
หมวดท ี3 : จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

 

คาํนิยาม 

จรรยาบรรณ หมายถึง แนวปฏิบตัิทดีีในการดาํเนินธุรกิจทีกาํหนดขึนเพือเป็นกรอบและแนวทางใหผู้ป้ฏิบตัิงาน

ของบรษิัทฯ ปฏิบตัิตาม โดยใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม 

 

บริษัทฯ หมายถึง บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษัทย่อย หมายถึง บรษิัทซงึอยู่ภายใตอ้าํนาจการควบคมุของบรษิัทฯ ทีมีอยู่ในปัจจบุนั และทจีะจดัตงัขึนใน

อนาคต 

 

กรรมการบริษัทฯ หมายถึง กรรมการของบรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

 

ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้รหิารระดบั Assistant Vice President (AVP) ขึนไปของบรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อยซึงอยู่ภายใตอ้าํนาจการควบคุมของบริษัทฯ ทีมีอยู่ในปัจจุบนั และทีจะ

จดัตงัขึนในอนาคต 

 

พนักงาน หมายถึง พนกังานและลกูจา้งของบรษิัทฯ 

 

ผู้มสีว่นได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทงัทางตรงหรือ

ทางออ้ม หรืออาจมีผลประโยชนใ์ดๆ กบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ หรือมีส่วนทอีาจทาํ

ให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกคา้  คู่คา้        

คู่แข่งขนั เจา้หน ีพนกังาน ชมุชนและสงัคม สิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

คู่ค้า หมายถึง ผูจ้าํหน่ายสินคา้ ผูใ้หเ้ช่า หรือผูใ้หเ้ช่าซอื ทีส่งมอบสินคา้ใหบ้รษิัทฯ 

 

คู่สัญญา หมายถึง ผูที้ยอมเขา้ผูกพนัตน และมีสิทธิ หนา้ที ความรบัผิดชอบตามทีปรากฏในสญัญาทีทาํไว้

กบับรษิัทฯ 

 

ลูกค้า หมายถึง ผูซื้อสินคา้ ผูใ้ชง้านสินคา้ และผูร้บับรกิาร 

 

ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมทีเกียวกบัการทาํนิติกรรมสัญญา หรือการดาํเนินการใดๆ กบัผูอื้นทาง   การเงิน 

ทางธุรกิจ หรือการดาํเนินการเกียวกับทรพัยส์ิน เช่น การบริการ การซือ การขาย การ

ว่าจา้ง การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน การสนบัสนนุทางดา้นเทคนิคหรือบคุลากร 
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จรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกิจ 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ปฎิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรบัผิดชอบต่อ

หนา้ที โดยยึดหลักความซือสัตย ์ความยุติธรรม โปร่งใสเป็นสาํคญัมาโดยตลอด บริษัทฯ มุ่งเนน้การสรา้งความเชือมนั

ใหก้ับผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม ทงันี เพือเป็นแนวทางปฏิบัติทีดี บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดจรรณยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจเพอืใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน นาํไปปรบัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ เพอืสรา้งคุณค่าใหก้ิจการอย่างยงัยนื 

ตรงตามความมุ่งหวงัของทงับรษิัทฯ ผูล้งทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สียและสงัคมโดยรวม  

 

แนวทางการดาํเนินธุรกิจ 

 

 บรษิัทฯ ดาํเนินธุรกิจใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และไม่ดาํเนินธุรกิจกับผูด้าํเนินธุรกิจทีผิดกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้

พนกังานยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 

 บริษัทฯ บริหารงานดว้ยความซอืสตัย ์สจุริต บนัทึกบญัชีอย่างถูกตอ้ง มีการบริหารจดัการการใชง้บประมาณทีไดร้บั

อนมุตัิอย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างถกูตอ้ง โปรง่ใส และมีหลกัการ 

 

 บรษิัทฯ เชอืมนัว่าการดาํเนินธุรกิจทยีงัยืน ตอ้งมีความซือตรง มีจรยิธรรมและคณุธรรมเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน   

 

 เคารพ และสนบัสนนุกิจกรรม/ธุรกรรมทถีกูตอ้งตามกฎหมาย และจรยิธรรมขององคก์ร 
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นโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปชนั 
 

1. คาํนํา 

 

บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ยึดมนัในความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม และสิงแวดลอ้ม รวมทงั ใหค้วามสาํคญัในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัมาโดยตลอด ทงันี       

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครงัที 1/2017 เมอืวนัที 21 กมุภาพนัธ ์ 2560 ไดม้มีติอนมุตัิใหม้กีารลงนามใน              

คาํประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติของ

คณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption Council) 

 

2. วัตถุประสงค ์

 

เพอืใหก้ารดาํเนินงานดา้นการตอ่ตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดาํเนินงานดว้ยความ

ซือสตัย ์สจุรติ โปรง่ใสและเป็นธรรม รวมทงัสามารถบรรลเุป้าหมายตามเจตนารมณข์องบรษิัทฯ ตลอดจนเพอืใหเ้ป็น

แนวทางในการปฏิบตัิทชีดัเจนของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทงัหมดของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จงึไดก้าํหนดนโยบาย

ต่อตา้นการคอรร์ปัชนัฉบบันขีึนเพือใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบตัิ หรือดาํเนินงานดา้นการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

 

3. คาํนิยาม 

 

      การทุจริต หมายถึง การกระทาํโดยเจตนาเพอืแสวงหาประโยชนที์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย

สาํหรบัตนเองหรือผูอื้น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การคอรร์ปัชนั     

การยักยอกทรพัยสิ์น และการทุจริตในการรายงานขอ้มูล เช่น การตกแต่ง

บญัชี  

 

    การคอรรั์ปชนั หมายถึง การใชอ้าํนาจหนา้ทีโดยมิชอบกระทาํการใดๆ เพือให้ไดม้าซึงประโยชนอ์นั    

มิควรไดท้งัต่อองคก์ร ตนเอง หรือผูอื้น การคอรร์ปัชนั ยงัครอบคลมุถึง การ

ให ้และ/หรือ รบัสินบน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่า

จะให้ มอบให้ ให้คาํมันว่าจะให้ เรียกรอ้ง หรือรับซึงเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชนอ์นืใด กบัเจา้หนา้ทรีฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือ

บุคคลอืนใดทีดาํเนินธุรกิจกบับริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือให้

บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าทีอันเป็นการใหไ้ดม้าหรือ

รักษาไว้ซึงธุรกิจ หรือเพือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึงผลประโยชน์อืนใดที          

ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีทกีฎหมายระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้
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    การติดสนิบน หมายถึง การให ้การเสนอ การสญัญาว่าจะให ้การรบั การขอ หรือการเรียกรอ้งสิงที

เป็นทรัพย์สิน เงิน สิงของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อืนใด ทีเป็นการขัดต่อ

ศีลธรรม จริยธรรม กฏระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจา้หนา้ทีของรฐั 

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอืนใด ทีดาํเนินธุรกิจกับ  

บริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพือให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือ       

ละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้งึธุรกิจ หรือเพอืให้

ไดม้าหรือรกัษาไวซ้งึผลประโยชนอ์นืใดทีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 

 

การสนับสนุน            

และช่วยเหลอื

ทางการเมอืง 

หมายถึง การสนับสนุนทังทีเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินแก่พรรคการเมือง ตัวแทน    

พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรบัเลือกตังทางการเมือง ทังนี    

การสนับสนุนทีไม่ใช่ตัวเงินใหห้มายรวมถึงการใหย้ืมหรือการบริจาควัสดุ

อปุกรณใ์ดๆ โดยไม่คิดค่าบรกิาร 

 

การบรจิาคและ

การให้การ

สนับสนุน 

หมายถึง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือเงินสมทบ ทีจ่ายให้แก่บุคคล และ/หรือ 

หน่วยงาน ทังของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการกุศลอย่าง

สมเหตุสมผล โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ การส่งเสรมิ

ตราผลิตภัณฑ ์หรือชือเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชนต์่อการสรา้งความ

น่าเชือถือทางการคา้ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสม

สอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Code of 

Conduct) ทีมุ่งเน้นความถูกตอ้ง โปร่งใส และการมีหลักธรรมาภิบาลทีดี 

(Good Corporate Governance) ในการดาํเนินธุรกิจ 

 

   การเลยีงรับรอง หมายถึง การเลียงรับรอง การเลียงอาหาร เครืองดืม และให้รวมถึงการจัดงาน           

จดักิจกรรมสนัทนาการเพือการพกัผ่อน เช่น งานรนืเรงิ งานกีฬา เป็นตน้ 

 

ของขวัญ ของที

ระลึก ทรัพยส์ิน

หรอืผลประโยชน์

อืนใด 

หมายถึง สิงทีมีมลูค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทงัทีเป็นตวัเงิน หรือมิใช่ตวัเงิน ทีมอบใหใ้น

โอกาสสาํคญัต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวฒันธรรมดว้ยอธัยาศยัไมตรี หรือ    

ทีให้เป็นรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือเพือการสงเคราะห์ หรือให้เป็น

สินนําใจ การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ การบันเทิง สันทนาการ 

ตลอดจนการออกค่าใชจ้่ายในการเดินทาง หรือค่าบริการตอ้นรบั ท่องเทียว 

ค่าทีพัก ค่าอาหาร หรือสิงอืนใดในลักษณะทาํนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น   

บตัรตวั ฉลากชิงโชครางวลั เป็นตน้ นอกจากนี ยงัรวมถึงการมอบสิงของให้

ตามมารยาททีปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีท้องถิน เช่น 

ของขวญัปีใหม่ ของขวญัวนัเกิด ของขวญัในโอกาสรบัตาํแหน่งใหม่ เป็นตน้ 
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4. ขอบเขตของนโยบาย 

 

นโยบายนีครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจาํสาํนักงานใหญ่ หรือปฏิบัติงานใน

ต่างประเทศ เจา้หนา้ทีในโรงงาน พนกังานฝึกงาน พนกังานสญัญาจา้ง หรือบคุคลอนืๆ ทเีกียวขอ้ง ซงึตอ้งปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัตลอดจนแนวปฏิบตัิเพมิเติม (ถา้มี) อย่างเครง่ครดั 

