเทศชาต ิบริษัทจงึก าหนดนโยบายความเท่าเทียมกนัของผู้ทพุพล

ภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี ้

 

1. บริษัทจะปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

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

กฎหมายในการจ้างงานคนพิการอยา่งเคร่งครัด 

 2. บริษัทจดัให้มีหนว่ยงานท่ีให้ค าปรึกษาและแนะน าส าหรับผู้ทพุพลภาพ 

 3. บริษัทให้ความเสมอภาคในการจ้างงานโดยไมค่ านงึถึงเหตแุหง่ความพิการ   

4. ในกรณีท่ีลกูจ้างเกิดความพิการในระหวา่งการจ้างงาน บริษัทจะคงสภาพการจ้างงานไว้ และ

ให้โอกาสทดลองท างานอ่ืนทดแทนในกรณีท่ีไมส่ามารถกลบัเข้าปฏิบตังิานเชน่เดมิได้ 

 5. พิจารณาคา่จ้างสวสัดกิารตา่งๆ เชน่เดียวกบัพนกังานทัว่ไปโดยไมมี่การแบง่แยก  

 

เพ่ือให้ผู้ทุพพลภาพได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของ

ครอบครัวและสงัคมท่ีต้องเลีย้งด ูรวมทัง้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ทพุพลภาพมีส่วนในการพฒันาเศรษฐกิจ

ของครอบครัวและประเทศ 

11.นโยบายความเท่าเทยีมกัน 
ของผู้ทุพพลภาพ 
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คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานโดยยึดหลกัจริยธรรม ข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีส าหรับ

คณะกรรมการบริษัท 

จดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาเพ่ือ
ยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ไปสูแ่นวปฏิบตัอินัเป็นเลิศในระดบัสากล 

ค ำนิยำม 

 จริยธรรม หมายถึง คุณความดีที่ใช้เป็นข้อปฏิบัติในการประพฤติที่ดีที่ชอบ โดยมี

พืน้ฐานมาจากกฎหมายหรือศีล หรือจากประเพณีวฒันธรรมของคนในแต่ละสงัคม 

 จรรยาบรรณ หมายถึง หลกัความประพฤติปฏิบติัอนัเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมที่พึงปฏิบติัในการประกอบวิชาชีพที่บคุคลในแต่ละวิชาชีพได้ประมวลข้ึนเป็นหลกั เพื่อให้

สมาชิกในสาขาวิชาชีพนัน้ๆ ยึดถือปฏิบติั โดยมุ่งเนน้ถึงจริยธรรมปลูกฝัง และเสริมสร้างให้สมาชิกมี

จิตส านึกบงัเกิดข้ึนในตนเองเก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติัในทางที่ถูกที่ควร และมุ่งหวงัให้สมาชิกได้

ยึดถือ เพือ่รักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคณุของสมาชิก และสาขาวิชาชีพของตน 

บริษัทจึงตระหนักได้ว่าจริยธรรมเคร่ืองมือส าคัญท่ีจะช่วยให้คณะกรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนักงานทุกคน มีแนวทางปฏิบตัิตนอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงได้ก าหนดจรรยาบรรณของบริษัท 

(Code of conduct) ได้แก่ จรรยาบรรณของผู้บริหาร กรรมการ และพนกังาน จรรยาบรรณธุรกิจ  

และจรรยาบรรณเจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีดีส าหรับ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือปฏิบตัิตอ่ไป  เน่ืองจากบริษัทเช่ือว่าแนวทางท่ีเก่ียวกับ

จรรยาบรรณเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการน าไปสูก่ารปฏิบตังิานท่ีดีขึน้ 
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โดยสรุปแนวทางการปฏิบตัติามหลกัจริยธรรม  ได้ดงันี ้

1. บริษัทจะปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งรัด 

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

3. บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์สจุริต และเป็นธรรม 

4. บริษัทจะปลกูฝังให้พนกังานมีจิตส านกึท่ีดีและยดึมัน่ในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี  

5. บริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทด้วยความเสมอ

ภาคและเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท 

6. บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย 

7. บริษัทจะสร้างระบบงานท่ีเข้มแข็งเพ่ือปอ้งกนัการทจุริต ผา่นระบบการตรวจสอบภายใน 

8. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพ่ือ

รับทราบจรรยาบรรณของบริษัท (Code of conduct) และสามารถน าไปใช้กบัการปฏิบตัิงาน

ได้ 

9. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ปฏิบตัิตามนโยบาย “การก ากับ

ดแูลกิจการ” และ “จรรยาบรรณ” ของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 
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เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าพนกังานทกุคนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัจรรยาบรรณของบริษัท และ

สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม บริษัทก าหนดให้พนกังานทกุคนเข้ารับการปฐมนิเทศ  

ซึง่มีการให้ความรู้เก่ียวกบัคูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ประกอบด้วยหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  

จรรยาบรรณของผู้บริหาร กรรมการ และพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณเจ้าหน้าท่ีนัก

ลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายส าคัญและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่

คณะกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนในการปฏิบัติตาม ซึ่งภายหลังการอบรมจะมีการ

ทดสอบเพ่ือประเมินระดบัความรู้และความเข้าใจ เพ่ือด าเนินการส่ือสารให้พนกังานมีความเข้าใจ

อย่างทัว่ถึงมากขึน้ พร้อมตระหนกัถึงหน้าท่ีของตนเองในการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัทตอ่ไป 

กำรตดิตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบและท าความเข้าใจ

จรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิงาน ผู้ละเว้นย่อมถูกลงโทษทางวินยัตาม

ความเหมาะสม และอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวไม่อาจก าหนดให้ครอบคลุมได้ทุกกรณี หาก

พนกังานประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบตัิงานเก่ียวกบัจรรยาบรรณของบริษัทท่ีมิได้ก าหนด

ไว้ ให้ทา่นตอบค าถามกบัตวัเองก่อนในเบือ้งต้นดงันี ้
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- เป็นสิ่งท่ีถกูต้องหรือไม่ 

- เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยตอ่สงัคมได้หรือไม่ 

- เป็นการกระท าท่ีส่งผลในทางลบต่อความซ่ือสตัย์หรือช่ือเสียงของบริษัทหรือพนกังาน

เองหรือไม ่

กรณีไมแ่นใ่จ หรือไมอ่าจตดัสินใจได้วา่การตดัสินใจของตนนัน้จะถกูต้องหรือไม่ ควรปรึกษาหรือ

สอบถามผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจในทุกระดบั หรือผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

หรือฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ หรือฝ่าย

ตรวจสอบภายใน แล้วแตก่รณี 

 

 

12.นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ (ต่อ) 

119



 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญักบัเร่ืองการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน อนัเป็นส่วนส าคญั

ในการเสริมสร้างการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้บริษัทจงึได้ก าหนดนโยบายการปอ้งกนัการใช้ข้อมลู

ภายในและเปิดเผยข้อมูลขึน้ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในท่ีส าคญัของบริษัทท่ียงัไม่ได้

เปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืน โดยมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมูลภายในท่ีส าคญัของบริษัท คือ ข้อมูลท่ีมีความส าคญัและจูงใจให้ผู้ ท่ีรับรู้ข้อมูลท าการซือ้

หรือขายหุ้น และข้อมลูท่ียงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน รวมถึงข้อมลูท่ีบริษัทจดัเก็บไว้และยงัไม่

เปิดเผยตอ่สาธารณชนเป็นการชัว่คราว 

2. แนวทางและมาตรการการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน มีดงันี ้

2.1 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท างบการเงิน เลขานกุารบริษัท  

เลขานกุารคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ท่ีได้รับการบอกกล่าวเก่ียวกบัข้อมูล

ภายในท่ีส าคญั เปิดเผยข้อมูลท่ีส าคญัท่ียงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณชนแก่บุคคลอ่ืน รวมทัง้ห้าม

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่ง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน และไม่ท า

การซือ้ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพย์ของบริษัท อนัเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอ่ืนโดยใช้ข้อมูล

ภายในท่ีส าคัญท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะเป็นไปเพ่ือ

ผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน   
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2.2 ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ จดัท าและส่ง

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วนั นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ รวมทัง้จดัท าและ

จดัส่งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ อนัเน่ืองมาจากการซือ้ ขาย โอน หรือรับ

หลกัทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วนัท าการ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ท่ีออกโดยบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส 

2.3 ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการซือ้ ขาย โอน หรือรับ

หลกัทรัพย์ของบริษัท อยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนด าเนินการทกุครัง้ 

2.4 บริษัทมีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัทให้สาธารณชน

รับทราบโดยทนัทีและทัว่ถึง ตามวิธีการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูล

ของบริษัท เพ่ือให้แนใ่จวา่ข้อมลูขา่วสารได้เข้าถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียมกนั 

2.5 บริษัทก าหนดให้พนักงานทุกคน ยึดมัน่เก่ียวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ ในการด าเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืน 

โดยใช้ข้อมลูภายในท่ีส าคญัท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
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บริษัทจะด าเนินการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการจ่าย

ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าท่ีกฎหมาย

ก าหนด เชน่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี เงินคา่เกษียณอายงุาน เบีย้ขยนั 

คา่ครองชีพ เงินคา่ท าศพ คา่ท างานในกะกลางคืน คา่ระดบังาน เบีย้ขยนัรายเดือน เบีย้ขยนัตอ่เน่ือง

ประจ าปี คา่อาหาร ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัิเหตสุ าหรับพนกังานท่ีมีอายงุาน 1 ปีขึน้ไป อีก

