บริษัท เอ็ม วิชัน จํากัด (มหาชน)
นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการทีดีและจริยธรรมธุรกิจ

คู่มือการกํากับดูแลกิจการทีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
การกํ ากับ ดูแลกิจการที ดี หมายถึง การจัดโครงสร้ าง และกลไกการบริ หารจัดการภายในองค์ก ร เพื อ
เชือมโยงความสัมพัน ธ์ร ะหว่างคณะกรรมการผู้บ ริ ห ารพนักงานและผู้ถือ หุ้น โดยมีวัต ถุประสงค์ที สํ าคัญ ในการสร้ าง
ประโยชน์ทีเหมาะสม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม ซึงการจัดโครงสร้ าง และกลไกการบริ หารจัดการ
ดังกล่าว จะต้ องสะท้ อนถึงหลักการสําคัญดังต่อไปนี
1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเองสามารถชีแจงและอธิบาย
การตัดสินใจนันได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อผู้มีหน้ าทีด้ วยความสามารถและประสิทธิภาพทีเทียงตรง
3. Equitable Treatment การปฏิบตั ติ ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม
4. Transparency ความโปร่ งใสในการดําเนินงานทีสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
โปร่งใสแก่ผ้ ทู ีเกียวข้ อง
5. Vision to Create Long Term Value การมีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั องค์กรในระยะยาว
6. Ethical การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

หมวดที
สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิพืนฐานของผู้ถือหุ้นโดยวางหลักการในการปฏิบตั ิต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซือขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปั นผล สิทธิ
ในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลของบริ ษัท สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ที
พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ ผ้ อู นเข้
ื าประชุมแทนสิทธิในการแต่งตังกรรการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามกรรมการในทีประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชือกรรมการล่วงหน้ า เป็ น
ต้ น และได้ ดแู ลให้ ผ้ ถู ือหุ้น และได้ รับสิทธิดงั กล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดริ ดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมตามผู้ถือหุ้นประจําปี ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถื อหุ้น ของสํานัก งานคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์
(ก.ล.ต.)
1.1. บริษทั มีการเปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรื อส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ให้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2. บริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุม โดยมีคําชีแจงและเหตุผลประกอบในแต่
ละวาระหรื อประกอบมติทีชอบตามระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรื อในเอกสารแนบ
วาระการประชุม
1.3. บริษทั ได้ อาํ นวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ ใช้สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที และละเว้ นการ
กระทําใด ๆ ทีเป็ นการจํากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้ าประชุมเพือออกเสียงและมติไม่ควรมี
วิธีการทียุ่งยากหรื อมีค่าใช้ จ่ายมากเกินไป สถานทีจัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้ น
1.4. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันระชุมโดยกําหนดหลัก เกณฑ์ การส่งคํ าถามล่วงหน้ าให้
ชัดเจนและแจ้ งให้ ผ้ ูถื อหุ้นทราบพร้ อมกัน กับ นํ า ส่ง หนัง สือ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น นอกจากนี บริ ษั ท ได้ เผยแพร่
หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้ าผ่านทาง Website ของบริษัท
1.5. บริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบทีผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
และควรเสนอชือกรรมการอย่างน้ อย คนเป็ นเสียงในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1. บริ ษัทได้ ส่งเสริ มมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพือให้ การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นยํา
2.2. กรรมการทุกคนควรเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ
ในเรื องทีเกียวข้ องได้
2.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นการลงมติเป็ นแต่ละรายการ
2.4. คณะกรรมการบริ ษัทควรส่งเสริม หรื อจัดให้ มีบุคคลทีเป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการ
ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ ทีประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายการประชุม
2.5. คณะกรรมการบริ ษัทควรสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีสําคัญ เช่น การทํารายการเกียวโยง
การทํารายงานได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ เป็ นต้ น เพือความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ ง
ในภายหลัง
2.6. ประธานในทีประชุมควรจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตัง
คําถามต่อทีประชุมในเรื องทีเกียวข้ องกับบริษัทได้
3. การจัดการรายงานประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1. รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น จะบันทึกการชีแจงขันตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ทีประชุม
ทราบก่อนดําเนินการประชุมรวมทังการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็นหรื อซักถามนอกจากนีควรบันทึกคําถาม
คําตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร รวมถึงควร
บันทึกรายชือกรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมและกรรมการทีลาประชุมด้ วย
3.2. บริ ษัทจะเปิ ดเผยให้ สาธรณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ และวิสามัญ ผู้ถือ
หุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท

