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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 บริษัท	 พี.ซี.เอส.	 แมชีน	 กรุ๊ป	 โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้ความส�าคัญกับการ 

บริหารงานและก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี	เพือ่เป็นแนวทางในการหล่อหลอมให้กรรมการผูบ้รหิาร 

และพนักงานมีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อส่วนรวม	 บริษัทฯ 

มีความมุ่งมั่นพัฒนาสังคม	และ	รักษาสิ่งแวดล้อม	โดยใช้ศักยภาพ	ความรู้	ความสามารถ 

และความช�านาญในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศส่งเสริมความคิด 

สร้างสรรค์และมคีวามกล้าหาญในการท้าทายต่อการท�าสิง่ใหม่	ๆ 		เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 และโปร่งใส	 โดยมีจุดมุ่งหมาย	 เพื่อน�า 

ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนมาสู่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

 บริษัทฯ	 ได้จัดท�า	 “คู่มือ	 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 และจรรยาบรรณบริษัท” 

เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส�าหรับพนักงานทุกคน	 โดยมีผู้บริหารของบริษัท 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 และพนักงานทุกคนควรศึกษาท�าความเข้าใจ	 ยึดมั่นเป็น 

แนวปฏิบัติในการด�าเนินงาน	 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง		 

จนกล่าวได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมเป็นหลักการประจ�าใจของพนักงาน	

	 นายประสงค์		อดุลยรัตนนุกุล

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 บริษัท	พี.ซี.เอส.	แมชีน	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
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	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 บริษัท	พี.ซี.เอส.	แมชีน	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

แนวทางในการปฏิบัติตาม 
คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติตาม 

คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท  

 พนักงานทุกคน	 มีหน้าที่ศึกษา	 คู่มือโดยละเอียดถี่ถ้วน	 และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด	 ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน	 ผู้ใดละเว้น	 ฝ่าฝืน	 ไม่ปฏิบัติตาม	 และ/หรือ 
มีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับคู่มือนี้		ย่อมถูกสอบสวน	และลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม	 
อาจถึงขั้นลงโทษให้ไล่ออก	 และอาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย	 ในกรณีท่ีการกระท�านั้น
ผิดต่อข้อก�าหนดของกฎหมาย	 โดยให้เป็นไปตาม	 ระเบียบปฏิบัติงาน ข้อก�าหนด และ 
กฎระเบียบทางวินัย ของฝ่ายบริหารงานบุคคล ของกลุ่มบริษัทฯ

กรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในทุกหน่วยงานต้องเป็นแบบอย่าง	

ที่ดี	 ในการปฏิบัติตามคู่มือฉบับน้ี	 ตลอดจนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้ค�าแนะน�า 

ในข้ันตอนการปฏิบัติ	 ก�ากับดูแล	 สนับสนุน	 ส่งเสริม	 ให้พนักงานในบังคับบัญชาของตน 

ทุกคนได้เข้าใจ	และมีความสามารถปฏิบัติตามคู่มือได้อย่างเคร่งครัด	โดยทั่วถึง

นอกจากนี้พนักงานทุกคน	ควรท�าหน้าที่อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือฉบับนี้	ดังนี้

 v	 ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ	ของคู่มือฉบับนี้อย่างสม�่าเสมอ

 v	 ให้ความรู้	ความเข้าใจกับบุคคลอื่น	ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบริษัท	หรืออาจ

เกิดผลกระทบต่อบริษัท

 v	 แจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ	เมือ่พบเหน็การฝ่าฝืนหรอื

ไม่ปฏิบัติตามคู่มือนี้

 v	 ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่าง	ๆ 	กบัหน่วยงานหรอืบคุคลที่

บริษัทมอบหมาย

กรณีไม่แน่ใจ	หรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนถูกต้องหรือไม่	?	มีข้อสงสัย	
ข้อซักถาม	 ในแนวทางการปฏิบัติ ควรหารือผู้ร่วมงาน	 หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาตาม 
ล�าดับขั้น	 หรือขอค�าแนะน�าจากเลขานุการบริษัท	 กรรมการผู ้จัดการบริษัท	 หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ทุกกรณี	ทั้งในสถานการณ์ปกติ	และ/	หรือกรณีเร่งด่วน
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แนวทางในการปฏิบัติตาม 
คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 หากพนักงาน		ประสบปัญหาในการตัดสินใจ	หรือแนวทางการปฏิบัติ		ที่ไม่ได้ 

ก�าหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้	 ให้พิจารณาว่าหากการกระท�านั้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย 

ทั้งทางตรง	และทางอ้อม	ต่อบริษัทให้	ยุติการกระท�านั้นทันที		เช่น

 l	 การกระท�านั้น	 ขัดต่อกฎหมาย

 l	 การกระท�านั้น	 ขัดต่อนโยบายของบริษัท

 l	 การกระท�านั้น	 ขัดต่อค่านิยม	หรือวัฒนธรรมของบริษัท

 l	 การกระท�านั้น	 ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	อย่างร้ายแรง

 l	 การกระท�านั้น			ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์อันดีของบริษัท

 l	 การกระท�านั้น			อาจจะก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคต

 l	 การกระท�านั้น			ผู้กระท�าไม่กล้าเปิดเผย	หรือไม่สามารถเล่าต่อผู้อื่นได้

	 ผู้ที่มีสิทธิร้องเรียน

 v พนักงานทุกคน	และ/หรือบุคคลภายนอก	 

	 	 ที่พบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณบริษัท	ของกรรมการผู้จัดการ	

ผู้บริหาร	และพนักงานในกลุ่มบริษัท	และบริษัทย่อยทุกบริษัท

 v พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง	ข่มขู่	ถูกลงโทษทางวินัย	

	 	 เช่น	 ลดขั้นเงินเดือน	 ถูกพักงาน	 ให้ออกจากงานหรือถูกเลือกปฏิบัติด้วย 

วิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน	 อันเนื่องมาจากการ 

ทีต่นได้ร้องเรยีน	ให้ข้อมลู	หรอืจะให้ข้อมูล	ช่วยเหลอื	ในขัน้ตอนการสบืสวน	

สอบสวน	 หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน	 รวมไปถึงการ

ฟ้องร้อง	ด�าเนินคดี	การเป็นพยาน	การให้ถ้อยค�า	หรือการให้ความร่วมมือ 

ใด	ๆ	ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
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แนวทางในการปฏิบัติตาม 
คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 หากพนักงาน		ประสบปัญหาในการตัดสินใจ	หรือแนวทางการปฏิบัติ		ที่ไม่ได้ 

ก�าหนดไว้ในคู่มือฉบับนี้	 ให้พิจารณาว่าหากการกระท�านั้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย 

ทั้งทางตรง	และทางอ้อม	ต่อบริษัทให้	ยุติการกระท�านั้นทันที		เช่น

 l	 การกระท�านั้น	 ขัดต่อกฎหมาย

 l	 การกระท�านั้น	 ขัดต่อนโยบายของบริษัท

 l	 การกระท�านั้น	 ขัดต่อค่านิยม	หรือวัฒนธรรมของบริษัท

 l	 การกระท�านั้น	 ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	อย่างร้ายแรง

 l	 การกระท�านั้น			ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์อันดีของบริษัท

 l	 การกระท�านั้น			อาจจะก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคต

 l	 การกระท�านั้น			ผู้กระท�าไม่กล้าเปิดเผย	หรือไม่สามารถเล่าต่อผู้อื่นได้

	 ผู้ที่มีสิทธิร้องเรียน

 v พนักงานทุกคน	และ/หรือบุคคลภายนอก	 

	 	 ที่พบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณบริษัท	ของกรรมการผู้จัดการ	

ผู้บริหาร	และพนักงานในกลุ่มบริษัท	และบริษัทย่อยทุกบริษัท

 v พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง	ข่มขู่	ถูกลงโทษทางวินัย	

	 	 เช่น	 ลดขั้นเงินเดือน	 ถูกพักงาน	 ให้ออกจากงานหรือถูกเลือกปฏิบัติด้วย 

วิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน	 อันเน่ืองมาจากการ 

ทีต่นได้ร้องเรยีน	ให้ข้อมลู	หรอืจะให้ข้อมูล	ช่วยเหลอื	ในขัน้ตอนการสบืสวน	

สอบสวน	 หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน	 รวมไปถึงการ

ฟ้องร้อง	ด�าเนินคดี	การเป็นพยาน	การให้ถ้อยค�า	หรือการให้ความร่วมมือ 

ใด	ๆ	ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

แนวทางในการปฏิบัติตาม  
คู่มือ  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

				การกระท�าที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ

5	 การละเลย	 ไม่ปฏิบัติตาม	 ฝ่าฝืน	 หรือกระท�าการใด	 ๆ	 ท่ีขัดแย้งต่อกฎหมาย	 และ/

หรือข้อก�าหนด	กฎระเบียบ	ข้อบังคับทางวินัยต่าง	ๆ 		ของกลุ่มบริษัท	รวมถึงระเบียบ	 

การปฏิบัติงาน	และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณบริษัท	

5	 ละเลย	หรอืเพกิเฉยเมือ่พบเหน็การฝ่าฝืน	หรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย	กฎระเบียบ

การปฏิบัติงาน	 ข้อบังคับทางวินัยและ	 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 และจรรยา

บรรณบริษทั	ในกรณท่ีีตนทราบหรอืควรทราบ	เนือ่งจากเกีย่วข้องกับงานภายใต้ความ 

รับผิดชอบของตน

5	 แนะน�า	 ส่งเสริม	 หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงานของ

กลุ่มบริษัท	และ	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณบริษัท

5	 ไม่ให้ความร่วมมือ	หรือขัดขวางการสืบสวน	สอบสวนหาข้อเท็จจริง	ที่อ้างว่าได้มีการ 

ฝ่าฝืน	หรือการไม่ปฏิบัติตาม	คู่มือ	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณบริษัท

5	 การกระท�าอันไม่เป ็นธรรมต่อผู ้ที่ร ้องเรียน	 หรือรายงานการไม่ปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณบริษัท

5	 จงใจกล่าวหาหรือร้องเรียนเท็จ	 ว่าผู้อื่นปฏิบัติฝ่าฝืน	 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีด	ี

และจรรยาบรรณบริษัท	

			การยกย่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	

ã บริษัทจะพิจารณายกย่อง	 หรือให้รางวัลตามความเหมาะสม	 และอาจน�าเรื่องนั้นมา

ประชาสัมพันธ์	เพื่อให้เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีต่อไป
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ช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy)

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและสอดคล้องกับนโยบาย 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส	 ข้อร้องเรียน 

และข้อเสนอแนะ	 (Whistleblower	 Policy)	 	 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	ดังนี้

E-Mail		;

1.	 นายจักรมณฑ์	 ผาสุกวนิช	 ประธานกรรมการบริษัท							 	 	

   E-mail:	chakramon.p@pcsholding.com

2.	 นายปราโมทย์	 เตชะสุพัฒน์กุล	 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	

  	 E-mail:	promote.t@pcsholding.com

3.	 นายวีระชัย	 เชาว์ชาญกิจ	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ		

   E-mail:	veerachai.c@pcsholding.com

4.	 นางศรีไทย		 เหมโสรัจ	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ		

   E-mail:	srithai.h@pcsholding.com

5.	 นายประสงค์		 อดุลยรัตนนุกุล	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 	 	 	

   E-mail:	prasong.a@pcsholding.com

6.	 นายณัฐวัฒน์		 อัสดรมิ่งมิตร	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

   E-mail:	nattawat.a@pcsholding.com

7.	 นายพชร	 ทนงเกียรติศักดิ์	 กรรมการผู้จัดการ	PCW	

    E-mail:	potchara.t@pcsholding.com

8.	 นายหัสพงศ์	 วาริพันธ์วรกุล	 กรรมการผู้จัดการบริษัท	PCD	และบริษัท	PCF	

   E-mail:hassapong.v@pcsholding.com
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ช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy)

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับนโยบาย 

ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส	 ข้อร้องเรียน 

และข้อเสนอแนะ	 (Whistleblower	 Policy)	 	 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	ดังนี้

E-Mail		;

1.	 นายจักรมณฑ์	 ผาสุกวนิช	 ประธานกรรมการบริษัท							 	 	

   E-mail:	chakramon.p@pcsholding.com

2.	 นายปราโมทย์	 เตชะสุพัฒน์กุล	 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	

  	 E-mail:	promote.t@pcsholding.com

3.	 นายวีระชัย	 เชาว์ชาญกิจ	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ		

   E-mail:	veerachai.c@pcsholding.com

4.	 นางศรีไทย		 เหมโสรัจ	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ		

   E-mail:	srithai.h@pcsholding.com

5.	 นายประสงค์		 อดุลยรัตนนุกุล	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 	 	 	

   E-mail:	prasong.a@pcsholding.com

6.	 นายณัฐวัฒน์		 อัสดรมิ่งมิตร	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

   E-mail:	nattawat.a@pcsholding.com

7.	 นายพชร	 ทนงเกียรติศักดิ์	 กรรมการผู้จัดการ	PCW	

    E-mail:	potchara.t@pcsholding.com

8.	 นายหัสพงศ์	 วาริพันธ์วรกุล	 กรรมการผู้จัดการบริษัท	PCD	และบริษัท	PCF	

   E-mail:hassapong.v@pcsholding.com
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

ไปรษณีย์		;		 

	 l	 บริษัท	พี.ซี.เอส.	แมชีน	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	

 l	 บริษัท	พี.ซี.เอส.	พรีซิชั่น	เวิร์ค	จ�ากัด			

	 	 2/1-4	หมู่ที่	3	ต�าบลโคกกรวด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา		30280

 l	 บริษัท	พี.ซี.เอส.	ได	คาสติ้ง	จ�ากัด

	 	 2/5,	2/6	หมู่ที	่3	ต�าบลโคกกรวด		อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสมีา		30280

 

 l	 บริษัท		พี.ซี.เอส.	ฟอร์จจิ้ง	จ�ากัด

	 	 2/8	หมู่ที่	3	ต�าบลโคกกรวด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30280

หมายเหตุ		:	 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข	 เกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแส	 หรือข้อ 

ร้องเรียน	 ให้ท�าการทบทวนใน	 เว็บไซต์	 ของบริษัท	 และ/หรือ	 ในเอกสาร

รายงานประจ�าปีของบริษัท
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อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องจรรยาบรรณและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องจรรยาบรรณและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

13

คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 2

	 หมายถึง	 การบริหารจัดการบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้		

เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย	ทุกฝ่าย
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ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท

	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยได ้

ตระหนักถึง	 บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ	 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

ในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ด้วยการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	และโปร่งใส	 เป็นธรรม	จึงได้มีการก�าหนดนโยบาย	และ

แนวปฏิบัติที่ดี	เพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังต่อไปนี้

  1.	นโยบายเกี่ยวกับ	สิทธิของผู้ถือหุ้น

 

	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่าง 

ถกูต้อง	ครบถ้วน	เพยีงพอ	ทนัเวลา	และเท่าเทยีมกนั	เพือ่ประกอบการตดัสนิใจในทุก	ๆ 		เรือ่ง 

ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

 1.1	 ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม

ตามวาระต่างๆ	 ให้เพียงพอ	 โดยระบุ	 วัตถุประสงค์และเหตุผล	 ตลอดจน 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการในทุกวาระ	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

ได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 

14	 วัน	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	 บริษัท 

เป ิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	 หรือ 

บุคคลใด	 ๆ	 เข้าร่วมประชุมแทนตนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท 

ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม		

	 1.2	 อ�านวยความสะดวกแก ่ผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย ่างเท ่าเทียมกันในการ 

เข้าร่วมประชุม	ทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม	

	 1.3	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีก�าหนด 

โดยไม่เปลีย่นแปลงข้อมูลส�าคัญ	หรอืเพิม่วาระในการประชมุในการประชมุ 
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ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท

	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยได ้

ตระหนักถึง	 บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ	 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

ในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ด้วยการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	และโปร่งใส	 เป็นธรรม	จึงได้มีการก�าหนดนโยบาย	และ

แนวปฏิบัติที่ดี	เพื่อสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังต่อไปนี้

  1.	นโยบายเกี่ยวกับ	สิทธิของผู้ถือหุ้น

 

	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่าง 

ถูกต้อง	ครบถ้วน	เพยีงพอ	ทันเวลา	และเท่าเทยีมกนั	เพือ่ประกอบการตดัสนิใจในทกุ	ๆ 		เรือ่ง 

ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

 1.1	 ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม

ตามวาระต่างๆ	 ให้เพียงพอ	 โดยระบุ	 วัตถุประสงค์และเหตุผล	 ตลอดจน 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการในทุกวาระ	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

ได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 

14	 วัน	 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	 บริษัท 

เป ิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	 หรือ 

บุคคลใด	 ๆ	 เข้าร่วมประชุมแทนตนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท 

ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม		

	 1.2	 อ�านวยความสะดวกแก ่ผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย ่างเท ่าเทียมกันในการ 

เข้าร่วมประชุม	ทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม	

	 1.3	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระท่ีก�าหนด 

โดยไม่เปลีย่นแปลงข้อมูลส�าคัญ	หรอืเพิม่วาระในการประชมุในการประชุม 
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

อย่างกะทันหัน	 และเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ 

ตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัท	 สอบถาม	 แสดงความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 และกรรมการและผู้บริหาร	 ท่ีเกี่ยวข้องจะเข้าร่วม 

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามที่ประชุมด้วย

	 1.4	 ให้เพ่ิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็ปไซต์ของ

บรษิทั	โดยน�าข่าวสารต่างๆ	และรายละเอยีดไว้ทีเ่วป็ไซต์บรษิทั		โดยเฉพาะ

ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า	เพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่าง

สะดวกและครบถ้วน

	 1.5	 นโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชมุเพือ่ตอบข้อซกัถามจากผูถ้อืหุน้

โดยพร้อมเพรียงกัน

	 1.6	 การจดบันทึกรายงานการประชุมให้บันทึกให้ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 รวดเร็ว 

โปร่งใส	 และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส�าคัญไว้ในรายงาน 

การประชมุเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้	นอกจากนีบ้รษิทัยงัได้มกีาร

บันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง						

	 	 	 นอกจากนี้ให้บริษัทน�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

ของบริษัทเพื่อให้ผู ้ถือหุ ้น	 ได้พิจารณารวมถึงส่งรายงานการประชุม 

ดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	 14	 วัน	 นับแต่วัน 

ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

	 1.7	 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้า

บัญชีธนาคาร	(ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล)	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

ให้ได้รบัเงนิปันผลตรงเวลา	ป้องกนัปัญหาเรือ่งเชค็ช�ารดุ	สญูหาย	หรอืส่งถงึ

ผู้ถือหุ้นล่าช้า
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 2.	 นโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 2.1	 ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให ้

ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวาระประชมุ	ไม่น้อยกว่า	14	วนั	เพือ่เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.2	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือกรรมการ	และเสนอวาระ

การประชุม	ล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.3	 ให้เพิ่มการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ด้วยตนเอง	 โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	หรือ

ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	คน	เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้	และ

แจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.4	 ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

	 3.	 นโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

 3.1	 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท	 ซึ่งถือเป็น 

เรื่องส�าคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	 เพื่อเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจ 

ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความ 

เข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

	 3.2	 กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์

หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์

	 3.3	 น�าเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้

ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท	 ตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	ที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด
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 2.	 นโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

 4.	 นโยบายการค�านึงถึงบทบาทของ	ผู้มีส่วนได้	ส่วนเสีย

 บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้	 ส่วนเสีย	 ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	 ซึ่งได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 พนักงาน	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ได้แก่	 ลูกค้า	คู่ค้า	 เจ้าหนี้	 คู่แข่งขัน	ภาครัฐ	และหน่วยงานอื่น	ๆ	 รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง 

ที่เกี่ยวข้อง	 เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	 ๆ	 ซึ่งสร้าง 

ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้บริษัท		ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่า 

ในระยะยาวให้กับบริษัทโดยมีการก�าหนดนโยบายดังต่อไปนี้

 4.1	 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อ	พนักงาน
	 	 บรษัิทตระหนักว่า	พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมาย

ของบริษทั			ทีม่คีณุค่ายิง่	จงึเป็นนโยบายของบรษิทัทีจ่ะให้มกีารปฏบิตัต่ิอพนกังาน	

อย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส	ผลตอบแทน	การแต่งตั้ง	 โยกย้าย	ตลอดจนการ

พัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว	บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

	 	 ก)	 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	 และให้ความเคารพต่อความเป็น

ปัจเจกชน

  ข)	 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน	 รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุน
ส�ารองเลีย้งชพีพนกังาน		และให้ความส�าคญัด้านการดแูลสวสัดกิารของ
พนักงาน

	 	 ค)	 ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยัในการท�างาน	
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต	และทรัพย์สินพนักงาน

	 	 ง)	 การแต่งต้ัง	โยกย้าย	รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน	กระท�า
ด้วยความสุจริตใจ	 และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้	 ความสามารถ	 และ 
ความเหมาะสมของพนักงานนั้น

	 	 จ)	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้	ความสามารถของพนักงานโดยให้
โอกาสอย่างทัว่ถงึและสม�า่เสมอ	เพือ่พฒันาความสามารถของพนกังาน
ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

	 	 ฉ)	 รับฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพี
ของพนักงาน
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  ช)	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่าง

เคร่งครัด

 4.2	 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อ	ผู้ถือหุ้น
	 	 	 บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น	คือ	เจ้าของกิจการ	และบริษัทมีหน้าที่สร้าง

มลูค่าให้แก่	ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว	จงึก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานต้อง

ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

	 ก)	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใด	ๆ 	

ตามหลักการของวชิาชพี	ด้วยความระมดัระวงั	รอบคอบ	และเป็นธรรม

ต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย	 	 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

โดยรวม

	 ข)	 น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท	 ผลประกอบการ	 ฐานะข้อมูล

ทางการเงิน	การบัญชี	และรายงานอื่น	ๆ	โดยสม�่าเสมอ	และครบถ้วน

ตามความเป็นจริง

	 ค)	 แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทกุรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของ

บริษัท	ทั้งในด้านบวกและด้านลบ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไป

ได้	มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ	

	 ง)	 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตวัเองและผูอ่ื้นโดยใช้ข้อมลูใด	ๆ 	ของ

บรษิทั	ซึง่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณะหรอืด�าเนนิการใด	ๆ 	ในลกัษณะที่

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

 4.3	 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อ	ลูกค้า

 ก)	 บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ	 มีความกระตือรือร้น	 พร้อมให้บริการ 

ต้อนรับด้วยความจริงใจ	 เต็มใจ	 ตั้งใจ	 และใส่ใจดูแลผู้รับบริการ 

ดุจญาติสนิท	บริการด้วยความรวดเร็ว	ถูกต้อง	และน่าเชื่อถือ

	 ข)	 รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

	 ค)	 ให้ข้อมูล	 ข่าวสาร	 ที่ถูกต้อง	 เพียงพอ	 และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า	 

เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการบริการโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ	หรือเงื่อนไขใด	 ๆ	 ของ

บริการของบริษัท

	 ง)	 ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารให้บรกิารของบรษิทัให้มปีระสทิธภิาพและ

เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
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ของบริษัท	 พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย	 หลีกเลี่ยง
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และ/หรือ	เจ้าหนี้	
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	 ค)	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	ทั้งในแง่ของการ
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	 ง)	 บริหารเงินทุนให้มโีครงสร้างท่ีเหมาะสม	เพือ่สนบัสนุนการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัท	และรักษาความเชื่อมั่นต่อคู่ค้า	และ/หรือ	เจ้าหนี้

 4.5	 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อ	คู่แข่งขัน
	 	 	 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้า	 โดยไม่ละเมิด

ความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล	 จึงก�าหนด 

หลักนโยบายดังนี้

	 	 ก)	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
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	 	 ข)	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่

สุจริตหรือไม่เหมาะสม	

	 	 ค)	 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

	 4.6	 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อ	สังคม /	ชุมชน

	 	 	 บริษัทมีนโยบายท่ีจะด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ

สังคมและยึดมั่นการปฏิบัติตน	เป็นพลเมืองที่ดี	และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ

บงัคบัทีเ่กีย่วข้องอย่างครบถ้วน	บรษัิทจะมุง่มัน่ในการพฒันาส่งเสรมิและยกระดบั

คณุภาพชวีติของชมุชน	อนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัตัง้อยูใ่ห้มคีณุภาพดขีึน้พร้อม	ๆ 	กบัการ

เติบโตของบริษัท	

	 4.7			นโยบายเกี่ยวกับ	สิ่งแวดล้อม

	 	 	 บริษัทมนีโยบายท่ีให้การสนับสนุนกจิกรรมต่าง	ๆ 	ท่ีเสรมิสร้างคณุภาพ	

อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มี

ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

	 5.	 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน

และอ่ืน	 ๆ	 ที่เก่ียวกับธุรกิจ	 และผลประกอบการของบริษัทท่ีตรงต่อความเป็นจริง 

ครบถ้วน	 เพียงพอ	 สม�่าเสมอ	 ทันเวลา	 แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการ

ประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ 

และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 	 กับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	 จัดให้

มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทท้ัง	 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ผ่านช่องทาง

เผยแพร่ทางสื่อมวลชน	สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง	และจะท�าการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	 Relations)	 เพื่อท�า 

หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน	 หรือผู ้ถือหุ ้น	 รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู ้ถือหุ้น 

รายย่อย	 บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า

รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร	 ทั้งข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลท่ัวไปให้แก ่

ผู้ถือหุ้น	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	 และหน่วยงานรัฐ 

ที่เกี่ยวข้องผ่านทางช่องทางต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์

ของบริษัท

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับข่าวสาร	 เป็นประจ�าโดยผ่านช่อง

ทางเว็บไซต์ของบริษัท	 ข้อมูลที่อยู ่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู ่เสมอ 

ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์	พันธกิจ	งบการเงิน	ข่าวประชาสัมพันธ์	รายงานประจ�าปี	โครงสร้าง 

บริษัทและผู้บริหาร	โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

	 บริษัทจัดท�ารายงานทางการเงินเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผล

ประกอบการที่แท้จริงของบริษัท	โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	

และเพียงพอ	 ตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป	บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	 และ

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 (แบบ	 56-2)	 และแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)		และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและ	

ผูบ้รหิารระดบัสงูในรายงานประจ�าปีของบรษิทั	(แบบ	56-2)	และแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจ�าปี	(56-1)

    6.	 นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของ

บริษทั	การก�ากบัดแูลกจิการ	ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	
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	 คณะกรรมการบริษัทมหีน้าทีป่ฏบิติัให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบั

ของบรษิทั	และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	โดยปฏบิติัหน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์สจุรติและระมดัระวงั

รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 และ

เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 

ผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้มกีารจดัท�าวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	

เป้าหมาย	นโยบาย	ทิศทางการด�าเนินงาน	แผนกลยุทธ์	แผนงาน	และงบประมาณประจ�า

ปีของบริษัท	 โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน

ภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ	และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 6.1 คณะกรรมการบริษัท

 ã ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบ

	 1.	 ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัท	 

มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ด้วยความรับผิดชอบ	 

ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต

	 2.	 พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ	 วิสัยทัศน์	 กลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ	 ทิศทางของธุรกิจ	 นโยบายทางธุรกิจ	 เป้าหมาย	 แนวทาง	 แผนการ

ด�าเนินงาน	และงบประมาณของบริษัท	และ	บริษัทย่อย	ตามที่ฝ่ายจัดการ

จัดท�า

	 3.	 ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธาน	 เจ้าหน้าที่ 

บริหาร	ฝ่ายจัดการ	หรือบุคคลใด	ๆ 	ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ดังกล่าว	

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

	 4.	 ตดิตามผลการด�าเนินงานของบรษัิทอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการ

ด�าเนินงานและงบประมาณของบริษัท

	 5.	 ด�าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยน�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพมาใช้	รวมทัง้จดัให้มรีะบบควบคมุภายใน	และระบบการตรวจ

สอบภายใน
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

 6.	 จัดให้มีการท�างบดุล	และงบก�าไรขาดทุน	ณ	วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท	
และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว	 เพื่อน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 7.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและ 
พิจารณาค่าตอบแทน	ที่เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ	
ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ�าปีเพือ่พจิารณา
อนุมัติ

	 8.	 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเป็น 
ลายลักษณ์อกัษร	และการปรบัใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่
ให้เชือ่มัน่ได้ว่าบรษัิทมคีวามรับผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุกลุม่ด้วยความ
เป็นธรรม

	 9.	 พิจารณาอนมัุติแต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละไม่มคีณุสมบตัต้ิองห้ามตามที่
ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	
(รวมท้ังทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ)	รวมถงึ	ประกาศ	ข้อบงัคับ	และ/หรือ	ระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง	เข้าด�ารงต�าแหน่ง	ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลง	เพราะเหตุ
อื่นนอกจากออกตามวาระ	และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	 และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อ
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 10.	 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใดและก�าหนด
อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยดังกล่าวเพือ่ช่วยเหลือและสนบัสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

	 11.	 พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนาม 
ผูกพันบริษัทได้

	 12.	 พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และ
เลขานกุารบรษิทั	รวมทัง้พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิารดังกล่าว

	 13.	 ขอความเหน็ทางวชิาชีพจากองค์กรภายนอก	หากมคีวามจ�าเป็นเพือ่ประกอบ
การตัดสินใจที่เหมาะสม
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 14.	 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ	

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

กับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น	 นอกจากนี	้ 

คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและบริหารจัดการ 

บริษัทย่อย	และบริษัทร่วม

	 15.	 เพื่อให้บริษัทฯ	 สามารถควบคุมดูแลการจัดการ	 และรับผิดชอบการ 

ด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่ง 

ของบริษัทฯ	 และเพื่อให้บริษัทฯ	 มีกลไกก�ากับดูแลบริษัทย่อย	 และบริษัท 

ร่วม	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการ

บริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน ์

ในเงินลงทุนของบริษัท	 โดยให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)

	 16.	 กรรมการของบริษัทฯ	 จะติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน	 และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง	 และรายการ 

ได้มาหรือจ�าหน่วยไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ	 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง 

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด 

หลกัทรพัย์	(แล้วแต่กรณ)ี	มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม	อย่างครบถ้วนและถกูต้อง

	 17.	 กรรมการของบริษัทฯ	 ต้องจัดให้บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก	 มีระบบ

การควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ	 เพื่อป้องกันการทุจริต

ที่อาจเกิดข้ึนกับบริษัทย่อย	 รวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานท่ี

ชัดเจน	 เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการ

ท�ารายการที่มีนัยส�าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่า

เชื่อถือ	 และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	สามารถได้รับ

ข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการด�าเนินงานและฐานการเงิน	

การท�ารายการระหว่างบรษัิทย่อยกบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย	

และการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ได้มาหรือจ�าหน่วยไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ	 ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง 

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด 

หลกัทรพัย์	(แล้วแต่กรณ)ี	มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม	อย่างครบถ้วนและถกูต้อง

	 17.	 กรรมการของบริษัทฯ	 ต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก	 มีระบบ

การควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ	 เพื่อป้องกันการทุจริต

ท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทย่อย	 รวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่

ชัดเจน	 เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการ

ท�ารายการที่มีนัยส�าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่า

เชื่อถือ	 และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	สามารถได้รับ

ข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการด�าเนินงานและฐานการเงิน	

การท�ารายการระหว่างบรษัิทย่อยกบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย	

และการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 นอกจากน้ี	 ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว 

ในบริษัทย่อย	 โดยให้ทีมงานผู ้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง	 และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว

ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า	 บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตาม 

ระบบงานที่จัดท�าไว้อย่างสม�่าเสมอ

	 ทั้งนี้	การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้คณะกรรมการบริษัท

หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตน	 หรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 หรือ	ประกาศคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุน)	 อาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ	

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อยของบริษัท	ยกเว้น

เป็นการอนุมติัรายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย	และหลักเกณฑ์ท่ีทีป่ระชมุหรอืคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

 ã วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

	 ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 

เป็นอัตราจ�านวนหนึ่งในสาม	 (1/3)	 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 

สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม	 (1/3)	 กรรมการ 

ท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก	และปีท่ีสองภายหลงัการแปรสภาพนัน้		ให้จบัสลากกนั

ว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลัง	ๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก

จากต�าแหน่ง	กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 กรณีกรรมการอิสระ	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่อง	นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน	9	ปี

 ã การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	 มีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ 

ไว้เป็นการล่วงหน้าทุกปี	 โดยจะจัดให้มีการประชุมมากกว่า	 6	 ครั้งต่อปี	 ก่อนการประชุม

แต่ละครัง้	เลขานุการบรษิทัจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ	ซึง่มกีารระบวุาระการประชมุ	และ

เอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย	5	วันท�าการ
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	 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับจ�านวนองค์ประชุมข้ันต�่า	 ณ	 ขณะท่ี 

คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 โดยต้องมีกรรมการ 

อยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

 6.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  1.	 ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ	1	ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษิทั	

บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมบริษัท	 โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ

อิสระรายนั้น	ๆ	ด้วย

	 	 2.	 ไม่เคยหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 

ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�าหรอืผูม้อี�านาจควบคุมของบริษทั	บรษิทัใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน		ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ของผูม้อี�านาจควบคมุบรษัิท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่

กรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการหรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท

	 	 3.	 ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ	หรอืโดยการจดทะเบยีนตาม

กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้ง

คู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัทหรือบริษัทย่อย

	 	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท	 ในลักษณะ 

ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมท้ัง 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มี 

ความสมัพันธ์ทางธรุกจิกบับริษทั	บริษทัใหญ่	บรษิทัย่อย	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้อี�านาจควบคมุบรษิทั	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
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	 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า	 ณ	 ขณะที่ 

คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 โดยต้องมีกรรมการ 

อยู่ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

 6.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั	

บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมบริษัท	 โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ

อิสระรายนั้น	ๆ	ด้วย

	 	 2.	 ไม่เคยหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 

ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�าหรอืผูม้อี�านาจควบคุมของบริษทั	บริษทัใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน		ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ของผูม้อี�านาจควบคมุบรษัิท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่

กรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการหรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท

	 	 3.	 ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ	หรือโดยการจดทะเบยีนตาม

กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้ง

คู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือ

บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัทหรือบริษัทย่อย

	 	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท	 ในลักษณะ 

ท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมท้ัง 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมี 

ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับริษัท	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อี�านาจควบคมุบรษิทั	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจวรรคหนึ่ง	 รวมถึงการท�ารายการทางการค้า 

ทีก่ระท�าเป็นปกต	ิเพือ่ประกอบกจิการ	การเช่า	หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ 

รายการเกีย่วกบัทรพัย์สนิหรือบรกิาร	หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอื 

ทางการเงนิด้วยการรบั	หรือให้กู้ยืม	ค�า้ประกนั	การให้สนิทรพัย์เป็นหลกั

ประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัท	

หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละ	3	ของ

สนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทหรอืตัง้แต่	20	ล้านบาทขึน้ไป	แล้วแต่

จ�านวนใดจะต�า่กว่า	ทัง้นี	้การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิี

การค�านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย

อนโุลม	แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดังกล่าว	ให้นบัรวมภาระหนีส้นิท่ีเกดิ

ขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั

	 	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมบริษัท	 และไม่

เป็นผู ้ถือหุ ้นที่มีนัย	 ผู ้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ ้นส่วนของส�านักงาน

สอบบัญชี	 ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย ่อย	 

บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัด

อยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการ

เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน

กว่า	 2	 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทั	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่

มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

	 	 7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ

บริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ	 ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่
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	 	 8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัย

กับกิจการของบริษัทหรือ	บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง

หุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	 หรือถือหุ้น	 เกิน	 1%	 ของจ�านวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียั	กบักิจการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย

	 	 9.	 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียว

กับการด�าเนินงานของบริษัท

    6.3		คณะกรรมการตรวจสอบ

 ã องค์ประกอบ	และคุณสมบัติ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	 3	 คน 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท	 จะเป็นผู ้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบจากรายช่ือ 

ทีค่ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้เสนอมา	โดยกรรมการท่ีจะด�ารงต�าแหน่ง

ในคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดการเป็นกรรมการ

อิสระของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตามข้อ	6.2

	 นอกจากน้ี	 กรรมการตรวจสอบจะต้องไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัทให้มีอ�านาจตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	 รวมถึง 

ของบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันด้วย

	 คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะแต่งตั้งรอง

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการหรือไม่ก็ได้ตามแต่ที่เห็นสมควร

 ã วาระการด�ารงต�าแหน่ง	

	 กรรมการตรวจสอบจะมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 โดยนับปีตามรอบ 

การประชุมสามัญ	 ผู้ถือหุ้น	 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ 

ส่วนกรรมการท่ีประสงค์จะลาออกจากต�าแหน่งระหว่างที่ยังไม่หมดวาระจะต้องแจ้ง 

เหตุผลต่อคณะกรรมการบริษัท
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

 ã หน้าที่	และความรับผิดชอบ	

	 1.	 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

	 2.	 ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	 Control)	 และระบบ

การตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ

เหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้ายเลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน	 และ/หรือ	 การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใด	 

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

	 3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์	และกฎหมาย	ท่ีเก่ียวข้องกับธรุกิจ 

ของบริษัท

	 4.	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งต้ังและเสนอค่าตอบแทนบุคคลซึ่งมีความ 

เป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีภายนอกของบรษิทัตลอดจนพจิารณา 

เลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกดังกล่าว	รวมทั้ง		เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญช ี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม

ด้วยอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง	 ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

	 6.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์

ทั้งนี้เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล	 และเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษัท

	 7.	 จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

ของบริษัท	 	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม	 	 โดยประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 	 7.1)	 ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ของรายงาน

ทางการเงินของบริษัท
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	 	 7.2)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอระบบควบคุมภายในของบริษัท

	 	 7.3)	 	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 	 7.4)			 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 	 7.5)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 7.6)	 จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	 	 7.7)	 ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจาก

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)

	 	 7.8)	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

	 8.	 ด�าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ในกรณ ี

ทีผู่ส้อบบญัชพีบพฤติกรรมอนัสมควรสงสยัว่ากรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืบุคคล

ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�าความผิดตามท่ีก�าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และรายงานผลการ

ตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา	 30	 วันนับแต่วันที่ได้

รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

	 9.	 พิจารณาการจัดท�า	 และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดย

สม�่าเสมอ

	 10.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 ã การประชุม

	 1.	 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร	

อย่างน้อยไตรมาสละ	 1	 ครั้ง	 ทั้งนี้	 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียก
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	 	 7.2)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอระบบควบคุมภายในของบริษัท
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	 	 7.5)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 7.6)	 จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	 	 7.7)	 ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจาก

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)

	 	 7.8)	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

	 8.	 ด�าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	 ในกรณ ี

ท่ีผูส้อบบัญชีพบพฤติกรรมอนัสมควรสงสยัว่ากรรมการ	ผูบ้ริหาร	หรือบคุคล

ซ่ึงรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�าความผิดตามที่ก�าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และรายงานผลการ

ตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา	 30	 วันนับแต่วันที่ได้

รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

	 9.	 พิจารณาการจัดท�า	 และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดย

สม�่าเสมอ

	 10.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 ã การประชุม

	 1.	 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร	

อย่างน้อยไตรมาสละ	 1	 ครั้ง	 ทั้งนี้	 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียก
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

ประชุมเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ	 ผู้ตรวจสอบ

ภายใน	ผูส้อบบญัช	ีหรอืประธานกรรมการบรษิทัให้พจิารณาประเดน็ปัญหา

ที่ต้องหารือร่วมกัน

	 2.	 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดท�าเป็นหนังสือ 

เชิญประชุม	 โดยก�าหนด	 วัน	 เวลา	 สถานที่	 และวาระการประชุมอย่าง 

ชัดเจน	 และจัดส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 

อย่างน้อย	 7	 วัน	 เพื่อให้กรรมการตรวจสอบและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีเวลา 

ในการพิจารณาวาระการประชุมรวมถึงจัดหาข้อมูลและเอกสารประกอบ 

การประชุมได้	 ซึ่งการจัดส่งหนังสือนัดประชุมนี้จะส่งทางจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

	 3.	 เรื่องที่น�าเข้าพิจารณาเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

	 	 3.1)	 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง	หลักการ

บัญชีและวิธีปฏิบัติ	ทางบัญชี	การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	การ

ด�ารงอยู่ของกิจการ	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�าคัญรวมถึง

เหตุผลของฝ่ายจัดการเก่ียวกบัการก�าหนดนโยบายบัญชี		ก่อนน�าเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

	 	 3.2)	 การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และการ

ตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)

  3.3)	 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	 (Audit	
Plan)	ของบริษัท	ขั้นตอนการประสานงาน	ของแผนการตรวจสอบที่
เกีย่วข้องต่างๆ	และการประเมนิผลการตรวจสอบ	ร่วมกบัผูต้รวจสอบ 
ภายในและผู ้สอบบัญชี	 คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณา
ถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการ 
ตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทจุรติหรอืข้อบกพร่องต่างๆ	
ของระบบการควบคุมภายใน

	 	 3.4)		 การหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้น

ในระหว่างการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ

ภายใน
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	 	 3.5)		 การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ�ากัดท่ีเกิดข้ึนจากการ

ตรวจสอบงบการเงิน

	 	 3.6)	 การหารือร่วมกับผู ้ตรวจสอบภายในและผู ้สอบบัญชีว่าได้มีการ

วางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุม	 การประมวลข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัย

โดยเฉพาะ	 เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่

ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก

	 	 3.7)	 การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์	เช่น	รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	เป็นต้น	

	 	 3.8)	 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

	 	 3.9)	 การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความ 

รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

	 	 3.10)	การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 4.	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการ

ประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบ

เป็นองค์ประชุม

	 5.	 มติที่ประชุมจะกระท�าโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการท่ีมาประชุม 

ครบองค์ประชุม

	 6.	 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุมหารือ	

ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามได้

 ã การรายงาน 

	 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยว่ามีรายการ

หรือการกระท�าดังต่อไปนี้	อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินของบริษัท	ให ้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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	 	 3.5)		 การหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นจากการ

ตรวจสอบงบการเงิน

	 	 3.6)	 การหารือร่วมกับผู ้ตรวจสอบภายในและผู ้สอบบัญชีว่าได้มีการ

วางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุม	 การประมวลข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัย

โดยเฉพาะ	 เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่

ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก

	 	 3.7)	 การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์	เช่น	รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	เป็นต้น	

	 	 3.8)	 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

	 	 3.9)	 การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความ 

รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

	 	 3.10)	การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 4.	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการ

ประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบ

เป็นองค์ประชุม

	 5.	 มติท่ีประชุมจะกระท�าโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม 

ครบองค์ประชุม

	 6.	 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุมหารือ	

ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามได้

 ã การรายงาน 

	 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	 	 หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยว่ามีรายการ

หรือการกระท�าดังต่อไปนี้	อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินของบริษัท	ให ้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 1.	 รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 2.	 การทุจริต	 หรือมีสิ่งผิดปกติ	 หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุม

ภายใน

	 3.	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ภายในเวลาตามวรรคหน่ึง	กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานต่อคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ã ที่ปรึกษา

	 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอรับค�าปรึกษาจากผู ้ เช่ียวชาญอิสระ 

ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบโดยรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบ

 ã การประเมินผล

 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมินผลด้วยการท�าแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	 หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม	 เพื่อน�าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงการด�าเนินงาน	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

    6.4		คณะกรรมการสรรหา	และพิจารณาค่าตอบแทน 

 ã องค์ประกอบและคุณสมบัติ

 1.	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	

(Non-Executive	Director)		จ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน	โดยมกีรรมการอสิระ

อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

	 2.	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ควรเป็นกรรมการ

อิสระเพ่ือช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ
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	 3.	 ประธานกรรมการของบริษัทไม่ควรเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน	 	 เพื่อให้การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทนเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล

 ã วาระการด�ารงต�าแหน่ง	

	 1.	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละ	 3	 ปี	 โดยครบรอบออกตามวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

บรษิทั	และเมือ่ครบก�าหนดตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัทอีกก็ได้	 	 	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น	

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 	 -	 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท

	 	 -	 ลาออก

	 	 -	 ตาย

	 	 -	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

	 2.	 เม่ือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ

ให้คณะกรรมการบรษัิทแต่งต้ังกรรมการทีมี่คณุสมบัตคิรบถ้วนเป็นกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแทน	โดยอยูใ่นต�าแหน่งเพยีงเท่าวาระของ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

 ã หน้าที่	และความรับผิดชอบ

	 1.	 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	ทั้งในเรื่อง 

ของจ�านวนท่ีเหมาะสมกับธุรกิจและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน 

ในด้านทักษะ	ประสบการณ์		ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

	 2.	 ก�าหนดนโยบาย	หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อย	 และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

	 3.	 สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการ

บริษัท	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	 และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือ	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 



34

	 3.	 ประธานกรรมการของบริษัทไม่ควรเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน	 	 เพื่อให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทนเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล

 ã วาระการด�ารงต�าแหน่ง	

	 1.	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละ	 3	 ปี	 โดยครบรอบออกตามวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

บรษิทั	และเมือ่ครบก�าหนดตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัทอีกก็ได้	 	 	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น	

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

	 	 -	 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท

	 	 -	 ลาออก

	 	 -	 ตาย

	 	 -	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

	 2.	 เม่ือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ

ให้คณะกรรมการบรษัิทแต่งต้ังกรรมการทีมี่คุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแทน	โดยอยูใ่นต�าแหน่งเพยีงเท่าวาระของ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