ทัง้มีการสง่เสริมให้จดักิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองให้พนกังานได้ผ่อนคลายจากการท างาน และได้ใช้เวลา

ท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานมีความรักความผกูพนัตอ่องค์กรในระยะยาว 

 

อีกทัง้บริษัทยงัสนบัสนนุความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวสัดิภาพทางสงัคมของผู้ ใช้

แรงงาน บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุก

ประการอยา่งเคร่งครัด โดยบริษัทได้ก าหนดอตัราคา่จ้างงานแรกเข้าขัน้ต ่าส าหรับพนกังานรายเดือน

และมีการปรับขึน้ตามผลการปฏิบตังิานของพนกังานในแตล่ะปี   
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บริษัทมีนโยบายจา่ยคา่ตอบแทนท่ีชดัเจน โดยในระยะสัน้มีการก าหนดเปา้หมายการท างานของ

พนกังานและของบริษัทในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบตัิงานจริงท่ี

เกิดขึน้ในปีนัน้ๆ ส าหรับในระยะยาว บริษัทมีการจดัท าแผนการบริหารการเติบโตในต าแหน่งงานไว้

ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพฒันาพนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดงักล่าว ซึ่งการจ่าย

คา่ตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละต าแหน่งงาน ผลการปฏิบตัิงานจริงท่ีเกิดขึน้และนโยบายของ

บริษัทท่ีก าหนดไว้ 

 

 

15.นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 
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บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรตามปรัชญา “คนและองค์กรท่ีเติบโตไป 

พร้อมกัน” บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดบัอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่ม  

ขีดความสามารถและขบัเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการ

พฒันาตามสายอาชีพของตนเองเพ่ือให้เตบิโตพร้อมกบัองค์กรอยา่งยัง่ยืน 

 

 

16.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
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บริษัทสนบัสนนุการปฏิบตัิตาม  "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน"  และมาตรฐานสากลด้าน

สิทธิมนษุยชนอ่ืนๆ นอกจากนีค้ณะผู้บริหารของบริษัทยงัมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนษุยชน

ในการพิจารณาดแูลพนกังาน และเม่ือพบวา่มีความเส่ียงท่ีจะเข้าเกณฑ์ความเส่ียงตอ่ช่ือเสียง จะส่ง

เร่ืองแจ้งไปยงัคณะกรรมการบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีการอบรมและการวดัผลแก่พนกังาน

ในเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนษุยชน เพ่ือน าไปปฏิบตัิ เป็นส่วนหนึ่ง

ในการด าเนินงาน และไมส่นบัสนนุการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
 

ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดช่องทางรับค าร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนกังานสามารถส่งค า

ร้องเรียน เร่ืองราวการทุจริตคอร์รัปชัน่ การไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบตัิอย่างไม่

เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนษุยชน มายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ตลอดจน

กิจกรรมด้านสิทธิมนษุยชนตา่งๆ ท่ีบริษัทก าหนดให้มีแสดงถึงการท่ีบริษัทให้ความส าคญักบัความ

โปร่งใสและหลกับรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี  

 

17.นโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของ

บุคคลภายนอก บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบตัิเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ การน า

ผลงานหรือข้อมูลอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือท่ีจะน ามาใช้ภายในบริษัท จะต้อง

ตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน รวมทัง้ไม่

สนบัสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ เป็นการ

แสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. การจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดตัง้เพ่ือการใช้งานและจดัท าฐานข้อมูลของ

ซอฟต์แวร์ (Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจบุนัของบริษัทจะ

ด าเนินการให้สอดคล้องกบั พรบ. วา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั

และข้อผูกพันตามสัญญาทัง้หมดเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถูกต้อง รวมถึงสิทธิบตัร 

ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ โดยจะไม่ละเมิดน าสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาท่ีถกูต้องและมีผลบงัคบัใช้ของบคุคลอ่ืนไปใช้ในทางท่ีผิด 

 

18.นโยบายการไม่ล่วงละเมิด 
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
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3.  ผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกท่ีได้รับมา หรือท่ีจะน ามาใช้ ภายในบริษัท 

จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่จะไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน 

4.  ผลงานท่ีเกิดจากการปฎิบตัติามหน้าท่ีถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เม่ือพ้นสภาพ

จากการเป็นพนกังานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานตา่งๆ คืนให้

บริษัทไมว่า่จะเป็นข้อมลูท่ีจดัเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 

18.นโยบายการไม่ล่วงละเมิด 
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 

127



 

 

 

 

 
คูแ่ข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกท่ีบริษัทต้องแข่งขนัตามวิถีทุนนิยมเสรีในการท าธุรกิจการ

แข่งขนัต้องด าเนินไปอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมลู หลอกลวง หรือใช้วิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถกูต้องตาม

ครรลองของการแขง่ขนัท่ีดี 

 

ทัง้นีบ้ริษัทสามารถให้การสนบัสนนุการร่วมมือกบัคูแ่ข่งทางการค้าท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้

มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยมิใช่เป็นการผูกขาดจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลด

คณุภาพของสินค้า และการก าหนดราคาสินค้า อนัจะก่อให้เกิดผลเสียตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง

ในภาพรวม อีกทัง้บคุลากรของบริษัทต้องระมดัระวงัในการติดตอ่กบัคูแ่ข่ง และบคุลากรของคู่แข่ง

ทกุกรณี ไมเ่ปิดเผยหรือละเลยให้ความลบัของบริษัทตกอยูใ่นมือของคูแ่ขง่ 

 

19.นโยบายการปฏิบัตทิี่เป็นธรรม 
และรับผิดชอบต่อคู่แข่ง 
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บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิตอ่คูค้่าโดยมุ่งเน้นความเสมอภาคและเป็นธรรม ความ

โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทัง้ในด้านคณุภาพ ราคา และการให้บริการ 

หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธสญัญาท่ี

ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด 

ทัง้นีน้โยบายดงักลา่วครอบคลมุถึงกรณีการจ้างพนกังานรัฐซึง่มีกระบวนการคดัเลือก การอนมุตัิ

การจ้าง การก าหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคมุเพ่ือให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะ

ไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ การเอือ้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ท าลายภาพลกัษณ์

ด้านความนา่เช่ือถือและความซ่ือตรงของการปฏิบตัหิน้าท่ี ซึ่งมีความเส่ียงการทจุริตคอร์รัปชนั 

ในกรณีท่ีเกิดการปฏิบตัิผิดจากข้อตกลงทางการค้า  โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค า้ประกัน การ

บริหารเงินทนุ และกรณีท่ีเกิดการผิดนดัช าระหนีบ้ริษัทฯ จะพิจารณาเจรจาเพ่ือให้บรรลุข้อตกลงทัง้

สองฝ่าย หากไม่เป็นผลจึงจะด าเนินการตามกฏหมายและให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สญัญาอย่าง

เตม็ท่ี ในกรณีเจ้าหนีบ้ริษัทจะปฏิบตัติามพนัธสญัญาข้อตกลงอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

  

 

20.นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 
และ/หรือเจ้าหนี ้
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เพ่ือให้การบริหารจดัการภายในบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานทกุคนจ าเป็นต้องร่วมมือกนัปอ้งกนั ตลอดจนตอ่ต้านการกระท าอนัเป็นการทจุริตและ

การให้สินบน อีกทัง้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ 

โปร่งใส เท่ียงตรง เพ่ือให้เกิดการแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

ค ำนิยำม 

การทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง

หรือผูอื้น่ (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา (1)) 

การให้สินบน หมายถึง การเสนอ การให้ค ามั่นสญัญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้อง

ผลประโยชน์เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขดัต่อศีลธรรมอนัดี

หรือท าลายความไวว้างใจ 

ทัง้นีบ้ริษัทห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน กระท าการอนัใดท่ีเป็นการเก่ียวข้อง

กบัการทจุริตทกุรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมตอ่ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั  

ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้สินบน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงินแก่

หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีบริษัทได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตัิตาม

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตและการให้สินบนอย่างเคร่งครัดตามแนวทางการปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

21.นโยบายต่อต้านการทจุริต 
และการให้สินบน 
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1. บริษัทมีนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและการให้สินบนอย่างสิน้เชิง และถือปฏิบตัิตามกฎหมาย

ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการทจุริตและการให้สินบนในประเทศไทย 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน ไม่มีพฤติกรรมใดท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับ

หรือติดสินบนแก่ผู้ มีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีตนท าหน้าท่ีรับผิดชอบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม 

เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์โดยมิชอบ 

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

ตรวจสอบได้ 

4. หากพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการทจุริต หรือส่อไปในทางทจุริตท่ีมีผลเก่ียวข้องกบับริษัท 

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ต้องแจ้ง

ผู้บงัคบับัญชารับทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ของบริษัท 

(หวัข้อการแจ้งเบาะแส) หรือกล่องรับข้อคิดเห็น (กล่องแดงของฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล) 

โดยผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ ร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้ง พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และ

หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถตดิตอ่ได้ทกุครัง้ 

5. คณะกรรมการและผู้บริหาร ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา 

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเก่ียวกับการตอ่ต้านการทจุริตและการให้สินบน 

เพ่ือให้พนกังานได้ปฏิบตัติามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 

21.นโยบายต่อต้านการทจุริต 
และการให้สินบน (ต่อ) 

131



 

 

 

 

 
 บริษัทไม่เก่ียวข้อง ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ใดๆ ทัง้สิน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าในทุก

รูปแบบ ได้แก่ การน าเสนอ การให้ค ามัน่สญัญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การกรรโชก  

