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ค ำน ำ 

 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” ในฐำนะท่ีเป็นบริษทัชั้นน ำของประเทศไทยท่ี
ผลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑพ์ลำสติกและเมลำมีน ตระหนกัและมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทัเป็นองคก์รท่ี
มีประสิทธิภำพ ทั้งในดำ้นกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีจรรยำบรรณ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้เพ่ือใหคู่้ควรแก่กำรไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกผูถื้อหุน้และนกัลงทุน และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่ม เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ และกำรเติบโตดว้ยควำมมัน่คงในระยะยำว 

 ดงันั้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทั จึงปรับปรุงจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2565) เพ่ือให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ยึดถือและปฏิบติัตำม
อย่ำงเคร่งครัด โดยไดพ้ฒันำและปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่วำ่ จะช่วยส่งเสริมใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และยัง่ยืนต่อไป  
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จรรยำบรรณทำงธุรกจิ ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 2 (พ.ศ. 2565) 

บทน ำ 

จรรยำบรรณธุรกิจ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจและสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผูล้งทุน
ตลอดจนทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง  บริษทัฯจึงปรับปรุงจรรยำบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
พนักงำนและทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งถือปฏิบติั รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ท่ียึดหลกัควำม
ซ่ือสตัย ์ควำมยติุธรรม ควำมรับผิดชอบและควำมโปร่งใสเป็นส ำคญั 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั(มหำชน) มีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมุ่งเนน้ส่งเสริมใหบ้ริษทัเป็น
องคก์รท่ีมีประสิทธิภำพ ทั้งในดำ้นกำรด ำเนินธุรกิจ กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีจรรยำบรรณ โปร่งใส ยุติธรรม และมี
ควำมเป็นกลำง ทั้งน้ี จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมและปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งเคร่งครัด 

ข้อพงึปฏิบัต ิ

กำรปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย  

1) กำรปฏิบัตแิละควำมรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

หลกักำร 

บริษทัเคำรพต่อสิทธิแห่งควำมเป็นเจำ้ของของผูถื้อหุ้นทุกรำย ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหำรผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำร รวมทั้งผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ จะตอ้งไดรั้บกำรปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผูถื้อหุ้นอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำ
เทียมกนั ทั้งผูถื้อหุน้รำยใหญ่และรำยยอ่ย โดยบริษทัมีนโยบำยเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัในดำ้นต่ำง ๆ อยำ่งครบถว้น ถูกตอ้ง 
โปร่งใส ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บ หรือเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นใน
กำรใชสิ้ทธิต่ำงๆ รวมถึงปฏิบติัหนำ้ท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ในกำรท่ีจะป้องกนัควำมเสียหำยอนัจะเกิดแก่ผูถื้อหุน้ 
เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจในกำรลงทุนกบับริษทั อนัจะน ำมำซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผูถื้อหุ้นและ
องคก์ร 

นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

ค ำนิยำม  : ผูถื้อหุ้น (Shareholder) หมำยถึง ผูถื้อหุ้นอยู่ในธุรกิจหรือเจำ้ของกิจกำรท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย เช่น 
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  บริษทัเอกชน จ ำกดั หรือ บริษทัมหำชน จ ำกดั เป็นตน้ และผูถื้อหุน้เป็นผูมี้ส่วนได้
เสีย (Stakeholder) ท่ีส ำคญัท่ีสุดของธุรกิจ  โดยเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์ชั้นในสุดของธุรกิจซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
กำรเจริญเติบโตหรือกำรอยูร่อดของธุรกิจมำกท่ีสุด   

นโยบำย : บริษทั ใหค้วำมส ำคญักบัผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นเจำ้ของกิจกำรจึงมีนโยบำยใหก้รรมกำรในฐำนะตวัแทนของ
ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหำรและพนักงำน ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั รวมถึงให้กำร
คุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้น อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในกำรใชสิ้ทธิต่ำงๆ ท่ีสมควรไดรั้บและ
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ิมมูลค่ำแก่ผูถื้อหุน้อยำ่ง
ย ัง่ยืน 
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แนวปฏิบัต ิ :  

1. บริหำรจดักำรองคก์รใหเ้ป็นไปตำมวิสัยทศัน์ และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั ดว้ยควำมซ่ือสตัย์
สุจริต ระมดัระวงั โดยไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนส่์วนตวั 

2. เคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั และไม่กระท ำกำรใดๆ 
อนัเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

3. เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นและช่ือกรรมกำร ทดแทนกรรมกำรท่ีครบวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งไดล่้วงหนำ้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

4. เปิดเผยขอ้มูล วนั เวลำ สถำนท่ีและวำระกำรประชุมตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งเพียงพอและทนัเวลำ 

5. จดัสรรเวลำกำรประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้หมำะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสแสดงควำมเห็น และตั้งค ำถำม
ต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

6. อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในกำรเขำ้ร่วมประชุมโดยไม่จ ำกดัโอกำสกำรเขำ้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น 
หรือกำรแจง้ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะผำ่นช่องทำงและขั้นตอนต่ำงๆ ท่ีบริษทัจดัข้ึน 

7. ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและพนักงำนในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว ใชข้อ้มูลภำยในของบริษทั ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณะ เพ่ือผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทำงท่ีไม่สุจริต 

8. จดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพ 
9. เปิดเผยขอ้มูลส ำคญัต่ำงๆ ของบริษทั รำยงำนทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้นและ

ทนัเวลำ เพ่ือใหท้รำบถึงสถำนะกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอผำ่นช่องทำงส่ือสำรต่ำงๆ 
10. ตรวจสอบและติดตำมกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจเขำ้ข่ำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

อยำ่งต่อเน่ือง 
11. ละเวน้กำรกระท ำใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผูถื้อหุน้ในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษทั 

2) กำรปฏิบัตแิละควำมรับผดิชอบต่อภำครัฐ 

หลกักำร 

บริษทั ใหค้วำมส ำคญักบัควำมโปร่งใส ค ำนึงถึงควำมซ่ือสัตยสุ์จริตในกำรติดต่อท ำธุรกรรมกบัภำครัฐ และ
หลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรท่ีอำจส่งผลต่อกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม หรือขดัแยง้ต่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรปฏิบัตแิละควำมรับผดิชอบต่อภำครัฐ 

นโยบำย :  

บริษทั ให้ควำมส ำคญักบัภำครัฐ ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อ
ภำครัฐ เพ่ือหลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรท่ีอำจส่งผลต่อกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม 

แนวปฏิบัต ิ: 
1. ด ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้งตรงไปตรงมำ เม่ือมีกำรติดต่อท ำธุรกรรมกบัเจำ้หนำ้ท่ีหรือหน่วยงำนของรัฐ โดยให้

ควำมส ำคญักบัควำมโปร่งใส และค ำนึงถึงควำมซ่ือสัตยสุ์จริตในกำรติดต่อท ำธุรกรรมกบัเจำ้หน้ำท่ี หรือ 
หน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือหลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำร ท่ีอำจส่งผลต่อกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม และขดัแยง้ต่อหลกักำร
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บริหำรจัดกำรท่ีดี รวมทั้ งต่อต้ำนกำรให้สินบนต่ำงๆ ต่อเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก  หรือ
ผลประโยชนท์ำงธุรกิจของบริษทั 

2. ใหค้วำมร่วมมือกบัภำครัฐในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจอยำ่ง
เคร่งครัด 

3. มุ่งมัน่ด ำเนินโครงกำรท่ีเป็นประโยชนต่์อสำธำรณะ ไม่วำ่จะเป็นนโยบำยท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกภำครัฐหรือ 
เป็นโครงกำรท่ีบริษทัริเร่ิมข้ึนเอง 

 
3) กำรปฏิบัตแิละควำมรับผดิชอบต่อพนักงำน  

3.1 กำรปฏิบัตต่ิอพนักงำน 

หลกักำร 

บริษทั มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบริหำรทรัพยำกรบุคคลใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนนโยบำย เป้ำหมำยทำงธุรกิจ และ
กลยทุธ์ของบริษทั พร้อมทั้งพฒันำบุคลำกรใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถและทศันคติท่ีดี ไดรั้บค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ี
เป็นธรรม อยู่ภำยใตส้ถำนท่ีปฏิบติังำนท่ีมีกำรจดักำรระบบคุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีได้
มำตรฐำน รวมทั้งไม่เลือกปฏิบติัต่อพนกังำน และไม่เก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใด ๆ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม อีกทั้งบริษทั ยงัมีกระบวนกำรท่ีเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีช่องทำงในกำรร้อง
ทุกขห์รือบอกกล่ำวในเร่ืองท่ีจะส่งผลร้ำยต่อองคก์ร ต่อพนกังำนหรือต่อตนเอง และก ำหนดวิธีกำรบริหำรจดักำรขอ้ร้อง
ทุกขด์งักล่ำวพร้อมไปกบักำรปกป้องพนกังำนผูร้้องทุกข ์ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำน ช่วยใหพ้นกังำน
สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งปลอดภยั เตม็ประสิทธิภำพ และมีควำมมัน่คงในกำรด ำเนินชีวิต 

นโยบำยและแนวปฏิบัตทิี่เกีย่วข้อง 

3.1.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ค ำนิยำม  : อำชีวอนำมยั หมำยถึง ศำสตร์และศิลปเก่ียวกับกำรดูแลสุขภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัของผู ้
ประกอบอำชีพ  อันรวมถึงกำรป้องกันโรค กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล กำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพและกำรจดักำร เพ่ือให้ผูป้ระกอบอำชีพทุกอำชีพสำมำรถท่ีจะประกอบอำชีพไดอ้ย่ำง
ปลอดโรคปลอดภยั มีสภำวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทำงดำ้นร่ำงกำยจิตใจ และสำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิผล 

นโยบำย : บริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อกำรจดักำรระบบคุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ส่ิงแวดลอ้ม และ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยแนวควำมคิดในกำรพัฒนำอย่ำงย ัง่ยืน ผูบ้ริหำรและพนักงำนของทุก
หน่วยงำน ตอ้งรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนภำยใตน้โยบำยร่วมปฏิบติัใหมี้ประสิทธิภำพและเหมำะสม
กบักำรด ำเนินธุรกิจ  
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แนวปฏิบัต ิ: 
บริษทั มุ่งเนน้กำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่ำงเขม้แข็งและยัง่ยืน ควบคู่กบักำรดูแลสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
(Environment, Social and Governance (“ESG”)) ให้อยู่ ร่ วมกันได้อย่ำ งสมดุล โดยยึดหลักธรรมำ ภิบำล
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
1. หลกันิตธิรรม (Rule of Law) เป็นกำรยึดถือกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำย ดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม  

1.1. จะพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้
สอดคลอ้งกบักฎหมำย มำตรฐำนสำกลและขอ้ก ำหนดอ่ืนๆท่ีบริษทัน ำมำประยุกตใ์ชเ้พ่ือสร้ำงวฒันธรรม
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนใหเ้กิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

1.2. รำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรลดผลกระทบและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 
เพ่ือเสนอหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ ำทุกปี 

1.3. รำยงำนตำมแบบแจง้รำยละเอียดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ส ำหรับผูก่้อก ำเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุ
ท่ีไม่ใชแ้ลว้ เพ่ือเสนอหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ ำทุกปี  

1.4. ตรวจวดัสุขศำสตร์อุตสำหกรรมหรือสภำวะแวดลอ้มในกำรท ำงำนในพ้ืนท่ีปฏิบติังำน  
2. หลักคุณธรรม (Ethics) เนน้กำรยึดมัน่ในควำมถูกตอ้งดีงำม มีกำรคืนประโยชน์ใหก้บัสังคม และมีคุณธรรม

ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อพนกังำน  ตลอดจนกำรส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชำชนพฒันำตนเองไปพร้อมกนั 
2.1. ตรวจสุขภำพประจ ำปีของพนกังำน  
2.2. ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เช่น ด้ำนกำรจ้ำงงำน กำรพฒันำศักยภำพในกำรท ำงำน 

ควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ เป็นตน้ 
2.3. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงกำรจิตอำสำต่ำงๆ  

3. หลกักำรมส่ีวนร่วม (Participation) เปิดโอกำสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทั้งภำคประชำชนและพนกังำนมีส่วนร่วมใน
กำรรับรู้และเสนอควำมเห็นประกอบกำรตดัสินใจและหำมำตรกำรป้องกนัและแนวทำงแกไ้ขร่วมกนั ไดแ้ก่ 
กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีดี และมีกำรรับฟังขอ้คิดเห็นของพนกังำน 

4. หลกัส ำนึกของควำมรับผดิชอบ (Accountability) หมำยถึง กำรตระหนกัในควำมรับผิดชอบต่อสงัคม กำรใส่
ใจปัญหำสำธำรณะและกำรกระตือรือร้นในกำรแกปั้ญหำตลอดจนควำมเคำรพในควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงและ
ควำมกลำ้ท่ีจะยอมรับผลดี และเสียจำกกำรกระท ำของตนเอง 
4.1. บริษทัถือควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติังำนของพนักงำน

ทุกคน ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบัตอ้งเป็นแบบอย่ำงท่ีดี เป็นผูน้ ำ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำน
ตระหนกัรู้ถึงกำรท ำงำนดว้ยควำมปลอดภยั รวมทั้งก ำกบัดูแลให้กำรปฏิบติังำนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง
ภำยในและภำยนอกปฏิบติัตำมกฎระเบียบควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัท่ีก ำหนดข้ึนโดยเคร่งครัด 
ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดควำมปลอดภยัสูงสุดในทุกขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 

4.2. มีขั้นตอนในกำรรับเร่ืองร้องเรียน ตรวจสอบสำเหตุ มีกำรน ำเร่ืองเขำ้สู่กระบวนกำรพิจำรณำแกไ้ข
โดยเร็วหำกเกิดจำกกิจกรรมของบริษทัฯ  

4.3. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตประกอบกำร เพ่ือป้องกันฝุ่ นละอองสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อชุมชนเร่ืองควำม
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม และสร้ำงทศันียภำพท่ีสวยงำม 
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4.4. บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกนั และประเมินควำมเส่ียงของอนัตรำย และผลกระทบดำ้น
ส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆ โดยจะด ำเนินกำรทุกวิถีทำงเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ระบบกำรป้องกนัและแกไ้ขควำมเส่ียงจะ
ถูกน ำไปใชอ้ยำ่งมีประสิทธิผล 

5. หลักควำมยั่งยืน (Sustainability) หมำยถึงกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีจ ำกัด เพ่ือให้เกิด
ประโยชนสู์งสุดแก่ส่วนรวม โดยใหอ้งคก์รมีควำมประหยดั ใชข้องอยำ่งคุม้ค่ำ สร้ำงสรรคสิ์นคำ้และบริกำรท่ีมี
คุณภำพ สำมำรถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยืน  
5.1. รณรงคเ์ก่ียวกบักำรประหยดัทรัพยำกรเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีใหก้บัพนกังำน  
5.2. จดักำรดำ้นคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบกำรจดักำรเช่น ISO/TS 16949, ISO14001, ISO 50001เป็นตน้  
5.3. สนับสนุนทรัพยำกร ทั้งงบประมำณ เวลำ บุคลำกร และทรัพยำกรท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเหมำะสมในกำร

ด ำเนินกำรตำมระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

3.1.2. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรพนักงำน  

ค ำนิยำม  : ค่ำตอบแทนหมำยถึง  เงินเดือน ค่ำจำ้ง และผลประโยชน์อ่ืนท่ีเป็นตวัเงินท่ีจ่ำยให้เหมำะกบัต ำแหน่ง
หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ  ตลอดจนควำมรู้ควำมสำมำรถและผลปฏิบติังำนของพนกังำนแต่ละคน 

สวสัดิกำรหมำยถึง  เงินหรือส่ิงของ หรือกำรบริกำรท่ีบริษทัจดัให้แก่พนักงำน เพ่ือบรรเทำควำม
เดือดร้อนหรือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนใหดี้ข้ึน 

นโยบำย : บริษทั มีนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร โดยพิจำรณำจำกองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
1. หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของพนกังำน 
2. สภำวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยูข่องพนกังำน 
3. อตัรำกำรจ่ำยค่ำจำ้งและสภำวะกำรจำ้งงำนของตลำดแรงงำนโดยเฉพำะในกลุ่มอุตสำหกรรม

ประเภทเดียวกนั 
4. แนวโนม้กำรเจริญเติบโตของธุรกิจ และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยของบริษทั 

แนวปฏิบัต ิ: 

1. ก ำหนดโครงสร้ำงเงินเดือนและอตัรำเงินเดือน ค่ำจำ้งของแต่ละต ำแหน่งตำมวุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบริหำรค่ำตอบแทน  เพ่ือใหเ้กิดควำมเป็นธรรมและเป็นมำตรฐำนเดียวกนัในทุก
หน่วยงำน 

2. ส ำรวจค่ำจำ้งและสวสัดิกำรอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำบริษทัมีอตัรำค่ำจำ้งและสวสัดิกำรอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมำะสมกบัสภำพกำรด ำเนินธุรกิจและสภำพกำรจำ้งงำนในตลำดแรงงำน 

3. พฒันำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนท่ีสำมำรถสะทอ้นผลงำนของพนกังำนแต่ละคนอย่ำง
เป็นรูปธรรมเพ่ือน ำมำพิจำรณำประกอบกำรข้ึนและปรับค่ำจำ้งอยำ่งเป็นธรรม 

4. พิจำรณำปรับค่ำจำ้งเป็นกรณีพิเศษไดแ้ก่ กำรปรับผลกระทบเน่ืองมำจำกกำรปรับค่ำจำ้งขั้นต ่ำและส ำหรับพนกังำน
ท่ีอุทิศเวลำ  ควำมรู้ควำมสำมำรถใหแ้ก่บริษทัจนสำมำรถท ำงำนเหนือเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้เพ่ือเป็นกำรตอบแทน
และสร้ำงขวญัและก ำลงัใจใหแ้ก่พนกังำน 

5. กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของงำนแต่ละหนำ้ท่ีเพ่ือก ำหนดค่ำจำ้งและค่ำตอบแทนใหเ้หมำะสมกบัค่ำของงำน 
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6. ก ำหนดระเบียบและแนวปฏิบติัในกำรข้ึนค่ำจำ้งประจ ำปีไวใ้หผู้บ้งัคบับญัชำในสำยงำนไดถื้อปฏิบติัเพ่ือไม่ให้
เกิดควำมลกัลัน่ในกำรข้ึนค่ำจำ้งของแต่ละหน่วยงำนจนก่อใหเ้กิดควำมไม่เป็นธรรมในกำรบริหำรค่ำตอบแทน 

3.1.3. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรพฒันำควำมรู้และศักยภำพของพนักงำน 

ค ำนิยำม  : กำรพฒันำควำมรู้และศกัยภำพหมำยถึง กระบวนกำรพฒันำควำมรู้ ทกัษะ วิธีกำรท ำงำน ตลอดจนกำร
ปลูกฝังทศันคติ  เพ่ือใหพ้นกังำนมีคุณค่ำเพ่ิมข้ึนสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งปลอดภยั เตม็ประสิทธิภำพ และ
มีควำมมัน่คงในกำรด ำเนินชีวิต 

นโยบำย : บริษัทมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทัศนคติท่ีดีอย่ำงต่อเน่ือง
สม ่ำเสมอ ทั้งในควำมรู้ท่ีเก่ียวกบังำนในหนำ้ท่ีและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจะบ่มเพำะใหเ้ป็นคนดีมีฝีมือเพ่ือช่วยกนั
สร้ำงควำมเจริญใหแ้ก่ตวัเอง บริษทั สงัคม และประเทศชำติโดยรวม 

แนวปฏิบัต ิ: 

1. ส ำรวจและวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรวำงแผนพฒันำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำรออกแบบส ำรวจ สัมภำษณ์
ผูบ้งัคบับญัชำของหน่วยงำนและปัญหำต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนในองค์กรและน ำมำพิจำรณำก ำหนดหลกัสูตรและวิธีกำร
พฒันำ ซ่ึงประกอบดว้ยใหเ้รียน ใหท้ ำ ใหส้อนและใหป้ระสบกำรณ์ชีวิต 

2. จดัใหมี้ระบบกำรสรรหำและประเมินวิทยำกรเพ่ือน ำมำเป็นคลงัวิทยำกรในสำขำวิชำชีพต่ำงๆเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงใน
กำรรักษำคุณภำพของกำรจดัสมัมนำและฝึกอบรมใหอ้ยูใ่นระดบัมำตรฐำนสำกล 

3. จัดให้มีกระบวนกำรติดตำมผลของกำรสัมมนำฝึกอบรม เช่น Pre and Post Test,กำรรับ Feedback จำก
ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนหรือจำกลูกคำ้ทั้งภำยในและนอกองคก์ร เป็นตน้ 

4. วำ่จำ้งผูเ้ช่ียวชำญทั้งในและต่ำงประเทศมำใหค้วำมรู้เป็นระยะๆเพ่ือใหพ้นกังำนมีองคค์วำมรู้ท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ 
5. มีโครงสร้ำงกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ ท่ีเนน้เร่ืองกำรท ำงำนในสภำพจริง  เพ่ือสร้ำงบุคลำกรทดแทนในต ำแหน่งท่ีเป็น 

Strategic Position ขององคก์รไม่ใหข้ำดช่วงสำมำรถสร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรงำน 
6. ร่วมมือกบัสถำบนักำรศึกษำ ในกำรจดัหลกัสูตรท่ีสำมำรถพฒันำสมรรถนะหลกัท่ีจ ำเป็นต่อกำรท ำงำนในองคก์ร 

3.1.4 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรร้องทุกข์  

ค ำนิยำม  : กำรร้องทุกข ์หมำยถึง กระบวนกำรท่ีเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีช่องทำงในกำรร้องทุกขห์รือบอกกล่ำวใน
เร่ืองท่ีจะส่งผลร้ำยต่อองค์กร ต่อพนกังำน หรือต่อตวัเอง เพ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชำหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บ
ทรำบ พร้อมทั้งก ำหนดวิธีกำรบริหำรจดักำรขอ้ร้องทุกขด์งักล่ำว 

นโยบำย : บริษทั ตอ้งกำรให้พนกังำนทุกคนทุกระดบัอยู่ร่วมกนัดว้ยควำมควำมสัมพนัธ์อนัดี มีควำมส ำคญัและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือน ำมำซ่ึงควำมสงบสุขในกำรท ำงำนร่วมกนั บริษทัจะป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำและควำมเดือดร้อน ควำมคบัขอ้งใจของพนกังำนอนัเน่ืองจำกไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำกกำรไม่
ปฏิบัติตำมระเบียบเก่ียวกับกำรท ำงำนหรือกำรควบคุมบังคับบัญชำ หรือถูกกลั่นแกล้งจำกกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี ตลอดจนกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณหรือทุจริต ทั้ งน้ี บริษทัจะ
ส่งเสริมสนบัสนุนวิธีแกไ้ขปัญหำและควำมเดือดร้อน โดยกำรปรึกษำหำรือร่วมกนัโดยสนัติวิธี 
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แนวปฏิบัต ิ : 

1. ขั้นตอนกำรร้องทุกข์ 
 1.1 กรณีทั่วไป 

1.1.1 ให้พนกังำนผูร้้องทุกข์ท ำค ำร้องทุกขเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงรำยละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งกำรร้อง
ทุกขพ์ร้อมทั้งลงลำยมือช่ือยื่นต่อหวัหนำ้แผนก เพ่ือใหห้วัหนำ้แผนก หวัหนำ้กะ และผูจ้ดักำรฝ่ำย ร่วมกนั
พิจำรณำแก้ปัญหำแลว้แจ้งให้พนักงำนทรำบภำยใน 7 วนันับจำกวนัท่ีได้รับเอกสำรร้องทุกข์ หำก
สำมำรถช้ีแจงไดแ้ละแกปั้ญหำใหพ้นกังำนทรำบเป็นท่ีเขำ้ใจได ้กำรร้องทุกขก์เ็ป็นอนัส้ินสุดลง 

1.1.2 หำกพนกังำนไม่สำมำรถปฏิบติัตำมขั้นตอนดงักล่ำวได ้ เพรำะเกรงว่ำจะไดรั้บควำมเดือดร้อนต่อกำร
ปฏิบติังำนของตน หรือดว้ยเหตุประกำรอ่ืน พนกังำนอำจยื่นเร่ืองรำวร้องทุกขน์ั้นโดยตรงต่อผูบ้ริหำรท่ี
ดูแลงำนบุคคล เพ่ือใหผู้บ้ริหำรท่ีดูแลงำนบุคคล ผูอ้  ำนวยกำรส่วนบุคลำกรและธุรกำร และผูอ้  ำนวยกำร
ในสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัพิจำรณำแกปั้ญหำแลว้แจง้ให้พนกังำนทรำบภำยใน 10 วนันบัจำกวนัท่ี
ไดรั้บเอกสำรร้องทุกข ์

1.1.3 ถำ้ผลกำรตดัสินใจตำมขอ้ 1.1.2 ยงัไม่เป็นท่ีน่ำพอใจ ใหเ้สนอค ำร้องทุกขต่์อกรรมกำรผูจ้ดักำร และใหถื้อ
ค ำช้ีขำดของกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นขอ้ยติุกำรร้องทุกขข์องพนกังำนผูน้ั้น 

1.2 กรณีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณหรือทุจริต  
ให้พนกังำนผูร้้องทุกข์ท ำค ำร้องทุกข์เป็นลำยลักษณ์อกัษร ช้ีแจงรำยละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งกำรร้องทุกข์
พร้อมหลกัฐำน(ถำ้มี) และลงลำยมือช่ือยื่นเสนอค ำร้องทุกขโ์ดยตรงต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร และใหถื้อค ำช้ีขำด
ของกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นขอ้ยติุกำรร้องทุกขข์องพนกังำนผูน้ั้น 

2. หลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำ 
2.1 บริษทั ถือว่ำกำรท่ีพนกังำนรำยงำนขอ้ร้องทุกขใ์ดๆ ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริตใจ หรือให้ควำมร่วมมือในกำร

ตรวจสอบของบริษทันั้น จะไม่มีผลกระทบต่อสถำนะกำรจำ้งงำนของพนกังำนผูร้้องทุกข ์ไดแ้ก่ กำรยำ้ยงำน 
ลดต ำแหน่ง พกังำน ตดัทอนสวสัดิกำร ขู่เขญ็ หรือมีอคติต่อพนกังำนผูน้ั้น 

2.2 พนกังำนท่ียื่นเร่ืองรำวร้องทุกข ์จะตอ้งร้องทุกขเ์ฉพำะเร่ืองท่ีเป็นปัญหำของตนเอง หำ้มร้องทุกขเ์ร่ืองรำวของ
ผูอ่ื้น 

2.3 บริษทั จะไม่พิจำรณำขอ้ร้องทุกขท่ี์มีลกัษณะเป็นบตัรสนเท่ห์หรือกำรร้องทุกขแ์ทนผูอ่ื้น ทั้งน้ีเพรำะบริษทัไม่
สำมำรถตรวจสอบขอ้เทจ็จริงไดโ้ดยตรงในกำรพิจำรณำ และให้ควำมเป็นธรรมต่อพนกังำนผูร้้องทุกขไ์ด ้

2.4 บริษทั โดยผูบ้ริหำรจะพยำยำมทุกวิถีทำงท่ีจะปกปิดช่ือของพนกังำนไวเ้ป็นควำมลบั พนกังำนผูร้้องทุกขต์อ้ง
หลีกเล่ียงกำรพูดถึงเร่ืองท่ีได้รำยงำนหรือเร่ืองกำรตรวจสอบกับพนักงำนคนอ่ืนๆในขณะท่ีบริษทัก ำลัง
ด ำเนินกำรสอบสวนอยู ่

     2.5 บริษทั จะตรวจสอบเร่ืองท่ีร้องทุกขอ์ยำ่งเป็นควำมลบั ตลอดจนหำมำตรกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม 
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3.2. กำรปฏิบัตตินของพนักงำน และกำรปฏิบัตต่ิอพนักงำนอ่ืน  

หลกักำร 

บริษทั ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิส่วนบุคคลของพนกังำนทุกคน รวมถึงบรรยำกำศแห่งควำมสำมคัคี และ
ควำมเป็นน ้ ำหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังำน จึงก ำหนดให้พนกังำนทุกคน ทั้งผูบ้งัคบับญัชำและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ พึง
ปฏิบติัตำมกฎระเบียบขององคก์ร และปฏิบติังำนร่วมกนัอยำ่งใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัผิดศีลธรรม 
หรืออำจกระทบต่อช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของบริษทั อนัจะช่วยให้บริษทั สำมำรถบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำง
โปร่งใส ยติุธรรม และช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทับรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

นโยบำยและแนวปฏิบัตทิี่เกีย่วข้อง 

3.2.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรปฏิบัตตินของพนักงำน และกำรปฏิบัตต่ิอผู้ร่วมงำน 

ค ำนิยำม  : กำรปฏิบติัตน หมำยถึง กำรปฏิบติัของตนเองอยำ่งวิญญูชนพึงปฏิบติัโดยทัว่ไป 

พนกังำนและผูร่้วมงำนหมำยถึง พนกังำนและผูร่้วมงำนของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำย : บริษทั จะบริหำรทรัพยำกรบุคคลใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนนโยบำย เป้ำหมำยทำงธุรกิจ และกลยุทธ์
ของบริษทั โดยจัดวำงระบบและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้มีควำมชัดเจน โปร่งใส 
ยุติธรรม และเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน พร้อมกบัก ำหนดให้ผูบ้ ังคบับญัชำทุกคน มีหน้ำท่ีในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยในหน่วยงำนของตน ตำมระบบและแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของบริษทั 

แนวปฏิบัต ิ :  

1. พึงงดเวน้กำรใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชำ หรือรับของขวญัจำกผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
2. เคำรพในสิทธิของพนกังำนทุกๆคน  
3. ผูบ้ริหำรและผูบ้งัคบับญัชำพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคำรพนบัถือของพนกังำน และพนกังำนไม่พึงกระท ำใดๆอนั

เป็นกำรไม่เคำรพนบัถือของผูบ้ริหำรและผูบ้งัคบับญัชำ 
4. พึงเป็นผูมี้วินยั และประพฤติปฏิบติัตำมกฎระเบียบขององคก์ร และประเพณีอนัดีงำมไม่วำ่จะระบุไวเ้ป็นลำย

ลกัษณ์อกัษรหรือไม่กต็ำม 
5. ร่วมสร้ำงและรักษำบรรยำกำศแห่งควำมสำมคัคี และควำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังำนโดยไม่เลือก

วยัวฒิุ คุณวฒิุ เช้ือชำติ ศำสนำ ลทัธิควำมเช่ือ เพศ รูปลกัษณ์ หรือต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำน 
6. พึงหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆอนัอำจกระทบต่อช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของบริษทั หรือเป็นปัญหำแก่บริษทัใน

ภำยหลงัได ้

3.2.2 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรป้องกนักำรคุกคำมทำงเพศในที่ท ำงำน  

ค ำนิยำม      :  กำรคุกคำมทำงเพศ (Sexual harassment) คือ กำรคุกคำมทำงเพศอนัไม่เป็นท่ีปรำรถนำรวมถึงกำรขอ
ควำมช่วยเหลือทำงเพศ และควำมประพฤติทำงกำย วำจำหรือท่ำทำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ ซ่ึงหำก
อีกฝ่ำยปฏิเสธหรือไม่ปฏิบัติตำม จะมีผลต่อกำรจ้ำงงำนหรือกำรท ำงำนของฝ่ำยนั้น หรือท ำให้
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บรรยำกำศกำรท ำงำนอึดอดั เครียด และเป็นปฏิปักษ ์โดยผูถู้กกระท ำและผูก้ระท ำเป็นไดท้ั้งผูห้ญิง
และผูช้ำย และไม่จ ำเป็นจะตอ้งเป็นกำรคุกคำมเพศตรงขำ้ม  

 นอกจำกน้ี ผูคุ้กคำมหรือผูก้ระท ำอำจเป็นหัวหน้ำ ตวัแทนพนักงำน หัวหน้ำหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือน
ร่วมงำน หรือคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีท ำงำนแต่ไม่ใช่พนกังำนกไ็ด ้โดยพฤติกรรมท่ีเขำ้ข่ำยกำรคุกคำมทำง
เพศ ไดแ้ก่ 
1. ทำงกำย เช่น กำรสมัผสัเขำ้ใกลชิ้ดโดยไม่จ ำเป็น ซ่ึงไม่ไดรั้บกำรเช้ือเชิญหรือยินยอมอยำ่งเตม็ใจ

ของอีกฝ่ำยหน่ึง เป็นตน้ 
2. ทำงวำจำ เช่น วิพำกษวิ์จำรณ์ พูดจำลวนลำม หยำบคำย ดูหม่ิน หรือกำรแสดงหรือส่ือสำรดว้ย

วิธีกำรใดๆ ท่ีส่อไปในทำงเพศเป็นตน้ 
3. ทำงกิริยำท่ำทำง เช่น กำรใชส้ำยตำลวนลำม หรือท ำกิริยำดูถูก เหยียดหยำม กีดกนั และรังเกียจ

ควำมเป็นเพศท่ีสำม เป็นตน้ 
4. ทำงขอ้มูลข่ำวสำร เช่น กำรส่งขอ้ควำมรูปภำพ สัญลกัษณ์ หรือเสียง เป็นตน้ เฉพำะเจำะจงให้

บุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเจตนำ 

นโยบำย     :  บริษทั ตระหนักและให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิส่วนบุคคลของพนักงำนทุกคน และรักษำไวซ่ึ้งควำม
เสมอภำคทำงเพศในกำรท ำงำนและศกัด์ิศรีของมนุษยธรรม 

แนวปฏิบัต:ิ 
1. วธีิกำรป้องกนั 

1.1. ห้ำมผูบ้งัคบับญัชำใชอ้  ำนำจ โอกำสหรือวิธีกำรคุกคำมทำงเพศกบัพนกังำนหรือผูส้มคัรงำน และห้ำมให้
บุคคลอ่ืนมำคุกคำมทำงเพศกบัพนกังำนหรือผูส้มคัรงำนดว้ย 

1.2. หำ้มคุกคำมทำงเพศต่อเพ่ือนร่วมงำน หรือขณะท่ีเพ่ือนร่วมงำนปฏิบติังำนอยู ่
1.3. ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัปัญหำกำรคุกคำมทำงเพศ โดย 