 ã หน้าที่	และความรับผิดชอบ

	 1.	 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	ทั้งในเรื่อง 

ของจ�านวนท่ีเหมาะสมกับธุรกิจและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน 

ในด้านทักษะ	ประสบการณ์		ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

	 2.	 ก�าหนดนโยบาย	หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อย	 และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

	 3.	 สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ

บริษัท	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือ	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 4.	 จัดท�าแผนการสืบทอดงาน	 (Succession	 Plan)	 เพ่ือเตรียมความพร้อม 

ให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเกษียณอายุหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนิน

ไปได้อย่างต่อเนื่อง

	 5.	 ก�าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท	

กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย	และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	เพือ่เสนอ

คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

	 6.	 ก�าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 7.	 ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ã การประชุมของคณะกรรมการ

	 1.	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนควรมกีารประชมุอย่างน้อย

ปีละ	2	ครั้ง

	 2.	 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จ�านวนกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม	 ในกรณีที่ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้	 ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ	 คนหน่ึงเป็นประธาน 

ในที่ประชุม

	 3.	 การวินิจฉยัช้ีขาดของทีป่ระชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก	กรรมการมสีทิธิออกเสยีง

คนละ	1	เสียง		ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม

อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 ã การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 รายงานผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต่อ

คณะกรรมการบริษัท	และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี
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 6.5		คณะกรรมการบริหาร	

	 	 ã	 หน้าที่และความรับผิดชอบ

	 	 1.	 พิจารณากลั่นกรองและก�าหนดนโยบายทิศทาง	 กลยุทธ์	 แผนการ 

ด�าเนินงานประจ�าปีและแผนระยะกลาง	 5	 ปี	 รวมถึงงบประมาณ 

ประจ�าปี	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

	 	 2.	 ติดตามและดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบาย	

ทิศทาง	 กลยุทธ์	 แผนการด�าเนินงานและงบประมาณประจ�าปีท่ีได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เอือ้ต่อสภาพธรุกจิ	พร้อมให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	ในเรือ่งการบรหิารจดัการ

แก่ผู้บริหารระดับสูง

	 	 3.	 พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน	 วงเงินตั้งแต่	 5	 –	 100	 

ล้านบาท	ในโครงการลงทนุทีไ่ด้รับอนุมตังิบประมาณจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว

	 	 4.	 พิจารณาอนุมัติการก�าหนด	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร

ระดับฝ่าย	 รวมทั้งพิจารณาโยกย้ายและแต่งตั้งพนักงานระดับ 

ผู้อ�านวยการฝ่าย	และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

	 	 5.	 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 	 6.	 พิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

   7.		นโยบายการควบคุมภายใน

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุกด้าน	

ทั้งด้านการเงิน			

 และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	 ในการปกป้องดูแล 
รักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ	 โดยจัดให้มีการก�าหนดล�าดับช้ันของอ�านาจอนุมัติ 
และความรับผิดชอบของผู ้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว 
ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 



36

 6.5		คณะกรรมการบริหาร	

	 	 ã	 หน้าที่และความรับผิดชอบ

	 	 1.	 พิจารณากลั่นกรองและก�าหนดนโยบายทิศทาง	 กลยุทธ์	 แผนการ 

ด�าเนินงานประจ�าปีและแผนระยะกลาง	 5	 ปี	 รวมถึงงบประมาณ 

ประจ�าปี	เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

	 	 2.	 ติดตามและดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบาย	

ทิศทาง	 กลยุทธ์	 แผนการด�าเนินงานและงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เอือ้ต่อสภาพธรุกจิ	พร้อมให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	ในเรือ่งการบรหิารจัดการ

แก่ผู้บริหารระดับสูง

	 	 3.	 พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน	 วงเงินตั้งแต่	 5	 –	 100	 

ล้านบาท	ในโครงการลงทนุทีไ่ด้รับอนุมติังบประมาณจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว

	 	 4.	 พิจารณาอนุมัติการก�าหนด	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร

ระดับฝ่าย	 รวมทั้งพิจารณาโยกย้ายและแต่งตั้งพนักงานระดับ 

ผู้อ�านวยการฝ่าย	และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

	 	 5.	 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 	 6.	 พิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

   7.		นโยบายการควบคุมภายใน

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุกด้าน	

ทั้งด้านการเงิน			

 และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	 ในการปกป้องดูแล 
รักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ	 โดยจัดให้มีการก�าหนดล�าดับชั้นของอ�านาจอนุมัติ 
และความรับผิดชอบของผู ้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว 
ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

ท่ีเป็นอิสระท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่วางไว้	 รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของ 

หน่วยงานต่างๆ	ในบริษัท	

 8.	 นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 

เพื่อความโปร่งใส

	 และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่

ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท	ดังนี้

	 8.1	 ให้ความรู้แก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารใน 

สายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไป	 หรือเทียบเท่า 

เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน	คู่สมรส	

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	 59	 และก�าหนดบทลงโทษตามมาตรา	 

275	แห่ง	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

	 8.2	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารใน 

สายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าจดัท�า 

และน�าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนคู ่สมรส	 และของบุตรที่ยัง 

ไม่บรรลนุติิภาวะ	ส่งผ่านมายงัเลขานุการของบรษิทัก่อน	ก่อนน�าส่งส�านกังาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง	 โดยให้จัดท�า

และน�าส่งภายใน	30	วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ภายใน	3	วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

	 8.3	 ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงาน

บัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติ

งานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเป็นสาระส�าคัญ	 ซ่ึงมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
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ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงิน

และสถานะของบริษัท	จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว	 

โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ

บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือ 

เทยีบเท่า	งดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบริษัท	อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็น

เวลาอย่างน้อย	30	วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน	และควร

รอคอยอย่างน้อย	24	ชัว่โมงภายหลังการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว	

รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น	

	 8.4	 ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 ต้องแจ้งให้พนักงานทราบอย่างน้อย	 1	 วัน 

ล่วงหน้าก่อนท�าการซือ้/ขาย	หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ผ่านเลขานกุารบรษิทัฯ	

และรายงานให้ที่ประุชมคณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็นรายไตรมาส

	 8.5	 ก�าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมกีารฝ่าฝืนน�าข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์

ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ	ตัดค่าจ้าง	พักงานชั่วคราวโดย 

ไม่ได้รับค่าจ้าง	 หรือให้ออกจากงาน	 ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา 

ของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้น	ๆ

	 9.	 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights) 

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน	 อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของ

การท�างานและการอยู่ร่วมกัน	 โดยการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม	 ปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 ตามท่ีกฎหมายก�าหนด

และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม	และเพื่อให้มั่นใจว่าการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน	คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น

สมควรก�าหนดแนวปฏบัิติด้านสทิธมินษุยชนขึน้	เพือ่ป้องกนัการละเมดิสทิธมินษุยชนในทกุ

กิจกรรมทางธุรกิจ	

ã	แนวปฏิบัติ

	 1.	 ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน	 ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 และปฏิบัติต่อกันอย่าง

เท่าเทียม	โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด	ๆ	ด้วยเรื่องแนวคิดและมุมมอง	เชื้อชาติ 
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ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงิน

และสถานะของบริษัท	จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว	 

โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร	 รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ

บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ 

เทียบเท่า	งดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบริษัท	อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรเป็น

เวลาอย่างน้อย	30	วนัล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน	และควร

รอคอยอย่างน้อย	24	ชัว่โมงภายหลังการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว	

รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น	

	 8.4	 ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 ต้องแจ้งให้พนักงานทราบอย่างน้อย	 1	 วัน 

ล่วงหน้าก่อนท�าการซือ้/ขาย	หลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ	ผ่านเลขานกุารบริษทัฯ	

และรายงานให้ที่ประุชมคณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็นรายไตรมาส

	 8.5	 ก�าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมกีารฝ่าฝืนน�าข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์

ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ	ตัดค่าจ้าง	พักงานชั่วคราวโดย 

ไม่ได้รับค่าจ้าง	 หรือให้ออกจากงาน	 ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา 

ของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้น	ๆ

	 9.	 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights) 

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน	 อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของ

การท�างานและการอยู่ร่วมกัน	 โดยการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม	 ปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 ตามที่กฎหมายก�าหนด

และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม	และเพื่อให้มั่นใจว่าการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน	คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น

สมควรก�าหนดแนวปฏบิตัด้ิานสทิธมินษุยชนขึน้	เพือ่ป้องกนัการละเมดิสิทธิมนุษยชนในทกุ

กิจกรรมทางธุรกิจ	

ã	แนวปฏิบัติ

	 1.	 ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน	 ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 และปฏิบัติต่อกันอย่าง

เท่าเทียม	โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด	ๆ	ด้วยเรื่องแนวคิดและมุมมอง	เชื้อชาต ิ
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

สัญชาติ	 สีผิว	 ศาสนา	 เพศ	 อายุ	 การศึกษา	 สถานะทางสังคม	 หรือสถานภาพ 

อื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน	

	 2.	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนกฎหมายทั้งในประเทศ

และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ

	 3.		สื่อสาร	 เผยแพร่	 ให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 สอดส่องดูแล	 และให้การสนับสนุน 

อื่นใด	 แก่พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ	 เพื่อให้มีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจอย่าง 

มีคุณธรรม	และยึดมั่นต่อการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน	

	 4.	 ตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิความเสีย่งและผลกระทบด้านสิทธมินษุยชนอย่าง

สม�่าเสมอ	 พร้อมก�าหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างเหมาะสม	 โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่ก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่

ในความรับผิดชอบของตนเอง

	 5.	 เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น	 สะท้อน

ปัญหา	 รวมทั้งแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 หากพบเห็นเหตุการณ์หรือการ 

กระท�าที่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ	

	 6.	 จัดให้มกีระบวนการตรวจสอบข้อมลูหรอืข้อร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธิมนษุยชน	

หลังจากที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน	 หรือผู้มีส่วนได้เสีย	 พร้อมรายงานต่อประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร	จัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

	 7.	 ผู้กระท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ถือเป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณของบริษัท	

ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ	 นอกจากนี ้

อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย	หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

	 10.	 นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

	 บริษทัฯ	มนีโยบายทีใ่ห้ความเคารพในการคุม้ครองสทิธทิีเ่กีย่วข้องกบัทรพัย์สนิทาง

ปัญญาของผูอ้ืน่	เช่นเดยีวกบั	ทีบ่รษัิทฯ	ต้องการให้ผูอ้ืน่เคารพสทิธทิีเ่กีย่วข้องกบัทรพัย์สนิ

ทางปัญญาของบริษัทฯ	 ทรัพย์สินทางปัญญาอาจอยู่ในรูปแบบของลิขสิทธิ์	 สิทธิบัตร	 
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อนุสิทธิบัตร	เครื่องหมายการค้า	หรือความลับทางการค้า	รวมทั้งข้อมูลต่าง	ๆ		เช่น	ข้อมูล

เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์	การค้นพบ	การปรับปรุง	และข้อมูลทางการค้าอื่น	ๆ	ที่เป็นความลับ 

ของบรษิทัฯ	ทีบ่รษิทัฯ	ได้รบัมาหรอืรวบรวมไว้	ถอืเป็นทรพัย์สนิทีม่ค่ีาของบรษิทัฯ	พนกังาน

มีหน้าที่ปกป้อง	 ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ	 ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่โดย 

ไม่ได้รับอนุญาต	ในขณะเดียวกันต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเช่นกัน	

ã	แนวปฏิบัติ

	 1.	 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่พนักงานของบริษัทฯ	 หรือการ

สนับสนุนส่งเสริมโดยบริษัทฯ	 ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน	 ถือเป็นทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ	 เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ	 อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผล

งานของผู้คิดค้น	ผู้ประดิษฐ์	ผู้วิจัยหรือบุคคลอื่นใด

	 2.		 พนักงานต้องดูแล	 รักษา	 รายงาน	 ข้อมูล	 สูตร	 สถิติ	 โปรแกรม	 วิธีการ	

กระบวนการ	และข้อเท็จจริงต่าง	ๆ	ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ	

ไม่ให้ถกูล่วงละเมดิ	และไม่เปิดเผยแก่ผู้ใด	เว้นแต่ได้รบัอนญุาตเป็นลายลักษณ์

อักษรจากบริษัทฯ

	 3.		 ไม่น�าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ	 ไปท�าซ�้า	 ดัดแปลง	 หรือกระท�าการ

ใด	ๆ 	เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น	โดยไม่ได้รับอนุญาต 

จากบริษัทฯ

	 4.	 ซื้อสินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์	 สิทธิบัตร	 และเครื่องหมายการค้าท่ีถูกต้อง

ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	

	 5.	 ไม่สนับสนุนให้มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	หากพนักงาน

พบเหน็การกระท�าทีอ่าจเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ืน่	ให้แจ้ง

ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

	 6.		 เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน	 จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา 

ต่าง	ๆ	คืนให้แก่บริษัทฯ	
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อนุสิทธิบัตร	เครื่องหมายการค้า	หรือความลับทางการค้า	รวมทั้งข้อมูลต่าง	ๆ		เช่น	ข้อมูล

เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์	การค้นพบ	การปรับปรุง	และข้อมูลทางการค้าอื่น	ๆ	ที่เป็นความลับ 

ของบรษิทัฯ	ทีบ่รษิทัฯ	ได้รบัมาหรอืรวบรวมไว้	ถอืเป็นทรพัย์สนิทีม่ค่ีาของบรษิทัฯ	พนกังาน

มีหน้าที่ปกป้อง	 ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ	 ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่โดย 

ไม่ได้รับอนุญาต	ในขณะเดียวกันต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเช่นกัน	

ã	แนวปฏิบัติ

	 1.	 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่พนักงานของบริษัทฯ	 หรือการ

สนับสนุนส่งเสริมโดยบริษัทฯ	 ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน	 ถือเป็นทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ	 เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ	 อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผล

งานของผู้คิดค้น	ผู้ประดิษฐ์	ผู้วิจัยหรือบุคคลอื่นใด

	 2.		 พนักงานต้องดูแล	 รักษา	 รายงาน	 ข้อมูล	 สูตร	 สถิติ	 โปรแกรม	 วิธีการ	

กระบวนการ	และข้อเท็จจริงต่าง	ๆ	ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ	

ไม่ให้ถกูล่วงละเมดิ	และไม่เปิดเผยแก่ผู้ใด	เว้นแต่ได้รบัอนญุาตเป็นลายลักษณ์

อักษรจากบริษัทฯ

	 3.		 ไม่น�าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ	 ไปท�าซ�้า	 ดัดแปลง	 หรือกระท�าการ

ใด	ๆ 	เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น	โดยไม่ได้รับอนุญาต 

จากบริษัทฯ

	 4.	 ซ้ือสินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์	 สิทธิบัตร	 และเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง

ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	

	 5.	 ไม่สนับสนุนให้มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น	หากพนักงาน

พบเหน็การกระท�าทีอ่าจเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ืน่	ให้แจ้ง

ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

	 6.		 เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน	 จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา 

ต่าง	ๆ	คืนให้แก่บริษัทฯ	
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

ã	การใช้ซอฟท์แวร์

	 บริษัทฯ	 จะซ้ือซอฟท์แวร์จากแหล่งท่ีถูกกฎหมายเท่านั้น	 เพื่อให้บริษัทฯมีสิทธิใน

การใช้ซอฟท์แวร์เหล่าน้ันอย่างถูกกฎหมาย	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการใช้ซอฟท์แวร์	 ท่ีได้

รับอนญุาตอย่างเป็นทางการตามข้อก�าหนดทีร่ะบไุว้ในข้อตกลงเกีย่วกบัลขิสทิธิซ์อฟท์แวร์

แต่ละชิ้นเท่านั้น	 การละเมิดข้อตกลงการใช้ซอฟท์แวร์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย	และอาจท�าให้

บริษัทฯ	 ถูกฟ้องร้องจนต้องเสียค่าปรับเป็นจ�านวนเงินมหาศาล	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงห้าม

พนักงานกระท�าการใด	ๆ	ต่อไปนี้	โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

	 1.	 ไม่อนุญาตให้น�าซอฟท์แวร์ใด	ๆ 	ของบริษัทฯ	ไปติดตั้งใช้งานกับคอมพิวเตอร์

ใดๆ	ที่นอกเหนือจากของบริษัทฯ	

	 2.	 ไม่อนุญาตให้ท�าการส�าเนาซอฟท์แวร์ใด	ๆ	ของบริษัทฯ	

	 3.	 ไม่อนุญาตให้น�าซอฟท์แวร์ใด	ๆ	ที่มิได้จัดซื้อ	จัดหาโดยบริษัทฯ	มาติดตั้งบน

เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	อาจท�าการตรวจสอบคอมพิวเตอร์

ของบริษัทฯ	 ได้ทุกเมื่อ	 เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่านโยบายนี้ถูกน�าไปปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด	หากพนักงานมีการใช้ซอฟท์แวร์	หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องภาย

ในบริษัทฯ	 ไปในทางที่ผิด	 จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	 และผู้จัดการแผนก

เทคโนโลยีสารสนเทศทราบทันที	เพื่อด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

	 11.		นโยบายการรักษาความลับ

	 ทกุฝ่ายต้องเคารพการรกัษาความลบัทีเ่กีย่วข้องกบัทรัพย์สนิทางปัญญาของบรษัิทฯ	

ซึง่รวมถงึความลบัทางการค้า	บรษัิทฯ	สงวนสทิธใินการด�าเนนิการตามกฎหมายเพือ่ใช้สทิธิ

ของบริษัทฯ	 อย่างเต็มที่	 หากพบว่าบุคคลใดใช้ข้อมูลไปในทางท่ีผิด	 หรือหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินและข้อมูลทางการค้าของบริษัทฯ

ã	แนวปฏิบัติ 

	 1.	 ต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ	 ของลูกค้าหรือที่

เกี่ยวกับกิจการใด	ๆ		ที่บริษัทฯ	ไม่เปิดเผยโดยเคร่งครัด
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	 2.	 ต้องไม่เผยแพร่ข่าวสารต่าง	ๆ		อันเกี่ยวกับธุรกิจ	การเงินและตัวบุคคลของ 

บรษิทัฯ	ยกเว้นเป็นการกระท�าตามแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมท่ีได้รบัอนญุาต

เท่านั้น	โดยต้องท�าด้วยความรอบคอบ	และมีประสิทธิภาพ

	 3.	 ต้องรักษาความลับของบริษัทฯ	 และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	

หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ	 ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ	

พันธะผูกพันส�าหรับการไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ	จะต้องยังคงด�าเนินต่อไป 

เรื่อย	ๆ		ถึงแม้ว่าพนักงานจะเกษียณ	ถูกโยกย้าย	ลาออก	และข้อมูลความ

ลับจะถูกเก็บคืนทั้งหมด	ภายหลังพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว	ยังคง

ต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับนี้ไว้

	 4.	 หากมีการเปิดเผยข้อมูล	 หรือส่งให้แก่ผู้อ่ืน	 หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในเรื่อง 

อื่นใด	 นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัทฯ	 และก่อให้เกิดความ 

เสียหายต่อบริษัทฯ	หรือท�าให้บริษัทฯ	 เสียผลประโยชน์ใด	ๆ	ผู้กระท�าการ

เปิดเผยตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ	 ตามที ่

เกิดขึ้นจริงทุกประการ

	 5.	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ผู้รับจ้างของบริษัทฯ	 ทุกคนต้องทราบถึงข้ันตอนวิธี

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและปฏิบัติตามเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล 

อันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา
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	 2.	 ต้องไม่เผยแพร่ข่าวสารต่าง	ๆ		อันเกี่ยวกับธุรกิจ	การเงินและตัวบุคคลของ 

บรษิทัฯ	ยกเว้นเป็นการกระท�าตามแนวทางทีถ่กูต้องเหมาะสมท่ีได้รบัอนญุาต

เท่านั้น	โดยต้องท�าด้วยความรอบคอบ	และมีประสิทธิภาพ

	 3.	 ต้องรักษาความลับของบริษัทฯ	 และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	

หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ	 ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ	

พันธะผูกพันส�าหรับการไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ	จะต้องยังคงด�าเนินต่อไป 

เรื่อย	ๆ		ถึงแม้ว่าพนักงานจะเกษียณ	ถูกโยกย้าย	ลาออก	และข้อมูลความ

ลับจะถูกเก็บคืนทั้งหมด	ภายหลังพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว	ยังคง

ต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับนี้ไว้

	 4.	 หากมีการเปิดเผยข้อมูล	 หรือส่งให้แก่ผู้อื่น	 หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในเรื่อง 

อื่นใด	 นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัทฯ	 และก่อให้เกิดความ 

เสียหายต่อบริษัทฯ	หรือท�าให้บริษัทฯ	 เสียผลประโยชน์ใด	ๆ	ผู้กระท�าการ

เปิดเผยตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ	 ตามท่ี 

เกิดขึ้นจริงทุกประการ

	 5.	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ผู้รับจ้างของบริษัทฯ	 ทุกคนต้องทราบถึงขั้นตอนวิธี

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและปฏิบัติตามเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล 

อันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 หมายถึง	 แนวทางในการปฏิบัติที่ดีงาม	 ถูกต้อง	 เป็นธรรม	 ในการ

ประกอบธุรกิจ	 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท	 ซึ่งหมายถึง	 ลูกค้า	 คู่ค้า		

ผู้ขาย	ผู้ถือหุ้น	คู่แข่งขัน	พนักงาน	ราชการ	สังคม/ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	ฯลฯ	

จรรยาบรรณบริษัท

ส่วนที่ 3
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หมวดที่ 1 การปฏิบัติตามกฎหมาย  และกฎระเบียบ 
 ข้อบังคับของบริษัท

	 จรรยาบรรณบริษัท	 เป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 
ทุกระดับของบริษัท	 และบริษัทย่อยทุกบริษัท	 ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ลงนามรับทราบ
หรือไม่
	 ในหลกัการของการประกอบธรุกจิของบรษิทันัน้	การมชีือ่เสยีงในด้านความสจุรติ
เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง	ต่อความส�าเร็จของบริษัท	ทั้งยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้า	และผล
ก�าไรทางธรุกจิเช่นเดยีวกบัชือ่เสยีง	และความดีงามของพนกังานทกุคน	มาตรฐานการปฏบิตัิ
เหล่านี้	 เป็นผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของบริษัทโดยรวมอีกด้วย	 “นโยบายและจรรยา
บรรณบริษัท	”		ประกอบด้วย

 1.	 ข้อพึงปฏิบัติตามกฎหมาย

  วัตถุประสงค์ของบริษัท	คือ	การท�าธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย	และต้องเป็นไป

ตามข้อก�าหนดต่าง	ๆ	และเคารพในสิทธิของคู่ค้า	และลูกค้าของบริษัท	

	 2.	 ข้อพึงปฏิบัติ	:	ตามระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	

	 	 และค�าสั่งต่าง	ๆ	ของบริษัท

	