หรือการกระท าพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดในทุก

ประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมกันนีบ้ริษัทได้ก าหนดขัน้ตอนเพ่ือต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง

ละเอียด รวมถึงต่อต้านผู้ เก่ียวข้องกับการทุจริต เพ่ือให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายนี ้ทัง้นีบ้ริษัทจะ

สอบทานขัน้ตอนการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ  

ข้อบังคับ และข้อก าหนดกฎหมาย เพ่ือรักษาช่ือเสียงของบริษัท โดยห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนกังานทุกระดบัทุกคนไม่ให้เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง  

ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก และต้องปฏิบตัิตามนโยบายนีโ้ดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมการเปิดเผย

ข้อมลูตอ่สาธารณชนเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อีกด้วย 

1. วตัถปุระสงค์ 

 เพ่ือแสดงออกถึงจดุยืนของบริษัทในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่อย่างสิน้เชิง 

 เพ่ือก าหนดขัน้ตอนการสอบทานและก ากบัตดิตามให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบตัติามนโยบาย 

 เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานทุกระดบัเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็นการคอร์รัปชั่น ผ่านช่อง

ทางการส่ือสารท่ีปลอดภยั 

2. นิยาม 

 คอร์รัปชัน่ (Corruption)  หมายถึง การใช้อ านาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีเพ่ือแสวงหา/เอือ้ผลประโยชน์

ให้กับตนเอง พวกพ้อง และ/หรือผู้ อ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทาง

ธุรกิจ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระท าใดๆ ท่ีขดัหรือแย้งกับ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท   
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 รูปแบบของการคอร์รัปชัน่ ได้แก่ การให้ของขวญัหรือบริการ การให้เงินสดหรือสิ่งของทดแทน  

การให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการคอร์รัปชัน่ระหว่างหน่วยงานเอกชน การช่วยเหลือทางการเมือง 

การบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุน การให้ค่าอ านวยความสะดวก การให้ค่าของขวัญ 

คา่บริการต้อนรับ คา่ใช้จา่ยเลีย้งรับรอง และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ  ซึง่ท าให้เกิดการใช้อ านาจอยา่งไมถ่กูต้อง 

3. ขอบเขต 

 นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใช้กบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัทกุคนของบริษัท 

 บริษัทคาดหวงัให้ผู้จดัจ าหน่ายสินค้า/บริการ และผู้ รับเหมา ท่ีมีความเก่ียวข้องหรือกระท าการ

ในนามบริษัทปฏิบตัติามนโยบายนี ้

4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบท าให้มัน่ใจว่า ผู้ ใต้บงัคบับญัชาของตนได้ตระหนกัถึงและมี

ความเข้าใจนโยบายฉบบันี ้โดยได้รับการอบรมอยา่งเพียงพอและสม ่าเสมอ 

 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ทกุคนต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้สอดคล้องกบันโยบาย

ฉบบันี ้กรณีมีข้อสงสยัหรือพบเห็นการฝ่าฝืนจะต้องรายงานผู้บงัคบับญัชาหรือกล่องรับความ

คดิเห็นทนัที 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีก ากับดแูลนโยบายและ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมาย

และจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้ 

 คณะกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมาย

ดงักลา่วรวมถึงกฎหมายเก่ียวกบัการห้ามจา่ยสินบน หรือการสนบัสนนุการทจุริต 

 

22.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (ต่อ) 

133



 

 
 
 

 

5. แนวทางปฏิบตั ิ

5.1 บททัว่ไป 

 บริษัทจัดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ในการ

สง่เสริมและสนบัสนนุการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

 บริษัทต่อต้านและไม่สนบัสนุนการกระท าท่ีเป็นการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ อีกทัง้มุ่งมัน่ท่ีจะน า

มาตรการเชิงปอ้งกนัมาใช้ในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัทกุคนของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียก

รับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนอ่ืนใดท่ีอาจเข้าข่ายพิจารณาได้วา่เป็นการคอร์รัปชัน่ 

 บริษัทจะปฏิบตัติาม หลกัจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายของประเทศไทย

ในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

 บริษัทก าหนดให้การด าเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้า

เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการด าเนินงานเน่ืองจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้รับโทษ

จากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบโดยไมมี่การวิ่งเต้นให้พ้นผิด 

 คณะกรรมการและผู้ บริหาร ให้การยอมรับต่อนโยบายและแนวทางปฏิบัติฯ รวมทัง้มีความ

รับผิดชอบตอ่การน ามาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และรายงาน

คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทกุไตรมาส 

 คณะกรรมการบริษัท จะด าเนินการทบทวนนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ปีละ 1 ครัง้ 
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5.2 การชว่ยเหลือทางการเมือง 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินแก่พรรค

การเมือง นกัการเมือง หรือผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้ทางการเมือง 

 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระท าการอนัเป็นการ

ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง มีอิสระทางความคิด การตดัสินใจ และการกระท า

โดยไมอิ่งกบัการเมือง 

 บริษัทไม่มีนโยบายให้การสนบัสนนุทางการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของบริษัท ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม 

 ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัทกุคนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้

บทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แตจ่ะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพย์สิน อปุกรณ์ 

เคร่ืองมือของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วม

จะต้องพงึระมดัระวงัการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนบัสนนุ

หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 
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5.3 การบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุ 

การบริจาคเพ่ือการกศุล หมายถึง การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด ให้บคุคล

หรือนิตบิคุคลอ่ืนใดท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ 

การให้เงินสนบัสนนุ หมายถึง  เงินท่ีให้หรือรับเพ่ือธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัท

อนัเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการสร้างความน่าเช่ือถือทางการค้า และช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส 

 แนวทางในการบริจาคเพ่ือการกศุลหรือการให้เงินสนบัสนนุของบริษัท อยู่ภายใต้การด าเนินการ

ของคณะผู้บริหาร โดยบริจาคหรือการให้เงินสนบัสนุนจะพิจารณาตามอ านาจอนุมตัิในแต่ละ

ระดบัชัน้ของผู้ มีอ านาจท่ีบริษัทก าหนดไว้ โดยรูปแบบการบริจาคอาจให้ในรูปแบบของเงินหรือ 

สิ่งของอ่ืนใดท่ีไมใ่ชต่วัเงิน โดยบริจาคหรือการให้เงินสนบัสนนุดงักล่าวนัน้ บริษัทมิได้กระท าเพ่ือ

ใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการคอร์รัปชัน่ 

 บริษัทก าหนดให้มีการก ากับดแูลเร่ืองการบริจาคหรือการให้เงินสนบัสนุน โดยก าหนดให้ต้อง

จัดท าเป็นบันทึก (Memo) ระบุช่ือหน่วยงานหรือบุคคลผู้ รับบริจาคหรือ รับเงินสนับสนุน 

วัตถุประสงค์ในการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุน พร้อมเอกสารหลักฐานเพ่ือเสนอต่อผู้ มี

อ านาจอนมุตัติามระเบียบของบริษัทท่ีก าหนดไว้ 
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5.4 คา่อ านวยความสะดวก 

คา่อ านวยความสะดวก หมายถึง เงินซึ่งจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือเร่งประสิทธิภาพใน

การปฏิบตังิาน ซึง่เจ้าหน้าท่ีบคุคลดงักลา่วมีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัอิยูแ่ล้ว 

ทัง้นีบ้ริษัทไมมี่นโยบายจา่ยเงินคา่อ านวยความสะดวก อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินคา่อ านวย

ความสะดวกสามารถกระท าได้ในกรณีท่ีพนกังานตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็นภยัคกุคามต่อร่างกาย

หรือชีวิต โดยก่อนการจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวก จะต้องจดัท าเป็นบนัทึก (Memo) ระบุช่ือ

หน่วยงานหรือบุคคลผู้ รับเงิน วตัถุประสงค์ พร้อมเอกสารหลกัฐาน เพ่ือเสนอต่อผู้ มีอ านาจอนุมัติ

ตามระเบียบของบริษัทท่ีก าหนดไว้ 

5.5 คา่ของขวญั คา่บริการต้อนรับ คา่ใช้จา่ยเลีย้งรับรอง และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 

 การให้หรือรับของขวญั หมายถึง การเสนอให้หรือรับของขวญั รางวลั หรือผลประโยชน์อ่ืน

ใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งท่ีตัง้ใจครอบง า ชกัน า หรือตอบแทนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้

ได้มาซึง่ความได้เปรียบใดๆ ผา่นการกระท าท่ีไมเ่หมาะสม 

 การเลีย้งรับรอง หมายถึง การเลีย้งอาหารและเคร่ืองดื่ม การแสดง การดกีูฬา การร่วม

กิจกรรมกีฬา เชน่ การตีกอล์ฟ กิจกรรมสนัทนาการ เป็นต้น 

 บริษัทตระหนกัดีว่าการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะน ามาซึ่ง

ความส าเร็จอยา่งตอ่เน่ืองของบริษัท 

 บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับทุกคน มีการรับของขวัญหรือให้

ของขวญั บริการต้อนรับ และรายจ่ายอ่ืนๆ หากบริษัทเห็นว่าการกระท าเหล่านัน้จะมีผลกระทบ

เก่ียวกบัการด าเนินการของบริษัท 
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ผู้บริหาร พนกังาน สามารถให้/รับของขวญั ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายเลีย้งรับรอง จาก

บคุคลใดๆ ได้ หากเข้าเง่ือนไขทกุข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ไม่เป็นการกระท าท่ีตัง้ใจครอบง า ชักน า หรือตอบแทนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระท าท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอย่างชดัเจน หรือ

แอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึง่การชว่ยเหลือหรือผลประโยชน์ 

 2. เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 3. เป็นการให้ในนามบริษัท ไมใ่ชใ่นนามพนกังาน 

 4. ไมเ่ป็นของขวญัท่ีอยูใ่นรูปของเงินสดหรือเทียบเทา่เงินสด 

5. เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งถือเป็น

ธรรมเนียมปกต ิ

 6. ประเภทและมลูคา่มีความเหมาะสม และมอบให้ถกูต้องตามกาลเทศะ 

 7. เป็นการให้อยา่งเปิดเผย ไมป่กปิด 

 หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัทุกคนได้รับของขวญัในรูปของเงินหรือสิ่งของท่ี

พิจารณาว่ามีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (ไม่สามารถปฏิเสธได้และจะต้องรับ) จะต้องแจ้ง

ผู้บงัคบับญัชาหรือแจ้งฝ่ายตรวจสอบภายในทราบและน าส่งของขวัญดงักล่าวแก่ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือน าไปเป็นของรางวัลให้พนักงานหรือบริจาคเพ่ือการกุศลตามความ

เหมาะสมตอ่ไป  
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5.6 บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องทางธุรกิจ 

 บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริการ และพนกังานทกุระดบัทกุคน วา่จ้างตวัแทนหรือตวักลางทางธุรกิจ

ใดๆ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกระท าการคอร์รัปชัน่ 

 ผู้จดัจ าหนา่ยสินค้า/บริการ และผู้ รับเหมา บริษัทจดัให้มีการจดัซือ้จดัหาด้วยความเป็นธรรมและ

โปร่งใส รวมทัง้จะด าเนินการประเมินเพ่ือคัดเลือกผู้ จัดจ าหน่ายและผู้ รับเหมาด้วยความ

รอบคอบตามขัน้ตอนการปฏิบตังิานของบริษัทท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งผู้จดั

จ าหนา่ยและผู้ รับเหมาให้รับทราบนโยบายฉบบันี ้และทางบริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกยกเลิกการ

จดัซือ้จดัหาและวา่จ้าง หากพบวา่ผู้จดัจ าหนา่ยและผู้ รับเหมากระท าการคอร์รัปชัน่ 
 

6. การประเมินความเส่ียง*   

 การประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ทกุฝ่ายงานตระหนกัถึงความส าคญั

ของการบริหารความเส่ียงด้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์ และการ

ด าเนินงานขององค์กร โดยด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือประเมิน และทบทวนความเส่ียงด้านการคอร์รัปชัน่ท่ี

อาจเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ (อยา่งน้อยปีละครัง้) เพ่ือระบปัุจจยัเส่ียงเพิ่มขึน้ หรือผลประเมินความเส่ียงท่ี

เปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับปัจจยัต่างๆ หรือรูปแบบคอร์รัปชัน่ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่า

ความเส่ียงฯ ได้ถกูระบุและจดัการอย่างทนักาล และสามารถประเมินความเส่ียงด้านการทจุริต (Fraud 

Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชัน่ ควบคูก่บัการประเมินความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk 

Assessment) ได้ โดยมีแนวทางการประเมินความเส่ียงตามคูมื่อการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว้ สรุป

ได้ดงันี ้
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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้ ระบแุละประเมินความเส่ียงด้าน

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) รวมทัง้การจดัหามาตรการเพ่ือลด

หรือจดัการความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้  

 ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ รวบรวมผลการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่น จัดท า เอกสาร

ความเ ส่ียง และติดตามการด าเนินงานตามแผนจัดการความเ ส่ียง เ พ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี 

7. การควบคมุ*  

 ระบบการควบคมุภายในของบริษัทครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน การด าเนินการของกระบวนการ

ทางบญัชี การเก็บบนัทึกข้อมลู รวมถึงกระบวนการอ่ืนๆ ในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจดัการความ

เส่ียงด้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 บริษัทมีขัน้ตอนการหารือผลการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่กับ

บคุลากรท่ีปฏิบตังิานนัน้ๆ 

 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้มีการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ และกระบวนการ

อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

 บริษัทมีขัน้ตอนให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่นี ้ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

 

22.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (ต่อ) 

140



 

 

 

 
8. การจดัเก็บรักษาข้อมลู  

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามมาตรฐาน หลักการ รวมทัง้กฎหมายท่ีบงัคบัใช้เก่ียวกับการ

รายงานข้อมลูทางบญัชีและการเงิน 

 คา่ใช้จา่ยทกุประเภทจะต้องมีเอกสารประกอบ รวมทัง้จดัเก็บและรักษาข้อมลูของบริษัทจะต้อง

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 บริษัทไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกข้อมูลท่ีเป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ หรือท าการตกแต่ง

บัญชี รวมทัง้จะต้องไม่มีบัญชีนอกงบการเงิน เพ่ือใช้สนับสนุนหรือปกปิดการจ่ายเงินท่ีไม่

เหมาะสม 

9. ทรัพยากรบคุคล 

 บริษัทจะน านโยบายฉบบันีม้าใช้เป็นสว่นหนึง่ในการบริหารงานบคุลากรของบริษัท 

10. การอบรมและการส่ือสาร 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัทุกคน สามารถศึกษานโยบายฉบบันีไ้ด้จากเว็บไซต์

บริษัท  

  https://www.tscpcl.com/cghandbook 

 บริษัทสนบัสนนุให้ผู้จดัจ าหน่ายสินค้า/บริการ และผู้ รับเหมา ยึดมัน่ในมาตรฐานการรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมเชน่เดียวกบับริษัท 
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 การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายฉบบันี ้  

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

ก าหนดการอบรมเก่ียวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกหลักสูตรท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก ร ร ม ก า ร ใ ห้
กรรมการทราบทางอีเมล์ทกุครัง้ 

 กรรมการ เข้ารับการอบรมตาม
ก าหนดการ 

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

 ทบทวนนโยบายฯ  ใน ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า 
ทกุปี 

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

ผู้บริหาร และ
พนกังาน 

เ ป็นส่วนหนึ่ งของการปฐมนิ เทศ 
(แบบรับฟังการบรรยาย) หรือก่อน
เข้ารับต าแหนง่ของบริษัท 

 ทบทวนนโยบายฯ ในท่ีประชุมฝ่าย
บริหารเป็นประจ าทกุไตรมาส 

 ให้ความรู้ในกิจกรรม "กรรมการ
ผู้จดัการพบพนกังาน เป็นประจ าทกุ
ไตรมาส" 

ผู้จดัจ าหนา่ย
สินค้า/บริการ 
และผู้ รับเหมา 

ใช้การส่ือสารทดแทน ส่ื อ ส า รน โยบายฉบับ นี  ้ ตั ง้ แ ต่ เ ร่ิ ม
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและในภายหลัง
ตามความเหมาะสม 
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11. กรณีมีข้อสงสยั 

หากพนกังานเกิดความไม่มัน่ใจว่าการกระท าใด อาจเข้าลกัษณะเป็นการคอร์รัปชัน่หรือในกรณี

มีค าถามหรือข้อสงสยั พนกังานควรปรึกษาผู้บงัคบับญัชาโดยตรง  หรือติดตอ่ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ

ฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

12. การรายงานการพบเห็นการคอร์รัปชัน่/แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

 ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดตอ่ การรายงานการพบเห็นการคอร์รัปชัน่/แจ้ง

เบาะแส/ข้อร้องเรียน ทางคณะกรรมการบริษัท จึงจดัให้มีช่องทางในการรับและจดัการกับข้อร้องเรียน

ของผู้ มีสว่นได้เสียผา่นชอ่งทาง ดงันี ้

 ตดิตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท 

 เว็บไซต์ของ แจ้งเบาะแส) บริษัท  :  www.tscpcl.com  (หวัข้อ 

 ไปรษณีย์  :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท 

       บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

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

 กลอ่งรับความคดิเห็น     QR Code (แทนกลอ่งแดง)  ส าหรับพนกังานบริษัททกุระดบั   
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 ทัง้นีส้ามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วน ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยการติดต่อ

เลขานกุารบริษัท ได้ท่ีหมายเลข 038 447 200 – 10  ตอ่ 122  

 โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะตา่งๆ จะได้รับการพิจารณาและด าเนินการตามความ

เหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้ แจ้ง รวมทัง้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็น

ความลบัและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่จะไมไ่ด้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้งดงักล่าว

อยา่งแนน่อน 

 บริษัทให้ความส าคญักับการเก็บข้อมลูผู้แจ้งไว้เป็นความลบั และได้ก าหนดขัน้ตอนการรับเร่ือง

และการสอบสวน ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวด้วยเท่านัน้ บริษัทจะใช้

ข้อมลูการแจ้งนีเ้พ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและก ากบัการปฏิบตัิงานภายใน หรือเปิดเผยตามค าสัง่

โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามค าสัง่ศาล และ/หรือตามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต. ตลท. หน่วยงานราชการ 

และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและรายงาน

คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจงั และจะได้รับความคุ้มครอง

โดยไมต้่องหวัน่เกรงตอ่การใช้อ านาจบงัคบับญัชาในทางมิชอบหรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม เพ่ือตอบโต้

การกระท าของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะต้องกระท าการโดยสจุริต หากบริษัทพบว่าการแจ้งเบาะแสหรือ

ข้อร้องเรียนเป็นเท็จ หรือทจุริต หรือมีเจตนากลัน่แกล้งให้ผู้ อ่ืนได้รับความเสียหาย เส่ือมเสียช่ือเสียง ถกูดู

