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นโยบายบรรษัทภบิาล 

เพื่อใหก้ิจการมีระบบการก ากบัดูแลที่ดี ตามแนวทางบรรษัทภิบาลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ของบริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  จึงไดจ้ัดท าขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกับการก ากับดูแล
กิจการเพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้

1. จรยิธรรมทางธุรกิจ 
2. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 
3. จรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน 
4. ขอ้พึงปฏิบตัิส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน 
5. ขอ้ก าหนดในการท าธุรกรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
6. นโยบายที่ส าคญัและการติดตามดแูลใหม้ีการปฏิบตัิ 
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จริยธรรมทางธุรกิจ 

บรษิัทจะปฏิบตัิและดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทถือปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจ ดงัต่อไปนี ้

1. บริษัทจะประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสัตย ์สจุริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นท าความดีต่อบคุคล กลุ่มชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินคา้และบรกิาร โดยไม่เลือกปฏิบตัิ 
3. ประกอบธุรกิจโดยจดัใหม้ีระบบการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ

อย่างเต็มที่ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มลูที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอา้งอิงไดร้วมทัง้ถือปฏิบตัิตามขอ้
กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ที่ตนไดล่้วงรูม้าเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มลูที่ตามปกติวิสยัจะพึงสงวนไว้
ไม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผยเมื่อมีหนา้ที่ตามกฎหมาย 

5. เปิดใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัความไม่สมบรูณข์องสินคา้และบรกิาร 
6. เปิดเผยข่าวสารขอ้มลูของสินคา้และบรกิารอย่างถกูตอ้งครบถว้น 
7. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กบัลกูคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบตัิตามขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได ้บริษัท

จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อหาทางออกรว่มกัน 
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สิทธิและความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายและหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งก าหนด เปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความโปร่งใส และเชื่อถือได ้ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ทุกรายของบริษัทมีสิทธิเท่า
เทียมกนั ดงันี ้

1. สิทธิในการเป็นเจา้ของโดยควบคมุบรษิัทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการ 
2. สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุน้ 
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณา

ตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัต่างๆ 
4. สิทธิในการมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 
5. สิทธิในการแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการ 
6. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
7. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลู ผลการด าเนินงาน นโยบายการบรหิารงานอย่างสม ่าเสมอและทนัเวลา 
8. สิทธิในการรบัส่วนแบ่งก าไรอย่างเท่าเทียมกนั 
9. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

1. การก าหนดวัน เวลา สถานที ่นัดประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบรษิัท จะจดัการประชมุผูถื้อหุน้ในวนัเวลาและสถานท่ีที่ผูถื้อหุน้จะมารว่มประชมุไดโ้ดยสะดวก 

2. หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  

บรษิัทจะจดัส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ วาระการประชมุ ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท พรอ้มทัง้เอกสาร
ขอ้มลูครบถว้น เพียงพอที่ประกอบการพิจารณาตดัสินใจในแต่ละวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อน
วนัประชมุ ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น 

3. การให้เสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม 
ผูถื้อหุน้ทุกรายสามารถเสนอเพิ่มวาระล่วงหนา้ไดก้่อนการประชุม โดยการส่งวาระและรายละเอียดเป็นหนงัสือ
ใหแ้ก่บรษิัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาว่าจะเพิ่มเป็นวาระหนึ่งในการประชมุหรือไม่ 

4. การเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียน 
ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทนก็ได ้บริษัทเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนเวลาประชมุ และไดจ้ดัระบบ
เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนไดค้รบถว้น ทกุรายดว้ยความรวดเรว็ 
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5. การสอบถาม แสดงความเหน็ การลงมติ และการบันทกึรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
บรษิัท ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ ผูถื้อหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ ได้
อย่างเต็มที่ การพิจารณาและลงมติในทุกเรื่องเป็นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนหุน้ 1 หุน้ มี 1 เสียง เท่าเทียม
กันทุกราย โดยบริษัทจะจดบันทึกรายงานการประชุมพรอ้มทั้งข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุมและ
จ านวนคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบดว้ย รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังที่
ประชมุแลว้เสรจ็ 

6. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามส าคญัต่อการประชุมผูถื้อหุน้เป็นอย่างมาก โดยถือเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บริษัททุกคนในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็นและให้
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  
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จรรยาบรรณส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

บรษิัทไดก้ าหนดจรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานเพื่อถือปฏิบตัิดงันี ้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะตอ้งปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่  
และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย 
ต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ไม่ด  าเนินการใด ๆ อนัมีลกัษณะที่อาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ไม่กระท าการใด ๆ โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายอนัเป็นการละเมิดสิทธิหรือ
ลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุคนอย่างเท่าเทียมกนัการปฏิบัติต่อบุคลากรในองคก์ร 

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบตัิต่อกันอย่างยตุิธรรม บริหารงานโดยความไม่ล าเอียง สนบัสนุนใน
การสรา้งศกัยภาพในความกา้วหนา้และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบคุลากรในองคก์ร รวมทัง้ส่งเสรมิใหท้กุคน
มีความเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณที่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งพึงปฏิบตัิ  

ทัง้นี ้บรษิัทจะจดัสวสัดิการใหพ้นกังานอย่างเหมาะสมและปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสจุริตใจ รบัฟังขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะอย่างมีเหตุผล ตลอดจนดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภยัในการท างาน และยึดมั่นปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเครง่ครดั 

นอกจากนี ้ บริษัทยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงกับพนกังานทุกคน และพยายาม
สรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานท่ีมีความรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยู่กบับรษิัทเพื่อพฒันาองคก์รต่อไป 

การปฏิบัติต่อลูกค้า 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทก าหนดไว้อย่าง
เครง่ครดั โดยการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้และบริการ จดัใหม้ีการก าหนดราคาสินคา้และบรกิารในอตัรา
ที่เหมาะสม รวมถึงการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลุมใหม้ากที่สุด  เพื่อมุ่งเนน้การ
สรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ในระยะยาว ตลอดจนรกัษาความลบัของลกูคา้ โดยไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ และไม่รบั ไม่เรียก หรือจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ อนัส่อถึงการกระท าที่เป็นการไม่สจุรติ 

บรษิัทค านึงถึงการใหข้อ้มลูเก่ียวกับสินคา้และบรกิารท่ีถกูตอ้งและครบถว้นแก่ลกูคา้ จึงจะจดัใหม้ีช่องทางใหล้กูคา้ของ
บรษิัทสามารถแจง้ปัญหาสินคา้และบรกิารที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บรษิัทจะไดป้้องกัน และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสินคา้และ
บรกิารของบรษิัทไดอ้ย่างรวดเรว็  

การปฏิบัติต่อคู่ค้า 

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนจะตอ้งปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม  โดยการใหคู้่คา้แข่งขนับนขอ้มลูที่เท่าเทียม
กนั และคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความยุติธรรมภายใตห้ลกัเกณฑ์ตามที่ปรากฎในเอกสารวิธีการปฏิบตัิงานเรื่อง การคดัเลือก
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และประเมินคู่คา้ ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานจะไม่เรียกรอ้งหรือรบัผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ 
และหากปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหร้ีบแจง้คู่คา้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจา้หนีเ้ป็น
ส าคัญ รวมทั้งการช าระคืนเงินตน้ ดอกเบีย้และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใตส้ัญญาที่เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น เรื่อง
เงื่อนไขการค า้ประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดช าระหนี ้ โดยมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
รบัผิดชอบต่อเจา้หนี ้

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี โดยไม่
ละเมิด ทรพัยสิ์นทางปัญญา และไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีที่ไม่สจุรติ 

การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบตัิหรือควบคุมใหม้ีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
และรบัผิดชอบต่อสังคม  รวมถึงใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชนต์่อชุมชน
และสงัคม ตลอดจนส่งเสรมิวฒันธรรมในทอ้งถิ่นท่ีบรษิัทด าเนินกิจการอยู่ และจะปรบัเปล่ียนวิธีด าเนินงานใหเ้หมาะสม
กบัสภาวการณท์ี่เปล่ียนแปลงไปเพื่อลดผลกระทบใด ๆ ที่จะมีต่อสิ่งแวดลอ้ม ชมุชนและสงัคม 
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ข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 

ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบตัิส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานเพื่อถือปฏิบตัิดงันี ้

1. ข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 

พนกังานระดบัผูบ้ริหารทุกคนตอ้งปฏิบตัิตนตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ของบริษัทและของ
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กล่าวคือ 

1.1 ตอ้งสนบัสนุนนโยบายและการปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บังคบั ค าสั่ง ขอ้ตกลง ประกาศ หรือหนงัสือเวียน
ของบรษิัท ซึ่งประกาศใหพ้นกังานทกุคนทราบโดยเครง่ครดั 

1.2 ตอ้งปฏิบัติงานในหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนตอ้งรายงานเหตุการณท์ี่อาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรพัยสิ์นของบรษิัท โดยเรว็ 

1.3 ตอ้งสภุาพ ใหเ้กียรติ และใหค้วามนบัถือต่อผูร้ว่มงาน 
1.4 ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความตัง้ใจ วิรยิะอุตสาหะ รกัษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบรษิัท เพื่อ

เป็นแบบอย่างอนัดีใหแ้ก่พนกังานโดยทั่วไป เพื่อใหบ้รษิัท มีความกา้วหนา้ และเป็นไปอย่างถูกตอ้งตาม
ครรลองธรรม 

1.5 ต้องรักษาไว้ซึ่ งผลประโยชน์และความลับของบริษัท ของลูกค้า หรือที่ เก่ียวกั บกิจการใด ๆ ที่ 
บรษิัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครดั การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัธุรกิจการเงินและตวับุคคลของ
บริษัท จะตอ้งกระท าตามแนวทางที่ถูกตอ้งเหมาะสมที่ไดร้บัอนุญาตเท่านัน้ และตอ้งกระท าดว้ยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้น
สภาพของพนักงานของบริษัท เป็นเวลา 5 ปี พนักงานทุกคนตกลงจะรกัษาข้อมูลอันเป็นความลับ
ดงักล่าวขา้งตน้ไวเ้ป็นความลับ หากมีการเปิดเผยหรือส่งใหแ้ก่ผูอ้ื่นหรือใชข้อ้มูลดงักล่าวในเรื่องอื่นใด
นอกเหนือจากการปฏิบตัิหนา้ที่ใหก้ับบรษิัท  พนกังานตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่
บรษิัท ตามที่เกิดขึน้จรงิทกุประการ 

1.6 ตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัทรพัยสิ์นของบรษิัท โดยมิใหเ้สียหายหรือสญูหายไม่ว่าจากบคุคลหรือ
จากภยัพิบตัิใด ๆ เท่าที่สามารถจะท าไดอ้ย่างเต็มที่  รวมทัง้ไม่น าส่ิงของใด ๆ ไม่ว่าอปุกรณห์รือทรพัยสิ์น
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชนข์องผู้อื่นที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท 

1.7 บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมใหม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแกปั้ญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ใน
บรษิัท 

1.8 ตอ้งปกครองดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลช้ิด  มีความยตุิธรรม  ไม่มีอคติ 
1.9 ตอ้งพรอ้มที่จะท างานเป็นทีม และสามารถรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
1.10 ตอ้งปฏิบัติตาม ตลอดจนตอ้งสนับสนุน และช่วยควบคุมก ากับพนักงานในบังคับบัญชาใหป้ฏิบัติตาม

ระเบียบ วินยั และขอ้ก าหนดของบริษัท ในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลคอมพิวเตอร ์ ขอ้มูลจราจร



บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)   

ประกาศใช้คร้ังที่ 01 
วันที ่22/02/64  

 

ทางคอมพิวเตอรข์องบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัท เป็นไปตาม
กฎหมายคอมพิวเตอร ์กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลกัษณข์องบรษิัท 

