บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน)

จรรยำบรรณธุรกิจ
(Business Code of Conduct)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)
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คำนำ
บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน) “บริ ษทั ” ในฐำนะที่เป็ นบริ ษทั ชั้นนำของประเทศไทยที่
ผลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติกและเมลำมีน ตระหนักและมุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั เป็ นองค์กรที่
มี ประสิ ทธิ ภำพ ทั้งในด้ำนกำรดำเนิ นธุ รกิ จ และกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดี มี จรรยำบรรณ โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ เพื่อให้คู่ควรแก่กำรได้รับควำมไว้วำงใจจำกผูถ้ ือหุ น้ และนักลงทุน และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่ม เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และกำรเติบโตด้วยควำมมัน่ คงในระยะยำว
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี บริ ษทั จึ งปรับปรุ งจรรยำบรรณทำง
ธุ รกิ จ ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565) เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ยึดถือและปฏิ บตั ิ ตำม
อย่ำงเคร่ งครัด โดยได้พฒั นำและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิ จ สังคม และ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่ งบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ำ จะช่วยส่ งเสริ มให้กำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เป็ นไปอย่ำง
มีประสิ ทธิ ภำพ โปร่ งใส และยัง่ ยืนต่อไป
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จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)
บทนำ
จรรยำบรรณธุรกิจ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสร้ำงควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นธุรกิจและสร้ำงควำมเชื่ อมัน่ แก่ผลู ้ งทุน
ตลอดจนทุ กฝ่ ำยที่ เ กี่ ย วข้อง บริ ษทั ฯจึ งปรั บปรุ งจรรยำบรรณธุ ร กิ จ เพื่ อเป็ นแนวทำงสำหรั บกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
พนักงำนและทุ กฝ่ ำยที่ เกี่ ยวข้องถื อปฏิ บตั ิ รวมทั้งเป็ นกำรส่ งเสริ มระบบกำรกำกับดู แ ลกิ จกำรที่ ดี ที่ ยึดหลักควำม
ซื่ อสัตย์ ควำมยุติธรรม ควำมรับผิดชอบและควำมโปร่ งใสเป็ นสำคัญ
บริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด(มหำชน) มีเจตนำรมณ์ในกำรดำเนิ นธุ รกิจที่มุ่งเน้นส่ งเสริ มให้บริ ษทั เป็ น
องค์กรที่มีประสิ ทธิ ภำพ ทั้งในด้ำนกำรดำเนิ นธุ รกิจ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีจรรยำบรรณ โปร่ งใส ยุติธรรม และมี
ควำมเป็ นกลำง ทั้งนี้ จะดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงมีจริ ยธรรมและปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย ระเบี ยบ ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับกำร
ดำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่ งครัด
ข้ อพึงปฏิบัติ
กำรปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
1) กำรปฏิบัตแิ ละควำมรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
หลักกำร
บริ ษทั เคำรพต่อสิ ทธิ แห่ งควำมเป็ นเจ้ำของของผูถ้ ือหุ ้นทุกรำย ทั้งผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูบ้ ริ หำรผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หำร รวมทั้งผูถ้ ือหุ น้ ต่ำงชำติ จะต้องได้รับกำรปกป้ องผลประโยชน์และสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำ
เทียมกัน ทั้งผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่และรำยย่อย โดยบริ ษทั มีนโยบำยเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง
โปร่ งใส ซึ่ งรวมไปถึงสิ ทธิ ที่ผถู ้ ือหุ น้ พึงได้รับ หรื อเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั และอำนวยควำมสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นใน
กำรใช้สิทธิ ต่ำงๆ รวมถึงปฏิ บตั ิ หน้ำที่ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ในกำรที่ จะป้ องกันควำมเสี ยหำยอันจะเกิ ดแก่ผูถ้ ือหุ น้
เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ ใจในกำรลงทุนกับบริ ษทั อันจะนำมำซึ่ งผลประโยชน์สูงสุ ดทั้งต่อผูถ้ ือหุ ้นและ
องค์กร
นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
คำนิยำม

: ผูถ้ ือหุ ้น (Shareholder) หมำยถึง ผูถ้ ือหุ ้นอยู่ในธุ รกิ จหรื อเจ้ำของกิ จกำรที่ ถูกต้องตำมกฎหมำย เช่ น
ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด บริ ษทั เอกชน จำกัด หรื อ บริ ษทั มหำชน จำกัด เป็ นต้น และผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูม้ ีส่วนได้
เสี ย (Stakeholder) ที่สำคัญที่สุดของธุ รกิจ โดยเป็ นผูไ้ ด้ประโยชน์ช้ นั ในสุ ดของธุ รกิจซึ่ งมีอิทธิ พลต่อ
กำรเจริ ญเติบโตหรื อกำรอยูร่ อดของธุรกิจมำกที่สุด

นโยบำย

: บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นเจ้ำของกิจกำรจึงมีนโยบำยให้กรรมกำรในฐำนะตัวแทนของ
ผูถ้ ื อหุ ้น ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ปฏิ บตั ิ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดีของบริ ษทั รวมถึ งให้กำร
คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น อำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นในกำรใช้สิทธิ ต่ำงๆ ที่ สมควรได้รับและ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และเพิ่มมูลค่ำแก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่ำง
ยัง่ ยืน
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แนวปฏิบัติ :
1. บริ หำรจัดกำรองค์กรให้เป็ นไปตำมวิสัยทัศน์ และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษทั ด้วยควำมซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ระมัดระวัง โดยไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตัว
2. เคำรพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน และไม่กระทำกำรใดๆ
อันเป็ นกำรละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
3. เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นและชื่ อกรรมกำร ทดแทนกรรมกำรที่ ครบวำระ
กำรดำรงตำแหน่งได้ล่วงหน้ำภำยในระยะเวลำที่กำหนด
4. เปิ ดเผยข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมตลอดจนข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ
5. จัดสรรเวลำกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้เหมำะสม และส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ มีโอกำสแสดงควำมเห็น และตั้งคำถำม
ต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
6. อำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นในกำรเข้ำร่ วมประชุ มโดยไม่จำกัดโอกำสกำรเข้ำร่ วมประชุ มของผูถ้ ื อ หุ ้น
หรื อกำรแจ้งข้อร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะผ่ำนช่องทำงและขั้นตอนต่ำงๆ ที่บริ ษทั จัดขึ้น
7. ห้ำมมิ ให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนในหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งคู่ สมรสและบุ ตรที่ ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่ สำธำรณะ เพื่อผลประโยชน์
แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทำงที่ไม่สุจริ ต
8. จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภำพ
9. เปิ ดเผยข้อมูลสำคัญต่ำงๆ ของบริ ษทั รำยงำนทำงกำรเงิ น และผลกำรดำเนิ นงำนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนและ
ทันเวลำ เพื่อให้ทรำบถึงสถำนะกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนช่องทำงสื่ อสำรต่ำงๆ
10. ตรวจสอบและติ ดตำมกำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่ อำจเข้ำข่ำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
อย่ำงต่อเนื่อง
11. ละเว้นกำรกระทำใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสของผูถ้ ือหุน้ ในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริ ษทั
2) กำรปฏิบัตแิ ละควำมรับผิดชอบต่ อภำครัฐ
หลักกำร
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับควำมโปร่ งใส คำนึ งถึงควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตในกำรติดต่อทำธุ รกรรมกับภำครัฐ และ
หลีกเลี่ยงกำรดำเนินกำรที่อำจส่ งผลต่อกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม หรื อขัดแย้งต่อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรปฏิบัตแิ ละควำมรับผิดชอบต่ อภำครัฐ
นโยบำย :
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับภำครั ฐ ซึ่ งถื อเป็ นหนึ่ งในผูม้ ี ส่วนได้เสี ย จึ งได้กำหนดแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิ ต่อ
ภำครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรดำเนินกำรที่อำจส่ งผลต่อกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม
แนวปฏิบัติ :
1. ดำเนิ นกำรอย่ำงถูกต้องตรงไปตรงมำ เมื่อมีกำรติ ดต่อทำธุ รกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ หรื อหน่ วยงำนของรัฐ โดยให้
ควำมสำคัญกับควำมโปร่ งใส และคำนึ งถึ งควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตในกำรติ ดต่ อทำธุ รกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ หรื อ
หน่วยงำนภำครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรดำเนินกำร ที่อำจส่ งผลต่อกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม และขัดแย้งต่อหลักกำร
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บริ หำรจัด กำรที่ ดี รวมทั้งต่ อ ต้ำ นกำรให้สิ นบนต่ ำ งๆ ต่ อเจ้ำ หน้ำ ที่ ข องรั ฐ เพื่ ออำนวยควำมสะดวก หรื อ
ผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริ ษทั
2. ให้ควำมร่ วมมือกับภำครัฐในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำง
เคร่ งครัด
3. มุ่งมัน่ ดำเนินโครงกำรที่เป็ นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ไม่วำ่ จะเป็ นนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกภำครัฐหรื อ
เป็ นโครงกำรที่บริ ษทั ริ เริ่ มขึ้นเอง
3) กำรปฏิบัตแิ ละควำมรับผิดชอบต่ อพนักงำน
3.1 กำรปฏิบัตติ ่ อพนักงำน
หลักกำร
บริ ษทั มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะบริ หำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบำย เป้ำหมำยทำงธุรกิจ และ
กลยุทธ์ของบริ ษทั พร้อมทั้งพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและทัศนคติที่ดี ได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่
เป็ นธรรม อยู่ภำยใต้สถำนที่ปฏิบตั ิงำนที่มีกำรจัดกำรระบบคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสิ่ งแวดล้อม ที่ได้
มำตรฐำน รวมทั้งไม่เลือกปฏิบตั ิต่อพนักงำน และไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภำพของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลใด ๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม อีกทั้งบริ ษทั ยังมีกระบวนกำรที่เปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงในกำรร้อง
ทุกข์หรื อบอกกล่ำวในเรื่ องที่จะส่ งผลร้ำยต่อองค์กร ต่อพนักงำนหรื อต่อตนเอง และกำหนดวิธีกำรบริ หำรจัดกำรข้อร้อง
ทุกข์ดงั กล่ำวพร้อมไปกับกำรปกป้ องพนักงำนผูร้ ้องทุกข์ ทั้งนี้เพื่อส่ งเสริ มบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน ช่วยให้พนักงำน
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงปลอดภัย เต็มประสิ ทธิ ภำพ และมีควำมมัน่ คงในกำรดำเนินชีวิต
นโยบำยและแนวปฏิบัตทิ ี่เกีย่ วข้ อง
3.1.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
คำนิยำม : อำชี วอนำมัย หมำยถึ ง ศำสตร์ และศิ ลปเกี่ ย วกับกำรดู แ ลสุ ขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย ของผู ้
ประกอบอำชี พ อัน รวมถึ ง กำรป้ อ งกัน โรค กำรส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพ กำรรั ก ษำพยำบำล กำรฟื้ นฟู
สมรรถภำพและกำรจัดกำร เพื่ อให้ผูป้ ระกอบอำชี พทุ กอำชี พสำมำรถที่ จะประกอบอำชี พได้อย่ำง
ปลอดโรคปลอดภัย มีสภำวะที่ สมบูรณ์ ท้ งั ทำงด้ำนร่ ำงกำยจิ ตใจ และสำมำรถปฏิ บตั ิ งำนได้อย่ำ งมี
ประสิ ทธิ ผล
นโยบำย

: บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่ อกำรจัดกำรระบบคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย สิ่ งแวดล้อม และ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ด้ว ยแนวควำมคิ ด ในกำรพัฒ นำอย่ ำ งยัง่ ยื น ผู บ้ ริ ห ำรและพนัก งำนของทุ ก
หน่วยงำน ต้องรับผิดชอบกำรดำเนิ นงำนภำยใต้นโยบำยร่ วมปฏิบตั ิให้มีประสิ ทธิ ภำพและเหมำะสม
กับกำรดำเนินธุรกิจ
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แนวปฏิบัติ :
บริ ษทั มุ่งเน้นกำรดำเนิ นธุ รกิจให้เติบโตอย่ำงเข้มแข็งและยัง่ ยืน ควบคู่กบั กำรดูแลสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
(Environment, Social and Governance (“ESG”)) ให้ อ ยู่ ร่ วมกั น ได้ อ ย่ ำ งสมดุ ล โดยยึ ด หลั ก ธรรมำภิ บำล
สิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1. หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) เป็ นกำรยึดถือกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและกฎหมำย ด้ำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม
1.1. จะพัฒ นำระบบกำรจัด กำรด้ำ นควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัย และสภำพแวดล้อ มในกำรท ำงำนให้
สอดคล้องกับกฎหมำย มำตรฐำนสำกลและข้อกำหนดอื่นๆที่บริ ษทั นำมำประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำงวัฒนธรรม
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืน
1.2. รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรลดผลกระทบและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่ งแวดล้อม
เพื่อเสนอหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเป็ นประจำทุกปี
1.3. รำยงำนตำมแบบแจ้งรำยละเอียดสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับผูก้ ่อกำเนิดสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเสนอหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเป็ นประจำทุกปี
1.4. ตรวจวัดสุ ขศำสตร์อุตสำหกรรมหรื อสภำวะแวดล้อมในกำรทำงำนในพื้นที่ปฏิบตั ิงำน
2. หลักคุณธรรม (Ethics) เน้นกำรยึดมัน่ ในควำมถูกต้องดีงำม มีกำรคืนประโยชน์ให้กบั สังคม และมีคุณธรรม
ในกำรดำเนินธุรกิจต่อพนักงำน ตลอดจนกำรส่ งเสริ มสนับสนุนให้ประชำชนพัฒนำตนเองไปพร้อมกัน
2.1. ตรวจสุ ขภำพประจำปี ของพนักงำน
2.2. ปฏิ บ ัติ ต่ อพนักงำนทุ กคนอย่ำงเท่ ำเที ย มกัน เช่ น ด้ำ นกำรจ้ำ งงำน กำรพัฒ นำศักยภำพในกำรทำงำน
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ เป็ นต้น
2.3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงกำรจิตอำสำต่ำงๆ
3. หลักกำรมีส่วนร่ วม (Participation) เปิ ดโอกำสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภำคประชำชนและพนักงำนมีส่วนร่ วมใน
กำรรับรู ้และเสนอควำมเห็นประกอบกำรตัดสิ นใจและหำมำตรกำรป้องกันและแนวทำงแก้ไขร่ วมกัน ได้แก่
กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ดี และมีกำรรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงำน
4. หลักสำนึกของควำมรับผิดชอบ (Accountability) หมำยถึง กำรตระหนักในควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรใส่
ใจปัญหำสำธำรณะและกำรกระตือรื อร้นในกำรแก้ปัญหำตลอดจนควำมเคำรพในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงและ
ควำมกล้ำที่จะยอมรับผลดี และเสี ยจำกกำรกระทำของตนเอง
4.1. บริ ษทั ถือควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเป็ นหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน
ทุ กคน ผูบ้ งั คับบัญชำทุ กระดับต้องเป็ นแบบอย่ำงที่ ดี เป็ นผูน้ ำ สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้พ นัก งำน
ตระหนักรู ้ถึงกำรทำงำนด้วยควำมปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้กำรปฏิ บตั ิ งำนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้ง
ภำยในและภำยนอกปฏิบตั ิ ตำมกฎระเบียบควำมปลอดภัยและอำชี วอนำมัยที่ กำหนดขึ้ นโดยเคร่ งครัด
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยสู งสุ ดในทุกขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
4.2. มี ข้ นั ตอนในกำรรั บเรื่ องร้องเรี ยน ตรวจสอบสำเหตุ มี กำรนำเรื่ องเข้ำสู่ กระบวนกำรพิจำรณำแก้ไข
โดยเร็ วหำกเกิดจำกกิจกรรมของบริ ษทั ฯ
4.3. เพิ่ มพื้ นที่ สีเขี ย วในเขตประกอบกำร เพื่ อป้ องกันฝุ่ นละอองสร้ ำ งควำมเชื่ อมัน่ ต่ อชุ มชนเรื่ องควำม
ปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม และสร้ำงทัศนียภำพที่สวยงำม
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4.4. บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรป้องกัน และประเมินควำมเสี่ ยงของอันตรำย และผลกระทบด้ำน
สิ่ งแวดล้อมต่ำงๆ โดยจะดำเนินกำรทุกวิถีทำงเพื่อให้มนั่ ใจว่ำระบบกำรป้องกันและแก้ไขควำมเสี่ ยงจะ
ถูกนำไปใช้อย่ำงมีประสิ ทธิ ผล
5. หลั ก ควำมยั่ ง ยื น (Sustainability) หมำยถึ ง กำรบริ ห ำรจัด กำรและกำรใช้ท รั พ ยำกรที่ มี จ ำกัด เพื่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวม โดยให้องค์กรมีควำมประหยัด ใช้ของอย่ำงคุม้ ค่ำ สร้ำงสรรค์สินค้ำและบริ กำรที่มี
คุณภำพ สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติให้สมบูรณ์ยงั่ ยืน
5.1. รณรงค์เกี่ยวกับกำรประหยัดทรัพยำกรเพื่อสร้ำงจิตสำนึกที่ดีให้กบั พนักงำน
5.2. จัดกำรด้ำนคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรเช่น ISO/TS 16949, ISO14001, ISO 50001เป็ นต้น
5.3. สนับสนุ นทรั พยำกร ทั้งงบประมำณ เวลำ บุ คลำกร และทรั พยำกรที่ เกี่ ยวข้องอย่ำงเหมำะสมในกำร
ดำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
3.1.2. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องค่ ำตอบแทนและสวัสดิกำรพนักงำน
คำนิยำม : ค่ำตอบแทนหมำยถึง เงิ นเดื อน ค่ำจ้ำง และผลประโยชน์อื่นที่ เป็ นตัวเงิ นที่ จ่ำยให้เหมำะกับตำแหน่ง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ตลอดจนควำมรู ้ควำมสำมำรถและผลปฏิบตั ิงำนของพนักงำนแต่ละคน
สวัสดิ กำรหมำยถึ ง เงิ นหรื อสิ่ งของ หรื อกำรบริ กำรที่ บริ ษทั จัด ให้แ ก่ พ นักงำน เพื่ อบรรเทำควำม
เดือดร้อนหรื อเสริ มสร้ำงคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนให้ดีข้ ึน
นโยบำย