 

ทงันี พนกังานทปีฏิบตัิงานในบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จะยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายนเีช่นกนั 

 

5. นโยบายตอ่ต้านการคอรรั์ปชนั 

 

หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ ดาํเนินการ หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบทงัทางตรง

หรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถงึทกุธุรกิจ หรือหน่วยงานทเีกียวขอ้ง และใหม้ีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนันอีย่างสมาํเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บงัคบั และกฏหมายทเีกียวขอ้ง 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

 

1. ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิัทฯ หรือบุคคลทีดาํเนินการในนามของบรษิัทฯ ตอ้งไม่เรียกรอ้ง เสนอ จงูใจ ใหส้ญัญา

หรือรบัสินบน หรือการจ่ายเงินอนืๆ ทีไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายเงินเพืออาํนวยความสะดวก 

 

2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ตอ้งไม่ละเลย เพิกเฉย ในกรณีทีพบเห็นการกระทาํทีเข้าข่ายการคอร์รัปชันที

เกียวขอ้งกบับรษิัทฯ โดยตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบคุคลทรีบัผิดชอบทราบ และตอ้งใหค้วามรว่มมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และการสอบสวนต่างๆ ทเีกียวขอ้ง 

 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองแก่พนักงานทีแจ้งเรืองคอรร์ัปชันทีเกียวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน พยาน หรือผูท้ีใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรร์ปัชนั ตามทีบริษัทฯ 

กาํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดหรือขอ้รอ้งเรียน (Whistleblowing Policy) 

 

4. ผูท้ีกระทาํการคอรร์ปัชนัจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามทีไดก้าํหนดไว ้นอกจากนีอาจจะไดร้บั

โทษตามกฎหมายดว้ย หากการกระทาํนนัผิดกฎหมาย 

 

5. บริษัทฯ จะทาํการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกับบุคคลอืนทีตอ้งปฏิบตัิหนา้ทีทีเกียวขอ้งกับบริษัทฯ 

โดยเฉพาะอย่างยิงในเรอืงทีตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัน ี

 

6. นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนันี ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ตังแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลือน

ตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการใหผ้ลตอบแทน โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสือสารทาํ
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ความเข้าใจ กับพนักงานเพือใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจทีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. การบรจิาคเพอืการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนนุ แก่บคุคล หรือหน่วยงาน ทงัของภาครฐั และเอกชนตอ้งเป็นไป

อย่างโปร่งใส และมีเป้าหมายเพือการกุศล โดยไม่ไดเ้ป็นไปเพือคาดหวงัผลประโยชน ์หรือสิงอืนใดเป็นการตอบ

แทน ทีอาจพิจารณาไดว้่าเป็นการทุจริต และคอรร์ปัชนั ทงันี การขออนุมตัิและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการ

บรจิาคเพอืการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนนุ ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทฯ 

 

8. บรษิัทฯ ถือว่าการรบัหรือใหท้รพัยสิ์นหรือสิงของเพือเป็นของขวญั/ของทีระลกึตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่

ละท้องถินเป็นเรืองทียอมรับได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ประสงคใ์ห้บุคลากรของบริษัทฯ รับของขวัญ/ของ         

ทรีะลกึทีมีมลูค่าเกินปกติวิสยัจากพนัธมิตรทางธุรกิจ ทงันี การใหห้รือรบัของขวญั/ของทีระลกึดงักล่าวจะตอ้งไม่

เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจอย่างหนึงอย่างใดทีไม่เป็นธรรม 

 

9. หา้มใหห้รือรบัของขวญั/ของทรีะลกึ รวมทงัผลประโยชนอ์นืใด เพอืแลกเปลียนขอ้ตกลงในทางธุรกิจ 

 

10. ตอ้งหลีกเลียงการใหห้รือรบัของขวัญ ของทีระลึก หรือผลประโยชนอื์นใด ทีมีลกัษณะเป็นสินบนและก่อใหเ้กิด          

ข้อสงสัยเกียวกับความซือสัตยแ์ละผลประโยชน์ทับซอ้นของบุคลากรของบริษัทฯ และส่งผลต่อชือเสียงของ  

บรษิัทฯ 

 

11. หา้มเสนอ ใหเ้งิน หรือบริการ หรือของขวญั หรือสิงทีมีมลูค่า ทงักับเจา้หนา้ทีภาครฐั หรือเอกชน เพือประโยชน ์

หรือความไดเ้ปรียบในการทาํธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม 

 

12. การขออนุมัติเพือใหห้รือรบัของขวัญ และของทีระลึกจากเจา้หนา้ทีของรฐั และบุคคลภายนอกใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์หรือแนวทางการปฏิบตัิทบีรษิัทฯ กาํหนดไว ้

 

13. พนกังาน หรือบคุลากรของบรษิัทฯ ทกุคน ตอ้งรว่มกนัสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์ร ทยีึดมนัว่าการคอรร์ปัชนั 

เป็นสิงทียอมรับไม่ได้ทังการทาํธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสรา้งความตระหนักในการ

ดาํเนินงานดว้ยความซอืสตัย ์สจุริต โปรง่ใส ปราศจากการทุจรติ และคอรร์ปัชนั 

 

14. บริษัทฯ จะวางตวัเป็นกลางโดยไม่กระทาํการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกบัฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง หรือผูห้นึงผูใ้ดทีมีอาํนาจการเมือง รวมถึงไม่เขา้

ร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนกัการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่

อนญุาตใหฝ่้ายการเมืองเขา้มาใชท้รพัยากรและสถานทีของบรษิัทฯ ในกิจกรรมทางการเมือง 
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15. บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายการปรบัลดตาํแหนง่ หรือลงโทษ หรือประพฤติมิชอบต่อพนกังานทปีฏิเสธการคอรร์ปัชนั 

แมว้า่จะทาํใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

 

การกาํหนดแนวทางการปฏิบตัิเพิมเติม 

 

ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารมีอาํนาจ ในการออกคาํสงั หรือกาํหนดแนวทางการปฏิบัติเพิมเติม เพือใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

 

6. บทบาท หน้าท ีและความรับผิดชอบ 

 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย และกาํกับดูแล ให้มีระบบ หรือ

แนวทางการปฏิบตัิทีสนบัสนุนการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ เพือใหม้นัใจว่าฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหารไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสยีง และกาํกับดแูลกิจการ มีหนา้ทีและความรบัผิดชอบในการสอบทาน

รายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสียง นโยบายและมาตรการการ

ต่อต้านคอร์ปชัน รวมทังสอบทานแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

คอรร์ปัชนั เพอืใหม้นัใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกาํหนดการควบคมุภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 

3. ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และผูบ้ริหาร มีหนา้ทีความรบัผิดชอบในการกาํหนดใหม้ีแนวทางหรือวิธีการปฏิบติัที

ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั จดัใหม้ีการสือสาร และฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กียวกบันโยบาย 

ระเบียบหรือวิธีปฏิบตัิต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ใหแ้ก่พนกังาน บุคคลากร และผูท้เีกียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทงัทบทวนความ

เหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพือให้สอดคลอ้งกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

กฎหมาย 

 

4. พนกังานของบรษิัทฯ มีหนา้ทตีอ้งปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตั ิ เรืองการต่อตา้นคอรร์ปัชนั หรือ

ปฏิบตัิตามคาํสงัทีเกียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสยัหรือพบการฝ่าฝืน จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือรายงานผ่าน

ช่องทางการแจง้เบาะแสทีบรษิัทฯ กาํหนดไว ้

 

7. มาตรการดาํเนนิการ 

 

กระบวนการในการกาํกบัดูแลและประเมินความเสยีงจากการทุจรติและคอรรั์ปชนั 

 

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสียงทีครอบคลุม

ระบบงานสาํคัญต่างๆ เช่น การจัดซือจัดจา้ง ระบบการบันทึกบัญชี และการจ่ายชาํระเงิน เป็นตน้ ทังนี เพือ

ป้องกนัและติดตามความเสียงจากการทจุรติและคอรร์ปัชนั 
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2. จดัใหม้ีระบบการบริหารความเสียงทีเหมาะสมกับลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประเมินระดบัความ

เสียงจากการทจุรติและคอรร์ปัชนัทอีาจเกดิขึน และกาํหนดมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั

ทีเหมาะสม วิธีวัดผล ตลอดจนทรพัยากรทีตอ้งใชเ้พือลดความเสียง และกาํหนดมาตรการติดตาม ประเมินผล

การปฏิบตัิตามแผนการบรหิารความเสียงทกีาํหนดขึน  

 

แนวทางในการติดตามประเมนิผลการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชนั 

 

1. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ทีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การกาํกับดูแลกิจการ และใหข้อ้เสนอแนะ

อย่างต่อเนือง โดยดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปี และรายงานผลการตรวจสอบทีมี

นยัสาํคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ 

 

2. ฝ่ายบรหิารความเสียง รบัผิดชอบการประเมินความเสียงจากการทจุรติและคอรร์ปัชนัอย่างต่อเนือง เพอืใหม้ีการ

นาํนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรบัปรุงแนวปฏิบตัิ

อย่างสมาํเสมอ โดยนาํเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสียง และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการ 

 

3. หากมกีารกระทาํซงึอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ รวมถึง

การฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกิจของบรษิัทฯ หรอืแนวปฏบิติัของนโยบาย

ต่อตา้นการคอรร์ปัชนั คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ จะรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ  

 

8. การสอืสาร 

 

พนักงานทุกระดับไดร้ับทราบนโยบายนีโดยทัวกัน และจัดใหม้ีช่องทางสาํหรบัการแจง้เบาะแส ข้อรอ้งเรียน หรือ

ขอ้เสนอแนะ รวมทังการฝึกอบรมและทาํแบบทดสอบ เพือใหเ้ชือมนัไดว้่าพนักงานมีความเขา้ใจในการปฏิบัติตาม

นโยบายเพียงพอ 

 

9. การฝ่าฝืน 

 

นโยบายและแนวปฏิบตัิของมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั   ถือเป็นส่วนหนึงของวินยัในการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ หากผูใ้ดละเลย  ละเวน้  และเจตนาทีจะไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบติัของ

บรษิัทฯ จะถือว่าผิดวินยั และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบรษิัทฯ และหากความผิดนนั เป็นการกระทาํทีผิดกฎหมาย  

บรษิัทฯ จะพิจารณาดาํเนินการตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 
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นโยบายทเีกยีวข้อง 

 

 นโยบายการให้และการรับของขวัญ ของกาํนัล และการเลยีงรับรอง 

 

คาํนิยาม  

 

ผู้มสีว่นได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีไดร้ับผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ              

ทงัทางตรงหรือทางออ้ม หรอือาจมีผลประโยชนใ์ดๆ กบัการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทฯ หรือมีส่วนทอีาจทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เช่น กรรมการ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้  คู่คา้  คู่แข่งขนั เจา้หนี พนกังาน ชุมชน และ

สงัคม สิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

ของขวัญ  

ของทรีะลึก 

ทรัพยส์ินหรือ

ผลประโยชนอ์นืใด 

หมายถึง สิงทีมีมลูค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทงัทีเป็นตวัเงิน หรือมิใช่ตวัเงิน ทีมอบให้

ในโอกาสสาํคญัต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรมดว้ยอธัยาศยัไมตรี 

หรือทีใหเ้ป็นรางวลั ประกาศเกียรติคุณ หรือเพือการสงเคราะห ์หรือใหเ้ป็น

สินนาํใจ การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ การบันเทิง สันทนาการ 

ตลอดจนการออกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง หรือค่าบริการตอ้นรบั ท่องเทียว 

ค่าทีพกั ค่าอาหาร หรือสิงอนืใดในลกัษณะทาํนองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นบตัร

ตวั ฉลากชิงโชครางวลั เป็นตน้ นอกจากนี ยงัรวมถึงการมอบสิงของใหต้าม

มารยาททีปฏิบตัิในสงัคม หรือภายใตจ้ารีตประเพณีทอ้งถิน เช่น ของขวญั      

ปีใหม่ ของขวญัวนัเกิด ของขวญัในโอกาสรบัตาํแหน่งใหม่ เป็นตน้ 

 

การเลยีงรับรอง หมายถึง การเลียงรับรอง การเลียงอาหาร เครืองดืม และให้รวมถึงการจัดงาน            

จดักิจกรรมสนัทนาการเพือการพกัผ่อน เช่น งานรนืเรงิ งานกีฬา เป็นตน้ 

 

การรบัหรือใหผ้ลประโยชนต์า่งๆ ซงึรวมถึงทรพัยสิ์น บรกิาร การอาํนวยความสะดวก หรือการเลียงรบัรองกบั

ผูเ้กียวขอ้งทางธุรกจิ ตอ้งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถินหรอืแต่ละประเทศ รวมทงักฎหมายที

เกียวขอ้ง โดยตอ้งมมีลูค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจทีไม่ชอบธรรม 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

 

1. ก่อนการรบัหรือใหข้องกาํนลัและการเลียงรบัรองกบัผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสิงเหล่านนัมี

มูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ทอ้งถนินนักาํหนดใหก้ระทาํได ้
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2. ไม่รบัหรือใหท้รพัยสิ์น บริการ การเลียงรบัรองทีอาจทาํใหเ้กิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตดัสินใจอย่างหนึง

อย่างใดและทาํใหเ้กิดการปฏิบตัิหนา้ทีทไีม่ชอบธรรม 

 

3. ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินทีแสดงมูลค่าของทรัพย์สิน บริการ หรือการเลียงรับรองนันเพือให้สามารถ

ตรวจสอบได ้

 

4. กรณีไดร้บัมอบหมายหรือไดร้บัอนุญาตจากผูบ้ังคบับญัชาใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรบัทรพัยส์ิน 

บรกิาร การเลียงรบัรองไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานทหีน่วยงานภายนอกนนักาํหนดไว ้

 

5. พึงระมดัระวงัทงักรณีการใหท้รพัยสิ์น บรกิาร เลียงรบัรองแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน และการ

รบัทรพัยส์ิน บรกิาร เลียงรบัรองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคล/หน่วยงานภายใน โดยการใหแ้ละการรบั

ดงักล่าวจะตอ้งไมเ่ป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจอยา่งหนึงอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม 

 

 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรอืขอ้ร้องเรียน 

 

คาํนิยาม  

 

ผู้มสีว่นได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบรษิทัฯ   ทงั

ทางตรงหรือทางออ้ม หรืออาจมีผลประโยชนใ์ดๆ กับการดาํเนินธุรกิจของ   

บรษิัทฯ หรือมีส่วนทอีาจทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เช่น กรรมการ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้  คู่คา้  คู่แข่งขัน เจา้หนี พนักงาน ชุมชนและ

สงัคม สิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

การทุจริต หมายถึง การกระทาํโดยเจตนาเพอืแสวงหาประโยชนที์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย

สาํหรบัตนเองหรือผูอื้น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การคอรร์ปัชนั     

การยักยอกทรพัยสิ์น และการทุจริตในการรายงานขอ้มูล เช่น การตกแต่ง

บญัชี  

 

การคอรรั์ปชนั หมายถึง การใชอ้าํนาจหนา้ทีโดยมิชอบกระทาํการใดๆ เพือใหไ้ดม้าซงึประโยชนอ์นัมิ

ควรไดท้งัต่อองคก์ร ตนเอง หรือผูอื้น การคอรร์ปัชนั ยงัครอบคลมุถึง การให ้

และ/หรือ รบัสินบน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่าจะ

ให ้มอบให ้ใหค้าํมนัว่าจะให ้เรียกรอ้ง หรือรบัซงึเงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์

อนืใด กบัเจา้หนา้ทรีฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือบคุคลอืน

ใดทีดาํเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือใหบุ้คคล

ดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ทีอนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไว้

ซึงธุรกิจ หรือเพือใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึงผลประโยชนอื์นใดทีไม่เหมาะสม
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ทางธุ รกิจ  เว้นแต่ เ ป็นกรณี ทีกฎหมายระเ บียบ ประกาศ ข้อบังคับ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด (Whistleblowing Policy) โดยมี

วตัถุประสงคใ์หพ้นกังานของบรษิัทฯ และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแส เมือทราบ

หรือพบเห็นการกระทาํผิด หรือเป็นผูเ้สียหายเดือดรอ้นจากการทุจริตและการคอรร์ปัชนั หรือไม่ปฏิบตัิตามกฏหมาย 

ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยปราศจากการถกูเลือกปฏิบตัิ ถกูกระทาํ หรือกลนัแกลง้ 

 

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน  

 

 โทรศพัท ์ :  66 2 285 0040 ต่อ 2701 

 

 โทรสาร   :  66 2 285 0255 

 

 ไปรษณีย ์:  หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชนั 6 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 

 อีเมล :   ประธานกรรมการ - bod@thaiwah.com 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ - arc@thaiwah.com 

หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน - ia@thaiwah.com 

 

 เว็บไซต ์:  www.thaiwah.com 

 

ขนัตอนการแจ้งเบาะแส 

 

1. ผูแ้จง้เบาะแสสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียน / เบาะแสดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแส 

 

2. หากผูแ้จง้เบาะแสไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยชือ ตอ้งระบุรายละเอียดทีมีขอ้เท็จจริงเพียงพอ หรือมีหลกัฐานชดัเจนที

แสดงว่ามีการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรอืจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

 

3. การรอ้งเรียนจะถูกเก็บรกัษาเป็นความลับ หากผูแ้จง้เบาะแสเปิดเผยตัวตน บริษัทฯ สามารถรายงานผลการ

สอบสวนหรือรายละเอียดเพมิเติมทีเกียวกบัขอ้รอ้งเรียนใหท้ราบได ้
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ขนัตอนการสอบสวน 

 

1. เมอืไดร้บัการแจง้เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ จะมอบหมายให้

ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

 

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบ พิจารณา และเสนอขนัตอนทเีหมาะสม สาํหรบัขอ้รอ้งเรยีน / เบาะแสทีไดร้บั

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ 

 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการจะพิจารณาผลการตรวจสอบ และบทลงโทษ

ทางวินยัตามกฎและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และ/หรือ ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

 

4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ จะรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ ต่อไป 

 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 

1. เรืองทีแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน และขอ้มูลของผูแ้จง้จะถูกเก็บเป็นความลบั และจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มลูไดเ้ฉพาะ

ผูที้มีหนา้ทรีบัผิดชอบตรวจสอบประเด็นทีรอ้งเรียนเท่านนั โดยบรษิัทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูใดๆ ทีสามารถระบตุวั

ผูแ้จง้เบาะแสได ้

 

2. ผู้ทีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ รวมถึงเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับการตรวจสอบจะได้รับการคุ ้มครอง

เช่นเดียวกบัผูท้รีอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแส 

 

3. หากมีการตรวจสอบพบว่าผูแ้จง้เบาะแสมีเจตนาทีไม่บริสุทธิ หรือแจง้เบาะแสเพือผลประโยชนส่์วนตนจะถูก

ดาํเนินการตามความเหมาะสม ซงึอาจเป็นความผิดทางวินยั และ/หรือ ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

 

4. หากผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรยีนเชือว่าตนถกูละเมิดสิทธิจากการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน สามารถรายงาน

เรืองดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ 

หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนดงักล่าวขา้งตน้โดยทนัที  

 

5. ผูที้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการทมีีความเหมาะสมและเป็น

ธรรม 
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 นโยบายการสนับสนุนและชว่ยเหลือทางการเมือง 

 

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่สนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึง ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองทีดีตาม

รฐัธรรมนญู ทงันี ไม่ว่าจะเป็นการใชสิ้ทธิการลงคะแนนเสียงเลือกตงั หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

 

1. ตอ้งไม่แสดงออกดว้ยวิธีใดๆ ว่า บริษัทฯ มีความเกียวข้อง ฝักใฝ่หรือสนับสนุนการดาํเนินการทางการเมือง    

พรรคการเมือง กลุ่มแนวรว่มทางการเมือง หรือผูส้มคัรรบัเลือกตงัทางการเมือง 

 

2. ใชสิ้ทธิทางการเมืองในนามของบุคคล และหลีกเลียงการกระทาํททีาํใหผู้อื้นเขา้ใจว่ากระทาํในนามบรษิัทฯ 