2. ข้อไม่พึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 
 พนกังานระดบัผูบ้รหิารทุกคนพึงงดเวน้ไม่ปฏิบตัิหรือประพฤติตนไปในทางที่จะน าไปสู่ความเส่ือมเสียของบริษัท 
และของตนเอง  กล่าวคือ 

2.1        ใชเ้วลาท างานของบรษิัท ไปท าอย่างอื่น  หรือใชป้ระโยชนส่์วนตวั 
2.2        ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์

ส่วนตวัหรือผูอ้ื่น หรือเป็นผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจครอบง าการจดัการ  ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่า
โดยตรงหรือออ้ม 

2.3        ประพฤติตนไปในทางที่อาจท าใหเ้ส่ือมเสียต่อต าแหน่งหนา้ที่และเกียรติคณุของบรษิัท  
2.4        แจง้หรือใชข้อ้ความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดขอ้ความจรงิที่ควรแจง้ต่อบรษิัท 
2.5        ท างานดว้ยความประมาทเลินเล่อ กระท าการใด ๆ อนัไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหนา้ที่ของผูบ้ริหารที่ดี 

เพื่อใหง้านลลุ่วงไปโดยถกูตอ้งและสจุรติ 
2.6        ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหาย

ต่อบรษิัท  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 
2.7        ขดัขวาง หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบตัิงานโดยชอบของผูม้ีอ  านาจหนา้ที่ในบริษั ท  

หรือออกค าสั่งใด ๆ ใหพ้นกังานปฏิบตัิในทางมิชอบหรือผิดจรยิธรรม 
2.8        ท าผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัส่งผลเสียหายใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็

ตาม 
2.9         เปิดเผยค่าจา้งหรือเงินเดือน  อตัราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 
2.10 เรียกรบั หรือยินยอมจะรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดจากลกูคา้ ผูค้า้ คู่คา้ คู่แข่ง หรือบคุคลอื่นใด ท่ีท า

ธุรกิจกับบริษัท  หรือการเลีย้งรับรอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม  ยกเว้นของขวัญตาม
ประเพณีนิยม หรือการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมธุรกิจอันน ามาซึ่ง
ชื่อเสียงทางการคา้ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากส่ิงเหล่านั้นมีมูลค่าเกินกว่า  
20,000 บาท  ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัตัง้แต่ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

2.11 ใหสิ้นบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบคุคลท่ีสาม และ/หรือใชอ้ิทธิพลอย่างไม่ถกูตอ้งต่อตวัแทนของรฐั  ลกูคา้
หรือคู่คา้ ซึ่งนบัว่าเป็นการขดัแยง้ต่อนโยบายของบรษิัท 

2.12 กระท าการเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแกไ้ขดว้ยประการใด ๆ ในบนัทึกหรือขอ้มลูใด ๆ เพื่อเปล่ียนแปลง หรือ
บิดเบือนผลการด าเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อ
จดุประสงคใ์ด ๆ ก็ตาม 
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2.13 ช าระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าส่วนหนึ่งของการช าระเงิน  หรือการ
จดัการทางธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากวตัถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุในเอกสารเพื่อการช าระเงิน
หรือการจดัการทางธุรกิจ 

2.14 เป็นบุคคลที่มีหนีสิ้นลน้พน้ตวั หรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายใหส้นันิษฐานไดว้่ามีหนีสิ้น
ลน้พน้ตวั 

2.15 ไม่รกัษาขอ้มลูทางทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัท หรือที่บรษิัทไดม้าจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของพนกังาน  
2.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 
2.17 กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ 
2.18 ใหห้น่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซือ้ขอการสนับสนุนจากผูค้า้หรือคู่คา้ (หากมีความจ าเป็นที่จะตอ้งขอการ

สนบัสนุนดงักล่าวเพื่อประโยชนข์องบริษัท ใหห้น่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซือ้เพื่อเป็นผูร้บัผิดชอบ
ด าเนินการ ยกเวน้ การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด ใหก้ารตลาดของสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
เป็นผูร้บัผิดชอบ) 