: บริ ษทั มีนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำน
2. สภำวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ที่อำจส่ งผลกระทบต่อควำมเป็ นอยูข่ องพนักงำน
3. อัตรำกำรจ่ำยค่ำจ้ำงและสภำวะกำรจ้ำงงำนของตลำดแรงงำนโดยเฉพำะในกลุ่มอุตสำหกรรม
ประเภทเดียวกัน
4. แนวโน้มกำรเจริ ญเติบโตของธุรกิจ และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยของบริ ษทั

แนวปฏิบัติ :
1. กำหนดโครงสร้ำงเงินเดือนและอัตรำเงินเดือน ค่ำจ้ำงของแต่ละตำแหน่งตำมวุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำร
ทำงำนเพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรบริ หำรค่ำตอบแทน เพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมและเป็ นมำตรฐำนเดียวกันในทุก
หน่วยงำน
2. สำรวจค่ำจ้ำงและสวัสดิ กำรอยู่เป็ นระยะๆ เพื่อให้เกิ ดควำมมัน่ ใจว่ำบริ ษทั มี อตั รำค่ำจ้ำงและสวัสดิ กำรอยู่ใน
ระดับที่เหมำะสมกับสภำพกำรดำเนินธุรกิจและสภำพกำรจ้ำงงำนในตลำดแรงงำน
3. พัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของพนักงำนที่สำมำรถสะท้อนผลงำนของพนักงำนแต่ละคนอย่ำง
เป็ นรู ปธรรมเพื่อนำมำพิจำรณำประกอบกำรขึ้นและปรับค่ำจ้ำงอย่ำงเป็ นธรรม
4. พิจำรณำปรับค่ำจ้ำงเป็ นกรณี พิเศษได้แก่ กำรปรับผลกระทบเนื่องมำจำกกำรปรับค่ำจ้ำงขั้นต่ำและสำหรับพนักงำน
ที่อุทิศเวลำ ควำมรู ้ควำมสำมำรถให้แก่บริ ษทั จนสำมำรถทำงำนเหนือเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ เพื่อเป็ นกำรตอบแทน
และสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงำน
5. กำรจัดลำดับควำมสำคัญของงำนแต่ละหน้ำที่เพื่อกำหนดค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกับค่ำของงำน
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6. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบตั ิ ในกำรขึ้ นค่ำจ้ำงประจำปี ไว้ให้ผบู ้ งั คับบัญชำในสำยงำนได้ถือปฏิบตั ิเพื่อไม่ให้
เกิดควำมลักลัน่ ในกำรขึ้นค่ำจ้ำงของแต่ละหน่วยงำนจนก่อให้เกิดควำมไม่เป็ นธรรมในกำรบริ หำรค่ำตอบแทน
3.1.3. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรพัฒนำควำมรู้ และศักยภำพของพนักงำน
คำนิยำม : กำรพัฒนำควำมรู ้และศักยภำพหมำยถึง กระบวนกำรพัฒนำควำมรู ้ ทักษะ วิธีกำรทำงำน ตลอดจนกำร
ปลูกฝังทัศนคติ เพื่อให้พนักงำนมีคุณค่ำเพิ่มขึ้นสำมำรถทำงำนได้อย่ำงปลอดภัย เต็มประสิ ทธิ ภำพ และ
มีควำมมัน่ คงในกำรดำเนินชีวิต
นโยบำย

: บริ ษ ัท มี ค วำมมุ่ ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นำบุ ค ลำกรให้ มี ค วำมรู ้ ค วำมสำมำรถและทัศ นคติ ที่ ดี อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
สม่ำเสมอ ทั้งในควำมรู ้ที่เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และเรื่ องอื่นๆ ที่จะบ่มเพำะให้เป็ นคนดีมีฝีมือเพื่อช่ วยกัน
สร้ำงควำมเจริ ญให้แก่ตวั เอง บริ ษทั สังคม และประเทศชำติโดยรวม

แนวปฏิบัติ :
1. สำรวจและวิเ ครำะห์ค วำมจำเป็ นในกำรวำงแผนพัฒนำทรั พ ยำกรมนุ ษย์โ ดยกำรออกแบบส ำรวจ สัมภำษณ์
ผูบ้ งั คับบัญชำของหน่ วยงำนและปั ญหำต่ำงๆที่ เกิ ดขึ้นในองค์กรและนำมำพิจำรณำกำหนดหลักสู ตรและวิธีกำร
พัฒนำ ซึ่ งประกอบด้วยให้เรี ยน ให้ทำ ให้สอนและให้ประสบกำรณ์ชีวิต
2. จัดให้มีระบบกำรสรรหำและประเมินวิทยำกรเพื่อนำมำเป็ นคลังวิทยำกรในสำขำวิชำชีพต่ำงๆเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
กำรรักษำคุณภำพของกำรจัดสัมมนำและฝึ กอบรมให้อยูใ่ นระดับมำตรฐำนสำกล
3. จั ด ให้ มี ก ระบวนกำรติ ด ตำมผลของกำรสั ม มนำฝึ กอบรม เช่ น Pre and Post Test,กำรรั บ Feedback จำก
ผูบ้ งั คับบัญชำตำมสำยงำนหรื อจำกลูกค้ำทั้งภำยในและนอกองค์กร เป็ นต้น
4. ว่ำจ้ำงผูเ้ ชี่ยวชำญทั้งในและต่ำงประเทศมำให้ควำมรู ้เป็ นระยะๆเพื่อให้พนักงำนมีองค์ควำมรู ้ที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
5. มีโครงสร้ำงกำรพัฒนำภำวะผูน้ ำ ที่เน้นเรื่ องกำรทำงำนในสภำพจริ ง เพื่อสร้ำงบุคลำกรทดแทนในตำแหน่งที่เป็ น
Strategic Position ขององค์กรไม่ให้ขำดช่วงสำมำรถสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรบริ หำรงำน
6. ร่ วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ ในกำรจัดหลักสู ตรที่สำมำรถพัฒนำสมรรถนะหลักที่จำเป็ นต่อกำรทำงำนในองค์กร
3.1.4 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรร้ องทุกข์
คำนิยำม : กำรร้องทุกข์ หมำยถึง กระบวนกำรที่เปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงในกำรร้องทุกข์หรื อบอกกล่ำวใน
เรื่ องที่จะส่ งผลร้ำยต่อองค์กร ต่อพนักงำน หรื อต่อตัวเอง เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชำหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับ
ทรำบ พร้อมทั้งกำหนดวิธีกำรบริ หำรจัดกำรข้อร้องทุกข์ดงั กล่ำว
นโยบำย

: บริ ษทั ต้องกำรให้พนักงำนทุกคนทุกระดับอยู่ร่วมกันด้วยควำมควำมสัมพันธ์อนั ดี มีควำมสำคัญและ
ช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อนำมำซึ่ งควำมสงบสุ ขในกำรทำงำนร่ วมกัน บริ ษทั จะป้ องกันและแก้ไข
ปัญหำและควำมเดือดร้อน ควำมคับข้องใจของพนักงำนอันเนื่องจำกไม่ได้รับควำมเป็ นธรรมจำกกำรไม่
ปฏิ บัติ ต ำมระเบี ย บเกี่ ย วกับ กำรท ำงำนหรื อ กำรควบคุ ม บัง คับ บัญ ชำ หรื อ ถู ก กลั่น แกล้ง จำกกำร
ปฏิ บ ัติ งำนในหน้ำ ที่ ตลอดจนกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ ปฏิ บัติต ำมจรรยำบรรณหรื อทุ จริ ต ทั้งนี้ บริ ษ ทั จะ
ส่ งเสริ มสนับสนุนวิธีแก้ไขปัญหำและควำมเดือดร้อน โดยกำรปรึ กษำหำรื อร่ วมกันโดยสันติวิธี
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แนวปฏิบัติ :
1. ขั้นตอนกำรร้ องทุกข์
1.1 กรณีทั่วไป
1.1.1 ให้พนักงำนผูร้ ้องทุกข์ทำคำร้องทุกข์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชี้ แจงรำยละเอียดเกี่ ยวกับเรื่ องที่ ตอ้ งกำรร้อง
ทุกข์พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อยื่นต่อหัวหน้ำแผนก เพื่อให้หวั หน้ำแผนก หัวหน้ำกะ และผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย ร่ วมกัน
พิ จำรณำแก้ปั ญหำแล้วแจ้งให้พ นักงำนทรำบภำยใน 7 วันนับจำกวันที่ ไ ด้รั บเอกสำรร้ องทุ กข์ หำก
สำมำรถชี้แจงได้และแก้ปัญหำให้พนักงำนทรำบเป็ นที่เข้ำใจได้ กำรร้องทุกข์กเ็ ป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
1.1.2 หำกพนักงำนไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ ตำมขั้นตอนดังกล่ำวได้ เพรำะเกรงว่ำจะได้รับควำมเดื อดร้อนต่ อกำร
ปฏิบตั ิงำนของตน หรื อด้วยเหตุประกำรอื่น พนักงำนอำจยื่นเรื่ องรำวร้องทุกข์น้ นั โดยตรงต่อผูบ้ ริ หำรที่
ดูแลงำนบุคคล เพื่อให้ผบู ้ ริ หำรที่ดูแลงำนบุคคล ผูอ้ ำนวยกำรส่ วนบุคลำกรและธุ รกำร และผูอ้ ำนวยกำร
ในสำยงำนที่ เกี่ ยวข้อง ร่ วมกันพิจำรณำแก้ปัญหำแล้วแจ้งให้พนักงำนทรำบภำยใน 10 วันนับจำกวันที่
ได้รับเอกสำรร้องทุกข์
1.1.3 ถ้ำผลกำรตัดสิ นใจตำมข้อ 1.1.2 ยังไม่เป็ นที่น่ำพอใจ ให้เสนอคำร้องทุกข์ต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และให้ถือ
คำชี้ขำดของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เป็ นข้อยุติกำรร้องทุกข์ของพนักงำนผูน้ ้ นั
1.2 กรณี กำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณหรื อทุจริ ต
ให้พนักงำนผูร้ ้องทุกข์ทำคำร้องทุกข์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชี้ แจงรำยละเอียดเกี่ ยวกับเรื่ องที่ตอ้ งกำรร้องทุกข์
พร้อมหลักฐำน(ถ้ำมี) และลงลำยมือชื่ อยื่นเสนอคำร้องทุกข์โดยตรงต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และให้ถือคำชี้ ขำด
ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นข้อยุติกำรร้องทุกข์ของพนักงำนผูน้ ้ นั
2. หลักเกณฑ์ กำรพิจำรณำ
2.1 บริ ษทั ถือว่ำกำรที่ พนักงำนรำยงำนข้อร้องทุกข์ใดๆ ด้วยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ตใจ หรื อให้ควำมร่ วมมือในกำร
ตรวจสอบของบริ ษทั นั้น จะไม่มีผลกระทบต่อสถำนะกำรจ้ำงงำนของพนักงำนผูร้ ้องทุกข์ ได้แก่ กำรย้ำยงำน
ลดตำแหน่ง พักงำน ตัดทอนสวัสดิกำร ขู่เข็ญ หรื อมีอคติต่อพนักงำนผูน้ ้ นั
2.2 พนักงำนที่ยื่นเรื่ องรำวร้องทุกข์ จะต้องร้องทุกข์เฉพำะเรื่ องที่เป็ นปั ญหำของตนเอง ห้ำมร้องทุกข์เรื่ องรำวของ
ผูอ้ ื่น
2.3 บริ ษทั จะไม่พิจำรณำข้อร้องทุกข์ที่มีลกั ษณะเป็ นบัตรสนเท่ห์หรื อกำรร้องทุกข์แทนผูอ้ ื่น ทั้งนี้ เพรำะบริ ษทั ไม่
สำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริ งได้โดยตรงในกำรพิจำรณำ และให้ควำมเป็ นธรรมต่อพนักงำนผูร้ ้องทุกข์ได้
2.4 บริ ษทั โดยผูบ้ ริ หำรจะพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะปกปิ ดชื่ อของพนักงำนไว้เป็ นควำมลับ พนักงำนผูร้ ้องทุกข์ตอ้ ง
หลี กเลี่ ย งกำรพู ด ถึ งเรื่ องที่ ไ ด้ร ำยงำนหรื อเรื่ องกำรตรวจสอบกับพนักงำนคนอื่ นๆในขณะที่ บริ ษ ทั กำลัง
ดำเนินกำรสอบสวนอยู่
2.5 บริ ษทั จะตรวจสอบเรื่ องที่ร้องทุกข์อย่ำงเป็ นควำมลับ ตลอดจนหำมำตรกำรแก้ไขที่เหมำะสมและเป็ นธรรม
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3.2. กำรปฏิบัตติ นของพนักงำน และกำรปฏิบัตติ ่ อพนักงำนอื่น
หลักกำร
บริ ษทั ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิ ส่วนบุคคลของพนักงำนทุกคน รวมถึงบรรยำกำศแห่ งควำมสำมัคคี และ
ควำมเป็ นน้ ำหนึ่ งใจเดี ยวกันในหมู่พนักงำน จึ งกำหนดให้พนักงำนทุกคน ทั้งผูบ้ งั คับบัญชำและผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ พึง
ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบขององค์กร และปฏิบตั ิงำนร่ วมกันอย่ำงให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน ไม่กระทำกำรใด ๆ อันผิดศีลธรรม
หรื ออำจกระทบต่ อชื่ อเสี ยงและภำพลักษณ์ของบริ ษทั อันจะช่ วยให้บริ ษทั สำมำรถบริ หำรทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำง
โปร่ งใส ยุติธรรม และช่วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั บรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
นโยบำยและแนวปฏิบัตทิ ี่เกีย่ วข้ อง
3.2.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรปฏิบัตติ นของพนักงำน และกำรปฏิบัตติ ่ อผู้ร่วมงำน
คำนิยำม : กำรปฏิบตั ิตน หมำยถึง กำรปฏิบตั ิของตนเองอย่ำงวิญญูชนพึงปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
พนักงำนและผูร้ ่ วมงำนหมำยถึง พนักงำนและผูร้ ่ วมงำนของบริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน)
: บริ ษทั จะบริ หำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบำย เป้ ำหมำยทำงธุ รกิจ และกลยุทธ์
ของบริ ษ ทั โดยจัด วำงระบบและกระบวนกำรบริ หำรทรั พ ยำกรบุ ค คล ให้มีค วำมชัด เจน โปร่ งใส
ยุติธรรม และเป็ นไปในแนวทำงเดี ย วกัน พร้ อมกับกำหนดให้ผูบ้ ังคับ บัญชำทุ กคน มี หน้ำที่ ในกำร
บริ หำรทรัพยำกรบุคคลภำยในหน่ วยงำนของตน ตำมระบบและแนวทำงกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
ของบริ ษทั

นโยบำย

แนวปฏิบัติ :
1. พึงงดเว้นกำรให้ของขวัญแก่ผบู ้ งั คับบัญชำ หรื อรับของขวัญจำกผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ
2. เคำรพในสิ ทธิ ของพนักงำนทุกๆคน
3. ผูบ้ ริ หำรและผูบ้ งั คับบัญชำพึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคำรพนับถือของพนักงำน และพนักงำนไม่พึงกระทำใดๆอัน
เป็ นกำรไม่เคำรพนับถือของผูบ้ ริ หำรและผูบ้ งั คับบัญชำ
4. พึงเป็ นผูม้ ีวินยั และประพฤติปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบขององค์กร และประเพณี อนั ดีงำมไม่วำ่ จะระบุไว้เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรหรื อไม่กต็ ำม
5. ร่ วมสร้ำงและรักษำบรรยำกำศแห่ งควำมสำมัคคี และควำมเป็ นน้ ำหนึ่ งใจเดียวกันในหมู่พนักงำนโดยไม่เลือก
วัยวุฒิ คุณวุฒิ เชื้อชำติ ศำสนำ ลัทธิ ควำมเชื่อ เพศ รู ปลักษณ์ หรื อตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน
6. พึงหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆอันอำจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและภำพลักษณ์ของบริ ษทั หรื อเป็ นปั ญหำแก่บริ ษทั ใน
ภำยหลังได้
3.2.2 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรป้ องกันกำรคุกคำมทำงเพศในที่ทำงำน
คำนิยำม

:

กำรคุกคำมทำงเพศ (Sexual harassment) คือ กำรคุกคำมทำงเพศอันไม่เป็ นที่ปรำรถนำรวมถึงกำรขอ
ควำมช่วยเหลือทำงเพศ และควำมประพฤติ ทำงกำย วำจำหรื อท่ำทำงที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องเพศ ซึ่ งหำก
อี กฝ่ ำยปฏิ เ สธหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ำม จะมี ผ ลต่ อกำรจ้ำ งงำนหรื อกำรทำงำนของฝ่ ำยนั้น หรื อ ทำให้
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บรรยำกำศกำรทำงำนอึดอัด เครี ยด และเป็ นปฏิ ปักษ์ โดยผูถ้ ูกกระทำและผูก้ ระทำเป็ นได้ท้ งั ผูห้ ญิง
และผูช้ ำย และไม่จำเป็ นจะต้องเป็ นกำรคุกคำมเพศตรงข้ำม
นอกจำกนี้ ผูค้ ุ กคำมหรื อผูก้ ระทำอำจเป็ นหัวหน้ำ ตัวแทนพนักงำน หัวหน้ำหน่ วยงำนอื่ น เพื่ อ น
ร่ วมงำน หรื อคนที่เกี่ยวข้องกับที่ทำงำนแต่ไม่ใช่พนักงำนก็ได้ โดยพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยกำรคุกคำมทำง
เพศ ได้แก่
1. ทำงกำย เช่น กำรสัมผัสเข้ำใกล้ชิดโดยไม่จำเป็ น ซึ่ งไม่ได้รับกำรเชื้อเชิญหรื อยินยอมอย่ำงเต็มใจ
ของอีกฝ่ ำยหนึ่ ง เป็ นต้น
2. ทำงวำจำ เช่ น วิพำกษ์วิจำรณ์ พูดจำลวนลำม หยำบคำย ดูหมิ่น หรื อกำรแสดงหรื อสื่ อสำรด้วย
วิธีกำรใดๆ ที่ส่อไปในทำงเพศเป็ นต้น
3. ทำงกิริยำท่ำทำง เช่น กำรใช้สำยตำลวนลำม หรื อทำกิริยำดูถูก เหยียดหยำม กีดกัน และรังเกี ยจ
ควำมเป็ นเพศที่สำม เป็ นต้น
4. ทำงข้อมูลข่ำวสำร เช่ น กำรส่ งข้อควำมรู ปภำพ สัญลักษณ์ หรื อเสี ยง เป็ นต้น เฉพำะเจำะจงให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเจตนำ
นโยบำย :

บริ ษทั ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่ อสิ ทธิ ส่วนบุ คคลของพนักงำนทุ กคน และรั กษำไว้ซ่ ึ งควำม
เสมอภำคทำงเพศในกำรทำงำนและศักดิ์ศรี ของมนุษยธรรม

