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ข้อพงึปฏิบัติทางธุรกจิ 

 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 บุคลากรทุกท่านต้องปฏิบัติงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้

ความสาํคญักบัการปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และพนกังาน รวมถึงช่ือเสียงของบริษทั 

2. ความสัมพนัธ์กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต การตดัสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริษทั ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั และดาํเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย 

3. ข้อพงึปฏิบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริษัท 

 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทาํงานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งเตม็ท่ี และสนบัสนุนให้เกิดวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. ข้อพงึปฏิบัติเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 กาํหนดนโยบายทางธุรกิจของบริษทัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทัท่ีวางไว ้รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

ลูกคา้ และพนกังานของบริษทัเป็นสาํคญั และสนบัสนุนให้เกิดวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

5. นโยบายและการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

 บริษทัให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต

และทรัพยสิ์นของพนกังาน ทาํการแต่งตั้งและโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษดว้ยความสุจริตใจ และ

ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน ให้ความสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ 

และทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

6. นโยบายในการปฏิบัตตินของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอ่ืน 

 พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่ ซ่ือตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้งดเวน้การให้ของขวญั

ท่ีมีมูลค่าสูงแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือ

ของพนกังาน และพนักงานไม่พึงกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการไม่เคารพนับถือผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคนตอ้งเคารพใน

สิทธิของพนกังานอ่ืน รวมทั้งฝ่ายจดัการ เป็นผูมี้วินยั และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัและประเพณีอนัดีงาม 

ไม่ว่าจะระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามคัคี และความเป็นนํ้าหน่ึงใจ
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เดียวกนัในหมู่พนกังาน และหลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ อนัอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั หรือเป็นปัญหา

แก่บริษทัในภายหลงัได ้

7. นโยบายการกําหนดค่าตอบแทนพนักงาน 

 การกาํหนดค่าตอบแทนพนกังานจะมุ่งเนน้ท่ีระบบการคิดค่าตอบแทนและระบบสวสัดิการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ของธุรกิจ เช่นเดียวกบัการพฒันาทกัษะของพนกังาน และการกระตุน้ขวญักาํลงัใจ เพ่ือให้การทาํงานของพนักงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นเพ่ือพฒันาการทาํงาน รวมถึงกระตุน้ให้เกิดการสร้างสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานในองคก์ร 

8. ความสัมพนัธ์กันระหว่างข้อพงึปฏิบัติกับกฎหมาย 

 ขอ้พึงปฏิบติัใด ๆ ของบริษทัตอ้งปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

9. ลูกค้า 

 ส่งมอบผลิตภณัฑ์และให้บริการท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง

ท่ีเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น ๆ รักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พ่ือ

ประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีไวว้างใจไดข้อง

ลูกค้า รวมถึงการตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าดว้ยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสามารถ

ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ อนัเป็นการขดัผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทั

ตอ้งควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขดัแยง้ซ่ึงผลประโยชน์ระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งขึ้น ไม่ว่าผูบ้ริหารหรือพนกังานคนใดก็ตามไม่มี

สิทธิท่ีจะกระทาํการใด ๆ ท่ีขดัแยง้กบักฎหมายและขอ้พึงปฏิบติัของบริษทั การกระทาํและการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือ

พนักงานของบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนก่อนผลประโยชน์ของตนเสมอ ในการน้ี หากเกิด

สถานการณ์ท่ีผลประโยชน์ขดักนั หรือเม่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ีอาจนาํไปสู่

ผลประโยชน์ขดักนั ให้บุคคลดงักล่าวแจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพ่ือหาทางแกไ้ขสถานการณ์นั้น ๆ 

ดว้ยความยติุธรรมและโปร่งใส 

11. ข้อมูลภายในบริษัท 

บุคลากรทุกท่านของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 
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12. การแข่งขัน 

  บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะทาํการค้าและแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม และในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งละเวน้จากการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และ/

หรือ เจา้หน้ี 

13. การประชาสัมพนัธ์ 

  จะไม่มีการบิดเบือน ปกปิด และ/หรือ แสดงขอ้มูลท่ีเป็นเท็จในการเผยแพร่หรือโฆษณาใด ๆ ออกสู่สาธารณชน 

และดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทัตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  

14. บทบาททางสังคม และส่ิงแวดล้อม 

  ส่งเสริมสนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของสังคม โดยการ

ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ี

ดาํเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน เน่ืองจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมจะเป็นการช่วยพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงจะส่งผลต่อความสําเร็จของบริษทัในท่ีสุด และบริษทัมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษา

ธรรมชาติและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ิน 

15. การให้หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง 

  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั อย่างไรก็ดี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานอาจรับหรือให้ของขวญัไดต้ามประเพณีนิยม 

โดยการรับของขวญันั้นจะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผูรั้บ ทาํดว้ยความโปร่งใส หรือทาํในท่ีเปิดเผย 

และสามารถเปิดเผยตรวจสอบได ้

16. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน 

  ฝ่ายจดัการของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลา 

ทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซ่ึงจดัทาํตามมาตรฐานบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ี ตอ้งจดัให้มีระบบการควบคุมและ

ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใต้

การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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17. การติดตามดูแลให้มกีารปฏิบตั ิการแจ้ง และเปิดเผยถึงการกระทําผิด  

  ประกอบดว้ย 5 หลกัการ ดงัน้ี 

1. บริษัทกาํหนดเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้ง

รับทราบทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 

2. มีบทกาํหนดโทษและพิจารณายกยอ่งสําหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามและผูท่ี้ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด สอดคลอ้งกบั

นโยบายและขอ้กาํหนด บทลงโทษทางวินยั ตามขอ้บงัคบัการทาํงาน 

3. มีกระบวนการในการติดตาม สอบถาม และการรายงานกรณีสงสัยว่ามีการกระทาํผิดขอ้พึงปฏิบติั หรือ

การรับข้อร้องเรียน ตามช่องทางต่าง ๆ ตามลาํดับลกัษณะการกระทาํผิดทางวินัย และผูบ้ังคบับัญชา

ตามลาํดบัชั้น  ดงัน้ี 

 ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งน้ี ในการรายงานกรณีสงสัยว่ามีการกระทาํผิดขอ้พึงปฏิบติั หากเป็นกรณีไม่ร้ายแรงให้ดาํเนินการแจง้

ผู ้บังคับบัญชาตามลําดับชั้ น หรือหากเป็นกรณีร้ายแรง ซ่ึงรวมถึงการทุจริต ฉ้อโกง ให้ดําเนินการแจ้ง

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสุดของฝ่าย แต่หากกรณีดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสุดของฝ่าย พนกังาน

อาจรายงานตรงถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในดงักล่าวจะดาํเนินการพิจารณา

ตรวจสอบและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป  

4. มีการรายงานการติดตามให้มีการปฏิบติัตาม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะผูบ้ริหาร 

และคณะกรรมการตรวจสอบ  

5. กาํหนดให้มีการทบทวนขอ้พึงปฏิบติัทางธุรกิจ ทุก 3 ปีหรือกรณีท่ีมีความเหมาะสมและจาํเป็น 

 

 

 