2.19 กระท าการอนัเป็นการละเลย หรือเอือ้อ านวยแก่บคุคลใด ๆ ท่ีจะเขา้มาแสวงหาประโยชน ์หรือเขา้ถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอรข์องบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งการกระท าผิดของผู้
ใหบ้รกิาร  ตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์ หรือกฎหมายลิขสิทธ์ิ  หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. การก าหนดโทษผู้บริหาร 

3.1        การฝ่าฝืนที่ไม่รา้ยแรง:  ผูบ้ริหารจะไดร้บัหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ซึ่งจะระบุลกัษณะของการ
ฝ่าฝืนรวมทั้งมูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักฐานของการฝ่าฝืนนั้น โดยให้โอกาสผูบ้ริหารดังกล่าวโตแ้ย้งข้อ
กล่าวหาดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้น าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา และใหถื้อค าตดัสินของคณะกรรมการบรษิัทเป็นท่ีสิน้สดุ หากมีการฝ่า
ฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือผูบ้ริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามที่ไดร้บัหนังสือเตือนนั้น 
ผูบ้รหิารดงักล่าวจะถกูลงโทษทางวินยัอย่างเครง่ครดั ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจา้งได้ 

3.2        การฝ่าฝืนรา้ยแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดงัต่อไปนี ้ เช่น การใหห้รือการรบัสินบน  การฉอ้โกง  การเปิดเผย
ขอ้มูลความลบั หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลที่สาม และการกระท าใดๆ ที่เส่ือมเสียต่อ
เกียรติคณุของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานขอ้มลู การหารือ หรือเอกสารส าคญัใดๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
บรษิัทอาจพิจารณาเลิกจา้งโดยไม่จา่ยคา่ชดเชย  และโดยไม่จ าเป็นตอ้งออกหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อน 

4. ข้อพึงปฏบิัติส าหรับพนักงาน 

เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งการท างานท่ีดี มีประสิทธิภาพ พนกังานควรมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี  ้
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4.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และดว้ยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการท างานใหด้ียิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พื่อประโยชนต์่อตนเองและบรษิัท 

4.2 พนกังานพึงประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิัทโดยเครง่ครดั 
4.3 พนกังานพึงใหค้วามเคารพและเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชาที่สั่งการโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบั

ของบรษิัท 
4.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอือ้เฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ ซึ่งจะน าไปสู่ความเสียหายต่อบคุคลอื่น และบรษิัท 
4.5 พนกังานพึงเคารพสิทธิและใหเ้กียรติซึ่งกันและกนัหลีกเล่ียงการน าขอ้มลูหรือเรื่องราวของผูอ้ื่นทัง้ในเรื่อง

เก่ียวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณใ์นลกัษณะที่จะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายทัง้ต่อพนกังาน และต่อบรษิัท 

4.6 พนกังานพึงหลีกเล่ียงการรบัของขวญัใด ๆ ท่ีอาจท าใหต้นเองรูส้ึกอึดอัดในการปฏิบตัิหนา้ที่ในภายหนา้ 
หากหลีกเล่ียงไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

4.7 พนกังานไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ที่ หรือประโยชนจ์ากหนา้ที่การงาน แสวงหาผลประโยชนส่์วนตน หรือพรรค
พวก หรือท าธุรกิจแข่งขนักบับรษิัท 

4.8 พนกังานพึงปฏิบตัิ ต่อลกูคา้ คู่คา้ ดว้ยความซื่อสัตยส์จุรติ และดว้ยความเสมอภาค 
4.9 พนกังานพึงรกัษาความลบัของลกูคา้ คู่คา้ และองคก์รอย่างเครง่ครดั 
4.10 พนกังานพึงรายงานเรื่องที่ไดร้บัทราบใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยมิชกัชา้ เมื่อเรื่องที่รบัทราบอาจมีผลกระทบต่อ

การด าเนินงาน หรือชื่อเสียงของบรษิัท 
4.11 พนกังานพึงรกัษาดูแลสิทธิประโยชน ์และทรพัยสิ์นของบรษิัทใหม้ีสภาพดี ใหไ้ดใ้ชป้ระโยชนอ์ย่างเต็มที่ 