แนวปฏิบัต:ิ
1. วิธีกำรป้ องกัน
1.1. ห้ำมผูบ้ งั คับบัญชำใช้อำนำจ โอกำสหรื อวิธีกำรคุกคำมทำงเพศกับพนักงำนหรื อผูส้ มัครงำน และห้ำมให้
บุคคลอื่นมำคุกคำมทำงเพศกับพนักงำนหรื อผูส้ มัครงำนด้วย
1.2. ห้ำมคุกคำมทำงเพศต่อเพื่อนร่ วมงำน หรื อขณะที่เพื่อนร่ วมงำนปฏิบตั ิงำนอยู่
1.3. กำหนดมำตรกำรป้องกันปัญหำกำรคุกคำมทำงเพศ โดย
- ทำกำรประเมินและปรับปรุ งพื้นที่ทำงำนของส่ วนงำนต่ำงๆ เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรถูกคุกคำมทำง
เพศ
- กำหนดและจัดหำเครื่ องแบบพนักงำนที่รัดกุมและสุ ภำพ
- จัดฝึ กอบรมให้ควำมรู ้เกี่ ยวกับกำรคุกคำมทำงเพศแก่พนักงำน เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรถูกคุกคำม
ทำงเพศ
1.4. ให้ฝ่ำยบริ หำรงำนบุคคล สำมำรถกล่ำวตักเตือนหรื อแนะนำพนักงำนที่มีพฤติกรรมหรื อแต่งกำยไม่เหมำะสม
จะโดยเจตนำหรื อไม่กต็ ำม ซึ่ งพฤติกรรมหรื อกำรแต่งกำยที่ไม่เหมำะสมดังกล่ำว อำจมีควำมล่อแหลมหรื อ
อำจชี้นำให้เกิดกำรคุกคำมทำงเพศได้
2. วิธีกำรร้ องเรียนและกำรตรวจสอบ
2.1 ฝ่ ำยบริ หำรงำนบุคคล สำนักงำนใหญ่ทำหน้ำที่รับเรื่ องร้องทุกข์เกี่ยวกับกรณี กำรถูกคุกคำมทำงเพศ เพื่อสร้ำง
ควำมรู ้สึกสบำยใจและมัน่ ใจให้กบั ผูร้ ้องทุกข์ว่ำเรื่ องร้องทุกข์จะได้รับกำรดูแลอย่ำงจริ งจัง และปรำศจำกอคติ
เมื่อได้รับกำรร้องทุกข์ให้ต้ งั คณะกรรมกำรสอบสวนตำมข้อเท็จจริ งพร้อมจัดให้ผรู ้ ้องทุกข์แจ้งควำมดำเนินคดี
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ทำงอำญำกับเจ้ำหน้ำที่ ตำรวจ ทั้งนี้ ผูร้ ้องทุกข์ตอ้ งให้ควำมร่ วมมือและห้ำมปฏิ เสธโดยไม่มีเหตุอนั ควร เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีกำรกล่ำวหำอย่ำงเลื่อนลอย
2.3 ระหว่ำงกำรสอบสวนและพิจำรณำ คณะกรรมกำรสอบสวนต้องดำเนิ นกำรในลักษณะที่เป็ นควำมลับ ห้ำม
เปิ ดเผยชื่ อหรื อข้อมูลอื่ นๆ ที่ อำจทำให้ผูร้ ้ องทุ กข์เกิ ดควำมเสี ยหำย อับอำย หรื อถูกข่ มขู่ และต้องงดกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ของพนักงำนผูถ้ ูกกล่ำวหำ
2.4 ห้ำมเลิกจ้ำง เปลี่ยนตำแหน่งงำน หรื อกระทำกำรอื่นใดที่เป็ นผลเสี ยต่อพนักงำนที่ยื่นเรื่ องร้องทุกข์กำรคุกคำม
ทำงเพศในสถำนที่ทำงำน
2.5 หำกเรื่ องร้องทุกข์มีมูลควำมจริ ง ให้คณะกรรมกำรสอบสวนจัดทำบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร พร้อมทั้งระบุ
มำตรกำรทำงวินยั ที่สำมำรถดำเนินกำรได้ เพื่อเสนอกรรมกำรผูจ้ ดั กำรพิจำรณำ
3 บทลงโทษ
หำกกำรสอบสวนพบว่ำมีควำมผิดจริ ง ซึ่ งผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรแล้ว บริ ษทั จะลงโทษผูล้ ่วง
ละเมิดตำมควำมรุ นแรงที่ได้กระทำ ได้แก่ ตักเตือน เปลี่ยนงำน ลดตำแหน่งงำน หรื อ เลิกจ้ำง เป็ นต้น
หำกเป็ นกำรกระทำผิดตำมกฎหมำยอำญำ บริ ษทั จะส่ งมอบผลกำรสอบสวนให้เจ้ำหน้ำที่ ตำรวจเพื่อดำเนิ นคดี
ต่อไป
4) กำรปฏิบัตแิ ละควำมรับผิดชอบต่ อคู่ค้ำ
หลักกำร
บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดขององค์กร ด้วยควำมเป็ นธรรม โปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมุ่ง
เสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดี กบั คู่ คำ้ บนพื้ นฐำนของกำรให้เกี ยรติ และควำมไว้วำงใจซึ่ งกันและกัน และยึดถื อแนว
ทำงกำรปฏิบตั ิที่ดี ตำมเงื่อนไขที่กำหนดร่ วมกัน และเป็ นธรรมกับเจ้ำหนี้ อย่ำงเคร่ งครัด รักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนิน
ธุรกิจ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องต่ อคู่ค้ำ
คำนิยำม

: คู่คำ้ หมำยถึง บุคคล หรื อองค์กรที่จดั หำสิ นค้ำและบริ กำรให้กบั บริ ษทั

นโยบำย

: บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับคู่คำ้ ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำ คัดเลือก ไปจนถึงกำรดำเนินธุรกิจร่ วมกัน
ต้องเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ด้วยผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ ำย อันจะ
นำไปสู่ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ยงั่ ยืนต่อไป

แนวปฏิบัติ :
1. ปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้ง
สองฝ่ ำย
2. ดำเนินกระบวนกำรสรรหำคู่คำ้ อย่ำงโปร่ งใส ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเพียงพออย่ำงเท่ำเทียม เพื่อสร้ำงกำรแข่งขัน
ที่เป็ นธรรมระหว่ำงคู่คำ้ โดยมีแนวปฏิบตั ิสำหรับกำรคัดเลือกคู่คำ้ ดังนี้
1) เป็ นคู่คำ้ ที่มีรำยชื่ออยูใ่ น Approved Vendor List (AVL) ของบริ ษทั เท่ำนั้น
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2) หน่วยงำนจัดซื้ อทำหน้ำที่คดั เลือกและประเมินคู่คำ้ ตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของแต่ละกลุ่มสิ นค้ำหรื อบริ กำร
อย่ำงสม่ำเสมอ
3) เป็ นคู่คำ้ ที่มีควำมสำมำรถในกำรบริ หำรจัดกำรและกำรให้บริ กำรแก่บริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอใน
ด้ำนคุณภำพ รำคำและกำรส่ งมอบ
4) ทบทวนรำยชื่อคู่คำ้ ใน AVL ของบริ ษทั ว่ำมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
3. ปฏิบตั ิตำมสัญญำ หรื อเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดข้อ
หนึ่ง ต้องรี บแจ้งให้คู่คำ้ ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข
4. ในกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ พึงละเว้นกำรเรี ยกรับหรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริ ตในกำรค้ำกับคู่คำ้
5. หำกมีขอ้ มูลว่ำมีกำรเรี ยกรับหรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น พึงเปิ ดเผยรำยละเอียดต่อคู่คำ้ และ
ร่ วมกันแก้ไขปัญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
6. ใช้สินค้ำและบริ กำรที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสิ นค้ำหรื อกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ
7. รักษำควำมลับของคู่คำ้ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
8. ไม่ชกั ชวนบุคลำกรของคู่คำ้ มำร่ วมงำนกับบริ ษทั ด้วยวิธีกำรที่ไม่ถูกต้อง
9. สนับสนุนกิจกรรมและกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คำ้
10. เปิ ดโอกำสให้คู่คำ้ เข้ำมำมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
5) กำรปฏิบัตติ ่ อลูกค้ ำ
หลักกำร
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ ใจแก่ลูกค้ำ ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ดี มีคุณภำพ ในระดับ
รำคำที่เหมำะสม โดยบริ ษทั ยึดมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงซื่ อสัตย์สุจริ ต กำหนดคุณภำพของผลิตภัณฑ์และบริ กำรให้
อยู่ในระดับที่ แข่งขันได้ในระดับแนวหน้ำของธุ รกิ จ และยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้ นอย่ำงจริ งจังและต่อเนื่ อง รวมถึง
สนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ในอันที่จะเสริ มสร้ำง และรักษำไว้ซ่ ึ งควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงลูกค้ำและบริ ษทั
นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องลูกค้ ำ
คำนิยำม

: ลูกค้ำ หมำยถึง ผูซ้ ้ื อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรของบริ ษทั โดยตรงหรื อเพื่อจำหน่ ำยต่อหรื อเพื่อ
เป็ นส่ วนประกอบในผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรของตนเอง

นโยบำย

: บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะรักษำควำมพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้ำ ด้วยควำมเป็ นธรรมทั้งในด้ำนรำคำและคุณภำพ
และพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริ กำรให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง

แนวปฏิบัติ :
1. ปฏิบตั ิต่อลูกค้ำอย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสอง
ฝ่ ำย
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2. ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และบริ กำรที่ ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุ กำรณ์ แก่ ลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำมีขอ้ มูลที่
เหมำะสมในกำรตัดสิ นใจ โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็ นจริ ง ทั้งในกำรโฆษณำ หรื อในกำรสื่ อสำรช่องทำงอื่นๆ
กับลูกค้ำ อันเป็ นเหตุให้ลูกค้ำเกิ ดควำมเข้ำใจผิดเกี่ ยวกับคุณภำพ ปริ มำณ หรื อเงื่ อนไขใดๆของผลิตภัณ ฑ์หรื อ
บริ กำร
3. ปฏิบตั ิตำมสัญญำ หรื อเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดข้อ
หนึ่ง ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข
4. ไม่แสวงหำผลประโยชน์ทำงธุ รกิ จด้วยวิธีกำรที่ ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมำะสม เช่ น กำรจ่ำยสิ นจ้ำงให้พนักงำนของ
ลูกค้ำ เป็ นต้น
5. ส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่มีคุณภำพตรงตำมหรื อสู งกว่ำควำมคำดหมำยของลูกค้ำ ภำยใต้รำคำและเงื่อนไขที่
เป็ นธรรม
6. รักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยควำมรวดเร็ ว จัดให้มีระบบและช่องทำงให้ลูกค้ำร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์และบริ กำร และมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรติดตำมแก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
8. รับประกันสิ นค้ำ ด้วยเงื่อนไขและระยะเวลำที่เหมำะสม
9. มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำอย่ำงมีมำตรฐำนและเชื่อถือได้ เพื่อมัน่ ใจว่ำผลิตภัณฑ์และบริ กำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงแท้จริ ง
10. สนับสนุนกิจกรรมและกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้ำ
6) กำรปฏิบัตติ ่ อเจ้ ำหนี้
หลักกำร
บริ ษทั ยึดถือนโยบำยในกำรปฏิบตั ิต่อเจ้ำหนี้ อย่ำงมีวินยั โปร่ งใส กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในข้อตกลง หรื อ
สัญญำระหว่ำงกัน ต้องรี บเจรจำกับเจ้ำหนี้ ล่วงหน้ำเพื่อร่ วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิ ดควำมเสี ย หำย
รวมถึงบริ หำรเงินเพื่อให้เจ้ำหนี้มนั่ ใจในฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ที่ดี
นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องเจ้ ำหนี้
คำนิยำม

: เจ้ำหนี้ หมำยถึง ธนำคำร สถำบันกำรเงิน นิ ติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดำ ทั้งที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
หรื อไม่กต็ ำม ซึ่ งให้บริ ษทั กูย้ ืมเงินหรื อสิ นทรัพย์ รวมถึง กำรขำยสิ นค้ำและกำรให้บริ กำร

นโยบำย

: บริ ษทั มี นโยบำยปฏิ บตั ิ ต่อเจ้ำหนี้ ดว้ ยควำมเสมอภำคเป็ นธรรมและโปร่ งใสโดยยึดมัน่ ต่อกำร
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและสัญญำต่ำงๆอย่ำงเคร่ งครัด

แนวปฏิบัติ :
1. จัดทำสัญญำกับเจ้ำหนี้ ทุกประเภทอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย เสมอภำคเป็ นธรรมและโปร่ งใสโดยไม่เอำเปรี ยบ
คู่สญ
ั ญำ
2. ในกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ พึงละเว้นกำรเรี ยกร้องหรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริ ตกับเจ้ำหนี้
3. หำกมีขอ้ มูลว่ำมีกำรเรี ยกร้องหรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้ น พึงเปิ ดเผยรำยละเอียดต่อเจ้ำหนี้ และ
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4.
5.
6.
7.
8.

ร่ วมกันแก้ไขปัญหำโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
ไม่ใช้วิธีกำรทุจริ ต หรื อปกปิ ดข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งสำคัญใดๆ ที่อำจทำให้เจ้ำหนี้ได้รับควำมเสี ยหำย
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญำต่ำงๆที่ได้ทำไว้กบั เจ้ำหนี้ทุกประเภทอย่ำงเคร่ งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมำ
กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขในสัญญำข้อใดข้อหนึ่ ง ต้องรี บแจ้งให้เจ้ำหนี้ ทรำบล่วงหน้ำ เพื่ อร่ วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงต่อไป
ชำระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยให้กบั เจ้ำหนี้ทุกประเภทอย่ำงครบถ้วนและตรงตำมกำหนดเวลำที่ได้ตกลงไว้
รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลำให้แก่เจ้ำหนี้อย่ำงสม่ำเสมอ

7) กำรปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทำงกำรค้ ำ
หลักกำร
บริ ษทั มุ่งเน้นกำรแข่งขันในด้ำนคุณภำพและประสิ ทธิ ภำพของผลิตภัณฑ์และบริ กำร ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และยึดถือกติกำรของกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี เป็ นธรรม และซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งส่ งเสริ ม
กำรร่ วมมือกับคู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค ไม่ปกปิ ดข้อตกลงหรื อแสวงหำข้อมูลที่
เป็ นควำมลับของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ตหรื อที่มิชอบด้วยกฎหมำย เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูบ้ ริ โภค และเพื่อดำรง
ควำมเป็ นองค์กรชั้นนำในธุรกิจได้อย่ำงยัง่ ยืน
นโยบำยและแนวปฏิบัตทิ ี่เกีย่ วข้ อง
7.1. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องคู่แข่ งทำงกำรค้ ำ
คำนิยำม

: คู่แข่งทำงกำรค้ำ หมำยถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์กรที่ประกอบธุรกิจอย่ำงเดียวกันหรื อใกล้เคี ยงกัน
มีสินค้ำหรื อบริ กำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มเดียวกันกับบริ ษทั ได้

นโยบำย

: บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิจตำมกรอบกติ กำที่เป็ นธรรม ใช้วิธีกำรแข่งขันอย่ำงมืออำชี พ เป็ นไปตำมวิถีทำงของ
กำรแข่งขันที่ ดี และบำงกรณี ที่มีกำรร่ วมมื อกับคู่แข่ งทำงกำรค้ำ ก็ตอ้ งเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ไม่มีกำร
ปกปิ ดข้อตกลงที่มิชอบด้วยกฎหมำย

แนวปฏิบัติ :
1. ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ภำยใต้กรอบกติ กำกำรแข่งขันอย่ำงป็ นธรรมโปร่ งใส ไม่เอำรัดเอำเปรี ยบ หรื อพฤติ กรรมกำรใช้
อำนำจต่อรองทำงกำรค้ำเพื่อกำหนดเงื่อนไขที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสหรื อทำงเลือกของคู่คำ้ หรื อพฤติกรรมกำรใช้
อำนำจเหนือตลำด เช่น กำรเลือกปฏิบตั ิระหว่ำงคู่แข่งทำงกำรค้ำ
2. ไม่แสวงหำข้อมูลที่ เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมำะสม เช่ น กำรจ่ำย
สิ นบนให้แก่พนักงำนของคู่แข่ง เป็ นต้น
3. ไม่ทำลำยชื่อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยกำรสร้ำงข่ำวที่เป็ นเท็จ หรื อกำรโจมตีคู่แข่ง
4. ไม่แข่งขันในด้ำนรำคำ หรื อทุ่มตลำด เพียงเพื่อให้ได้มำซึ่ งธุรกิจ
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5. ส่ งเสริ มกำรร่ วมมือกับคู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงโปร่ งใสและเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค มิใช่เพื่อกำรผูกขำดหรื อเพื่อ
ผลประโยชน์ทำงธุรกิจอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรม โดยระมัดระวังมิให้ควำมลับทำงกำรค้ำหรื อข้อมูลจำเพำะของบริ ษทั
รั่วไหล
6. ไม่ชกั ชวนบุคลำกรของคู่แข่งทำงกำรค้ำมำร่ วมงำนกับบริ ษทั ด้วยวิธีกำรที่ไม่ถูกต้อง
7. ไม่กระทำกำรใดๆ อันจะเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของคู่แข่งทำงกำรค้ำ
8. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆที่เป็ นลักษณะกำรตกลงร่ วมกันระหว่ำงคู่แข่งทำงกำรค้ำซึ่ งเป็ นกำรตกลงเพื่อสร้ำงอำนำจ
ผูกขำด หรื อจำกัดกำรแข่งขันในตลำด เช่น กำรกำหนดรำคำร่ วมกัน (Pricing Fixing) กำรร่ วมมือกันกำหนดรำคำ
ประมูล (Bid Rigging) หรื อกำรตกลงแบ่งส่ วนแบ่งกำรตลำดกัน เป็ นต้น
8) ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคมชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม
หลักกำร
บริ ษทั ตระหนักดีว่ำกำรที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่ำงยัง่ ยืนนั้น มิใช่กำรดำเนิ นธุ รกิจเพื่อแสวงกำไรเพียงอย่ำงเดียว แต่กำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษทั จะต้องคำนึ งถึงประโยชน์และผลกระทบต่ อสังคม ชุ มชน สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยด้วย
บริ ษทั จึงได้นำหลักกำรและแนวคิดเรื่ องควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำใช้ในกำรบริ หำรจัดกำร เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนและ
กิ จกรรมต่ำง ๆ ของบริ ษทั สอดคล้องกับควำมคำดหวังของสังคม และได้ตอบแทนสิ่ งที่ ดีงำมคื นสู่ สังคมอย่ำงจริ งจัง
เพื่อให้องค์กรกับสังคมและส่ วนรวมสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีสมดุล และสำมำรถพัฒนำธุ รกิ จให้เจริ ญเติ บโตใน
สังคมและชุมชนที่ธุรกิจดำเนินอยูใ่ นระยะยำว
นโยบำยและแนวปฏิบัตทิ ี่เกีย่ วข้ อง
8.1. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องเกีย่ วกับสั งคม
คำนิยำม

