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ข้อพงึปฏบัิติทางธุรกจิ 
 

1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 บุคลากรทุกท่านต้องปฏิบัติงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้

ความส าคญักบัการปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และพนกังาน รวมถึงช่ือเสียงของบริษทั 

2. ความสัมพนัธ์กบัผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต การตดัสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริษทั ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของ  

ผูถื้อหุน้เป็นหลกั และด าเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 

3. ข้อพงึปฏิบัตเิบ้ืองต้นของคณะกรรมการบริษัท 

 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งเตม็ท่ี และสนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. ข้อพงึปฏิบัตเิบ้ืองต้นของกรรมการผู้จดัการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 ก าหนดนโยบายทางธุรกิจของบริษทัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทัท่ีวางไว ้รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

ลูกคา้ และพนกังานของบริษทัเป็นส าคญั และสนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

5. นโยบายและการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

 บริษทัให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต

และทรัพยสิ์นของพนกังาน ท าการแต่งตั้งและโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษดว้ยความสุจริตใจ และ

ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ 

และทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

6. นโยบายในการปฏิบัตตินของพนักงาน และการปฏิบัตต่ิอพนักงานอ่ืน 

 พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมัน่ ซ่ือตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้งดเวน้การใหข้องขวญั

ท่ีมีมูลค่าสูงแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือ

ของพนกังาน และพนักงานไม่พึงกระท าการใด ๆ อนัเป็นการไม่เคารพนับถือผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคนตอ้งเคารพใน

สิทธิของพนกังานอ่ืน รวมทั้งฝ่ายจดัการ เป็นผูมี้วนิยั และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัและประเพณีอนัดีงาม 

ไม่วา่จะระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามคัคี และความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
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เดียวกนัในหมู่พนกังาน และหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ อนัอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั หรือเป็นปัญหา

แก่บริษทัในภายหลงัได ้

7. นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนพนักงาน 

 การก าหนดค่าตอบแทนพนกังานจะมุ่งเนน้ท่ีระบบการคิดค่าตอบแทนและระบบสวสัดิการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

ของธุรกิจ เช่นเดียวกบัการพฒันาทกัษะของพนกังาน และการกระตุน้ขวญัก าลงัใจ เพ่ือให้การท างานของพนักงานเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นเพ่ือพฒันาการท างาน รวมถึงกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานในองคก์ร 

8. ความสัมพนัธ์กนัระหว่างข้อพงึปฏิบัตกิบักฎหมาย 

 ขอ้พึงปฏิบติัใด ๆ ของบริษทัตอ้งปรับปรุงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

9. ลูกค้า 

 ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละให้บริการท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกวา่ความคาดหมายของลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง

ท่ีเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือบริการนั้น ๆ รักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใชเ้พ่ือ

ประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีไวว้างใจไดข้อง

ลูกคา้ รวมถึงการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบและช่องทางให้ลูกคา้สามารถ

ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้และบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ อนัเป็นการขดัผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทั

ตอ้งควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขดัแยง้ซ่ึงผลประโยชน์ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งข้ึน ไม่วา่ผูบ้ริหารหรือพนกังานคนใดก็ตามไม่มี

สิทธิท่ีจะกระท าการใด ๆ ท่ีขดัแยง้กบักฎหมายและขอ้พึงปฏิบติัของบริษทั การกระท าและการตดัสินใจของผูบ้ริหารหรือ

พนักงานของบริษทัต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนก่อนผลประโยชน์ของตนเสมอ ในการน้ี หากเกิด

สถานการณ์ท่ีผลประโยชน์ขดักนั หรือเม่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ีอาจน าไปสู่

ผลประโยชน์ขดักนั ใหบุ้คคลดงักล่าวแจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพ่ือหาทางแกไ้ขสถานการณ์นั้น ๆ 

ดว้ยความยติุธรรมและโปร่งใส 

11. ข้อมูลภายในบริษัท 

บุคลากรทุกท่านของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 
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12. การแข่งขัน 

  บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะท าการคา้และแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม และในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งละเวน้จากการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และ/

หรือ เจา้หน้ี 

13. การประชาสัมพนัธ์ 

  จะไม่มีการบิดเบือน ปกปิด และ/หรือ แสดงขอ้มูลท่ีเป็นเท็จในการเผยแพร่หรือโฆษณาใด ๆ ออกสู่สาธารณชน 

และด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทัตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

14. บทบาททางสังคม และส่ิงแวดล้อม 

  ส่งเสริมสนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม โดยการ

ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทั้งท่ี

ด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน เน่ืองจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมจะเป็นการช่วยพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จของบริษทัในท่ีสุด และบริษทัมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษา

ธรรมชาติและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ิน 

15. การให้หรือรับของขวญั หรือการบันเทงิ 

  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั อยา่งไรก็ดี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานอาจรับหรือให้ของขวญัไดต้ามประเพณีนิยม 

โดยการรับของขวญันั้นจะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผูรั้บ ท าดว้ยความโปร่งใส หรือท าในท่ีเปิดเผย 

และสามารถเปิดเผยตรวจสอบได ้

16. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงนิ 

  ฝ่ายจดัการของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลา 

ทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซ่ึงจดัท าตามมาตรฐานบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ี ตอ้งจดัให้มีระบบการควบคุมและ

ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใต้

การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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17. การตดิตามดูแลให้มกีารปฏิบัต ิการแจ้ง และเปิดเผยถึงการกระท าผดิ  

  ประกอบดว้ย 5 หลกัการ ดงัน้ี 

1. บริษัทก าหนดเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้ง

รับทราบท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 

2. มีบทก าหนดโทษและพิจารณายกยอ่งส าหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามและผูท่ี้ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด สอดคลอ้งกบั

นโยบายและขอ้ก าหนด บทลงโทษทางวนิยั ตามขอ้บงัคบัการท างาน 

3. มีกระบวนการในการติดตาม สอบถาม และการรายงานกรณีสงสัยว่ามีการกระท าผิดขอ้พึงปฏิบติั หรือ

การรับขอ้ร้องเรียน ตามช่องทางต่าง ๆ ตามล าดับลกัษณะการกระท าผิดทางวินัย และผูบ้ังคบับัญชา

ตามล าดบัชั้น  ดงัน้ี 

▪ ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน 
▪ หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งน้ี ในการรายงานกรณีสงสัยว่ามีการกระท าผิดขอ้พึงปฏิบติั หากเป็นกรณีไม่ร้ายแรงให้ด าเนินการแจง้

ผู ้บังคับบัญชาตามล าดับชั้ น หรือหากเป็นกรณีร้ายแรง ซ่ึงรวมถึงการทุจริต ฉ้อโกง ให้ด าเนินการแจ้ง

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสุดของฝ่าย แต่หากกรณีดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสุดของฝ่าย พนกังาน

อาจรายงานตรงถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในดงักล่าวจะด าเนินการพิจารณา

ตรวจสอบและรายงานผลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป  

4. มีการรายงานการติดตามให้มีการปฏิบติัตาม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะผูบ้ริหาร 

และคณะกรรมการตรวจสอบ  

5. ก าหนดใหมี้การทบทวนขอ้พึงปฏิบติัทางธุรกิจ ทุก 3 ปีหรือกรณีท่ีมีความเหมาะสมและจ าเป็น 

 

 

 