ประหยดั มิใหสิ้น้เปลือง สญูเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

5. บทก าหนดโทษพนักงาน 

กรณีที่พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตาม
โครงสรา้งการจดัองคก์รของบรษิทั และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ทัง้นีใ้หแ้ต่ละฝ่ายงานเป็นผูพ้ิจารณา
เองในเบือ้งตน้และสรุปเรื่องส่งต่อใหผู้บ้ังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เก่ียวขอ้งต่อไป เพื่อตัดสินความผิด
พรอ้มทัง้ระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้รุนแรงและก่อใหเ้กิด
ความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของตน้สังกัดได ้ก็ใหน้ าเรื่องเขา้สู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อ
พิจารณาหาขอ้สรุปและก าหนดโทษต่อไป 

การก าหนดโทษ 

1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนดว้ยหนงัสือและหกัคะแนน 
3. พกังาน 
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4. เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
5. ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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ข้อก าหนดในการท าธุรกรรมของ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

บริษัทถือเป็นนโยบายที่ส าคญัที่จะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลอื่นที่มีความเก่ียวขอ้งกันใชโ้อกาสจากการเป็น
กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลอื่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนักบับรษิัท แสวงหาผลประโยชนส่์วนตน จึงก าหนดเป็นขอ้ปฏิบตัิ
ส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลอื่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับรษิัท ดงัต่อไปนี  ้

1. หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 
2. ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชนข์องบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ท ารายการนั้นเสมือนการท า

รายการกบับคุคลภายนอก ทัง้นีก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลอื่นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนัน้
จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุตัิ 

3. ในกรณีที่เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
จะตอ้งปฏิบตัิตาม หลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวขอ้งของบรษิัทอย่างเครง่ครดัโดย 
3.1 การท าธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี จะตอ้งขออนุมัติหลักการ และวงเงินในการท าธุรกรรม
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้ 

3.2 ให้จัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ไดผ่้านการอนุมัติตามข้อ 3.1 เพื่อ
รายงานในที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส หรือตามความประสงคข์องคณะกรรมการบรษิัท 

4.  ในกรณีที่ธุรกรรมที่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการคา้ตามขอ้ 3.1 ในการท า
ธุรกรรมดังกล่าว ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แลว้แต่กรณี) 
ก่อนที่จะมีการท ารายการเป็นครัง้ๆ ไป 
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นโยบายทีส่ าคัญและการตดิตามดูแลให้มกีารปฏิบัต ิ

1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

เพื่อใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารมี
หน้าที่และความรบัผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรกัษาไวซ้ึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งด าเนินการ
ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และ
ทรพัยสิ์นของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุม
ภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายที่วางไวใ้นเรื่องของระบบขอ้มลูและรายงานทางการเงินมีความถกูตอ้งเชื่อถือได ้ในเรื่องดงันี ้ 

1.1 ไดม้ีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท างานของบรษิัท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
1.2 ทรพัยสิ์นของบรษิัทมีอยู่จรงิ และไดม้ีการควบคมุดแูล จดัเก็บ รกัษา เป็นอย่างดี 
1.3 การด าเนินงานของบรษิัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการใชท้รพัยากรอย่างประหยดั 
1.4 วตัถปุระสงค ์กลยทุธข์องบรษิัท ไดม้ีการบรรลแุละด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล 

การตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2557 โดยการใช้บริการของส านักงาน
ตรวจสอบภายนอก เพื่อก ากบัดแูลการท างานในดา้นต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
มีหนา้ที่ในการใหค้  าปรกึษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคมุภายในระบบการบรหิารความเส่ียง เพื่อใหแ้น่ใจว่า
ระบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเส่ียง และกระบวนการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท ไดจ้ดัใหม้ี
ขึน้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่วางไว ้