: สังคม หมำยถึง กำรอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลกั ษณะควำมสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันหลำยรู ปแบบ เช่น
อำชี พ อำยุ เพศ ศำสนำ ฐำนะที่ อยู่อำศัย ฯลฯควำมสัมพันธ์ข องสิ่ งมี ชี วิตต่ ำ งๆกับสภำพแวดล้อ ม
ควำมสัมพันธ์ข องสังคมของมนุ ษ ย์จำกกลุ่ มบุ คคลที่ มีควำมสนใจร่ วมกันไม่ว่ำ จะในด้ำ นใด และ
วัฒนธรรมหรื อประเพณี ซ่ ึ งรวมถึงภำษำ กำรละเล่นและอำหำรกำรกินในแต่ละสังคมด้วย

นโยบำย

: บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะสร้ำงประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมรวมถึง
ต่อธุรกิจในระยะยำว

แนวปฏิบัติ :
1. รับผิดชอบและยึดมัน่ ในกำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นที่บริ ษทั ตั้งอยู่
2. ดำเนิ นกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริ ษทั ตั้งอยูม่ ี
คุณภำพชีวิตที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดำเนินกำรเองและร่ วมมือกับรัฐและชุมชน
3. ป้องกันอุบตั ิเหตุและควบคุมของเสี ยให้อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำมำตรฐำนที่ยอมรับได้
4. ตอบสนองอย่ำงรวดเร็ วและอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพต่ อเหตุ กำรณ์ ที่มีผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมและชุ มชนอัน
เนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั โดยให้ควำมร่ วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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8.2. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรพัฒนำชุมชน
คำนิยำม

: ชุมชน หมำยถึง กลุ่มคนที่อำศัยอยูใ่ นละแวกเดียวกัน โดยมีกำรพึ่งพำอำศัยซึ่ งกันและกัน

นโยบำย

: บริ ษ ัท ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยค ำนึ ง ถึ ง ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม มุ่ ง เน้น
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชี วิตและเสริ มสร้ำงประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมที่ บริ ษทั
ตั้งอยู่ ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงำนและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในกำรทำประโยชน์ให้กบั ชุมชน

แนวปฏิบัติ :
1. สนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมกับสังคมและชุมชน
2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงผลักดันให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในกำร
ช่วยรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม
3. ดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อมรอบชุมชน ควบคุมดูแลกำรบริ หำรจัดกำรกำรกำจัดของเสี ย ทั้งจำกกระบวนกำรผลิตและ
กำรใช้งำนทัว่ ไป รวมถึงสิ่ งปนเปื้ อนต่ำงๆ สู่ สภำพแวดล้อมภำยนอก
4. สร้ำงควำมสัมพันธ์และกระบวนกำรกำรมีส่วนร่ วมของชุมชน ร่ วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5. รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอและ/หรื อข้อร้องเรี ยนจำกผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหำแนวทำงร่ วมกันในกำรประสำน
ควำมร่ วมมือ และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง
6. สนับสนุนมูลนิ ธิและองค์กรสำธำรณกุศล เพื่อช่วยเหลือ พัฒนำและสนับสนุนให้สมำชิกในสังคมมีชีวิตตลอดจน
คุณภำพชีวิตที่ดีข้ ึน
7. สนับสนุนและรณรงค์ให้บริ ษทั เป็ นสถำนที่ทำงำนสี ขำว ปลอดจำกสิ่ งเสพติดและกำรพนัน
8. ประชำสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่ำวสำร ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงสม่ำเสมอ
8.3. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ มำตรฐำนสิ่ งแวดล้ อม
คำนิยำม

:

สิ่ งแวดล้อม หมำยถึ ง ทุ กสิ่ งทุ กอย่ำ งที่ อยู่ร อบตัวมนุ ษ ย์ท้ งั ที่ มีชี วิต และไม่ มีชี วิต รวมทั้งที่ เ ป็ น
รู ปธรรม (สำมำรถจับต้องและมองเห็นได้) และนำมธรรม (เช่นวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ควำม
เชื่อ) มีอิทธิ พลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็ นปัจจัยในกำรเกื้อหนุนซึ่ งกันและกัน ผลกระทบจำกปัจจัยหนึ่ งจะมี
ส่ วนเสริ มสร้ำงหรื อทำลำยอีกส่ วนหนึ่ งอย่ำงหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่ งแวดล้อมจึ งเป็ นวงจรและวัฏจักรที่
เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ

นโยบำย

:

บริ ษทั ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยถือว่ำเป็ นหน้ำที่ควำม
รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงของพนัก งำนทุ ก คน และมี ค วำมจริ ง ใจในกำรปรั บ ปรุ ง ระบบกำรจัด กำร
สิ่ งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติ :
1. ปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย มำตรฐำนและข้อกำหนดด้ำนสิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกับกำรดำเนิ นกิ จกรรมของบริ ษทั
และพร้อมที่จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
2. มุ่ งมัน่ ในกำรพัฒ นำและปรั บ ปรุ งระบบกำรจัด กำรสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 เพื่ อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์แ ละ
เป้ ำหมำยที่ กำหนดไว้ รวมถึงฝึ กอบรมพนักงำนทุกระดับในองค์กรให้เข้ำใจระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมและ
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรทำระบบ ISO 14001 และให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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3. ป้องกัน ควบคุม ลดระดับควำมเสี่ ยง และ/หรื อผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่ งแวดล้อม
4. ฝึ กอบรม สร้ำงควำมเข้ำใจและเสริ มสร้ำงจิตสำนึ ก ให้กบั พนักงำนทุกระดับภำยในองค์กร รวมถึงผูม้ ำติดต่อ/ผู ้
ส่ งมอบ คู่คำ้ และผูใ้ ห้บริ กำร ได้ตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
5. มุ่งเน้นในกำรอนุรักษ์พลังงำน และทรัพยำกรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
6. สื่ อสำรและประชำสัมพันธ์ เกี่ ยวกับกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อมให้พนักงำนรับทรำบและนำไปปฏิ บตั ิ ได้อย่ำง
ถูกต้องและต่อเนื่อง
9) นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องสิ ทธิมนุษยชน
คำนิยำม

: สิ ทธิ มนุษยชน หมำยถึง สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนที่พึงมีโดยเสมอภำคกันเพื่อกำรดำรงชี วิตได้อย่ำงมีศกั ดิ์ ศรี มี
โอกำสเท่ำเที ยมกันในกำรเรี ยนรู ้ และพัฒนำศักยภำพของตนเองอย่ำงเต็มที่ และสร้ำงสรรค์ โดยไม่
คำนึ งถึงควำมแตกต่ำงในเรื่ องเชื้ อชำติ สี ผิว อำยุ ศำสนำ ภำษำและสถำนภำพทำงกำยภำพและสุ ขภำพ
รวมทั้งควำมเชื่อทำงสังคมและกำรเมือง ดังนั้นจึงเป็ นสิ ทธิ ที่ได้มำแต่กำเนิ ดและเป็ นสิ ทธิ ติดตัวบุคคล
นั้นตลอดไปไม่วำ่ จะอยูใ่ นเขตปกครองใด หรื อเชื้อชำติ ภำษำ และศำสนำใดๆ

นโยบำย

: บริ ษทั เคำรพและปฏิบตั ิตำมหลักสิ ทธิ มนุษยชน เพื่อกำรคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภำพ รวมถึงกำรป้ องกัน
กำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของพนักงำน คู่คำ้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

แนวปฏิบัติ :
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงำน คู่คำ้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย อย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่นำควำมแตกต่ำงใดๆได้แก่ เชื้อ
ชำติ สี ผิว ศำสนำ ควำมเชื่ อ เพศ ควำมพึ งพอใจในทำงเพศ ภำษำ สถำนภำพสมรส อำยุ ควำมทุ พพลภำพ
ทัศนคติ ส่วนตัว ควำมนิ ยมพรรคกำรเมื อง ชำติ กำเนิ ด สภำพร่ ำงกำย สุ ขภำพหรื อเรื่ องอื่นๆ เป็ นต้น มำเป็ น
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรจ้ำงงำน กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรให้สวัสดิกำร กำรปรับตำแหน่ง กำรอบรมและ
พัฒนำ หรื อกำรตกลงร่ วมเป็ นคู่คำ้
2. เคำรพสิ ทธิ กำรใช้แรงงำนของพนักงำน โดยไม่ใช้แรงงำนบังคับ
- ไม่ว่ำทำงกำย วำจำ หรื อจิ ตใจ หรื อกำรข่ มขู่ว่ำจะลงโทษหรื อริ บสมบัติส่วนตัว เช่ น บัตรประชำชน
หนังสื อเดินทำง เป็ นต้น รวมถึงกำรทำงำนโดยไม่เต็มใจ
- ไม่ใช้แรงงำนเด็ก และไม่ใช้แรงงำนที่ ตอ้ งมี ภำระผูกพันทั้งทำงร่ ำงกำยและจิ ตใจ เช่ น แรงงำนที่ ตอ้ ง
ทำงำนเพื่อชดใช้หนี้สินหรื อเงินกูย้ ืมต่ำงๆ เป็ นต้น
3. ไม่สนับสนุนกำรลงโทษทำงร่ ำงกำย กำรข่มขู่ทำร้ำย หรื อกำรบีบบังคับทำงร่ ำงกำยหรื อจิตใจ
4. อนุ ญำตให้พนักงำนออกจำกพื้ นที่ ทำงำนได้อย่ำงอิ สระโดยไม่กกั ขังหน่ วงเหนี่ ยว เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำร
ทำงำนปกติหรื อกำรเข้ำกะ
5. บริ ษทั จะไม่มีกำรหักเงินพนักงำนเมื่อสิ้ นสุ ดสภำพกำรจ้ำงงำนตำมระยะเวลำที่กำหนดหรื อเมื่อพนักงำนลำออก
เว้นแต่มีขอ้ ตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรระหว่ำงบริ ษทั กับพนักงำน
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6. กำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรป้ องกัน กำรแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้ง ตลอดจนกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำน
สิ ทธิ มนุษยชนที่อำจเกิดขึ้นกับพนักงำน คู่คำ้ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้ทุกส่ วนที่เกี่ยวข้องสำมำรถดำเนิ นกำร
แก้ใข หรื อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชนที่ตรงกัน
7. ส่ งเสริ มด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบริ ษทั กับพนักงำน โดยให้พนักงำนมีส่วนร่ วมในกำรแสดงออก หรื อ
ให้ขอ้ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และสนับสนุ นให้พนักงำนมีส่วนร่ วมในกำรทำประโยชน์ใ ห้แ ก่
ชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม รอบสถำนที่ทำกำรของบริ ษทั ทุกแห่ง
นโยบำยและแนวปฏิบัตดิ ้ ำนกำรจัดกำรองค์ กร
1) กำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
กำรให้ หรื อรับสิ นบน ของขวัญ หรื อกำรบันเทิง
หลักกำร
บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิจตำมกฎหมำยและมำตรฐำนจรรยำบรรณอย่ำงสู งสุ ด โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรให้หรื อรับอำมิส
สิ นจ้ำง สิ นบน รำงวัล กำรบันเทิง หรื อกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ จึงถือเป็ นหน้ำที่ของผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุก
คนที่ตอ้ งปฏิบตั ิงำนด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นไปตำมจรรยำบรรณธุ รกิจ อีกทั้งบริ ษทั ยังเปิ ดโอกำสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่มมีช่องทำงในกำรแจ้งข้อมูล หรื อให้เบำะแสเกี่ ยวกับกำรทุจริ ต หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย ระเบี ยบ ข้อบังคับ
เพื่อให้เกิ ดควำมมัน่ ใจว่ำ ธุ รกิ จของบริ ษทั ไม่ด่ำงพร้อยจำกกำรให้หรื อรั บสิ นบน ของขวัญ หรื อกำรบันเทิ ง และกำร
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่
นโยบำยและแนวปฏิบัตทิ ี่เกีย่ วข้ อง
1.1. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรต่ อต้ ำนทุจริตและห้ ำมจ่ ำยสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ ทำงธุรกิจของบริษทั
นิยำม

: กำรจ่ำยสิ นบน หมำยถึง กำรเสนอ สัญญำ มอบรวมทั้งกำรเรี ยกร้อง รับผลประโยชน์ท้ งั ที่เป็ นตัวเงิน
หรื อผลประโยชน์อื่นๆไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่ งธุรกิจ หรื อเพื่อสัญญำ หรื อแนะนำ
ธุรกิจให้แก่ผใู ้ ดโดยเฉพำะ หรื อเพื่อรักษำผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็ นไปตำมจรรยำบรรณธุรกิจ ที่จะ
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรของทั้งภำครัฐและองค์กรเอกชน

นโยบำย

: บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่ อกำรต่ อต้ำนทุ จริ ต และห้ำมกำรจ่ ำยสิ นบนทุ กรู ปแบบ เพื่ อประโยชน์ทำง
ธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ

แนวปฏิบัติ :
1.
2.
3.
4.

ไม่ให้และไม่ส่งเสริ มให้มีกำรมอบหรื อรับของกำนัล กำรเลี้ยงรับรอง หรื อค่ำใช้จ่ำยที่เกินควำมเหมำะสม
ไม่มีกำรจ่ำยเงินเพื่ออำนวยควำมสะดวก เพื่อเร่ งกำรดำเนินกำรหรื อเพื่อควำมคล่องตัวในกำรดำเนิ นกำรไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ห้ำมไม่ให้มีกำรจ่ำยสิ นบนในกำรดำเนินธุรกิจทุกชนิด ซึ่ งเกิดขึ้นโดยตรงหรื อผ่ำนบุคคลที่สำม
ดำเนิ นกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ ตรงไปตรงมำ และสอดคล้องกับกฎหมำย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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5.

6.
7.

ไม่ให้เงินสนับสนุ นทำงกำรเมือง ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมแก่พรรคกำรเมือง เจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง ผูล้ ง
สมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรื อบุคคลซึ่ งมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรเมือง เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรจ่ำยสิ นบน เว้นแต่
กำรให้เงินสนับสนุนทำงกำรเมืองจะดำเนินกำรด้วยควำมโปร่ งใสและถูกต้องตำมกฎหมำย
ติ ดตำม ตรวจสอบ และหำแนวทำงป้ องกันเป็ นประจำอย่ำงต่อเนื่ อง สำหรับกำรกระทำใดๆที่ ส่อกำรทุจริ ตต่อ
องค์กรและกำรติดสิ นบน
รณรงค์เผยแพร่ ให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนทุกระดับในกำรต่อต้ำนทุจริ ตและกำรห้ำมจ่ำยสิ นบน

1.2. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรให้ ของขวัญ หรื อกำรบันเทิง
คำนิยำม

: ของขวัญ หมำยถึง สิ่ งของหรื อสิ่ งใดๆที่ให้กนั ในโอกำสต่ำงๆหรื อเพื่ออัธยำศัยไมตรี โดยมิใช่เป็ นกำร
ซื้ อขำย ของขวัญเป็ นกำรให้โดยสมัครใจที่ ไม่ตอ้ งกำรสิ่ งใดตอบแทน ถึงแม้ว่ำจะมีกำรคำดหวังด้ำ น
สังคมเกี่ยวกับกำรตอบแทนกัน
กำรบันเทิง หมำยถึง สิ่ งที่ทำให้เกิดควำมสนุก เพลิดเพลิน เบิกบำนรื่ นเริ ง เช่น รำยกำรบันเทิงภำพยนตร์
ดนตรี ละครเวทีกีฬำวรรณกรรมเกม รับประทำนอำหำร เที่ยวพักผ่อนหรื อกำรละเล่น เป็ นต้น

นโยบำย

: บริ ษทั มีนโยบำยให้ยึดถือว่ำกำรซื้ อขำยสิ นค้ำหรื อบริ กำรกับบุคคลภำยนอก ซึ่ งรวมถึงกำรดำเนิ นกำร
ด้ำนอื่ นทำงธุ รกิ จ เป็ นกำรปฏิ บตั ิ งำนด้วยควำมเป็ นธรรม โปร่ งใส ไม่มีกำรรั บอำมิ สสิ นจ้ำง สิ นบน
รำงวัล กำรบันเทิง จำกบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรตัดสิ นใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ :
1. พนักงำนต้องไม่เรี ยกรับหรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจำกผูท้ ี่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริ ษทั
2. พนักงำนอำจรับหรื อให้ของขวัญหรื อกำรบันเทิงได้ตำมประเพณี นิยมโดยกำรรับของขวัญนั้น จะต้องไม่ส่งผล
ต่อกำรตัดสิ นใจเชิงธุรกิจใดๆของผูร้ ับ
3. ของขวัญที่ได้รับควรเป็ นสิ่ งที่มีมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำทและไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่ำเงินสด
4. หำกพนักงำนได้รับของขวัญหรื อกำรบันเทิงในโอกำสตำมประเพณี นิยมที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท จำกผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริ ษทั ให้รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำเพื่อพิจำรณำตำมลำดับชั้น
5. กำรให้หรื อรับของขวัญหรื อกำรบันเทิงไม่วำ่ กรณี ใด อำจกระทำได้หำกทำด้วยควำมโปร่ งใสหรื อทำในที่เปิ ดเผย
หรื อสำมำรถเปิ ดเผยได้
6. กรณี ที่ได้รับหนังสื อหรื อบัตรเชิ ญให้เดินทำงไปต่ำงประเทศที่มิใช่กำรปฏิบตั ิงำน โดยผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจเป็ นผู ้
ชำระค่ำใช้จ่ำย ให้ผทู ้ ี่ได้รับหนังสื อหรื อบัตรเชิ ญดังกล่ำวส่ งหนังสื อหรื อบัตรเชิ ญนั้นให้สำนักกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม ทั้งนี้ บริ ษทั อำจให้ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของสำยงำนที่เกี่ยวข้องเสนอรำยชื่ อพนักงำนใน
สำยงำนของตนให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมที่ ได้รับมอบหมำยตำมหนังสื อหรื อบัตรเชิ ญจำก
ผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจ
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2) กำรป้ องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
หลักกำร
บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิ จด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และตรวจสอบได้ จึ งกำหนดให้ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุ กคน
หลีกเลี่ยงกำรมีส่วนเกี่ ยวข้อง หรื อกำรดำเนิ นกำรใดๆ ที่ ขดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั อันจะส่ งผลให้บริ ษทั เสี ย
ผลประโยชน์ หรื อทำให้ประสิ ทธิ ภำพของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ลดลง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใสในกำรปฏิบตั ิงำน โดย
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย
นโยบำยและแนวปฏิบัตทิ ี่เกีย่ วข้ อง
2.1.นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
คำนิยำม