- ท ำกำรประเมินและปรับปรุงพ้ืนท่ีท ำงำนของส่วนงำนต่ำงๆ เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรถูกคุกคำมทำง
เพศ 

- ก ำหนดและจดัหำเคร่ืองแบบพนกังำนท่ีรัดกมุและสุภำพ 
- จดัฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรคุกคำมทำงเพศแก่พนกังำน เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรถูกคุกคำม

ทำงเพศ 
1.4. ใหฝ่้ำยบริหำรงำนบุคคล สำมำรถกล่ำวตกัเตือนหรือแนะน ำพนกังำนท่ีมีพฤติกรรมหรือแต่งกำยไม่เหมำะสม

จะโดยเจตนำหรือไม่กต็ำม ซ่ึงพฤติกรรมหรือกำรแต่งกำยท่ีไม่เหมำะสมดงักล่ำว อำจมีควำมล่อแหลมหรือ
อำจช้ีน ำใหเ้กิดกำรคุกคำมทำงเพศได ้

2. วธีิกำรร้องเรียนและกำรตรวจสอบ 

2.1 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ส ำนกังำนใหญ่ท ำหนำ้ท่ีรับเร่ืองร้องทุกขเ์ก่ียวกบักรณีกำรถูกคุกคำมทำงเพศ เพ่ือสร้ำง
ควำมรู้สึกสบำยใจและมัน่ใจใหก้บัผูร้้องทุกขว์่ำเร่ืองร้องทุกขจ์ะไดรั้บกำรดูแลอยำ่งจริงจงั และปรำศจำกอคติ
เม่ือไดรั้บกำรร้องทุกข์ใหต้ั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมขอ้เท็จจริงพร้อมจดัใหผู้ร้้องทุกขแ์จง้ควำมด ำเนินคดี
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ทำงอำญำกบัเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ ทั้งน้ีผูร้้องทุกข์ตอ้งให้ควำมร่วมมือและห้ำมปฏิเสธโดยไม่มีเหตุอนัควร เพ่ือ
ป้องกนัไม่ใหมี้กำรกล่ำวหำอยำ่งเล่ือนลอย  

2.3 ระหว่ำงกำรสอบสวนและพิจำรณำ คณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งด ำเนินกำรในลกัษณะท่ีเป็นควำมลบั หำ้ม
เปิดเผยช่ือหรือขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีอำจท ำให้ผูร้้องทุกข์เกิดควำมเสียหำย อบัอำย หรือถูกข่มขู่ และตอ้งงดกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีของพนกังำนผูถู้กกล่ำวหำ 

2.4 หำ้มเลิกจำ้ง เปล่ียนต ำแหน่งงำน หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีเป็นผลเสียต่อพนกังำนท่ียื่นเร่ืองร้องทุกขก์ำรคุกคำม
ทำงเพศในสถำนท่ีท ำงำน 

2.5 หำกเร่ืองร้องทุกขมี์มูลควำมจริง ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนจดัท ำบนัทึกเป็นลำยลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้งระบุ
มำตรกำรทำงวินยัท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได ้ เพ่ือเสนอกรรมกำรผูจ้ดักำรพิจำรณำ 

3 บทลงโทษ 

 หำกกำรสอบสวนพบว่ำมีควำมผิดจริง ซ่ึงผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำรผูจ้ดักำรแลว้ บริษทัจะลงโทษผูล่้วง
ละเมิดตำมควำมรุนแรงท่ีไดก้ระท ำ ไดแ้ก่ ตกัเตือน เปล่ียนงำน ลดต ำแหน่งงำน หรือ เลิกจำ้ง เป็นตน้ 

 หำกเป็นกำรกระท ำผิดตำมกฎหมำยอำญำ บริษทัจะส่งมอบผลกำรสอบสวนให้เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจเพ่ือด ำเนินคดี
ต่อไป 

4) กำรปฏิบัตแิละควำมรับผดิชอบต่อคู่ค้ำ 

หลกักำร 

บริษทั ด ำเนินธุรกิจเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ดว้ยควำมเป็นธรรม โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยมุ่ง
เสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คำ้ บนพ้ืนฐำนของกำรให้เกียรติและควำมไวว้ำงใจซ่ึงกันและกัน และยึดถือแนว
ทำงกำรปฏิบติัท่ีดี ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดร่วมกนั และเป็นธรรมกบัเจำ้หน้ีอย่ำงเคร่งครัด รักษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ เพ่ือบรรลุผลประโยชนร่์วมกนั 

นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองต่อคู่ค้ำ 

ค ำนิยำม  : คู่คำ้ หมำยถึง บุคคล หรือองคก์รท่ีจดัหำสินคำ้และบริกำรใหก้บับริษทั 

นโยบำย : บริษทัใหค้วำมส ำคญักบัคู่คำ้ ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำ คดัเลือก ไปจนถึงกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนั 
ตอ้งเป็นไปเพ่ือผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัดว้ยผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย อนัจะ
น ำไปสู่ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีย ัง่ยืนต่อไป 

แนวปฏิบัต ิ: 

1. ปฏิบติัต่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้ง
สองฝ่ำย 

2. ด ำเนินกระบวนกำรสรรหำคู่คำ้อยำ่งโปร่งใส ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพออยำ่งเท่ำเทียม เพ่ือสร้ำงกำรแข่งขนั
ท่ีเป็นธรรมระหวำ่งคู่คำ้ โดยมีแนวปฏิบติัส ำหรับกำรคดัเลือกคู่คำ้ดงัน้ี 

1) เป็นคู่คำ้ท่ีมีรำยช่ืออยูใ่น Approved Vendor List (AVL) ของบริษทัเท่ำนั้น 
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2) หน่วยงำนจดัซ้ือท ำหนำ้ท่ีคดัเลือกและประเมินคู่คำ้ตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดไวข้องแต่ละกลุ่มสินคำ้หรือบริกำร
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

3) เป็นคู่คำ้ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรและกำรใหบ้ริกำรแก่บริษทัอย่ำงมีประสิทธิภำพเพียงพอใน
ดำ้นคุณภำพ รำคำและกำรส่งมอบ 

4) ทบทวนรำยช่ือคู่คำ้ใน AVL ของบริษทัวำ่มีคุณสมบติัตำมเกณฑข์องบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

3. ปฏิบติัตำมสญัญำ หรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้
หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ใหคู่้คำ้ทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 

4. ในกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ พึงละเวน้กำรเรียกรับหรือจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้ 

5. หำกมีขอ้มูลวำ่มีกำรเรียกรับหรือจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงเปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่คำ้ และ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

6. ใชสิ้นคำ้และบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสินคำ้หรือกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำ 

7. รักษำควำมลบัของคู่คำ้ และไม่น ำไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

8. ไม่ชกัชวนบุคลำกรของคู่คำ้มำร่วมงำนกบับริษทัดว้ยวิธีกำรท่ีไม่ถูกตอ้ง 

9. สนบัสนุนกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของคู่คำ้ 

10. เปิดโอกำสใหคู่้คำ้เขำ้มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั 

5)  กำรปฏบัิตต่ิอลูกค้ำ 

หลกักำร 

บริษทั มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจแก่ลูกคำ้ ท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีดี มีคุณภำพ ในระดบั
รำคำท่ีเหมำะสม โดยบริษทัยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงซ่ือสัตยสุ์จริต ก ำหนดคุณภำพของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรให้
อยู่ในระดบัท่ีแข่งขนัไดใ้นระดบัแนวหนำ้ของธุรกิจ และยกระดบัมำตรฐำนให้สูงข้ึนอย่ำงจริงจงัและต่อเน่ือง รวมถึง
สนบัสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ในอนัท่ีจะเสริมสร้ำง และรักษำไวซ่ึ้งควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งลูกคำ้และบริษทั 

นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองลูกค้ำ 

ค ำนิยำม  : ลูกคำ้ หมำยถึง ผูซ้ื้อหรือใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริกำรของบริษทัโดยตรงหรือเพ่ือจ ำหน่ำยต่อหรือเพ่ือ
เป็นส่วนประกอบในผลิตภณัฑห์รือบริกำรของตนเอง 

นโยบำย : บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรักษำควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ ดว้ยควำมเป็นธรรมทั้งในดำ้นรำคำและคุณภำพ 
และพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดดี้ยิ่งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

แนวปฏิบัต ิ: 

1. ปฏิบติัต่อลูกคำ้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสอง
ฝ่ำย 
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2. ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและทนัต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกคำ้ เพ่ือให้ลูกคำ้มีขอ้มูลท่ี
เหมำะสมในกำรตดัสินใจ โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริง ทั้งในกำรโฆษณำ หรือในกำรส่ือสำรช่องทำงอ่ืนๆ
กบัลูกคำ้ อนัเป็นเหตุให้ลูกคำ้เกิดควำมเขำ้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภำพ ปริมำณ หรือเง่ือนไขใดๆของผลิตภณัฑ์หรือ
บริกำร 

3. ปฏิบติัตำมสัญญำ หรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้
หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 

4. ไม่แสวงหำผลประโยชน์ทำงธุรกิจดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม เช่น กำรจ่ำยสินจำ้งให้พนกังำนของ
ลูกคำ้ เป็นตน้ 

5. ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีมีคุณภำพตรงตำมหรือสูงกว่ำควำมคำดหมำยของลูกคำ้ ภำยใตร้ำคำและเง่ือนไขท่ี
เป็นธรรม 

6. รักษำควำมลบัของลูกคำ้ และไม่น ำไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
7. ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ดว้ยควำมรวดเร็ว จดัใหมี้ระบบและช่องทำงใหลู้กคำ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภำพ

ของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร และมีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบในกำรติดตำมแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
8. รับประกนัสินคำ้ ดว้ยเง่ือนไขและระยะเวลำท่ีเหมำะสม 
9. มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้อย่ำงมีมำตรฐำนและเช่ือถือได ้เพ่ือมัน่ใจว่ำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งแทจ้ริง 
10. สนบัสนุนกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของลูกคำ้ 

6)  กำรปฏิบัตต่ิอเจ้ำหนี ้

หลกักำร 

บริษทัยึดถือนโยบำยในกำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีอยำ่งมีวินยั โปร่งใส กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขในขอ้ตกลง หรือ
สัญญำระหว่ำงกนั ตอ้งรีบเจรจำกบัเจำ้หน้ีล่วงหนำ้เพ่ือร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 
รวมถึงบริหำรเงินเพ่ือใหเ้จำ้หน้ีมัน่ใจในฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีท่ีดี 

นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองเจ้ำหนี ้

ค ำนิยำม  : เจำ้หน้ีหมำยถึง ธนำคำร สถำบนักำรเงิน นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดำ ทั้งท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง
หรือไม่กต็ำม ซ่ึงใหบ้ริษทักูย้ืมเงินหรือสินทรัพย ์รวมถึง กำรขำยสินคำ้และกำรใหบ้ริกำร 

นโยบำย : บริษทั มีนโยบำยปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีดว้ยควำมเสมอภำคเป็นธรรมและโปร่งใสโดยยึดมัน่ต่อกำร
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขและสญัญำต่ำงๆอยำ่งเคร่งครัด  

แนวปฏิบัต ิ: 

1. จดัท ำสัญญำกบัเจำ้หน้ีทุกประเภทอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย  เสมอภำคเป็นธรรมและโปร่งใสโดยไม่เอำเปรียบ
คู่สญัญำ  

2. ในกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ พึงละเวน้กำรเรียกร้องหรือจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆท่ีไม่สุจริตกบัเจำ้หน้ี 
3. หำกมีขอ้มูลว่ำมีกำรเรียกร้องหรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงเปิดเผยรำยละเอียดต่อเจำ้หน้ีและ
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ร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
4. ไม่ใชวิ้ธีกำรทุจริต หรือปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงส ำคญัใดๆ ท่ีอำจท ำใหเ้จำ้หน้ีไดรั้บควำมเสียหำย  
5. ปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ตกลงของสญัญำต่ำงๆท่ีไดท้ ำไวก้บัเจำ้หน้ีทุกประเภทอยำ่งเคร่งครัด ถูกตอ้งตรงไปตรงมำ  
6. กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสัญญำขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบล่วงหน้ำ เพ่ือร่วมกนั

พิจำรณำหำแนวทำงต่อไป 
7. ช ำระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียใหก้บัเจำ้หน้ีทุกประเภทอยำ่งครบถว้นและตรงตำมก ำหนดเวลำท่ีไดต้กลงไว ้ 
8. รำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและตรงเวลำใหแ้ก่เจำ้หน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ 

7)  กำรปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

หลกักำร 

บริษทั มุ่งเนน้กำรแข่งขนัในดำ้นคุณภำพและประสิทธิภำพของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบั
กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ และยึดถือกติกำรของกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรี เป็นธรรม และซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งส่งเสริม
กำรร่วมมือกบัคู่แข่งทำงกำรคำ้อย่ำงโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค ไม่ปกปิดขอ้ตกลงหรือแสวงหำขอ้มูลท่ี
เป็นควำมลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือท่ีมิชอบดว้ยกฎหมำย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูบ้ริโภค และเพ่ือด ำรง
ควำมเป็นองคก์รชั้นน ำในธุรกิจไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน 

นโยบำยและแนวปฏิบัตทิี่เกีย่วข้อง 

7.1. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองคู่แข่งทำงกำรค้ำ 

ค ำนิยำม  : คู่แข่งทำงกำรคำ้ หมำยถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์รท่ีประกอบธุรกิจอยำ่งเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
มีสินคำ้หรือบริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้กลุ่มเดียวกนักบับริษทัได ้

นโยบำย : บริษทัด ำเนินธุรกิจตำมกรอบกติกำท่ีเป็นธรรม ใชวิ้ธีกำรแข่งขนัอย่ำงมืออำชีพ เป็นไปตำมวิถีทำงของ
กำรแข่งขนัท่ีดี และบำงกรณีท่ีมีกำรร่วมมือกบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ ก็ตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ไม่มีกำร
ปกปิดขอ้ตกลงท่ีมิชอบดว้ยกฎหมำย 

แนวปฏิบัต ิ: 

1. ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำกำรแข่งขนัอย่ำงป็นธรรมโปร่งใส ไม่เอำรัดเอำเปรียบ หรือพฤติกรรมกำรใช้
อ  ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้เพ่ือก ำหนดเง่ือนไขท่ีเป็นกำรจ ำกดัโอกำสหรือทำงเลือกของคู่คำ้ หรือพฤติกรรมกำรใช้
อ  ำนำจเหนือตลำด เช่น กำรเลือกปฏิบติัระหวำ่งคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

2. ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม เช่น กำรจ่ำย
สินบนใหแ้ก่พนกังำนของคู่แข่ง เป็นตน้ 

3. ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยกำรสร้ำงข่ำวท่ีเป็นเทจ็ หรือกำรโจมตีคู่แข่ง  

4. ไม่แข่งขนัในดำ้นรำคำ หรือทุ่มตลำด เพียงเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงธุรกิจ  
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5. ส่งเสริมกำรร่วมมือกบัคู่แข่งทำงกำรคำ้อยำ่งโปร่งใสและเป็นประโยชนต่์อผูบ้ริโภค มิใช่เพ่ือกำรผกูขำดหรือเพ่ือ
ผลประโยชนท์ำงธุรกิจอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรม โดยระมดัระวงัมิใหค้วำมลบัทำงกำรคำ้หรือขอ้มูลจ ำเพำะของบริษทั
ร่ัวไหล  

6. ไม่ชกัชวนบุคลำกรของคู่แข่งทำงกำรคำ้มำร่วมงำนกบับริษทั ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่ถูกตอ้ง 

7.  ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัจะเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

8. หลีกเล่ียงพฤติกรรมใดๆท่ีเป็นลกัษณะกำรตกลงร่วมกนัระหว่ำงคู่แข่งทำงกำรคำ้ซ่ึงเป็นกำรตกลงเพ่ือสร้ำงอ ำนำจ
ผูกขำด หรือจ ำกดักำรแข่งขนัในตลำด เช่น กำรก ำหนดรำคำร่วมกนั (Pricing Fixing) กำรร่วมมือกนัก ำหนดรำคำ
ประมูล (Bid Rigging) หรือกำรตกลงแบ่งส่วนแบ่งกำรตลำดกนั เป็นตน้ 

8) ควำมรับผดิชอบต่อสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

หลกักำร 

บริษทั ตระหนกัดีว่ำกำรท่ีธุรกิจจะเติบโตไดอ้ย่ำงย ัง่ยืนนั้น มิใช่กำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือแสวงก ำไรเพียงอย่ำงเดียว แต่กำร
ด ำเนินงำนของบริษทัจะตอ้งค ำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ย
บริษทัจึงไดน้ ำหลกักำรและแนวคิดเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสงัคมมำใชใ้นกำรบริหำรจดักำร เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนและ
กิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษทั สอดคลอ้งกบัควำมคำดหวงัของสังคม และไดต้อบแทนส่ิงท่ีดีงำมคืนสู่สังคมอย่ำงจริงจงั 
เพ่ือให้องค์กรกบัสังคมและส่วนรวมสำมำรถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่ำงมีสมดุล และสำมำรถพฒันำธุรกิจให้เจริญเติบโตใน
สงัคมและชุมชนท่ีธุรกิจด ำเนินอยูใ่นระยะยำว 