 

3. หลีกเลียงการแสดงออก หรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานทีทาํงานหรือในเวลางานอนัอาจทาํให้

เกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน 

 

 นโยบายการบรจิาคและการให้การสนับสนุน  

 

คาํนิยาม 

 

การบรจิาคและการให้

การสนับสนุน 

หมายถึง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือ เงินสมทบ ทีจ่ายใหแ้ก่บุคคล และ/หรือ

หน่วยงาน ทงัของภาครัฐ ภาคเอกชน และรวมถึงองคก์รการกุศลอย่าง

สมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงคเ์พือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจ การ

ส่งเสริมตราผลิตภัณฑ ์หรือชือเสียงของบริษัท อนัเป็นประโยชนต์่อการ

สรา้งความน่าเชือถือทางการคา้ ช่วยกระชบัความสมัพนัธท์างธุรกิจ และ

เหมาะสมสอดคลอ้งตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of 

Conduct) ทีมุ่ ง เน้นความถูกต้อง  ความโปร่ง ใส และการมีหลัก               

ธรรมาภิบาลทีดี (Good Corporate Governance) ในการดาํเนินธุรกิจ 

 

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการบริจาค สาํหรับการกุศล และการให้เงินสนับสนุนแก่บุคคล 

หน่วยงานภาครฐั หรือภาคเอกชน รวมถึงองคก์รการกศุล โดยจะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใสและมีเป้าหมายเพอืการกศุล

ทไีม่ไดค้าดหวงัผลประโยชน ์หรือสิงอนืใดเป็นการตอบแทนทอีาจพิจารณาไดว้่าเป็นการทจุรติและคอรร์ปัชนั  

 

ทงันี การบริจาคและใหก้ารสนบัสนนุ แก่บุคคล หรือหน่วยงานทงัของภาครฐั และภาคเอกชน รวมถึงองคก์รการกศุล 

ตอ้งดาํเนินการภายใตเ้งอืนไขดงัต่อไปน ี
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1. เป็นองคก์รทเีชอืถือได ้หรือมีการจดัตงัอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 

2. การดาํเนินการตอ้งกระทาํในนามบรษิัทฯ อย่างโปรง่ใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบและอาํนาจ

อนมุตัิของบรษิัทฯ โดยตอ้งมีหลกัฐานการบรจิาคทีชดัเจนและเชอืถือได ้ 

 

3. ไม่ควรจ่ายเงินในนามบุคคล เวน้แต่มีรายละเอียดระบุในหนงัสือขอรบัการสนบัสนุน และมีหลกัฐานการรบัการ

สนบัสนนุเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยการจ่ายเงินจะไม่จ่ายในรูปแบบเงินสด 

 

4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพือใหม้นัใจว่าการบริจาค หรือการสนบัสนุนไดถ้กูนาํไปใชเ้พือสาธารณะประโยชน ์

หรือตรงตามวตัถปุระสงคข์องการบรจิาคอย่างแทจ้รงิ (โดยจะตอ้งไม่มีวตัถุประสงคแ์อบแฝง หรือใหไ้ดป้ระโยชน์

ทางธุรกิจทไีม่เหมาะสม)  

 

5. ให้พนักงานขอนุมัติตามระเบียบขันตอนการเบิกค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และคู่มืออาํนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย 

(Delegation of Authority) ก่อนการเบิกค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบริจาคและใหก้ารสนบัสนุน โดยใบขอเบิกเงินตอ้ง

ระบุ ชือของหน่วยงานหรือองคก์รการกุศลทีใหก้ารสนับสนุน พรอ้มทงัเหตุผล เพือใหส้ามารถตรวจสอบไดใ้น

ภายหลงัได ้

  



15 

การปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งหมายให้ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหนา้ทีตอ้งปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทีกาํหนดไวใ้น

จรรยาบรรณของบรษิัทฯ โดยมีกรรมการบรษิัทฯ ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างทดีี 

 

1.   ข้อพึงปฏบิัติสาํหรับคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ 

 

1. ผูบ้ริหารทุกระดับตอ้งเป็นผูน้าํในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 

 

2. ผูบ้รหิารทกุระดบัตอ้งตรวจสอบการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของพนกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชาอย่างสมาํเสมอ 

 

3. ปฏิบตัิหนา้ท ีและความรบัผิดชอบอย่างรอบคอบ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบรรดาผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มของ

บรษิัทฯ ตลอดเวลา 

 

4. เขา้ร่วมประชุมทุกครงั ยกเวน้ในกรณีทีมีเหตุผลพิเศษและความจาํเป็นจริงๆ และใชดุ้ลยพินิจอย่างรอบคอบใน

การพิจารณาแต่ละเรืองทีนาํเสนอ มีการจัดสรรเวลาไวอ้ย่างพอเพียงสาํหรบัการพิจารณาและอภิปรายเรือง

สาํคญัอย่างละเอยีดรอบคอบและเป็นอิสระจากกัน มีการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโดยกรรมการ หรือ

ผูบ้รหิารอาวโุสแต่ละท่านในการประชมุ 

 

5. ดูแลใหม้นัใจว่า ไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฏหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทงัพนกังาน คู่คา้ สงัคมโดยส่วนรวม 

คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน ีจากการกระทาํ หรือการตดัสินใจใดๆ ของบรษิัทฯ 

 

6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบรษิัทฯ และบรรดากลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ เพือสรา้งความมงัคงั และการเติบโตที

มนัคงของบรษิัทฯ 

 

7. ขจัดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบดว้ยความซือสัตยส์ุจริต ยุติธรรม และอย่างเป็นอิสระ 

เพอืผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เป็นสาํคญั 

 

8. กาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการใหอ้ยู่ในลักษณะทีเปรียบเทียบไดก้บัอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียง และ

เชอืมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ และผลปฏิบตัิงานของแต่ละบุคคล 

 

9. เปิดเผยสารสนเทศทสีาํคญัของบริษัทฯ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา พรอ้มขอ้มลูสนบัสนุนอย่าง

เพยีงพอหากม ี
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10. จดัใหม้ีระบบตรวจสอบและควบคมุภายใน ทงัดา้นการเงิน การดาํเนินงาน และการกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของ

บริษัทฯ ระบบดังกล่าว ควรปฏิบัติร่วมกับการบริหารความเสียง เพือให้ความสาํคัญกับสัญญาณเตือนภัย

ล่วงหนา้ในรายการผิดปกติทงัหลายทีอาจเกิดขึน 

 

11. ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ โดยให้ค่าตอบแทนทีเหมาะสม เพือผูกพัน รกัษา และกระตุน้

พนักงานทีมีคุณภาพไว้ และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ รวมทังจัดให้มี

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีปลอดภยัและถกูสขุอนามยั 

 

12. กาํหนดสดัส่วนของกรรมการบรหิาร และกรรมการทีเป็นอิสระ เพอืเป็นการถ่วงดลุอาํนาจซงึกนัและกนั และมีการ

แยกอาํนาจหนา้ทีระหว่างกนัอย่างชดัเจน โดยมิใหค้นหนึงคนใดมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั 

 

13. กาํกบัดแูลใหม้นัใจว่าการดาํเนินธุรกิจใดๆ ของบรษิัทฯ เป็นการปฏิบตัิงานบนพนืฐานหลกัการกาํกับดแูลกิจการ

ทดีี อนัเป็นหลกัการทไีดร้บัการยอมรบัว่าถกูตอ้งตามกฏหมายและหลกัจรยิธรรมทีเหมาะสม 

 

14. รกัษาความลบัในกิจการ หรือขอ้มูลของบริษัทฯ ทีไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครดั และไม่ใชข้อ้มลูภายใน และ/หรือ

ขอ้มลูลบัของบรษิัทฯ เพอืประโยชนส่์วนตน 

 

15. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

16. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของผูบ้ริหารอาวุโสของบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการ

ผูจ้ดัการ หรือประธานเจา้หนา้ทีบรหิารของบรษิัทฯ 

 

2.   ข้อพึงปฏบิัติสําหรับพนักงานของบริษทัฯ 

 

1. ทาํความเขา้ใจหลักการและแนวปฏิบตัิต่างๆ ทีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ โดยเฉพาะเรืองทีเกียวขอ้งกับหนา้ที

และความรบัผิดชอบ 

 

2. ปรึกษาผู ้บังคับบัญชา หรือบุคคลทีบริษัทฯ กาํหนดใหมี้หน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ เมอืไม่มนัใจว่าสิงทีจะกระทาํถกูตอ้งตามจรรยาบรรณของบรษิัทฯ หรอืไม ่

 

3. สือสารใหเ้พอืนรว่มงาน หรือผูท้เีกียวขอ้งเขา้ใจแนวทางการปฏิบตัิงานตามหลกัจรรยาบรรณ 

 

4. แจง้เบาะแสเมือพบเห็นการกระทาํทีไม่ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางทีบริษัทฯ ไดก้าํหนดไว ้และให้

ความรว่มมือในกระบวนการสืบสวนหาขอ้เท็จจรงิ 
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5. ปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และคาํสงัของผูบ้งัคบับญัชาอย่างเครง่ครดั และสภุาพ เชอืฟัง ใหเ้กียรติ 

และรักษาความสามัคคีระหว่างเพือนร่วมงาน ตลอดจนช่วยเหลือซึงกันและกันในหน้าทีการงานทีได้รับ

มอบหมาย 

 

6. ปฏิบตัิงานดว้ยความอตุสาหะ ตรงต่อเวลา และไม่ละทงิ หรือหลีกเลียงหนา้ที หรืองานทไีดร้บัมอบหมาย 

 

7. ปฏิบตัิต่อลกูคา้ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมดว้ยความสภุาพ ดว้ยมารยาทอนัดี โดยไม่ชกัชา้ รกัษาความลบัของ

ลกูคา้ และไม่นาํขอ้มลูของลกูคา้ไปใชป้ระโยชนข์องตนเอง และ/หรือผูเ้กียวขอ้ง 

 

8. ปฏิบตัิงานโดยใชท้รพัยสิ์น และทรพัยากรของบรษิัทฯ อย่างประหยดัและเกิดประโยชนส์งูสดุ รวมทงัช่วยกันดแูล