2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 

บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์รขึน้อย่างเป็นระบบตัง้แต่วนัที่ 3 มกราคม 2562 โดย
จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง เพื่อท าหนา้ที่ในการจดัท านโยบาย วางระบบ และประเมินความเส่ียงตา่งๆ 
ทัง้ที่เกิดจากปัจจยัภายนอกและจากการบรหิารงาน และการปฏิบตัิงานภายในองคก์ร รวมทัง้ก าหนดแนวทางใน
การบริหารและจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้มีการส่ือสาร จดัฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการแก่
พนกังาน ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารความเส่ียง กระบวนการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท มีดงันี ้ 

2.1 การก าหนดนโยบายและหลักเกณฑก์ารบริหารความเสี่ยง 

เป็นการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค ์ขอบเขต ความรบัผิดชอบ หลักเกณฑแ์ละแนวทางบริหารความ
เส่ียงใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนและทิศทางการด าเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็น
ประจ าทกุปี และจะด าเนินการจดัท าพรอ้มกนักบัแผนธุรกิจเพื่อใหม้ีความสอดคลอ้งกนั 
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2.2  การระบุความเสี่ยง 

เป็นการระบคุวามเส่ียงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความ
เส่ียงที่ เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้อม  กฎหมาย การเงิน ระบบ
สารสนเทศ ระบบขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรพัยากร
บุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรกัษาความปลอดภัย เป็นตน้ ซึ่งบริษัทจะบริหารความเส่ียงโดย
พิจารณาจดัล าดบัความเส่ียงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถา้อยู่ในเกณฑส์งูและสงูมากบริษัท
จะน ามาความเส่ียงเหล่านัน้มาวิเคราะหเ์พื่อใชใ้นการจดัการก่อน 

2.3  การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

เป็นการวิเคราะหเ์พื่อประเมินระดบัความเส่ียงที่เหลืออยู่หลงัจากไดป้ระเมิน ระบบการควบคมุที่มีอยู่ และ
การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง ซึ่งหากความเส่ียงที่เหลือยงัคงอยู่ในระดบัสงูหรือสงูมาก จะตอ้ง
ก าหนดมาตรการการจัดการความเส่ียงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเส่ียงที่
เหลืออยู่ในระดบัปานกลางหรือระดบัต ่า ใหก้ าหนดมาตรการจดัการในระดบัฝ่ายหรือแกไ้ขในกระบวนการ
ปฏิบตัิงาน 

2.4  การจัดการความเสี่ยง 

เป็นการก าหนดวิธีการจดัท าแผนในการจดัการความเส่ียงที่มีความส าคญั ตามที่ไดม้ีการจดัล าดับไวใ้น
ขัน้ตอนของการวิเคราะหค์วามเส่ียง  การจดัการความเส่ียงมีไดห้ลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความ
เส่ียง การหลีกเล่ียงความเส่ียง การใชป้ระโยชนจ์ากความเส่ียง หรือการยอมรบัความเส่ียง 

2.5  การติดตามผลและการสอบทาน  

เป็นขัน้ตอนของการติดตามผลการบริหารความเส่ียงตามแผนที่ก าหนดไว ้รวมทัง้ประเมินผลการจดัการ
ความเส่ียง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นโยบายด้านการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 

บริษัทก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน 
และสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนัโดยสารสนเทศของบรษิัทจะตอ้งจดัท าขึน้อย่างรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรดั เขา้ใจง่าย
และโปร่งใส และตอ้งเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดขอ้สบัสน
ในขอ้เท็จจริง รวมทัง้จดัใหม้ีหน่วยงานประชาสมัพนัธข์อ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
กบับรษิัท 
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4. นโยบายด้านบัญชีและการเงนิ 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการท ารายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะตอ้งถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
ทนัเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ หน่วยงานของรฐั และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ  ดงันัน้จึงก าหนดให้
บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการ
ควบคุมภายใน รวมถึงข้อก าหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท  และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่าง
เครง่ครดั ดงันี ้

4.1 ความถูกต้องของการบันทกึรายการ 

การบนัทึกรายการทางธุรกิจทกุอย่างของบรษิัท จะตอ้งถกูตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้โดยไม่
มีขอ้จ ากัดหรือยกเวน้การบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรบั และ
ตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถว้นและเหมาะสม 