นโยบำยและแนวปฏิบัตทิี่เกีย่วข้อง 

8.1. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองเกีย่วกบัสังคม 

ค ำนิยำม  : สังคม หมำยถึง กำรอยู่รวมกนัของมนุษยโ์ดยมีลกัษณะควำมสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัหลำยรูปแบบ เช่น 
อำชีพ อำยุ เพศ ศำสนำ ฐำนะท่ีอยู่อำศยั ฯลฯควำมสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตต่ำงๆกับสภำพแวดลอ้ม
ควำมสัมพนัธ์ของสังคมของมนุษยจ์ำกกลุ่มบุคคลท่ีมีควำมสนใจร่วมกันไม่ว่ำจะในดำ้นใด และ
วฒันธรรมหรือประเพณีซ่ึงรวมถึงภำษำ กำรละเล่นและอำหำรกำรกินในแต่ละสงัคมดว้ย 

นโยบำย : บริษทั ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะสร้ำงประโยชนต่์อชุมชนและสังคมรวมถึง
ต่อธุรกิจในระยะยำว  

แนวปฏิบัต ิ :  
1. รับผิดชอบและยึดมัน่ในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัตั้งอยู ่
2. ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้ำงสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือใหชุ้มชนท่ีบริษทัตั้งอยูมี่

คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีด ำเนินกำรเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน 
3. ป้องกนัอุบติัเหตุและควบคุมของเสียใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่มำตรฐำนท่ียอมรับได ้
4. ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนอนั

เน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยใหค้วำมร่วมมือกบัเจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5
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8.2. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรพฒันำชุมชน 

ค ำนิยำม  : ชุมชน หมำยถึง กลุ่มคนท่ีอำศยัอยูใ่นละแวกเดียวกนั โดยมีกำรพ่ึงพำอำศยัซ่ึงกนัและกนั 

นโยบำย : บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มุ่งเน้น
สนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือพฒันำคุณภำพชีวิตและเสริมสร้ำงประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมท่ีบริษทั
ตั้งอยู ่ตลอดจนสนบัสนุนใหพ้นกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกำรท ำประโยชนใ์หก้บัชุมชน 

แนวปฏิบัต ิ : 
1. สนบัสนุนและใหค้วำมช่วยเหลือท่ีเหมำะสมกบัสังคมและชุมชน 
2. ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน รวมถึงผลกัดนัใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกำร

ช่วยรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 
3. ดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มรอบชุมชน ควบคุมดูแลกำรบริหำรจดักำรกำรก ำจดัของเสีย ทั้งจำกกระบวนกำรผลิตและ

กำรใชง้ำนทัว่ไป รวมถึงส่ิงปนเป้ือนต่ำงๆ สู่สภำพแวดลอ้มภำยนอก  
4. สร้ำงควำมสมัพนัธ์และกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. รับฟังควำมคิดเห็น ขอ้เสนอและ/หรือขอ้ร้องเรียนจำกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือหำแนวทำงร่วมกนัในกำรประสำน

ควำมร่วมมือ และสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. สนบัสนุนมูลนิธิและองคก์รสำธำรณกศุล เพ่ือช่วยเหลือ พฒันำและสนบัสนุนใหส้มำชิกในสังคมมีชีวิตตลอดจน

คุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน 
7. สนบัสนุนและรณรงคใ์หบ้ริษทัเป็นสถำนท่ีท ำงำนสีขำว ปลอดจำกส่ิงเสพติดและกำรพนนั 
8. ประชำสมัพนัธ์ขอ้มูล ข่ำวสำร ท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

8.3. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรด ำเนินธุรกจิภำยใต้มำตรฐำนส่ิงแวดล้อม  

ค ำนิยำม  : ส่ิงแวดลอ้ม หมำยถึง ทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ทั้ งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้ งท่ีเป็น
รูปธรรม (สำมำรถจบัตอ้งและมองเห็นได)้ และนำมธรรม (เช่นวฒันธรรมแบบแผน ประเพณี ควำม
เช่ือ) มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกนั เป็นปัจจยัในกำรเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ผลกระทบจำกปัจจยัหน่ึงจะมี
ส่วนเสริมสร้ำงหรือท ำลำยอีกส่วนหน่ึงอย่ำงหลีกเล่ียงมิได ้ส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นวงจรและวฏัจกัรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัไปทั้งระบบ 

นโยบำย : บริษทั ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยถือว่ำเป็นหนำ้ท่ีควำม
รับผิดชอบโดยตรงของพนักงำนทุกคน และมีควำมจริงใจในกำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง 

แนวปฏิบัต ิ : 
1. ปฏิบติัตำมกฎหมำย มำตรฐำนและขอ้ก ำหนดดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกิจกรรมของบริษทั 

และพร้อมท่ีจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
2. มุ่งมัน่ในกำรพฒันำและปรับปรุงระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001 เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงฝึกอบรมพนกังำนทุกระดบัในองค์กรให้เขำ้ใจระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มและ
ประโยชนท่ี์ไดรั้บจำกกำรท ำระบบ ISO 14001 และใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
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3. ป้องกนั ควบคุม ลดระดบัควำมเส่ียง และ/หรือผลกระทบท่ีจะเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม 
4. ฝึกอบรม สร้ำงควำมเขำ้ใจและเสริมสร้ำงจิตส ำนึก ใหก้บัพนกังำนทุกระดบัภำยในองคก์ร รวมถึงผูม้ำติดต่อ/ผู ้

ส่งมอบ คู่คำ้และผูใ้หบ้ริกำร ไดต้ระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้ม 
5. มุ่งเนน้ในกำรอนุรักษพ์ลงังำน และทรัพยำกรเพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
6. ส่ือสำรและประชำสัมพนัธ์ เก่ียวกบักำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มให้พนกังำนรับทรำบและน ำไปปฏิบติัไดอ้ย่ำง

ถูกตอ้งและต่อเน่ือง 

9)  นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองสิทธิมนุษยชน 

ค ำนิยำม  : สิทธิมนุษยชน หมำยถึง สิทธิขั้นพ้ืนฐำนท่ีพึงมีโดยเสมอภำคกนัเพ่ือกำรด ำรงชีวิตไดอ้ย่ำงมีศกัด์ิศรีมี
โอกำสเท่ำเทียมกนัในกำรเรียนรู้และพฒันำศกัยภำพของตนเองอย่ำงเต็มท่ีและสร้ำงสรรค์ โดยไม่
ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเร่ืองเช้ือชำติ สีผิว อำยุ ศำสนำ ภำษำและสถำนภำพทำงกำยภำพและสุขภำพ 
รวมทั้งควำมเช่ือทำงสงัคมและกำรเมือง ดงันั้นจึงเป็นสิทธิท่ีไดม้ำแต่ก ำเนิดและเป็นสิทธิติดตวับุคคล
นั้นตลอดไปไม่วำ่จะอยูใ่นเขตปกครองใด หรือเช้ือชำติ ภำษำ และศำสนำใดๆ  

นโยบำย : บริษทัเคำรพและปฏิบติัตำมหลกัสิทธิมนุษยชน เพ่ือกำรคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพ รวมถึงกำรป้องกนั
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนกังำน คู่คำ้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

แนวปฏิบัต ิ:  

1. ปฏิบติัต่อพนกังำน คู่คำ้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยำ่งเท่ำเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่น ำควำมแตกต่ำงใดๆไดแ้ก่ เช้ือ
ชำติ สีผิว ศำสนำ ควำมเช่ือ เพศ ควำมพึงพอใจในทำงเพศ ภำษำ สถำนภำพสมรส อำยุ ควำมทุพพลภำพ 
ทศันคติส่วนตวั ควำมนิยมพรรคกำรเมือง ชำติก ำเนิด สภำพร่ำงกำย สุขภำพหรือเร่ืองอ่ืนๆ เป็นตน้ มำเป็น
หลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำกำรจำ้งงำน กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรใหส้วสัดิกำร กำรปรับต ำแหน่ง กำรอบรมและ
พฒันำ หรือกำรตกลงร่วมเป็นคู่คำ้ 

2. เคำรพสิทธิกำรใชแ้รงงำนของพนกังำน โดยไม่ใชแ้รงงำนบงัคบั 

- ไม่ว่ำทำงกำย วำจำ หรือจิตใจ หรือกำรข่มขู่ว่ำจะลงโทษหรือริบสมบัติส่วนตวั เช่น บตัรประชำชน 
หนงัสือเดินทำง เป็นตน้ รวมถึงกำรท ำงำนโดยไม่เตม็ใจ 

-  ไม่ใช้แรงงำนเด็ก และไม่ใช้แรงงำนท่ีตอ้งมีภำระผูกพนัทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ เช่น แรงงำนท่ีตอ้ง
ท ำงำนเพ่ือชดใชห้น้ีสินหรือเงินกูย้ืมต่ำงๆ เป็นตน้    

3. ไม่สนบัสนุนกำรลงโทษทำงร่ำงกำย กำรข่มขู่ท ำร้ำย หรือกำรบีบบงัคบัทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ 
4. อนุญำตให้พนกังำนออกจำกพ้ืนท่ีท ำงำนไดอ้ย่ำงอิสระโดยไม่กกัขงัหน่วงเหน่ียว เม่ือส้ินสุดระยะเวลำกำร

ท ำงำนปกติหรือกำรเขำ้กะ 
5. บริษทัจะไม่มีกำรหกัเงินพนกังำนเม่ือส้ินสุดสภำพกำรจำ้งงำนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดหรือเม่ือพนกังำนลำออก 

เวน้แต่มีขอ้ตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรระหวำ่งบริษทักบัพนกังำน 
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6. ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกนั กำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ ตลอดจนกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้น
สิทธิมนุษยชนท่ีอำจเกิดข้ึนกบัพนกังำน คู่คำ้ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหทุ้กส่วนท่ีเก่ียวขอ้งสำมำรถด ำเนินกำร
แกใ้ข หรือสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ีตรงกนั 

7. ส่งเสริมดำ้นแรงงำนสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่ำงบริษทักบัพนกังำน โดยใหพ้นกังำนมีส่วนร่วมในกำรแสดงออก หรือ
ให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และสนบัสนุนให้พนกังำนมีส่วนร่วมในกำรท ำประโยชน์ให้แก่
ชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รอบสถำนท่ีท ำกำรของบริษทัทุกแห่ง 
 

นโยบำยและแนวปฏิบัตด้ิำนกำรจัดกำรองค์กร 

1) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กำรให้หรือรับสินบน ของขวญั หรือกำรบันเทิง  

หลกักำร 

บริษทั ด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยและมำตรฐำนจรรยำบรรณอยำ่งสูงสุด โดยไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรใหห้รือรับอำมิส
สินจำ้ง สินบน รำงวลั กำรบนัเทิง หรือกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ จึงถือเป็นหนำ้ท่ีของผูบ้ริหำรและพนกังำนทุก
คนท่ีตอ้งปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นไปตำมจรรยำบรรณธุรกิจ อีกทั้งบริษทัยงัเปิดโอกำสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มมีช่องทำงในกำรแจง้ขอ้มูล หรือให้เบำะแสเก่ียวกบักำรทุจริต หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำ ธุรกิจของบริษทัไม่ด่ำงพร้อยจำกกำรให้หรือรับสินบน ของขวญั หรือกำรบนัเทิง และกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

นโยบำยและแนวปฏิบัตทิี่เกีย่วข้อง 

1.1. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรต่อต้ำนทุจริตและห้ำมจ่ำยสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทำงธุรกจิของบริษทั 

นิยำม  : กำรจ่ำยสินบน หมำยถึง กำรเสนอ สญัญำ มอบรวมทั้งกำรเรียกร้อง รับผลประโยชนท์ั้งท่ีเป็นตวัเงิน
หรือผลประโยชนอ่ื์นๆไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงธุรกิจ หรือเพ่ือสัญญำ หรือแนะน ำ
ธุรกิจใหแ้ก่ผูใ้ดโดยเฉพำะ หรือเพ่ือรักษำผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เป็นไปตำมจรรยำบรรณธุรกิจ ท่ีจะ
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรของทั้งภำครัฐและองคก์รเอกชน 

นโยบำย : บริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อกำรต่อตำ้นทุจริต และห้ำมกำรจ่ำยสินบนทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทำง
ธุรกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ 

แนวปฏิบัต ิ: 

1. ไม่ใหแ้ละไม่ส่งเสริมใหมี้กำรมอบหรือรับของก ำนลั กำรเล้ียงรับรอง หรือค่ำใชจ่้ำยท่ีเกินควำมเหมำะสม 
2. ไม่มีกำรจ่ำยเงินเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือเร่งกำรด ำเนินกำรหรือเพ่ือควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินกำรไม่ว่ำโดย

ทำงตรงหรือทำงออ้ม 
3. หำ้มไม่ใหมี้กำรจ่ำยสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิด ซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงหรือผำ่นบุคคลท่ีสำม 
4. ด ำเนินกำรท่ีเก่ียวกบักำรจดัซ้ือจดัจำ้งดว้ยควำมโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ตรงไปตรงมำ และสอดคลอ้งกบักฎหมำย และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5. ไม่ใหเ้งินสนบัสนุนทำงกำรเมือง ทั้งทำงตรงและทำงออ้มแก่พรรคกำรเมือง เจำ้หนำ้ท่ีของพรรคกำรเมือง ผูล้ง
สมคัรรับเลือกตั้ง องคก์รหรือบุคคลซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรเมือง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจ่ำยสินบน เวน้แต่
กำรใหเ้งินสนบัสนุนทำงกำรเมืองจะด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

6. ติดตำม ตรวจสอบ และหำแนวทำงป้องกนัเป็นประจ ำอย่ำงต่อเน่ือง ส ำหรับกำรกระท ำใดๆท่ีส่อกำรทุจริตต่อ
องคก์รและกำรติดสินบน 

7. รณรงคเ์ผยแพร่ใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบัในกำรต่อตำ้นทุจริตและกำรหำ้มจ่ำยสินบน 

1.2. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรให้ของขวญั หรือกำรบันเทิง 

ค ำนิยำม  : ของขวญั หมำยถึง ส่ิงของหรือส่ิงใดๆท่ีใหก้นัในโอกำสต่ำงๆหรือเพ่ืออธัยำศยัไมตรี โดยมิใช่เป็นกำร
ซ้ือขำย ของขวญัเป็นกำรให้โดยสมคัรใจท่ีไม่ตอ้งกำรส่ิงใดตอบแทน ถึงแมว้่ำจะมีกำรคำดหวงัดำ้น
สงัคมเก่ียวกบักำรตอบแทนกนั  

กำรบนัเทิง หมำยถึง ส่ิงท่ีท ำใหเ้กิดควำมสนุก เพลิดเพลิน เบิกบำนร่ืนเริง เช่น รำยกำรบนัเทิงภำพยนตร์
ดนตรีละครเวทีกีฬำวรรณกรรมเกม รับประทำนอำหำร เท่ียวพกัผอ่นหรือกำรละเล่น เป็นตน้ 

นโยบำย : บริษทั มีนโยบำยใหย้ึดถือว่ำกำรซ้ือขำยสินคำ้หรือบริกำรกบับุคคลภำยนอก ซ่ึงรวมถึงกำรด ำเนินกำร
ดำ้นอ่ืนทำงธุรกิจ เป็นกำรปฏิบติังำนดว้ยควำมเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีกำรรับอำมิสสินจำ้ง สินบน 
รำงวลั กำรบนัเทิง จำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือกำรตดัสินใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบัต ิ :  

1. พนกังำนตอ้งไม่เรียกรับหรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชนอ่ื์นใดจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทั 
2. พนกังำนอำจรับหรือใหข้องขวญัหรือกำรบนัเทิงไดต้ำมประเพณีนิยมโดยกำรรับของขวญันั้น จะตอ้งไม่ส่งผล

ต่อกำรตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆของผูรั้บ 
3. ของขวญัท่ีไดรั้บควรเป็นส่ิงท่ีมีมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำทและไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสด 
4. หำกพนกังำนไดรั้บของขวญัหรือกำรบนัเทิงในโอกำสตำมประเพณีนิยมท่ีมีมูลค่ำเกินกวำ่ 3,000 บำท จำกผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทั ใหร้ำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเพ่ือพิจำรณำตำมล ำดบัชั้น 
5. กำรใหห้รือรับของขวญัหรือกำรบนัเทิงไม่วำ่กรณีใด อำจกระท ำไดห้ำกท ำดว้ยควำมโปร่งใสหรือท ำในท่ีเปิดเผย 

หรือสำมำรถเปิดเผยได ้
6. กรณีท่ีไดรั้บหนงัสือหรือบตัรเชิญใหเ้ดินทำงไปต่ำงประเทศท่ีมิใช่กำรปฏิบติังำน โดยผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจเป็นผู ้

ช ำระค่ำใชจ่้ำย ใหผู้ท่ี้ไดรั้บหนงัสือหรือบตัรเชิญดงักล่ำวส่งหนงัสือหรือบตัรเชิญนั้นใหส้ ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำร 
เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสม ทั้งน้ีบริษทัอำจใหผู้บ้ริหำรสูงสุดของสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเสนอรำยช่ือพนกังำนใน
สำยงำนของตนให้กรรมกำรผูจ้ดักำรพิจำรณำควำมเหมำะสมท่ีไดรั้บมอบหมำยตำมหนงัสือหรือบตัรเชิญจำก
ผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ  
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2)  กำรป้องกนัควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