หมิ่น หรือท าให้ได้รับความอบัอาย ฯลฯ บริษัทจะด าเนินการตามสมควรตอ่ไป
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13. กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับการรายงานการคอร์รัปชัน่/แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

 13.1 ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริง และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

หรือจดัตัง้คณะอนกุรรมการด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนต่อไป 

 13.2 ประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู 

13.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประมวลผลและกลัน่กรองข้อมูล เพ่ือพิจารณาขัน้ตอน 

วิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะเร่ือง ตลอดจนน าเสนอมาตรการระงบัการฝ่าฝืน

หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ

มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือจัดตัง้คณะอนุกรรมการด าเนินการ

ตรวจสอบตามขัน้ตอนตอ่ไป 

13.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือตดัสินใจด าเนินการ

ตามความเหมาะสมต่อไป เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ 

โดยค านงึถึงความเสียหายโดยรวมทัง้หมด 

 13.3 รายงานผล 

13.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งกลบัผู้ ร้องเรียนในกรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง 

และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือจัดตัง้คณะอนุกรรมการด าเนินการ

ตรวจสอบตามขัน้ตอนตอ่ไป 

13.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเม่ือมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ 
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13.4 ระยะเวลาด าเนินการ 

13.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ประมวลผลและ

กลัน่กรองข้อมลูภายใน 30 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง   

13.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือตดัสินใจด าเนินการ

ตามความเหมาะสมภายใน 30 วนัท าการ นบัจากข้อ 13.4.1  

13.4.3 กรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในก าหนดการข้างต้น ข้อ 

13.4.1 - 13.4.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอประธานคณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินการได้ครัง้ละไมเ่กิน 7 วนัท าการ 

14. มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

 ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะท าให้เกิดความ

ไมป่ลอดภยั หรือความเสียหาย 

 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไมเ่ปิดเผยตวัผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน 

 บริษัทจะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั และค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ ร้องเรียน โดย

ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน รวมถึงผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบตัิท่ีไม่เป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการ

แจ้งข้อร้องเรียน/เบาะแส 
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15. การปกปอ้งดแูลกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

 บริษัทให้ความมัน่ใจกบักรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ เก่ียวข้องทัง้หมด ว่าจะไม่มีผู้ ใดต้อง

ถูกลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแม้ว่าการ

ปฏิเสธดงักลา่ว จะส่งผลให้บริษัทสญูเสียหรือพลาดโอกาสทางธุรกิจ บริษัทเช่ือมัน่ว่านโยบายฯ 

จะชว่ยสร้างคณุคา่ให้กบับริษัทในระยะยาว นอกจากนีบ้ริษัทจะไม่ยินยอมให้ผู้ ใดมากระท าการ

ขม่ขู ่คกุคาม กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ เก่ียวข้องท่ีตัง้ใจปฏิบตัติามนโยบายฉบบันี  ้

 หากกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ เก่ียวข้องทัง้หมดเช่ือวา่ตนเองถกูข่มขู่ คกุคาม หรือหน่วง

เหน่ียว สามารถรายงานการพบเห็นการคอร์รัปชัน่/แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการ

บริษัท ผา่นชอ่งทางการรายงานตามนโยบายฉบบันี ้

16. การฝ่าฝืนนโยบาย  

 การไมไ่ด้รับรู้ถึงนโยบายฉบบันีแ้ละ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่

ปฏิบตัติามได้ 

 ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคน ท่ีกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น ฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม

นโยบายนี ้เป็นการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึง่ต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินยั

ตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว้และโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

 

22.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (ต่อ) 

147



 

 

 

 

 

 กรรมการ ท่ีกระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่ ฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายนี ้จะได้รับการพิจารณา

จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมาย   

 ผู้จดัจ าหนา่ยสินค้า/บริการ และผู้ รับเหมาใดๆ ของบริษัทท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ตามนโยบายฉบบันี ้ 

หรือทราบถึงการกระท าท่ีขดัตอ่นโยบายฉบบันี ้แตไ่ม่ได้รายงานให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบ 

หรือให้ข้อมลูไมถ่กูต้องเม่ือเจ้าหน้าท่ีสอบสวนของบริษัทได้สอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการกระท าท่ี

อาจขดัตอ่นโยบายฉบบันี ้อาจถกูบอกเลิกสญัญาได้   

17. การตดิตามและทบทวน* 

 บริษัทจดัให้มีการทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าอย่างตอ่เน่ือง (อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้) โดย

พิจารณาถึงสถานการณ์ ปัจจยัเส่ียง และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องท่ีเปล่ียนแปลงไป เสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาถึงความเพียงพอ และประสิทธิผลของมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ตลอดจน

รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบผลการประเมินความเส่ียง และสถานะด าเนินการมาตรการ

จดัการความเส่ียงเพื่อให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  
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18. ผลการก ากบัตดิตามและผลการประเมินการปฏิบตัติามนโยบายฯ  

 บริษัทก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ด าเนินการประเมินความเส่ียงและแผนการบริหารความเส่ียง ทัง้นี ้

เ พ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการก ากับติดตามและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายฯ   

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส ตลอดจนเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว

ลงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ตามนโยบายของ

 บริษัท

19. มาตรฐานการเปิดเผยข้อมลู 

 กรอบการรายงานแห่งความยัง่ยืนขององค์การแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการรายงานสากล (GRI: 

Global Reporting Initiative) ประเดน็การตอ่ต้านการทจุริต 

20. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 คูมื่อหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 

 จรรยาบรรณบริษัท 

 ข้อบงัคบับริษัท 

 กฎระเบียบบริษัท 

หมายเหตุ: *อ้างอิงกรอบการควบคุมภายในของ COSO: The Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission 
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  คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุและมุ่งเน้นให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยัง่ยืน

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อม และคณุภาพชีวิตท่ีดีในสงัคมไทย ด้วยจิตส านึก

ถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมเสมอ บริษัทถือเป็นภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัในการ

สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม  และพัฒนาชุมชน

โดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการตอบแทนและเป็นการ

พฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้บริหารด าเนินการจดักิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาชมุชนเป็น

ประจ าทกุปี 

2. ผู้บริหารรายงานก าหนดการและผลการจดักิจกรรม  เปิดเผยต่อสาธารณชนทุกปีในรายงาน

ความยัง่ยืนของบริษัท 

3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัมีสว่นร่วมในการเสนอกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี

พฒันาชมุชนและเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดการ 

4. บริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้ลกูค้า คูค้่า เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีพฒันาชมุชนตาม

ก าหนดการ 

23.นโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
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ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี4) พ.ศ.2551 ท่ี

แก้ไขเพิ่มเตมิ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุได้ออกประกาศท่ี ทจ. 2/2552 ก าหนดให้กรรมการและ

ผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียของตน  หรือของบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัท โดยให้มีผลนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 

กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป วตัถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนด

เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันซึ่งเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ

อาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนีก้ารท่ีกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบตัิหน้าท่ี

ด้วยความระมดัระวงัและซ่ือสตัย์สจุริต (Fiduciary duties) ซึ่งต้องตดัสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองท่ีตดัสินใจ ข้อมลูในรายงานดงักลา่วจงึเป็นประโยชน์ตอ่การติดตามดแูลให้

การท าหน้าท่ีของกรรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าว 

บริษัทจึงได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องด าเนินการรายงานการมี

สว่นได้เสียตามหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายงานครัง้แรกภายใน 15 วนันบัจากคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัแิบบรายงานฯ 

2. แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมลูทกุครัง้ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3. เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมลูเพ่ือน าเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับรายงานฯ 

 

24.นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ของกรรมการ ผู้บริหาร  
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
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ทัง้นีส้ามารถขอรับแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหารและบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง ได้ท่ีฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ หมายเลข

ตดิตอ่ (038) 447 200 – 10 ตอ่ 122 หรือทางอีเมล ir@tscpcl.com 

 

24.นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ของกรรมการ ผู้บริหาร  
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ต่อ) 
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คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประชมุ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยก าหนดตารางการประชมุ

ไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ อาจมีการประชมุพิเศษตาม

ความเหมาะสม โดยก าหนดวาระการประชมุ และแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ

ก่อนถึงวนัประชมุ และให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอยา่งเพียงพอ 
 

ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ และให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ี เป็นประธานในท่ีประชุม

คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ในกรณีมี

รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม แต่หากไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแตไ่ม่อยู่ในท่ีประชมุนัน้ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชมุเลือก

กรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ และจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ

ในท่ีประชมุ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพ่ือเป็นเสียง 

ชีข้าด 

 

 

25.นโยบายจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า 
ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมต ิ
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 คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท และการก ากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเปา้หมายท่ีก าหนด
ไว้ ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ มีสว่นได้เสีย 

 เพ่ือให้กรรมการทุกท่านมีศกัยภาพสามารถขบัเคล่ือนบริษัทให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์และ

ภารกิจของบริษัทท่ีก าหนดไว้ได้นัน้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพฒันาความรู้

และทกัษะต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในแง่การก ากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี

และนวตักรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพ่ือช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ทัง้นี ้

กรรมการบริษัทต้องเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องอยา่งน้อย 1 ทา่นตอ่ปี 

 

26.นโยบายส่งเสริมให้กรรมการ 
พัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
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เพ่ือให้กรรมการผู้ จัดการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเต็มท่ีและมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและก าหนดวิธีปฏิบตัิในการไป