: ควำมขัด แย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมำยถึ ง กำรกระทำใดๆ ที่ อำจเป็ นเหตุ ทำให้
ผูป้ ฏิบตั ิงำนในตำแหน่งหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบอยู่น้ นั ปฏิบตั ิงำนหรื อตัดสิ นใจ สั่งกำร อนุมตั ิ อนุญำตที่
เอนเอียงหรื อเบี่ ยงเบนไปจำกที่ ควรจะเป็ นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ของ
หน่วยงำนหรื อองค์กร

นโยบำย

: บริ ษทั มีนโยบำยยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสำคัญในกำรกระทำใดๆ โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตัวของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ตลอดจนลูกค้ำ
และคู่แข่งของบริ ษทั

แนวปฏิบัติ :
1. ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั โดยปฏิ บตั ิงำนให้เต็มเวลำอย่ำงสุ ดควำมสำมำรถโดยไม่เบียดบังเวลำใน
งำนไปทำธุรกิจอื่นใดที่มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. ไม่รับตำแหน่ งหน้ำที่ กำรงำนภำยนอกบริ ษทั หรื อถือหุ ้นในกิ จกำรคู่แข่งของบริ ษทั ซึ่ งอำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อมิฉะนั้นจะต้องได้รับกำรอนุ มตั ิ จำกผูบ้ ริ หำรระดับสู งหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั
แล้วแต่กรณี ก่อนเข้ำไปรับตำแหน่ง
3. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทุกประเภทที่ เป็ นควำมลับของบริ ษทั เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ ด ระหว่ำงที่ ปฏิ บตั ิ งำนให้บริ ษทั และ
หลังจำกพ้นสภำพกำรปฏิบตั ิงำนแล้ว
หำกเป็ นกรณี ที่รับตำแหน่งหรื อถือหุ น้ ในกิจกำรดังกล่ำวก่อนเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั หรื อ
ก่ อ นที่ บ ริ ษ ทั เข้ำ ทำธุ ร กิ จนั้นหรื อได้มำโดยทำงใดทำงหนึ่ ง ต้องรำยงำนให้ค ณะกรรมกำรหรื อผูบ้ ังคับ บัญชำ
ตำมลำดับชั้นพิจำรณำแล้วแต่กรณี
4. มิให้ใช้ขอ้ มูลภำยใน ซึ่ งยังไม่ได้มีกำรเปิ ดเผยสู่ สำธำรณชนภำยใต้กฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยและกฎหมำยอื่น เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัวและบุคคลภำยนอก
5. กำรปฏิ บตั ิ งำนต้องปรำศจำกวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อของบุคคลอื่นเป็ นกำรเฉพำะ โดยต้องใช้
เงื่อนไขหรื อรำคำที่เสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
6. ใช้ทรัพยำกรของบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ด้วยควำมระมัดระวังและให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั โดย
ไม่ใช้ทรัพยำกรดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
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3) กำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ ของบริษทั และกำรเผยแพร่ ข้อมูลข่ ำวสำร
หลักกำร
บริ ษทั ให้สิทธิ ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนในกำรลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อกำร
ซื้ อขำย และควรทำกำรซื้ อ ขำย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั เฉพำะในช่วงเวลำที่กำหนดไว้ในนโยบำยและ
แนวปฏิบตั ิเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน เนื่องจำกข้อมูลภำยในถือเป็ นปั จจัยสำคัญที่นกั ลงทุนใช้ในกำรตัดสิ นใจลงทุน หรื อ
อำจเป็ นควำมลับทำงธุ รกิ จ จึ งต้องได้รับกำรดูแลมิ ให้รั่วไหลออกไปภำยนอก หรื อถูกใช้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง และบริ ษทั ยังให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศและข้อมูลข่ำวสำรที่จำเป็ นอย่ำง
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุกำรณ์ เพื่อให้เกิดควำมยุติธรรม และเสมอภำคต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
นโยบำยและแนวปฏิบัตทิ ี่เกีย่ วข้ อง
3.1. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องสื่ อมวลชน
คำนิยำม

: สื่ อมวลชน หมำยถึงผูท้ ำหน้ำที่เป็ นตัวกลำงระหว่ำงแหล่งกำเนิ ดของสำรกับผูร้ ับสำร เป็ นสิ่ งที่นำพำ
สำรจำกแหล่งกำเนิดไปยังผูร้ ับสำร เพื่อให้เกิดผลใดๆ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรสื่ อสำร
ข้อมูลข่ำวสำร หมำยถึง สิ่ งที่สื่อควำมหมำยให้ทรำบถึงเรื่ องรำวหรื อข้อเท็จจริ งเรื่ องหนึ่ ง เรื่ องใดโดย
เน้นที่กำรสื่ อควำมหมำยเป็ นหลัก มิได้เน้นที่รูปร่ ำงหรื อรู ปแบบของควำมเป็ นข้อมูลข่ำวสำร

นโยบำย

: บริ ษทั ให้ควำมสำคัญของกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้สื่อมวลชนเพื่ อให้สำมำรถสื่ อสำรต่ อไปยัง
สำธำรณชนได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ ว

แนวปฏิบัติ :
1. เปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรต่อสื่ อมวลชนอย่ำงเท่ำเทียมกันผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ โดยเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และตรง
ประเด็น
2. สื่ อสำรข้อมูลข่ำวสำรที่รวดเร็ วและทันต่อเหตุกำรณ์
3. เปิ ดโอกำสให้สื่อมวลชนสำมำรถพบปะพูดคุยกับผูบ้ ริ หำรระดับประธำนกรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและผูท้ ี่
ได้รับมอบหมำยให้สื่อสำรข้อมูลกับบุคคลภำยนอก
4. อำนวยควำมสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มำติดต่อ
5. สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั สื่ อมวลชน เช่น จัดให้มีกำรเยี่ยมชมกิจกำรและโรงงำน เพื่อให้เห็นกระบวนกำรผลิต
และระบบกำรบริ หำรจัดกำรภำยในโรงงำน รวมถึงได้รับข้อมูลต่ำงๆ ที่ถูกต้อง เป็ นต้น
6. จัดให้มีกำรแถลงข่ำวสำรต่อสื่ อมวลชนในโอกำสที่บริ ษทั มีกิจกรรมพิเศษที่อำจจะมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
7. ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศของบริ ษทั จดทะเบียน
3.2. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
คำนิยำม

: ข้อมูลภำยใน หมำยถึง ข้อมูลทำงกำรเงินหรื อข้อมูลประเภทอื่นที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนเป็ นกำร
ทัว่ ไป อันอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จหรื อรำคำซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั เช่น ข้อมูลผล
ประกอบกำรที่ ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ข้อมูลด้ำนส่ วนแบ่งกำรตลำด
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กลยุทธ์กำรตลำด ข้อมูลด้ำนเทคนิ คกำรผลิ ต ข้อมูลที่ จดั เป็ นทรั พย์สินทำงปั ญญำ เป็ นต้น ทั้งนี้ ไม่
รวมถึง
- ข้อมูลที่เป็ นข้อมูลสำธำรณะ
- ข้อมูลซึ่ งบังคับให้เปิ ดเผยโดยคำสัง่ ศำลที่มีอำนำจซึ่ งเป็ นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
นโยบำย

: บริ ษทั ตระหนักถึ งควำมสำคัญของผูถ้ ื อหุ ้นทุ กคนทั้งผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นผูบ้ ริ หำรและผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หำรตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ว่ำควรได้รับกำรปฏิบตั ิที่เท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม โดยเฉพำะ
กำรจัดให้มีมำตรกำรป้ องกันมิให้มีกำรให้ขอ้ มูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกโดยกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
เพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทำงมิชอบ

แนวปฏิบัติ :
1. กำหนดมำตรกำรกำรเก็บรักษำ กำรป้องกันกำรใช้และกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลภำยในโดยมีผรู ้ ับผิดชอบที่ชดั เจน
2. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนหลีกเลี่ยงกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน เพื่อประโยชน์ของตนในกำรซื้ อหรื อขำยหุ น้ ของ
บริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูลภำยในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในกำรซื้ อหรื อขำยหุน้ ของบริ ษทั
3. ห้ำมมิให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนในหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่ สำธำรณชน เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรื อผูอ้ ื่นในทำงที่ไม่สุจริ ต
4. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนที่ อยู่ในข่ ำยที่ สำมำรถล่วงรู ้ ขอ้ มูลภำยใน เช่ น เลขำนุ กำรบริ ษทั นักลงทุ น
สัมพันธ์ พนักงำนฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน เป็ นต้น พึงละเว้นกำรซื้ อหรื อขำยหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลำที่จะเผยแพร่
สถำนะของบริ ษทั รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ แก่สำธำรณชนในช่วงเวลำ 30 วันก่อนที่จะเผยแพร่ งบกำรเงิ นหรื อ
เผยแพร่ สถำนะของบริ ษทั รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรเว้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 24 ชัว่ โมง ภำยหลังกำร
เปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ สำธำรณชนแล้วก่อนที่ จะซื้ อหรื อขำยหุ ้นของบริ ษทั หำกมีกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพ ย์ใน
ช่ วงเวลำดังกล่ำว ต้องรำยงำนกำรซื้ อขำยหุ ้นให้ผูบ้ งั คับบัญชำตำมสำยงำน พิจำรณำและให้ควำมเห็นเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ทำรำยกำรซื้ อหรื อขำยหุ น้ นั้น เพื่อป้ องกันกำรซื้ อหรื อขำยหุ น้ โดยใช้
ข้อมูลภำยใน และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหำเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรซื้ อหรื อขำยหุน้ ของบุคคลภำยในบริ ษทั
5. กรรมกำร และผูบ้ ริ หำรทุกคน ที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยและจัดส่ งรำยงำนดังกล่ำว
ให้คณะกรรมกำรบริ ษ ทั หรื อเลขำนุ กำรบริ ษทั ภำยในระยะเวลำที่ กำหนด โดยหำกไม่ปฏิ บตั ิ ตำมจะถื อ ว่ำ มี
ควำมผิดทำงวินยั ตำมระเบียบบริ ษทั
4. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรรักษำควำมลับ
คำนิยำม: กำรเก็บรักษำควำมลับ หมำยถึง กำรรับรองว่ำจะมีกำรเก็บข้อมูลไว้เป็ นควำมลับ และผูม้ ีสิทธิ เท่ำนั้นจึงจะ
เข้ำถึงข้อมูลนั้นได้ ทั้งข้อมูลของบริ ษทั ลูกค้ำ และคู่คำ้
นโยบำย : บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน และกำรเก็บรักษำข้อมูล เพื่อมิให้ผใู ้ ดนำไป
แสวงหำประโยชน์ในทำงมิชอบ
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แนวปฏิบัติ :
1. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนผูป้ ฏิบตั ิงำน และบุคลำกรผูเ้ กี่ยวข้องของบริ ษทั ซึ่ งในบำงครั้งจะต้องทำงำนกับข้อมูล

และเอกสำรที่ไม่สำมำรถเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นได้ หรื อเป็ นข้อมูลควำมลับทำงกำรค้ำ เช่น ข้อมูลภำยในที่ยงั มิได้มีกำร
เปิ ดเผยในตลำดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประมูล แผนงำน เป็ นต้น ซึ่ งถือเป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั กำรปกป้องข้อมูล
จึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และอนำคต รวมทั้งควำมมัน่ คงในกำร
ทำงำนของบุคลำกรทุกคน
บุคลำกรทุกระดับของบริ ษทั มีหน้ำที่รักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลเพื่อปกป้ องข้อมูลอันเป็ นควำมลับ
และเพื่อไม่ให้ขอ้ มูลอันเป็ นควำมลับถูกเปิ ดเผยโดยไม่เจตนำ
2. ชั้นควำมลับของข้อมูล
ข้อมูลลับทำงกำรค้ำซึ่ งเป็ นข้อมูลภำยในของบริ ษทั ต้องได้รับกำรปกปิ ดมิให้รั่วไหลออกไปสู่ บุคคลภำยนอกได้
ควำมลับของข้อมูลเหล่ำนั้น อำจแบ่งออกเป็ นระดับชั้นตำมควำมสำคัญจำกน้อยไปหำมำก ได้แก่ ข้อมูลที่เปิ ดเผย
สำธำรณชนได้ ข้อมูลใช้ภำยใน ข้อมูลปกปิ ด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมำก กำรใช้ขอ้ มูลภำยในร่ วมกันต้องอยู่ใน
กรอบตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น
3 กำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรแก่บุคคลภำยนอก
ข้อมูลของบริ ษทั ที่ออกไปสู่ ภำยนอกบริ ษทั หรื อสู่ สำธำรณชนจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น
บริ ษทั จัดให้มีหน่วยงำนกลำงที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่ำวสำรแก่สำธำรณชน รวมทั้งรับผิดชอบงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์
(IR: Investor Relations) โดยจะประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ เป็ นเจ้ำของข้อมูล ซึ่ งมีหน้ำที่เป็ นผูใ้ ห้รำยละเอียด เพื่อ
สรุ ปเป็ นสำรสนเทศ แล้วขออนุมตั ิจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยก่อนเผยแพร่
4 บุ ค ลำกรของบริ ษ ทั จะต้องไม่ ต อบค ำถำมหรื อแสดงควำมเห็ นแก่ บุ ค คลภำยนอก เว้นแต่ จะมี หน้ำ ที่ หรื อได้รั บ
มอบหมำยให้ตอบคำถำมเหล่ำนั้น หำกไม่มีหน้ำที่ ขอให้ปฏิ เสธกำรแสดงควำมเห็ นต่ ำงๆ ด้วยควำมสุ ภำพ และ
แนะนำให้สอบถำมจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยโดยตรง
5. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลสำรสนเทศ
คำนิยำม : กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลสำรสนเทศ หมำยถึง กำรจัดกำรให้มีระบบรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัย
ข้อมูลสำรสนเทศ โดยคำนึ งถึงลักษณะ ขนำด และควำมซับซ้อนของกำรประกอบธุ รกิ จ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำมำรถป้องกันควำมเสี่ ยงด้ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศได้
นโยบำย : บริ ษทั ควำมตระหนักในเรื่ องกำรรั กษำควำมมัน่ คงปลอดภัย และน่ ำเชื่ อถื อของข้อมูลด้ำนสำรสนเทศ
ตลอดจนข้อมูลและสิ นทรัพย์สำรสนเทศของบริ ษทั ให้ได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึ งถึงควำมเสี่ ยงจำก
ภัยคุกคำมด้ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศและด้ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ ที่อำจเกิ ดขึ้น มำตรกำรในกำร
รักษำควำมลับ ควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และควำมพร้อมใช้ต่อกำรดำเนิ นงำนอย่ำงเหมำะสม รวมถึงสอดคล้อง
กับข้อบังคับ กฎ ระเบียบ กฎหมำยด้ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศ
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6. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรรักษำและกำรใช้ สินทรัพย์ ของบริษทั และทรัพยำกร
หลักกำร
บริ ษทั กำหนดให้ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคน ดูแล ใช้งำน และรักษำสิ นทรัพย์ของบริ ษทั อย่ำงเหมำะสม รวมถึงใช้
ทรัพยำกรอื่นๆ อย่ำงรู ้คุณค่ำ และถูกต้องตำมกฎหมำย หลีกเลี่ยงกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำในทุกรู ปแบบ และทุก
กรณี ตลอดจนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดหำเครื่ องมือ
และบริ กำรอื่นๆที่ จำเป็ น เพื่อสนับสนุ นและปลูกจิ ตสำนึ กแก่พนักงำนทุ กระดับ ให้ใช้สินทรัพย์และทรั พยำกรอย่ำง
เหมำะสม คุม้ ค่ำต่อกำรลงทุน ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีคุณค่ำ เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กรและสังคมโดยรวม
นโยบำยและแนวปฏิบัตทิ ี่เกีย่ วข้ อง
6.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทำงปัญญำ
คำนิยำม