หลกักำร 

บริษทั ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้จึงก ำหนดให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคน
หลีกเล่ียงกำรมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั อนัจะส่งผลให้บริษทัเสีย
ผลประโยชน์ หรือท ำใหป้ระสิทธิภำพของกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีลดลง ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบติังำน โดย
ค ำนึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 

นโยบำยและแนวปฏิบัตทิี่เกีย่วข้อง 

2.1.นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

ค ำนิยำม  : ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมำยถึง กำรกระท ำใดๆ ท่ีอำจเป็นเหตุท ำให้
ผูป้ฏิบติังำนในต ำแหน่งหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบอยู่นั้น ปฏิบติังำนหรือตดัสินใจ สั่งกำร อนุมติั อนุญำตท่ี
เอนเอียงหรือเบ่ียงเบนไปจำกท่ีควรจะเป็นเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ
หน่วยงำนหรือองคก์ร 

นโยบำย : บริษทัมีนโยบำยยึดถือประโยชนข์องบริษทัเป็นส ำคญัในกำรกระท ำใดๆ โดยจะไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ส่วนตวัของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน ตลอดจนลูกคำ้
และคู่แข่งของบริษทั 

แนวปฏิบัต ิ :  

1. ปฏิบติัตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัโดยปฏิบติังำนใหเ้ต็มเวลำอย่ำงสุดควำมสำมำรถโดยไม่เบียดบงัเวลำใน
งำนไปท ำธุรกิจอ่ืนใดท่ีมิใช่เพ่ือผลประโยชนข์องบริษทั  

2. ไม่รับต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำนภำยนอกบริษทั หรือถือหุ้นในกิจกำรคู่แข่งของบริษทั ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ของบริษทัหรือมิฉะนั้นจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงหรือคณะกรรมกำรบริษทั 
แลว้แต่กรณีก่อนเขำ้ไปรับต ำแหน่ง 

3. ไม่เปิดเผยขอ้มูลทุกประเภทท่ีเป็นควำมลบัของบริษทัเพ่ือประโยชน์แก่ผูใ้ด ระหว่ำงท่ีปฏิบติังำนให้บริษทัและ
หลงัจำกพน้สภำพกำรปฏิบติังำนแลว้ 
หำกเป็นกรณีท่ีรับต ำแหน่งหรือถือหุน้ในกิจกำรดงักล่ำวก่อนเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทั หรือ
ก่อนท่ีบริษทัเข้ำท ำธุรกิจนั้นหรือได้มำโดยทำงใดทำงหน่ึง ต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรหรือผูบ้ังคับบัญชำ 
ตำมล ำดบัชั้นพิจำรณำแลว้แต่กรณี 

4. มิใหใ้ชข้อ้มูลภำยใน ซ่ึงยงัไม่ไดมี้กำรเปิดเผยสู่สำธำรณชนภำยใตก้ฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยและกฎหมำยอ่ืน เพ่ือประโยชนข์องตนเอง ครอบครัวและบุคคลภำยนอก 

5. กำรปฏิบติังำนตอ้งปรำศจำกวตัถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือของบุคคลอ่ืนเป็นกำรเฉพำะ โดยตอ้งใช้
เง่ือนไขหรือรำคำท่ีเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

6. ใชท้รัพยำกรของบริษทัอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ยควำมระมดัระวงัและใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั โดย
ไม่ใชท้รัพยำกรดงักล่ำวเพ่ือประโยชนส่์วนตวั 
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3)  กำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ของบริษทัและกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 

หลกักำร 

บริษทั ใหสิ้ทธิผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนในกำรลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือกำร
ซ้ือขำย และควรท ำกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั เฉพำะในช่วงเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยและ
แนวปฏิบติัเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยใน เน่ืองจำกขอ้มูลภำยในถือเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีนกัลงทุนใชใ้นกำรตดัสินใจลงทุน หรือ
อำจเป็นควำมลบัทำงธุรกิจ จึงตอ้งไดรั้บกำรดูแลมิให้ร่ัวไหลออกไปภำยนอก หรือถูกใชเ้พ่ือประโยชน์แก่บุคคลใด
บุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และบริษทั ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยสำรสนเทศและขอ้มูลข่ำวสำรท่ีจ ำเป็นอย่ำง
ครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัต่อเหตุกำรณ์ เพ่ือใหเ้กิดควำมยติุธรรม และเสมอภำคต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

นโยบำยและแนวปฏิบัตทิี่เกีย่วข้อง 

3.1. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองส่ือมวลชน 

ค ำนิยำม  : ส่ือมวลชน  หมำยถึงผูท้  ำหนำ้ท่ีเป็นตวักลำงระหว่ำงแหล่งก ำเนิดของสำรกบัผูรั้บสำร เป็นส่ิงท่ีน ำพำ
สำรจำกแหล่งก ำเนิดไปยงัผูรั้บสำร เพ่ือใหเ้กิดผลใดๆ ตำมวตัถุประสงคข์องกำรส่ือสำร 

ขอ้มูลข่ำวสำร หมำยถึง ส่ิงท่ีส่ือควำมหมำยใหท้รำบถึงเร่ืองรำวหรือขอ้เท็จจริงเร่ืองหน่ึง เร่ืองใดโดย
เนน้ท่ีกำรส่ือควำมหมำยเป็นหลกั มิไดเ้นน้ท่ีรูปร่ำงหรือรูปแบบของควำมเป็นขอ้มูลข่ำวสำร  

นโยบำย : บริษทั ให้ควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรให้ส่ือมวลชนเพ่ือให้สำมำรถส่ือสำรต่อไปยงั
สำธำรณชนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและรวดเร็ว   

แนวปฏิบัต ิ : 
1. เปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรต่อส่ือมวลชนอยำ่งเท่ำเทียมกนัผำ่นช่องทำงต่ำงๆ โดยเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน และตรง

ประเดน็ 
2. ส่ือสำรขอ้มูลข่ำวสำรท่ีรวดเร็วและทนัต่อเหตุกำรณ์ 
3. เปิดโอกำสให้ส่ือมวลชนสำมำรถพบปะพูดคุยกบัผูบ้ริหำรระดบัประธำนกรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูท่ี้

ไดรั้บมอบหมำยใหส่ื้อสำรขอ้มูลกบับุคคลภำยนอก 
4. อ ำนวยควำมสะดวกแก่ส่ือมวลชนท่ีมำติดต่อ 
5. สร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัส่ือมวลชน เช่น จดัใหมี้กำรเยี่ยมชมกิจกำรและโรงงำน เพ่ือใหเ้ห็นกระบวนกำรผลิต

และระบบกำรบริหำรจดักำรภำยในโรงงำน รวมถึงไดรั้บขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีถูกตอ้ง เป็นตน้ 
6. จดัใหมี้กำรแถลงข่ำวสำรต่อส่ือมวลชนในโอกำสท่ีบริษทัมีกิจกรรมพิเศษท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
7. ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษทัจดทะเบียน 

3.2. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

ค ำนิยำม  : ขอ้มูลภำยใน หมำยถึง ขอ้มูลทำงกำรเงินหรือขอ้มูลประเภทอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนเป็นกำร
ทัว่ไป อนัอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจหรือรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั เช่น ขอ้มูลผล
ประกอบกำรท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลดำ้นส่วนแบ่งกำรตลำด   
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กลยุทธ์กำรตลำด ขอ้มูลดำ้นเทคนิคกำรผลิต ขอ้มูลท่ีจดัเป็นทรัพยสิ์นทำงปัญญำ เป็นตน้ ทั้งน้ีไม่
รวมถึง 

- ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลสำธำรณะ 
- ขอ้มูลซ่ึงบงัคบัใหเ้ปิดเผยโดยค ำสัง่ศำลท่ีมีอ ำนำจซ่ึงเป็นเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ 

นโยบำย : บริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุ้นทุกคนทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหำรและผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำรตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ว่ำควรไดรั้บกำรปฏิบติัท่ีเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม โดยเฉพำะ
กำรจดัใหมี้มำตรกำรป้องกนัมิให้มีกำรใหข้อ้มูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกโดยกรรมกำรและผูบ้ริหำร
เพ่ือหำผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบ 

แนวปฏิบัต ิ :  

1. ก ำหนดมำตรกำรกำรเกบ็รักษำ กำรป้องกนักำรใชแ้ละกำรเผยแพร่ขอ้มูลภำยในโดยมีผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน 
2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนหลีกเล่ียงกำรใชข้อ้มูลภำยใน เพ่ือประโยชนข์องตนในกำรซ้ือหรือขำยหุน้ของ

บริษทั หรือใหข้อ้มูลภำยในแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนใ์นกำรซ้ือหรือขำยหุน้ของบริษทั 
3. หำ้มมิใหก้รรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและพนกังำนในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุ

นิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว ใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สำธำรณชน เพ่ือประโยชนข์องตนเอง
หรือผูอ่ื้นในทำงท่ีไม่สุจริต 

4. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนท่ีอยู่ในข่ำยท่ีสำมำรถล่วงรู้ขอ้มูลภำยใน เช่น เลขำนุกำรบริษทั นักลงทุน
สมัพนัธ์ พนกังำนฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน เป็นตน้ พึงละเวน้กำรซ้ือหรือขำยหุน้ของบริษทั ในช่วงเวลำท่ีจะเผยแพร่
สถำนะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลส ำคญัอ่ืนๆ แก่สำธำรณชนในช่วงเวลำ 30 วนัก่อนท่ีจะเผยแพร่งบกำรเงินหรือ
เผยแพร่สถำนะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลส ำคญัอ่ืนๆ และควรเวน้ระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 24 ชัว่โมง ภำยหลงักำร
เปิดเผยขอ้มูลให้แก่สำธำรณชนแลว้ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขำยหุ้นของบริษทั หำกมีกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยใ์น
ช่วงเวลำดงักล่ำว ตอ้งรำยงำนกำรซ้ือขำยหุ้นให้ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำน พิจำรณำและให้ควำมเห็นเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีท ำรำยกำรซ้ือหรือขำยหุน้นั้น เพ่ือป้องกนักำรซ้ือหรือขำยหุน้โดยใช้
ขอ้มูลภำยใน และเพ่ือหลีกเล่ียงขอ้ครหำเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรซ้ือหรือขำยหุน้ของบุคคลภำยในบริษทั 

5. กรรมกำร และผูบ้ริหำรทุกคน ท่ีมีหนำ้ท่ีรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยต์ำมกฎหมำยและจดัส่งรำยงำนดงักล่ำว
ให้คณะกรรมกำรบริษทัหรือเลขำนุกำรบริษทัภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยหำกไม่ปฏิบติัตำมจะถือว่ำมี
ควำมผิดทำงวินยัตำมระเบียบบริษทั 

4.  นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรรักษำควำมลบั 

ค ำนิยำม:  กำรเกบ็รักษำควำมลบั หมำยถึง กำรรับรองวำ่จะมีกำรเกบ็ขอ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั และผูมี้สิทธิเท่ำนั้นจึงจะ
เขำ้ถึงขอ้มูลนั้นได ้ทั้งขอ้มูลของบริษทั ลูกคำ้ และคู่คำ้ 

นโยบำย   :   บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยใน และกำรเกบ็รักษำขอ้มูล เพ่ือมิใหผู้ใ้ดน ำไป
แสวงหำประโยชนใ์นทำงมิชอบ 

 

 



หนา้ 24 /40 

 

แนวปฏิบัติ : 

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนผูป้ฏิบติังำน และบุคลำกรผูเ้ก่ียวขอ้งของบริษทัซ่ึงในบำงคร้ังจะตอ้งท ำงำนกบัขอ้มูล

และเอกสำรท่ีไม่สำมำรถเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนได ้หรือเป็นขอ้มูลควำมลบัทำงกำรคำ้ เช่น ขอ้มูลภำยในท่ียงัมิไดมี้กำร

เปิดเผยในตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้มูลเก่ียวกบักำรประมูล แผนงำน เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของบริษทั กำรปกป้องขอ้มูล

จึงมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัทั้งในปัจจุบนัและอนำคต รวมทั้งควำมมัน่คงในกำร

ท ำงำนของบุคลำกรทุกคน 

บุคลำกรทุกระดบัของบริษทัมีหนำ้ท่ีรักษำควำมลบัและควำมปลอดภยัของขอ้มูลเพ่ือปกป้องขอ้มูลอนัเป็นควำมลบั 
และเพ่ือไม่ใหข้อ้มูลอนัเป็นควำมลบัถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนำ 

2. ชั้นควำมลบัของขอ้มูล 

ขอ้มูลลบัทำงกำรคำ้ซ่ึงเป็นขอ้มูลภำยในของบริษทัตอ้งไดรั้บกำรปกปิดมิให้ร่ัวไหลออกไปสู่บุคคลภำยนอกได ้
ควำมลบัของขอ้มูลเหล่ำนั้น อำจแบ่งออกเป็นระดบัชั้นตำมควำมส ำคญัจำกนอ้ยไปหำมำก ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเปิดเผย
สำธำรณชนได ้ขอ้มูลใชภ้ำยใน ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูลลบั และขอ้มูลลบัมำก กำรใชข้อ้มูลภำยในร่วมกนัตอ้งอยู่ใน
กรอบตำมหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีตนไดรั้บมอบหมำยเท่ำนั้น 

3 กำรใหข้อ้มูลข่ำวสำรแก่บุคคลภำยนอก 

ขอ้มูลของบริษทัท่ีออกไปสู่ภำยนอกบริษทั หรือสู่สำธำรณชนจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยเท่ำนั้น 

   บริษทัจดัใหมี้หน่วยงำนกลำงท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลข่ำวสำรแก่สำธำรณชน รวมทั้งรับผิดชอบงำนดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
(IR: Investor Relations) โดยจะประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูล ซ่ึงมีหนำ้ท่ีเป็นผูใ้หร้ำยละเอียด เพ่ือ
สรุปเป็นสำรสนเทศ แลว้ขออนุมติัจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยก่อนเผยแพร่ 

4 บุคลำกรของบริษทัจะต้องไม่ตอบค ำถำมหรือแสดงควำมเห็นแก่บุคคลภำยนอก เวน้แต่จะมีหน้ำท่ีหรือได้รับ
มอบหมำยให้ตอบค ำถำมเหล่ำนั้น หำกไม่มีหน้ำท่ี ขอให้ปฏิเสธกำรแสดงควำมเห็นต่ำงๆ ดว้ยควำมสุภำพ และ
แนะน ำใหส้อบถำมจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยโดยตรง 

 

5. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลสำรสนเทศ  

ค ำนิยำม  :   กำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลสำรสนเทศ หมำยถึง กำรจดักำรใหมี้ระบบรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั
ขอ้มูลสำรสนเทศ โดยค ำนึงถึงลกัษณะ ขนำด และควำมซับซ้อนของกำรประกอบธุรกิจ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพ่ือใหส้ำมำรถป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศได ้

นโยบำย :  บริษทัควำมตระหนักในเร่ืองกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั และน่ำเช่ือถือของขอ้มูลดำ้นสำรสนเทศ 
ตลอดจนขอ้มูลและสินทรัพยส์ำรสนเทศของบริษทัใหไ้ดรั้บกำรดูแลรักษำอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงจำก
ภยัคุกคำมดำ้นควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศและดำ้นควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ท่ีอำจเกิดข้ึน มำตรกำรในกำร
รักษำควำมลบั ควำมถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ และควำมพร้อมใชต่้อกำรด ำเนินงำนอยำ่งเหมำะสม รวมถึงสอดคลอ้ง
กบัขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ กฎหมำยดำ้นควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ 
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6. นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรรักษำและกำรใช้สินทรัพย์ของบริษทัและทรัพยำกร 

หลกักำร 

บริษทั ก ำหนดให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคน ดูแล ใชง้ำน และรักษำสินทรัพยข์องบริษทัอย่ำงเหมำะสม รวมถึงใช้
ทรัพยำกรอ่ืนๆ อย่ำงรู้คุณค่ำ และถูกตอ้งตำมกฎหมำย หลีกเล่ียงกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำในทุกรูปแบบ และทุก
กรณี ตลอดจนประชำสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจดัหำเคร่ืองมือ
และบริกำรอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น เพ่ือสนบัสนุนและปลูกจิตส ำนึกแก่พนักงำนทุกระดบั ให้ใชสิ้นทรัพยแ์ละทรัพยำกรอย่ำง
เหมำะสม คุม้ค่ำต่อกำรลงทุน ในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนท่ีมีคุณค่ำ เกิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์รและสงัคมโดยรวม 

นโยบำยและแนวปฏิบัตทิี่เกีย่วข้อง 

6.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ค ำนิยำม  : ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ หมำยถึง สิทธิทำงกฎหมำยท่ีให้เจำ้ของสิทธิ หรือ “ผูท้รงสิทธิ” มีอยู่เหนือส่ิงท่ี
เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรคท์ำงปัญญำของมนุษย ์โดยอำจแบ่งทรัพยสิ์นทำงปัญญำออกได ้2 ประเภท
หลกั คือ (1) ทรัพยสิ์นทำงอุตสำหกรรมและ (2) ลิขสิทธ์ิ  