ด ารงต าแหน่งใดๆ ท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จดัการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี 

โดยให้กรรมการผู้จดัการมีหน้าท่ีรายงานเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ และการด ารง

ต าแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเข้ารับต าแหน่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

นอกเหนือจากการรายงานส่วนได้เสียเม่ือเข้าด ารงต าแหน่ง และกรรมการผู้จดัการไม่สามารถเข้าด ารง

ต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท ทัง้นีไ้ม่นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ

บริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจ าเป็นต้องเข้าไปก ากับดูแลการบริหารจัดการเพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท 

 

27.นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ที่บริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จัดการ 
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 การสรรหา 

คณะกรรมการฯ ให้ความส าคญัตอ่การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยก าหนดนโยบายว่า

คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากหลายสาขา เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน าการด าเนิน

ธุรกิจได้อยา่งเหมาะสมและรอบด้านได้มากท่ีสดุ 

ในการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทกัษะท่ีคณะกรรมการยงัคงขาดอยู่ก่อนเป็นอนัดบัแรก

และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการท่ีได้เปิดเผยไว้ลว่งหน้า 

 คุณสมบัตกิรรมการ 

 ผู้ ท่ีจะได้รับคดัเลือกให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัเิบือ้งต้น ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. มีความรู้ ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ 

2. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารองค์กรในระดบัไมต่ ่ากวา่ผู้จดัการอยา่งน้อย 5 ปีขึน้ไป 

3. เป็นผู้ มีธรรมาภิบาล มีความประพฤตเิหมาะสม ไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีระบไุว้ในกฏหมาย

วา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และไมเ่คยถกูด าเนินคดีทางอาญา 

4. สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการได้อย่างเตม็ท่ีและเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุอ่ืนๆ ท่ีส าคญัได้ทกุครัง้  

 

28.นโยบายการสรรหากรรมการและ 
กรรมการอิสระ และคุณสมบัต ิ
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โครงการและความหลากหลายของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารและกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระ

จะต้องมีจ านวนไมต่ ่ากวา่สามคน และไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 
 

คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิจากหลาย

สาขา เ พ่ือสามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุร กิจได้อย่างเหมาะสม และรอบด้านมากท่ีสุด 

แตจ่ะต้องมีกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัท และกรรมการท่ีมีทกัษะในวิชาชีพทางบญัชี

ประเภทหนึง่ทา่นเป็นอยา่งน้อย ดงันี ้
 

ความเช่ียวชาญและทักษะ กรรมการ กรรมการอิสระ 
ธุรกิจยานยนต์ 1. คณุสรรเสริญ  จฬุางกรู 

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

1. คณุวีรวฒัน์ ขอไพบลูย์ 

บญัชี / การเงิน 1. คณุทวีฉัตร      จฬุางกรู 1.คณุปริญญา ไววฒันา 

ธุรกิจอ่ืน - 1.คณุอภินนัท์ ณ ระนอง 
2.คณุฉตัรชยั  เอียสกลุ 

รวม 7 ท่าน 4 ท่าน 

 

28.นโยบายการสรรหากรรมการและ 
กรรมการอิสระ และคุณสมบัต ิ(ต่อ) 
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เพ่ือให้บริษัทมีการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและให้สิทธิแก่ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถรายงานการพบเห็น

การคอร์รัปชัน่/แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนการทุจริต การกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือนโยบาย
บริษัท หรือการเรียกร้องการถกูละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคดิเห็นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทจึงจดัให้มีช่องทางในการรับและจดัการกับข้อร้องเรียนของผู้ มีส่วนได้เสีย โดยผ่านช่องทาง
ดงันี ้

ตดิตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 เว็บไซต์ของบริษัท   :  ) www.tscpcl.com (หวัข้อ แจ้งเบาะแส
 ไปรษณีย์   : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /คณะกรรมการ   

         บริษัท 
        บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 
        700/737 หมู่  1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบุรี 

         20160 
 
 กลอ่งรับความคดิเห็น   QR Code (แทนกลอ่งแดง) ส าหรับพนกังานบริษัททกุ      
     ระดบั   

 ทัง้นีส้ามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งดว่นตอ่คณะกรรมการบริษัทได้ โดยการติดต่อ
เลขานกุารบริษัท ได้ท่ีหมายเลข 038 447 200 – 10  ตอ่ 122 

 โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะตา่งๆ จะได้รับการพิจารณาและด าเนินการตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป ไม่มีการเปิดเผยช่ือผู้แจ้ง รวมทัง้จดัเก็บข้อมลูดงักล่าวไว้
เป็นความลบัและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้ง
ดงักลา่วอยา่งแนน่อน 
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 บริษัทให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูผู้แจ้งไว้เป็นความลบั และได้ก าหนดขัน้ตอนการรับ

เร่ืองและการสอบสวน ซึง่เร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบคุคลท่ีเก่ียวด้วยเท่านัน้ บริษัทจะ

ใช้ข้อมูลการแจ้งนีเ้พ่ือประโยชน์ในการบริหารงานและก ากับการปฏิบตัิงานภายในหรือเปิดเผยตาม

ค าสัง่โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามค าสัง่ศาล และ/หรือตามค าสัง่ของส านกังาน ก.ล.ต, ตลท. หน่วยงาน

ราชการ และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและ

รายงานคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 ผู้ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะได้รับความ

คุ้มครองโดยไม่ต้องหวัน่เกรงตอ่การใช้อ านาจบงัคบับญัชาในทางมิชอบหรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม  

เพ่ือตอบโต้การกระท าของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 ผู้ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะต้องกระท าการโดยสุจริต หากบริษัทพบว่าการแจ้ง

เบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นเท็จหรือทจุริตหรือมีเจตนากลัน่แกล้งให้ผู้ อ่ืนได้รับความเสียหาย เส่ือมเสีย

ช่ือเสียง ถกูดหูมิ่น หรือท าให้ได้รับความอบัอาย ฯลฯ บริษัทจะด าเนินการตามสมควรตอ่ไป 
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เพ่ือเป็นการรักษาเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ลดความเส่ียงในกรณีต าแหน่ง

ผู้ บริหารระดับสูงท่ีมีความส าคัญว่างลง และให้เป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้จดัท าแผนสืบ

ทอดต าแหน่งผู้บริหาร ตัง้แตป่ระธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ จนถึงผู้จดัการทัว่ไป และเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 

ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  

หลกัการ  

ให้มีแผนสืบทอดต าแหนง่ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

วิธีการ 

เม่ือต าแหน่งผู้ บริหารระดับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการผู้ จัดการ  ว่างลงหรือผู้ อยู่ใน

ต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งได้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจดัให้มีการประชมุเพ่ือเสนอ

รายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม หรือเสนอให้ผู้บริหารในระดบัรองลงมาท าหน้าท่ีรักษาการในต าแหน่ง

ดงักลา่ว และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

ทัง้นี ้กรณีเสนอให้ผู้บริหารในระดบัรองลงมาท าหน้าท่ีรักษาการให้มีระยะเวลารักษาการไมน้่อย

กวา่ 3 เดือน เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีเวลาเพียงพอในการสรรหาบคุคลท่ีสมควรเข้ามาด ารง

ต าแหนง่แทน
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หากผลงานของผู้ ท่ีรักษาต าแหนง่ดงักลา่วเป็นท่ีน่าพอใจตอ่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา

ฯ จะเสนอให้ด ารงต าแหน่งทดแทนตอ่ไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบคุคลท่ีรักษาการดังกล่าวมี

ผลงานไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมด ารงต าแหนง่ตอ่ไป  

คณุสมบตัเิบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ  

 การศกึษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาโท ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาโท 

แต่มีคุณสมบตัิด้านอ่ืน ๆ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่าสมควรพิจารณาต่อไป

หรือไม ่

 มีประสบการณ์ในต าแหนง่ผู้บริหารตัง้แตก่รรมการผู้จดัการขององค์กรท่ีมีรายได้ใกล้เคียงกบับริษัท

ฯ หรือมีลกัษณะอตุสาหกรรมใกล้เคียงกนัไมน้่อยกวา่ 10 ปี  

 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์และการจดัการองค์กร 

 มีความเป็นผู้น า มีวิสยัทัศน์ และมีแนวคิดท่ีสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ การท า

ธุรกิจ และวฒันธรรมขององค์กร 

 เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม มีจริยธรรม ไมมี่ประวตัเิส่ือมเสีย ไมเ่คยต้องคดีอาญา 
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ระดับผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส และผู้จัดการท่ัวไป 

หลกัการ 

 ให้มีแผนสืบทอดต าแหนง่ของผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส และผู้จดัการทัว่ไป 

วิธีการ 

 ก าหนดให้ผู้บริหารในระดับตัง้แต่ผู้ จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้ จัดการทั่วไป มีการวางแผนสืบทอด

ต าแหน่งของตนเอง โดยถ่ายทอดความรู้ในการท างานให้กับพนักงานท่ีมีศกัยภาพ และมีแนวโน้มว่าจะ

ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนตนเองได้ ในกรณีมีเหตกุารณ์ฉุกเฉินจนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ เช่น การลาออก หรือ

การเกษียณอาย ุ

คณุสมบตัเิบือ้งต้นของผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส และผู้จดัการทัว่ไป 

 การศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 

 มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้ บริหารขององค์กรท่ีมีรายได้ใกล้เคียงกับบริษัทฯ หรือมีลักษณะ

