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ความซ่ือสัตย์โปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ตามหลักการก ากับกิจการที่ดี 

เป็นรากฐานส าคัญที่จะสร้างความเจริญเตบิโตอย่างยั่งยืน 
ให้กับกลุ่มบริษัท 
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สารจากประธานกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ บริหาร และพนักงานกลุ่มไทยรุ่งเทรดดิง้ทุกคน  มีความมุ่งมั่นท่ีจะ
บริหารงานภายใต้หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ซึ่งมีหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบติัท่ีดีภายใต้ ข้อกฎหมาย  ระเบียบข้อบงัคบั  หลกัเกณฑ์แนวปฎิบติัตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนให้ความ
ใสใ่จต่อการดูแลรักษาสงัคม ชุมชน สภาพแวดล้อม และผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ตามหลกัความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) ด้วยการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบความ
ซื่อสตัย์โปร่งใส มีคณุธรรมในการด าเนินธุรกิจ เพื่อน าองค์กรไปสูค่วามส าเร็จอยา่งยัง่ยืน    

โดยในปี 2558 บริษัทฯของเรา ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯของเรา
ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์โปร่งใส ตามหลกัคณุธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณท่ีดี และต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

“คู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” ของบริษัทฯ ฉบับนีก้ าหนด
ขึน้เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานภายใต้หลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหารจัดการท่ีโปร่งใส มีความเป็นธรรม เท่าเทียม เป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ มีสว่นได้
เสีย และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย อันจะน าไปสูค่วามเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ 
และเพิ่มมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสยีทุกฝ่าย และสนบัสนุน
สง่เสริมความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน 

   ดร.ปราณี  เผอิญโชค 
      ประธานกรรมการ 

  บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จ ากดั 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะสง่เสริมให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีการ
ก ากับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการท่ีดี มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็น
ธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเช่ือมั่น และความมั่นใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มี
สว่นได้เสีย และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย อนัจะน าไปสูค่วามเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนของ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ยดึถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังาน โดยมีคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ท าหน้าท่ี
ก ากับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ทัง้การก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ ติดตามดูแล และ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบติั
ให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ และหลกัการบรรษัทภิบาล เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอยา่งสม ่าเสมอ 

  คณุแก้วใจ  เผอิญโชค 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จ ากดั 
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สารบัญ 

ส่วนที่ 1  บททั่วไป 
 ขอบเขตของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ   1 

 การสร้างองค์กรท่ียัง่ยืน   2 

 หลกัปฏิบติั การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ   3 

 วิสยัทศัน์   4 

 พนัธกิจ   4 

 วฒันธรรมองค์กร   4 

 คา่นิยมองค์กร   4 

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัท 
นิยามและความหมาย   6 
แนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 สทิธิของผู้ ถือหุ้น   6 

 การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั   7 

 บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสยี   9 

 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 11 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 11 

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและแนวปฏบิัตทิี่ดี 
 นิยามและความหมาย 17 

1) นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 17 
2) นโยบายการคุ้มครอง และให้ความเป็นธรรมแก่พนกังาน/ผู้ มีสว่นได้เสยี 19 
3) การเคารพกฎหมาย และหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 22 
4) การสนบัสนนุภาคการเมือง การด าเนินการด้านการเมือง 22 
5) นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 22 
6) นโยบายการรักษาความลบั การเก็บรักษาข้อมลู และการใช้ข้อมลูภายใน 23 
7) นโยบายการใช้ทรัพยากร ทรัพย์สนิของบริษัท และทรัพย์สนิทางปัญญา 24 
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สารบัญ 

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและแนวปฏบิัตทิี่ ดี (ต่อ) 
8) นโยบายการปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสยี

8.1 การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้น  26 
8.2 การปฏิบติัตอ่พนกังาน 27 
8.3 การปฏิบติัตอ่ลกูค้า  28 
8.4 การปฏิบติัตอ่คูค้่า และ/หรือ เจ้าหนี ้  29 
8.5 การปฏิบติัตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า  30 
8.6 การปฏบิติัตอ่ผู้ ร่วมลงทนุ  31 
8.7 ความรับผิดชอบตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม  31 

9) ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม 32 
10) การรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใด 33 
11) นโยบายการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และรายงานทางการเงิน 33 
12) นโยบายการปฏิบติัตนของพนกังาน และการปฏิบติัตอ่พนกังานอ่ืน 34 
13) การดแูลให้มีการปฏิบติัตามและการทบทวน 36 
14) วินยั 36 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
1) ค านิยาม 38 
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ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส 

กรุ๊ป จ ากดั ครอบคลมุทกุบริษัทในกลุม่ฯ รวมถึงบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในอนาคต ปัจจุบนัประกอบด้วยบริษัท

ดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัท ไทย วี.พ.ี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (TVP)

 บริษัท บิซรีซอร์ส จ ากดั (BRS)

 บริษัท ไทยรุ่ง ออโต้ กรุ๊ป จ ากดั (TRA)

 บริษัท อีซุซุ ชยัเจริญกิจ มอเตอร์ส จ ากดั (ICCK)

 บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (VPA)

 บริษัท เลกซสั ออโต้ ซิตี ้จ ากดั (LAC)

 บริษัท วีพีเค ออโต้ จ ากดั (VPK)

 บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ ากดั (BMT)

นโยบายดงักลา่ว เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงเจตนารมณ์ท่ีจะท าให้กลุม่บริษัทฯเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  

มีการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ  มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ มีสว่นเสียทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายด้านการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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การสร้างองค์กรที่ยั่ งยืน 

กลุม่บริษัทฯ ยึดหลกัการด าเนินธุรกิจโดยมุ่งผลส าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผู้ มีสว่นได้เสีย ภายใต้การก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงกิจกรรม

อนัเป็นประโยชน์แก่สงัคม ซึง่เป็นรากฐานส าคญัท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนให้กบักลุม่บริษัทฯ 
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หลักปฏบิัตเิก่ียวกับคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

พนักงานของบริษัทฯ  ทุกคนต้องศึกษาการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
โดยละเอียดถ่ีถ้วน และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินยัในการปฏิบติังาน ผู้ละเว้นย่อมถกูสอบสวน
และลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม อาจถึงขัน้ลงโทษให้ไลอ่อก และอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมายใน
กรณีท่ีการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

พนกังานของบริษัทฯ  บางสว่นท่ีต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น  นกั
บญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน ทนายความ วิศวกร หรืออ่ืนๆ ท่ีมีข้อก าหนดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
ต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีประมวลจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพแต่ละวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และถือเป็น
สว่นหนึง่ของจรรยาบรรณธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

พนกังานของบริษัทฯ ต้องพึงระลกึเสมอว่า เราไม่อาจก าหนดทุกพฤติกรรม ทกุเหตกุารณ์ และทุก
สถานการณ์ทัง้หมดไว้เป็นแนวทางปฏิบติัในจรรยาบรรณธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ  หากพนกังานของบริษัทฯ 
ต้องประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิได้ก าหนดไว้ใน
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ  ให้ตัง้ค าถามเก่ียวกบัการกระท านัน้กบัตนเองดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระท านัน้ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ หากขดัตอ่กฎหมายให้ยติุ
2. การกระท านัน้ขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ  หรือไม่ หากขดัตอ่นโยบายให้ยติุ
3. การกระท านัน้ขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมของบริษัทฯ  หรือไม่

หากขดัตอ่คณุคา่หรือวฒันธรรมให้ยติุ
4. การกระท านัน้ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ  อย่างร้ายแรงหรือไม่

หากสง่ผลเสยีร้ายแรงให้ยติุ
5. การกระท านัน้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่

หากสง่ผลเสยีตอ่ภาพลกัษณ์ให้ยติุ
6. การกระท านัน้จะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่

หากก่อให้เกิดแนวปฏิบติัท่ีไม่ดีให้ยติุ

กรณีไม่แน่ใจ หรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนัน้จะถูกต้องหรือไม่ ควรหารือกับ
ผู้ ร่วมงาน ปรึกษาผู้ บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ หรือกรรมการแล้วแต่กรณี ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีให้
ค าแนะน าในขัน้ต้นแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา หรือสอบถามได้ท่ี คณะกรรมการจรรยาบรรณระดบักลุม่ 
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นโยบายแนวปฏบิัตร่ิวมกลุ่มบริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จ ากัด 

วิสัยทัศน์ :  เป็นบริษัทไทยข้ามชาติท่ีมัน่คง ท าธุรกิจทกุประเภทท่ีเก่ียวข้องกบัยานยนต์ 

พันธกิจ  
1. แสวงหาโอกาสในการลงทนุท าธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืน ตามหลกัธรรมาภิบาล
2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นองค์กรนวตักรรมท่ีมีมาตรฐาน
การท างานอยา่งเป็นระบบ 
3. สนบัสนนุ การสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม

วัฒนธรรมองค์กร 
Professional (ความเป็นมืออาชีพ) 
บริษัทฯ มีความเป็นมืออาชีพมุ่งสร้างคุณภาพงานท่ีเป็นเลศิ ด้วยส านึกและความรับผิดชอบต่อผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง มีมาตรฐานการท างานอย่างเป็นระบบ พร้อมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พนักงานท่ีมีความรู้
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ มุ่งมัน่ทุม่เทและพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งตอ่เน่ือง  

Integrity (ความซื่อสัตย์) 
บริษัทฯ มุ่งให้บริการด้วยความซื่อสตัย์จริงใจ มีการบริหารงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน ดูและตอบ
แทนพนกังานด้วยความเป็นธรรมยดึถือข้อตกลงและรักษาสจัจะวาจาตอ่คูค้่า 

Creative (ความคิดสร้างสรรค์) 
บริษัทฯ มุ่งใช้กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการบริการท่ีแตกต่าง (Differentiate) ให้

ลกูค้าได้รับความพงึพอใจสงูสดุ 
World Class (ความเป็นสากล) 
บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ ในการด าเนินธุรกิจระดบัมาตรฐานสากล สามารถเปรียบเทียบ  และ

แขง่ขนัได้กบัองค์กรชัน้น า 

ค่านิยมองค์กร (ACHIEVED) คือ พฤติกรรมของพนกังาน 8 ประการ ที่จะช่วยสนบัสนุนให้พนกังาน
ประสบความส าเร็จทัง้เร่ืองงานและเร่ืองสว่นตวั ประกอบไปดว้ย 

A = Attitude การมองโลกในแงดี่ 
C = Commitment การรักษาพนัธะสญัญา 
H = Happiness มีความสขุ สนกุในการท างาน 
I = Initiative มีความคิดริเร่ิม 
E = Excellent Team Work ท างานเป็นทีม 
V = Valued Customer ลกูค้าคือบุคคลส าคญั 
E = Entrepreneur กล้าแสดงความคิดเห็น 
D = Development & Learning พฒันาและใฝ่เรียนรู้ 
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ส่วนที่ 2 
การก ากับดแูลกิจการที่ดี 
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ส่วนที่ 2 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท 

นิยามและความหมาย 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ และบริหารองค์กร ซึง่ได้รับการ

ยอมรับอยา่งแพร่หลาย ตามหลกัการนี ้คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการก ากบัดแูล
องค์กรให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร โดย
เน้นการบริหารงานท่ีเป็นธรรม ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบได้ รวมถึงการพิทกัษ์สิทธิ และดูแลผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม และประเทศชาติ ซึง่บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการดงักลา่วเป็นอยา่งยิ่ง และได้
ปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่วอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย และ
เป็นพืน้ฐานของการเติบโตทางธุรกิจท่ียัง่ยืน 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการน าหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ในการบริหารงาน และ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง และมุ่งมั่นท่ีจะยกระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้ดี
ยิ่งขึน้ไป จึงก าหนดแนวปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษร 5 
หมวด และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ เพื่อถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด ดงันี ้

แนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนบัสนุน สง่เสริม และอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้
รับสิทธิพืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษ ทท่ีเพียงพอ ทันเวลา ใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมตอ่การตดัสนิใจ, สทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้น เพื่อตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีส าคัญของบริษัท, สิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอน
กรรมการ, สิทธิในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี , สิทธิในส่วนแบ่งผลก าไรของบริษัท, 
สทิธิในการได้รับการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัท, สทิธิในการอนมุติัธุรกรรมที่ส าคญัและ
มีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท, การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท, การลด
ทุน เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษต่าง ๆ, สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอย่างเป็นอิสระ 
โดยผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสยีงตามจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยแตล่ะหุ้นมีสทิธิออกเสยีงหนึง่เสยีง และไม่
มีหุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมและอ านวยความ
สะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น เช่น 
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1.1 บริษัทฯ จะแจ้งวัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม พร้อมทัง้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และ
ความเห็นของคณะกรรมการต่อวาระนัน้ ๆ ไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาลว่งหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั พร้อมทัง้ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุม
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 
30 วนั ก่อนท่ีจะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

1.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม หรือสง่
ค าถามลว่งหน้ามายงับริษัทก่อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่ 14 วนั เพื่อเป็นการสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้น
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอ่บริษัท  

1.3 บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการประชุมผู้ ถือหุ้นโดยจัดประชุมในวนั
ท าการ ท่ีส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ 

1.4  ภายหลงัการประชุม บริษัทฯ ได้ท าการบนัทึกการประชุม พร้อมทัง้จัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบ
ได้ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

เพื่อปกปอ้งสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น 
2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย 
2.1.1 บริษัท สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง

โดยมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและลงมติ
แทนได้โดยการสง่หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 

2.1.2 บริษัท ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือ
บุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท และสามารถเสนอเร่ือง 
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ  

2.2 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
2.2.1 บริษัท ได้ก าหนดแนวทางการป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

ขึน้เป็นลายลกัษณ์อักษร โดยให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน (รวมคูส่มรส บิดา มารดา บุตร พี่น้อง) หลกีเลี่ยงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนท่ีบริษัท
ฯ จะเผยแพร่งบการเงินตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ลว่งหน้า อยา่งน้อย 5 วนัท าการ 
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2.2.2 บริษัท ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตาม
กฎหมาย ต้องจัดสง่ส าเนารายงานดงักลา่วให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วนัท าการ ทุก
ครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2.3.1 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหาร 4 รายแรกนับจากประธาน

กรรมการบริหาร จดัท า “แบบแจ้งรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” เพื่อ
รายงานให้บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสียของตนเองหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องต่อ
การบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยจะต้องรายงานทันที ท่ีมีรายการ
เกิดขึน้ และรายงานทุกครัง้ ภายใน 30 วนัเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเพื่อให้มัน่ใจได้
วา่ บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจ า จึงก าหนดให้มีการรายงานทุกวนัท่ี 1 กรกฎาคม
ของทุกปี โดยสง่ข้อมูลมายงัเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บ พร้อมทัง้ส าเนารายงานดงักลา่ว
ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลทุกครัง้ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังและซื่อสตัย์สุจริต 
(Fiduciary Duties) ตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองท่ี
ตัดสินใจอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.รบ. หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89214 และประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.2/2552 โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป 

2.3.2 บริษัทฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล การท ารายการท่ีเก่ียวโยงและการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนด
แนวทางในการพิจารณาเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มา/จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัท ดงันี ้ 
- กรณีค านวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องได้รับมติ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้น าเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา ในกรณีท่ีคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ มีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน สามารถน าเสนอตอ่ท่ีประชุม และบนัทกึไว้ในรายงานการ
ประชุมได้ 
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- กรณีท่ีค านวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องได้รับ
อนมุัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ
น าเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติัตอ่ไป 

2.3.3 ในการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผู้ ถือหุ้น หากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือ
ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใด จะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและ
ผู้ เก่ียวข้อง ให้ท่ีประชุมทราบ และจะไม่มีสทิธิออกเสยีงในวาระดงักลา่วนัน้ เพื่อให้ท่ีประชุม
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถ
ตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญต่อการปฎิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ ถือหุ้ น , 

พนกังาน, ลกูค้า, คูค้่า/เจ้าหนี,้ คู่แขง่, ผู้ ร่วมลงทุน, ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต 
และเท่ียงธรรมโดยคณะกรรมการบริษัท ได้จัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ขึน้
เป็นลายลกัษณ์อักษรและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ 

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
- ผู้ถือหุ้น : ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า

เทียมกัน และค านึงถึงสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น โดยจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์
สจุริต และอย่างสดุความสามารถ และด าเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น
ทกุราย 

- พนักงาน : บริษัทมีความเช่ือมั่นวา่ “พนกังานทกุคน” เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณคา่สงูสดุขององค์กร 
จึงมุ่งเน้นท่ีจะสรรหาและรักษาพนักงานท่ีเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมี
คณุธรรม รวมทัง้ยงัมุ่งเน้นการพฒันาความรู้และศกัยภาพพนกังาน เพื่อให้พนกังานมี
ความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นธรรมและมีสวสัดิการต่างๆ สง่เสริม
บรรยากาศในการท างานให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
นอกจากนีย้งัให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตอ่พนกังานและลกูจ้างอยา่งเป็นธรรม ดแูล
รักษาสขุภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม 

- ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน รวมทัง้การรักษาความลบัของลกูค้า ตลอดจนเป็นท่ีไว้วางใจของลกูค้า ซึ่ง
เป็นปัจจัยท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จของธุรกิจบริษัทฯ โดยปฏิบติัต่อลกูค้าด้วยความจริงใจ 
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สภุาพอ่อนน้อม และมีเจตจ านงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของ
ลกูค้าให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

- คู่ค้า/เจ้าหนี ้: บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย และประโยชน์สงูสดุของ
บริษัท โดยมีแนวทางในการคัดเลือกคู่ค้า/ผู้ รับเหมา ตามระเบียบของบริษ ท ท าให้
มัน่ใจได้ว่าวิธีการปฏิบติัตอ่คูค้่าจะเป็นไปตามสญัญา หรือเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ท่ี
ตกลงกันไว้ ส าหรับเจ้าหนีน้ัน้ บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี ้โดยการกู้ ยืมเงิน 
การช าระเงิน การค า้ประกนัตา่ง ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกบัเจ้าหนี ้

- คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐาน
ของข้อพงึปฏิบติัในการแขง่ขนักับคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทาง
การค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

- ผู้ร่วมลงทุน : บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ ร่วมลงทุนและปฏิบติัต่อผู้ ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็น
ธรรม รวมทัง้ให้ความร่วมมืออยา่งดีกบัผู้ ร่วมทนุ ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินงานของกิจการ
ร่วมทนุประสบผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของกิจการร่วมทนุ 

- ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
โดยมุ่งสร้างความสมัพนัธ์อันดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ค านงึถึงผลกระทบท่ีอาจจะ
มีผลต่อผู้ มีสว่นได้เสยีทุกกลุม่ ให้ความส าคญัในการสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคมตามก าลงัความสามารถ
ขององค์อยา่งเต็มท่ี ควบคูไ่ปกบัการดแูลเอาใจใสชุ่มชนโดยรอบ รวมทัง้สร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กร
เพื่อให้พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีอยูร่่วมกนั 

3.2 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
เสริมสร้างจิตส านึก เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีอย่างโปร่งใส ไม่น าพาต่อการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกประการ โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และบน
หลกัการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ  

3.3 บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ การแจ้งเบาะแส จาก
ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ผา่นช่องทางตา่งๆ เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาสนิค้า/บริการ และองค์กร ให้
มีความมัน่คง สามารถแขง่ขนั และสร้างความส าเร็จในระยะยาวได้ รวมถึงสามารถแจ้งเบาะแส
การทุจริตคอร์รัปชั่น การกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายของบริษัท หรือร้องเรียน
เร่ืองต่างๆ โดยสามารถแจ้งไปยงัคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้โดยตรง  
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3.4 บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตา่ง ๆ โดย
ไม่ต้องเปิดเผยช่ือแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลบัและ
คุ้มครองผู้ ร้องเรียน เพื่อให้ผู้ ร้องเรียน มั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและ
การร้องเรียนดงักลา่ว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด าเนินการตรวจสอบข้อมลูหรือข้อเท็จจริงตามท่ีมีผู้แจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน แล้วน าเสนอให้คณะกรรมการ รับทราบและพิจารณาโดยตรง 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้บริษัทฯ ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

และเปิดเผยข้อมูลทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน ท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผล
ประกอบการ และอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอและ
ทันเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและ
นา่เช่ือถือ 

4.1 บริษัทฯ ได้จัดตัง้ “สว่นงานหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์-ส านกักรรมการผู้จดัการ” ขึน้ เพื่อ
ท าหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง ทัง้การรายงานทาง
การเงินและข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ และรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
เช่น ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ และความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบติัหน้าท่ีตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 
5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
5.1.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 

3 คน และมีจ านวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้/
ถอดถอนกรรมการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจ
ได้รับเลอืกตัง้ใหม่ได้ 

5.1.2 คุณสมบัติของกรรมการ : ผู้ ด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ี ซึง่ควรมีคณุสมบติัอยา่งน้อย ดงันี ้ 
1) เป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะต้องห้ามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
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2) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมาอย่างยาวนาน หรือเฉพาะ
ด้าน ซึง่ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ

3) เป็นผู้ ท่ีสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะการตดัสินใจท่ีส าคัญ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

4) เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ีอาจก าหนดเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม

5.1.3 ความหลากหลายของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายความหลากหลาย
ของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการแตล่ะคนต้องเป็นผู้ทรงคณุวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพท่ี
จ าเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท  

5.1.4 ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ทัง้นีค้ณะกรรมการ
บริษัท ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อยา่งชัดเจน เพื่อมิให้คนใดคน
หนึง่มีอ านาจโดยไม่จ ากดั ท าให้เกิดการถ่วงดลุ และสอบทานการบริหารงานได้  

5.1.5 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าท่ีจัดท าและจัดเก็บ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัด
ประชุมและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และจดัเก็บรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ/
ผู้บริหาร ตลอดจนหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีพรบ. หลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 

5.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.2.1 คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท่ีจะเป็นผู้พิจารณา

อนมุติั ให้ความเห็นชอบ และด าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้
1) ปฏบิติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติของ
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบ และอนุมัติเพื่อขอมติต่าง ๆ จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในเร่ืองท่ีอยู่
นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

3) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
4) จดัให้มีการควบคมุ ก ากับดแูลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมลูอ่ืน ๆ ตอ่ผู้ ถือ
หุ้นเป็นไปโดยถกูต้องครบถ้วน และโปร่งใส

5) จดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ
6) พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อ านาจการบริหาร
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
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สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด  

7) ก ากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม
8) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใด
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนด และแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มี
อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ ในการท านิติกรรมตา่ง ๆ แทนบริษัทฯ

10) พิจารณาการจ่ายปันผลระหวา่งกาลให้กบัผู้ ถือหุ้น
11) ก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท และก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพื่อ
เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและการเติบโตอยา่งยัง่ยืน

12) ให้ค าปรึกษาแก่กรรมการผู้ จัดการใหญ่ในการบริหารงาน และการตดัสินใจในเร่ืองท่ี
อาจมีผลกระทบตอ่บริษัท

13) ดแูลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ
ทัง้นี ้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีดงักลา่วต้อง ไม่รวมถึง 

1. เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องใช้มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน
การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น

2. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ละการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน ตามข้อก าหนดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีเข้าเกณฑ์ต้องขออนมุติัจากท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้น

3. การท ารายการท่ีกรรมการอาจมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึ่ง
ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

5.2.2 คณะกรรมการบริษัท มีสว่นร่วมในการก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจของบริษัทอย่างสม ่าเสมอทุกปี ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและก ากับ
ดูแล และติดตามให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ ให้เป็นไปตามท่ีแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลสูงสุดของบ ริษัทและผู้ ถือหุ้ น โดยรวม  นอกจากนี ้
คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิผล รวมทัง้มีการติดตามการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอในการ
ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
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5.2.3 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจขึน้เป็นลายลกัษณ์อักษร รวมทัง้มีการทบทวนนโยบายและติดตามให้มีการ
ปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ  

5.2.4 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยผู้ ท่ีมีสว่นได้
เสยีจะต้องเปิดเผยการมีสว่นได้เสยีนัน้ และไม่มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ  

5.2.5 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยง จึงได้
จัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย และกรอบการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และได้จัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ เพื่อจัดให้มีระบบควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้าน
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินส าคัญของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางท่ี
ก าหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงก าหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

5.3 การประชุมของคณะกรรมการ 
5.3.1 คณะกรรมการบริษัท มีก าหนดประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการลว่งหน้าตลอดปีอยา่งน้อยปี

ละ 1 ครัง้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้แจ้งก าหนดการดงักลา่วให้กรรมการทุกทา่นทราบลว่งหน้า เพื่อให้
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จัดสง่หนงัสือเชิญประชุมลว่งหน้า
ก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั มีการก าหนดวาระชัดเจน และส านกักรรมการผู้จัดการจะ
จดัสง่เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั
ก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูมาก่อนลว่งหน้า โดยกรรมการแต่ละ
คนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชุมได้ หรือหากต้องการสารสนเทศ
เพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งตอ่กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือเลขานกุารบริษัทได้  

5.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ี
กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และกรรมการผู้จัดการได้
เชิญผู้ บ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยทุกครัง้ เพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่ ม เติมในฐานะ ท่ี เก่ียวข้องกับ ปัญหาโดยตรง ทั ง้ นี ใ้นการประชุม
คณะกรรมการบริษ ท จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาส 
โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการ
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บนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษ ทเพื่อให้กรรมการและผู้ เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

5.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อท าหน้าท่ีในการ

ก าหนดนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผล โปร่งใส เช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
และผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลรักษา 
กรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการ ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท จะต้องได้รับการ
อนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
5.5.1 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้