มิใหท้รพัยสิ์นของบรษิัทฯ เสือมค่า หรือสญูหาย 

 

9. รกัษาความลบัในกิจการ หรือขอ้มูลของบริษัทฯ ทีไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครดั และไม่ใชข้อ้มลูภายใน และ/หรือ

ขอ้มลูลบัของบรษิัทฯ เพอืประโยชนส่์วนตน 

 

3.  การกระทาํทเีข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 

 

1. ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

 

2. แนะนาํ ส่งเสรมิ หรือสนบัสนนุใหผู้อื้นไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

 

3. ละเลย เพิกเฉยเมอืพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

 

4. ไม่ใหค้วามรว่มมือหรือขดัขวางการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ และการกระทาํอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูใ้หข้อ้เท็จจรงิ 

 

ทังนี ผูท้ีกระทาํเขา้ข่ายผิดจรรยาบรรณอาจมีความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ นอกจากนีอาจไดร้บัโทษตาม

กฏหมาย หากการกระทาํนนัผิดกฏหมาย 

 

 4. ข้อพึงปฏบิัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย   

 

คณะกรรมการบรษิัทฯ  มีนโยบายทีจะส่งเสรมิความรว่มมือระหว่าง บรษิัทฯ กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือและดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียตามสิทธิทีมีตามกฎหมาย ทงันี ผูม้ีส่วนไดเ้สียของ

บรษิัทฯ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้  คู่คา้ คู่แข่งขนั เจา้หน ีพนกังาน ชมุชน และสงัคม สิงแวดลอ้ม 
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ผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดมุ้ง่มนัในการปฏิบตัิหนา้ทีอยา่งซอืสตัย ์ โปรง่ใส และแข็งขนั เพอืประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้

ทงัหมดในการทีจะรกัษาและเสรมิสรา้งมลูค่าระยะยาวต่อผูถ้ือหุน้ ขอ้มลูทีสาํคญัทงัหมดซงึอาจส่งผลกระทบต่อราคา

หุน้ของบรษิัทฯ และ/หรือ การตดัสินใจของผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัการเปิดเผย โดยครบถว้นในเวลาทีเหมาะสม 

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอยู่บนพืนฐานเดียวกัน ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรบัเงินปันผล

ตามทบีรษิัทฯ ไดป้ระกาศ โดยจาํนวนเงินปันผลดงักล่าวคาํนวณจากสดัส่วนการถือหุน้ทีมีในบรษิัทฯ 

 

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครงั  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติประเด็นทีสาํคัญในวาระต่างๆ เช่น การเลือกตัง

กรรมการ (ผูถื้อหุน้สามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตงัผูส้อบบญัชี และ

การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

 

3. บรษิัทฯ มีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกและส่งเสรมิผูถ้ือหุน้ทกุกลุ่ม รวมทงั ผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้

รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่สามารถมารว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้

ผูอื้นมารว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 

4. บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 

 

5. รายงานสารสนเทศสาํคญัทมีหีรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ทงัสารสนเทศทีรายงานตามรอบ

ระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ ์ตามกฏหมายและประกาศทีเกียวขอ้ง โดยจะไม่กระทาํ

การใดๆ ทีมีลกัษณะเป็นการจาํกดัสิทธิของผูถ้ือหุน้ในการเขา้ถึงสารสนเทศของบรษิัทฯ 

 

6. ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ มีเหตผุล และเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นเพียงพอ 

 

7. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ้นบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ 

เพอืใหผู้ถ้ือหุน้รบัทราบและศกึษาขอ้มลูก่อนการประชุม 

 

ลูกค้า 

 

บรษิัทฯ มีความมุ่งมนัในการจดัสรรแต่สิงทีดีใหแ้ก่ลกูคา้ ดว้ยการใชว้ตัถดุิบทดีีเยยีมในการผลิตสินคา้ใหม้ีคณุภาพสงู

และสะอาดถกูหลกัอนามยั อีกทงัใหค้วามสาํคญัต่อการวิจยัและพฒันาอยา่งสมาํเสมอ รวมทงัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการ

สือสาร เพอืใหค้วามมนัใจไดว้า่ความตอ้งการของลกูคา้จะไดร้บัการตอบสนอง ซงึถือเป็นนโยบายทีสอดคลอ้งกบัพนัธ

กิจของบรษิัทฯ  
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แนวปฏิบตั ิ

 

1. ดาํเนินธุรกิจทงัดา้นการผลิต จาํหน่ายสินคา้ และบรกิาร ทปีลอดภยัต่อผูบ้รโิภค และเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

 

2. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมนัทีจะพัฒนาสินคา้ และบริการ คิดคน้นวัตกรรมใหม่ๆ เพือเพิมคุณค่าให้แก่สินคา้ 

และเพอืเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนอืง 

 

3. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทาํการใดๆ ทีเป็นการละเมิดสิทธิของลูกคา้ รกัษา

ความลบัและ/หรือขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ ไม่นาํขอ้มลูของลูกคา้ไปใชเ้พือประโยชนต์นเองหรือผูท้ีเกียวขอ้ง

โดยมิชอบ รวมทงัไม่เรียกรบั หรือยินยอมทีจะรบั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอื์นใดทีไม่สจุริตจากลกูคา้ทงัทางตรง 

และทางออ้ม 

 

4. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตัิได ้ใหรี้บแจง้ลูกคา้เป็นการล่วงหนา้ เพือร่วมกันหา

แนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 

5. จดัใหม้ีช่องทางการสือสาร เพือใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนต่อบรษิัทฯ รวมทงัติดตาม ตรวจสอบ แกไ้ขคาํรอ้งเรียน

ของลกูคา้อย่างเป็นธรรม 

 

คู่ค้า 

 
บริษัทฯ มุ่งมนัทีจะหล่อหลอมความสัมพันธร์ะยะยาวในทางธุรกิจกับคู่คา้ ซึงเป็นทีมาของนโยบายการใหผ้ลกาํไร

อย่างเป็นธรรมต่อคู่คา้ อีกทงัใหค้วามเคารพต่อเงือนไขการชาํระเงิน สาํหรบัการคดัเลือกคู่คา้ บริษัทฯ ไดใ้หสิ้ทธิใน

การเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกนั รวมทงั ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการจดัซอืจดัจา้ง เพอืคดัเลือกคู่คา้ดว้ยวิธีประกวดราคา

สาํหรบัรายการทมีลูค่าเกินกว่า 1 ลา้นบาท เพอืความโปรง่ใส 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ดาํเนินธุรกิจทงัดา้นการผลิต จาํหน่ายสินคา้ และบรกิาร ทปีลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

 

2. รกัษาความลบั หรือขอ้มลูของคู่คา้ ไม่นาํขอ้มลูดงักล่าวไปใชเ้พอืประโยชนต์นเอง หรือผูเ้กียวขอ้ง 

 

3. ปฏิบัติตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติได ้ใหรี้บแจง้คู่คา้เป็นการล่วงหนา้ เพือร่วมกันหา   

แนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 

4. ไม่เรียกรบั หรือยินยอมทีจะรบัทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอื์นใด ซงึอยู่นอกเหนือจากขอ้ตกลงทางการคา้ 
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5. หลีกเลียงการทาํธุรกิจกบัคู่คา้ทลีะเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา  

 

6. ไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ทีมีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัด ี 

 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนใหคู้่คา้ดาํเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยงัยืนดว้ยความรับผิดชอบต่อ สังคมและ

สิงแวดลอ้ม  

 

นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า 

 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญต่อการคัดเลือกคู่คา้ เพือประโยชน์ในดา้นการบริหารตน้ทุน และดา้นประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน นอกจากนนับริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อการมีคู่คา้ ทีมีจริยธรรม มีธรรมาภิบาล คาํนึงถึงสวัสดิการของ

พนักงาน ไม่มีการละเมิดสิทธิมนษุยชน และกฏหมายแรงงาน รวมทงัไม่มีการละเมิดกฏหมาย ดา้นสิงแวดลอ้ม ทงันี   

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิและการพจิารณาคดัเลือกคู่คา้ ดงัน ี

 

แนวปฏิบัติ 

 

บรษิัทฯ มีกาํหนดกระบวนการจดัซอืสินคา้หรือบรกิารใหมี้ความโปรง่ใสและเป็นธรรม โดยกาํหนดอาํนาจของผูอ้นุมตัิ

เป็นระดบัขนัตามลกัษณะและมลูค่าสินคา้หรือบรกิารตามทีไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 

บรษิัทฯ มีการกาํหนดคณุสมบตัิของคู่คา้ ดงันี 

 

 มีบคุลากร เครืองจกัร อปุกรณสิ์นคา้ การบรกิาร คลงัสินคา้ สถานภาพทางการเงิน และประวตัิการดาํเนินกิจการ

ทนี่าเชอืถือ 

 

 เป็นผูท้ีมีผลงานน่าพอใจ ทงัดา้นคุณภาพสินคา้ การบริการ การส่งมอบตามกาํหนดเวลา การใหบ้ริการหลงัการ

ขาย การรบัประกนั หรือเงอืนไขอนืๆ ในการทาํธุรกรรมตามทีตกลงรว่มกนั 

 

 เป็นคู่คา้/คู่ธุรกิจทีไม่มีผลประโยชนข์ดัแยง้กับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีประวตัิตอ้งหา้มทาํการคา้อนัเนืองจาก

การกระทาํทจุรติ หรอืประวตัิการละทงิงาน หรืออยู่ในบญัชีรายชอืบรษิัทตอ้งหา้มของทางราชการและเอกชน 

 

คู่แข่งขัน 

 
บริษัทฯ มีความเชือว่าการแข่งขันเป็นสิงสาํคญัในการเปิดตลาดการคา้เสรี ดงันนั บริษัทฯ จึงไดห้ลีกเลียงการกระทาํ

ใดๆ อันเป็นการป้องกัน ขัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการซึงอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดาํเนินการในตลาดซึงบริษัทฯ ได้

ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันทีเข้มขน้จะเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทังดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารในทอ้งตลาด ซึงจะช่วยยกระดบัมาตรฐานของตลาด และยังประโยชนใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภคและสงัคม
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โดยรวม นอกจากนนับรษิัทฯ จะไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แข่งขันดว้ยวิธีฉ้อฉล รวมทงัไม่

ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งทางการคา้จากการกระทาํหรือการตดัสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ซึงไดก้าํหนดไวใ้น

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ  

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ปฏิบตัิต่อคู่แข่งภายใตก้รอบกติกาและหลกัสากลของการแข่งขนัทดีี 

 

2. ไม่แสวงหาขอ้มลูทเีป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการทีไม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม 

 

3. ไม่กล่าวหาในทางรา้ยต่อคู่แข่ง โดยปราศจากซงึมลูแห่งความจรงิ 

 

4. ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทีไม่สจุรติในการคา้กบัคู่แข่งของบรษิัทฯ 

 

5. ปฏิบตัิตามเงอืนไขทีมีต่อคู่แข่งอย่างเครง่ครดั 
 

 

เจ้าหนี 

 

บรษิัทฯ  ใหค้วามสาํคญัต่อเจา้หนีเสมือนคู่คา้ทีมีความสาํคญัยงิ ดงันนั จึงมุ่งมนัทจีะปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนั

ทงัหลายตามสญัญาทีมีอยู่กับเจา้หนี ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มลูหรือขอ้เท็จจริง อนัจะทาํใหเ้จา้หนีเกิดความเสียหาย 

และหากมีเหตุอันจะทาํให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนีล่วงหน้าเพือหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  ซงึรวมถึงเงอืนไข คาํประกนั การบรหิารเงินทนุ และการผิดนดัชาํระหนรีว่มกนั 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ปฏิบตัิต่อเจา้หนทีกุกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม 

 

2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะเรืองเงือนไขการคาํประกัน และการ

บรหิารเงินทนุ 

3. เปิดเผยฐานะการเงินอย่างถกูตอ้งตรงตามกาํหนด 

 

4. ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตัิตามเงือนไขขอ้ใดขอ้หนึงหรือเกิดกรณีการผิดนดัชาํระหนี ใหรี้บแจง้ใหเ้จา้หนีทราบ

โดยเรว็ เพอืรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
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พนักงาน 

 

บริษัทฯ เชือว่าพนักงานคือ ทรัพยสิ์นทีสาํคัญทีสุด ดังนัน บริษัทฯ จึงไดด้าํเนินการในแต่ละขนัเพือใหม้นัใจไดว้่า

สอดคลอ้งตามกฎหมายแรงงาน พนักงานทังหมดไดร้บัการปฏิบัติอย่างยุติธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือแบ่ง

พรรคแบ่งพวก บรษิัทฯ มีการทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานอย่างสมาํเสมอ ทงันี ค่าตอบแทนและ

สวัสดิการของพนักงานโดยรวมของบริษัทอยู่ในอัตราทีสามารถแข่งขันได ้ เมือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดย

สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ทงัในระยะสนัและระยะยาว รวมทงัผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละ

ท่าน  

 

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 

 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บริหารระดับสูง โดยใช้ระบบการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน (Performance Management System: PMS) เพือสนบัสนุนส่งเสริมการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ของพนกังาน อีกทงัเพือผลกัดนัใหผ้ลประกอบการของบริษัทฯ บรรลเุป้าหมายประจาํปีและเป้าหมายระยะยาวของ

บริษัทฯ และเพือให้มันใจไดว้่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนไดเ้สียของผู้ถือหุ้น โดยวัตถุประสงคห์ลักของ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ คือเพือดึงดดู จูงใจ ตอบแทน และรกัษาพนกังานทีมีคุณภาพไวก้บับรษิัทฯ 

ทงันี การกาํหนดองคป์ระกอบของผลประโยชนต์อบแทนนนั บริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานเปรียบเทียบ

กบัเป้าหมายซงึถกูกาํหนดไวเ้ป็น Balance Score Card ทงัผลการดาํเนินงานทเีป็นตวัเงิน (Financial) และไม่เป็นตวั

เงิน (Non-financial) โดยสอดคล้องกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และคาํนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าทีของ

พนกังาน และสภาวะของตลาดโดยทวัไปเป็นปัจจยัประกอบดว้ย 

 

นอกจากนี บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีปลอดภยัและถูกสขุอนามยั  โดยไดร้บัการรบัรองระบบ

การจดัการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบนัทีเกียวขอ้ง บริษัทฯ ยงัไดด้าํเนินการติดตาม

เฝา้ระวงั ประเมิน ควบคมุอนัตราย กาํหนดมาตรฐานและแนวปฏิบตัิดา้นความปลอดภยั สขุอนามยัในสถานทีทาํงาน 

รวมทังไดจ้ัดตังกองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงาน และส่งเสริมใหพ้นักงานไดร้บัการฝึกอบรมทีเกียวขอ้งกับสายงาน 

รวมถึงการสบัเปลียนหมนุเวยีนการทาํงาน เพือเพิมความรูแ้ละทกัษะในการทาํงานทีหลากหลายขึน ทงันี บรษิัทฯ จะ

ไม่ละเมิดสิทธิของพนกังานตามกฎหมาย ซงึทงัหมดนไีดก้าํหนดไวใ้นจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ปฏิบัติต่อพนักงานทังหมดอย่างยุติธรรม และเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบขอ้บังคับเกียวกับการทาํงานของ

บรษิัทฯ 

 

2. ปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัในการจา้งงาน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกนัทางเพศ สีผิว เชือชาติ ศาสนา อาย ุความพิการ 

หรือสถานะอืนใดทีไม่ไดม้ีผลเกียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
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3. สนบัสนนุและส่งเสรมิใหมี้การฝึกอบรม เพอืพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากรอย่างทวัถึง รวมทงัเป็นการ

สรา้งโอกาสในการเจรญิกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละคนดว้ย 

 

4. ใหผ้ลตอบแทนทเีป็นธรรม เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ผลการปฏิบตัิงาน และหนา้ทีความรบัผิดชอบ 

 

5. จดัใหม้ีสวสัดิการ และสิทธิประโยชนที์เหมาะสมแก่พนกังาน ไดแ้ก่ การรกัษาพยาบาล กองทุนสาํรองเลียงชีพ 

เป็นตน้ 

 

6. จดัหาสิงอาํนวยความสะดวกทีจาํเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที รวมทงัจดัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน โดยคาํนึงถึงหลกั

ความปลอดภยั และถกูสขุอนามยั 
 

ชุมชนและสังคม 

 
บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการเคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอนืทอียู่รว่มในชมุชน และ

สังคม รวมทงัจะใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน และใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน        

ทีก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน ์บริษัทมีนโยบายทีจะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนใหด้ีขึน      

ซงึไดแ้ก่การพฒันาอาชีพเกษตรกร การสนบัสนนุเทคโนโลยี ความรู ้และเครืองมือหรืออปุกรณใ์นการทาํการเกษตร 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอนืทอียู่รว่มในชมุชนและสงัคม 

 

2. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน รวมทังให้การสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชน ทีก่อให้เกิด

สาธารณประโยชน ์และร่วมพัฒนาศักยภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนใหด้ีขึน ไดแ้ก่ การพัฒนา

อาชีพเกษตรกร การสนนัสนนุเทคโนโลยี ความรู ้และเครอืงมือหรืออปุกรณใ์นการทาํการเกษตร 

 

3. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึนระหว่างบรษิัทฯ กบัชมุชน และสงัคมบนพนืฐานของความถกูตอ้ง โปรง่ใส 

และเป็นธรรม 

 

สิงแวดล้อม 

 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ฏหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ดา้นสิงแวดลอ้มโดยคาํนึงถึงผลกระทบ

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีความมุ่งมนัทีจะดูแลรกัษาสิงแวดลอ้ม ควบคุมการบริหารจัดการ การ

กาํจดัของเสีย และ/หรือมลพิษ ทงัจากกระบวนการผลิต และการใชง้านทวัไป โดยใชเ้ทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพ และ

มีการติดตามเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ิด รวมทงัไดส่้งเสรมิและดาํเนินการดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน 

การพฒันาระบบการจดัการสิงแวดลอ้มซงึสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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อีกทงั ยงัไดส่้งเสรมิและพฒันาการบรหิารจดัการนาํอย่างมีประสิทธิภาพและยงัยืน เพอืลดความขดัแยง้ ในการใชน้าํ

กบัชมุชน รวมทงัใหค้วามรว่มมือในการพฒันาฟืนฟแูละอนุรกัษ์แหล่งนาํในชมุชน 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ดาํเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ดา้นสิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงผลกระทบดา้นทรพัยากร

และสิงแวดลอ้ม ดูแลรกัษาสิงแวดลอ้ม ควบคุมดูแลการบรหิารจดัการ การกาํจดัของเสีย และ/หรือมลพิษ ทัง

จากกระบวนการผลิต และการใชง้านทวัไป โดยใชเ้ทคโนโลยีทมีีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวงั 

 

2. ส่งเสริมระบบการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม รวมทงัพฒันาระบบการผลิตและการดาํเนินงานใหมี้การใชท้รพัยากร

และพลงังานอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิงแวดลอ้ม โดยบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ มี

การติดตามประเมินผล และทบทวน เพอืการพฒันาอย่างต่อเนอืง 

 

3. ส่งเสรมิการพฒันา และเผยแพรเ่ทคโนโลยีทเีป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

 

4. ส่งเสรมิและดาํเนินการดา้นการอนรุกัษ์พลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน การพฒันาระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม     

ซงึสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการนาํอย่างมีประสิทธิภาพและยงัยืน เพือลดความขัดแยง้ ในการใชน้าํกับ

ชมุชน รว่มพฒันาฟืนฟแูละอนุรกัษ์แหล่งนาํในชมุชน 

 

6. ส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรม ใหค้วามรูใ้นเรืองการดูแลรกัษาสิงแวดลอ้มใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั เพือใหเ้กิดความ

รว่มมือและรบัผิดชอบในการจดัการสิงแวดลอ้ม และใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยงัยืน 
 

นวตักรรม 

 

บรษิัทฯ มุ่งมนั ส่งเสรมิใหเ้กิดนวตักรรม เพอืการสรา้งประโยชนร์ว่มกนัทงัแก่กิจการ ลกูคา้ คู่คา้ สงัคมและสิงแวดลอ้ม 