: ทรัพย์สินทำงปั ญญำ หมำยถึง สิ ทธิ ทำงกฎหมำยที่ ให้เจ้ำของสิ ทธิ หรื อ “ผูท้ รงสิ ทธิ ” มีอยู่เหนื อสิ่ งที่
เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงปั ญญำของมนุษย์ โดยอำจแบ่งทรัพย์สินทำงปั ญญำออกได้ 2 ประเภท
หลัก คือ (1) ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรมและ (2) ลิขสิ ทธิ์
ทรั พย์สินทำงปั ญ ญำเป็ นทรั พย์สิ นที่ จับต้องไม่ได้ ซึ่ งถื อเป็ นสิ ทธิ ในทรั พย์สินนั้นเอง สิ ทธิ ในทำง
ทรัพย์สินนี้ ถูกจัดว่ำเป็ นทรัพย์สินหรื อสิ ทธิ ในทรัพย์สินเนื่ องจำกผลทำงปั ญญำเป็ นผลโดยตรงมำจำก
กำลังที่ ทุ่มเททั้งหมดซึ่ งสำมำรถประเมิ นค่ำในทำงเศรษฐกิ จได้ ไม่ว่ำกำลังนั้นจะเป็ นกำรลงทุ นทำง
กำรเงิน แรงงำน เวลำ ฯลฯ
ประเภทของทรัพย์ สินทำงปัญญำ
1. ทรั พย์ สินทำงอุตสำหกรรม เป็ นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของมนุ ษย์ที่เกี่ยวกับสิ นค้ำอุตสำหกรรมโดย
อำจเป็ นควำมคิ ด ในกำรประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น กำรออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ท ำงอุ ต สำหกรรม ซึ่ งเป็ น
กระบวนกำร หรื อเทคนิ คในกำรผลิตที่ได้ปรับปรุ งหรื อคิดค้นขึ้นใหม่ หรื อที่เกี่ยวข้องกับตัวสิ นค้ำ
หรื อผลิ ต ภัณ ฑ์ที่เ ป็ นองค์ประกอบและรู ปร่ ำ งสวยงำมของตัวผลิ ต ภัณ ฑ์ นอกจำกนี้ ย งั รวมถึ ง
เครื่ องหมำยกำรค้ำหรื อยี่หอ้ ชื่อและถิ่นที่อยูท่ ำงกำรค้ำ ที่รวมถึงแหล่งกำเนิ ดสิ นค้ำและกำรป้ องกัน
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ไม่เป็ นธรรม ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม ได้แก่
1.1 สิ ทธิ บัตร หมำยถึ ง หนังสื อสำคัญที่ รัฐออกให้เพื่ อคุ ้มครองกำรประดิ ษฐ์ (Invention) กำร
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ (Product Design) หรื อ ผลิ ตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ที่ มี
ลักษณะตำมที่กฎหมำยกำหนด
 กำรประดิษฐ์ คือ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้ำงหรื อกลไก
ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในกำรผลิตกำรรักษำ หรื อปรับปรุ งคุณภำพของผลิตภัณฑ์
 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับกำรทำให้รูปร่ ำงลักษณะภำยนอก
ของผลิตภัณฑ์เกิดควำมสวยงำมและแตกต่ำงไปจำกเดิม
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 ผลิ ตภัณฑ์อรรถประโยชน์หรื อที่ เรี ยกอี กอย่ำงหนึ่ งว่ำ อนุ สิทธิ บตั ร (Petty Patent) จะมี
ลัก ษณะคล้ำ ยกัน กับ กำรประดิ ษ ฐ์ แต่ เ ป็ นควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ ที่ มี ร ะดับ กำรพัฒ นำ
เทคโนโลยีไม่สูงมำก หรื อเป็ นกำรประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย
1.2 เครื่ องหมำยกำรค้ ำ หมำยถึง เครื่ องหมำยหรื อสัญลักษณ์หรื อตรำที่ ใช้กบั สิ นค้ำ หรื อบริ กำร
ได้แก่
 เครื่ องหมำยกำรค้ำ (Trade Mark) คื อ เครื่ องหมำยที่ ใช้เป็ นที่ หมำยเกี่ ยวข้องกับสิ นค้ำเพื่อ
แสดงว่ำสิ นค้ำที่ใช้เครื่ องหมำยนั้นแตกต่ำงจำกสิ นค้ำที่ใช้เครื่ องหมำยกำรค้ำของบุคคลอื่น
 เครื่ องหมำยบริ กำร (Service Mark) คือ เครื่ องหมำยที่ใช้เป็ นที่ หมำยหรื อเกี่ยวข้องกับกำร
บริ กำร เพื่อแสดงว่ำบริ กำรที่ใช้เครื่ องหมำยนั้นแตกต่ำงจำกบริ กำรที่ใช้เครื่ องหมำยบริ กำร
ของบุคคลอื่น เช่น เครื่ องหมำยของสำยกำรบิน ธนำคำร โรงแรม เป็ นต้น
 เครื่ องหมำยรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่ องหมำยที่เจ้ำของเครื่ องหมำยรับรองใช้
เป็ นที่หมำยหรื อเกี่ยวข้องกับสิ นค้ำและบริ กำรของบุคคลอื่น เพื่อเป็ นกำรรับรองคุณภำพ
ของสิ นค้ำ หรื อบริ กำรนั้น
 เครื่ องหมำยร่ วม (Collective Mark) คือ เครื่ องหมำยกำรค้ำหรื อเครื่ องหมำยบริ กำรที่ใช้โดย
บริ ษ ทั หรื อ รั ฐ วิ ส ำหกิ จในกลุ่ มเดี ย วกัน หรื อโดยสมำชิ กของสมำคม กลุ่ มบุ ค คล หรื อ
องค์กรอื่นใดของรัฐหรื อเอกชน เช่น ตรำสัญลักษณ์ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นต้น
1.3 แบบผังภูมิของวงจรรวม หมำยถึง แผนผังหรื อแบบที่ทำขึ้น เพื่อแสดงถึงกำรจัดวำงและกำร
เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ำ เช่น ตัวนำไฟฟ้ำ หรื อตัวต้ำนทำน เป็ นต้น
1.4 ควำมลับทำงกำรค้ ำ หมำยถึง ข้อมูลกำรค้ำที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป และมีมูลค่ำในเชิ ง
พำณิ ชย์เนื่ องจำกข้อมูลนั้นเป็ นควำมลับ และมี กำรดำเนิ นกำรตำมควำมสมควรเพื่ อรั กษำ
ข้อมูลนั้นไว้เป็ นควำมลับ
1.5 สิ่ งบ่ งชี้ทำงภู มิศำสตร์ หมำยถึ ง ชื่ อ สัญลักษณ์ หรื อสิ่ งอื่ นใดที่ ใช้เรี ยกหรื อใช้แทนแหล่ ง
ภูมิศำสตร์ และสำมำรถบ่งบอกว่ำสิ นค้ำที่เกิดจำกแหล่งภูมิศำสตร์ น้ นั เป็ นสิ นค้ำที่ มีคุณภำพ
ชื่ อเสี ยง หรื อคุณลักษณะเฉพำะของแหล่งภูมิศำสตร์ น้ นั เช่น สิ นค้ำมีชื่อเสี ยงประจำท้องถิ่น
เป็ นต้น
2. ลิขสิ ทธิ์ หมำยถึง งำนหรื อควำมคิ ดสร้ำงสรรค์ในสำขำวรรณกรรม ศิ ลปกรรม ดนตรี กรรม
งำนภำพยนตร์ หรื องำนอื่นใดในแผนกวิทยำศำสตร์ ตลอดจน
 สิ ทธิ ขำ้ งเคียง (Neighbouring Right) คือ กำรนำเอำงำนด้ำนลิขสิ ทธิ์ ออกแสดง เช่น
นักแสดง ผูบ้ นั ทึกเสี ยงและสถำนีวิทยุโทรทัศน์ในกำรบันทึกหรื อถ่ำยทอดเสี ยงหรื อ
ภำพ เป็ นต้น
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program หรื อ Computer Software) คือ ชุดคำสัง่ ที่ใช้
กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ทำงำน
 งำนฐำนข้อมูล (Data Base) คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ดำ้ นต่ำงๆ
นโยบำย

: บริ ษทั มีนโยบำยที่ จะปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญญำและไม่ล่วงละเมิ ด
ทรัพย์สินทำงปัญญำทุกประเภทอย่ำงเคร่ งครัด

แนวปฏิบัติ :
1. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงำนใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรประดิษฐ์ผลงำนใหม่ๆ
ออกมำอย่ำงต่อเนื่อง
2. ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฎิบตั ิตำมหน้ำที่ของพนักงำนถือเป็ นทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริ ษทั โดยจะจัดให้พนักงำนจด
ลิขสิ ทธิ์ ในผลงำนทุกอย่ำงที่ทำขึ้นขณะเป็ นพนักงำนเพื่อมอบให้แก่บริ ษทั
3. เมื่ อ พนักงำนพ้น สภำพจำกกำรเป็ นพนัก งำน จะต้องส่ งมอบทรั พ ย์สิ นทำงปั ญ ญำต่ ำ งๆซึ่ งรวมไปถึ งผลงำน
สิ่ งประดิษฐ์ ฯลฯ ให้บริ ษทั ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลที่เก็บไว้ในรู ปแบบใดๆ
4. พนักงำนที่ปฏิบตั ิงำนโดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั จะต้องใช้ซอฟแวร์ตำมที่บริ ษทั จัดหำให้หรื อได้มำตำม
ข้ออนุ ญำตของเจ้ำของสิ ทธิ ที่อนุ ญำตให้ใช้งำนเท่ำนั้น ห้ำมนำไปทำซ้ ำ หรื อนำไปใช้ส่วนตัว เพื่อป้ องกันปั ญหำ
กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
5. กำรนำเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั ไปใช้ในงำนส่ วนตัวและใช้โปรแกรมหรื อซอฟแวร์ อื่น นอกเหนื อจำกที่
บริ ษทั จัดหำ หำกเกิดควำมเสี ยหำยขึ้นให้ถือเป็ นควำมรับผิดชอบของพนักงำนคนนั้นๆ
6. กำรนำผลงำนหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภำยนอก ที่ได้รับมำหรื อที่จะนำมำใช้ในบริ ษทั หรื อเพื่อผลิตสิ นค้ำ
จำหน่ำย จะต้องได้รับกำรตรวจสอบโดยผูบ้ ริ หำรตำมสำยงำนนั้นๆและหน่วยงำนกฎหมำยเพื่อให้มนั่ ใจว่ำจะไม่
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผูอ้ ื่นด้วย หำกบริ ษทั ตรวจพบว่ำพนักงำนคนใดไม่ได้ปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำว ก็
จะดำเนินกำรตำมวินยั ของบริ ษทั
6.2 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องควำมรับผิดชอบของพนักงำนต่ อสิ นทรัพย์ ของบริษทั
คำนิยำม

: สิ นทรัพย์ของบริ ษทั หมำยควำมถึง วัตถุท้ งั ที่มีรูปร่ ำงและไม่มีรูปร่ ำง ซึ่ งอำจมีรำคำและอำจถือจับต้อง
ได้ เช่ น อำคำร เครื่ องใช้สำนักงำน รถยนต์ เป็ นต้น หรื ออำจเป็ นสิ่ งที่ ไ ม่ สำมำรถจับต้องได้ เช่ น
เทคโนโลยี ควำมรู ้ทำงวิชำกำร เอกสำรสิ ทธิ์ ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร ตลอดจนข้อมูลที่เป็ นควำมลับที่ไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน แผนธุรกิจ ประมำณกำรทำงกำรเงิน ข้อมูลทรัพยำกรบุคคล เป็ นต้น

นโยบำย

: บริ ษทั มีนโยบำยคุม้ ครองและปกป้องกำรใช้สินทรัพย์ของบริ ษทั โดยพนักงำนผูไ้ ด้รับมอบหมำยให้ใช้
หรื อครอบครองสิ นทรัพย์ระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำนที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้กำรใช้งำนสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ได้รับกำรดูแล จัดเก็บ ใช้งำนและรักษำสิ นทรัพย์อย่ำงเหมำะสมและคุม้ ค่ำต่อกำรลงทุน

หน้า 27 /40

แนวปฏิบัติ :
1. พนักงำนผูใ้ ช้สินทรัพย์จะต้องเป็ นบุคคลที่ มีควำมรับผิดชอบโดยตรง และใช้สินทรัพย์ในกำรปฏิ บตั ิ งำนตำม
ตำแหน่งหน้ำที่ หรื อที่ได้รับมอบหมำย
2. พนักงำนผูใ้ ช้สินทรัพย์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลสิ นทรัพย์ของบริ ษทั มิให้เสื่ อมเสี ย สู ญหำย และ
ใช้ทรัพยำกรนั้นอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั อย่ำงเต็มที่ และไม่นำสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
3. พนักงำนผูใ้ ช้สินทรัพย์ จะต้องปฏิบตั ิเยี่ยงวิญญูชนในกำรรักษำสิ นทรัพย์ที่อยูใ่ นควำมควบคุมและควำมรับผิดชอบ
ของตน
4. พนักงำนผูใ้ ช้สินทรัพย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรบำรุ งรักษำสิ นทรัพย์อย่ำงสม่ำเสมอ ตำมที่ระบุไว้ในคู่มือกำรใช้
สิ นทรัพย์หรื อตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กำหนด เพื่อให้สินทรัพย์อยูใ่ นสภำพพร้อมที่จะใช้งำนอยูเ่ สมอ
5. พนักงำนผูใ้ ช้สินทรัพย์ตอ้ งจัดทำรำยงำนกำรซ่อมแซม บำรุ งรักษำ สิ นทรัพย์ในควำมรับผิดชอบของตนเองให้เป็ น
ปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
6. พนักงำนผูใ้ ช้สินทรัพย์ตอ้ งคืนสิ นทรัพย์ให้แก่บริ ษทั ก่อนหรื อภำยในวันที่พน้ จำกตำแหน่ง หรื อหน้ำที่ที่ได้รับ
หมำย พร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ตอ้ งส่ งคืนอย่ำงครบถ้วน และสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวต้องอยูใ่ นสภำพที่เรี ยบร้อยครบถ้วน
สมบูรณ์และพร้อมใช้งำน
7. เมื่อเกิดกำรสู ญหำยหรื อเสี ยหำยขึ้นกับสิ นทรัพย์ในระหว่ำงปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั ผูใ้ ช้สินทรัพย์จะต้องรับผิดชดใช้
ค่ำเสี ยหำยเฉพำะกรณี ที่เกิดจำกควำมจงใจหรื อประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของตนเท่ำนั้น และจะต้องรำยงำนให้
ผูบ้ งั คับบัญชำทรำบในทันทีเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั เกิดควำมสู ญหำยหรื อเสี ยหำย เพื่อดำเนินกำรหำผูร้ ับผิดชอบต่อไป
8. ในกรณี ที่สินทรัพย์น้ นั ได้ทำสัญญำประกันภัยไว้ให้พิจำรณำเฉพำะส่ วนค่ำเสี ยหำยตำมข้อ 7. นอกเหนื อจำกที่
บริ ษทั ได้รับตำมสัญญำประกันภัย
9. พนักงำนทุกคนพึงหลีกเลี่ยงกำรเปิ ดเผย หรื อกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลที่เป็ นควำมลับอย่ำงเด็ดขำด
6.3 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ ำงมีประสิ ทธิภำพ
คำนิยำม

: ทรัพยำกร หมำยถึง วัตถุดิบ ปั จจัยกำรผลิต อุปกรณ์สิ้นเปลือง และอื่นๆ ที่นำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต
หรื อทำงำน ทั้งโรงงำนและสำนักงำน

นโยบำย

: บริ ษทั ให้ควำมสำคัญยิ่งกับกำรใช้ทรัพยำกรให้คุม้ ค่ำอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ จึงกำหนดให้ผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนบริ ษทั มีหน้ำที่ในกำรใช้และช่วยกันดูแล แนะนำกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
มีประสิ ทธิ ภำพที่สุดและทำให้มีกำรสู ญเสี ย/เสี ยหำยน้อยที่สุด

แนวปฏิบัติ :
1. จัดหำและคัดเลือกทรัพยำกรต่ำงๆที่เหมำะสมและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
2. วำงแผนและกำหนดเป้ำหมำยกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพของกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดเป็ นประจำทุกๆปี
3. ติดตำมและตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรเป็ นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเปรี ยบเทียบระหว่ำง
โรงงำนและสำนักงำนในแต่ละแห่ง
4. กำหนดและพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพของกำรใช้ทรัพยำกร
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5. กำจัดของเสี ยที่เกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรและจำกัดกำรปล่อยของเสี ยออกสู่ ภำยนอกให้เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ของ
ทำงรำชกำร
6. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั เพื่อปลูกจิตสำนึ กแก่พนักงำนทุกระดับในองค์กรเรื่ อง
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำและมีประสิ ทธิ ภำพ พร้อมทั้งมีกำรรณรงค์และติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง
6.4 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรอนุรักษ์ พลังงำน
คำนิยำม

: พลังงำน หมำยถึง สิ่ งที่ทำให้สิ่งต่ำงๆ เคลื่อนที่ได้ ในภำคอุตสำหกรรมมีกำรใช้พลังงำนในรู ปแบบต่ำงๆ
ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำ พลังงำนน้ ำ พลังงำนสิ้ นเปลือง ฯลฯ
พลังงำนสิ้ นเปลื อ ง หมำยถึ ง พลังงำนที่ ใช้แ ล้ว หมดไป ซึ่ งรวมถึ งถ่ ำ นหิ น หิ นน้ ำ มัน ทรำยน้ ำ มัน
น้ ำมันดิบ น้ ำมันเชื้อเพลิง และก๊ำซธรรมชำติ