	 จรรยาบรรณนีเ้ป็นส่วนทีเ่พิม่ข้ึนจากระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ประกาศ	ค�าสัง่อืน่	ๆ 	ของ

บริษทั	หากมข้ีอความใด	ขดัแย้งกบัข้อความในจรรยาบรรณบรษัิท		ให้ใช้ข้อความในจรรยา

บรรณนี้แทน		

	 พนักงานทุกคน	 ทุกระดับต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และ 

ค�าสั่งต่าง	ๆ	ของบริษัท	และของผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป	กล่าวคือ

	 2.1		 ต้องสนับสนุนนโยบาย	 และการปฏิบัติตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง 

ข้อตกลง	 ประกาศ	 หรือหนังสือเวียนของบริษัท	 ซึ่งประกาศให้พนักงาน 

ทุกคนทราบโดยเคร่งครัด
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หมวดที่ 1 การปฏิบัติตามกฎหมาย  และกฎระเบียบ 
 ข้อบังคับของบริษัท

	 จรรยาบรรณบริษัท	 เป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 
ทุกระดับของบริษัท	 และบริษัทย่อยทุกบริษัท	 ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ลงนามรับทราบ
หรือไม่
	 ในหลกัการของการประกอบธรุกจิของบรษิทันัน้	การมชีือ่เสยีงในด้านความสจุรติ
เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง	ต่อความส�าเร็จของบริษัท	ทั้งยังมีผลต่อความเจริญก้าวหน้า	และผล
ก�าไรทางธรุกจิเช่นเดยีวกบัชือ่เสยีง	และความดีงามของพนักงานทกุคน	มาตรฐานการปฏบิติั
เหล่านี้	 เป็นผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของบริษัทโดยรวมอีกด้วย	 “นโยบายและจรรยา
บรรณบริษัท	”		ประกอบด้วย

 1.	 ข้อพึงปฏิบัติตามกฎหมาย

  วัตถุประสงค์ของบริษัท	คือ	การท�าธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย	และต้องเป็นไป

ตามข้อก�าหนดต่าง	ๆ	และเคารพในสิทธิของคู่ค้า	และลูกค้าของบริษัท	

	 2.	 ข้อพึงปฏิบัติ	:	ตามระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	

	 	 และค�าสั่งต่าง	ๆ	ของบริษัท

	

	 จรรยาบรรณนีเ้ป็นส่วนทีเ่พิม่ข้ึนจากระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ประกาศ	ค�าสัง่อืน่	ๆ 	ของ

บรษิทั	หากมข้ีอความใด	ขดัแย้งกบัข้อความในจรรยาบรรณบรษิทั		ให้ใช้ข้อความในจรรยา

บรรณนี้แทน		

	 พนักงานทุกคน	 ทุกระดับต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และ 

ค�าสั่งต่าง	ๆ	ของบริษัท	และของผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป	กล่าวคือ

	 2.1		 ต้องสนับสนุนนโยบาย	 และการปฏิบัติตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง 

ข้อตกลง	 ประกาศ	 หรือหนังสือเวียนของบริษัท	 ซ่ึงประกาศให้พนักงาน 

ทุกคนทราบโดยเคร่งครัด
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 2.2	 ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ		ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม	ตลอดจน 

ต้องรายงานเหตุการณ์อาจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ชือ่เสยีงและทรพัย์สนิ

ของบริษัทโดยเร็ว

	 2.3	 ต้องสุภาพ	ให้เกียรติ	และให้ความนับถือต่อผู้ร่วมงาน

	 2.4	 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความต้ังใจ	 วิริยะอุตสาหะ	 รักษาระเบียบแบบแผน	

และธรรมาภบิาลของบรษิทัเพือ่เป็นแบบอย่างอนัดใีห้แก่พนกังานโดยทัว่ไป	

เพื่อให้บริษัทมีความก้าวหน้าและเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลองธรรม

	 2.5	 ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัท	 ของลูกค้า	 หรือที่ 

เกีย่วกบักจิการ		ใด	ๆ 	ทีบ่รษัิทไม่เปิดเผยโดยเคร่งครดั	การเผยแพร่ข่าวสาร

ต่างๆอันเกี่ยวกับธุรกิจ	 การเงิน	 และตัวบุคคลของบริษัท	 จะต้องกระท�า

ตามแนวทางทีถ่กูต้องเหมาะสมทีไ่ด้รบัอนุญาตเท่านัน้	และต้องกระท�าด้วย

ความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงาน

ของบริษัทและภายหลัง	 จากพ้นสภาพของพนักงานของบริษัท	 พนักงาน

ทุกคนตกลงจะรักษาข้อมูล	 อันเป็นความลับดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นความ

ลับ	หากมีการเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในเรื่องอื่นใด 

นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท	 พนักงานตกลงยินยอม 

รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทตามที่เกิดขึ้นจริงทุกประการ

	 2.6	 ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทโดยมิให้เสียหาย 

หรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือจากภัยพิบัติใด	 ๆ	 เท่าที่สามารถจะท�าได้

อย่างเตม็ที	่รวมทัง้ไม่น�าสิง่ของใด	ๆ 	ไม่ว่าอปุกรณ์หรอืทรพัย์สนิของบรษิทั

ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

	 2.7	 บรหิารงานโดยยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม	รวมทัง้ส่งเสรมิให้มคีณุธรรม

และจริยธรรมในทุกระดับของบริษัท	 ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการ 

แก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท

	 2.8	 ต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	มีความยุติธรรม	ไม่มีอคติ

	 2.9	 ต้องพร้อมที่จะท�างานเป็นทีมและสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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	 2.10	 ต้องปฏิบัติตาม	 ตลอดจนต้องสนับสนุนและช่วยควบคุมก�ากับพนักงานใน

บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อก�าหนดของบริษัทในการใช้

ระบบคอมพิวเตอร์	ข้อมูลคอมพิวเตอร์	ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ

บริษัทอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นไป

ตามกฎหมายคอมพวิเตอร์	กฎหมายลขิสทิธิ	์หรอืกฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	 

และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

	 2.11	 ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 แนวทางการปฏิบัติ	 และ

มาตรการ/ข้ันตอนในการปฏบิติัเพือ่ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทั	

อย่างเคร่งครัด

3.	 	ข้อไม่พึงปฏิบัติ 

 พนักงาน	และผู้บริหารทุกคน	ทุกระดับ	พึงงดเว้นไม่ปฏิบัติ	หรือประพฤติตนไป

ในทางที่จะน�าไป	สู่ความเสื่อมเสียของบริษัท	และของตนเอง	กล่าวคือ

	 3.1	 ใช้เวลาท�างานของบริษัทไปท�าอย่างอื่น	หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว

	 3.2	 ประกอบกิจการอันมสีภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบรษิทั	

ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น	 หรือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีอ�านาจ

ครอบง�าการจัดการ	 ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือ 

โดยอ้อม

	 3.3	 ประพฤติตนไปในทางทีอ่าจท�าให้เสือ่มเสยีต่อต�าแหน่งหน้าท่ีและเกยีรตคิณุ

ของบริษัท

	 3.4	 แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ	หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท

	 3.5	 ท�างานด้วยความประมาทเลินเล่อ	กระท�าการใด	ๆ 	อันไม่เหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี	เพื่อให้งานลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต

	 3.6	 ปกปิด	หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือ

ผู้อื่น	ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

	 3.7	 ขัดขวาง	หรือกระท�าการใดๆ	อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยชอบ 

ของผู้มีอ�านาจหน้าที่ในบริษัท	 หรือออกค�าสั่งใดๆ	 ให้พนักงานปฏิบัต ิ
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	 2.10	 ต้องปฏิบัติตาม	 ตลอดจนต้องสนับสนุนและช่วยควบคุมก�ากับพนักงานใน

บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อก�าหนดของบริษัทในการใช้

ระบบคอมพิวเตอร์	ข้อมูลคอมพิวเตอร์	ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ

บริษัทอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป็นไป

ตามกฎหมายคอมพวิเตอร์	กฎหมายลขิสทิธิ	์หรอืกฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	 

และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

	 2.11	 ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 แนวทางการปฏิบัติ	 และ

มาตรการ/ข้ันตอนในการปฏบิติัเพือ่ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบรษิทั	

อย่างเคร่งครัด

3.	 	ข้อไม่พึงปฏิบัติ 

 พนักงาน	และผู้บริหารทุกคน	ทุกระดับ	พึงงดเว้นไม่ปฏิบัติ	หรือประพฤติตนไป

ในทางที่จะน�าไป	สู่ความเสื่อมเสียของบริษัท	และของตนเอง	กล่าวคือ

	 3.1	 ใช้เวลาท�างานของบริษัทไปท�าอย่างอื่น	หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว

	 3.2	 ประกอบกิจการอันมสีภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั	

ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น	 หรือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีอ�านาจ

ครอบง�าการจัดการ	 ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือ 

โดยอ้อม

	 3.3	 ประพฤตตินไปในทางทีอ่าจท�าให้เสือ่มเสยีต่อต�าแหน่งหน้าทีแ่ละเกยีรติคณุ

ของบริษัท

	 3.4	 แจ้งหรือใช้ข้อความที่เป็นเท็จ	หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท

	 3.5	 ท�างานด้วยความประมาทเลินเล่อ	กระท�าการใด	ๆ 	อันไม่เหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่ดี	เพื่อให้งานลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต

	 3.6	 ปกปิด	หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือ

ผู้อื่น	ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

	 3.7	 ขัดขวาง	หรือกระท�าการใดๆ	อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานโดยชอบ 
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท
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ธรรมเนียมนิยม	แต่หากสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเกินกว่า	3,000	บาท	ต้องแจ้ง 

ให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายทราบทันที

	 3.11	 ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลท่ีสาม	 และ/หรือ	 ใช้อิทธิพลอย่าง 
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นโยบายต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น	และนโยบายด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ของบริษัท

	 3.12	 กระท�าการเพิ่มเติม	 ตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใดๆ	 ในบันทึกหรือ 
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บญัชใีห้ผดิไปจากความเป็นจรงิโดยเจตนา	ไม่ว่าเพือ่จดุประสงค์ใด	ๆ 	กต็าม
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	 3.14	 เป็นบคุคลทีม่หีนีส้นิล้นพ้นตัว	หรือมเีหตุผลอย่างหนึง่อย่างใดตามกฎหมาย

ให้สันนิษฐานได้ว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว

	 3.15	 ไม่รักษาข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท	 หรือที่บริษัทได้มาจาก
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	 3.16	 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

	 3.17	 กระท�าการใด	 ๆ	 อันเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู ้อื่น 

โดยมิชอบ

	 3.18	 ให้หน่วยงานที่ไม ่ใช ่สายจัดซื้อขอการสนับสนุนจากผู ้ค ้าหรือคู ่ค ้า 

(หากมีความจ�าเป็นที่จะต้องขอการสนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ 

ของบรษัิท	ให้หน่วยงานต่างๆ	หารือกบัหน่วยงานจดัซือ้เพือ่เป็นผูร้บัผดิชอบ 

ด�าเนินการ	 ยกเว้น	 การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด	 ให้หน่วยงานด้าน

การตลาดและขายเป็นผู้รับผิดชอบ)

	 3.19	 กระท�าการอันเป็นการละเลย	 หรือเอื้ออ�านวยแก่บุคคลใดๆที่จะเข้ามา

แสวงหาประโยชน์หรือเข้าถึง	 หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์	 ข้อมูล

คอมพวิเตอร์	ข้อมลูจราจรคอมพวิเตอร์ของบรษัิทโดยมชิอบ	หรอืโดยไม่ได้

รบัอนญุาตจากบริษทั	หรือจงใจ	สนับสนุน	ยนิยอมให้เกดิขึน้หรอืมอียูซ่ึง่การ 

กระท�าผิดของผู้ให้บริการตามกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายลิขสิทธิ์	

หรือกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 4.	บทลงโทษและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย	

 

	 4.1	 การฝ่าฝ ืนที่ไม ่ร ้ายแรง	 :	 ผู ้บริหารหรือพนักงานที่กระท�าผิดวินัย	

จะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร	 ซ่ึงจะระบุลักษณะของ

การฝ่าฝืนรวมทั้งมูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั้น	 โดยให้

โอกาสผู ้บริหารและพนักงานดังกล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อ

ผู ้บังคับบัญชา	 หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้น�าเสนอเรื่องดังกล่าว

ต่อคณะกรรมการวินัยซึ่งแต่งต้ังโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพื่อ

พิจารณา	 และให้ถือค�าตัดสินของคณะกรรมการวินัยเป็นที่สิ้นสุด	

หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สองหรือไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนใน

ครั้งแรกตามที่ได้รับหนังสือเตือนนั้น	 ผู ้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว 

จะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด	ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้



48

	 3.16	 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

	 3.17	 กระท�าการใด	 ๆ	 อันเป็นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู ้อื่น 

โดยมิชอบ

	 3.18	 ให้หน่วยงานที่ไม ่ใช ่สายจัดซื้อขอการสนับสนุนจากผู ้ค ้าหรือคู ่ค ้า 

(หากมีความจ�าเป็นที่จะต้องขอการสนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ 

ของบรษิทั	ให้หน่วยงานต่างๆ	หารือกบัหน่วยงานจัดซือ้เพือ่เป็นผูร้บัผดิชอบ 

ด�าเนินการ	 ยกเว้น	 การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด	 ให้หน่วยงานด้าน

การตลาดและขายเป็นผู้รับผิดชอบ)

	 3.19	 กระท�าการอันเป็นการละเลย	 หรือเอื้ออ�านวยแก่บุคคลใดๆที่จะเข้ามา

แสวงหาประโยชน์หรือเข้าถึง	 หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร์	 ข้อมูล

คอมพวิเตอร์	ข้อมลูจราจรคอมพวิเตอร์ของบรษัิทโดยมชิอบ	หรือโดยไม่ได้

รบัอนญุาตจากบริษทั	หรือจงใจ	สนับสนุน	ยนิยอมให้เกดิขึน้หรอืมอียูซ่ึง่การ 

กระท�าผิดของผู้ให้บริการตามกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายลิขสิทธิ์	

หรือกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 4.	บทลงโทษและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย	

 

	 4.1	 การฝ่าฝ ืนที่ไม ่ร ้ายแรง	 :	 ผู ้บริหารหรือพนักงานที่กระท�าผิดวินัย	

จะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร	 ซึ่งจะระบุลักษณะของ

การฝ่าฝืนรวมทั้งมูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั้น	 โดยให้

โอกาสผู ้บริหารและพนักงานดังกล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อ

ผู ้บังคับบัญชา	 หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้น�าเสนอเรื่องดังกล่าว

ต่อคณะกรรมการวินัยซึ่งแต่งต้ังโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพื่อ

พิจารณา	 และให้ถือค�าตัดสินของคณะกรรมการวินัยเป็นที่สิ้นสุด	

หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สองหรือไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนใน

ครั้งแรกตามที่ได้รับหนังสือเตือนนั้น	 ผู ้บริหารหรือพนักงานดังกล่าว 

จะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด	ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 4.2	 การฝ่าฝืนร้ายแรง	:	ซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี้	เช่น	การให้หรือการรับ 

สินบน	การทุจริตคอร์รัปชั่น	การฉ้อโกง	การเปิดเผยข้อมูลความลับ	หรือ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลท่ีสาม	 และการกระท�าใด	 ๆ	 ที ่

เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของบริษัทหรือปกปิดไม่รายงานข้อมูล	 การหารือ	

หรือเอกสารส�าคัญใด	ๆ 	ต่อผู้บังคับบัญชา	บริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้างโดย

ไม่จ่ายค่าชดเชยและโดยไม่จ�าเป็นต้องออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์

อักษรก่อน

	 (	 รายละเอียด	 :	 ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย	 ศึกษาได้จาก	 คู ่มือพนักงาน	 

หมวดที่	8	เรื่องวินัย	และการลงโทษ	)
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หมวดที่ 2  นโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

บริษัท	พี.ซี.เอส.แมชีน	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ตระหนักถึงความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วย

ความซื่อสัตย์	โปร่งใส	เป็นธรรม	และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	อย่างเท่าเทียมกัน	

จึงได้ก�าหนด	“นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”	ขึ้น	

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ไปพร้อมกับการพัฒนา	สู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

1. ห้ามกรรมการ	 ผู ้บริหาร	 ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ	 และพนักงานทุกคนของ	

บริษัท	กระท�าการใด	ๆ	ที่เป็นการทุจริต	คอร์รัปชั่น	ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม	

โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกหน่วยงานและทุกบริษัทย่อย		

2.	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัททุกคน	ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบาย

แนวทางการปฏิบัติ	 และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต	

คอร์รัปชั่น	 ที่บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เก่ียวข้องสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่าง 

ถูกต้อง

3.	 บริษัทจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	 คอร์รัปชั่นภายใน 

บริษัท	 ทุกปี	 รวมถึงการน�านโยบายการต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปช่ันและแผน 

การก�ากับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ	 และจัดให้มีคู ่มือแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ 
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	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

1. ห้ามกรรมการ	 ผู ้บริหาร	 ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ	 และพนักงานทุกคนของ	

บริษัท	กระท�าการใด	ๆ	ที่เป็นการทุจริต	คอร์รัปชั่น	ไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม	

โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกหน่วยงานและทุกบริษัทย่อย		

2.	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัททุกคน	ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบาย

แนวทางการปฏิบัติ	 และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือต่อต้านการทุจริต	

คอร์รัปชั่น	 ที่บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เก่ียวข้องสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่าง 

ถูกต้อง

3.	 บริษัทจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	 คอร์รัปชั่นภายใน 

บริษัท	 ทุกปี	 รวมถึงการน�านโยบายการต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่นและแผน 

การก�ากับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ	 และจัดให้มีคู ่มือแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ 
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แนวทางการปฏิบัติ	 และการพัฒนามาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้าน 

การทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 แก่ผู ้บริหารและพนักงาน	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

ในการด�าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 กรรมการ 

ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน	 ทุกระดับ	 ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง	 

ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริต	 

คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง

4.	 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	 เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการ 

ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม	 รับประกันให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และยกระดับค่านิยม 

ความซื่อสัตย์	สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	

5.	 บริษัทมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใส	และถูกต้องแม่นย�า	ครอบคลุม

ทั้งด้านการเงินและการด�าเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึก

ข้อมูล	 รวมถึงกระบวนการอื่น	 ๆ	 ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ/ขั้นตอนในการ

ปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 มีการสอบทาน	 มีการตรวจสอบภายในเพื่อ

ยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้าน 

การทุจริต	 คอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการ 

คอร์รัปชั่นของบริษัท	 และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	 รวมถึงข้อก�าหนดของกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง		ผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัช่ันนี	้ประธานเจ้าหน้าที ่

บริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

6.	 บริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่ลดต�าแหน่งลงโทษ	 หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ีปฏิเสธ 

การคอร์รัปชั่น	แม้ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

7.	 กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันของบริษัทต้องเป็นผู ้น�าตัวอย่าง 

ในการต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม	 จริยธรรม 

และด�าเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด�าเนินงานตาม 

กรอบและขัน้ตอนของแนวร่วมปฏบิติั	(Collective	Action	Coalition)	ของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต	
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 การคอร์รัปชั่น	 หมายถึง	 การให้หรือรับสินบน	 (giving	 or	 accepting	 bribes) 

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด	ๆ	โดยการน�าเสนอ	(offering)	การให้ค�ามั่นสัญญา	(promising) 

การขอ	 (soliciting)	การเรียกร้อง	 (demanding)	ซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด 

ทีไ่ม่เหมาะสมกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั	หน่วยงานของรฐั	หน่วยงานเอกชน	หรอื	ผูม้หีน้าที	่ไม่ว่า
จะโดยทางตรงและทางอ้อม	ในทกุ	ๆ 	กจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุ	เพือ่ผลประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ	ตนเอง	ครอบครัว	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	 
ข้อบังคับ	ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น	หรือจารีตทางการค้า	 ให้กระท�าได้และให้ 
หมายความรวมถึง	 การบริจาคเพื่อการกุศล	 การให้ของขวัญทางธุรกิจการจ่ายค่าบริการ 
ต้อนรบัและค่าใช้จ่ายส�าหรับการเลีย้งรับรองทางธรุกจิ	การให้เงนิสนับสนนุ	(sponsorships) 
กิจกรรมใดๆ	 ที่ถูกกระท�าอย่างไม่โปร่งใสและมีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
/เอกชนด�าเนินการใด	ๆ	ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง	

	 บริษัทมีนโยบายไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง	ทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 1.	 หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบาย	มาตรการต่อต้าน

	 	 การทุจริต	คอร์รัปชั่น

	 คณะกรรมการบริษัท	

1.	 ก�าหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัท			

2.	 ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท	 อนุมัต ิ
การน�านโยบาย	 และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร	

3.	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นในทุก	ๆ	รูปแบบในทุก	ๆ	กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม

องค์กร
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	 คณะกรรมการบริษัท	

1.	 ก�าหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัท			

2.	 ก�าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท	 อนุมัต ิ
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คอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร	

3.	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นในทุก	ๆ	รูปแบบในทุก	ๆ	กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม

องค์กร
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4.	 ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 มาตรการ/ข้ันตอนในการปฏิบัติเพื่อ 

ต่อต้านการทุจริต	คอร์รปัชัน่ของบรษัิทอย่างเคร่งครดั	รวมถึงเป็นแบบอย่างทีด่ใีนเรือ่ง

ของความซื่อสัตย์	โปร่งใสและเป็นธรรม	และให้ค�าปรึกษา	ค�าแนะน�าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่มีข้อสงสัย	ข้อซักถามต่าง	ๆ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

1.	 ก�ากับดูแลระบบรายงานทางการเงินและบัญชี	ระบบควบคุมภายใน	ระบบตรวจสอบ

ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	 คอร์รัปช่ันของบริษัท,	

การจัดท�ารายงานทางการเงิน	 และกระบวนการอื่นท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการ/ข้ันตอน

ในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 มีความ

รัดกุม	เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	

2.	 สอบทาน	 และรายงานผลการสอบทาน	 การควบคุมภายใน	 และการตรวจสอบต่อ 

คณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

3.	 ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 แนวทางการปฏิบัติ	 มาตรการ/ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี 

ในเร่ืองของความซือ่สตัย์	โปร่งใสและเป็นธรรม	ให้ค�าปรกึษา	ค�าแนะน�าแก่ผูท่ี้เกีย่วข้อง 

ที่มีข้อสงสัย	ข้อซักถามต่าง	ๆ

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 

1.	 ก�าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริม	 สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	 คอร์รัปชั่นภายในบริษัทมาตรการ/ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น	เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก	ๆ	ฝ่าย			

2.	 สอบทาน	 ตรวจสอบ	 และทบทวนความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในการ 

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือต่อต้านการทุจริต	 

คอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	และข้อก�าหนดของกฎหมาย
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3.	 รายงานผลการสอบทาน	การทบทวน	การควบคุมภายใน	และการตรวจสอบการปฏบัิติ

ตามมาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏบิติัเพ่ือต่อต้านการทจุรติ	คอร์รปัชัน่	ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ	 และสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน	 ต่อคณะ

กรรมการบริษัทโดยตรง			(กรณีจ�าเป็น	เร่งด่วน)

4.	 ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	แนวทางการปฏิบัติ	มาตรการ/ขั้นตอน

ในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่นของบริษัท	อย่างเคร่งครัด	 รวมถึงเป็น

แบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์	โปร่งใสและเป็นธรรม

5.	 ต้องตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่	 ให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	 เพื่อสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	

	 คณะท�างาน	บริหารความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

1.	 แต่งตั้งขึ้นจากผู ้รับผิดชอบของฝ่ายต่าง	 ๆ	 ในผังองค์กร	 	 มีหน้าท่ีด�าเนินการ 

ต่าง	 ๆ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 และมาตรการ/ข้ันตอนใน

การปฏบิตัเิพ่ือต่อต้านการทจุรติ	คอร์รปัชัน่	ได้ถกูน�าไปใช้ภายในองค์กรอย่างเคร่งครดั	 

ทั่วทั้งองค์กร

2.	 มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	 คอร์รัปช่ันภายใน 

บริษัท	และจัดท�ามาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่นให้

เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้น	ๆ 	

น�าเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และคณะกรรมการบริษัท	เพื่ออนุมัติและประกาศ

ใช้ต่อไป

3.	 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย	 และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น	ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก�าหนด	

4.	 ตระหนักและให้ความส�าคัญในการเผยแพร่	 ให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	 เพื่อสร้างความ

เข้าใจเกีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติ	คอร์รปัชัน่ให้แก่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน

ทุกคน
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง		

 l	 หมายถึง	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งท�าหน้าที่และรับผิดชอบในการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 กรณีมีข้อร้องเรียน	 กรรมการบริษัท	 ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร	 หรือกรรมการผู ้ จัดการ	 และให้รายงานผลการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการบริษัท				

 l	 หมายถึง	 ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่าย	 หรือผู้จัดการแผนกจากหน่วยงานที่ 

ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน	 หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน	 และ

หน่วยงานทรัพยากรบุคคล	 ซึ่งบริษัทจะตั้งขึ้น	 เพื่อท�าการพิจารณารายละเอียด 

ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง	ๆ	เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งภายใน

และภายนอกบริษัท	 และให้รายงานผลการการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด	

ต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	

หรือคณะกรรมการบริษัท	ตามความเหมาะสมของเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น

	 พนักงานทุกคน	ทุกระดับ

	 พนักงานทกุคน	มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วกับนโยบายต่อต้านการคอร์รปัช่ัน

แนวทางการปฏิบัติ	และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น		

ดังนี้

1.	 ศึกษา	ท�าความเข้าใจในเนื้อหาสาระ	เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

2.	 ต้องถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	 ไม่ละเว้น	 ฝ่าฝืน	 ไม่ปฏิบัติตาม 

	หรือมีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับนโยบาย	และมาตรการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การทุจริต	คอร์รัปชั่นในทุก	ๆ	กรณี

3.	 ควรท�าหน้าที่ให้ความรู้	 ความเข้าใจกับบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ

ตน	 และบริษัท	 ให้ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย	 และมาตรการต่อต้านการทุจริต	

คอร์รัปชั่นของบริษัท

4.	 เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาฒนโยบาย	 และมาตรการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปช่ันต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบทันที	 และให้ความ 
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ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง	ๆ 	กับหน่วยงานหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย

5.	 พนักงานระดับบริหาร	 และผู้บังคับบัญชา	 ทุกระดับชั้นในทุกหน่วยงานต้องเป็น 

แบบอย่างท่ีดี	 ในการปฏิบัติตามนโยบาย	 และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ตลอดจนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ค�าแนะน�าในข้ันตอนการปฏิบัติ	 ก�ากับ 

ดูแล	 สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาของตนทุกคนได้เข้าใจ	 และมี 

ความสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	เคร่งครัด	โดยทั่วถึง

6.	 กรณีมีข้อสงสัย	 ข้อซักถาม	 มีความไม่แน่ใจ	 ไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจ 

ของตนถูกต้องหรือไม่	 ในแนวทางการปฏิบัติ	 มาตรการ/ข้ันตอนในการปฏิบัติเพื่อ 

ต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 ให้หารือผู้ร่วมงาน	 ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น 

หรือขอค�าแนะน�าจากเลขานุการบริษัท	 กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที ่

บริหาร	เพื่อให้ได้ความกระจ่าง	และสามารถด�าเนินการต่าง	ๆ	ได้อย่างมั่นใจ	ถูกต้อง	

และโปร่งใส

7.	 มีหน้าทีใ่นการประเมนิความเส่ียงท่ีเกีย่วข้องกับการทุจรติ	คอร์รปัชัน่ภายในหน่วยงาน 

ของตน	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในบริษัทร่วมจัดท�ามาตรการ/ขั้นตอนในการ 

ปฏิบัติเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้	 

กับคณะท�างานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท	

2.	 แนวทางการปฏิบัติ	และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 กรรมการ	 ผู ้บริหารและพนักงานทุกคน	 ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน 

การคอร์รปัชัน่อย่างเคร่งครดั	ไม่เข้าไปเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ	ไม่ว่าทางตรง 

หรอืทางอ้อม	โดยคณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดแนวทางการปฏบัิต	ิและมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น	ดังนี้

1.	 บรษิทัมนีโยบายยดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมอืง	ไม่สนบัสนนุให้มนี�าเงนิทนุหรอื

ความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน	 ไปช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด	 ท้ังทาง

ตรงและทางอ้อม	 การช่วยเหลือทางการเมือง	 (Political	 Contributions)	 หมายถึง	

การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน	หรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น	(In-kind)	

เช่น	การให้สิ่งของหรือบริการ	การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง	การ

ซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรท่ีมีความสัมพันธ ์
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ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง	ๆ 	กับหน่วยงานหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย

5.	 พนักงานระดับบริหาร	 และผู้บังคับบัญชา	 ทุกระดับชั้นในทุกหน่วยงานต้องเป็น 

แบบอย่างท่ีดี	 ในการปฏิบัติตามนโยบาย	 และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ตลอดจนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ค�าแนะน�าในข้ันตอนการปฏิบัติ	 ก�ากับ 

ดูแล	 สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาของตนทุกคนได้เข้าใจ	 และมี 

ความสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง	เคร่งครัด	โดยทั่วถึง

6.	 กรณีมีข้อสงสัย	 ข้อซักถาม	 มีความไม่แน่ใจ	 ไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจ 

ของตนถูกต้องหรือไม่	 ในแนวทางการปฏิบัติ	 มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อ 

ต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 ให้หารือผู้ร่วมงาน	 ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น 

หรือขอค�าแนะน�าจากเลขานุการบริษัท	 กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหาร	เพื่อให้ได้ความกระจ่าง	และสามารถด�าเนินการต่าง	ๆ	ได้อย่างมั่นใจ	ถูกต้อง	

และโปร่งใส

7.	 มีหน้าทีใ่นการประเมนิความเส่ียงท่ีเกีย่วข้องกับการทุจรติ	คอร์รัปชัน่ภายในหน่วยงาน 

ของตน	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในบริษัทร่วมจัดท�ามาตรการ/ขั้นตอนในการ 

ปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับความเส่ียงที่ประเมินได้	 

กับคณะท�างานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท	

2.	 แนวทางการปฏิบัติ	และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 กรรมการ	 ผู ้บริหารและพนักงานทุกคน	 ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน 

การคอร์รปัชัน่อย่างเคร่งครดั	ไม่เข้าไปเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ	ไม่ว่าทางตรง 

หรอืทางอ้อม	โดยคณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดแนวทางการปฏบิตั	ิและมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น	ดังนี้

1.	 บรษิทัมนีโยบายยดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมอืง	ไม่สนบัสนนุให้มนี�าเงินทนุหรอื

ความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน	 ไปช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด	ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม	 การช่วยเหลือทางการเมือง	 (Political	 Contributions)	 หมายถึง	

การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน	หรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น	(In-kind)	

เช่น	การให้สิ่งของหรือบริการ	การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง	การ

ซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรท่ีมีความสัมพันธ ์
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ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง	 การเป็นตัวแทนบริษัทเพ่ือร่วมด�าเนินการเกี่ยวกับ 

การรณรงค์ทางการเมือง	ฯลฯ

2.	 การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทในการบริจาคเพื่อการกุศล	 จะต้องกระท�า 

อย่างเปิดเผย	 กระท�าในนามบริษัทเท่าน้ัน	 และด�าเนินการผ่านข้ันตอนการอนุมัติ 

โดยผู้มีอ�านาจของบริษัท	 โดยต้องเป็นการบริจาคให้กับองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อ 

สังคมและไม่มีส ่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใด	 ๆ	 เช่น	 มูลนิธิ	 

องค์กรสาธารณกุศล	 วัด	 สถานศึกษา	 สถาพยาบาล	 เป็นต้น	 ทั้งนี้จะต้องมีการ 

ออกหลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้	 ก�าหนดวงเงินไม่เกิน	 

100,000	บาท/ครั้ง

3.	 การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเป็นเงินสนับสนุน	 (Sponsorships)	 จะต้อง

กระท�าอย่างเปิดเผย	กระท�าในนามบรษัิทเท่าน้ัน	และด�าเนนิการผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิ

โดยผูม้อี�านาจของบรษัิท	โดยเงนิสนบัสนนุทีจ่่ายไป	ต้องมวีตัถปุระสงค์เพือ่ธรุกจิ	สร้าง

ภาพลักษณ์หรือชือ่เสยีงท่ีดีให้กบับรษัิท	ทัง้นีจ้ะต้องมีการออกหลักฐานรบัรองทีน่่าเชือ่

ถือ	ระบุวัตถุประสงค์และผู้รับเงินที่ชัดเจน	สามารถตรวจสอบได้	ก�าหนดวงเงินไม่เกิน	

100,000	บาท/ครั้ง

4.	 ต้องไม่รับหรือให้ของขวัญ	 ของที่ระลึกใด	 ๆ	 กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องงาน 

ที่ตนรับผิดชอบอยู่	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานเอกชนและคู่ค้าทางธุรกิจ	 เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

และเป็นการชักน�าให้เกิดการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน	 เว้นแต่เป็นการให ้

หรือรับของขวัญ	ของที่ระลึกตามโอกาสหรือวาระต่าง	ๆ	ที่เหมาะสม	เช่น	การให้ตาม 

ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้า	 และต้องมีมูลค่าไม่มากเกิน 

ปกติวิสัย	 ทั้งนี้การได้รับหรือจะให้ของขวัญ	 ของท่ีระลึกใด	 ๆ	 ท่ีมูลค่าเกินกว่า	 

3,000	 บาท/ช้ิน/ครั้ง	 หรือต่อคน	 ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายทราบ	และอนุมัติก่อนการด�าเนินการต่อไป

5.	 การใช้จ่ายส�าหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ	 และการใช้จ่ายอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

กับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ	 สามารถกระท�าได้แต่ต้องอยู ่ในระดับและ 

ขอบเขตที่เหมาะสม	 มีความสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้	 ก�าหนดวงเงินไม่เกิน 
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50,000	บาท/คร้ัง	และเพือ่ให้เกดิความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	บรษิทัมกีระบวนการ

ในการตรวจสอบงานขายและการตลาดอย่างสม�า่เสมอ	เกีย่วกบัความเสีย่งต่อการเกดิ

คอร์รัปชั่น	รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม	

6.	 ในการจัดซื้อจัดจ้าง	 ต้องด�าเนินการผ่านข้ันตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด	 มีความ 

โปร่งใส	 รัดกุม	 และสามารถตรวจสอบได้	 โดยบริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบ 

งานจัดซื้อ	 และท�าสัญญาอย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปช่ัน	 

รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม	

7.	 กรรมการและผู ้บริหารต้องตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู ้ 

ให้ค�าปรึกษา	เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท 

ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดี	 ในเรื่องของความซื่อสัตย์	 โปร่งใส 

และเป็นธรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม 

หน้าที่และความรับผิดชอบ	 รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติ

ตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ		

	 7.1 บริษัทมีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	 แก่คณะกรรมการผู้บริหารและ 

พนักงาน	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง	 เกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น		และให้รู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้	

	 7.2 บริษัทมีกระบวนการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่	 เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ 

เก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 และให้รู้ถึงบทลงโทษหากพนักงาน 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้		
8.	 บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท 

ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นต้ังแต่การคัดเลือกการอบรม	 การประเมินผลงาน	
การให้ผลตอบแทน	และการเลื่อนต�าแหน่ง

9.	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน	 แม้การกระท�าน้ันจะท�าให ้
บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ	ก็จะไม่ส่งผลทางลบต่อต�าแหน่งหน้าที่การงาน	หรือถูก
ลงโทษใด	ๆ

10.	หากพนักงานพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	 ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม	 ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว	 ควรแจ้งให้บริษัท
ทราบทันที	ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายนี้
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50,000	บาท/ครัง้	และเพือ่ให้เกดิความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	บริษทัมกีระบวนการ

ในการตรวจสอบงานขายและการตลาดอย่างสม�า่เสมอ	เกีย่วกบัความเส่ียงต่อการเกดิ

คอร์รัปชั่น	รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม	

6.	 ในการจัดซ้ือจัดจ้าง	 ต้องด�าเนินการผ่านข้ันตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด	 มีความ 

โปร่งใส	 รัดกุม	 และสามารถตรวจสอบได้	 โดยบริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบ 

งานจัดซื้อ	 และท�าสัญญาอย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น	 

รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม	

7.	 กรรมการและผู ้บริหารต้องตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู ้ 

ให้ค�าปรึกษา	เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท 

ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดี	 ในเร่ืองของความซื่อสัตย์	 โปร่งใส 

และเป็นธรรมเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ	 รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติ

ตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ		

	 7.1 บริษัทมีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	 แก่คณะกรรมการผู้บริหารและ 

พนักงาน	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง	 เกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น		และให้รู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้	

	 7.2 บริษัทมีกระบวนการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่	 เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ 

เก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 และให้รู้ถึงบทลงโทษหากพนักงาน 

ไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้		
8.	 บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท 

ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นต้ังแต่การคัดเลือกการอบรม	 การประเมินผลงาน	
การให้ผลตอบแทน	และการเลื่อนต�าแหน่ง

9.	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น	 แม้การกระท�าน้ันจะท�าให ้
บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ	ก็จะไม่ส่งผลทางลบต่อต�าแหน่งหน้าที่การงาน	หรือถูก
ลงโทษใด	ๆ

10.	หากพนักงานพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	 ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม	 ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว	 ควรแจ้งให้บริษัท
ทราบทันที	ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายนี้
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

11.	บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	 เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติ

ที่ไม่เหมาะสม	โดยการตรวจสอบ	และควบคุมภายในโดยคณะท�างาน	และหน่วยงาน

ภายนอกตามที่บริษัทเห็นสมควร		

3.	 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 บริษัทก�าหนดช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์และ 

รายงานประจ�าปี	 โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้หลายช่องทางท้ังทาง 

เว็บไซต์	อีเมล์	หรือไปรษณีย์		ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย	พนักงานสามารถเข้าถึงได ้

อย่างมั่นใจ	 ทั้งกรณีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 และการส่งข้อซักถามข้อสงสัย 

หรือการขอค�าแนะน�าต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

เนื่องจากบริษัทมีระบบการรักษาความลับและมาตรการคุ ้มครองพนักงานทุกคน 

เพ่ือไม่ให้มีความเสี่ยงใด	 ๆ	 เกิดขึ้นในภายหลังการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและ 

ข้อซักถามต่าง	ๆ		(ดูช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	ในจรรยาบรรณบริษัท)

	 กรณีที่ไม่แน่ใจ	 ไม่อาจตัดสินใจได้ว ่าการตัดสินใจของตนถูกต้องหรือไม่ 

หรือมีข้อสงสัย	 ข้อซักถาม	 เก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

ให้พนักงานหารือผู้ร่วมงาน	 ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น	 หรือขอค�าแนะน�าจาก 

เลขานุการบริษัท	 กรรมการผู ้ จัดการ	 หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยตรง 

ในทุกกรณี	ทั้งในสถานการณ์ปกติ	หรือกรณีเร่งด่วน

4.	 การรักษาความลับและมาตรการคุ้มครอง

  เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่กระท�าโดยเจตนา
สุจริต	 บริษัทจะปกปิดข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน	 โดยจ�ากัดให้
รู้ได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือเป็นการ 
เปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้น
		 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทย่อย(แล้วแต่กรณี)	 มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควรเพื่อ 
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ	 ผู้ร้องเรียน	 พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการตรวจสอบหา 

ข้อเท็จจริง	โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบใด	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้น
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5.	 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

	 เมือ่บริษัทได้รบัแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีนไม่ว่าจากภายในหรอืภายนอกบรษิทั 

จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายหรือผู้จัดการแผนกจากหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน	 หน่วยงาน 

ต้นเรือ่งของผู้ถกูร้องเรียน	และหน่วยงานทรพัยากรบคุคล	เพือ่ท�าการพจิารณารายละเอยีด

ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง	ๆ	

	 ในกรณีที่มีการร ้องเรียนกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

	 หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�าการทุจริตจริง	 บริษัทจะแจ้งให ้

ผู้ถูกกล่าวหารับทราบและให้สิทธิพิสูจน์	 โดยหาข้อมูลหรือหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ 

มาแสดงต่อคณะกรรมการฯ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 	 มีหน้าท่ีรายงานข้อเท็จจริงท้ังหมดต่อ 

กรรมการผู ้จัดการบริษัทย่อย	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ 

หรือคณะกรรมการบริษัท	ตามความเหมาะสมของเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น

6.		การลงโทษและการแจ้งผลการด�าเนินการ

	 การลงโทษพนกังานทีก่ระท�าผดิ	ให้เป็นไปตามระเบียบการลงโทษทางวนิยัของบริษัท	 

และ/หรือ	 โทษทางกฎหมาย	 ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�า	 และ

ความร้ายแรงของความผิดนั้น	ๆ		

 1.	 กรณีผู้กระท�าผิดเป็นกรรมการบริษัท	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบหารือร่วมกับ 

ประธานกรรมการบรษิทั	พจิารณาก�าหนดโทษทางวนิยัตามทีเ่ห็นสมควร	และ/หรอื 

ให้ด�าเนินการตามกฎ	 ระเบียบว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	 	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 2.	 กรณผีูก้ระท�าผดิเป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	ให้คณะกรรมการตรวจสอบหารอื

ร่วมกับประธานกรรมการบริษัท	พิจารณาก�าหนดโทษทางวินัยตามที่เห็นสมควร	
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ	 ตัดค่าจ้าง	 พักงานช่ัวคราวโดยไม่ได้รับ 

ค่าจ้าง	หรือให้ออกจากงาน	ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�า

และความร้ายแรงของความผิดนั้น	ๆ		

	 3.	 กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู ้ร ้องเรียนได้	 บริษัทจะแจ้งผลการ 

ด�าเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

7.	 นโยบายการสื่อสาร	 และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ	

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

  เพ่ือให้พนักงานทกุคน	ทกุระดับ	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบรษัิท	และสาธารณชนได้

รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	และมาตรการต่อต้านการคอร์รปัช่ันของบรษัิท

อย่างทั่วถึง	 บริษัทจึงก�าหนดช่องทางในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน	 

ไว้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ดังนี้

	 7.1	 การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กร	  

  1.	 ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย

	 	 2.	 เผยแพร่ใน	intranet	ของบริษัท

	 	 3.	 จัดการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคน	อย่างต่อเนื่อง

	 	 4.	 การจัดกิจกรรม	 หรือรณรงค์ร่วมกันระหว่างพนักงาน	 ผู้บริหาร	 โดยมีการ 

สอดแทรกวัตถุประสงค์	 สนับสนุนแนวนโยบาย	 และมาตรการต่อต้านการทุจริต	

คอร์รัปชั่น	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 7.2	 การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลภายนอกองค์กร		

  1. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท		

	 	 2.	 รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ�าปี	(56-1)	รายงานประจ�าปี	(56-2)		

	 	 3.	 การแจ้งโดยจดหมาย	 การจัดประชุมชี้แจงให้	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 และผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสยีของบรษัิททกุฝ่ายทราบ	เกีย่วกบันโยบายและมาตรการต่อต้านการ

ทุจริต	คอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ
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	 	 4.	 จดัท�าสญัลกัษณ์	หรอืสือ่ใด	ๆ 	ทีแ่สดงถงึ	แนวนโยบายการต่อต้านการทุจรติ

คอร์รัปชั่น	บนสิ่งของเพื่อให้แก่ลูกค้า	หรือคู่ค้า	เช่น	ในช่วงเทศกาลต่าง	ๆ	

หรือในโอกาสทางธุรกิจ	หรือในการส่งเสริมการขายของบริษัท

 บริษัทจะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน	 ประสบการณ์	 แนวปฏิบัติที่ดี

และแนวทางความส�าเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการท�ารายงานทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	

ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย	โดยการสนับสนุนให้มีการริเริ่มโครงการระดับประเทศ

เพื่อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่		เป็นธรรม	โปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงให้มั่นใจว่า

มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		

	 นอกจากน้ีบรษัิทจะมส่ีวนร่วมในการเสวนา	และร่วมอภปิรายแสดงความคดิเหน็

ในการประชุมต่าง	ๆ 	เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกังวลและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผล

ต่อธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์	สุจริตและความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ

	 บริษัทจะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	คู่ค้า	และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

อืน่	ๆ 	โดยการสร้างแนวร่วมปฏบิติั	และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทจุรติ	คอร์รปัชัน่		

ดังนี้

	 ก)	 บริษัทจะร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี	 และกรอบความคิดเพื่อมุ ่งหวังให ้

ทุกองค์กรที่เป็นแนวร่วมปฏิบัติได้น�าไปใช้เพื่อช่วยกันบรรลุเป้าหมายตาม

โครงการ

	 ข)	 บริษัทจะเข้าร่วม	 Integrity	 Pacts	 กับองค์กรอื่น	 และหน่วยงานภาครัฐ	 

ในการประมูลและจัดซื้อสิ่งของ	วัตถุดิบอุปกรณ์และการก่อสร้าง

	 ค)	 บริษัทจะร่วมมอืและร่วมคิดเพือ่พฒันาจรรยาบรรณธรุกจิท่ีสามารถใช้ได้กบั

ทุกองค์กร	และเป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

	 ง)	 บริษัทจะร่วมในการสร้างมาตรการและระบบตรวจสอบเพ่ือส่งเสริม 

ความโปร่งใส	ซื่อสัตย์	สุจริต	ในการประกอบธุรกิจ

	 จ)	 บริษัทจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม	 และสื่อในการสร้างจิตส�านึกและ 