ทรัพยสิ์นทำงปัญญำเป็นทรัพยสิ์นท่ีจับต้องไม่ได ้ ซ่ึงถือเป็นสิทธิในทรัพยสิ์นนั้นเอง สิทธิในทำง
ทรัพยสิ์นน้ี ถูกจดัว่ำเป็นทรัพยสิ์นหรือสิทธิในทรัพยสิ์นเน่ืองจำกผลทำงปัญญำเป็นผลโดยตรงมำจำก
ก ำลงัท่ีทุ่มเททั้งหมดซ่ึงสำมำรถประเมินค่ำในทำงเศรษฐกิจได ้ไม่ว่ำก ำลงันั้นจะเป็นกำรลงทุนทำง
กำรเงิน แรงงำน เวลำ ฯลฯ 

ประเภทของทรัพย์สินทำงปัญญำ 

1. ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม เป็นควำมคิดสร้ำงสรรคข์องมนุษยท่ี์เก่ียวกบัสินคำ้อุตสำหกรรมโดย
อำจเป็นควำมคิดในกำรประดิษฐ์คิดค้น กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม ซ่ึงเป็น
กระบวนกำร หรือเทคนิคในกำรผลิตท่ีไดป้รับปรุงหรือคิดค้นข้ึนใหม่ หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคำ้ 
หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นองค์ประกอบและรูปร่ำงสวยงำมของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจำกน้ียงัรวมถึง
เคร่ืองหมำยกำรคำ้หรือยี่หอ้ ช่ือและถ่ินท่ีอยูท่ำงกำรคำ้ ท่ีรวมถึงแหล่งก ำเนิดสินคำ้และกำรป้องกนั
กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นธรรม ทรัพยสิ์นทำงอุตสำหกรรม ไดแ้ก่ 

1.1 สิทธิบัตร หมำยถึง หนังสือส ำคญัท่ีรัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองกำรประดิษฐ์ ( Invention) กำร
ออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Design) หรือ ผลิตภณัฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ท่ีมี
ลกัษณะตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 กำรประดิษฐ ์คือ ควำมคิดสร้ำงสรรคเ์ก่ียวกบั ลกัษณะองคป์ระกอบ โครงสร้ำงหรือกลไก
ของผลิตภณัฑ ์รวมทั้งกรรมวิธีในกำรผลิตกำรรักษำ หรือปรับปรุงคุณภำพของผลิตภณัฑ ์

 กำรออกแบบผลิตภณัฑ ์คือ ควำมคิดสร้ำงสรรคเ์ก่ียวกบักำรท ำใหรู้ปร่ำงลกัษณะภำยนอก
ของผลิตภณัฑเ์กิดควำมสวยงำมและแตกต่ำงไปจำกเดิม 
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 ผลิตภณัฑ์อรรถประโยชน์หรือท่ีเรียกอีกอย่ำงหน่ึงว่ำ อนุสิทธิบตัร (Petty Patent) จะมี
ลักษณะคล้ำยกันกับกำรประดิษฐ์ แต่เป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีมีระดับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีไม่สูงมำก หรือเป็นกำรประดิษฐคิ์ดคน้เพียงเลก็นอ้ย 

1.2 เคร่ืองหมำยกำรค้ำ หมำยถึง เคร่ืองหมำยหรือสัญลกัษณ์หรือตรำท่ีใชก้บัสินคำ้ หรือบริกำร 
ไดแ้ก่ 

 เคร่ืองหมำยกำรคำ้ (Trade Mark) คือ เคร่ืองหมำยท่ีใชเ้ป็นท่ีหมำยเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้เพ่ือ
แสดงวำ่สินคำ้ท่ีใชเ้คร่ืองหมำยนั้นแตกต่ำงจำกสินคำ้ท่ีใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของบุคคลอ่ืน  

 เคร่ืองหมำยบริกำร (Service Mark) คือ เคร่ืองหมำยท่ีใชเ้ป็นท่ีหมำยหรือเก่ียวขอ้งกบักำร
บริกำร เพ่ือแสดงวำ่บริกำรท่ีใชเ้คร่ืองหมำยนั้นแตกต่ำงจำกบริกำรท่ีใชเ้คร่ืองหมำยบริกำร
ของบุคคลอ่ืน เช่น เคร่ืองหมำยของสำยกำรบิน ธนำคำร โรงแรม เป็นตน้ 

 เคร่ืองหมำยรับรอง (Certification Mark) คือ เคร่ืองหมำยท่ีเจำ้ของเคร่ืองหมำยรับรองใช้
เป็นท่ีหมำยหรือเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้และบริกำรของบุคคลอ่ืน เพ่ือเป็นกำรรับรองคุณภำพ
ของสินคำ้ หรือบริกำรนั้น  

 เคร่ืองหมำยร่วม (Collective Mark) คือ เคร่ืองหมำยกำรคำ้หรือเคร่ืองหมำยบริกำรท่ีใชโ้ดย
บริษทัหรือรัฐวิสำหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมำชิกของสมำคม กลุ่มบุคคล หรือ
องคก์รอ่ืนใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตรำสญัลกัษณ์ของกลุ่มบริษทั เป็นตน้ 

1.3 แบบผังภูมิของวงจรรวม หมำยถึง แผนผงัหรือแบบท่ีท ำข้ึน เพ่ือแสดงถึงกำรจดัวำงและกำร
เช่ือมต่อวงจรไฟฟ้ำ เช่น ตวัน ำไฟฟ้ำ หรือตวัตำ้นทำน เป็นตน้ 

1.4 ควำมลับทำงกำรค้ำ หมำยถึง ขอ้มูลกำรคำ้ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป และมีมูลค่ำในเชิง
พำณิชยเ์น่ืองจำกขอ้มูลนั้นเป็นควำมลบั และมีกำรด ำเนินกำรตำมควำมสมควรเพ่ือรักษำ
ขอ้มูลนั้นไวเ้ป็นควำมลบั 

1.5 ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ หมำยถึง ช่ือ สัญลกัษณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่ง
ภูมิศำสตร์ และสำมำรถบ่งบอกว่ำสินคำ้ท่ีเกิดจำกแหล่งภูมิศำสตร์นั้นเป็นสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ 
ช่ือเสียง หรือคุณลกัษณะเฉพำะของแหล่งภูมิศำสตร์นั้น เช่น สินคำ้มีช่ือเสียงประจ ำทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ 

2. ลิขสิทธ์ิ หมำยถึง งำนหรือควำมคิดสร้ำงสรรค์ในสำขำวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 
งำนภำพยนตร์ หรืองำนอ่ืนใดในแผนกวิทยำศำสตร์ ตลอดจน 

 สิทธิขำ้งเคียง (Neighbouring Right) คือ กำรน ำเอำงำนดำ้นลิขสิทธ์ิออกแสดง เช่น 
นกัแสดง ผูบ้นัทึกเสียงและสถำนีวิทยโุทรทศันใ์นกำรบนัทึกหรือถ่ำยทอดเสียงหรือ
ภำพ เป็นตน้ 
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program หรือ Computer Software) คือ ชุดค ำสัง่ท่ีใช้
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือก ำหนดใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท ำงำน 

 งำนฐำนขอ้มูล (Data Base) คือ ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมข้ึนเพ่ือใชป้ระโยชนด์ำ้นต่ำงๆ  

นโยบำย : บริษทัมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทำงปัญญำและไม่ล่วงละเมิด
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำทุกประเภทอยำ่งเคร่งครัด 

แนวปฏิบัต ิ:  

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังำนใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมคิดสร้ำงสรรค ์ในกำรประดิษฐ์ผลงำนใหม่ๆ 
ออกมำอยำ่งต่อเน่ือง  

2. ผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฎิบติัตำมหนำ้ท่ีของพนกังำนถือเป็นทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบริษทัโดยจะจดัใหพ้นกังำนจด
ลิขสิทธ์ิในผลงำนทุกอยำ่งท่ีท ำข้ึนขณะเป็นพนกังำนเพ่ือมอบใหแ้ก่บริษทั 

3. เม่ือพนักงำนพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำงๆซ่ึงรวมไปถึงผลงำน 
ส่ิงประดิษฐ ์ฯลฯ ใหบ้ริษทั ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลท่ีเกบ็ไวใ้นรูปแบบใดๆ  

4. พนกังำนท่ีปฏิบติังำนโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัจะตอ้งใชซ้อฟแวร์ตำมท่ีบริษทัจดัหำใหห้รือไดม้ำตำม
ขอ้อนุญำตของเจำ้ของสิทธิท่ีอนุญำตให้ใชง้ำนเท่ำนั้น ห้ำมน ำไปท ำซ ้ ำ หรือน ำไปใชส่้วนตวั เพ่ือป้องกนัปัญหำ
กำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

5. กำรน ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทั ไปใชใ้นงำนส่วนตวัและใชโ้ปรแกรมหรือซอฟแวร์อ่ืน นอกเหนือจำกท่ี
บริษทัจดัหำ หำกเกิดควำมเสียหำยข้ึนใหถื้อเป็นควำมรับผิดชอบของพนกังำนคนนั้นๆ  

6. กำรน ำผลงำนหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอก ท่ีไดรั้บมำหรือท่ีจะน ำมำใชใ้นบริษทัหรือเพ่ือผลิตสินคำ้
จ ำหน่ำย จะตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบโดยผูบ้ริหำรตำมสำยงำนนั้นๆและหน่วยงำนกฎหมำยเพ่ือให้มัน่ใจว่ำจะไม่
ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้นดว้ย หำกบริษทัตรวจพบวำ่พนกังำนคนใดไม่ไดป้ฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำว ก็
จะด ำเนินกำรตำมวินยัของบริษทั 

6.2 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองควำมรับผดิชอบของพนักงำนต่อสินทรัพย์ของบริษทั 

ค ำนิยำม  : สินทรัพยข์องบริษทั หมำยควำมถึง วตัถุทั้งท่ีมีรูปร่ำงและไม่มีรูปร่ำง ซ่ึงอำจมีรำคำและอำจถือจบัตอ้ง
ได ้เช่น อำคำร เคร่ืองใช้ส ำนักงำน รถยนต์ เป็นตน้ หรืออำจเป็นส่ิงท่ีไม่สำมำรถจบัต้องได ้ เช่น 
เทคโนโลยี ควำมรู้ทำงวิชำกำร เอกสำรสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัท่ีไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชน แผนธุรกิจ ประมำณกำรทำงกำรเงิน ขอ้มูลทรัพยำกรบุคคล เป็นตน้ 

นโยบำย : บริษทัมีนโยบำยคุม้ครองและปกป้องกำรใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัโดยพนกังำนผูไ้ดรั้บมอบหมำยให้ใช้
หรือครอบครองสินทรัพยร์ะหว่ำงกำรปฏิบติังำนท่ีตนเองรับผิดชอบ เพ่ือใหก้ำรใชง้ำนสินทรัพยข์อง
บริษทั ไดรั้บกำรดูแล จดัเกบ็ ใชง้ำนและรักษำสินทรัพยอ์ยำ่งเหมำะสมและคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน   

 



หนา้ 28 /40 

 

แนวปฏิบัต ิ : 

1. พนกังำนผูใ้ชสิ้นทรัพยจ์ะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีควำมรับผิดชอบโดยตรง และใชสิ้นทรัพยใ์นกำรปฏิบติังำนตำม
ต ำแหน่งหนำ้ท่ี หรือท่ีไดรั้บมอบหมำย 

2. พนกังำนผูใ้ชสิ้นทรัพย ์มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรดูแลสินทรัพยข์องบริษทัมิใหเ้ส่ือมเสีย สูญหำย และ
ใชท้รัพยำกรนั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัอย่ำงเตม็ท่ี และไม่น ำสินทรัพยข์องบริษทัไปใช้
เพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น 

3. พนกังำนผูใ้ชสิ้นทรัพย ์จะตอ้งปฏิบติัเยี่ยงวิญญูชนในกำรรักษำสินทรัพยท่ี์อยูใ่นควำมควบคุมและควำมรับผิดชอบ
ของตน 

4. พนกังำนผูใ้ชสิ้นทรัพยเ์ป็นผูรั้บผิดชอบในกำรบ ำรุงรักษำสินทรัพยอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมท่ีระบุไวใ้นคู่มือกำรใช้
สินทรัพยห์รือตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด เพ่ือใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชง้ำนอยูเ่สมอ 

5. พนกังำนผูใ้ชสิ้นทรัพยต์อ้งจดัท ำรำยงำนกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ สินทรัพยใ์นควำมรับผิดชอบของตนเองให้เป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

6. พนกังำนผูใ้ชสิ้นทรัพยต์อ้งคืนสินทรัพยใ์หแ้ก่บริษทั ก่อนหรือภำยในวนัท่ีพน้จำกต ำแหน่ง หรือหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บ
หมำย พร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีตอ้งส่งคืนอยำ่งครบถว้น และสินทรัพยด์งักล่ำวตอ้งอยูใ่นสภำพท่ีเรียบร้อยครบถว้น
สมบูรณ์และพร้อมใชง้ำน 

7. เม่ือเกิดกำรสูญหำยหรือเสียหำยข้ึนกบัสินทรัพยใ์นระหวำ่งปฏิบติังำนของบริษทั ผูใ้ชสิ้นทรัพยจ์ะตอ้งรับผิดชดใช้
ค่ำเสียหำยเฉพำะกรณีท่ีเกิดจำกควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่ออยำ่งร้ำยแรงของตนเท่ำนั้น และจะตอ้งรำยงำนให้
ผูบ้งัคบับญัชำทรำบในทนัทีเม่ือสินทรัพยน์ั้นเกิดควำมสูญหำยหรือเสียหำย เพ่ือด ำเนินกำรหำผูรั้บผิดชอบต่อไป  

8. ในกรณีท่ีสินทรัพยน์ั้นไดท้ ำสัญญำประกนัภยัไวใ้ห้พิจำรณำเฉพำะส่วนค่ำเสียหำยตำมขอ้ 7. นอกเหนือจำกท่ี
บริษทัไดรั้บตำมสญัญำประกนัภยั 

9. พนกังำนทุกคนพึงหลีกเล่ียงกำรเปิดเผย หรือกำรใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัอยำ่งเดด็ขำด 

6.3 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

ค ำนิยำม  : ทรัพยำกร หมำยถึง วตัถุดิบ ปัจจยักำรผลิต อุปกรณ์ส้ินเปลือง และอ่ืนๆ ท่ีน ำมำใชใ้นกระบวนกำรผลิต
หรือท ำงำน ทั้งโรงงำนและส ำนกังำน 

นโยบำย : บริษทั ให้ควำมส ำคญัยิ่งกบักำรใชท้รัพยำกรให้คุม้ค่ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดใหผู้บ้ริหำรและ
พนกังำนบริษทั มีหนำ้ท่ีในกำรใชแ้ละช่วยกนัดูแล แนะน ำกำรใชท้รัพยำกรต่ำงๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
มีประสิทธิภำพท่ีสุดและท ำใหมี้กำรสูญเสีย/เสียหำยนอ้ยท่ีสุด 

แนวปฏิบัต ิ :  

1. จดัหำและคดัเลือกทรัพยำกรต่ำงๆท่ีเหมำะสมและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2. วำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรใชท้รัพยำกรใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดเป็นประจ ำทุกๆปี 
3. ติดตำมและตรวจสอบกำรใชท้รัพยำกรเป็นประจ ำทุกเดือน พร้อมทั้งมีกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลเปรียบเทียบระหวำ่ง

โรงงำนและส ำนกังำนในแต่ละแห่ง 
4. ก ำหนดและพฒันำมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรใชท้รัพยำกร 



หนา้ 29 /40 

 

5. ก ำจดัของเสียท่ีเกิดจำกกำรใชท้รัพยำกรและจ ำกดักำรปล่อยของเสียออกสู่ภำยนอกใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑข์อง
ทำงรำชกำร 

6. ประชำสมัพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั เพ่ือปลูกจิตส ำนึกแก่พนกังำนทุกระดบัในองคก์รเร่ือง
กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำและมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งมีกำรรณรงคแ์ละติดตำมผลอยำ่งต่อเน่ือง 

6.4 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรอนุรักษ์พลงังำน 

ค ำนิยำม  : พลงังำน หมำยถึง ส่ิงท่ีท ำใหส่ิ้งต่ำงๆ เคล่ือนท่ีได ้ในภำคอุตสำหกรรมมีกำรใชพ้ลงังำนในรูปแบบต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ พลงังำนไฟฟ้ำ พลงังำนน ้ำ พลงังำนส้ินเปลือง ฯลฯ 

พลงังำนส้ินเปลือง หมำยถึง พลงังำนท่ีใช้แล้วหมดไป ซ่ึงรวมถึงถ่ำนหิน หินน ้ ำมนั ทรำยน ้ ำมัน 
น ้ำมนัดิบ น ้ำมนัเช้ือเพลิง และก๊ำซธรรมชำติ 

นโยบำย : บริษทั ตระหนักถึงกำรให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรจดักำรพลงังำน เพ่ือให้เกิดกำรพฒันำและมีกำร
ปรับปรุงมำตรกำรอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ำรอนุรักษพ์ลงังำนในองคก์รเป็นไปอย่ำงมีส่วนร่วมของ
พนกังำนและยงัผลใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์รและสงัคมโดยรวม 

แนวปฏิบัต ิ :  