นโยบำย

: บริ ษทั ตระหนักถึ งกำรให้ควำมสำคัญเกี่ ยวกับกำรจัด กำรพลังงำน เพื่ อให้เกิ ดกำรพัฒ นำและมี กำร
ปรับปรุ งมำตรกำรอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้กำรอนุรักษ์พลังงำนในองค์กรเป็ นไปอย่ำงมีส่วนร่ วมของ
พนักงำนและยังผลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์กรและสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติ :
1. ดำเนินกำรและพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงเหมำะสม โดยกำหนดให้กำรอนุรักษ์พลังงำนเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวกับกำรใช้พลังงำน
ปริ มำณกำรใช้พลังงำนและประสิ ทธิ ภำพด้ำนพลังงำนที่มีผลบังคับใช้
2. ดำเนินกำรติดตำม ควบคุมดัชนี กำรใช้พลังงำนและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพกำรใช้พลังงำนขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
ให้เหมำะสมกับธุรกิจ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่ดี
3. กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์พลังงำนทุกปี และสื่ อสำรให้พนักงำนทุกคน
รับทรำบ เข้ำใจ และปฏิบตั ิได้อย่ำงถูกต้อง
4. สนับสนุนให้มีกำรจัดซื้ อ จัดหำเครื่ องจักร เครื่ องมือ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์กำรผลิตและบริ กำรอื่นๆที่จำเป็ น โดย
พิจำรณำถึงกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและสนับสนุนให้มีกำรออกแบบเพื่อปรับปรุ งสมรรถนะด้ำน
พลังงำน
5. สนับสนุนด้ำนทรัพยำกร และข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยด้ำนพลังงำน
และสำมำรถปฏิบตั ิตำมและดำรงรักษำระบบกำรจัดกำรพลังงำนไว้อย่ำงต่อเนื่ อง
6. ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนของบริ ษทั ในโครงกำรต่ำงๆโดยเน้นกำรมีส่วนร่ วมของ
พนักงำนทัว่ ทั้งองค์กร
7. ผูบ้ ริ หำรและคณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนจะทบทวนและปรับปรุ งนโยบำย เป้ำหมำยและแผนกำร
ดำเนินกำรให้เหมำะสม
8. เปิ ดเผยผลกำรอนุรักษ์พลังงำนของบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรรณรงค์อย่ำงต่อเนื่องของพนักงำนทุกระดับ
กำหนดให้กำรอนุรักษ์พลังงำนเป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนทุกคน และจะต้องยึดถือ
และให้ควำมร่ วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนที่กำหนดไว้อย่ำงจริ งจัง
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7. นโยบำยกำรรับแจ้ งเบำะแสและข้ อร้ องเรียน
7.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรแจ้ งเบำะแส กำรกระทำผิดและกำรทุจริต (Whistle Blowing Policy)
นโยบำย : บริ ษทั ยึดมัน่ ต่อกำรปฏิบตั ิให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรกำหนดระบบกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอเพื่อลดควำมเสี่ ยง/โอกำสในกำรปฏิบตั ิ ที่ไม่ถูกต้อง หรื อกำรปฏิบตั ิที่เป็ นกำรทุจริ ต และเพื่อให้
ระบบกำรตรวจสอบในกรณี ดงั กล่ำวมี ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้ น บริ ษทั จึ งเปิ ดโอกำสให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่ำงๆ สำมำรถให้
ข้อมูลหรื อให้เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริ ตหรื อกำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นกำรป้องปรำม
กำรกระทำผิด และลดแนวโน้มกำรเกิดทุจริ ตในบริ ษทั ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำที่มีควำมเหมำะสมและเป็ นธรรม
แนวปฏิบัติ :
1. วิธีกำรร้องเรี ยน/แจ้งเบำะแส
บริ ษทั ขอให้ร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบำะแสในเรื่ องเกี่ยวกับกำรทุจริ ตหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรเท่ำนั้น
2. ผูร้ ้องเรี ยนสำมำรถแจ้งข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมกำรอิสระรำยใดรำยหนึ่ง ด้วยวิธีดงั ต่อไปนี้
2.1 ผ่ำนทำง E-mail address ซึ่ งบริ ษทั ได้นำเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ในช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรี ยน (Whistle
Blower) ผูร้ ้องเรี ยนสำมำรถเลือกส่ งให้กรรมกำรอิสระรำยใดรำยหนึ่งหรื อทุกรำยก็ได้ ดังนี้
1) นำยเอ้งฮัก นนทิกำร
E-mail address คือ enghug_non@srithaisuperware.com
2) นำยสุ ชำติ บุญบรรเจิดศรี E-mail address คือ suchat_boo@srithaisuperware.com
3) นำงสิ ริพร ไศละสู ต
E-mail address คือ siriporn_sai@srithaisuperware.com
4) นำยศุภโชค เลี่ยมแก้ว
E-mail address คือ supachoke_liam@srithaisuperware.com
2.2 จดหมำยถึงกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ โดยระบุชื่อกรรมกำรอิสระ และที่อยูค่ ือ บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด
(มหำชน) หรื อ ตู ้ ปณ. 84 เขตรำษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140
2.3 ยื่นเอกสำรข้อร้องเรี ยนโดยใส่ ซองปิ ดผนึ กพร้อมระบุให้ส่งต่อกรรมกำรอิสระ ผ่ำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (หัวหน้ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน)
กำรร้องเรี ยนเป็ นเอกสำรตำมข้อกำหนด 2.1 และ 2.2 ผูร้ ้องเรี ยนไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตน แต่หำกเปิ ดเผย
ตนเองได้ ก็ขอให้ระบุชื่อ-นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ หรื อ E-mail address ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั สำมำรถแจ้ง
ผลกำรดำเนินกำรหรื อสอบถำมรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้
3. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
3.1 กรรมกำรอิสระ ทั้งคณะหรื ออย่ำงน้อยหนึ่ งคนที่ได้มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรอิสระของบริ ษทั จะทำ
หน้ำที่ ตรวจสอบข้อมู ล โดยอำจเชิ ญผูส้ อบบัญชี บริ ษทั หัวหน้ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงผูบ้ ริ หำร
บริ ษทั ที่กรรมกำรอิสระได้พิจำรณำแล้วว่ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่ำวร่ วมให้ขอ้ มูลและ
ข้อเท็จจริ ง โดยจะต้องดำเนิ นกำรตรวจสอบให้แล้วเสร็ จหรื อแจ้งควำมคืบหน้ำภำยในระยะเวลำ 30 วัน
นับจำกวันที่ได้รับทรำบเรื่ องร้องเรี ยน
ทั้งนี้ ข้อมูลและข้อเท็จจริ งที่กรรมกำรอิสระได้รับจำกกำรตรวจสอบนั้น ถือเป็ นควำมลับและจะเปิ ดเผย
เท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสี ยหำยของผูร้ ้องเรี ยนเป็ นหลัก
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3.2 ข้อเท็จจริ งที่ สรุ ปผลเรี ยบร้อยแล้ว ให้กรรมกำรอิสระเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำและ
ก ำหนดมำตรกำรแก้ไ ขให้ถู ก ต้อ งและเป็ นธรรม และเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท เพื่ อ
รับทรำบ/พิจำรณำ
4. บทลงโทษผูก้ ระทำผิด
ผูถ้ ูกร้องเรี ยนที่ กระทำหรื อละเว้นกำรกระทำใดๆ ของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ซึ่ งอำจเป็ นกำรไม่
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำกำรทุจริ ตและมีแนวโน้มกระทำกำรทุจริ ต ซึ่ ง
เป็ นหรื ออำจจะเป็ นกำรกระทำโดยเจตนำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้ หรื อไม่ชอบด้วยกฎหมำยแก่
ตนเองหรื อผูอ้ ื่น ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม ต้องรับผิดตำมระเบียบของบริ ษทั โดยพิจำรณำโทษตำมคู่มือกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนดำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป
7.2 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องกำรคุ้มครองและให้ ควำมเป็ นธรรมแก่ บุคคลที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบำะแสเกีย่ วกับกำรทุจริต
หรื อไม่ ปฏิบัตติ ำมกฎหมำย ระเบียบข้ อบังคับ
คำนิยำม

: 1. กำรทุ จริ ต หรื อไม่ ป ฏิ บัติ ต ำมกฎหมำย ระเบี ย บ ข้อบังคับ หมำยถึ ง กำรด ำเนิ นกำรใดๆของ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ตลอดจนพนักงำนของบริ ษ ทั ศรี ไ ทยซุ ปเปอร์ แ วร์ จำกัด (มหำชน) ที่ ผู ้
ร้องเรี ยนได้พบเห็นหรื อรับทรำบด้วยข้อมูลและหลักฐำนที่เพียงพอว่ำกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำวไม่
ถูกต้อง
2. ผูม้ ีสิทธิ ร้องเรี ยน/แจ้งข้อมูล “ผูร้ ้องเรี ยน” หมำยถึง
2.1 ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
2.3 บุคคลทัว่ ไปรวมถึงพนักงำน บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ในเครื อ
3. กรรมกำรอิ สระ หมำยถึ ง กรรมกำรบริ ษทั ศรี ไทยซุ ปเปอร์ แวร์ จำกัด (มหำชน) ที่ มีควำมเป็ น
อิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 4/2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. บริ ษทั ในเครื อ หมำยถึง
ก) นิติบุคคลที่บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน) ถือหุ น้ เกินกว่ำร้อยละ 50 ของ
จำนวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
ข) นิติบุคคลที่นิติบุคคลตำม ก) ถือหุน้ เกินกว่ำ 50% ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น
ค) นิ ติบุคคลที่ถูกถือหุ น้ ต่อไปเป็ นทอดๆ โดยเริ่ มจำกกำรถือหุ น้ ของบริ ษทั ตำม ข)ในนิ ติบุคคล
ที่ ถูกถือหุ ้นโดยกำรถือหุ ้นของนิ ติบุคคลดังกล่ำวในแต่ละทอดมีจำนวนเกิ นกว่ำร้อยละ 50
ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุน้ นั้น
ง) นิ ติบุคคลที่ บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยมีอำนำจในกำรมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจเกี่ ยวกับนโยบำยทำง
กำรเงิ นและกำรดำเนิ นกำรของนิ ติบุคคลนั้น แต่ไม่ถึงระดับที่ จะควบคุมนโยบำยดังกล่ำว
และไม่ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยหรื อกิจกำรร่ วมค้ำ

นโยบำย

: บริ ษทั ยึดมัน่ ต่อกำรปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบี ยบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงกำรกำหนด
ระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอเพื่อลดควำมเสี่ ยง/โอกำสในกำรปฏิ บตั ิ ที่ไม่ถูกต้อง หรื อกำร
ปฏิบตั ิที่เป็ นกำรทุจริ ต และเพื่อให้ระบบกำรตรวจสอบในกรณี ดงั กล่ำวมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น บริ ษทั
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จึงเปิ ดโอกำสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่ำงๆ สำมำรถให้ขอ้ มูลหรื อให้เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริ ตหรื อกำร
ไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ :
1. วิธีกำรร้ องเรียน/แจ้ งข้ อมูล
1.1. กรณีผ้ สู อบบัญชีของบริษทั เป็ นผู้ร้องเรียน
ผูส้ อบบัญชี แ จ้งข้อ เท็จจริ งแก่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบพฤติ กำรณ์ อนั ควรสงสัย ว่ำ กรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรหรื อบุ คคลซึ่ งรั บผิดชอบในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ได้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
1. กำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั
ได้รับควำมเสี ย หำย หรื อทำให้ต นเองหรื อผูอ้ ื่ นได้รั บประโยชน์จำกกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ ปฏิ บัติ ห น้ำ ที่
ดังกล่ำว
2. กำรทำให้เสี ยหำยแก่ทรัพย์สินหรื อเอกสำรอันพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ยึด อำยัด รักษำไว้หรื อสั่งให้ส่ง เพื่อ
เป็ นพยำนหลักฐำน
3. กำรฉ้อโกงประชำชน หรื อปกปิ ดควำมจริ ง ซึ่ งควรบอกให้แจ้งแก่ประชำชน
4. กำรกระทำผิดหน้ำที่โดยทุจริ ตจนเป็ นเหตุให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่ทรัพย์สินของบริ ษทั
5. กำรยักยอกทรัพย์โดยทุจริ ต เพื่อเป็ นของตนหรื อบุคคลที่สำม
6. กำรทำให้ทรัพย์สินของบริ ษทั เสี ยหำย เสื่ อมค่ำ หรื อไร้ประโยชน์
7. กำรกระทำเพื่อมิให้เจ้ำหนี้ได้รับชำระหนี้ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วน
8. กำรกระทำหรื อไม่กระทำกำรโดยทุจริ ตเพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ เพื่อตนหรื อผูอ้ ื่น
9. กำรกระทำหรื อยินยอมให้กระทำควำมผิดเกี่ยวกับบัญชีหรื อเอกสำร
1.2. กรณีบุคคลทั่วไปเป็ นผู้ร้องเรี ยนไปยังกรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่ งด้วยวิธีผ่ำนทำง E-mail หรื อจดหมำย
หรื อยื่นเอกสำรร้องเรี ยนผ่ำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ (หัวหน้ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน)
2. กำรตรวจสอบข้ อเท็จจริง
2.1. กรณีผ้ สู อบบัญชีเป็ นผู้ร้องเรียน
1) เมื่ อได้รับแจ้งจำกผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ตำมข้อ 1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจมอบหมำยให้
หัวหน้ำ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในด ำเนิ นกำรตรวจสอบโดยสำมำรถเชิ ญกรรมกำร หรื อผูบ้ ริ หำรที่
พิ จำรณำแล้วว่ำไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับข้อร้ องเรี ยนดังกล่ำวเข้ำร่ วมให้ขอ้ มูลและต้องดำเนิ น กำร
ตรวจสอบให้แ ล้ว เสร็ จ พร้ อ มทั้ง รำยงำนสรุ ป ผลกำรตรวจสอบหรื อ รำยงำนควำมคื บ หน้ำ ต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 15 วันนับจำกวันที่ได้รับมอบหมำย
2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิ จำรณำรำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบ หรื อรำยงำนควำมคื บหน้ำ ของ
หัวหน้ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเพื่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชี ภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจำกผูส้ อบ
บัญชี
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2.2. กรณีบุคคลทั่วไปเป็ นผู้ร้องเรียน
2.2.1. กรรมกำรอิสระ
ให้กรรมกำรอิสระที่ ได้รับข้อร้องเรี ยน ส่ งข้อร้องเรี ยนให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในดำเนิ นกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง
2.2.2. ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
เมื่อได้รับมอบหมำยจำกกรรมกำรอิสระ หัวหน้ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในสำมำรถเชิ ญผูส้ อบบัญชี บริ ษทั
รวมถึงกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรที่ พิจำรณำแล้วว่ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรี ยนดังกล่ำวเข้ำร่ วมให้
ข้อมูล โดยต้องดำเนินกำรตรวจสอบให้แล้วเสร็ จภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับเรื่ องมำดำเนินกำร
ทั้งนี้ กำรปฏิ บ ัติ งำนของฝ่ ำยตรวจสอบภำยในจะด ำเนิ นกำรตรวจสอบเรื่ อ งที่ ร้ องเรี ย นอย่ำ งเป็ น
ควำมลับ โดยข้อ มู ลที่ ไ ด้รั บจำกกำรตรวจสอบให้ถือเป็ นควำมลับและเปิ ดเผยได้เ ท่ ำ ที่ จำเป็ นเพื่ อ
คำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสี ยหำยของผูร้ ้องเรี ยนเป็ นหลัก
1) กรณี ตรวจสอบแล้วไม่ปรำกฏว่ำข้อร้องเรี ยนดังกล่ำวมีมูลควำมจริ งเพียงพอ
ให้หัวหน้ำ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ทำหนังสื อสรุ ปผลกำรตรวจสอบหรื อควำมคื บหน้ำแจ้ง
กรรมกำรอิสระตำมข้อ 2.2.1 เพื่อรับทรำบภำยใน 30 วันพร้อมนำผลกำรตรวจสอบหรื อควำม
คืบหน้ำดังกล่ำวเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ
ก่อนแจ้งผลกำรตรวจสอบกับผูร้ ้องเรี ยน
2) กรณี ตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำข้อร้องเรี ยนดังกล่ำวมีมูลควำมจริ งอย่ำงเพียงพอ
ให้หัวหน้ำ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน รำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบหรื อควำมคื บ หน้ำ เสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับเรื่ องมำดำเนิ นกำรเพื่อพิจำรณำพร้อม
สำเนำสรุ ปผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวให้กรรมกำรอิ สระตำมข้อ 2.2.1 เพื่ อรั บทรำบผลกำร
ตรวจสอบหรื อควำมคืบหน้ำของกำรตรวจสอบ
2.2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำรำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบหรื อควำมคืบหน้ำของหัวหน้ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเพื่อ
กำหนดมำตรกำรแก้ไขให้ถูกต้องและเป็ นธรรมทั้งต่อผูร้ ้องเรี ยนและผูท้ ี่ ถูกร้องเรี ยน ตลอดจน
มำตรกำรป้องกันเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ
2.2.4 คณะกรรมกำรบริ ษทั
พิ จำรณำข้อสรุ ปจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจนมำตรกำรแก้ไ ขให้ถูกต้องและมำตรกำร
ป้องกันเพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำรได้ดำเนินกำรต่อไป
หำกผูร้ ้องเรี ยนได้เปิ ดเผยตัวตนไว้ ก็ให้แจ้งผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวให้ผรู ้ ้องเรี ยนได้รับทรำบด้วย
3. กำรคุ้มครองปกป้ องผู้ที่ร้องเรียน/แจ้ งข้ อมูล
3.1. ผูร้ ้องเรี ยน หำกมิใช่ กรณี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นผูร้ ้องเรี ยนแล้ว จะต้องไม่แสดงตนว่ำเป็ นผูร้ ้องเรี ยน/
แจ้งข้อมูลหรื อให้ข่ำวสำรเรื่ องข้อมูลที่ร้องเรี ยนดังกล่ำวกับสำธำรณชนโดยทัว่ ไป
3.2. ผูร้ ับผิดชอบ/กรรมกำรของบริ ษทั ที่รับเรื่ องร้องเรี ยน ต้องมีมำตรกำรที่ เหมำะสมและรัดกุมในกำรรั กษำ
ควำมลับ หรื อมิให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูร้ ้องเรี ยนรั่วไหลหรื อถูกเปิ ดเผยแก่บุคคลอื่น ซึ่ งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรพิจำรณำเรื่ องดังกล่ำว
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3.3. ในระหว่ำงที่คณะกรรมกำรตรวจสอบดำเนินกำรตรวจสอบข้อร้องเรี ยนนั้น หำกพิจำรณำเห็นว่ำ
ผู ้
ร้องเรี ยนอำจมีควำมเสี่ ยงต่อกำรได้รับควำมเดือดร้อนหรื อเสี ยหำยแล้ว ผูร้ ้องเรี ยนอำจเสนอให้บริ ษทั จัดหำ
มำตรกำรเพื่อบรรเทำควำมเดื อดร้อนและควำมเสี ยหำยได้ก่อนที่ กำรตรวจสอบข้อร้องเรี ยนจะดำเนิ นกำร
เสร็ จสิ้ น
8. ระบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยในและกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
หลักกำร
บริ ษทั จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยในกิ จกำรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพในทุ กระดับงำน และมีกำร
ประเมินผล เพื่อยืนยันว่ำระบบทั้งหลำยได้รับกำรออกแบบและนำไปปฏิ บตั ิ อย่ำงเหมำะสม ซึ่ งจะช่ วยสนับสนุ นให้
บริ ษทั สำมำรถจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและทันเวลำให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่ำง ๆ รวมถึงกำรให้ควำมมัน่ ใจได้
อย่ำงสมเหตุ สมผลว่ำ รำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวไม่แสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอย่ำงมี สำระสำคัญ อันจะช่ วย
ส่ งเสริ มควำมเชื่ อมัน่ ของผูล้ งทุนในกำรนำเงิ นมำลงทุนในบริ ษทั และช่ วยให้ธุรกิ จของบริ ษทั สำมำรถเติ บโตได้อย่ำง
ยัง่ ยืน
นโยบำยและแนวปฏิบัตเิ รื่ องระบบกำรควบคุมภำยในและกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
คำนิยำม

: ระบบกำรควบคุมภำยใน หมำยถึง กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนที่กำหนดขึ้น เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจได้ว่ำ กำร
ด ำเนิ น งำนขององค์ ก รจะบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรควบคุ ม ภำยในอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิ ทธิ ผล ซึ่ งรวมหมำยถึงกำรดูแลรักษำสิ นทรัพย์ กำรป้ องกันหรื อลดควำมผิดพลำด ควำมเสี ยหำย
และรวมถึ งกำรทุ จริ ต ทั้งนี้ เพื่ อให้เกิ ดควำมเชื่ อถื อได้ของรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรปฏิ บ ัติ ต ำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร

นโยบำย

: บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรจัดกำรระบบกำรควบคุมภำยในกิจกำรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพในทุก
ระดับงำน เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยดังกล่ำว จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
ของบริ ษทั เพี่อให้ยึดถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด

แนวปฏิบัติ :
1. บริ ษทั โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่ องบกำรเงิ นของบริ ษทั ตลอดจนบริ ษทั ย่อย รวมถึ งข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรเงิ นที่ ปรำกฏในรำยงำนประจำปี ซึ่ งจัดทำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ.2543 และตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยได้
พิ จำรณำเลื อกใช้นโยบำยบัญชี ที่เ หมำะสมและถื อปฏิ บัติโ ดยสม่ ำ เสมอ ซึ่ งได้ค รอบคลุ มกำ รเปลี่ ย นแปลง
มำตรฐำนกำรบัญชี ใหม่อยู่เสมอ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนทัว่ ไปและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. คณะกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทั มีควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิ นให้มีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเวลำ ทั้งงบรำยปี และรำยไตรมำส ซึ่ งจัดทำตำมมำตรฐำนบัญชี ที่เป็ นที่รับรองทัว่ ไป
และได้จดั ทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิ น ซึ่ งเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี
ของบริ ษทั
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3. บริ ษทั จัดให้มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ ข้อมูลรำยงำนทำง
กำรเงินมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำและเพียงพอที่จะดำรงไว้ซ่ ึ งสิ นทรัพย์ ตลอดจนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด
กำรทุจริ ตหรื อมีกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระสำคัญ
4. บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่ สอบทำนนโยบำยกำรบัญชี และคุณภำพของรำยงำนทำง
กำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ตลอดจนกำรเปิ ดเผยข้อมูล
รำยกำรระหว่ำงกันให้มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล จัดให้มีระบบกำรควบคุ ม กำรตรวจสอบและวัดผล
ประสิ ทธิ ภำพตำมรอบระยะเวลำกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งทำงด้ำนนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ ควำมมี
ประสิ ทธิ ภ ำพในกำรบริ หำรจัด กำรทำงกำรเงิ น กำรปฏิ บัติ กำร และกำรควบคุ มอื่ นๆที่ เ กี่ ยวข้อง โดยกำร
ตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ที่มีควำมเป็ นอิสระ รวมถึงกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี
รับอนุญำต อีกทำงหนึ่งด้วย
5. บริ ษทั จัดให้มีกำรประเมิ นผลควำมเพี ยงพอของระบบกำรควบคุ มภำยในของบริ ษทั เป็ นประจำทุ กปี ตำม
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษ ัท จัด ตั้งโดยมี ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูบ้ ังคับ บัญชำ กำร
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบจะอยูภ่ ำยใต้แผนงำนที่พิจำรณำตำมแนวทำงกำรควบคุมแบบ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทุกรอบปี
9. นโยบำยกำรลงทุนและกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
9.1 นโยบำยกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั มีนโยบำยที่ จะลงทุนในบริ ษทั ที่ สอดคล้องกับเป้ ำหมำย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในกำรเติ บโตของ
บริ ษทั ซึ่ งจะทำให้บริ ษทั มีผลประกอบกำรหรื อผลกำไรเพิ่มขึ้น หรื อลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy)
ให้กบั บริ ษทั เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษทั และเพื่อให้บริ ษทั บรรลุเป้ ำหมำยในกำรเป็ น
ผูป้ ระกอบกำรชั้นนำในธุรกิจหลักของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วมอำจพิจำรณำลงทุน
ในธุ รกิจอื่นเพิ่มเติมหำกเป็ นธุ รกิจที่ มีศกั ยภำพกำรเติ บโตหรื อสำมำรถต่อยอดทำงธุ รกิ จ หรื อเป็ นประโยชน์
ต่อธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในกำรลงทุน โดยกำรพิจำรณำกำรลงทุนของบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น บริ ษทั จะทำกำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ของกำรลงทุ นและพิ จำรณำ
ศักยภำพและปั จจัยควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุน โดยมีข้ นั ตอนกำรวิเครำะห์กำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม ซึ่ งจะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบ และ/หรื อกำรอนุ มตั ิ จำกที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั (แล้วแต่กรณี ) ทั้งนี้ ในกำรขออนุมตั ิกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม
ดังกล่ำวจะต้องสอดคล้องเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริ ษทั จะพิจำรณำสัดส่ วนกำรลงทุน กำไรที่คำดว่ำจะได้รับ ควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้น และสถำนะทำงกำร
เงินของบริ ษทั โดยมีข้ นั ตอนกำรวิเครำะห์กำรลงทุนอย่ำงเหมำะสมก่อนกำรตัดสิ นใจลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ
โดยกำรตัดสิ นใจในกำรลงทุนดังกล่ำวนั้น จะต้องได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกที่ ประชุ มคณะกรรมกำร
บริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) ตลอดจนกำรขออนุมตั ิกำรลงทุนดังกล่ำวจะต้องสอดคล้องเป็ นไป
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ตำมข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งทรัพย์สิน กำรทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ
9.2 นโยบำยกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและบริ หำรกิ จกำรบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อ
กำหนดมำตรกำรและกลไกทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อให้บริ ษทั สำมำรถกำกับดูแลและบริ หำรจัดกำรกิจกำร
ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม รวมถึงกำรติดตำมดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีกำรปฏิบตั ิ ตำมมำตรกำร
และกลไกต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็ นหน่วยงำนของบริ ษทั เอง และเป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษทั รวมถึง
กฎหมำยบริ ษทั มหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิ ชย์ กฎหมำยหลักทรั พย์ และกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้อ ง
ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องของ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อรักษำผลประโยชน์ในเงิ นลงทุ นของ
บริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. กำรแต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
1.1 จำนวนกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร
กำหนดให้ จำนวนบุคคลที่ ไปจะดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
อย่ ำ งน้อ ยต้อ งเป็ นไปตำมสั ด ส่ ว นกำรถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท ในบริ ษัท ย่ อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว ม เว้น แต่
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำแล้วเห็นว่ำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและโครงสร้ำงกำรจัดกำรที่มี
บุคคลไปเป็ นกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมที่ นอ้ ยกว่ำสัดส่ วนกำรถือหุ ้นของ
บริ ษทั ไม่กระทบต่ออำนำจของบริ ษทั ในกำรกำหนดนโยบำยและกำรดำเนิ นกำรในเรื่ องที่มีนยั สำคัญ
หรื อมีผลต่อฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้นหรื อมีกำรถ่วงดุล
อำนำจอย่ำงเหมำะสมในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น
1.2 กำรแต่งตั้งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร
ก) บุคคลที่บริ ษทั เสนอเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร คือผูบ้ ริ หำรระดับตั้งแต่
“ผูอ้ ำนวยกำรส่ วน” ขึ้นไปของบริ ษทั
ข) กำรแต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมจะต้อง
ได้รับกำรอนุมตั ิจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ค) กรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรที่เสนอแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั ของ
บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
โดยกำหนดให้กรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรที่ ได้รับกำรแต่งตั้งนั้น มีคุณสมบัติ บทบำท หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกั ษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมที่กฎหมำยหรื อข้อกำหนดของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนดกำหนดไว้
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
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1) กำกับดูแลให้บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง มีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี ปฏิบตั ิตำมหลักบรรษัทภิบำล จรรยำบรรณและนโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจริ ตคอร์รัปชันของบริ ษทั ฯ และนโยบำยอื่นของบริ ษทั
2) ให้แนวทำงในกำรกำหนดทิศทำงกลยุทธ์ นโยบำย และแผนธุ รกิ จของบริ ษทั ย่อยให้สอดคล้อง
กับทิศทำงของบริ ษทั
3) ควบคุมดูแลกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ย่อยให้มีประสิ ทธิ ภำพและบริ หำรจัดกำรผลตอบแทน
กำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยอย่ำงเหมำะสม
4) พิ จำรณำและออกเสี ยงในกำรประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในเรื่ อ งที่
เกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำนทัว่ ไปตำมปกติ ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ตำมแต่ ที่กรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ทั ย่อ ยและบริ ษ ัทร่ ว มจะเห็ น สมควร โดยไม่ จำเป็ นต้องได้รั บ อนุ ม ัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ก่อนกำรตัดสิ นใจหรื อลงมติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมนั้นๆเป็ นเกณฑ์ควบคู่กบั กำรประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นแก่บริ ษทั ในฐำนะผู ้
ถือหุน้ ตำมควำมเหมำะสม
5) รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนและเปิ ดเผยข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น และผลกำรด ำเนิ น งำ นให้ถู ก ต้อง
ครบถ้วน โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริ ษทั ย่อยนำส่ ง
งบกำรเงิ น ฉบับผ่ำ นกำรสอบทำนโดยผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ ำตรำยไตรมำส ตลอดจนข้อ มู ล
ประกอบกำรจัดทำงบกำรเงิ นดังกล่ำวของบริ ษทั ย่อยและ/หรื อบริ ษทั ร่ วมให้กบั บริ ษทั พร้อม
ยินยอมให้บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวนั้น เพื่อบริ ษทั ประกอบกำรจัดทำงบกำรเงินรวมหรื อรำยงำน
ผลประกอบกำรของบริ ษทั ประจำไตรมำสหรื อประจำปี นั้นแล้วแต่กรณี ได้ทนั ตำมกำหนดเวลำ
และบริ ษทั ย่อยและ/หรื อบริ ษทั ร่ วมมีหน้ำที่ รำยงำนประเด็นปั ญหำทำงกำรเงิ นที่ มีนยั สำคัญต่อ
บริ ษทั เมื่อตรวจพบ หรื อได้รับกำรร้องขอจำกบริ ษทั ให้ดำเนินกำรตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง
3. เรื่ องที่ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบหรื ออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ก่อนดำเนินกำร ได้แก่
3.1 เรื่ องที่ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบหรื ออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั ก่อนดำเนิ นกำร
1) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยและกำรจัดสรรหุ ้นซึ่ งไม่เป็ นไปตำมสัดส่ วน
กำรถือหุ น้ เดิมของผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งกำรลดทุนจดทะเบี ยนและ/หรื อทุนชำระแล้วของบริ ษทั ย่อย
ซึ่ งไม่เป็ นไปตำมสัดส่ วนของกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุ น้
2) กำรแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ย่อย
3) บริ ษทั ย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงของบริ ษทั หรื อรำยกำรที่ เกี่ ยวกับกำรได้มำ
หรื อจำหน่ำยไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย
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- กำรโอนหรื อสละสิ ทธิ ประโยชน์ สิ ทธิ เ รี ย กร้ องที่ เป็ นสำระส ำคัญต่ อควำมเสี ยหำยของ
บริ ษทั ย่อย
- กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ย่อยทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่เป็ นสำระสำคัญให้แก่ บุคคล
อื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
- กำรซื้ อหรื อกำรรับโอนกิ จกำรของบริ ษทั อื่นที่ ไม่ใช่ บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั มำเป็ นของบริ ษทั
ย่อย
- กำรเข้ำ ทำ แก้ไ ข หรื อเลิ กสัญญำเกี่ ย วกับกำรให้เ ช่ ำ กิ จกำรของบริ ษ ัทย่อยทั้ง หมดหรื อ
บำงส่ วนที่นยั สำคัญ รวมถึงกำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุ รกิจของบริ ษทั ย่อย หรื อ
กำรรวมกิจกำรของบริ ษทั ย่อยภำยในกลุ่มของบริ ษทั
4) กำรกูย้ ืมเงิ น กำรให้กูย้ ืมเงิ น กำรค้ ำประกัน กำรทำนิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั ย่อยให้ตอ้ งรั บภำระ
ทำงกำรเงิ นเพิ่ มขึ้ น หรื อกำรให้ควำมช่ วยเหลื อด้ำนกำรเงิ นในลักษณะอื่ นใดแก่ บุคคลอื่ นใน
จำนวนที่มีนยั สำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริ ษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นกำรกูย้ ืมเงินระหว่ำงบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย หรื อระหว่ำงบริ ษทั ย่อยภำยในกลุ่มของบริ ษทั
5) กำรเลิกกิจกำรของบริ ษทั ย่อย
6) กำรทำรำยกำรอื่นที่ไม่ใช่รำยกำรธุ รกิจปกติของบริ ษทั ย่อยและเป็ นรำยกำรที่อำจมีผลกระทบต่อ
บริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
3.2 เรื่ องที่ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบหรื ออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
1) กำรแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ย่อยในเรื่ องที่อำจส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ย่อย
2) บริ ษทั ย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั หรื อรำยกำรที่เกี่ยวกับกำรได้มำ
หรื อจำหน่ำยไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย
3) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ น้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย กำรจัดสรรหุ น้ กำรลดทุนจดทะเบียน/หรื อทุน
ชำระแล้วของบริ ษทั ย่อยไม่เป็ นไปตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นเดิ มของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกำรดำเนิ นกำรอื่ น
ใดที่ เป็ นผลให้สัดส่ วนกำรถื อหุ ้นของบริ ษทั ฯลดลงน้อยกว่ำสัดส่ วนที่ กำหนดในกฎหมำยที่ ใช้
บังคับกับบริ ษทั ย่อยอันมีผลให้บริ ษทั ฯไม่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
4) กำรเลิกกิจกำรของบริ ษทั ย่อย
5) กำรทำรำยกำรอื่นที่ ไม่ใช่ รำยกำรธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั ย่อยและเป็ นรำยกำรที่ จะมี ผลกระทบต่ อ
บริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ย่อย
4.1 ต้องเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนให้ถูกต้องครบถ้วน โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ
ที่บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิ
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4.2 เปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรเกี่ยวโยง และรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.3 กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรบริ ษทั ย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรดังกล่ำว มีหน้ำที่
แจ้งให้คณะกรรมกำรของบริ ษทั ย่อยทรำบถึ งควำมสัมพันธ์ และกำรทำธุ รกรรมกับบริ ษทั ย่อยใน
ลักษณะที่ อำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่ อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ย่อยมีหน้ำที่แจ้งเรื่ อง
ดังกล่ำวให้แก่บริ ษทั ทรำบ
ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ย่อยต้องไม่มีส่วนร่ วมอนุมตั ิในเรื่ องที่ตนเองมีส่วน
ได้เสี ยหรื อมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
4.4 ต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธุ รกิ จ โครงกำรลงทุน กำรเข้ำร่ วมลงทุนกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นต่อ
บริ ษทั ผ่ำนกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำเดือนของบริ ษทั ย่อย
4.5 ต้องเข้ำชี้ แจงและ/หรื อนำส่ งข้อมูลหรื อเอกสำรที่เกี่ ยวข้องให้บริ ษทั เมื่อได้รับกำรร้องขอตำมควำม
เหมำะสมหรื อเมื่อบริ ษทั ตรวจพบประเด็นที่มีนยั สำคัญ
4.6 กรรมกำรของบริ ษทั ต้องจัดให้บริ ษทั ย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ เหมำะสมและรัดกุมเพียงพอ
รวมทั้งบริ ษทั ย่อยต้องมีกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำว โดยให้ผตู ้ รวจสอบภำยในของ
บริ ษ ัท สำมำรถเข้ำ ถึ ง ข้อ มู ล ได้โ ดยตรง และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั
คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ บริ ษทั ย่อยมีกำรปฏิบตั ิตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในที่กำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ
5. กำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั ย่อย
ห้ำมมิให้กรรมกำร กรรมกำรบริ หำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน ลูกจ้ำง หรื อผูร้ ับมอบหมำยของบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วม รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั
และบริ ษ ทั ย่อ ยหรื อบริ ษ ทั ร่ ว ม ทั้งที่ ไ ด้มำจำกกำรกระทำตำมหน้ำ ที่ หรื อในทำงอื่ นใด ที่ มีหรื อ อำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อของรำคำหลักทรัพย์บริ ษทั เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นไม่ว่ำทำงตรง
หรื อทำงอ้อม และไม่วำ่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่กต็ ำม
กำรดูแลให้ มกี ำรปฏิบัตติ ำม และกำรทบทวน
1. กำหนดให้มีกำรสื่ อสำรจรรยำบรรณธุ รกิ จแก่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนเพื่ อให้รับทรำบ และ
เข้ำใจ
2. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ ตอ้ งรับทรำบ ทำควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณธุ รกิจ
อย่ำ งเคร่ งครั ด หำกมี ข ้อ สงสัย ไม่ แ น่ ใจเกี่ ย วกับ วิ ธีป ฏิ บัติ ต ำมจรรยำบรรณ ให้ปรึ กษำกับผูบ้ ังคับ บัญ ชำ
ตำมลำดับชั้น หรื อฝ่ ำยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ำยบริ หำรทรัพยำกรบุคคล เป็ นต้น
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3. ผูบ้ ริ หำรทุกระดับในองค์กรจะต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ และมีหน้ำที่
ดูแลรับผิดชอบในกำรสอดส่ องดูแลและส่ งเสริ มให้พนักงำนภำยใต้สำยบังคับบัญชำของตนรับทรำบ เข้ำใจ
และปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงจริ งจัง
4. เมื่อมีกำรพบเห็นกำรกระทำใดๆ ที่เป็ นกำรละเว้นหรื อละเมิดจรรยำบรรณนี้ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
มีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรงของตน หรื อบุคคล/หน่วยงำนที่รับผิดชอบทรำบ หรื อแจ้งผ่ำน
ช่ องทำงกำรรั บแจ้งเบำะแส หรื อร้ องเรี ยน รวมทั้งให้ควำมร่ วมมื อในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่ำงๆ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯมีมำตรกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแสหรื อร้องเรี ยนไว้เป็ นควำมลับ รวมทั้งมีกระบวนกำรตรวจสอบอย่ำง
รวดเร็ วและเป็ นธรรม
ก ำหนดให้มี ก ำรทบทวนและปรั บปรุ งจรรยำบรรณธุ ร กิ จ อย่ำ งสม่ ำ เสมอ เพื่ อ ให้ทัน สมัย และเหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ
บทลงโทษ
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมและส่ งเสริ มให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ โดย
กำรกระทำต่อไปนี้ถือเป็ นกำรผิดจรรยำบรรณ
1. ไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ
2. แนะนำ ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ
3. ละเลย เพิ กเฉย เมื่ อพบเห็ นกำรฝ่ ำฝื น หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณ ในกรณี ที่ตนทรำบ หรื อควรทรำบ
เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับงำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบของตน
4. ไม่ ให้ค วำมร่ วมมื อ หรื อขัด ขวำงกำรสอบสวนข้อเท็ จจริ งที่ อำ้ งว่ำ ได้มี กำรฝ่ ำฝื นหรื อ กำรไม่ ปฏิ บ ัติ ต ำม
จรรยำบรรณ
5. กำรกระทำอันไม่เป็ นธรรมต่อผูร้ ้องเรี ยนจำกกำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ
บริ ษทั ถือว่ำจรรยำบรรณเป็ นวินยั อย่ำงหนึ่ งซึ่ งกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิ บตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด
กำรฝ่ ำฝื น หรื อกำรกระทำผิดจรรยำบรรณธุ รกิ จที่ กำหนดไว้ จะได้รับโทษทำงวินัยอย่ำงเคร่ งครั ด รวมทั้งอำจถู ก
ดำเนินคดีตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำกำรนั้นผิดกฎหมำย
อนุมตั โิ ดยคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565
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