รวมทงันาํไปเป็นส่วนหนงึในการทบทวนกลยทุธ ์การวางแผนพฒันา ปรบัปรุง การดาํเนินงานและ การติดตาม ผลการ

ดาํเนินงาน และยงัส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม เพอืเพมิคุณค่าใหก้ิจการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทเีปลียนแปลงอยู่

เสมอ ซงึอาจครอบคลมุการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มมุมองในการออกแบบ และพฒันาสินคา้ 

และบรกิาร การวิจยัการปรบัปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทาํงาน รวมทงัการรว่มมือกบัคูค่า้ 

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ส่งเสรมิใหเ้กิดนวตักรรม เพอืการสรา้งประโยชนร์ว่มกนัทงัแก่กจิการ ลกูคา้ คู่คา้ สงัคมและสิงแวดลอ้ม รวมทงั

นาํไปเป็นส่วนหนึงในการทบทวนกลยทุธ ์การวางแผนพฒันา ปรบัปรุง การดาํเนินงานและ การตดิตาม ผลการ

ดาํเนินงาน  
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2. ส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม เพอืเพมิคุณค่าใหก้ิจการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทเีปลียนแปลงอยูเ่สมอ ซงึอาจ

ครอบคลมุการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มมุมองในการออกแบบ และพฒันาสินคา้ และ

บรกิาร การวิจยัการปรบัปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทาํงาน รวมทงัการรว่มมือกบัคู่คา้ 

 

5.  ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

 

ความขดัแย้งทางผลประโยชนท์อีาจเกิดขนึและทเีกิดขึนจรงิและโอกาสของบริษทัฯ 

 

บริษัทฯ กําหนดให้พนักงานของตนหลีกเลียงสถานการณ์ทีอาจเป็นความขัดแย้งโดยตรงหรือทางอ้อมระหว่าง

ผลประโยชนส่์วนตนกบัผลประโยชนข์องบรษิัทฯ หรือโดยเฉพาะของลกูคา้  

 

 ควรหลีกเลียงสถานการณใ์ดก็ตามทีดเูหมือนว่าจะนาํไปสู่ความขดัแยง้ดงักล่าว ความขดัแยง้หรือความเป็นไปได้

ว่าจะเกิดความขัดแยง้นีสามารถเกิดขึนไดเ้มือการกระทาํหรือการตัดสินใจของพนักงานส่งผลต่อผลประโยชน์

ส่วนตวัของพนกังานรายนนั แต่กลบัส่งผลตรงขา้มกบัผลประโยชนข์องบริษัทฯ จนทาํใหเ้ป็นการยากทีพนกังาน

คนนนัจะดาํเนินการตามหนา้ทคีวามรบัผิดชอบของตนต่อบรษิัทฯ อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ 

 

 พนกังานตอ้งแยกแยะเรอืงส่วนตวัของตนออกจากธุรกิจของบรษิัทฯ 

 

 พนักงานตอ้งไม่รบัประโยชนเ์ป็นการส่วนตวัทางการเงินหรือทางอืน ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยสิ์นบริษัทฯ 

โอกาสทางธุรกิจ ขอ้มลูจากตาํแหน่งงานของตน และพนกังานตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ทจีะเป็นการแข่งขนักบัธรุกจิ

บรษิัทฯ 

 

 ธุรกรรมทางการเงินส่วนตวัหรือธุรกรรมอนืกบัผูใ้ดทีมหีรือกาํลงัจะมีความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ จะตอ้งอยู่ในรูปของ

ธุรกรรมตามปกติ (arm’s length) กล่าวคือ ตงัอยู่บนพนืฐานของขอ้กาํหนดตามปกติและททีาํกนัตามประเพณี 

 

 พนักงานตอ้งไม่รบัผลประโยชนจ์ากบริษัทฯ ซึงไม่ไดร้บัอนุญาตหรือความเห็นชอบอย่างถูกตอ้งตามนโยบาย

บรษิัทฯ รวมทงัเงินกูข้องบรษิัทฯ หรือเงินคาํประกนัหนีสินส่วนตวัของพนกังาน 

 

6. การใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การบริหารจัดการการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีจะเป็น

ประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทงัหลาย ดงันนั เพือเสริมสรา้งการกาํกับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดใหมี้

นโยบายทีเกียวขอ้งกับการใชข้อ้มลูภายในทีอาจมีผลกระทบต่อหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของบริษัทฯ สาํหรบักรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ 
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วัตถุประสงค ์

 

นโยบายนีมีวตัถุประสงคเ์พือเป็นแนวทางปฏิบตัิและเป็นการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในทีเป็นความลบัและมีผลต่อ

การเปลียนแปลงของราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยขอ้มลูภายในเพือประโยชนข์องตนเองหรอื

ดว้ยเหตผุลอนืใดอนัไม่ใช่เพอืประโยชนข์องบรษิัทฯ 

 

การใช้ข้อมูลภายในทอีาจมีผลกระทบต่อหลักทรัพย ์

 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณใน

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทีเกียวขอ้งกับขอ้มลูภายในทีเป็นความลบั และมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคา

หลกัทรพัย ์

 

 ขอ้มูลภายในทีเป็นความลับ และมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคาหลักทรพัยจ์ะเป็นขอ้มูลทีจาํกัดอยู่เฉพาะ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ซงึมีความรบัผิดชอบโดยตรงเกียวกบัเรอืงดงักล่าวเท่านนั 

 

 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซือขายหลักทรพัยจ์ดทะเบียนของบริษัทฯ ในระหว่างที

ครอบครองขอ้มลูภายในทีเป็นความลบั และมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ซงึยงัมิได้

เปิดเผยต่อสาธารณชน ในระหว่าง "ระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในทียังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน 

(“Embargo Period”)" 

 

 ระยะเวลาปลอดการใชข้อ้มูลภายในทียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) หมายถึง ระยะเวลา

หนงึเดือนก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการดาํเนินงานทางการเงินในแต่ละไตรมาสของสามไตรมาสแรก รวมทงั 

ผลการดาํเนินงานทางการเงินประจาํปีของบรษิัทฯ 

 

 แผนก Corporate Affairs จะแจง้เตือนกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใหท้ราบเป็นการภายใน     

ทุกรายไตรมาสถึงระยะเวลาปลอดการใชข้้อมูลภายในทียังมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) 

ก่อนทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ซึงในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะตอ้งไม่ทาํการซือหรือขายหลักทรพัยข์อง

บรษิัทฯ 

  

 นอกเหนือจากนโยบายนี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ยงัคงตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวกบั

การซือขายหลักทรัพยโ์ดยใช้ขอ้มูลภายใน (“Insider Trading”) ซึงมีผลใช้บังคับอยู่ตลอดเวลา มิใช่แต่เพียง

ระยะเวลาปลอดการใชข้้อมูลภายในทียังมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ทีไดก้ล่าวไปแลว้

ขา้งตน้  สาระสาํคญัของกฎหมายนีคือ เมอืใดก็ตามหากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิัทฯ ครอบครอง

ขอ้มลูภายในทเีป็นความลบั และมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ บุคคลดงักล่าวจะตอ้งไม่

ใชข้อ้มูลภายในนนัในการดาํเนินการใดๆ ทีเกียวขอ้งกับหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ทีตนถือครองอยู่ หรือให้ขอ้มูล
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ภายในดงักล่าวแก่บุคคลอนืใด  การฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวกับการซือขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลู

ภายใน (“Insider Trading”) เป็นความผิดทางอาญา ทงันี กฎหมายทีเกียวกบัการซอืขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลู

ภายใน (“Insider Trading”) ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559           

ซงึสามารถดไูดจ้าก www.sec.or.th  

 

7. การใช้ และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษัทฯ 

 

บรษิัทฯ สนบัสนนุใหบ้คุลากรของบรษิัทฯ ใชท้รพัยส์ินใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และส่งเสรมิใหช่้วยกนั ดแูลและป้องกนั

ทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ มิใหเ้สียหาย หรือสญูหาย รวมทงัไม่นาํสิงใดๆ ไม่ว่าอปุกรณห์รือทรพัยสิ์นไปใชป้ระโยชนส่์วนตน   

หรือเพอืประโยชนข์องผูอ้นืทไีม่ไดเ้กียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิัทฯ  

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มท ีและเพอืประโยชนข์องบรษิัทฯ 

 

2. ไม่นาํทรพัยสิ์นของบริษัทฯ ไปใชผิ้ดวตัถุประสงค ์หรือใชใ้นทางทีผิดกฏหมาย หรือนาํไปใชเ้พือประโยชนส์่วนตวั

หรือเพอืบุคคลอนื 

 

3. ดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ ไม่ใหส้ญูหายหรือเสียหาย 

 

8. การไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 

 

บรษิัทฯ ถือเป็นนโยบายทีจะไม่เกียวขอ้งกับการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา และไดก้าํหนดเป็นมาตรฐานการ

ดาํเนินงานทชีดัเจนทจีะใชท้รพัยสิ์นทางปัญญาของผูอื้นเฉพาะทมีีใบอนุญาตการใชเ้ท่านนั เชน่ การใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอรท์ีมีลิขสิทธิถกูตอ้ง โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยผูต้รวจสอบภายในของบรษิัทฯ  

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฏหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตามสญัญาทีเกียวกบัสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา 

 

2. ดูแลรกัษาทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ใหถู้กละเมิด ทาํซาํ ดดัแปลง นาํไปใช ้หรือนาํไปใหบุ้คคลอืนใช้

โดยมิไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทฯ 

 

3. เคารพในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอื้น ไม่ละเมิดหรือนาํผลงานของผูอื้นไปใชเ้พอืประโยชนส่์วนตน เวน้แต่ไดร้บั

อนญุาต หรือใหค้่าตอบแทนแกเ่จา้ของผลงาน 
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4. รายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาเมือพบเห็นการกระทาํทีเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา หรือการกระทาํทีอาจ

ก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทเกียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัทฯ 

 

9. การไม่ละเมิดสทิธิมนุษยชนและแรงงาน  

 

บรษิัทฯ มีนโยบายทีจะไม่ดาํเนินการใดๆ ทเีป็นการละเมดิสิทธิมนุษยชน และกฏหมายทเีกียวขอ้ง มุ่งเนน้การปฏิบตัิ