1. ด ำเนินกำรและพฒันำระบบกำรจดักำรพลงังำนอยำ่งเหมำะสม โดยก ำหนดใหก้ำรอนุรักษพ์ลงังำนเป็นส่วนหน่ึง
ของกำรด ำเนินงำนของบริษทั และมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบักำรใชพ้ลงังำน 
ปริมำณกำรใชพ้ลงังำนและประสิทธิภำพดำ้นพลงังำนท่ีมีผลบงัคบัใช ้

2. ด ำเนินกำรติดตำม ควบคุมดชันีกำรใชพ้ลงังำนและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำนขององคก์รอยำ่งต่อเน่ือง
ใหเ้หมำะสมกบัธุรกิจ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีใชแ้ละแนวทำงกำรปฏิบติังำนท่ีดี 

3. ก ำหนดและทบทวนวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษพ์ลงังำนทุกปี และส่ือสำรใหพ้นกังำนทุกคน
รับทรำบ เขำ้ใจ และปฏิบติัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

4. สนบัสนุนใหมี้กำรจดัซ้ือ จดัหำเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ผลิตภณัฑ ์อุปกรณ์กำรผลิตและบริกำรอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น โดย
พิจำรณำถึงกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและสนบัสนุนใหมี้กำรออกแบบเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะดำ้น
พลงังำน 

5. สนบัสนุนดำ้นทรัพยำกร และขอ้มูลสำรสนเทศอยำ่งเพียงพอเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยดำ้นพลงังำน 
และสำมำรถปฏิบติัตำมและด ำรงรักษำระบบกำรจดักำรพลงังำนไวอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

6. ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำนของบริษทั ในโครงกำรต่ำงๆโดยเนน้กำรมีส่วนร่วมของ
พนกังำนทัว่ทั้งองคก์ร 

7. ผูบ้ริหำรและคณะท ำงำนดำ้นกำรจดักำรพลงังำนจะทบทวนและปรับปรุงนโยบำย เป้ำหมำยและแผนกำร
ด ำเนินกำรใหเ้หมำะสม  

8. เปิดเผยผลกำรอนุรักษพ์ลงังำนของบริษทั เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรรณรงคอ์ยำ่งต่อเน่ืองของพนกังำนทุกระดบั 
ก ำหนดใหก้ำรอนุรักษพ์ลงังำนเป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของพนกังำนทุกคน และจะตอ้งยึดถือ
และใหค้วำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรอนุรักษพ์ลงังำนท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งจริงจงั 
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7. นโยบำยกำรรับแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน 

7.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรแจ้งเบำะแส กำรกระท ำผดิและกำรทุจริต (Whistle Blowing Policy) 

นโยบำย  :  บริษทัยึดมัน่ต่อกำรปฏิบติัใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรก ำหนดระบบกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอเพ่ือลดควำมเส่ียง/โอกำสในกำรปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือกำรปฏิบติัท่ีเป็นกำรทุจริต และเพ่ือให้
ระบบกำรตรวจสอบในกรณีดงักล่ำวมีประสิทธิภำพมำกข้ึน บริษทัจึงเปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ สำมำรถให้
ขอ้มูลหรือใหเ้บำะแสเก่ียวกบักำรทุจริตหรือกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย รวมทั้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นกำรป้องปรำม
กำรกระท ำผิด และลดแนวโนม้กำรเกิดทุจริตในบริษทั ผำ่นกระบวนกำรพิจำรณำท่ีมีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 

แนวปฏิบัต ิ:  

1. วิธีกำรร้องเรียน/แจง้เบำะแส 

บริษทั ขอใหร้้องเรียนหรือแจง้เบำะแสในเร่ืองเก่ียวกบักำรทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรเท่ำนั้น 

2. ผูร้้องเรียนสำมำรถแจง้ขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมกำรอิสระรำยใดรำยหน่ึง ดว้ยวิธีดงัต่อไปน้ี 
2.1 ผ่ำนทำง E-mail address ซ่ึงบริษทัไดน้ ำเสนอไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัในช่องทำงกำรแจง้ขอ้ร้องเรียน (Whistle 

Blower) ผูร้้องเรียนสำมำรถเลือกส่งใหก้รรมกำรอิสระรำยใดรำยหน่ึงหรือทุกรำยกไ็ด ้ดงัน้ี 
1) นำยเอง้ฮกั  นนทิกำร            E-mail address คือ enghug_non@srithaisuperware.com 
2) นำยสุชำติ  บุญบรรเจิดศรี  E-mail address คือ suchat_boo@srithaisuperware.com 
3) นำงสิริพร  ไศละสูต             E-mail address คือ siriporn_sai@srithaisuperware.com 
4) นำยศุภโชค  เล่ียมแกว้          E-mail address คือ supachoke_liam@srithaisuperware.com 

2.2 จดหมำยถึงกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ โดยระบุช่ือกรรมกำรอิสระ และท่ีอยูคื่อ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั 

(มหำชน) หรือ ตู ้ปณ. 84 เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

2.3 ยื่นเอกสำรขอ้ร้องเรียนโดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมระบุให้ส่งต่อกรรมกำรอิสระ ผ่ำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (หวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) 

กำรร้องเรียนเป็นเอกสำรตำมขอ้ก ำหนด 2.1 และ 2.2 ผูร้้องเรียนไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตน แต่หำกเปิดเผย
ตนเองได ้ก็ขอใหร้ะบุช่ือ-นำมสกุล หมำยเลขโทรศพัท ์หรือ E-mail address ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัสำมำรถแจง้
ผลกำรด ำเนินกำรหรือสอบถำมรำยละเอียดขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้

3. กำรตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
3.1 กรรมกำรอิสระ ทั้งคณะหรืออย่ำงนอ้ยหน่ึงคนท่ีไดม้อบหมำยจำกคณะกรรมกำรอิสระของบริษทั จะท ำ

หนำ้ท่ีตรวจสอบขอ้มูล โดยอำจเชิญผูส้อบบญัชีบริษทั หัวหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงผูบ้ริหำร
บริษทัท่ีกรรมกำรอิสระไดพิ้จำรณำแลว้ว่ำไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียนดงักล่ำวร่วมใหข้อ้มูลและ
ขอ้เท็จจริง โดยจะตอ้งด ำเนินกำรตรวจสอบให้แลว้เสร็จหรือแจง้ควำมคืบหนำ้ภำยในระยะเวลำ 30 วนั
นบัจำกวนัท่ีไดรั้บทรำบเร่ืองร้องเรียน 
ทั้งน้ี ขอ้มูลและขอ้เท็จจริงท่ีกรรมกำรอิสระไดรั้บจำกกำรตรวจสอบนั้น ถือเป็นควำมลบัและจะเปิดเผย
เท่ำท่ีจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมเสียหำยของผูร้้องเรียนเป็นหลกั 
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3.2 ขอ้เท็จจริงท่ีสรุปผลเรียบร้อยแลว้ ให้กรรมกำรอิสระเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำและ
ก ำหนดมำตรกำรแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นธรรม และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ
รับทรำบ/พิจำรณำ  

4. บทลงโทษผูก้ระท ำผิด 
ผูถู้กร้องเรียนท่ีกระท ำหรือละเวน้กำรกระท ำใดๆ ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ซ่ึงอำจเป็นกำรไม่
ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกระท ำกำรทุจริตและมีแนวโนม้กระท ำกำรทุจริต ซ่ึง
เป็นหรืออำจจะเป็นกำรกระท ำโดยเจตนำ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ท่ีมิควรได ้หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมำยแก่
ตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม ตอ้งรับผิดตำมระเบียบของบริษทั โดยพิจำรณำโทษตำมคู่มือกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีไดก้ ำหนดไว ้ตลอดจนด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 

7.2 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรมแก่บุคคลที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเกีย่วกบักำรทุจริต 
หรือไม่ปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ 

ค ำนิยำม  : 1. กำรทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ หมำยถึง กำรด ำเนินกำรใดๆของ
กรรมกำร ผูบ้ริหำร ตลอดจนพนักงำนของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) ท่ีผู ้
ร้องเรียนไดพ้บเห็นหรือรับทรำบดว้ยขอ้มูลและหลกัฐำนท่ีเพียงพอว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวไม่
ถูกตอ้ง 

2. ผูมี้สิทธิร้องเรียน/แจง้ขอ้มูล “ผูร้้องเรียน” หมำยถึง  
2.1   ผูส้อบบญัชีของบริษทั 
2.3   บุคคลทัว่ไปรวมถึงพนกังำน บริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือ 

3. กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีควำมเป็น
อิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 4/2552 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

4. บริษทัในเครือ หมำยถึง  
ก) นิติบุคคลท่ีบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของ

จ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
ข) นิติบุคคลท่ีนิติบุคคลตำม ก) ถือหุน้เกินกวำ่ 50% ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

นิติบุคคลนั้น 
ค) นิติบุคคลท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจำกกำรถือหุน้ของบริษทัตำม ข)ในนิติบุคคล

ท่ีถูกถือหุ้นโดยกำรถือหุ้นของนิติบุคคลดงักล่ำวในแต่ละทอดมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 50 
ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลท่ีถูกถือหุน้นั้น 

ง) นิติบุคคลท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยมีอ ำนำจในกำรมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบำยทำง
กำรเงินและกำรด ำเนินกำรของนิติบุคคลนั้น แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบำยดงักล่ำว
และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจกำรร่วมคำ้ 

นโยบำย : บริษทั ยึดมัน่ต่อกำรปฏิบติัให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรก ำหนด
ระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอเพ่ือลดควำมเส่ียง/โอกำสในกำรปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือกำร
ปฏิบติัท่ีเป็นกำรทุจริต และเพ่ือใหร้ะบบกำรตรวจสอบในกรณีดงักล่ำวมีประสิทธิภำพมำกข้ึน บริษทั 
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จึงเปิดโอกำสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ สำมำรถใหข้อ้มูลหรือใหเ้บำะแสเก่ียวกบักำรทุจริตหรือกำร
ไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง   

แนวปฏิบัต ิ : 

1. วธีิกำรร้องเรียน/แจ้งข้อมูล 
1.1. กรณีผู้สอบบัญชีของบริษทัเป็นผู้ร้องเรียน 

ผูส้อบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบพฤติกำรณ์อนัควรสงสัยว่ำกรรมกำร 
ผูบ้ริหำรหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ไดก้ระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรไม่ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสตัยสุ์จริต จนเป็นเหตุใหบ้ริษทั
ไดรั้บควำมเสียหำย หรือท ำให้ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บประโยชน์จำกกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้ำท่ี
ดงักล่ำว 

2. กำรท ำใหเ้สียหำยแก่ทรัพยสิ์นหรือเอกสำรอนัพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีไดย้ึด อำยดั รักษำไวห้รือสั่งใหส่้ง เพ่ือ
เป็นพยำนหลกัฐำน 

3. กำรฉอ้โกงประชำชน หรือปกปิดควำมจริง ซ่ึงควรบอกใหแ้จง้แก่ประชำชน 
4. กำรกระท ำผิดหนำ้ท่ีโดยทุจริตจนเป็นเหตุใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ทรัพยสิ์นของบริษทั 
5. กำรยกัยอกทรัพยโ์ดยทุจริต เพ่ือเป็นของตนหรือบุคคลท่ีสำม 
6. กำรท ำใหท้รัพยสิ์นของบริษทัเสียหำย เส่ือมค่ำ หรือไร้ประโยชน ์
7. กำรกระท ำเพ่ือมิใหเ้จำ้หน้ีไดรั้บช ำระหน้ีทั้งหมดหรือบำงส่วน 
8. กำรกระท ำหรือไม่กระท ำกำรโดยทุจริตเพ่ือแสวงหำประโยชนท่ี์มิควรได ้เพ่ือตนหรือผูอ่ื้น 
9. กำรกระท ำหรือยินยอมใหก้ระท ำควำมผิดเก่ียวกบับญัชีหรือเอกสำร 

1.2. กรณีบุคคลทั่วไปเป็นผู้ร้องเรียนไปยงักรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหน่ึงดว้ยวิธีผ่ำนทำง E-mail หรือจดหมำย 
หรือยื่นเอกสำรร้องเรียนผำ่นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ (หวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) 

2. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2.1. กรณีผู้สอบบัญชีเป็นผู้ร้องเรียน 

1) เม่ือไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชีของบริษทัตำมขอ้ 1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจมอบหมำยให้
หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรตรวจสอบโดยสำมำรถเชิญกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรท่ี
พิจำรณำแลว้ว่ำไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้ร้องเรียนดังกล่ำวเขำ้ร่วมให้ขอ้มูลและตอ้งด ำเนินกำร
ตรวจสอบให้แล้วเสร็จพร้อมทั้ งรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบหรือรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 15 วนันบัจำกวนัท่ีไดรั้บมอบหมำย 

2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ หรือรำยงำนควำมคืบหน้ำของ
หวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพ่ือรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละผูส้อบบญัชีภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูส้อบ
บญัชี 
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2.2. กรณีบุคคลทั่วไปเป็นผู้ร้องเรียน 
2.2.1. กรรมกำรอิสระ 

ให้กรรมกำรอิสระท่ีไดรั้บขอ้ร้องเรียน ส่งขอ้ร้องเรียนให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง 

2.2.2. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
เม่ือไดรั้บมอบหมำยจำกกรรมกำรอิสระ หวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในสำมำรถเชิญผูส้อบบญัชีบริษทั 
รวมถึงกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีพิจำรณำแลว้ว่ำไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้ร้องเรียนดงักล่ำวเขำ้ร่วมให้
ขอ้มูล โดยตอ้งด ำเนินกำรตรวจสอบใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีไดรั้บเร่ืองมำด ำเนินกำร 
ทั้งน้ี กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองท่ีร้องเรียนอย่ำงเป็น
ควำมลบั โดยข้อมูลท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบให้ถือเป็นควำมลบัและเปิดเผยไดเ้ท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือ
ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมเสียหำยของผูร้้องเรียนเป็นหลกั 
1) กรณีตรวจสอบแลว้ไม่ปรำกฏวำ่ขอ้ร้องเรียนดงักล่ำวมีมูลควำมจริงเพียงพอ 
 ให้หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหนังสือสรุปผลกำรตรวจสอบหรือควำมคืบหน้ำแจง้

กรรมกำรอิสระตำมขอ้ 2.2.1 เพ่ือรับทรำบภำยใน 30 วนัพร้อมน ำผลกำรตรวจสอบหรือควำม
คืบหนำ้ดงักล่ำวเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ
ก่อนแจง้ผลกำรตรวจสอบกบัผูร้้องเรียน 

2)  กรณีตรวจสอบแลว้ปรำกฏวำ่ขอ้ร้องเรียนดงักล่ำวมีมูลควำมจริงอยำ่งเพียงพอ 
 ให้หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบหรือควำมคืบหน้ำเสนอ

คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีไดรั้บเร่ืองมำด ำเนินกำรเพ่ือพิจำรณำพร้อม
ส ำเนำสรุปผลกำรตรวจสอบดงักล่ำวให้กรรมกำรอิสระตำมข้อ 2.2.1 เพ่ือรับทรำบผลกำร
ตรวจสอบหรือควำมคืบหนำ้ของกำรตรวจสอบ 

2.2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
พิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบหรือควำมคืบหนำ้ของหวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพ่ือ
ก ำหนดมำตรกำรแกไ้ขให้ถูกตอ้งและเป็นธรรมทั้งต่อผูร้้องเรียนและผูท่ี้ถูกร้องเรียน ตลอดจน
มำตรกำรป้องกนัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำ 

2.2.4 คณะกรรมกำรบริษทั 
พิจำรณำข้อสรุปจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจนมำตรกำรแก้ไขให้ถูกต้องและมำตรกำร
ป้องกนัเพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัหรือผูบ้ริหำรไดด้ ำเนินกำรต่อไป 
หำกผูร้้องเรียนไดเ้ปิดเผยตวัตนไว ้กใ็หแ้จง้ผลกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวใหผู้ร้้องเรียนไดรั้บทรำบดว้ย 

3. กำรคุ้มครองปกป้องผู้ที่ร้องเรียน/แจ้งข้อมูล 
3.1. ผูร้้องเรียน หำกมิใช่กรณีผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูร้้องเรียนแลว้ จะตอ้งไม่แสดงตนว่ำเป็นผูร้้องเรียน/

แจง้ขอ้มูลหรือใหข่้ำวสำรเร่ืองขอ้มูลท่ีร้องเรียนดงักล่ำวกบัสำธำรณชนโดยทัว่ไป 
3.2. ผูรั้บผิดชอบ/กรรมกำรของบริษทั ท่ีรับเร่ืองร้องเรียน ต้องมีมำตรกำรท่ีเหมำะสมและรัดกุมในกำรรักษำ

ควำมลบั หรือมิใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผูร้้องเรียนร่ัวไหลหรือถูกเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน ซ่ึงมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
กำรพิจำรณำเร่ืองดงักล่ำว 
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3.3. ในระหวำ่งท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้ร้องเรียนนั้น หำกพิจำรณำเห็นวำ่                    ผู ้
ร้องเรียนอำจมีควำมเส่ียงต่อกำรไดรั้บควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยแลว้ ผูร้้องเรียนอำจเสนอใหบ้ริษทัจดัหำ
มำตรกำรเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนและควำมเสียหำยไดก่้อนท่ีกำรตรวจสอบขอ้ร้องเรียนจะด ำเนินกำร
เสร็จส้ิน 

8. ระบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยในและกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