ความรู้แก่กรรมการ โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) อยา่งสม ่าเสมอ 

5.5.2 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ จะเป็นผู้
แนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด านเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนบทบาท หน้าท่ี
ความรับผิดชอบของกรรมการ การรายงานถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการต่อส านกังาน 
กลต. และบริษัท การเปิดข้อมูลการมีสว่นได้เสียของกรรมการต่อบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดทัง้ปี และ
ก าหนดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ฯลฯ และส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรม
หลกัสตูรต่าง ๆ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด เพื่อเป็นเพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ ภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5.6 การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีในการสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมาท า

หน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยจะพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผู้น า วิสยัทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานท่ีโปร่งใส สามารถอุทิศเวลา
ให้กบับริษัทฯ ได้อยา่งเต็มท่ีเพียงพอ โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความช านาญ ทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่
ในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก าหนดกลยทุธ์นโยบาย และก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
กลยทุธ์ได้อยา่งมีประสทิธิผล 

TRG-SD-HR-003.00 



Page 16 | of 39 

ส่วนที่ 3 

จรรยาบรรณธุรกิจในการด าเนินธุรกจิและแนวปฏิบัติที่ดี 
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ส่วนที่ 3 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

นิยามและความหมาย 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หมายถึง แนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ไทยรุ่ง

พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จ ากัด โดยก าหนดขอบเขต มาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมท่ีให้คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท พึงกระท าในการด าเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานไปในวิถีทาง

เดียวกนัภายใต้กรอบคุณธรรม ความซื่อสตัย์ เสมอภาค เท่าเทียม โดยค านงึถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้

มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มและความยัง่ยืนของบริษัทฯ 

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy)
คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และข้อพงึปฏิบติัในการท างานของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด โดยกลุม่บริษัท

ได้รับราวลั “จรรยาบรรณดีเด่น” จากหอการค้าไทย เร่ิมต้นตัง้แต่ปี 2557 และในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ได้

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกสารไทย

ในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อให้มั่นใจวา่ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของกลุ่มบริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จ ากัด 

จะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดนโยบายต่อต้าน

ทจุริต คอร์รัปชัน่ กบัทกุกิจกรรมของบริษัทฯ ดงันี ้

1) กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัทฯ ไม่สนับสนุนและไม่ยอมรับการทุจริต

คอร์รัปชัน่ ทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเองจากบุคคลท่ีท าธุรกิจกบับริษัทฯ หรือ

ภายในกลุม่บริษัทฯ

2) นโยบายนี ้ครอบคลมุถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลกูค้า และผู้ มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม

โดยบริษัทฯ จดัให้มีการสอบทานการปฏิบติังานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เป็น

ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ทบทวนแนวปฏิบติัและข้อก าหนดในการด าเนินการ เพื่อให้

สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดทางกฎหมาย
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แนวทางปฏิบัติ 
1) การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบติัตามท่ีก าหนดไว้

ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการ
ท างาน นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสียทุกกลุม่ ระเบียบ คู่มือปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง
และแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ ก าหนดขึน้

2) นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นนี ้ให้ครอบคลมุทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ของกลุม่บริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัทฯ ต้องปฏิบติัตามนโยบาย
ตอ่ต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และจรรยาบรณในการด าเนินธุรกิจ โดยจะไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับ
เร่ืองการทจุริต คอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม

3) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองความเสี่ยงกับการทุจริต คอร์รัปชั่น กรรมการ
ผู้บริหาร และพนกังานกลุ่มบริษัทฯ ทุกระดบั ต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมัดระวงัในเร่ือง
ตอ่ไปนี ้
3.1 ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรองและค่าใช้จ่าย : การให้ / รับ ของขวญั ของก านลั การ

เลีย้งรับรอง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบแนวปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตามความเหมาะสม  

3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน หรือการช่วยเหลือทางการเมือง : การให้ / รับเงิน
บริจาค เงินเร่ียไร เงินสนบัสนุน หรือการช่วยเหลือทางการเมือง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
และถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจวา่เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุน ไม่ได้ถูกน าไปใช้
เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบน  

3.3 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้จัดจ้าง : ห้ามให้ / รับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุก
ชนิดกับคู่ค้า คู่สญัญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนดไว้ 

4) พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท า ท่ีเข้าข่ายทุจริต
คอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับกลุม่บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษา
ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ ผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้

5) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองพนกังานท่ีปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองทุจริต คอร์รัปชั่นท่ี
เก่ียวข้องกับกลุม่บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการ
รายงานการทจุริต คอรฺรัปชัน่ ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็น
ธรรมแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย (Whistleblower Policy)
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6) ผู้ ท่ีกระท าการทจุริต คอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึง่จะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท า
นัน้ผิดกฎหมาย

7) บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลท่ีอ่ืนท่ี
ต้องปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีต้อง
ปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่นี ้

8) ก าหนดให้มีการประเมินความเสีย่งตอ่การเกิดทจุริต คอร์รัปชัน่ ทัว่ทัง้องค์กรเป็นประจ าทกุปี
9) บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสร้างและพฒันาให้พนกังานของกลุม่ไทยรุ่งฯ มีจิตส านึกท่ีดี และปฏิบติัตน

เป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติ ภายใต้คา่นิยมองค์กร “Achieved”

2. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน/ผู้มีส่วนได้เสีย ที่แจ้งข้อมูลหรือให้
เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือใปฏิบัติตามกฎหมาย (Whistleblower Policy) 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือการแจ้งเบาะแสการ

ทจุริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย จากพนกังาน/ผู้ มีสว่นได้เสยี พร้อมทัง้มีมาตรการคุ้มครองและ

ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ ร้องเรียนฯ ไม่ต้องเปิดเผยช่ือแต่อยา่งใด โดยจะเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั/ 

ค านึงถึงความปลอดภัย ก าหนดมาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีร้องเรียน และ/หรือผู้ ท่ีให้ข้อมูล และ/หรือ

ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมลูจากสาเหตแุหง่การแจ้งข้อร้องเรียน 

2.1 ผู้มีสิทธ์ิร้องเรียน 

1. พนักงาน/ผู้ มีสว่นได้เสีย ท่ีพบเห็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

บริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. พนกังานท่ีถูกกลัน่แกล้ง ขม่ขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ถกูลดขัน้เงินเดือน ถกูพกังาน ให้

ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบติัด้วยวิธีการอันไม่ชอบท่ีเก่ียวเน่ืองกับสภาพการจ้าง

งาน อันเน่ืองมาจากการท่ีตนเองได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือใน

ขัน้ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ รับข้อร้องเรียน รวมไปถึง

การฟ้องร้องด าเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยค า หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อ

ศาลหรือหนว่ยงานของรัฐ 

2.2 วิธีการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน 

ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษรไปยงัคณะกรรมการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือเลขานุการ ผ่าน

ช่องทางดงัตอ่ไปนี ้
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1) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
E-mail Address : auditcommittee@thairunggroup.co.th  
สง่ไปรษณีย์ : ถึง ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
     บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จ ากดั 
     อาคาร B ห้องเลขท่ี 304 ชัน้ท่ี 3  
     เลขท่ี 1871 ถนนเพชรเกษม  
     แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

2) เลขานกุารคณะกรรมการฯ (ผู้อ านวยการสายงานทรัพยากรบุคคลกลาง)
E-mail Address : ragchanok.m@thairunggroup.co.th 
สง่ไปรษณีย์  : ถึง เลขานกุารคณะกรรมการฯ 

  บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จ ากดั 
  อาคาร B ห้องเลขท่ี 304 ชัน้ท่ี 3  
  เลขท่ี 1871 ถนนเพชรเกษม  
  แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ : www.thairunggroup.co.th/  หวัข้อ “ติดตอ่บริษัท”

ในกรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเลอืกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือ ต้องระบุรายละอียดข้อเท็จจริง หรือหลกัฐานท่ี
ชัดเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้การร้องเรียนจะถือเป็น
ความลบัท่ีสดุ และผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผย
ตัวตนผู้ ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเอง จะท าให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการด าเนินการหรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีร้องเรียนให้ทราบได้ 

2.3 กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ร้องเรียนมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ

เพื่อเป็นแนวทางสูก่ารพฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้

1) รวบรวมข้อเท็จจริง
ผู้ รับข้อร้องเรียน หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือกรรมการสอบสวนฯ ท่ี

บริษัทแตง่ตัง้ขึน้เป็นคราวๆ ไป จะด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง 
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2) ประมวลผล และกล่ันกรองข้อมูล
ผู้ รับข้อร้องเรียน หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือกรรมการสอบสวนฯ ท่ี