อตุสาหกรรมใกล้เคียงกนั ไมน้่อยกวา่ 10 ปี  

 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองค์กร 

 มีความเป็นผู้น า มีวิสยัทัศน์ และมีแนวคิดท่ีสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการ การท า

ธุรกิจ และวฒันธรรมขององค์กร 

 เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม มีจริยธรรม ไมมี่ประวตัเิส่ือมเสีย ไมเ่คยต้องคดีอาญา  
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 บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรท่ีมีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบด้านภาษีอย่าง

ยัง่ยืน รวมทัง้มุง่เน้นเป็นองค์กรธุรกิจท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีในการรับผิดชอบภาษีเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่สงัคม

และสร้างความไว้วางใจให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หมด 

โดยมีแนวทางการปฏิบตัดิงันี ้

1. การปฏิบตัิตามกระบวนการภาษี โดยยึดถือและปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัเ ก่ียวกับ

ภาษีของภาครัฐ รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รับจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

2. บริษัทมีการตดิตอ่กบัหนว่ยงานก ากบัดแูลภาษีอย่างเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้  

3. การบริหารความเส่ียงด้านภาษี โดยบริษัทยึดถือและปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัทัง้มุ่ง

จดัการความเส่ียง (ด้านภาษี) ได้แก่ ผลจากภาษีท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายด้านภาษีหรือแนว

ทางการบริหารภาษีของภาครัฐ การประเมินความเส่ียงในกิจกรรมเก่ียวกบัภาษีทัง้หมดโดยละเอียด ซึ่ง

ครอบคลุมถึงความเส่ียงในการก ากับการปฏิบตัิตามกฎหมาย ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ และความ

เส่ียงในการรายงานทางการเงิน 

 4. การรายงานภาระด้านภาษีต่อภาครัฐอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกบัภาระด้านภาษีทัง้หมด  
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 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล จึงได้จดัท านโยบายการคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคล (Personal Data Protection Policy) ขึน้ โดยนโยบายนีไ้ด้อธิบายถึงวิธีการท่ีบริษัทปฏิบตัิ

ต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บคุคลของบริษัท บริษัทจงึประกาศนโยบายฯ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. การจัดเก็บ 

บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลท่ีชอบด้วยกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็น
ตามวตัถุประสงค์ของบริษัท จึงแจ้งให้เจ้าของข้อมลูทราบ และขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม
ข้อมลูดงักล่าว โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูเหล่านัน้ไว้เป็นความลบั การเก็บข้อมลูจากแหล่งอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ สถาบนัการเงิน ผู้ ให้บริการ
ทางการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ บริษัทข้อมูลเครดิต และผู้ ให้บริการข้อมูล เป็นต้น บริษัทจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ่ืนต่อเม่ือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
เว้นแตบ่ริษัทมีความจ าเป็นตามกรณีท่ีกฎหมายอนญุาต 

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมลู เก่ียวกบั เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง 
ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ สหภาพ
แรงงาน พนัธุกรรม จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านัน้ (เว้นแต่บริษัทจะน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เ พ่ือการคุ้ มครองแรงงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ สวัสดิการ
รักษาพยาบาล ของลกูจ้าง หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด) 
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 2. ช่องทางการเก็บข้อมูล 

2.1 เม่ือเจ้าของข้อมลูสมคัรงานกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ หรือโทรศพัท์ บริษัทขอทราบข้อมูลท่ี
จ าเป็นต่อการสมคัรงานดงัต่อไปนี ้ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ อีเมล ท่ีอยู่ ประวตัิการศึกษา 
ฯลฯ 

2.2 เม่ือเจ้าของข้อมลูตดิตอ่สอบถามข้อมลูหรือสนใจในผลิตภณัฑ์ของบริษัท บริษัทขอทราบข้อมลู
ได้แก่ ช่ือ-นามสกลุ อีเมล เบอร์โทรศพัท์ 

2.3 บริษัทจดัเก็บบนัทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log file) ของเจ้าของข้อมูลโดยจะจดัเก็บ
หมายเลข IP Address หรือเวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น 

2.4 คกุกี ้(Cookies ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กท่ีจดัเก็บข้อมลู ซึ่งแลกเปล่ียนระหว่างคอมพิวเตอร์ของ
เจ้าของข้อมลู และเว็บไซต์ของบริษัท) เว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทใช้เพ่ือการจดัเก็บข้อมลูท่ี
อาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลในครัง้ถัดไปท่ีเจ้าของข้อมูลกลับมาเย่ียมชมเว็บไซต์ของ
บริษัท (สามารถตัง้คา่เพ่ือยอมรับหรือปฎิเสธทัง้หมดได้)  

 3. ระยะเวลาการจัดเก็บ 

บริษัทจะเก็บข้อมลูส่วนบคุคลภายในระยะเวลาท่ีจ าเป็นตามวตัถปุระสงค์ โดยมีมาตรการ
รักษาความปลอดภยั สามารถปอ้งกนัการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การดดัแปลง การ
ก าจัดข้อมูล หรือความเส่ียงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพ้นระยะเวลาดงักล่าว 
บริษัทจะท าลายทิง้ 
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 4. วัตถุประสงค์การจัดเก็บ 

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีเจ้าของข้อมูลได้ให้มา เพ่ือด าเนินการตามความ
ประสงค์ตามท่ีตกลงระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทโดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ
วตัถปุระสงค์อ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมลู หากบริษัทมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งไว้ บริษัทจะด าเนินการขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมลูอีกครัง้ ทัง้นีท้างบริษัทเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อวตัถปุระสงค์  ดงันี ้

4.1 เพ่ือใช้ในการสมคัรงานของเจ้าของข้อมลู 
4.2 เพ่ือตดิตอ่และให้บริการ หรือตอบค าถามตามท่ีเจ้าของข้อมลูร้องขอ 
4.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัทหรือข้อมูลเชิงสถิติเก่ียวกับจ านวนผู้ เย่ียมชม

เว็บไซต ์
4.4 การกระท าอ่ืนท่ีเจ้าของข้อมลูให้ความยินยอม 
4.5 เพ่ือปฎิบตัติามกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เม่ือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่
การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วอยูภ่ายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้

1. ฐานสญัญา (Contract) เม่ือเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลติดต่อมายงับริษัทผ่านทางเว็บไซต์ หรือ
โทรศพัท์ บริษัทจะน าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปประมวลผล เพ่ือด าเนินการติดต่อ
ตามสญัญา 

2. ฐานความยินยอม (Consent) บริษัทอาจรวบรวมข้อมลูเพ่ือเป็นฐานข้อมลูคูค้่า ลกูค้า เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ หากเจ้าของข้อมลูไมป่ระสงค์ สามารถแจ้งความประสงค์มายงับริษัท 

3. ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม (Legitimate Interest) บริษัทอาจประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลเพ่ือ
ด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

4. ฐานประโยชน์ส าคญัตอ่ชีวิต (Vital Interest) บริษัทอาจประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลเพ่ือปอ้งกนั
หรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของเจ้าของข้อมลู 

5. ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
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 5. การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทจะไมน่ าข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูไปเปิดเผยแก่บคุคลภายนอก เว้นแตก่รณี ดงันี  ้

5.1 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 

5.2 ค าสัง่ศาล พนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือกฎหมายให้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว 

บริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือด้วยกันเพ่ือให้
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลท่ีอาจส่งต่อได้แก่ ช่ือ ท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยู่อีเมล ต าแหน่งงาน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดยจะเปิดเผยวตัถปุระสงค์ใน
ฐานะนายจ้างเทา่นัน้ 

6.   การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบคุคลท่ี
ถกูจดัเก็บ ใช้ และเปิดเผยเพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ ดดัแปลง แก้ไข
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเหมาะสม ดงันี ้

6.1 สร้างความตระหนกัรู้ และฝึกอบรม เสริมสร้างการดแูลด้านความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูล

สว่นบคุคลให้แก่ บคุลากร พนกังาน ลกูจ้าง คูค้่า ลกูค้า และผู้มาติดตอ่ โดยการเผยแพร่ข้อมลู

ขา่วสาร ให้ความรู้และแนวทางการปฎิบตัติามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

6.2 จ ากัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคล (Access Control) ไว้ส าหรับพนกังาน ท่ีจ าเป็นต้องทราบ

ข้อมูลนัน้เพ่ือท าการประมวลผลข้อมูล โดยท่ีบุคคลเหล่านัน้ต้องปฎิบตัิตามข้อก าหนดการ

รักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัตามสญัญาอยา่งเข้มงวด 

6.3 ก าหนดมาตรการท่ีเข้มงวด และเหมาะสมส าหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคลท่ีมีความอ่อนไหว หรือข้อมูลท่ีอาจจะกระทบต่อความรู้สึก ความสงบเรียบร้อย และ

ศีลธรรมอนัดีของพนกังาน 
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6.4 ตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งสม ่าเสมอ 

6.5 ในกรณีท่ีบริษัท ว่าจ้างบริษัทอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการในนามของบริษัท และมอบหมายให้บริษัท

เหลา่นัน้รับผิดชอบในการจดัการเก็บข้อมลูส่วนบคุคล บริษัทจะพิจารณาเลือก ผู้ รับเหมาช่วงท่ี

เหมาะสมและก าหนดให้บริษัทดงักล่าวลงนามในข้อตกลงทัง้หมดท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการจดัการ

ข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี ้บริษัทยังใช้มาตรการความปลอดภัย ทัง้หมดตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดไว้ 