หลกักำร 

บริษทัจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยในกิจกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกระดบังำน และมีกำร
ประเมินผล เพ่ือยืนยนัว่ำระบบทั้งหลำยไดรั้บกำรออกแบบและน ำไปปฏิบติัอย่ำงเหมำะสม ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนให้
บริษทัสำมำรถจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถูกตอ้งและทนัเวลำให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำง ๆ รวมถึงกำรใหค้วำมมัน่ใจได้
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอย่ำงมีสำระส ำคญั อนัจะช่วย
ส่งเสริมควำมเช่ือมัน่ของผูล้งทุนในกำรน ำเงินมำลงทุนในบริษทั และช่วยให้ธุรกิจของบริษทัสำมำรถเติบโตไดอ้ย่ำง
ย ัง่ยืน 

นโยบำยและแนวปฏิบัตเิร่ืองระบบกำรควบคุมภำยในและกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ค ำนิยำม  : ระบบกำรควบคุมภำยใน หมำยถึง กระบวนกำรปฏิบติังำนท่ีก ำหนดข้ึน เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจไดว้่ำ กำร
ด ำเนินงำนขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงรวมหมำยถึงกำรดูแลรักษำสินทรัพย ์กำรป้องกนัหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย
และรวมถึงกำรทุจริต ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดควำมเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์ร 

นโยบำย : บริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรจดักำรระบบกำรควบคุมภำยในกิจกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพในทุก
ระดบังำน เพ่ือใหบ้รรลุเป้ำหมำยดงักล่ำว จึงไดก้ ำหนดหลกัเกณฑวิ์ธีปฏิบติัเก่ียวกบักำรควบคุมภำยใน
ของบริษทัเพ่ีอใหย้ึดถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด 

แนวปฏิบัต ิ :  

1. บริษทัโดยคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทัตลอดจนบริษทัย่อย รวมถึงขอ้มูล
สำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใต้
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ.2543 และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ว่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ โดยได้
พิจำรณำเลือกใช้นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติโดยสม ่ำเสมอ ซ่ึงได้ครอบคลุมกำ รเปล่ียนแปลง
มำตรฐำนกำรบญัชีใหม่อยู่เสมอ รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
เพ่ือใหเ้ป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้ นกัลงทุนทัว่ไปและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2. คณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยจดักำรของบริษทั มีควำมรับผิดชอบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินให้มีควำม
ถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัต่อเวลำ ทั้งงบรำยปีและรำยไตรมำส ซ่ึงจดัท ำตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเป็นท่ีรับรองทัว่ไป
และไดจ้ดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี
ของบริษทั 
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3. บริษทั จดัใหมี้ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบกำรควบคุมภำยใน  เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่ำขอ้มูลรำยงำนทำง
กำรเงินมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำและเพียงพอท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งสินทรัพย ์ตลอดจนเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิด
กำรทุจริตหรือมีกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั 

4. บริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีสอบทำนนโยบำยกำรบญัชีและคุณภำพของรำยงำนทำง
กำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มูล
รำยกำรระหว่ำงกนัให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จดัให้มีระบบกำรควบคุม กำรตรวจสอบและวดัผล
ประสิทธิภำพตำมรอบระยะเวลำกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งทำงดำ้นนโยบำยและแนวทำงปฏิบติั ควำมมี
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติกำร และกำรควบคุมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยกำร
ตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั ท่ีมีควำมเป็นอิสระ รวมถึงกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี
รับอนุญำต อีกทำงหน่ึงดว้ย 

5. บริษทั จดัให้มีกำรประเมินผลควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั เป็นประจ ำทุกปีต ำม
หลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

6. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท จัดตั้ งโดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูบ้ังคับบัญชำ กำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบจะอยูภ่ำยใตแ้ผนงำนท่ีพิจำรณำตำมแนวทำงกำรควบคุมแบบ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทุกรอบปี 

 

9. นโยบำยกำรลงทุนและกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
9.1 นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะลงทุนในบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำย วิสัยทศัน์และแผนกลยุทธ์ในกำรเติบโตของ
บริษทัซ่ึงจะท ำใหบ้ริษทัมีผลประกอบกำรหรือผลก ำไรเพ่ิมข้ึน หรือลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน ์(Synergy) 
ใหก้บับริษทัเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทั และเพ่ือใหบ้ริษทับรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็น
ผูป้ระกอบกำรชั้นน ำในธุรกิจหลกัของบริษทั ทั้งน้ี บริษทั บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมอำจพิจำรณำลงทุน
ในธุรกิจอ่ืนเพ่ิมเติมหำกเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภำพกำรเติบโตหรือสำมำรถต่อยอดทำงธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีในกำรลงทุน โดยกำรพิจำรณำกำรลงทุนของบริษทั 
บริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมนั้น บริษทัจะท ำกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปไดข้องกำรลงทุนและพิจำรณำ
ศกัยภำพและปัจจยัควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน โดยมีขั้นตอนกำรวิเครำะห์กำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม ซ่ึงจะตอ้ง
ไดรั้บควำมเห็นชอบ และ/หรือกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี ในกำรขออนุมติักำรลงทุนในบริษทัย่อยและ/หรือ บริษทัร่วม
ดงักล่ำวจะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ี บริษทัจะพิจำรณำสดัส่วนกำรลงทุน ก ำไรท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน และสถำนะทำงกำร
เงินของบริษทั โดยมีขั้นตอนกำรวิเครำะห์กำรลงทุนอยำ่งเหมำะสมก่อนกำรตดัสินใจลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ 
โดยกำรตดัสินใจในกำรลงทุนดงักล่ำวนั้น จะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
บริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ตลอดจนกำรขออนุมติักำรลงทุนดงักล่ำวจะตอ้งสอดคลอ้งเป็นไป
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ตำมขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์ำงๆ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น กำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรเปิดเผยสำรสนเทศ 

9.2 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและบริหำรกิจกำรบริษทัย่อยและบริษทัร่วม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

ก ำหนดมำตรกำรและกลไกทั้งทำงตรงและทำงออ้มเพ่ือใหบ้ริษทัสำมำรถก ำกบัดูแลและบริหำรจดักำรกิจกำร

ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม รวมถึงกำรติดตำมดูแลใหบ้ริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีกำรปฏิบติัตำมมำตรกำร

และกลไกต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงำนของบริษทัเอง และเป็นไปตำมนโยบำยของบริษทั รวมถึง

กฎหมำยบริษทัมหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์กฎหมำยหลกัทรัพย ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง

ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ

บริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. กำรแต่งตั้งบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

1.1 จ ำนวนกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 

ก ำหนดให้ จ ำนวนบุคคลท่ีไปจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม
อย่ำงน้อยต้องเป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เว ้นแต่
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นว่ำโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและโครงสร้ำงกำรจดักำรท่ีมี
บุคคลไปเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมท่ีนอ้ยกว่ำสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษทัไม่กระทบต่ออ ำนำจของบริษทัในกำรก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญั
หรือมีผลต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมนั้นหรือมีกำรถ่วงดุล
อ ำนำจอยำ่งเหมำะสมในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น 

1.2 กำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 

ก) บุคคลท่ีบริษทัเสนอเพ่ือไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร คือผูบ้ริหำรระดบัตั้งแต่ 

“ผูอ้  ำนวยกำรส่วน” ข้ึนไปของบริษทั  

ข) กำรแต่งตั้งบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมจะตอ้ง

ไดรั้บกำรอนุมติัจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร 

ค) กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีเสนอแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัของ

บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 

โดยก ำหนดให้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งนั้น มีคุณสมบติั บทบำท หนำ้ท่ีและควำม
รับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมท่ีกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดก ำหนดไว ้

2. หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 
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1) ก ำกบัดูแลให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์และระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง มีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ปฏิบติัตำมหลกับรรษทัภิบำล จรรยำบรรณและนโยบำยต่อตำ้น

กำรทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ และนโยบำยอ่ืนของบริษทั 

2) ใหแ้นวทำงในกำรก ำหนดทิศทำงกลยุทธ์ นโยบำย และแผนธุรกิจของบริษทัย่อยให้สอดคลอ้ง

กบัทิศทำงของบริษทั 

3) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัย่อยให้มีประสิทธิภำพและบริหำรจดักำรผลตอบแทน

กำรลงทุนในบริษทัยอ่ยอยำ่งเหมำะสม 

4) พิจำรณำและออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนทัว่ไปตำมปกติของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ตำมแต่ท่ีกรรมกำรและ

ผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร  โดยไม่จ ำเป็นต้องได้รับอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษทัก่อนกำรตดัสินใจหรือลงมติ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อย

และบริษทัร่วมนั้นๆเป็นเกณฑค์วบคู่กบักำรประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนแก่บริษทัในฐำนะผู ้

ถือหุน้ตำมควำมเหมำะสม 

5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนให้ถูกต้อง

ครบถว้น โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติั รวมทั้งก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัย่อยน ำส่ง

งบกำรเงินฉบับผ่ำนกำรสอบทำนโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญำตรำยไตรมำส ตลอดจนข้อมูล

ประกอบกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวของบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วมให้กบับริษทั พร้อม

ยินยอมใหบ้ริษทัใชข้อ้มูลดงักล่ำวนั้น เพ่ือบริษทัประกอบกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมหรือรำยงำน

ผลประกอบกำรของบริษทัประจ ำไตรมำสหรือประจ ำปีนั้นแลว้แต่กรณี ไดท้นัตำมก ำหนดเวลำ 

และบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วมมีหนำ้ท่ีรำยงำนประเด็นปัญหำทำงกำรเงินท่ีมีนยัส ำคญัต่อ

บริษทั เม่ือตรวจพบ หรือไดรั้บกำรร้องขอจำกบริษทัใหด้ ำเนินกำรตรวจสอบใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

3. เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบหรืออนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัก่อนด ำเนินกำร ไดแ้ก่ 

3.1 เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบหรืออนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทั ก่อนด ำเนินกำร 

1) กำรเพ่ิมทุนโดยกำรออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัย่อยและกำรจดัสรรหุ้นซ่ึงไม่เป็นไปตำมสัดส่วน

กำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุ้น รวมทั้งกำรลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนช ำระแลว้ของบริษทัย่อย 

ซ่ึงไม่เป็นไปตำมสดัส่วนของกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้  

2) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 

3) บริษทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษทัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวกบักำรไดม้ำ

หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย 
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- กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อควำมเสียหำยของ

บริษทัยอ่ย 

- กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัย่อยทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัให้แก่บุคคล

อ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัในกลุ่มบริษทั 

- กำรซ้ือหรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัในกลุ่มบริษทัมำเป็นของบริษทั

ยอ่ย 

- กำรเข้ำท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทย่อยทั้ งหมดหรือ

บำงส่วนท่ีนยัส ำคญั รวมถึงกำรมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทัย่อย หรือ

กำรรวมกิจกำรของบริษทัยอ่ยภำยในกลุ่มของบริษทั 

4) กำรกูย้ืมเงิน กำรให้กูย้ืมเงิน กำรค ้ำประกนั กำรท ำนิติกรรมผูกพนับริษทัย่อยให้ตอ้งรับภำระ

ทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึน หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืนใน

จ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญัและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย เวน้แต่เป็นกำรกูย้ืมเงินระหวำ่งบริษทัและ

บริษทัยอ่ย หรือระหวำ่งบริษทัยอ่ยภำยในกลุ่มของบริษทั 

5) กำรเลิกกิจกำรของบริษทัยอ่ย 

6) กำรท ำรำยกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทัย่อยและเป็นรำยกำรท่ีอำจมีผลกระทบต่อ

บริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

3.2 เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบหรืออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

1) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ยในเร่ืองท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย 

2) บริษทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั หรือรำยกำรท่ีเก่ียวกบักำรไดม้ำ
หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย 

3) กำรเพ่ิมทุนโดยกำรออกหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัย่อย กำรจดัสรรหุน้ กำรลดทุนจดทะเบียน/หรือทุน
ช ำระแลว้ของบริษทัย่อยไม่เป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุน้หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืน
ใดท่ีเป็นผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัฯลดลงน้อยกว่ำสัดส่วนท่ีก ำหนดในกฎหมำยท่ีใช้
บงัคบักบับริษทัยอ่ยอนัมีผลใหบ้ริษทัฯไม่มีอ ำนำจควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

4) กำรเลิกกิจกำรของบริษทัยอ่ย 
5) กำรท ำรำยกำรอ่ืนท่ีไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทัย่อยและเป็นรำยกำรท่ีจะมีผลกระทบต่อ

บริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัยอ่ย 

4.1 ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนใหถู้กตอ้งครบถว้น โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบั

ท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติั  
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4.2 เปิดเผยขอ้มูลรำยกำรเก่ียวโยง และรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4.3 กรรมกำรและผูบ้ริหำรบริษทัยอ่ย รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรและผูบ้ริหำรดงักล่ำว มีหนำ้ท่ี

แจง้ให้คณะกรรมกำรของบริษทัย่อยทรำบถึงควำมสัมพนัธ์ และกำรท ำธุรกรรมกบับริษทัย่อยใน

ลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิด

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัย่อยดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษทัย่อยมีหนำ้ท่ีแจง้เร่ือง

ดงักล่ำวใหแ้ก่บริษทัทรำบ 

ทั้งน้ี ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วน
ไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

4.4 ตอ้งรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ โครงกำรลงทุน กำรเขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืนต่อ

บริษทัผำ่นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือนของบริษทัยอ่ย  

4.5 ตอ้งเขำ้ช้ีแจงและ/หรือน ำส่งขอ้มูลหรือเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งให้บริษทัเม่ือไดรั้บกำรร้องขอตำมควำม

เหมำะสมหรือเม่ือบริษทัตรวจพบประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญั 

4.6 กรรมกำรของบริษทัตอ้งจดัให้บริษทัย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและรัดกุมเพียงพอ 

รวมทั้งบริษทัยอ่ยตอ้งมีกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในดงักล่ำว โดยใหผู้ต้รวจสอบภำยในของ

บริษัทสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยตรง และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูบ้ริหำรของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บริษทัย่อยมีกำรปฏิบติัตำมระบบ

กำรควบคุมภำยในท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 

5. กำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัยอ่ย 

ห้ำมมิให้กรรมกำร กรรมกำรบริหำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ลูกจำ้ง หรือผูรั้บมอบหมำยของบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วม รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว ใชข้อ้มูลภำยในของบริษทั 
และบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ทั้ งท่ีได้มำจำกกำรกระท ำตำมหน้ำท่ีหรือในทำงอ่ืนใด ท่ีมีหรืออำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อของรำคำหลกัทรัพยบ์ริษทั เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงออ้ม และไม่วำ่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่กต็ำม 
 

กำรดูแลให้มกีำรปฏิบัตติำม และกำรทบทวน  

1. ก ำหนดให้มีกำรส่ือสำรจรรยำบรรณธุรกิจแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนเพ่ือให้รับทรำบ และ
เขำ้ใจ 

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนมีหนำ้ท่ีตอ้งรับทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจ
อย่ำงเคร่งครัด หำกมีข้อสงสัยไม่แน่ใจเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ให้ปรึกษำกับผูบ้ังคับบัญชำ
ตำมล ำดบัชั้น หรือฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นตน้ 
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3. ผูบ้ริหำรทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ และมีหนำ้ท่ี
ดูแลรับผิดชอบในกำรสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้พนกังำนภำยใตส้ำยบงัคบับญัชำของตนรับทรำบ เขำ้ใจ 
และปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจอยำ่งจริงจงั 

4. เม่ือมีกำรพบเห็นกำรกระท ำใดๆ ท่ีเป็นกำรละเวน้หรือละเมิดจรรยำบรรณน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน
มีหนำ้ท่ีตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของตน หรือบุคคล/หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบทรำบ หรือแจง้ผ่ำน
ช่องทำงกำรรับแจง้เบำะแส หรือร้องเรียน รวมทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่ำงๆ ทั้งน้ี 
บริษทัฯมีมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรือร้องเรียนไวเ้ป็นควำมลบั รวมทั้งมีกระบวนกำรตรวจสอบอย่ำง
รวดเร็วและเป็นธรรม 

ก ำหนดให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้ทันสมัย และเหมำะสมกับ
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ 

บทลงโทษ 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน มีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมและส่งเสริมใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ โดย
กำรกระท ำต่อไปน้ีถือเป็นกำรผิดจรรยำบรรณ 

1. ไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 
2. แนะน ำ ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 
3. ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ ในกรณีท่ีตนทรำบ หรือควรทรำบ 

เน่ืองจำกเก่ียวขอ้งกบังำนภำยใตค้วำมรับผิดชอบของตน 
4. ไม่ให้ควำมร่วมมือ หรือขัดขวำงกำรสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีอำ้งว่ำได้มีกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบัติตำม 

จรรยำบรรณ 
5. กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรียนจำกกำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 

บริษทัถือว่ำจรรยำบรรณเป็นวินยัอย่ำงหน่ึงซ่ึงกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัด 
กำรฝ่ำฝืน หรือกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจท่ีก ำหนดไว ้จะไดรั้บโทษทำงวินัยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งอำจถูก
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำกำรนั้นผิดกฎหมำย 

 

อนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
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