ต่อกนัดว้ยความเทา่เทียม ไม่แบง่แยกความแตกตา่งดา้นรา่งกายจิตใจ เชอืชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุภาษา สีผิว 

การศกึษา สถานะทางสงัคม ไม่เลือกปฏิบตัิในทกุกระบวนการของการจา้งงาน ตงัแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน 

เวลาทาํงาน และวนัหยดุ การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การฝึกอบรมและพฒันา การวางแผน

ความกา้วหนา้ รวมทงัการไมใ่ชแ้รงงานบงัคบั แรงงานทมีาจากการคา้มนษุย ์หรอืแรงงานเด็กอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย 

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ปฏิบตัิต่อกันดว้ยการเคารพหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน และกฏหมายทเีกียวขอ้ง ปฏิบตัิ

ต่อกันดว้ยความเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างดา้นร่างการ จิตใจ เชือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 

ภาษา สีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม 

 

2. ใชค้วามระมดัระวังในการปฏิบัติหน้าทีเพือป้องกันความเสียงทีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน สอดส่องดูแล

เรืองการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผูบ้งัคบับญัชาเพอืป้องกนัการกระทาํทเีป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3. ปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจา้งงาน ตงัแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทาํงาน 

และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผน

ความกา้วหนา้ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

 

4. ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานทมีาจากการคา้มนษุย ์หรือแรงงานเด็กอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 

10. สุขภาพและความปลอดภัย  

 

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายทจีะสรา้งสถานทีทาํงานทีดีต่อสขุภาพของพนกังาน โดยจะดาํเนินการ พฒันา และใหก้าร

สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม ให้มีระบบรักษาความปลอยภัยและสุขอนามัยทีดีของพนักงาน 

รวมทงัมุ่งมนัในการพฒันาทรพัยากรบุคคลใหมี้ความรู ้ส่งเสริมการสรา้งจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยั

ของพนกังาน  

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ดําเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย รวมทัง

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน เพอืช่วยป้องกนัหรือลดผลกระทบทีอาจเกิดขึน 
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2. รายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัที เมือพบเห็นสิงผิดปกติทงัจากเครืองจกัร อุปกรณ ์และสถานทีในบริเวณทีทาํงานที

อาจมีผลกระทบต่อสขุภาพ และความปลอดภยั 

 

3. ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ทคีวามรบัผิดชอบโดยตรงเรืองความปลอดภยัในการทาํงาน ควรกาํหนด ประชาสมัพนัธห์รือ

ประกาศแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ใหเ้กิดอุบัติเหตุ รวมถึงควรสอดส่อง ดูแลสุขภาพพนักงานตาม

ความเสียงของงาน 

 

4. มีการเตรียมความพรอ้มเพอืรองรบัสถานการณฉ์กุเฉิน โดยจดัทาํ ฝึกซอ้ม และปรบัปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนือง 

ทงันี เพอืป้องกนัหรอืลดความสญูเสียต่อชีวิต และทรพัยส์ินของบรษิัทฯ พนกังาน คู่คา้และผูเ้กียวขอ้งอนื 

 

5. ส่งเสริมการปลกูฝังจิตสาํนึกในเรืองของการดแูลรกัษาสขุภาพ และความปลอดภัยใหก้ับผูร้่วมงานทวัทงัองคก์ร 

เพอืใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงานไดอ้ย่างยงัยืน 

  

11. การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

บริษัทฯ มีการกาํหนดนโยบายเรืองการจัดสรร และบริหารจัดการทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร 

เพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ โดยพิจารณาปัจจยัในการกาํหนดลาํดบัความสาํคญัของแผนงานดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกับแผนกลยทุธ ์ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ความเรง่ด่วนใน

การใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ 

(Business Model) เป็นตน้ บรษิัทฯ มีการจดัสรรทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ีความเพียงพอตอ่การดาํเนนิ

ธุรกิจ และได้กําหนดแนวทางเพือรองรับในกรณีทีไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามทีกาํหนดไว้ด้วย 

คณะกรรมการไดม้ีการอนุมัตินโยบายและมาตรการรกัษาความมันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีระบบการ

รักษาความปลอดภัยของขอ้มูล การรกัษาความลับ (Confidentiality) และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล (Availability) 

รวมทงัป้องกนัมิใหมี้การนาํขอ้มลูไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. จดัสรรทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้หมาะสมต่อการดาํเนินธุรกจิ รวมทงัมีการกาํหนดแผนงานดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ งบประมาณ ทรพัยากรบคุคล ความเรง่ด่วน  

 

2. จดัใหม้ีการประเมินความเสียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกาํหนดมาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของ

ระบบสารสนเทศ 
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3. ส่งเสรมิใหพ้นกังานใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพอืเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน หลีกเลียงการการใชร้ะบบ 

ทอีาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิของผูอื้น  และไม่ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรข่อ้มลูทมีีเนอืหาขดัต่อ

ศีลธรรมอนัดี ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือละเมิดกฏหมาย  

 

4. พนกังานตอ้งใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหถ้กูตอ้งตามสิทธิทไีดร้บัอนุญาต เก็บรกัษา และไม่ยินยอมให้

ผูอื้นใชร้หสัผ่านของตนสาํหรบัเขา้ใชง้านระบบ 

 

5. พนักงานตอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณค์อมพิวเตอรท์ีบริษัทฯ อนุญาตใหใ้ช ้โดยปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนด และคาํแนะนาํการใชง้านอย่างปลอดภัย และใชเ้พือประโยชนใ์นการดาํเนินงานของบริษัทฯ เท่านนั 

หากพบเห็นเหตกุารณท์เีกียวขอ้งกับความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความเสียหาย สญูหาย 

ใหแ้จง้ต่อหน่วยงานทีดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทนัที 
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การดูแลให้มกีารปฏิบัติตามและการทบทวน 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนทีจะตอ้ง

รบัทราบ ทาํความเขา้ใจ ปฏิบตัิตามนโยบายทกีาํหนดไวใ้นคู่มอืจรรยาบรรณนอีย่างเคร่งครดั มิใช่การปฏิบตัิตามสมคัรใจ 

และไม่สามารถอา้งอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตัิทีกาํหนดขึน 

 

ผูบ้ริหารทุกระดับในองคก์รจะตอ้งดูแลรบัผิดชอบ และถือเป็นเรืองสาํคญัทีจะดาํเนินการใหพ้นักงานภายใตส้ายบงัคับ

บญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณของบรษิัทฯ อย่างจรงิจงั 

 

บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาทีจะใหก้ารกระทาํใดๆ ทีผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจรรยาบรรณทีดี หากกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานผูใ้ดกระทาํผิดจรรยาบรรณทีกาํหนดไว ้จะไดร้บัโทษทางวินยัอย่างเคร่งครดั และหากมีการกระทาํทีเชอืไดว้่าผิด

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครฐั บรษิัทฯ จะส่งเรอืงใหเ้จา้หนา้ทีภาครฐัดาํเนินการต่อไป  

 

คณะกรรมการบรษิัทฯ  กาํหนดใหม้ีการทบทวนคู่มอื “จรรยาบรรณ” เป็นประจาํทกุปี 
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วินัย 

 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ถือว่า จรยิธรรมธุรกิจ เป็นวินยัอย่างหนึง ซงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตาม

อย่างเครง่ครดั การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นการทาํผิดวินยั ตามระเบียบว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล 

 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มีหนา้ทีตอ้งปฏิบตัิตามและส่งเสริมใหผู้อื้นปฏิบตัิตามจริยธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิ

ในการทาํงาน โดยการกระทาํต่อไปนีถือเป็นการผิดจรยิธรรม 

 

1. การไม่ปฏิบตัิตามจรยิธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงาน 

 

2. แนะนาํ ส่งเสรมิ สนบัสนนุใหผู้อื้นไม่ปฏิบตัิตามจรยิธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงาน 

 

3. ละเลย เพิกเฉย เมอืพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามจริยธรรมฯ ในกรณีทีตนทราบ 

 

4. ไม่ใหค้วามรว่มมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ขอ้เท็จจรงิ 

 

5. การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบตัิตามจรยิธรรมฯ  
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การลงโทษทางวนัิย 

 

1. การฝ่าฝืนทไีม่ร้ายแรง ผูบ้ริหารจะไดร้บัหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซงึจะระบุลกัษณะของการฝ่าฝืนรวมทงั

ข้อมูลเหตุทีอาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนัน โดยให้โอกาสผู้บริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อ

ผูบ้ังคับบัญชา หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ใหน้าํเสนอเรืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินัยซึงแต่งตงัโดยประธาน

เจา้หนา้ทีบริหารเพือพิจารณา และใหถื้อคาํตัดสินของคณะกรรมการวินยัเป็นทีสินสดุ หากมีการฝ่าฝืนเป็นครงัทีสอง 

หรือผูบ้รหิารไม่แกไ้ขความผิดจากการฝ่าฝืนในครงัแรกตามทีไดร้บัหนงัสือเตือนนนั ผูบ้รหิารดงักล่าวจะถกูลงโทษทาง

วินยัอย่างเครง่ครดั ซงึอาจรวมถึงการเลิกจา้งไดโ้ดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

 

2. การฝ่าฝืนร้ายแรง ซึงรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การเปิดเผยข้อมูล

ความลับ หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลทีสาม และการกระทาํใดๆ ทีเสือมเสียต่อเกียรติคุณของ

บริษัทฯ หรือปกปิดไม่รายงานขอ้มลู การหารือ หรือเอกสารสาํคญัใดๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา บริษัทฯ อาจพิจารณาเลิก

จา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จาํเป็นตอ้งออกหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน  

 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติ ของมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ถือเป็นส่วนหนึงของวินัยในการปฏิบตัิงานของ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ หากผูใ้ดละเลย  ละเวน้  และเจตนาทีจะไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและแนว

ปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ ถือว่าผิดวินยั และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ และหากความผิดนนั เป็นการ

กระทาํทผิีดกฎหมาย  บรษิัทฯ จะพิจารณาดาํเนินการตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง    

 

 