4.2 รายการทางบัญชีและการเงนิ 
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่ เป็น
สาระส าคญัเพียงพอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรบัทั่วไป และ
เป็นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนตอ้งตระหนักถึงความถูกตอ้งของ
รายการบัญชีและการเงินของบริษัทเป็นความรบัผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ
พนกังานท่ีมีหนา้ที่รบัผิดชอบในรายการทางธุรกิจในชัน้ตอนต่าง ๆ 

5. นโยบายด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย 

บุคคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบัติตามระเบียบ และขอ้ก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ  และก่อนการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีขอ้กฎหมายก าหนดไว ้จะตอ้งมีความระมดัระวงั  มีการสอบ
ทานอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท้ี่รบัผิดชอบ ว่าไดถื้อปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรษิัทมีนโยบายที่จะใหพ้นกังาน และผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อนัประกอบดว้ยวงจร
เครือข่ายการส่ือสารขอ้มูล ระบบซอฟทแ์วร ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติการและประมวลผลขอ้มูล  เครื่องคอมพิวเตอร ์
พรอ้มอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัท  อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือ
พระราชบญัญัติที่เก่ียวขอ้ง โดยมีมาตรฐานความปลอดภยัที่เพียงพอ เพื่อประโยชนแ์ละประสิทธิผลทางธุรกิจของ
บรษิัทจึงก าหนดใหถื้อปฏิบตัิ ดงันี ้

6.1 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นทกุดา้นของงานพรอ้มกบัพฒันาบคุลากรของบรษิัท ใหม้ีความรู ้
ความสามารถที่ทนัสมยั 

6.2 พนักงานจะต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้อ งไม่กระท าเพื่อ
ประโยชนส่์วนบคุคล หรือละเมิดจรยิธรรม และศีลธรรมอนัดี 
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6.3 ขอ้มูลที่ไดบ้ันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรบัผิดชอบของเจา้ของ
ขอ้มลูนัน้ๆ ที่จะตอ้งดแูลไม่ใหเ้กิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบคุคลที่สาม 

6.4 ใชซ้อฟทแ์วรท์ี่ถกูกฎหมาย และเป็นมาตรฐาน   
6.5 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้าน จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิและปฏิบตัิตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 
6.6 เจา้ของขอ้มลูจะตอ้งป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มลูที่ส  าคญัทางธุรกิจของตนเอง จากการ

เขา้ถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรมและการบ่อนท าลาย เพื่อใหแ้น่ใจว่าธุรกิจของบริษัทจะด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

6.7 ผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ไดร้บัการมอบหมายจากบรษิัทมีหนา้ที่ตอ้ง
ก าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ีความมั่งคงและปลอดภัย 
รวมทัง้ตอ้งติดตามใหบ้คุลากรทกุคนถือปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดโดยเครง่ครดั 

7. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ

บรษิัท ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน ที่จะตอ้งรบัทราบ ท า
ความเขา้ใจและถือปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ปฏิบตัิที่ก าหนดไวใ้นคู่มือนีอ้ย่างเครง่ครดั 

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งรบัผิดชอบดูแล และถือเป็นเรื่องส าคญัที่จะด าเนินการใหพ้นกังานภายใตส้าย
บังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมของบริษัท อย่างจริงจัง หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานผูใ้ดกระท าผิดหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามที่ก าหนดไว ้จะไดร้ับโทษทัง้ทางวินยั และหากมีการกระท า
ที่เชื่อไดว้่าท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของรฐั บรษิัทจะส่งเรื่องใหเ้จา้หนา้ที่ของรฐัด าเนินการต่อไป 

หากพนักงานพบเห็นการกระท า ผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการก ากับดูแลกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นคู่มือนี ้ 
ใหแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้กล่าวหาไปยงัประธานกรรมการบรษิัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ 
หรือกรรมการบริหารของบรษิัท ทัง้นีบ้รษิัทจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบาะแส  เพื่อคุม้ครอง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้กบัผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนดงักล่าว 