บริษัทแตง่ตัง้ขึน้เป็นคราวๆ ไป จะเป็นผู้ท าหน้าท่ีประมวลผล และกลัน่กรองข้อมูล เพื่อ
พิจารณาขัน้ตอน และวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะเร่ือง 

3) มาตรการด าเนินการ
ผู้ รับข้อร้องเรียน น าเสนอคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจ  เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและก าหนดมาตรการด าเนินการ เพื่อระงบัการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ ท่ี ได้รับ
ผลกระทบ โดยค านงึถึงความเดือดร้อนเสยีหายโดยรวมทัง้หมด 

4) การรายงานผล
ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ร้องเรียนท่ีเปิดเผยตนเองทราบ 

ทัง้นีห้ากในกรณี ท่ีเป็นเร่ืองส าคัญให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รายงานผลการพิจารณาตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2.4 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
      บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1) ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลอืกท่ีจะไม่เปิดเผย
ตนเองได้ หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสยีหาย
ใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จง
ข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสยีหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้

2) ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั/ ค านึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสยีหายของผู้ ร้องเรียน แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีผู้้ รับผิดชอบ
ในทกุขัน้ตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้รับรู้เป็นความลบัสงูสดุ และไม่เปิดเผยต่อบุคคล
อ่ืน หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท าความผิดวินยั

3) บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้ ท่ีให้ข้อมูล และ/หรือความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม
เช่น การเปลี่ยนต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สัง่พักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบติังาน เลกิจ้างอนัเน่ืองมาจากสาเหตแุหง่การแจ้งข้อร้องเรียน

4) กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนอาจได้รับ
ความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้ มครองท่ี
เหมาะสมก็ได้หรือบริษัทฯ อาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความ

TRG-SD-HR-003.00 



Page 22 | of 39 

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ
เกิดความเดือดร้อนเสยีหาย หรือความไม่ปลอดภยั  

5) ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมี
ความเหมาะสม และเป็นธรรม

3. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนกังาน เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นสว่น
หนึง่ในการด าเนินงาน และไม่สนบัสนนุกิจการท่ีละเมิดกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

4. การสนับสนุนภาคการเมือง การด าเนินการด้านการเมือง
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค

การเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้ มีอ านาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น าเงินทุนหรือทรัพยากรของ
บริษัทฯไปใช้สนบัสนนุ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใดๆ ทัง้นีบ้ริษัทฯ
เคารพในกฎหมาย และตระหนกัให้ความเคารพกฎระเบียบของสงัคม  ในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทาง
การเมืองของพนกังาน เช่น การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ 

5. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตามข้อก าหนดของ

ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของ
บริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนและ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จึงก าหนดข้อควรปฏิบติัไว้ ดงันี ้

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน พึงหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ อันเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของ
บริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลกูค้า คู่แข่งขนั
หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ในการหา
ประโยชน์สว่นตนและในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักับบริษัท หรือการท างานอ่ืนนอกเหนือจาก
งานของบริษัทฯ ซึง่สง่ผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าท่ี 

2) ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นสว่น หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืน
การด ารงต าแหน่งนัน้ ต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรงใน
บริษัทฯ

3) กรณี ท่ีจ าเป็นต้องท ารายการท่ีมี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of
Interest) ให้คณะกรรมการพิจารณารายการนัน้อย่างรอบคอบ ซื่อสตัย์สจุริต อย่างมีเหตุผล
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และเป็นอิสระ และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอกท่ีมี
ข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไป  

4) ในการประชุมพิจารณาวาระใดท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมมีสว่นได้เสีย ผู้ มีสว่นได้เสียจะต้องออกจากท่ี
ประชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อให้กรรมการผู้ไม่มีสว่นได้เสยีพิจารณาอยา่งเป็นอิสระ และมัน่ใจได้
วา่การเข้าท ารายการดงักลา่วมีความเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนและต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ
เก่ียวโยง และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ท่ีส าคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย

5) บุคคลท่ีด าเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมจะต้องมีหน้าท่ีในการรายงานการมีสว่นได้เสยี ดงันี ้
5.1) กรรมการและผู้ บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหาร จัดท า “แบบแจ้ง

รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมี
ส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ต่อการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย โดยจะต้องรายงานทันที ท่ีมีรายการเกิดขึน้ และรายงานทุกครัง้ 
ภายใน 30 วันเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการ
ตรวจสอบเป็นประจ า จึงก าหนดให้มีการรายงานทุกวันท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่ง
ข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บพร้อมทัง้ส าเนารายงานดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลทกุครัง้  

5.2) ผู้บริหารในระดบัจัดการทุกคนและพนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการด าเนินงาน มีหน้าท่ี
รายงานการมีสว่นได้เสยีทนัทีท่ีมีรายการเกิดขึน้ให้เลขานกุารบริษัทฯ ทราบ 

6) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งมีสว่นได้เสียกับการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีรายงานข้อมลูของรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัทกุไตรมาส และตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

6. นโยบายการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information
Policy) 

ข้อมลูท่ีเป็นความลบัเป็นข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูสาธารณะ เป็นข้อมลูท่ีหากเปิดเผยตอ่สาธารณชน หรือ
ตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมูลทุกประเภทท่ีคู่ค้าและลกูค้าได้
มอบให้แก่บริษัทฯ ดงันัน้จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ ท่ีดูแลหรือครอบครองข้อมูล ในการดูแลรักษาความปลอดภยั
ของข้อมลูอยา่งเคร่งครัด 
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1) ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์
สว่นตน เพื่อผู้ อ่ืน หรือท าธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

2) ห้ามใช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตน ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่
บุคคลอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 

3) กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีรายงานให้บริษัท
ทราบ ทุกครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ภายใน 3 วัน เพื่ อรายงานต่อ
คณะกรรมการเป็นประจ าทกุไตรมาส  

4) ห้ามใช้ข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์สว่นตวั และ หรือผู้
ท่ีเก่ียวข้อง 

5) ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั แม้
หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว 

6) ต้องรักษา และปกปิดข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลบั ต้องไม่เปิดเผย
ความลับของลูกค้าต่อบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้
เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวตัถปุระสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัท อนมุติัให้มี
การเปิดเผย 

7. นโยบายการใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินทางปัญญา (Corporate Assets
Policy) 

บริษัทฯ สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั และการให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบติัของผู้บริหาร
และพนกังาน ดงันี ้

1) พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสียสญูหาย
และใช้ทรัพย์สนิ/ทรัพยากร อยา่งมีประสทิธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ อยา่งเต็มท่ีและไม่
น าทรัพย์สนิ/ทรัพยากรของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน  

2) ทรัพย์สิน/ทรัพยากรของบ ริษัท หมายถึง ทรัพ ย์สินทัง้ ท่ี มีตัวตน และไม่ มีตัวตน เช่น
สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสทิธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ
ตลอดจนข้อมลูท่ีเป็นความลบัท่ีไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทาง
การเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบุคคล

3) พนกังานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ
อยา่งเด็ดขาด 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจคณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
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7.1  การจัดท าเอกสาร 
1) ต้องจดัท าเอกสารตา่งๆ ด้วยความสจุริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด
2) ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสอื รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ

7.2 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้ถือเป็น

ทรัพย์สินของบริษัทฯ ผู้ บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์สว่นตวั

2) ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลท่ีทางบริษัทฯ
ซือ้มาทัง้ท่ีอยูแ่ละไม่อยู่ในระบบข้อมลูทางบริษัทฯ หรือคดัลอกข้อมูลใสใ่นสือ่บนัทกึข้อมูล
สว่นตวัโดยไม่ได้รับอนญุาต

3) ห้ามผู้บริหารและพนกังาน เปลี่ยนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายข้อมูลของบริษัทฯ โดย
ไม่ได้รับอนญุาต

4) ห้ามผู้บริหารและพนกังาน น าซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์
ลขิสทิธ์ิด้วยเหตผุลใดๆ โดยไม่ได้รับอนญุาตจากบริษัทผู้ผลติซอฟต์แวร์นัน้ๆ

5) ห้ามผู้ บ ริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตัง้อุปกรณ์ ใดๆ ท่ี
นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ติดตัง้ให้ นอกจากได้รับอนญุาตเป็นกรณีไป

6) ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการส่งต่อข้อความท่ีกล่าวร้าย ท าให้
เสือ่มเสยีหรือข้อความท่ีหยาบคาย ลามก ขม่ขู ่ก่อกวน หรือสร้างความร าคาญให้กบัผู้ อ่ืน

7) ผู้บริหารและพนกังาน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติังาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ท่ีผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดี
งาม

8) ผู้บริหารและพนกังานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สือ่สารอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ
จดัให้ เช่น โทรศพัท์ โทรสาร โทรศพัท์มือถือ อย่างมีจิตส านกึและรับผิดชอบ โดยค านงึถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั

9) ห้ามผู้บริหารและพนกังานเข้าถึงระบบหรือข้อมูลท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้มีไว้ส าหรับ
ตนโดยมิชอบ

10) ห้ามผู้ บ ริหารและพนักงานท่ีล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีผู้ อ่ืนจัดท าขึน้ หรือไม่ได้มีไว้ส าหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือท าให้
เกิดความเสยีหายแก่ผู้ อ่ืน  

11) บริษัทหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบการใช้
งานทรัพย์สนิภายใต้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 
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8. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Policy)
8.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น (Shareholder Policy) 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน และค านึงถึงสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น โดยจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 
และอย่างสุดความสามารถ และด าเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย โดย
บริษัทฯ มีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว ดังนัน้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน จะต้องปฏิบติัตามแนวทางตอ่ไปนี ้ 
1. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั และซื่อสตัย์สจุริต ภายใต้การตดัสินใจอย่าง

สมเหตุสมผล บนพื น้ฐานข้อมูลท่ีเช่ือว่าเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทัง้ทางตรง
ทางอ้อมและท าโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและ
เหมาะสม ไม่กระท าการโดยมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ

2. ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติกรรมการ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ด าเนินการตามแนวปฏิบติัท่ีดีของหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น

3. จัดการ ดูแล ไม่ให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เสื่อมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ จัดให้มีระบบ
ควบคมุภายในและระบบบริหารความเสีย่งท่ีมีประสทิธิผล

4. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเข้ามามีสว่นในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนิน
กิจการ ภายใต้การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั

5. รายงานสถานภาพของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริงและทันต่อ
สถานการณ์

6. รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทัง้ในด้านบวกและลบ ด้วยเหตผุล
สนบัสนนุอยา่งเพียงพอ

7. แจ้งข้อมลู ข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีถกูต้องตามข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อการ
ตดัสนิใจแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และในเวลาท่ีเหมาะสม

8. ดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
โดยให้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณะ เปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอก และหรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ

9. จัดให้มีช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแส การกระท าท่ีไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ
ครอบคลมุถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรคมนาคม โดยมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน
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การคุ้มครองผู้ ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการด าเนินการต่อผู้ ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและ
ยติุธรรม  

10. จดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูหลากหลายช่องทาง รวมทัง้จดัท าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้
ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และจัดท าข้อมูลด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ทัง้ใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

8.2 การปฏิบัติต่อพนักงาน (Employees Policy) 
บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่ “พนกังานทุกคน” เป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่สงูสดุขององค์กร จึง

มุ่งเน้นท่ีจะสรรหาและรักษาพนกังานท่ีเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีคณุธรรม รวมทัง้
ยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าและมี
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นธรรมและมีสวสัดิการตา่งๆ สง่เสริมบรรยากาศในการท างานให้เกิด
ความริเร่ิมสร้างสรรค์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนีย้งัให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อ
พนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสขุภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมใน
การท างานให้เหมาะสม 

8.2.1 บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความเจริญเติบโต บริษัทฯ จึงให้
ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในหลกัความเท่าเทียมและ
เสมอภาค ทัง้เร่ืองการจ้างงาน ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพ
ควบคูก่บัการพฒันาคณุธรรม เพื่อให้พนกังานเป็นผู้ มีความสามารถและเป็นคนดีของสงัคม 
ดงันัน้ บริษัทฯจึงได้ก าหนดหลกัการปฏิบติัตอ่พนกังาน ดงันี ้

1. ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด
2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ ตามหลกัสทิธิมนษุยชนสากล
3. จดัเงื่อนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนกังาน และให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทน

ท่ีเป็นธรรม เหมาะสมตามศกัยภาพ
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน และจัดระบบการท างานให้พนกังานมีความ

ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ รวมถึงมีสขุอนามยัท่ีดี
5. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน เพื่อ

เพิ่มพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ
6. การแตง่ตัง้ โยกย้าย ให้รางวลั และลงโทษพนกังาน ต้องกระท าด้วยความสจุริตใจและ

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน
7. จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังาน
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8. ให้ข้อมูลขา่วสารเก่ียวกบัการด าเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ ให้พนกังานทราบ
อยา่งสม ่าเสมอ

9. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน
10. หลกีเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ี

การงานของพนกังาน หรือคกุคามและสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 
11. สร้างจิตส านกึท่ีดีให้พนกังานรู้จกัการเป็นผู้ให้ และเป็นพลเมืองดีของสงัคม
12. จัดให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ

แจ้งเบาะแสเก่ียวกับเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข 
รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนกังานผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม  

13. บริษัทฯ และตวัแทนองค์กร ต้องสนบัสนนุการใช้สทิธิทางการเมืองของพนกังานด้วย
ความเป็นกลาง 

14. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานในการเสนอแนะ แนวทางในการปฏิบติังานและ
หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และสร้างความสมัพันธ์อันดีใน
การท างานร่วมกัน ภายใต้วฒันธรรมองค์ท่ีดีร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคีภายใน
องค์กร  

15. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรและสงัคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันธ์ต่อองค์กร ตามความ
เหมาะสมและดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชา  

8.2.2  บริษัทฯ มีมาตรการคุ้ มครองพนักงานท่ีแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการท าผิด
กฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ โดยบริษัทฯไม่สามารถปฏิบติัต่อพนกังานโดย
ไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สัง่พกังาน 
ขม่ขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจ้างอันเน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการ
ท าผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ 

8.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า (Customer Relations Policy) 
บริษัทฯ มุ่งมั่นเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน รวมทัง้การรักษาความลบัของลกูค้า ตลอดจนเป็นท่ีไว้วางใจของลกูค้า ซึง่เป็นปัจจัย
ท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จของธุรกิจบริษัทฯ โดยปฏิบติัต่อลูกค้าด้วยความจริงใจ สภุาพอ่อนน้อม 
และมีเจตจ านงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้าให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ โดยก าหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบติัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

8.3.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นพฒันาการบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคณุภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง พนกังานต้องทุ่มเทให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
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ของลกูค้า ด้วยราคาค่าบริการท่ีเหมาะสมเป็นธรรม ทนัตอ่สถานการณ์ มีคณุภาพ ไม่จ ากัด
สทิธิของลกูค้าและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมส าหรับลกูค้า  

8.3.2 ต้องไม่ท าการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือท าให้หลงเช่ือในคุณภาพสินค้า และบริการของ
กลุ่มบริษัทฯ ต้องมีผลส ารวจ หรือผลวิจัยเพื่อสนับสนุนการโฆษณาอย่างละเอียดและ
สง่เสริมความรู้ความเข้าใจในสนิค้าและบริการแก่ผู้บริโภคทัว่ไป  

8.3.3 ให้ข้อมลูข่าวสารและค าแนะน าท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัเหตุการณ์ตอ่ลกูค้า เพื่อให้ทราบ
เก่ียวกบัสนิค้า การบริการ  

8.3.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  

8.3.5 ปฏิบติักบัลกูค้าด้วยความสภุาพ และเป็นท่ีวางใจของลกูค้า  
8.3.6 มีระบบการจดัเก็บข้อมูลของลกูค้าอยา่งปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบัของลกูค้า ไม่

ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่น าข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ  

8.3.7 รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 

8.3.8 มีระบบ/ กระบวนการ ท่ีให้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการด าเนินการ
อยา่งถึงท่ีสดุ เพื่อให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว  

8.3.9 สนบัสนนุการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของลกูค้า  
8.3.10 มุ่งเน้นการพฒันาสนิค้า การบริการ กระบวนการปฏิบติังาน ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
8.3.11 สร้างช่องทางในการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้า การบริการ ให้ลกูค้าทราบอยา่งตอ่เน่ือง 
8.3.12 ไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้าก่อนได้รับอนญุาต 
8.3.13 มีสว่นร่วมในกิจกรรมที่บริษัทฯ ลกูค้า จดัขึน้ 
8.3.14 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัทฯ 

8.4 การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้(Suppliers/Creditors Policy) 
บริษัทฯจะปฏิบติัต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตัง้อยู่บนพืน้ฐาน

ของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย และประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมี
แนวทางในการคดัเลือกคู่ค้า/ผู้ รับเหมา ตามระเบียบของบริษัท ท าให้มั่นใจได้วา่วิธีการปฏิบติั
ต่อคู่ค้าจะเป็นไปตามสญัญาหรือเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ท่ีตกลงกันไว้ ส าหรับเจ้าหนีน้ัน้ 
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บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนีโ้ดยการกู้ ยืมเงิน การช าระเงิน การค า้ประกันต่าง ๆ จะ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกบัเจ้าหนี ้โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