7.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data subject 
right) โดยได้จดัท า "แบบค าร้องขอเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบุคคล" ซึ่งสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ผ่านทางอีเมล เพ่ือแจ้งความประสงค์ดงักล่าว โดยบริษัทจะด าเนินการตาม
ค าร้องขอของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลภายใน 30 วนันบัแตไ่ด้รับค าร้องนัน้ ทัง้นีเ้จ้าของข้อมลูส่วน
บคุคล สามารถแจ้งความประสงค์กบัทางบริษัทได้ตามสิทธิ ดงัตอ่ไปนี ้

7.1 การคดัค้านหรือเพิกถอนความยินยอม เจ้าของข้อมลูมีสิทธิโต้แย้ง หรือ คดัค้านการเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลู บริษัทจะด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลและจะไม่เก็บรวบรวม 

เปิดเผย ส่งตอ่ หรือน าไปใช้ซึ่งข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูอีกตอ่ไป  การเพิกถอนความ

ยินยอมนัน้ บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลได้หากปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ทัง้นี ้

บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลงัจากท่ีบริษัทได้รับค าร้องขอ

เพิกถอน 

7.2 การเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคล เจ้าของข้อมลูสามารถขอส าเนาข้อมลูส่วนบคุคลเก่ียวกบัเจ้าของ

ข้อมลู โดยบริษัทจะน าสง่ข้อมลูสว่นบคุคลให้แก่เจ้าของข้อมลูภายในก าหนดระยะเวลา 30 วนั 

นบัแตมี่การสง่ค าขอถึงบริษัท 

7.3 การแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคล เจ้าของข้อมลูสามารถขอให้บริษัทแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อมลูท่ีขาด

หายในข้อมลูสว่นบคุคล 
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7.4 ขอให้ระงบัการใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 

7.5 การลบข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้ด าเนินการลบ หรือ ท าลายข้อมูลส่วน

บคุคลของเจ้าของข้อมลู 

7.6 การขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู 

7.7 การขอให้ถ่ายโอนข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู 

8.  ค านิยาม และผู้รับผิดชอบ คณะท างาน  

ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฯ ประกอบด้วย 

เจ้าของข้อมูล (Data Subject) : บคุคลท่ีข้อมลูระบไุปถึง 

>> พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ ถือหุ้น คูค้่า ผู้มาตดิตอ่ 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer : DPO) : ผู้ดแูลความปลอดภยัเก่ียวกับ

ข้อมลูสว่นบคุคลทัง้หมดในองค์กร 

 >> Top Section - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 

ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) : ผู้ มีอ านาจหน้าท่ี “ตดัสินใจ” เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยข้อมลู 

>> Top Section - ทกุฝ่าย 

ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) : ผู้ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 

“ในนามของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล”  

>> ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) 

 ทัง้นีก้ าหนดให้มีการทบทวนนโยบายปีละ 1 ครัง้ (เดือนตลุาคม ของทกุปี)  ในการประชมุ
สรุปผลการปฏิบตังิานประจ าปี (Monthly Management Meeting) 
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9.  โทษทางกฎหมาย 

 ผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตามหน้าท่ีของตน หากละเลยไม่
ด าเนินการ หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าท่ีของตน อนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนว
ปฎิบตัเิก่ียวกบัเร่ืองข้อมลูสว่นบคุคล จนเป็นเหตใุห้เกิดความผิดตามกฎหมายหรือความเสียหายขึน้ 
ผู้นัน้ต้องรับโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัท โดยไม่ประนีประนอมให้กับความผิดใดๆ ท่ีผู้ ท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบได้กระท าขึน้และผู้นัน้ต้องรับโทษทางกฎหมายตามความผิดท่ีเกิดขึน้ ทัง้นี ้หาก
ความผิดดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือบคุคลอ่ืนใด บริษัทพิจารณาด าเนินคดีตาม
กฎหมายตอ่ไป 

 10. ช่องทางการตดิต่อ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 

โทรศพัท์ : 038-447-200 ตอ่ 134 

อีเมล : hr@tscpcl.com 
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ค านิยาม 

- บริษัท    บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 

- คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำร บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 

- กรรมกำร   กรรมกำร บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 

- ผู้บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผู้จดักำร ผู้จดักำรทัว่ไปอำวุโส ผู้จดักำร

ทัว่ไปผู้จดักำรของบริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 

- พนกังำน   พนกังำน พนกังำนสญัญำจ้ำงและผู้ปฏิบตังิำนสมทบของ 

    บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 

- ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน พนกังำน ลูกค้ำ คู่ค้ำและเจ้ำหนี ้ผู้ ร่วมทุนและพนัธมิตร

ทำงธุรกิจ ภำครัฐ ภำคเอกชน สงัคม ชมุชนและสิ่งแวดล้อม 

- สอบทำน กำรทบทวนหรือตรวจทำนกำรปฏิบัติงำนวิธีกำรเง่ือนไขเหตุกำรณ์หรือ

รำยงำนตำ่งๆ 

- รำยกำรท่ีเก่ียวโยง รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมกำรผู้บริหำรหรือ

บุคคลท่ีมีควำมเ ก่ียวข้องตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ 
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ค านิยาม 

- บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ห้ำงหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลตำมมำตรำ 258 (3) ถึง (7) แห่ง

พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

- ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรด ำเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมีควำมต้องกำรส่วนตวัหรือของบุคคท่ี
เก่ียวข้องไม่ว่ำโดยทำงสำยเลือดหรือทำงอ่ืนใดเข้ำมำมีอิทธิพลต่อ
กำรตดัสินใจซึ่งอำจขดัขวำงหรือเป็นอปุสรรคตอ่ผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 

- กำรให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด กำรให้สิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืน

ใด เพ่ือเป็นสินน ำ้ใจ เป็นรำงวลั หรือ เพ่ือกำรสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดี 

- กำรจำ่ยคำ่อ ำนวยควำมสะดวก กำรใช้จ่ำยจ ำนวน เล็กน้อยท่ีจ่ำยแก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำร และเป็นกำรให้เพียงเพ่ือให้มั่นใจว่ำเจ้ำหน้ำท่ีของ รัฐจะ

ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร หรือเป็นกำรกระตุ้ นให้ด ำเนินกำร

รวดเร็วขึน้ โดยกระบวนกำรนัน้ไม่ ต้องอำศยัดลุพินิจของเจ้ำหน้ำท่ี

ของรัฐ และเป็นกำรกระท ำอนัชอบด้วยหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้

นัน้รวมทัง้เป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้ว เช่น 

กำรขอใบอนุญำต กำรขอหนงัสือรับรอง และกำรได้รับกำรบริกำร

สำธำรณะ เป็นต้น 
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- บคุคลท่ีเก่ียวข้อง   บคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ตอ่ไปนี ้ 

(1) บุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรบริษัทและในกรณีท่ีเป็นนิติ

บคุคลให้หมำยควำมรวมถึงกรรมกำรของนิติบคุคลนัน้ด้วย  

(2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ  ของ

กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลตำม (1)  

(3) นิตบิคุคลท่ีบคุคลตำม (1) หรือ (2) มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร  

(4) บุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน

ประกำศก ำหนด 

- ประเพณีนิยม เทศกำล วันส ำคญั หรือ กิจกรรมท่ีมีกำรปฏิบตัิสืบเน่ืองกันมำ 
เป็นเอกลกัษณ์ และมีควำมส ำคญัตอ่สงัคม 

- กำรให้สินบน กำรเสนอให้หรือรับของขวัญ รำงวัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
ให้แก่ตนเอง หรือจำกบุคคลซึ่งต้องกำรโน้มน้ำวให้กระท ำกำร
บำงอยำ่งท่ีไมส่จุริต ผิดกฎหมำย หรือผิดจริยธรรมทำงธุรกิจ 

- กำรทจุริต กำรติดสินบนทุกรูปแบบ เช่น เสนอให้ สัญญำ มอบให้ ให้ค ำมั่น 
เรียกร้องหรือรับเงิน / ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมำะสม
กับ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน คู่ค้ำ ลูกค้ำและผู้ มีส่วนได้
เสียทกุกลุม่ ไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

- กำรเปิดเผยข้อมลู กำรเปิดเผยรำยละเอียดข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทำงธุรกิจของ
บริษัทตำม พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ 
พ.ศ. 2551 กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ 
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- กำรจ้ำงพนกังำนรัฐ กำรท่ีบุคคลจำกภำครัฐเข้ำไปท ำงำนในภำคเอกชนในหน้ำท่ี

ตำ่งๆ ซึง่อำจมีควำมขดัแย้งด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือ มีผล
ตอ่กำรตดัสินใจอนัท ำให้เกิดควำมไม่น่ำเช่ือถือหรือมีควำมเสี่ยง
กำรทจุริตคอร์รัปชนั 

- พนกังำนรัฐ ผู้ซึง่มีอ ำนำจหน้ำท่ีปฏิบตัิงำนให้แก่รัฐหรือในหน่วยงำนรัฐ เช่น 
ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินลูกจ้ำง พนักงำนองค์กำร
มหำชน พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ซึง่มี
ต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ ท่ีอำจมีผลตอ่กำรเอือ้ประโยชน์กนั
ได้ 
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1. หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 5 หมวด (ฉบบัปรับปรุงปี 2549): ศนูย์พฒันำก ำกบัดแูลกิจกำร ตลำดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

2. พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ.2551  

3. ข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน: ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

4. รำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร: ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

5. คูมื่อกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

6. เข็มทิศธุรกิจเพื่อสงัคม: ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

7. หลกัเกณฑ์กำรประเมินสถำนภำพบรรษัทภิบำล: สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

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. หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
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