การให้การศึกษาแก่สาธารณะ	 เพื่อเปลี่ยนค่านิยมไปสู่การต่อต้านและ 

การประฌามการทุจริตในทุกรูปแบบ
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	 	 4.	 จดัท�าสญัลกัษณ์	หรอืสือ่ใด	ๆ 	ทีแ่สดงถงึ	แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น	บนสิ่งของเพื่อให้แก่ลูกค้า	หรือคู่ค้า	เช่น	ในช่วงเทศกาลต่าง	ๆ	

หรือในโอกาสทางธุรกิจ	หรือในการส่งเสริมการขายของบริษัท

 บริษัทจะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน	 ประสบการณ์	 แนวปฏิบัติที่ดี

และแนวทางความส�าเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการท�ารายงานทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	

ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย	โดยการสนับสนุนให้มีการริเริ่มโครงการระดับประเทศ

เพื่อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่		เป็นธรรม	โปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงให้มั่นใจว่า

มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		

	 นอกจากนีบ้รษิทัจะมส่ีวนร่วมในการเสวนา	และร่วมอภปิรายแสดงความคดิเหน็

ในการประชุมต่าง	ๆ 	เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกังวลและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผล

ต่อธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์	สุจริตและความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ

	 บริษัทจะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	คู่ค้า	และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

อืน่	ๆ 	โดยการสร้างแนวร่วมปฏบิติั	และการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทจุริต	คอร์รปัชัน่		

ดังนี้

	 ก)	 บริษัทจะร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี	 และกรอบความคิดเพื่อมุ ่งหวังให ้

ทุกองค์กรที่เป็นแนวร่วมปฏิบัติได้น�าไปใช้เพื่อช่วยกันบรรลุเป้าหมายตาม

โครงการ

	 ข)	 บริษัทจะเข้าร่วม	 Integrity	 Pacts	 กับองค์กรอื่น	 และหน่วยงานภาครัฐ	 

ในการประมูลและจัดซื้อสิ่งของ	วัตถุดิบอุปกรณ์และการก่อสร้าง

	 ค)	 บรษัิทจะร่วมมอืและร่วมคดิเพือ่พฒันาจรรยาบรรณธุรกิจทีส่ามารถใช้ได้กบั

ทุกองค์กร	และเป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

	 ง)	 บริษัทจะร่วมในการสร้างมาตรการและระบบตรวจสอบเพื่อส่งเสริม 

ความโปร่งใส	ซื่อสัตย์	สุจริต	ในการประกอบธุรกิจ

	 จ)	 บริษัทจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม	 และสื่อในการสร้างจิตส�านึกและ 

การให้การศึกษาแก่สาธารณะ	 เพื่อเปลี่ยนค่านิยมไปสู่การต่อต้านและ 

การประฌามการทุจริตในทุกรูปแบบ
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 ฉ)	 บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาโครงการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติ 

ตามโครงการ	พร้อมทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค�าปรึกษา 

และผู้ตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการในการ 

ด�าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม	 และยกระดับกระบวนการนี้ให้อยู ่ใน

วฒันธรรมองค์กรเพือ่ส่งเสรมิความยัง่ยนืของโครงการแนวร่วมปฏบิตัใินการ

ต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย	

	 ช)	 บริษัทให้มีการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัต ิ

ในการต่อต้านการทุจริต	ทุก	3	ปี
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หมวดที่ 3 มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  คอร์รัปชั่น

	 หลักการและเหตุผล

	 เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทได้รับการเผยแพร่ 

และน�าไปประยุกต์ใช้ภายในกลุ่มบริษัท	 และบริษัทในเครืออย่างถูกต้องและทั่วถึง	 บริษัท 

จึงก�าหนด	 “มาตรการ/ขั้นตอน	 ในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต	 คอร์รัปช่ัน”	 	 ขึ้น 

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย	

1.	 ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	 ขั้นตอนการท�างานที่ชัดเจน	 เหมาะสมกับความเสี่ยง 

ด้านคอร์รัปชั่นที่บริษัทประเมินได้	

2.	 การตัดสินใจในการด�าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้

รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ	ท�าให้เกิดการป้องกันในทุกๆ	 กิจกรรมทาง

ธรุกิจของบริษทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	สามารถตรวจสอบได้ในทกุ	ๆ 	กระบวนการ	

	 ข้อก�าหนดในการจัดท�ามาตรการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน	 ด้านการต่อต้าน	

การทุจริตคอร์รัปชั่น

3.	 มาตรการ	 ต้องสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 และได้รับอนุมัติโดย 

คณะกรรมการบริษัท	

4.	 มาตรการ	 ต้องก�าหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีบริษัท 

ประเมินได้จากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะ 

เกิดขึ้นกับบริษัท	

5.	 กระบวนการก�าหนดมาตรการต้องครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ตั้งแต่กระบวนการสรรหา	 หรือการคัดเลือกบุคคลากร	 การเลื่อนข้ันเลื่อนต�าแหน่ง 

การฝึกอบรม	 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน	 และการให้ผลตอบแทน 

โดยก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ	 ต้องสื่อสารเพื่อท�าความเข้าใจกับพนักงาน 

เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให ้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

ขั้นตอนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส	และข้อร้องเรียน

1.	 เงื่อนไข	ระยะเวลา	และการพิจารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 1.1 รายละเอียดของเบาะแส	หรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริงมีความชัดเจนหรือ

เพียงพอต่อการที่จะน�าสืบค้นหาข้อเท็จจริง	และด�าเนินการต่อไปได้

	 1.2	 เลขานกุาร	หรอืผูป้ระสานงาน	ท�าหน้าทีล่งทะเบยีนรบัข้อร้องเรยีนและตอบกลบั 

การรับเรื่อง	ให้			ผู้ยื่นข้อร้องเรียนทราบ	ภายใน	3	วัน	หลังจากได้รับลงทะเบียน

รับข้อร้องเรียนนั้น	ๆ

	 1.3	 ข้อร้องเรียนต่าง	 ๆ	 จะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

	เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง	และด�าเนินการตามระเบียบบริษัท	ต่อไป

	 1.4	 ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนนิการตามเรือ่งทีร้่องเรยีน	ขีน้อยูก่บัความซบัซ้อน

ของเรื่อง	และความเพียงพอของข้อมูล	เอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน	

รวมถึงข้อมูล	เอกสารหลักฐาน	และค�าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา	แต่ไม่เกิน	30	วัน 

ท�าการ	 หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 	 เลขานุการบริษัท	 หรือ 

ผู้ประสานงาน	 จะแจ้งความคืบหน้าผลการด�าเนินการให้	 ผู้ร้องเรียนทราบ 

อย่างสม�่าเสมอ	ตามความเหมาะสม

	 1.5	 ผู้ประสานงาน	 คือ	 ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก	 กรรมการ	 ประธานเจ้าหน้าที่ 

บริหาร	หรือกรรมการผู้จัดการ	แล้วแต่กรณี

2.	 การรวบรวมข้อเท็จจริง

 	 	 เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแส	หรือข้อร้องเรียน	 ไม่ว่าจากภายใน	หรือภายนอก	

บริษัทจะรวบรวม		เอกสารหลักฐานประกอบต่าง	ๆ	เพื่อส่งให้	คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง	เพื่อด�าเนินการต่อไป

3.	 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

  คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ท�าหน้าที่พิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริง

และหลักฐานประกอบต่างๆ	คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
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	 3.1	 ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่าย	หรือ

	 3.2	 ผู้จัดการแผนกจากหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน

	 3.3	หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน	และ	

	 3.4	หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

		 	 ในกรณมีกีารร้องเรียนกรรมกาบริษัท	หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารคณะกรรมการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง		ได้แก่		คณะกรรมการตรวจสอบ

4.	 การก�าหนดมาตรการด�าเนินการ

	 4.1	กรณพีบว่า	มเีหตุอนัควรเชือ่ว่าผูถ้กูกล่าวหาได้กระท�าการทจุรติจรงิ	บรษิทัจะแจ้ง

ให้ผู้ถกูกล่าวหารบัทราบ	และให้สทิธพิสิจูน์โดยหาข้อมลู	หรอืหลกัฐานแสดงความ

บริสุทธิ์มาแสดง	ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

	 4.2	กรณีเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ	 หรือ	 พบว่าผู้ถูก

กล่าวหา	 ไม่มีความผิดจริง	 อาจเกิดจากความเข้าใจผิด	 	 ให้คณะกรรมการตรวจ

สอบข้อเท็จจริง	 ส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล	 และความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ร้องเรียนนั้น	 ต่อไปที่ประธานกรรมการบริษัท	 หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

หรอืกรรมการผูจ้ดัการ	โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชา	ตามล�าดบัขัน้	เพือ่ขอแนวทางการ

ด�าเนินการทีเ่หมาะสมต่อไป	หากประธานกรรมการบรษิทัหรอืประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	 หรือกรรมการผู้จัดการเห็นว่า	 ไม่สามารถด�าเนินการตามข้อร้องเรียนได้		 

ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป	

	 4.3	สรุปรายละเอียดขั้นตอนการด�าเนินการ	(ดูในหน้าที่	67	)
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	 3.2	 ผู้จัดการแผนกจากหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน

	 3.3	หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียน	และ	

	 3.4	หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

		 	 ในกรณมีกีารร้องเรยีนกรรมกาบริษทั	หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารคณะกรรมการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง		ได้แก่		คณะกรรมการตรวจสอบ

4.	 การก�าหนดมาตรการด�าเนินการ

	 4.1	กรณพีบว่า	มเีหตอุนัควรเชือ่ว่าผูถ้กูกล่าวหาได้กระท�าการทจุริตจริง	บริษทัจะแจ้ง

ให้ผูถู้กกล่าวหารบัทราบ	และให้สทิธพิสิจูน์โดยหาข้อมลู	หรือหลักฐานแสดงความ

บริสุทธิ์มาแสดง	ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

	 4.2	กรณีเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ	 หรือ	 พบว่าผู้ถูก

กล่าวหา	 ไม่มีความผิดจริง	 อาจเกิดจากความเข้าใจผิด	 	 ให้คณะกรรมการตรวจ

สอบข้อเท็จจริง	 ส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล	 และความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่ร้องเรียนนั้น	 ต่อไปที่ประธานกรรมการบริษัท	 หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

หรอืกรรมการผูจ้ดัการ	โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชา	ตามล�าดบัขัน้	เพือ่ขอแนวทางการ

ด�าเนนิการทีเ่หมาะสมต่อไป	หากประธานกรรมการบรษิทัหรอืประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร	 หรือกรรมการผู้จัดการเห็นว่า	 ไม่สามารถด�าเนินการตามข้อร้องเรียนได้		 

ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป	

	 4.3	สรุปรายละเอียดขั้นตอนการด�าเนินการ	(ดูในหน้าที่	67	)
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	 มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น

1.	 การเป็นกลางทางการเมือง	

 บริษัทประกาศนโยบายชัดเจนให้ทุกหน่วยงานทราบ	 ในเรื่องการไม่ให้การ 

ช่วยเหลือทางการเมือง	 (Political	 Contributions)	 แก่	 พรรคการเมืองใด	 ๆ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 โดยจะไม่มีการอนุมัติเร่ืองใด	 ๆ	 ท่ีเก่ียวกับการร้องขอให ้

ช่วยเหลือทางการเมือง	ดังนี้	

	 1.1	ทางด้านการเงิน	และการลงทุนในกิจกรรมต่าง	ๆ	

	 1.2	การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น	(In-kind)	เช่น	การให้สิ่งของ	หรือการให้บริการ	

	 1.3	การช่วยโฆษณาส่งเสริม	หรือสนับสนุนพรรคการเมือง	

	 1.4	การซ้ือบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุน	 หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรท่ีมีความ

สมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัพรรคการเมอืง	การเป็นตวัแทนบรษิทัเพือ่ร่วมด�าเนนิการเกีย่ว

กับการรณรงค์ทางการเมือง	

	 1.5	อื่น	ๆ	ที่สามารถค้นพบได้ว่า	เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง	ใด	ๆ	ฯลฯ		

2.	 การบริจาคเพื่อการกุศล	

 การด�าเนินการเพื่อการกุศล	ต้องเป็นไปตามมาตรการ	ดังนี้		

	 2.1	ก�าหนดวงเงินไม่เกิน	100,000	บาท/ครั้ง

	 2.2	ต้องกระท�าอย่างเปิดเผย	และกระท�าในนามบริษัทเท่านั้น		

	 2.3	ด�าเนินการอนุมัติ	 ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้มีอ�านาจของบริษัท	 และเป็น

ไปตาม	อ�านาจด�าเนินการเท่านั้น

	 2.4	วัตถุประสงค์การบริจาคเพื่อการกุศล	 ของบริษัท	 คือ	 การบริจาคเพ่ือประโยชน์

ทางสังคม	ดังนั้น	บริษัทจะอนุมัติให้มีการบริจาคเพื่อการกุศล	ให้กับองค์กรที่ท�า

ประโยชน์เพ่ือสังคม	 และไม่มีส่วน	 เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใด	 ๆ	

เช่น	มูลนิธิ	องค์กรสาธารณกุศล	วัด		สถานศึกษา	สถานพยาบาล	เป็นต้น		

	 2.5	หน่วยงาน	หรือองค์กรที่จะได้รับบริจาคจากบริษัท	จะต้องสามารถออกหลักฐาน

รับรอง	 การรับบริจาค	 ที่เชื่อถือได้	 โดยระบุวัตถุประสงค์	 และชื่อผู้รับบริจาคที่
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รับรอง	 การรับบริจาค	 ที่เชื่อถือได้	 โดยระบุวัตถุประสงค์	 และชื่อผู้รับบริจาคที่
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

ชัดเจน	สามารถตรวจสอบได้

	 2.6	กรณทีีห่น่วยงาน	หรือองค์กรเหล่านัน้ไม่สามารถด�าเนินการให้กบับรษัิทได้	บริษทั

จะไม่อนุมัติให้มีการบริจาคให้กับองค์กรนั้น	ๆ

	 2.7	ขั้นตอนการปฏิบัติ			(ดูในหน้า	77)

3.	 การใช้เงิน	หรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเป็นเงินสนับสนุน	 

 3.1 ก�าหนดวงเงินไม่เกิน	100,000	บาท/ครั้ง

	 3.2	ต้องกระท�าอย่างเปิดเผย	และกระท�าในนามบริษัทเท่านั้น		

	 3.3	ด�าเนินการอนุมัติ	 ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผู้มีอ�านาจของบริษัท	 และเป็น

ไปตาม	อ�านาจด�าเนินการเท่านั้น

	 3.4	วัตถุประสงค์ในการใช้เงินสนับสนุน	 คือ	 การใช้เพื่อธุรกิจ	 และสร้างภาพลักษณ	์

หรือชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัท	

	 3.5	หน่วยงาน	 หรือองค์กรที่จะได้รับ	 เงินสนับสนุนจากบริษัท	 จะต้องสามารถออก 

หลักฐานรับรอง	 การรับเงินสนับสนุนที่เชื่อถือได้	 โดยระบุวัตถุประสงค์	 และชื่อ 

ผู้เงินสนับสนุนที่ชัดเจน	สามารถตรวจสอบได้

	 3.6	กรณทีีห่น่วยงาน	หรือองค์กรเหล่านัน้ไม่สามารถด�าเนินการให้กบับรษัิทได้	บริษทั 

จะไม่อนุมัติให้มีการให้เงินสนับสนุนให้กับองค์กรนั้น	ๆ

	 3.7	ขั้นตอนการปฏิบัติ	(ดูในหน้า	78)	

4.	 การรับหรือให้ของขวัญ	ของที่ระลึก	บริการต้อนรับ		และรายจ่ายอื่น	ๆ	

	 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท		ซึ่งได้แก่	

 l	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	

 l	 หน่วยงานเอกชน	คู่แข่งขันทางธุรกิจ	

 l	 คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	

 l	 พนักงานของบริษัททุกคน	ทุกระดับ	

 l	 ผู้อื่นๆ	ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	
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 บริษัท	ห้าม	 พนักงานทุกคนของบริษัทมีการ	 เรียกร้อง	 การรับ	 หรือการให้ 

ของขวัญ	 ของที่ระลึกใดๆ	 บริการต้อนรับ	 และรายจ่ายอื่นๆ	 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของบริษัทที่เกี่ยวข้องในเร่ืองงานของพนักงานที่รับผิดชอบด�าเนินการอยู	่ เพื่อให้ได้มา 

ซ่ึงผลประโยชน์ในทางมิชอบและเป็นการชักน�าให้เกิดการละเว้นในการปฏบัิตหิน้าท่ีของตน		

	 เว้นแต่	เป็นการให้หรือรับของขวัญ	ของที่ระลึกใด	ๆ 	บริการต้อนรับและรายจ่าย 

อื่น	 ๆ	 ตามโอกาสหรือวาระต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสม	 เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู ้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยไม่หวังที่จะได้รับการบริการหรือ	 สิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงท่ี	 

ไม่ถูกต้องตามหลัก	จรรยาบรรณบริษัท	ซึ่งควรอยู่ในหลักเกณฑ์	ดังนี้		

	 ก)	 ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียม	ประเพณีท้องถิ่น	หรือจารีตทางการค้า		

	 ข)	 ต้องไม่บ่อยครั้ง	และเหมาะสมกับโอกาส	

	 ค)	 ต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย	ข้อบงัคบั	และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายบรษิทั

	 ง)	 มูลค่าไม่มากเกินปกติวิสัย	 และอยู่ภายใต้วงเงิน	 หรืออ�านาจด�าเนินการตามท่ี

บริษัทได้ก�าหนดไว้	ทั้งนี้การได้รับ	หรือจะให้ของขวัญ	ของที่ระลึกใด	ๆ	ที่มูลค่า

เกินกว่า	3,000	บาท/ชิ้น/ครั้ง	หรือต่อคน	ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่

ผู้อ�านวยการฝ่ายทราบและอนุมัติก่อนการด�าเนินการ

	 จ)	 การให้ของขวัญ	ของทีร่ะลึกใด	ๆ 	ให้เปน็ไปตามนโยบายของบริษทั	และจดัท�าให้

นามของบริษัทเท่านั้น	จัดให้มีสัญลักษณ์	หรือโลโก้บริษัท	และ/หรือสื่อใด	ๆ	ที่

แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	บนสิ่งของนั้น	ๆ	ด้วย

	 -	 ขั้นตอนการปฏิบัติ	(ดูหน้า	79)

4.1	ข้อพึงปฏิบัติกรณี	ได้มีการรับของขวัญ	ของแถมจากคู่ค้า	

	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 1.	 การรับของขวัญ	 ของแถม	หรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณของ

กลุ่มบริษัท	

	 2.	 ของขวัญ	 ของแถม	 หรือค่าตอบแทนที่ได้รับจากคู่ค้า	 และ/หรือหน่วยงาน 

ภายนอกทุก	ๆ	กรณี	จะต้องน�าไปใช้	เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น		

	 3.	 กรณีเป็นของที่มูลค่าสูง	 และถูกพิจารณาแล้ว	 ไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ต่อ

บริษัทได้ให้น�าของดังกล่าว	ลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของบริษัท	ต่อไป
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 บริษัท	ห้าม	 พนักงานทุกคนของบริษัทมีการ	 เรียกร้อง	 การรับ	 หรือการให้ 

ของขวัญ	 ของที่ระลึกใดๆ	 บริการต้อนรับ	 และรายจ่ายอื่นๆ	 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องงานของพนักงานที่รับผิดชอบด�าเนินการอยู	่ เพื่อให้ได้มา 

ซึง่ผลประโยชน์ในทางมิชอบและเป็นการชักน�าให้เกิดการละเว้นในการปฏิบตัหิน้าทีข่องตน		

	 เว้นแต่	เป็นการให้หรือรับของขวัญ	ของที่ระลึกใด	ๆ 	บริการต้อนรับและรายจ่าย 

อื่น	 ๆ	 ตามโอกาสหรือวาระต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสม	 เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู ้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยไม่หวังท่ีจะได้รับการบริการหรือ	 สิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่	 

ไม่ถูกต้องตามหลัก	จรรยาบรรณบริษัท	ซึ่งควรอยู่ในหลักเกณฑ์	ดังนี้		

	 ก)	 ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียม	ประเพณีท้องถิ่น	หรือจารีตทางการค้า		

	 ข)	 ต้องไม่บ่อยครั้ง	และเหมาะสมกับโอกาส	

	 ค)	 ต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย	ข้อบงัคบั	และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายบริษทั

	 ง)	 มูลค่าไม่มากเกินปกติวิสัย	 และอยู่ภายใต้วงเงิน	 หรืออ�านาจด�าเนินการตามที่

บริษัทได้ก�าหนดไว้	ทั้งนี้การได้รับ	หรือจะให้ของขวัญ	ของที่ระลึกใด	ๆ	ที่มูลค่า

เกินกว่า	3,000	บาท/ชิ้น/ครั้ง	หรือต่อคน	ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่

ผู้อ�านวยการฝ่ายทราบและอนุมัติก่อนการด�าเนินการ

	 จ)	 การให้ของขวัญ	ของทีร่ะลึกใด	ๆ 	ให้เปน็ไปตามนโยบายของบริษทั	และจดัท�าให้

นามของบริษัทเท่านั้น	จัดให้มีสัญลักษณ์	หรือโลโก้บริษัท	และ/หรือสื่อใด	ๆ	ที่

แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	บนสิ่งของนั้น	ๆ	ด้วย

	 -	 ขั้นตอนการปฏิบัติ	(ดูหน้า	79)

4.1	ข้อพึงปฏิบัติกรณี	ได้มีการรับของขวัญ	ของแถมจากคู่ค้า	

	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 1.	 การรับของขวัญ	 ของแถม	หรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณของ

กลุ่มบริษัท	

	 2.	 ของขวัญ	 ของแถม	 หรือค่าตอบแทนที่ได้รับจากคู่ค้า	 และ/หรือหน่วยงาน 

ภายนอกทุก	ๆ	กรณี	จะต้องน�าไปใช้	เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น		

	 3.	 กรณีเป็นของที่มูลค่าสูง	 และถูกพิจารณาแล้ว	 ไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ต่อ

บริษัทได้ให้น�าของดังกล่าว	ลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของบริษัท	ต่อไป
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 4.	 กรณีเป็นของที่มีมูลค่าเล็กน้อย	 ถึงปานกลาง	 ให้จัดเป็นของขวัญ	 ของรางวัล	 

มอบให้แก่พนักงานในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของบริษัทได้ตามความเหมาะสม	 เช่น	

กิจกรรม	 5ส.	 ไคเซ็น	QCC	 ,	 กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่,	 รางวัลสิ่งแวดล้อม	 และ 

ความปลอดภัย	และอื่น	ๆ	ฯลฯ

	 5.	 การก�าหนดจุดศูนย์รวมของขวัญ	 ของแถม	 หรือค่าตอบแทน	 เพื่อการจัดเก็บ 

รวมถึงการเบิกใช้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท	 ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากร 