8.4.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสในการท าธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า และการพิจารณาคดัเลือกคู่ค้า ตัง้อยู่บน
พืน้ฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม 

8.4.2 ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุน
สนิค้าหรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา  

8.4.3 ในการเจรจาตอ่รองทางธุรกิจ พงึละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่สจุริตใน
การค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้ 

8.4.4 กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ท่ีไม่สจุริตเกิดขึน้ ต้อง
เปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและ
รวดเร็ว หามาตรการป้องกัน และให้โอกาสเท่าเทียมกันในการคัดเลือก โดยพิจารณา
คณุสมบติัเป็นส าคญั  

8.4.5 ปฏิบติัตามเงื่อนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้กบัคูค้่า และหรือเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด  
8.4.6 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งลว่งหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาแนว

ทางแก้ไข  
8.4.7 ให้โอกาสคู่ค้าท่ีด าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบติัตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
8.4.8 สง่เสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของคูค้่า และเปิดโอกาสให้คูค้่าเข้ามามี

สว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัทฯ 

8.5 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า (Rivals Policy) 
บริษัทฯจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึง

ปฏิบติัในการแขง่ขนักับคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการ
ท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

8.5.1  ประพฤติ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ส่งเสริมการค้าเสรี และไม่ใช้วิธีทุ่ม
ตลาด และการด าเนินธุรกิจค านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตี
คูแ่ขง่โดยปราศจากข้อมลูอยา่งสมเหตสุมผล  

8.5.2 ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม 
เช่น การให้สินบน หรือว่าจ้างพนกังานของบริษัทคู่แข่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นความลบัของ
บริษัทคูแ่ขง่  

8.5.3 ไม่ท าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 
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8.5.4 ไม่สนบัสนนุให้มีการปฏิบติัร่วมกนัเพื่อกระท าการหรือสมยอมในการเสนอราคาท่ีไม่เป็นธรรม
ตอ่ลกูค้า  

8.5.5 ไม่ละเมิดและปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาอยา่งเคร่งครัด 

8.6 การปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุน (Partnership Policy) 
บริษัทฯเคารพซึ่งสิทธิของผู้ ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม 

รวมทัง้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ ร่วมทุน ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินงานของกิจการร่วมทุน
ประสบผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของกิจการร่วมทนุ โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

8.6.1 ประสานความร่วมมือกับผู้ ร่วมลงทุนเพื่อสง่เสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกิจการ
ร่วมทนุให้มีความแข็งแกร่ง 

8.6.2 สนบัสนนุให้มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกบัผู้ ร่วมลงทนุตลอดจนร่วมกัน
พิจารณาก าหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทนุ เพื่อให้กิจการร่วมทนุพฒันาและเติบโตอยา่ง
ยัง่ยืน 

8.6.3 ติดตาม และผลกัดนัให้การด าเนินงานของกิจการร่วมทนุเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย  
8.6.4 พิจารณาร่วมกับผู้ ร่วมลงทุนในการจัดสรรผลประโยชน์ท่ีได้จากการด าเนินงานของกิจการ

ร่วมทนุอยา่งเป็นธรรม และโปร่งใส 
8.6.5 ไม่เอาเปรียบผู้ ร่วมลงทนุไม่วา่จะด้วยวิธีการใด ๆ 

8.7 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม (Environment and Community Policy) 

บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุ่งสร้างความสมัพนัธ์อัน
ดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผู้ มีสว่นได้เสีย
ทุกกลุ่ม ให้ความส าคญัในการสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสงัคมตามก าลงัความสามารถขององค์กร
อยา่งเต็มท่ี ควบคูไ่ปกับการดแูลเอาใจใสชุ่มชนโดยรอบ รวมทัง้สร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กร
เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู่ ร่วมกัน ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี ้
8.7.1 ด าเนินธุรกิจด้วยความสจุริต โปร่งใส สร้างความเช่ือมัน่ให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยมุ่งเน้นการ

เจริญเติบโตของบริษัท ควบคูไ่ปกับการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ชุมชน และสงัคม 
อย่างรอบด้าน รวมทัง้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามวิสยัทัศน์ พันธกิจท่ี
บริษัทก าหนด  

8.7.2 สง่เสริมและให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อ
เป็นแนวทางสร้างการมีสว่นร่วมในการดแูลรับผิดชอบตอ่สงัคม ให้ทัว่ถึงทัง้องค์กร 
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8.7.3 รับผิดชอบและยดึมัน่ในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ิน
ท่ีองค์กรตัง้อยู ่ 

8.7.4 ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชน
ท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู ่มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ทัง้ท่ีด าเนินการเอง และร่วมมือกบัภาครัฐ และชุมชน  

8.7.5 จดัให้มีการสือ่สาร เผยแพร่ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทฯ ให่มีสว่นได้สว่นเสีย
เข้าใจในการด าเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนนโยบายความรับ ผิดชอบต่อสงัคมเป็น
ระยะเพื่อให้เกิดความเหมาะสม  

8.7.6 ป้องกันอุบติัเหตุ และควบคมุการปลอ่ยของเสยีให้อยู่ในระดบัต ่ากว่าค่ามาตรฐานท่ียอมรับ
ได้ 

8.7.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน อันเน่ืองมาจากกการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

8.7.8  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและ มีจริยธรรม ใสใ่จการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเคารพกฎระเบียบของสงัคม และมีความเป็นกลางทางการเมือง 

9. ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

โดยจะก าจัด ลด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต อันจะกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน 
รวมถึงบริษัทฯ ยงัพร้อมจะรับฟังข้อท้วงติง ข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่า
อยู ่และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้

9.1 ความปลอดภยัในการท างาน ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบติังานของพนกังาน 
9.2 บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงสภาพการท างาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั 
9.3 บริษัทฯ จะสนบัสนนุสง่เสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภยัต่าง ๆ ท่ีจะช่วยกระตุ้นจิตส านกึของ

พนกังาน เช่น การอบรมจูงใจ ประชาสมัพนัธ์ การแขง่ขนัด้านความปลอดภยั เป็นต้น  
9.4 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายความปลอดภยัตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน  
9.5 ผู้บังคบับัญชาทุกระดบัจะต้องกระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้น า อบรม ฝึกสอน จูงใจ

พนกังานให้ปฏิบติัด้วยวิธีท่ีปลอดภยั  
9.6 พนกังานทกุคนต้องค านงึถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงานและทรัพย์สนิของบริษัทฯ

เป็นส าคญั ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน  
9.7 พนกังานทกุคนต้องดแูลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ท่ีปฏิบติังาน 
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9.8 พนกังานทกุคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภยั อาชีวอนามยัของบริษัทฯ และมี
สทิธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างาน และวิธีการท างานให้ปลอดภยั 

9.9 บริษัทฯ จะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ข้างต้นเป็นประจ า 

10 การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
การรับและการให้ตามประเพณี เป็นเร่ืองปกติท่ีพึงปฏิบติัเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 

หรือความคิดถึงหว่งใย อยา่งไรก็ดี การให้และการรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสม
อาจน ามาซึ่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าท่ีโดยชอบ และอาจท าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่สนบัสนนุการให้สนิบนอยา่งเด็ดขาด โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

10.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ รับ หรือขอเร่ียไรของขวัญ เงิน สิ่งของ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เช่น การเลีย้งรับรอง การให้บริการ การสนบัสนนุทางการเงิน หรือเงินรางวลั
กบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทฯ เพื่อจูงใจให้ปฏิบติัในทางท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย  

10.2 ห้ามรับสิง่ของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี หรือธุรกิจเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 
เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีท่ีคนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยรายงาน
ผู้บงัคบับญัชาให้ทราบ ถึงการรับสิ่งของดงักลา่วต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอย่างหนึ่ง
อยา่งใดท่ีท าให้ผู้ รับปฏิบติัผิดตอ่กฎหมาย  

11 นโยบายระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน (Internal 
Controls and Audits, and Financial Reporting Policy) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารความเสี่ยงในระดับท่ี
เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจคอยสอดสอ่งดแูลอยา่งใกล้ชิด โดยมีแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

11.1 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการประเมิน
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เพื่อประเมินความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
เปา้หมายหรือความส าเร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคมุท่ีดีในทุกหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม มี
ระบบติดตามและประเมินผลท่ีดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและ
กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทาน
ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

11.2 บริษัทฯ ต้องก าหนดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง เร่ืองการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบ โดย
น าผลไปปรับปรุงมาตรการควบคมุให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความ
เสีย่งท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยผู้บริหารระดบัสงู และผู้บริหารระดบักลางต้องให้ความร่วมมือ  
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11.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ต้องสอบทานให้มี
ระบบการควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และรายงานผลการ
ตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทราบ  