หมวดที
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
การสร้ างความมันใจให้ กบั ผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารจะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้น
เป็ นไปอย่างเหมาะสม เป็ นปัจจัยสําคัญต่อความมันใจในการลงทุนกับบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทจึงควรกํากับดูแลให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิติ และปกป้องสิทธิขนพื
ั นฐานอย่างเท่าเทียมกันดังนี
ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้ บุคคลอืนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ สามารถใช้ สิทธิในการมอบฉันทะให้ บุคคล
อืนหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัททีบริษัทเสนอชือให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้ องส่งหนังสือมอบฉันทะทีระบุรายละเอียดครบถ้ วนพร้ อมทังสําเนาบัตรประชาชนหรื อ
หนังสือเดินทางหรื อเอกสารแสดงคนอืน ๆ ตามทีกําหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิมเติม
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิมเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิมเติมสามารถเสนอได้ ตามขันตอน ดังนี
- จัดส่ง เรื องที จะเสนอให้ บ รรจุเ ข้ า เป็ น วาระการประชุม เพิ มเติ มพร้ อมด้ ว ยเหตุผ ลรายละเอี ย ด
ข้ อเท็จจริงและข้ อมูลทีจําเป็ นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษทั จะตรวจสอบการเป็ นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนะเพิมวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึงเกณฑ์การพิจารณาเรื องทีมีผ้ เู สนอให้ บรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุมเพิมเติม
คือต้ องเป็ นเรื องทีเกียวข้ องกับการดําเนินกิจการหรื ออาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท
อย่างมีนยั สําคัญ หากคณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบกับเรื องทีเสนอเพิมเติมแล้ ว ก็จะบรรจุเข้ า
เป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมทังระบุว่าเป็นวาระทีเสนอโดยผู้ถือหุ้น

ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพือเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทโดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะ
บุคคลทีมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ทีกําหนด ดังนี
- มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษทั
- มีวฒ
ุ ทิ างการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน หรื อคุณสมบัติอนื ทังนี ตามทีบริษทั กําหนด
- ต้ องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มทีเพือประโยชน์สงู สุดของบริษัท โดย
ถือเป็ นหน้ าทีและพร้ อมทีจะเข้ าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสมําเสมอ
- ไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า บริษทั
คณะกรรมการอิส ระจะเป็ น ผู้พิ จารณาคัดสรรผู้ที มี คุณ สมบัติ เหมาะสม เพื อเสนอให้ ที ประชุม ผู้ ถื อ หุ้น
พิจารณาลงมติแต่หากทีประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คดั เลือกทีจะเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ทีได้ รับเสนอชือดังกล่าวจะ
ถูกเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพือให้ ทีประชุมลงมติครังสุดท้ าย ซึง
เอกสารทีผู้ถือหุ้นต้ องแนบมาด้ วยในการเสนอชือเสนอบุคคลเพือเข้ าดํารงตําแหน่ง ได้ แก่ ( ) แบบฟอร์มเสนอชือบุคคลเพือ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และ ( ) ข้ อมูลบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยแบบใบหุ้นหรื อ
หนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ตัวแทน ซึงเจ้ าของข้ อมูลต้ องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณี ย์
ลงทะเบียนถึงบริษัทตามในระยะเวลาทีบริษทั กําหนด
ง. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายจํากัดการให้ ข้ อมูลภายในให้ อยู่ในวงเฉพาะผู้บริ หารตังแต่ระดับกลางถึงระดับ สูงที
เกียวข้ องภายในแผนกหรื อบริ ษัทเท่านัน สําหรับงบการเงินทีผ่านการตรวจสอบแล้ วจะถูกเก็บไว้ ทีผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน ข้ อมูลที เป็ น ความลับอื นจะใช้ เพื อการปรึ กษาหารื อ กับ บุค คล ในระดับผู้จัดการขึนไปเท่ านัน บริ ษัท มี
บทลงโทษกับ บุค คลที เกี ยวข้ อง หากมี การใช้ ข้ อมูล ภายในทีทํา ให้ เ กิ ก ดความเสีย หาย นอกจากนันบริ ษัท กํ าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