บุคคล	 ดังนั้นทุกหน่วยงานที่ได ้รับของขวัญ	 ของแถม	 ทุกกรณีให้ส ่งไป 

ลงทะเบียนที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 6.	 การด�าเนินการเบิกของ	 ให้มีการพิจารณาอนุมัติ	 จากกรรมการผู้จัดการ	 หรือ 

คณะกรรมการ	ที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	

	 7.	 ทุก	ๆ	การด�าเนินการ	ต้องมีเอกสารประกอบ	และขั้นตอนการอนุมัติ	การปฏิบัต ิ

ที่ชัดเจน	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ต้องจัดท�ารายงาน	

การรับ	การจ่าย	เสนอต่อกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี

	 8.	 ขั้นตอนการปฏิบัติ		(ดูในหน้า	80)	

4.2	ข้อพึงปฏิบัติกรณี	ได้รับค่าตอบแทน	ส่วนลดทางการค้า	จากคู่ค้า	หรือผู้ขาย

 1. ค่าตอบแทน	 อันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย	 จะต้องไม่ใช่การติดสินบนเพื่อให้

ได้มาซึ่งข้อตกลงในการท�าธุรกิจร่วมกัน	และไม่เป็นการรับ	เพื่อผลประโยชน์ของ

บคุคลใด	โดยสามารถรบัได้ในกรณท่ีีเป็นการให้	และรบัระหว่างบรษิทั	กบั	บรษิทั

โดยไม่ขดัต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	และมเีอกสารการรบัท่ีชดัเจน	สามารถ

ตรวจสอบได้

	 2.	 การรับส่วนลดจากคู่ค้า	ทั้งในรูปตัวเงิน	หรือทรัพย์สินอื่นใด	ที่มีมูลค่า	ควรเป็นไป

ตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจปกติ	โดยไม่มีวัตถุประสงค์	ที่ไม่เหมาะสม	

	 3.	 ค่าตอบแทน	 หรือส่วนลดทางการค้า	 ทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเงินสด 

ทรัพย์สิน	สิ่งของ	ของรางวัล	ให้พึงปฏิบัติตามกรณีการรับของขวัญ	ข้างต้น

	 4.	 ขั้นตอนการปฏิบัติ		(ดูในหน้า	80)	
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5.	 การเล้ียงรับรองทางธุรกิจ	 และการใช้จ่ายอ่ืน	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตาม	

สัญญาทางธุรกิจ	

	 สามารถกระท�าได้	 แต่ต้องอยู ่ในระดับและขอบเขตที่เหมาะสมมีความสมเหต ุ

สมผล	 สามารถตรวจสอบได้ก�าหนดวงเงินไม่เกิน	 50,000	 บาท/ครั้ง	 (อนุมัติให้ 

เฉพาะอาหาร	 และเครื่องดื่ม	 ไม่รวมเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีแอลกอฮอล์	 และเป็น 

ร้านอาหารที่ไม่อยู่ในสถานเริงรมย์)		(ดูในหน้า	79)		

6.	 ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ต้องด�าเนินการผ่านขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด	

	 มีความโปร่งใส	รัดกุม	และสามารถตรวจสอบได้

	 6.1	 การจัดซื้อ	 ทรัพย์สิน/วัสดุส�านักงาน	 รวมท้ังการจัดจ้างอื่น	 ๆ	 ในการให้บริการ 

ทกุครัง้	ต้องน�าเสนอให้ผูบ้งัคับบญัชาตามสายงานอนมุตัแิละควรระบุวตัถุประสงค์

ของการจัดซื้อ	จัดจ้าง	ในการอนุมัติให้เป็นตามอ�านาจด�าเนินการของกลุ่มบริษัท

	 6.2	 การจัดซื้อ	 จัดจ้างที่มีมูลค่าสูงควรมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ 

รายอื่น	 ๆ	 ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	 และปฏิบัติด้วยความ

โปร่งใสเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

	 6.3	 บริษัท	 ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ	 เสนอหรือให้	 ผลประโยชน์ทางการเงินหรือ	 

ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ขาย	 หรือผู้ให้บริการ	 เพื่อที่จะได้รับทรัพย์สิน	 หรือวัสดุ

อุปกรณ์ที่มีสภาพหรือคุณสมบัติที่ไม่ได้มาตรฐาน	และไม่ตรงตามใบสั่งซ้ือ	 หรือ

เพื่อที่จะได้รับการบริการที่ไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามข้อตกลง

	 6.4	 ในกรณีที่พบเหตุการณ์ดังกล่าวให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที	 และหาทาง

แก้ไขร่วมกัน	 รวมทั้งพิจารณาไม่รับหรือชะลอการรับดังกล่าว	หากจะท�าให้เกิด

ความเสียหายแก่บริษัทหรือคู่สัญญา

7.	 บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท	

ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตั้งแต่	การคัดเลือก	การอบรม	การประเมินผลงาน 

การให้ผลตอบแทน	 และการเลื่อนต�าแหน่ง	 	 ซึ่งขั้นตอนการด�าเนินงาน	 ข้อก�าหนด 

ต่าง	 ๆ	 ระบุไว้ในระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล	และคู่มือพนักงาน		

ซึ่งมีการระบุชัดเจน	ดังนี้	
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5.	 การเล้ียงรับรองทางธุรกิจ	 และการใช้จ่ายอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตาม	

สัญญาทางธุรกิจ	

	 สามารถกระท�าได้	 แต่ต้องอยู ่ในระดับและขอบเขตที่เหมาะสมมีความสมเหตุ 

สมผล	 สามารถตรวจสอบได้ก�าหนดวงเงินไม่เกิน	 50,000	 บาท/คร้ัง	 (อนุมัติให้ 

เฉพาะอาหาร	 และเครื่องดื่ม	 ไม่รวมเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีแอลกอฮอล์	 และเป็น 

ร้านอาหารที่ไม่อยู่ในสถานเริงรมย์)		(ดูในหน้า	79)		

6.	 ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ต้องด�าเนินการผ่านขั้นตอนของบริษัทอย่างเคร่งครัด	

	 มีความโปร่งใส	รัดกุม	และสามารถตรวจสอบได้

	 6.1	 การจัดซ้ือ	 ทรัพย์สิน/วัสดุส�านักงาน	 รวมท้ังการจัดจ้างอื่น	 ๆ	 ในการให้บริการ 

ทุกครัง้	ต้องน�าเสนอให้ผูบ้งัคับบญัชาตามสายงานอนุมติัและควรระบวุตัถปุระสงค์

ของการจัดซื้อ	จัดจ้าง	ในการอนุมัติให้เป็นตามอ�านาจด�าเนินการของกลุ่มบริษัท

	 6.2	 การจัดซื้อ	 จัดจ้างท่ีมีมูลค่าสูงควรมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ 

รายอื่น	 ๆ	 ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	 และปฏิบัติด้วยความ

โปร่งใสเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

	 6.3	 บริษัท	 ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ	 เสนอหรือให้	 ผลประโยชน์ทางการเงินหรือ	 

ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ขาย	 หรือผู้ให้บริการ	 เพื่อที่จะได้รับทรัพย์สิน	 หรือวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีมีสภาพหรือคุณสมบัติที่ไม่ได้มาตรฐาน	และไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ	 หรือ

เพื่อที่จะได้รับการบริการที่ไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามข้อตกลง

	 6.4	 ในกรณีที่พบเหตุการณ์ดังกล่าวให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที	 และหาทาง

แก้ไขร่วมกัน	 รวมท้ังพิจารณาไม่รับหรือชะลอการรับดังกล่าว	หากจะท�าให้เกิด

ความเสียหายแก่บริษัทหรือคู่สัญญา

7.	 บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท	

ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตั้งแต่	การคัดเลือก	การอบรม	การประเมินผลงาน 

การให้ผลตอบแทน	 และการเลื่อนต�าแหน่ง	 	 ซึ่งขั้นตอนการด�าเนินงาน	 ข้อก�าหนด 

ต่าง	 ๆ	 ระบุไว้ในระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล	และคู่มือพนักงาน		

ซึ่งมีการระบุชัดเจน	ดังนี้	
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

	 7.1	 ห้ามว่าจ้างบุคคลใด	ๆ	ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น	ทุกกรณี	

	 7.2	 ห้ามไม่ให้พนกังานฝ่ายทรพัยากรบคุคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องท�าการเรยีกรบั 

หรือรับผลประโยชน์	 หรือผลตอบแทน	 ไม่ว่าในรูปแบบใด	 ๆ	 ทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อม	จากผูส้มัคร	หรอืผูอ้ืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการสมคัร	ท้ังในช่วงการรบัสมคัรงาน 

และในช่วงประเมินผลการทดลองงาน	เพื่อให้มีการบรรจุเป็นพนักงาน

	 7.3	 พนักงานทุกคนภายในบริษัท	 ที่เก่ียวข้องกับการท�างานของตน	 ในทุก	 ๆ	 กรณี	

ตั้งแต่กระบวนการอบรม	 การประเมินผลงาน	 การให้ผลตอบแทน	 และการ

เล่ือนต�าแหน่ง	 รวมถึงการด�าเนินการเกี่ยวกับ	 เงินเดือน	 ค่าจ้าง	 ค่าล่วงเวลา	 

เงินสวัสดิการอื่น	ๆ	และค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ที่ต้องจ่ายให้กับพนักงาน	เช่น	ค่าน�้ามัน

เชื้อเพลิง	ค่านายหน้าพนักงานขาย	เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล	(กรณีพนักงาน

ช�าระเงินแทนบริษัท)

8.	 การปฏิบัติงานด้านบัญชี	และการเงิน		เรื่อง	การรับ-จ่ายเงิน	มีข้อพึงปฏิบัติ		ดังนี้

	 8.1	 การรับเงินจากลูกค้า	หรือนิติบุคคล	หรือบุคคลอื่นใด	

 	 ก)	 ก่อนการรับเงินฝ่ายการเงินต้องทราบทุกครั้งว ่าเป็นการรับเงินเพื่อ

วัตถุประสงค์ใด	และมีเหตุอันควรให้รับเงินจ�านวนดังกล่าว	

	 	 ข)	 ในการรับเงินต้องออกเอกสารการรับเงินเป็นหลักฐานให้ผู้จ่ายเงินทุกครั้ง	

และมีเอกสารที่สามารถบันทึกบัญชีได้ตามหลักการบัญชี

	 	 ค)	 ในกรณทีีก่ารรบัเงินนัน้	ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	หรอืไม่ถกูต้องตามวตัถปุระสงค์	

ให้ปฏิเสธการรับเงินดังกล่าวและแจ้งให้ผู้บริหารทราบ	 เพื่อหาทางป้องกัน	

และแก้ไข	ในกรณท่ีีเกีย่วข้องกบัประเดน็กฎหมายให้หารอืฝ่ายกฎหมายของ

กลุ่มบริษัท	เพื่อด�าเนินการที่เหมาะสม

	 	 ง)	 ขอความร่วมมือกับผู้จ่ายเงินให้ช�าระเงินเป็นเช็คขีดคร่อมและระบุ	 “A/C	

PAYEE	ONLY”	 หรือช�าระโดยโอนเงินให้บริษัทผ่านธนาคาร	 ในกรณีท่ีรับ

เป็นเงินสดต้องมีกระบวนการที่ท�าให้เกิดความม่ันใจว่าเงินสดท้ังหมดได้เข้า

บัญชีธนาคารของบริษัท
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 	 จ)	 ห้ามน�าเงินที่ผู้จ่ายเงินต้องช�าระให้กับบริษัทเข้าบัญชีพนักงาน	 หรือบัญชี 
ผู้ใดที่บริษัท	 ไม่มีอ�านาจสั่งจ่ายตามอ�านาจด�าเนินการ	 และต้องไม่อนุญาต
ให้ผู้จ่ายเงินกระท�า	เช่นกัน

	 	 ฉ)	 บริษัท	ไม่มีนโยบายในการเรียกหรือรับ	เสนอหรือให้	ผลประโยชน์ทางการ
เงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	ให้กับผู้จ่ายเงิน	เพื่อชะลอการรับเงินของบริษัท	
หรือท�าให้บริษัทเกิดความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินหรือได้รับล่าช้า	หรือ
ได้รับไม่เต็มจ�านวน

 8.2	 การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้	หรือนิติบุคคล	หรือบุคคลอื่นใด	

 	 ก)	 ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง	 ต้องมีการวิเคราะห์การจ่ายเงินดังกล่าวเพ่ือ 
วตัถปุระสงค์ใด	และต้องผ่านการบนัทกึบญัชจีากฝ่ายบญัช	ีและเป็นรายการ
ที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 ข)	 หากพบรายการท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม	 ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา 
ทราบและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

	 	 ค)	 ในการจ่ายเงนิทกุครัง้	การอนมุติัสัง่จ่ายให้เป็นไปตามคู่มอือ�านาจด�าเนนิการ
	 	 ง)	 ในการจ่ายเงินทุกครั้ง	 ต้องได้รับหลักฐานการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือ 

ผู้รับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 (ประมวลรัษฎากร)	 ได้แก่	 ใบก�ากับภาษี/ 
ใบเสร็จรับเงิน		หรือ	ใบเสร็จรับเงิน

	 	 จ)	 ให้ปฏบิตัต่ิอเจ้าหนี	้หรอืผูร้บัเงนิในลกัษณะทีเ่ท่าเทยีมกนั	โดยช�าระเงนิตาม
เงื่อนไขธุรกิจที่เหมาะสม	 ไม่เลือกปฏิบัติกับเจ้าหนี้	 หรือผู้รับเงินรายใดด้วย
อคติหรือล�าเอียง

	 	 ฉ)	 บริษัทไม่มีนโยบาย	ในการเรียกหรือรับ	เสนอหรือให้	ผลประโยชน์ทางการ
เงินหรือผลประโยชน์อืน่ใด	กบัเจ้าหนีห้รอืผูร้บัเงนิในอนัทีจ่ะท�าให้บรษิทัเกดิ
ความเสียหายจากการช�าระเงินหรือช�าระล่าช้าหรือช�าระไม่เต็มจ�านวน

9.	 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 	 นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท 

ได้รับการเผยแพร่	 และน�าไปประยุกต์ใช้อย่างเคร่งครัด	 และต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ		
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 	 จ)	 ห้ามน�าเงินท่ีผู้จ่ายเงินต้องช�าระให้กับบริษัทเข้าบัญชีพนักงาน	 หรือบัญชี 
ผู้ใดท่ีบริษัท	 ไม่มีอ�านาจสั่งจ่ายตามอ�านาจด�าเนินการ	 และต้องไม่อนุญาต
ให้ผู้จ่ายเงินกระท�า	เช่นกัน

	 	 ฉ)	 บริษัท	ไม่มีนโยบายในการเรียกหรือรับ	เสนอหรือให้	ผลประโยชน์ทางการ
เงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	ให้กับผู้จ่ายเงิน	เพื่อชะลอการรับเงินของบริษัท	
หรือท�าให้บริษัทเกิดความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินหรือได้รับล่าช้า	หรือ
ได้รับไม่เต็มจ�านวน

 8.2	 การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้	หรือนิติบุคคล	หรือบุคคลอื่นใด	

 	 ก)	 ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง	 ต้องมีการวิเคราะห์การจ่ายเงินดังกล่าวเพ่ือ 
วตัถปุระสงค์ใด	และต้องผ่านการบนัทกึบญัชจีากฝ่ายบญัช	ีและเป็นรายการ
ที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 ข)	 หากพบรายการท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม	 ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา 
ทราบและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

	 	 ค)	 ในการจ่ายเงนิทกุครัง้	การอนมุติัสัง่จ่ายให้เป็นไปตามคู่มอือ�านาจด�าเนนิการ
	 	 ง)	 ในการจ่ายเงินทุกครั้ง	 ต้องได้รับหลักฐานการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือ 

ผู้รับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 (ประมวลรัษฎากร)	 ได้แก่	 ใบก�ากับภาษี/ 
ใบเสร็จรับเงิน		หรือ	ใบเสร็จรับเงิน

	 	 จ)	 ให้ปฏบิตัต่ิอเจ้าหนี	้หรอืผูร้บัเงนิในลกัษณะทีเ่ท่าเทยีมกนั	โดยช�าระเงินตาม
เงื่อนไขธุรกิจที่เหมาะสม	 ไม่เลือกปฏิบัติกับเจ้าหนี้	 หรือผู้รับเงินรายใดด้วย
อคติหรือล�าเอียง

	 	 ฉ)	 บริษัทไม่มีนโยบาย	ในการเรียกหรือรับ	เสนอหรือให้	ผลประโยชน์ทางการ
เงนิหรอืผลประโยชน์อืน่ใด	กบัเจ้าหนีห้รอืผูร้บัเงนิในอนัทีจ่ะท�าให้บริษทัเกดิ
ความเสียหายจากการช�าระเงินหรือช�าระล่าช้าหรือช�าระไม่เต็มจ�านวน

9.	 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 	 นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท 

ได้รับการเผยแพร่	 และน�าไปประยุกต์ใช้อย่างเคร่งครัด	 และต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ		
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

บริษัทจึงก�าหนดให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัท	เป็นดังนี้	

	 9.1	ระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการคอร์รัปชั่น	 ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน 

	และการด�าเนินการของกระบวนการทางบัญชี	และการเก็บบันทึกข้อมูล	รวมถึง

กระบวนการอื่นๆ	ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	โดยมี

การแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม

	 9.2	ก�าหนดให้มีการตรวจสอบภายใน	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบท่ีก�ากับดูแลการ

ควบคมุภายใน		เป็นประจ�าทกุปี		และจัดท�ารายงานทางการเงนิ	และกระบวนการ

อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น		รวมถึงกระบวนการหารือ 

ผลการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันกับบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานนั้น	ๆ

	 9.3	คณะกรรมการตรวจสอบการควบคมุภายใน	รายงานผลการตรวจสอบ	ต่อผูบ้รหิาร

ระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการ

10.	 การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล	

 ก�าหนดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง	 ๆ	 ให้พร้อมต่อการ 

ตรวจสอบ	เพื่อ		ยืนยันความถูกต้อง	และเหมาะสมของรายการทางการเงิน	ให้มั่นใจได้ว่า 

ไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก	 หรือไม่สามารถอธิบายได้	 หรือรายการท่ีเป็นเท็จ 

และทุกรายการที่ท�าการบันทึกรายการทางการเงินต้องมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ใน

การตรวจสอบ

11.	การติดตามและทบทวน

	 11.1	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 หรือกรรมการผู้จัดการ	 รายงานผลการตรวจสอบ 

ตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่	ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ 

บริษัทอย่างสม�่าเสมอ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง		

	 11.2	 กรณีพบประเด็นเร่งด่วน	 	 ให้คณะท�างานรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและ 

คณะกรรมการบริษัท	 ได้โดยตรง	 โดยไม่ต้องรอรอบของการรายงานผลการ 

ปฏิบัติงานปกติตามที่นโยบายบริษัทก�าหนด
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12.	ขั้นตอนการปฏิบัติ	และกระบวนการควบคุมภายในเพื่อการต่อต้าน

	 การทุจริต		คอร์รัปชั่น

 l	 เรื่อง	การบริจาคเพื่อการกุศล		(หน้าที่		77)

 l	 เร่ือง	การใช้เงินหรอืทรพัย์สินของบรษัิทเพือ่เป็นเงนิสนับสนนุ	(หน้าท่ี	78)

 l		 เรื่อง	การให้ของขวัญ	ของที่ระลึก	หรือการใช้จ่ายส�าหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ	

(หน้าที่		79)

 l	 เรื่อง	การรับของขวัญ	ของแถม	หรือ	ส่วนลดทางการค้า	(หน้าที่		80)
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12.	ขั้นตอนการปฏิบัติ	และกระบวนการควบคุมภายในเพื่อการต่อต้าน

	 การทุจริต		คอร์รัปชั่น

 l	 เรื่อง	การบริจาคเพื่อการกุศล		(หน้าที่		77)

 l	 เร่ือง	การใช้เงนิหรอืทรพัย์สินของบรษัิทเพือ่เป็นเงินสนับสนนุ	(หน้าที	่78)

 l		 เรื่อง	การให้ของขวัญ	ของที่ระลึก	หรือการใช้จ่ายส�าหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ	

(หน้าที่		79)

 l	 เรื่อง	การรับของขวัญ	ของแถม	หรือ	ส่วนลดทางการค้า	(หน้าที่		80)

77

คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

ขั้นตอน และกระบวนการควบคุมภายใน เรื่อง การบริจาคเพื่อการกุศล

1. หน่วยงานภายนอกบริษัท

พนักงาน หรือหน่วยงานภายใน 

(ผู้ร้องขอ)

2. ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

หรือไม่ ?

3. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ประกอบการ เพื่อขออนุมัติ 

จากผู้มีอ�านาจตามสายงาน 

และอ�านาจด�าเนินการ

4. ผู้มีอ�านาจอนุมัติ 

หรือไม่ ?

5. หน่วยงาน ผู้ร้องขอ
ขอเบิกเงิน/ทรัพย์สิน

จากฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

6. หลักฐานประกอบ

ทั้งหมดถูกต้อง

หรือไม่ ?

7. ฝ่ายการเงินท�าเช็ค/

ช�าระเงิน/หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมอบทรัพย์สินให้กับ

ผู้ร้องงขอ

8. ฝ่ายบัญชี บันทึกบัญชี

ตรวจสอบความถูกต้อง และ

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

พร้อมตรวจสอบ

7.1 หน่วยงานผู้ร้องขอ

หรือฝ่ายการเงินติดตาม

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

กับการบริจาค

ไม่ถูกต้อง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ใช่

ไม่

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1 พนักงาน หรือหน่วยงานที่ต้องการ หรือได้รับแจ้งการ   
   

 ขอบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อการกุศล   
   

 ก�าหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท / ครั้ง    
  

       
2 พิจารณา การขอบริจาคเป็นไปตามนโยบายหรือไม่ ?   