11.4 บริษัทฯ ได้จดัให้มีหน่วยงานอิสระท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี 
และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มี
พนกังานท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถและยดึมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน  

11.5 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอ่การจัดท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และทนัตอ่เวลลา ทัง้งบรายปี และรายไตรมาส ซึง่จัดท าตามมาตรฐานบญัชีท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ 

12 นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น (Employees Practice 
Policy) 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นพลเมืองดีของสังคม ภายใต้ค่านิยม
องค์กร “Achieved” เพื่อสง่เสริมและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ซึง่สามารถขยายผลไปสูส่งัคมและผู้ มีสว่นได้เสยีของธุรกิจ โดยมีแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

12.1 การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 
12.1.1 ไม่ชกัจูงหรือชีน้ าการตดัสนิใจของเพื่อนร่วมงานในสทิธิเร่ืองการเมือง  
12.1.2 มีน า้ใจกบัเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลอืการงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
12.1.3 ใช้สทิธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งสภุาพและเหมาะสม  
12.1.4 พึงปฏิบติัต่อเพื่อนพนกังานในบริษัทฯ โดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยก 

ถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสผิีว ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกลู สถานศกึษา 
หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบติังาน  

12.1.5 พงึปฏิบติังานตามสายบงัคบับญัชา รับค าสัง่และรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บงัคบับญัชา
ของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจ าเป็น ไม่วิพากษ์วิจารณ์
ผู้บงัคบับญัชา และผู้ ร่วมงานท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนัน้หรือต่อกลุม่
บริษัทฯ   

12.1.6 ผู้บังคับบัญชา ต้องเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ ใต้บังคับบญัชา 
และเพื่อนร่วมงานอยา่งมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตแุละผล 

12.2 การปฏิบัติต่อองค์กร 
12.2.1 ท างานด้วยความรับผิดชอบอยา่งเต็มความสามารถ  
12.2.2 การใช้ทรัพย์สนิและสวสัดิการตา่งๆ ขององค์กรอยา่งรู้คณุคา่ 
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12.2.3 เม่ือพบเหตการณ์ทจุริต ประพฤติชอบ คอร์รัปชั่น หรือเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร ต้องรายงานทันที ผ่านช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้  

12.2.4 ปฏิบติังานด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส รายงานตามความเป็นจริง และไม่
ใช้ต าแหนง่หน้าท่ีหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

12.2.5 พงึงดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผู้ใต้บงัคบับญัชา  
12.2.6 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึง

กระท าการใด อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา  
12.2.7 พงึเป็นผู้ มีวินยั และประพฤติปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และประเพณี

อันดีงาม ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรหรือไม่ก็
ตาม  

12.2.8 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามคัคี และความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัใน
หมู่พนกังาน พึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์
ของบริษัทฯ หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทฯ ในภายหลงัได้  

12.3.9 พนกังานพงึปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองอยา่งสดุความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต เท่ียง
ธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าท่ีของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งท า
แทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นการจ าเป็นหรือ ได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคบับญัชา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานท่ีไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของ
ตน  

12.3.10 พนักงาน ต้องมีกริยามารยาทสภุาพ แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ/มาตรฐานท่ี
บริษัทฯ ก าหนด พร้อมทัง้ประพฤติตนเหมาะสมกบัหน้าท่ีการงาน โดยไม่สร้างความ
เสือ่มเสยีตอ่ภาพลกัษณ์ ของบริษัทฯ  

12.3.11 พนกังานต้องให้ความร่วมมือในนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่กลุม่บริษัทฯ จดัขึน้ เพื่อ
สนบัสนนุธุรกิจขององค์กร สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกือ้กลูภายในองค์กร รวมทัง้
กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สงัคม หรือสิง่แวดล้อม ท่ีกลุม่บริษัทฯ จดัขึน้  

12.3.12 กระท าการท่ีก่อความเดือดร้อน ร าคาญ บั่นทอนก าลงัใจผู้ อ่ืนก่อให้เกิดความเป็น
ปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานท่ีมีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อ
พนักงานของบริษัทฯ  หรือบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อธุรกิจ ทัง้นีร้วมถึงการลว่ง
ละเมิดทางเพศ การเกีย้วพาราส ีการลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึง่ภาพลามก 
อนาจาร ทัง้ทางวาจาและการสมัผสั 
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13 การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ี/ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ท่ี

จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ใน “คู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” ฉบบันีอ้ยา่งเคร่งครัด และไม่สามรรถอ้างวา่ไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีก าหนด
ขึน้โดยผู้บริหารทกุระดบัในบริษัทฯ จะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัจะด าเนินการให้พนกังาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม “คู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” อยา่งจริงจงั 

บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาท่ีจะให้การกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขัดกับหลกัจรรยาบรรณท่ีดี หาก
กรรมการผู้บริหาร และพนกังานผู้ใดกระท าผิดจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด 
และหากมีการกระท าท่ีเช่ือได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่ง
เร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐด าเนินการตอ่ไปโดยไม่ชกัช้า 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
ก าหนดให้มีการทบทวน “คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” เป็นประจ า
ทุกปี เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความ
มัน่คงและยัง่ยืนให้กบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

14 วินัย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ถือวา่ “คู่มือการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” 

เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตาม ถือเป็นการท าผิดวินยั ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงานบุคคล กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกคน มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม และสง่เสริมให้พนักงานองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยการกระท าตอ่ไปนี ้ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณ 

1) การไม่ปฏิบติัตาม “คูมื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ”
2) แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรไม่ปฏิบติัตาม “คู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ”
3) ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม “คู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” ในกรณีท่ีตนทราบ
4) ไม่ให้ความร่วมมือ ขดัขวาง การสบืสวน / สอบสวนข้อเท็จจริง
5) การกระท าอนัไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบติัตาม “คูมื่อการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ”
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 4 

1. ค านิยาม
จรรยาบรรณ หมายถึง แนวปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินธุรกิจท่ียดึมัน่ตามปรัชญาการด าเนินธุรกิจ 

  ของกลุม่บริษัทไทยรุ่งฯ 

กรรมการและ  หมายถึง คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ ของบริษัท 
กรรมการชุดยอ่ย 

พนกังาน หมายถึง ผู้บริหาร, พนกังานประจ า, พนกังานชัว่คราว, 
  พนกังานสญัญาจ้างก าหนดระยะ 

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง บุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ตอ่ไปนี ้
1. บุคคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการบริษัทฯ และในกรณี

ท่ีเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของ
นิติบุคคลนัน้ด้วย

2. คูส่มรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ของ
กรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลตาม ข้อ 1.

3. นิติบุคคลท่ีบุคคล ข้อ 1. หรือข้อ 2. มีอ านาจควบคมุกิจการ
4. บุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ประกาศก าหนด

กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสยี หมายถึง  ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า และเจ้าหนี ้ผู้ ร่วมลงทนุ 
   และพนัธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สงัคม ชุมชน และ 
   สิง่แวดล้อม 

การเปิดเผยข้อมลู หมายถึง  การเปิดเผยรายละเอียดข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางธุรกิจของ 
   บริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535, พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ 
   พ.ศ.2551, กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
   และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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1. ค านิยาม (ต่อ)

การทจุริตคอร์รัปชัน่ หมายถึง  การติดสนิบนทกุรูปแบบ เช่น เสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้ 
(Corruption)   ค ามัน่ เรียกร้อง หรือรับเงิน/ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใดซึง่ไม่ 

  เหมาะสมกบัหนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานเอกชน คูค้่า ลกูค้า และ 
  ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ความขดัแย้ง  หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจมีความต้องการสว่นตวั หรือของบุคคล 
ทางผลประโยชน์     ท่ีเก่ียวข้อง ไมว่า่โดยทางสายเลอืก หรือทางอ่ืนใด เข้ามามีอิทธิพลตอ่ 

   การตดัสนิใจ หรืออาจขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรคตอ่ผลประโยชน์สงูสดุ 

การให้สิง่ของ  หมายถึง  การให้สทิธิพิเศษ ในรูปของเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
หรือประโยชน์อ่ืนใด   เพื่อเป็นสนิน า้ใจ เป็นรางวลั เพื่อสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี 

การให้สนิบน หมายถึง  การเสนอให้ หรือรับของขวญั รางวลั หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่ 
  ตนเอง หรือจากบุคคลซึง่ต้องการโน้มน้าวให้กระท าการบางอยา่งท่ี 
  ไม่สจุริต ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ประเพณีนิยม หมายถึง  เทศกาล วนัส าคญั หรือ กิจกรรมที่มีการปฏิบติัสบืตอ่กนัมาเป็น 
  เอกลกัษณ์ และมีความส าคญัตอ่สงัคม 
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