จ. การกํากับดูแลเรืองการซือของหลักทรัพย์ ภายใน
บริษทั มีนโยบายไม่ให้ พนักงาน ผู้บริหาร และผู้กรอกข้ อมูลภายในของผลการดําเนินงาน ซือขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ตังแต่วันทีกรอกข้ อมูลจนกระทังข้ อมูลได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้ อยแล้ ว และห้ ามนําข้ อมูลภายในทีไม่ควร
เปิ ดเผยไปเผยแพร่ เพื อเป็ น การสร้ างราคาให้ กับหลักทรั พย์ โดยเฉพาะการซือขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที งบ
การเงินจะออกเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
นอกจากนี กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือครองทรัพย์ของบริษัทต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 และรั บ ทราบข้ อ กํา หนดลงโทษตามพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ.2535 รวมถึงการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรทังนีไม่บรรลุนิติภาวะ ทังนีกรรมการและ
ผู้บริ หารจะต้ องจัดส่งสําเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริ ษัทในวันเดียวกับทีรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง
กําหนดให้ แจ้งภายใน 3 วันทําการ

หมวดที
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญกับการกํากับดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรื อผู้
ลงทุน เจ้ าหนี และชุมชนที บริ ษัทตังอยู่ เป็ นต้ น ผู้มีส่วนได้ เสียจะได้ รับการดูแลจากบริ ษัท ตามสิท ธิ ทีมีตามกฎหมายที
เกียวข้ องบริษัทฯจะไม่กระทําการใด ๆทีเป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงทีมี บริ ษัทฯ
ได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริมให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียตามบทบาทและหน้ าทีทีมีในการสร้ างเสริ มผล
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ เพือให้ การดํ าเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯเป็ นไปด้ วยดี รวมถึงสร้ างความมังคงอย่างยังยืน ให้ กับ
กิจการ และสร้ างผลประโยชน์ทีเป็ น ธรรมให้ แก่ทุกฝ่ ายนอกจากนี บริ ษัทฯจะจัดให้ มีช่องทางให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสี ยสามารถ
ติดต่อสือสาร เสนอแนะหรื อให้ ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริ ษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมื อระหว่า งบริ ษัท กับผู้มีส่วนได้ เสียในการ
สร้ างความมันคง ความมันคงทางการเงิน และความยังยืนของกิจการ ดังนี
- ให้ ความสําคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯโดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็ น ธรรม
และให้ ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับ ความรู้ ความสามารถของพนัก งานแต่ละคนควบคู่ไปกับ การ
มุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื องรวมถึงการให้ ความสําคัญกับ
การดูแลรัก ษาสภาพแวดล้ อมในการทํ างานโดยคํ านึงถึงความปลอดภัย และคุณ ภาพชี วิ ต ของ
พนักงานเป็ นสําคัญ
- การซือสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าจะเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้ าโดยจะปฏิบตั ิติตามสัญญาทีทํ า
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพือสร้ างความสัมพันธ์ ทีจะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทังสองฝ่ าย
- การปฏิบตั ติ ติ ามเงือนไขการกู้ยืมตามข้ อตกลงทีมี
- เอาใจใส่และรั บ ผิ ดชอบต่อลู ก ค้ า มี ค วามรั บ ผิดชอบต่อ ลูก ค้ าทังด้ า นคุณ ภาพสิ น ค้ า และการ
ให้ บริ การทีดีและได้ มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้ า และการให้ ความสําคัญกับการกําหนด
ราคาทีเป็ นธรรมและเท่าเทียมภายใต้ นโยบายการกําหนดราคาทีมี
- การปฏิบตั ิติตามกรอบกติกา การแข่งขันที ดี รวมถึงหลีกเลียงวิธีการทีไม่สุจริ ต เพือทําลายคู่แข่ง
ทางการค้ า
- ให้ ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้ เคียงเกียวกับสภาพแวดล้ อมรวมถึงให้ การ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม
เพือชีวิตความเป็ นอยูท่ ดีี ขนึ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