   
  - ต้องกระท�าอย่างเปิดเผย โดยกระท�าในนามบริษัทเท่านั้น   

    
  -  ต้องมีเอกสาร หลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้  

    
  -  วัตถุประสงค์การบริจาค เพื่อประโยชน์ต่อสังคม เท่านั้น   

   
     ต้องเป็นองค์กรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใด ๆ   

    
     เช่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด สถานศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น  

    
       
3 หน่วยงานที่ร้องขอ น�าเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติ ตามอ�านาจด�าเนินการ  

    
 3.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน มีวัตถุประสงค์การขอบริจาค 
  ที่ชัดเจนตามนโยบาย     

 
 3.2 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจริง เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้   

   
       
       
       
       
4 ผู้อนุมัติ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

    
 เพื่อให้มั่นใจว่า การขออนุมัติเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

    
 4.1  กรณีไม่อนุมัติ ให้แจ้งกลับ ผู้ร้องขอพร้อมเหตุผล   

   
 4.2  กรณีอนุมัติ ให้ด�าเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่ 5   

   
       
       
       
5 หน่วยงานผู้ร้องขอ น�าเสนอเรื่องขอบริจาคที่ ได้รับอนุมัติแล้ว ต่อ  

    
 ฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเบิกเงิน/ทรัพย์สิน   

    
         

  
       
6 ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบหลักฐานประกอบถูกต้องตามนโยบาย   

    
 - กรณีไม่ถูกต้อง หรือหลักฐานไม่ครบ ให้แจ้งผู้ร้องขอทราบ 
  และส่งชุดอนุมัติกลับทันที    

- กรณีถูกต้อง ให้อนุมัติ ตามข้อ 7 ตามขั้นตอนการจ่ายเงิน/ทรัพย์สินของ
  บริษัท  ให้ผู้ร้องขอตามที่ ได้รับอนุมัติ  เพื่อด�าเนินการต่อไป  

    
 ติดตามหลักฐานการรับเงิน หรือการรับทรัพย์สินที่ถูกต้อง ของหน่วยงานที่ ได้ 

     
 รับการบริจาคไป  จากหน่วยงานที่ร้องขอ และหรือจากหน่วยงานรับบริจาคโดยตรง 

     
       
7 ฝ่ายการเงิน ท�าเช็ค / ช�าระเงิน / ทรัพย์สิน ให้หน่วยงานผู้ร้องรอ  

    
 7.1  เมื่อหน่วยงาน ผู้ร้องขอ หรือฝ่ายการเงิน น�าเงิน / ทรัพย์สิน  

    
      ไปบริจาคตามวัตถุประสงค์ แล้วนั้น ต้องติดตาม   

   
       - เอกสารการรับเงิน / การรับทรัพย์สินที่บริจาคไป   

   
         เพื่อส่งให้ฝ่ายการเงิน บัญชี ใช้เป็นหลักฐานประกอบ   

    
         การบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง และการตรวจสอบได้ต่อไป  

    
       
       
       
8 ฝ่ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร สามารถสืบค้นและ  

    
 ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลได้    
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ขั้นตอน และกระบวนการควบคุมภายใน เรื่อง การให้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท 

เพื่อเป็นเงินสนับสนุน

5. หน่วยงาน ผู้ร้องขอ
ขอเบิกเงิน/ทรัพย์สิน

จากฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ถูกต้อง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ใช่

ไม่

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1 พนักงาน หรือหน่วยงานที่ต้องการ หรือได้รับแจ้งการ   
   

 ขอเงินสนับสนุน หรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  
    

 ก�าหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท / ครั้ง    
  

       
2 พิจารณา การขอเงินสนับสนุน เป็นไปตามนโยบายหรือไม่ ?   

   
  - ต้องกระท�าอย่างเปิดเผย โดยกระท�าในนามบริษัทเท่านั้น   

    
  -  ต้องมีเอกสาร หลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้  

    
  -  วัตถุประสงค์การให้เงินสนับสนุน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และสร้าง
  ชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัท เท่านั้น    

  
         
       
3 หน่วยงานที่ร้องขอ น�าเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติ ตามอ�านาจด�าเนินการ  

    
 3.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  มีวัตถุประสงค์การขอเงินสนับสนุน 
  ที่ชัดเจน     

 
 3.2 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจริง เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้   

   
       
       
       
       
4 ผู้อนุมัติ  ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน  และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

    
 เพื่อให้มั่นใจว่า การขออนุมัติเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

    
 4.1  กรณีไม่อนุมัติ ให้แจ้งกลับ ผู้ร้องขอพร้อมเหตุผล   

   
 4.2  กรณีอนุมัติ ให้ด�าเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่ 5   

   
       
       
       
5 หน่วยงานผู้ร้องขอ น�าเสนอเรื่องขอเงินสนับสนุนที่ ได้รับอนุมัติแล้ว  

    
 ต่อฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเบิกเงิน/ทรัพย์สิน 
 ตามที่ร้องขอ      

 
           
       
6 ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบหลักฐานประกอบถูกต้องตามนโยบาย   

    
 - กรณีไม่ถูกต้อง หรือหลักฐานไม่ครบ ให้แจ้งผู้ร้องขอทราบ 
  และส่งชุดอนุมัติกลับทันที    

- กรณีถูกต้อง ให้อนุมัติ ตามข้อ 7 ตามขั้นตอนการจ่ายเงิน/ทรัพย์สินของ
  บริษัท  ให้ผู้ร้องขอตามที่ ได้รับอนุมัติ  เพื่อด�าเนินการต่อไป  

    
 ติดตามหลักฐานการรับเงิน หรือการรับทรัพย์สินที่ถูกต้อง ของหน่วยงานที่ ได้ 

     
 รับการบริจาคไป  จากหน่วยงานที่ร้องขอ และหรือจากหน่วยงานเงินสนับสนุนโดยตรง 

     
       
7 ฝ่ายการเงิน ท�าเช็ค / ช�าระเงิน / ทรัพย์สิน ให้หน่วยงานผู้ร้องรอ  

    
 7.1  เมื่อหน่วยงาน ผู้ร้องขอ หรือฝ่ายการเงิน น�าเงิน / ทรัพย์สิน  

    
      ไปบริจาคตามวัตถุประสงค์ แล้วนั้น ต้องติดตาม   

   
       - เอกสารการรับเงิน / การรับทรัพย์สินที่ ได้ ให้การสนับสนุนไป  

    
         เพื่อส่งให้ฝ่ายการเงิน บัญชี ใช้เป็นหลักฐานประกอบ   

    
         การบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง และการตรวจสอบได้ต่อไป  

    
       
       
       
8 ฝ่ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร สามารถสืบค้นและ  

    
 ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลได้    

 

ถูกต้อง

1. หน่วยงานภายนอกบริษัท

พนักงาน หรือหน่วยงานภายใน 

(ผู้ร้องขอ)

2. ตามนโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น หรือไม่ ?

3. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ประกอบการ เพื่อขออนุมัติ 

จากผู้มีอ�านาจตามสายงาน 

และอ�านาจด�าเนินการ

4. ผู้มีอ�านาจอนุมัติ 

หรือไม่ ?

6. หลักฐานประกอบ

ทั้งหมดถูกต้อง

หรือไม่ ?

7. ฝ่ายการเงินท�าเช็ค/

ช�าระเงิน/หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมอบทรัพย์สินให้กับ

ผู้ร้องงขอ

8. ฝ่ายบัญชี บันทึกบัญชี

ตรวจสอบความถูกต้อง และ

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

พร้อมตรวจสอบ

7.1 หน่วยงานผู้ร้องขอ

หรือฝ่ายการเงินติดตาม

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

กับการสนับสนุน
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ขั้นตอน และกระบวนการควบคุมภายใน เรื่อง การให้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท 

เพื่อเป็นเงินสนับสนุน

5. หน่วยงาน ผู้ร้องขอ
ขอเบิกเงิน/ทรัพย์สิน

จากฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ถูกต้อง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ใช่

ไม่

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1 พนักงาน หรือหน่วยงานที่ต้องการ หรือได้รับแจ้งการ   
   

 ขอเงินสนับสนุน หรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  
    

 ก�าหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท / ครั้ง    
  

       
2 พิจารณา การขอเงินสนับสนุน เป็นไปตามนโยบายหรือไม่ ?   

   
  - ต้องกระท�าอย่างเปิดเผย โดยกระท�าในนามบริษัทเท่านั้น   

    
  -  ต้องมีเอกสาร หลักฐานรับรองที่น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้  

    
  -  วัตถุประสงค์การให้เงินสนับสนุน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และสร้าง
  ชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัท เท่านั้น    

  
         
       
3 หน่วยงานที่ร้องขอ น�าเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติ ตามอ�านาจด�าเนินการ  

    
 3.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  มีวัตถุประสงค์การขอเงินสนับสนุน 
  ที่ชัดเจน     

 
 3.2 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจริง เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้   

   
       
       
       
       
4 ผู้อนุมัติ  ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน  และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

    
 เพื่อให้มั่นใจว่า การขออนุมัติเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

    
 4.1  กรณีไม่อนุมัติ ให้แจ้งกลับ ผู้ร้องขอพร้อมเหตุผล   

   
 4.2  กรณีอนุมัติ ให้ด�าเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่ 5   

   
       
       
       
5 หน่วยงานผู้ร้องขอ น�าเสนอเรื่องขอเงินสนับสนุนที่ ได้รับอนุมัติแล้ว  

    
 ต่อฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเบิกเงิน/ทรัพย์สิน 
 ตามที่ร้องขอ      

 
           
       
6 ฝ่ายการเงิน ตรวจสอบหลักฐานประกอบถูกต้องตามนโยบาย   

    
 - กรณีไม่ถูกต้อง หรือหลักฐานไม่ครบ ให้แจ้งผู้ร้องขอทราบ 
  และส่งชุดอนุมัติกลับทันที    

- กรณีถูกต้อง ให้อนุมัติ ตามข้อ 7 ตามขั้นตอนการจ่ายเงิน/ทรัพย์สินของ
  บริษัท  ให้ผู้ร้องขอตามที่ ได้รับอนุมัติ  เพื่อด�าเนินการต่อไป  

    
 ติดตามหลักฐานการรับเงิน หรือการรับทรัพย์สินที่ถูกต้อง ของหน่วยงานที่ ได้ 

     
 รับการบริจาคไป  จากหน่วยงานที่ร้องขอ และหรือจากหน่วยงานเงินสนับสนุนโดยตรง 

     
       
7 ฝ่ายการเงิน ท�าเช็ค / ช�าระเงิน / ทรัพย์สิน ให้หน่วยงานผู้ร้องรอ  

    
 7.1  เมื่อหน่วยงาน ผู้ร้องขอ หรือฝ่ายการเงิน น�าเงิน / ทรัพย์สิน  

    
      ไปบริจาคตามวัตถุประสงค์ แล้วนั้น ต้องติดตาม   

   
       - เอกสารการรับเงิน / การรับทรัพย์สินที่ ได้ ให้การสนับสนุนไป  

    
         เพื่อส่งให้ฝ่ายการเงิน บัญชี ใช้เป็นหลักฐานประกอบ   

    
         การบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง และการตรวจสอบได้ต่อไป  

    
       
       
       
8 ฝ่ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร สามารถสืบค้นและ  

    
 ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลได้    

 

ถูกต้อง

1. หน่วยงานภายนอกบริษัท

พนักงาน หรือหน่วยงานภายใน 

(ผู้ร้องขอ)

2. ตามนโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น หรือไม่ ?

3. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ประกอบการ เพื่อขออนุมัติ 

จากผู้มีอ�านาจตามสายงาน 

และอ�านาจด�าเนินการ

4. ผู้มีอ�านาจอนุมัติ 

หรือไม่ ?

6. หลักฐานประกอบ

ทั้งหมดถูกต้อง

หรือไม่ ?

7. ฝ่ายการเงินท�าเช็ค/

ช�าระเงิน/หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมอบทรัพย์สินให้กับ

ผู้ร้องงขอ

8. ฝ่ายบัญชี บันทึกบัญชี

ตรวจสอบความถูกต้อง และ

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

พร้อมตรวจสอบ

7.1 หน่วยงานผู้ร้องขอ

หรือฝ่ายการเงินติดตาม

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

กับการสนับสนุน
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

ขั้นตอน และกระบวนการควบคุมภายใน เรื่อง การให้ของขวัญ 
หรือการใช้จ่ายส�าหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ 

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1 พนักงาน หรือหน่วยงานที่ต้องการ ให้ของขวัญ หรือการใช้จ่ายส�าหรับ  
การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ  
ของขวัญ ของที่ระลึก มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง/ชิ้น/คน   
ค่าเลี้ยงรับรอง ก�าหนดวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท / ครั้ง และอนุมัติให้เฉพาะอาหาร  
และเครื่องดื่ม ไม่รวมเครื่องดื่มทุกประเภทที่มี แอลกอฮอร์ และร้านอาหารไม่อยู่ในสถานเริงรมย์ 
     

       
2 พิจารณา ความเหมาะสมด้านปริมาณ และจ�านวนเงิน โดยผ่าน   

กระบวนการอนุมัติ ตามล�าดับขั้น และตามสายการบังคับบัญชา   
รวมถึงอ�านาจด�าเนินการต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้อนุมัติต้องเป็นตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนก  
ขึ้นไป พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ * หากสิ่งเหล่านี้มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท  
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ ทราบทันที  
ก่อนการด�าเนินการใด ๆ     
 

       
3 หน่วยงานผู้ร้องขอน�าเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติ ตามอ�านาจด�าเนินการ   

ผู้อนุมัติตรวจสอบเอกสารหลักฐาน มีวัตถุประสงค์การขออนุมัติ   
และอ�านาจด�าเนินการ     
 

       
       
4 ผู้อนุมัติ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

เพื่อให้มั่นใจว่า การขออนุมัติเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
4.1  กรณีไม่อนุมัติ ให้แจ้งกลับ ผู้ร้องขอพร้อมเหตุผล   
4.2  กรณีอนุมัติ ให้ด�าเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่ 5   
   

5 หน่วยงานผู้ร้องขอ น�าเสนอเรื่องขอรับเงิน/ทรัพย์สิน/ของขวัญ ที่ ได้รับอนุมัติแล้ว   
ต่อ ฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�าเนินการต่อไป   
- กรณีเบิกเงินสด เพื่อการเลี้ยงรับรอง ให้ติดต่อฝ่ายการเงิน   
- กรณีเบิกของขวัญ ที่บริษัทจัดไว้แล้ว ให้ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
- กรณีต้องซื้อของขวัญ ให้ด�าเนินการผ่านจัดซื้อ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา  
  

       
6 ฝ่ายการเงิน / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบหลักฐานประกอบถูกต้องตามนโยบาย   

- กรณีไม่ถูกต้อง หรือหลักฐานไม่ครบ ให้แจ้งผู้ร้องขอทราบ และส่งชุดอนุมัติกลับทันที  
- กรณีถูกต้อง ให้อนุมัติตามข้อ 7 ตามขั้นตอนการจ่ายเงิน/ทรัพย์สิน/ของขวัญ   
  ให้ผู้ร้องขอตามที่ ได้รับอนุมัติ เพื่อด�าเนินการต่อไป   
- เอกสารที่ต้องตรวจสอบ คือ ใบส�าคัญจ่าย และเอกสารประกอบ   
- กรณีการเลี้ยงรับรอง ต้องระบุชื่อผู้ที่ ได้รับการรับรอง และวัตถุประสงค์ด้วย  
    

       
7 ฝ่ายการเงิน ท�าเช็ค/ช�าระเงิน/ทรัพย์สิน/ของขวัญ ให้หน่วยงาน ผู้ร้องรอ  

7.1  เมื่อหน่วยงาน ผู้ร้องขอ หรือฝ่ายการเงิน น�าเงิน / ทรัพย์สิน   
 ของขวัญ หรือการใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงรับรองตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องแล้ว  
 ต้องส่งเอกสารการรับเงิน / การรับทรัพย์สิน / ของขวัญ ที่ ได้ ให้ไป  
 ใบส�าคัญจ่าย และเอกสารประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ฝ่ายการเงิน บัญชี  
 ใช้เป็นหลักฐานประกอบ การบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง และการตรวจสอบได้ต่อไป  
    

       
8 ฝ่ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสาร สามารถสืบค้นและ  

ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลได้     
  

       
       

1. พนักงาน หรือหน่วยงาน
(ผู้ร้องขอ) ที่ต้องการ

ให้ของขวัญ หรือใช้จ่าย
ส�าหรับเลี้ยงรับรอง

2. ตามนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

หรือไม่ ?

3. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ประกอบการ เพื่อขออนุมัติ 

จากผู้มีอ�านาจตามสายงาน 

และอ�านาจด�าเนินการ

4. ผู้มีอ�านาจอนุมัติ 

หรือไม่ ?

5. หน่วยงาน ผู้ร้องขอ
ขอเบิกเงิน/ทรัพย์สิน/ของขวัญ
จากฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

6. หลักฐานประกอบ

ทั้งหมดถูกต้อง

หรือไม่ ?

7. ฝ่ายการเงินท�าเช็ค/

ช�าระเงิน/ของขวัญให้กับ

ผู้ร้องขอ

8. ฝ่ายบัญชี บันทึกบัญชี
ตรวจสอบความถูกต้อง และ

จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
พร้อมตรวจสอบ

7.1 หน่วยงาน ผู้ร้องขอ
หรือฝ่ายการเงินติดตาม

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้เงิน/ทรัพย์สิน/
ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง

ไม่ถูกต้อง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ถูกต้อง
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ขั้นตอน และกระบวนการควบคุมภายใน เรื่อง การรับของขวัญ ของแถม 

หรือส่วนลดทางการค้า

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1 พนักงาน หรือหน่วยงานที่ ได้รับของขวัญ ของแถม ค่าตอบแทน หรือ  

ส่วนลดทางการค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ จากภายใน หรือภายนอก  

ในทุก ๆ กรณี    

   

       

 

2 พิจารณา ความเหมาะสมด้านปริมาณ และจ�านวนเงิน โดยผ่าน  

กระบวนการอนุมัติ ตามล�าดับขั้น และตามสายการบังคับบัญชา  

รวมถึงอ�านาจด�าเนินการต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้อนุมัติต้องเป็นตั้งแต่  

ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ  

*  หากสิ่งเหล่านี้มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้ง  

 ให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ ทราบทันที 

      

       

 

3 ทุกหน่วยงาน ส่งของขวัญ ของแถม ค่าตอบแทน และส่วนลดทางการค้า 

ทั้งหมดที่ ได้รับ ไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อด�าเนินการต่อไป ดังนี้ 

-  ลงทะเบียนจัดเก็บ และแจกจ่ายเพื่อใช้ ในกิจกรรมของบริษัท  

-  การขออนุมัติใช้ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท เท่านั้น  

-  ผู้อนุมัติการเบิกใช้ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการเท่านั้น   

-  จัดท�ารายงานการรับ การจ่าย น�าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการอย่างน้อย 

  6 เดือนครั้ง    

   

       

       

 

4 พิจารณาประโยชน์จากสิ่งที่ ได้รับ โดยกรรมการผู้จัดการ  

4.1 กรณีมีประโยชน์ต่อบริษัท หรือหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้น  

  เสนอขออนุมัติน�าไปใช้จาก กรรมการผู้จัดการ  ไม่มี 

 4.2 กรณีไม่มีประโยชน์ต่อบริษัท ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

  จัดเก็บ และน�าไปลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของบริษัทต่อไป  

     

       

 

5 ฝ่ายบัญชี บันทึก ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน  

 และจัดเก็บเข้าแฟ้มพร้อมตรวจสอบ   

      

       

 

1. พนักงานทุกคน หรือหน่วยงาน
ที่ ได้รับของขวัญ ของแถม

ค่าตอบแทน หรือส่วนลดทาง
การค้า

2. ตามนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

หรือไม่ ?

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับของ

ลงทะเบียน จัดเก็บ

และแจกจ่ายเพื่อน�าไปใช้ ให้

เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

4. มีประโยชน์ต่อบริษัท

หรือไม่ ?

5. ฝ่ายบัญชี บันทึก
ตรวจสอบความถูกต้อง

ของทรัพย์สิน และจัดเก็บเข้าแฟ้ม
พร้อมตรวจสอบ

แจ้งส่งกลับ
ผู้ ให้ ทันที

ไม่มี
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ขั้นตอน และกระบวนการควบคุมภายใน เรื่อง การรับของขวัญ ของแถม 

หรือส่วนลดทางการค้า

ขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1 พนักงาน หรือหน่วยงานที่ ได้รับของขวัญ ของแถม ค่าตอบแทน หรือ  

ส่วนลดทางการค้า ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ จากภายใน หรือภายนอก  

ในทุก ๆ กรณี    

   

       

 

2 พิจารณา ความเหมาะสมด้านปริมาณ และจ�านวนเงิน โดยผ่าน  

กระบวนการอนุมัติ ตามล�าดับขั้น และตามสายการบังคับบัญชา  

รวมถึงอ�านาจด�าเนินการต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้อนุมัติต้องเป็นตั้งแต่  

ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ  

*  หากสิ่งเหล่านี้มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้ง  

 ให้ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ ทราบทันที 

      

       

 

3 ทุกหน่วยงาน ส่งของขวัญ ของแถม ค่าตอบแทน และส่วนลดทางการค้า 

ทั้งหมดที่ ได้รับ ไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อด�าเนินการต่อไป ดังนี้ 

-  ลงทะเบียนจัดเก็บ และแจกจ่ายเพื่อใช้ ในกิจกรรมของบริษัท  

-  การขออนุมัติใช้ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท เท่านั้น  

-  ผู้อนุมัติการเบิกใช้ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการเท่านั้น   

-  จัดท�ารายงานการรับ การจ่าย น�าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการอย่างน้อย 

  6 เดือนครั้ง    

   

       

       

 

4 พิจารณาประโยชน์จากสิ่งที่ ได้รับ โดยกรรมการผู้จัดการ  

4.1 กรณีมีประโยชน์ต่อบริษัท หรือหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้น  

  เสนอขออนุมัติน�าไปใช้จาก กรรมการผู้จัดการ  ไม่มี 

 4.2 กรณีไม่มีประโยชน์ต่อบริษัท ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

  จัดเก็บ และน�าไปลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของบริษัทต่อไป  

     

       

 

5 ฝ่ายบัญชี บันทึก ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน  

 และจัดเก็บเข้าแฟ้มพร้อมตรวจสอบ   

      

       

 

1. พนักงานทุกคน หรือหน่วยงาน
ที่ ได้รับของขวัญ ของแถม

ค่าตอบแทน หรือส่วนลดทาง
การค้า

2. ตามนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

หรือไม่ ?

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับของ

ลงทะเบียน จัดเก็บ

และแจกจ่ายเพื่อน�าไปใช้ ให้

เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

4. มีประโยชน์ต่อบริษัท

หรือไม่ ?

5. ฝ่ายบัญชี บันทึก
ตรวจสอบความถูกต้อง

ของทรัพย์สิน และจัดเก็บเข้าแฟ้ม
พร้อมตรวจสอบ

แจ้งส่งกลับ
ผู้ ให้ ทันที

ไม่มี

มี

4.1

พิจารณา

น�าไปใช้

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

4.1
จัดเก็บโดย
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คู่มือ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท

เอกสารอ้างอิง

	 1.	 ประมวลกฎหมายแพ่ง	และพาณิชย์

	 2.	 ประมวลกฎหมายอาญา	แห่งประเทศไทย

	 3.	 ประมวลรัษฎากร

	 4.	 ระเบียบปฏิบัติ	การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

	 5.	 ระเบียบปฏิบัติ	ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย

	 6.	 แนวปฏบิติั	โครงการแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รปัชัน่

	 7.	 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ	บริษัท	พี.ซี.แมชีน	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 8.	 คู่มือพนักงาน	

	 9.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	

	 10.	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท	

	 11.	 อ�านาจด�าเนินการของบริษัท	

	 12.	 ระเบียบ	วินัย	การปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 13.	 ระเบียบ	การปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชี	และการเงิน

	 14.	 ระเบียบ	การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อ	จัดหา	

	 15.	 ระเบียบ	การปฏิบัติงานของฝ่ายการขาย	และการตลาด

	 16.	 ระเบียบ	การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
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