หมวดที
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริษทั ฯให้ ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษทั เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญ
ทีเกียวข้ องกับบริ ษัท ทังข้ อมูลด้ านการเงินและข้ อมูลที ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และไม่โปร่งใส
โดยเปิ ดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆทีเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื อถือ เป็ นไปตามช่องทางทีกฎหมาย
กําหนด ซึงข้อมูลสําคัญทีบริษัทจะเปิ ดเผย ได้ แก่ รายงานทางการเงินและข้ อมูลทีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ทีอาจส่งผล
กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทจะดูแลให้ คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรั บรอง
โดยทัวไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชีที เป็ น อิสระซึงได้ รับ การรับรองจากสํ านักงานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นอกจากนี บริษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลคนในนีเพื อแสดงถึงความโปร่ งใสในการดําเนิน ธุรกิจ
ได้ แก่ เปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิติหน้ าที ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จํานวนครังของการประชุม
และจํานวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี ทีผ่านมาเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแต่กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิ
ติงานตามนโยบายทังนี ข้ อมูลต่าง ๆ ข้ างต้ น นอกจากจะเปิ ดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริษทั จะเปิ ดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
ด้ วย

หมวดที 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทีหลากหลายซึง
สามารถนําประสบการณ์ทีมีมาพัฒนาและกําหนดแนวนโยบายทีจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
โดยคณะกรรมการของบริษัทฯมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพือประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมและมี
หน้ าทีสําคัญ ในการกําหนดนโยบายบริ ษัท ฯรวมถึงกําหนดดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติติงานของฝ่ ายบริ ห าร
รวมถึ ง ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของกิจ การเที ย บกับ ผลงานที ว่า งไว้ ซึ งบริ ษั ท มี ค ณะกรรมการจํ า นวน 7 ท่ า น
ประกอบด้ วยกรรมการทีมาจากฝ่ ายบริหารจํานวน ท่าน กรรมการบริษัททีไม่เป็ นผู้บริ หารจํานวน ท่าน โดยมีกรรมการ
ทีมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังคณะ จึงถือเป็ นการถ่วงดุลของกรรมการ
ที เป็ น ผู้บริ หารอย่างเหมาะสม นอกจากนีบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบไปด้ วยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ท่านและมีว าระการดํา รงตํ าแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยได้ กํ าหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของ
คณะกรรมการดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทฯมีกระบวนการกํ าหนดค่าตอบแทนที ชัดเจนและโปร่ งใสโดยนํา เสนอเพือขอความเห็นชอบจากที
ประชุม ผู้ถื อหุ้น ซึงจะพิจ ารณาความเหมาะสมในการกํ า หนดค่า ตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหน้ าที ความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพือให้ อยู่ในระดับทีสามารถจูงใจและรักษากรรมการ ทีมีความรู้ความสามารถให้ ปฏิบตั ิ
ติหน้ าทีกับบริษัทฯได้ รวมทังอัตราค่าตอบแทนทีกําหนด สามารถเทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน
กรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าใจถึงหน้ าทีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษัท และพร้ อมที จะแสดง
ความความคิดเห็น ของคนอย่างเป็ น อิสระและปรับ ปรุ งตัวเองให้ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้ าที ด้ วยความ
ซือสัตย์สุจริ ตระมัดระวังและรอบคอบโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทและเป็ น ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคนนอกจากนี
กรรมการบริ ษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพือปฏิบตั ิหน้ าทีตามความรับผิดชอบอย่างเต็มทีและเพียงพอรวมทังถือปฏิบัติในการ
เข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้ นกรณีทีมีเหตุจําเป็ น
นอกจากนี คณะกรรมการของบริ ษัทจะให้ ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้ทีเกียวข้ องของทุกฝ่ ายข้ อมูลทีเปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ องครบถ้ วนโปร่งใสทัวถึงและทันเวลาซึงรวมถึงรายงานทาง
การเงินผลการดําเนิน งานข้ อมูลอืน ๆ ที เกียวข้ องตลอดจนข้ อมูลที มีผลกระทบต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ข องบริ ษัท ฯ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีโดยเผยแพร่ ข้อมูลและการแสวงหาต่าง ๆเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นผู้ลงทุนและผู้ทีเกียวข้ องไว้ ใช้
ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆทังการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์สือของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมถึงเว็บไซต์ของบริษทั ภายหลังจากการนําหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ ว.

โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยต้ องเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
ใน 3 ของกรรมการทังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพือเป็ นการถ่วงดุล คณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระเท่ากับเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ รายชือและขอบเขต
อํานาจหน้ า ที ของคณะกรรมการบริษัท รวมทังการสรรหาคณะกรรมการให้ ตรงกับหัวข้ อ “ โครงสร้ างการจัดการของ
องค์ กร”
บริษัทได้ มีนโยบายในการกําหนดจํานวนบริ ษัททีกรรมการแต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่ง โดยให้ กรรมการ
แต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังไม่ได้ กําหนดจํานวนวาระ
การดํารงตําแหน่งของกรรมการ แต่ได้ ยดึ ถือความรู้ และความสามารถทีจะสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไป
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยเพิมขึนอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีองค์ประกอบการสรรหาดังต่อไปนี
องค์ ประกอบและการสรรคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯจะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ และมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้ อบังคับ และหรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กําหนดโดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย
1 คนต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ด้านการบัญชีและการเงินวาระการดํารงตํา แหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํา รง
ตําแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันทีมีมติแต่งตังและเมือครบวาระแล้ ว หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุม ผู้ถือหุ้นยัง
ไม่ ไ ด้ ม ติ แต่ ง ตังคณะกรรมการตรวจสอบชุ ดใหม่ ก็ใ ห้ คณะกรรมการตรวจสอบชุด เดิม ปฏิ บัติ ห น้ า ที ต่ อ ไปจนกว่ า
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุด
เดิมทีหมดวาระลงและหรื อเป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ

องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารจะต้ องเป็ นกรรมการบริษัทฯและหรื อผู้บริ หารของบริษัท ฯซึงได้ รับการแต่งตังจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจํานวนตามทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควร และโดยทีคณะกรรมการบริ ษัทฯจะแต่งตัง
กรรมการบริหารคนหนึงเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ส่งเสริ ม ให้ จัดทํ าจรรยาบรรณในการดํา เนิ น ธุร กิจสํ า หรับ กรรมการผู้บ ริ หารและ
พนักงาน ได้ ยดึ ถือและปฏิบัติโดยถือเป็ นภาระและความรับผิดชอบทัวกัน เพือเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย
ของบริษัทตลอดจนสร้ างความน่าเชือถือในการดําเนินกิจการอันจะทําให้ บริษทั เติบโตอย่างยังยืน
นโยบายการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายความเสี ยงครอบคลุมทังองค์กร โดยเริ มจากกระบวนการ การระบุ
ความเสียงการประเมินความเสียง การติดตามและควบคุมความเสียง ตลอดจนการสร้ างมาตรฐานความเสียงเพือป้องกัน
ให้เกิดการบริ หารความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพและสมําเสมอ
เลขานุการบริษัท
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตังเลขานุการอย่างน้ อง คน โดยมีหน้ าทีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัด ประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจํา ปี ข อง
บริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หารและส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบความภายในเป็ น วันทํ า การนับ แต่วันทีบริ ษัท ได้ รับ
รายงาน
3. จัดทําระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานทีเกียวข้ องกับการแสดงข้ อมูลดังต่อไปนี รวมทังดูแลให้ มีการ
เก็บรักษาเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าวให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและสามารถตรวจสอบได้ ในระยะเวลาไม่น้อย
กว่าห้ าปี นับแต่วันที มีการจัดทําเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าวการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้ างต้ นให้
ความหมายรวมถึงการเก็บรักษาด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบอืนในทีสามารถเรี ยกดูได้ โดยไม่มีความ
เปลียนแปลงข้ อความ

( ) การให้ ข้อมูลประกอบการ การขอมติทีประชุมผู้ถือหุ้น
( ) งบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทหรื อรายงานอืน
ใดทีต้ องเปิ ดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรื อ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์
( ) ความเห็นของบริษัทเมือมีผ้ ทู ําคําเสนอ ชือหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็ นการทัวไป
( ) การให้ ข้อมูลหรื อรายงานอืน ๆ ใดเกียวกับกิจการทีบริ ษัทจัดทําขึนเพือเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรื อ
ประชาชนทัวไป ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
4. ดําเนินการอืน ๆตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดต่อไป
5. ต้ องปฏิบัติติหน้ าที ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือสัตย์สุจริ ต รวมทังต้ องปฏิบ ัติให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้นและ
ไม่ควรทําการใดอันเป็ นการจัดหรื อแย้งกับประโยชน์ของบริ ษัท อย่างมีนยั สําคัญ
6. ต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีดังความรับผิดชอบและความระมัดระวังเรื องวิญ ูชนประกอบธุรกิจเช่นนันจะพึงการทํา
ภายใต้ สถานะการณ์อย่างเดียวกัน โดย
(1) การตัดสินใจได้ กระทําไปด้ วยความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั เป็ นสําคัญ
(2) การตัดสินใจได้ กระทําบนพืนฐานข้ อมูลทีเชือโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้ กระทําไปโดยคนไม่มีสว่ นได้ เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในเรื องทีตัดสินใจนัน
ทังนีในกรณีทีเลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตําแหน่งไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ คณะกรรมการแต่งตังเลขานุการ
บริ ษัทคนใหม่ภ ายในเก้ าสิบวันนับแต่วันทีเลขานุการบริ ษัท คนเดิม พ้ นจากตํ าแหน่ง หรื อไม่สามารถมา
ปฏิบตั หิ น้ าทีได้
แนวทางการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการบริ ษัท จะพิจารณาจากการทํ า
หน้ าทีและขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรื อผู้บริ หาร รวมทังผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการหรื อผู้บริหารแต่ละ
ราย ทังนี ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย

วาระการดํารงตําแหน่ ง
ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริ ษัทจํานวนหนึงในสามหรื อใกล้ เคียงกับจํานวนหนึงในสามมากทีสุด ต้ องออก
จากตําแหน่ง โดยกรรมการซึงพ้ นตําแหน่งนีอาจได้ รับการเลือกตังกลับเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระหนึง จะมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งนับจากวันทีแต่งตังจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท มีก ารประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้ วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปี ล ะ 1 ครั ง เพือให้
คณะกรรมการบริษัทร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพือการปรับปรุ งแก้ ไขและเป็ นการเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ร่วมกันของกรรมการ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการปฐมมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่เพือให้ กรรมการมีความรู้ ความเข้ าใจใน
ธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบทีเกียวข้ องนอกจากนีคณะกรรมการบริ ษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้ กรรมการทุกคน ผู้บริหาร
ระดับสูงรวมทังเลขานุการบริษัทเข้ ารับการอบรมเกียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างต่อเนืองทังจากการอบรม
ภายในและจากสถาบันภายนอกอืน ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
แผนสืบทอด (Succession Plan)
คณะกรรมการบริษัทกํา หนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริ หาร และนโยบายสืบทอดตําแหน่ง
ในกรณี ฉุกเฉิน หรื อเกษี ยณของผู้บริ หารโดยมี กระบวนการที โปร่ ง ใสซึงจะพิจ ารณาจากความรู้ ความสามารถรวมทัง
ประสบการณ์และจริยธรรม
การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่
สําหรับคณะกรรมการและผู้บริ หารใหม่บริษัทได้ จดั เตรี ยมข้ อมูลเบืองต้ นเกียวกับบริ ษัทอันได้ แก่โครงสร้ าง
องค์กรและผู้บริ หาร ลักษณะการดําเนินงาน สินค้ าหลัก ระเบียบข้ อบังคับของบริษัท และกฎหมายทีเกียวข้ องกับบริ ษัท
รวมทังข้ อกําหนดของสํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที เกียวข้ องให้ แก่กรรมการใหม่
เพือให้ กรรมการดังกล่าวสามารถเข้ าใจการดําเนินงานของบริษทั รวมทังรับทราบบทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบในการ
เป็ นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

การประชุมกันเองระหว่ างกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริหาร
บริษัทได้ นดั ให้ มีการประชุมของกรรมการทีไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารได้ อประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพือเปิ ด
โอกาสให้ กรรมการทีไม่ได้ เป็ นผู้บ ริ หารได้ อภิปรายหารื อ ปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะทีควรนํ าไป
พัฒนาการดําเนินการของบริษัท.

หมวดที 6
จริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษัท เอ็ม วิชนั จํากัด ( มหาชน ) จะปฏิบตั ิและดูแลให้ เจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจโดยถือ
ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี
1.ประกอบธุรกิจด้ วยความซือสัตย์สุจริ ตและดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทังกฎหมาย
จรรยาบรรณ และมุ่งมันทําความดีต่อบุคคล กลุม่ ชุมชน สังคมและสิงแวดล้ อม
2.ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในเรื องของสินค้ าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานทีมีมาตรฐานและมีการควบคุมทีดี โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มทีด้ วยความระมัดระวังด้ วยข้ อมูลทีเพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้ างอิงได้ รวมทังถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดที
เกียวข้องอย่างเคร่งครัด
4.ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าทีตนได้ ล่วงรู้มาเนืองจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นข้ อมูลทีตามปกติวิสัยจะพึง
สงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย ตามหน้ าทีตามกฎหมาย
5.เปิ ดเผยให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนได้ เกียวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้ าและบริการ
6.เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลของสินค้ าและบริ การอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
7.ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื อนไขต่าง ๆ กับลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมหากปฏิบัติตามข้ อตกลงหรื อเงือนไขไม่ได้
ต้ องรีบแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบเพือหาทางออกร่วมกัน

จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัตสิ ําหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริ ษัท เอ็ม วิชนั จํากัด ( มหาชน ) ได้ กําหนดจรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับ ผู้บริ หาร และพนักงาน
เพือถือปฏิบตั ดิ งั นี
1.ข้ อพึงปฏิบัตสิ ําหรับผู้บริหาร
ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานทีมีผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้ องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุก ๆ ข้ อ
ในฐานะทีเป็ นพนักงานคนหนึงของบริ ษัทแล้ ว ผู้บริหารต้ องมีแนวทางปฏิบตั ิทีดีเพือเสริ มสร้ างการเป็ นผู้บริ หารทีดี และใน
ฐานะผู้บังคับบัญชาของพนัก งานจะต้ องเป็ น ผู้นํา แบบอย่างในการประพฤติทีดี แก่พนัก งานโดยทัวไปด้ วยจึงกํา หนด
แนวทางปฏิบตั สิ ําหรับผู้บริหารไว้ ดังนี
1.1 ผู้บริหารปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
ผู้บริหารจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล
ไม่หาผลประโยชน์ให้ ตนเองและพวกพ้ องจากข้ อมูลขององค์ กรซึงยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
ความลับ ขององค์ก รต่อ บุค คลภายนอกรวมทังไม่ ดํ า เนิ น การใด ๆอัน เป็ น ลัก ษณะที อาจก่ อให้ เ กิด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์
1.2. ผู้บริหารปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
ผู้บ ริ หารจะต้ องปฏิบ ัติต่อ พนัก งานอย่ างยุติธรรมบริ หารงานโดยความไม่ลําเอี ยงสนับสนุน ในการสร้ าง
ศักยภาพในความก้ า วหน้ าและเพิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานรวมทังส่งเสริมให้ พนักงานมีความเข้ าใจใน
เรื องจรรยาบรรณ ที พนักงานต้ องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการให้ พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความ
สุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
1.3. ผู้บริหารปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
ผู้บริหารจะต้ องปฏิบตั ิต่อลูกค้ าตามข้ อปฏิบตั จิ ริ ยธรรมธุรกิจ ทีกิจการกําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
1.4. ผู้บริหารต่ อลูกค้ า
ผู้บริหารจะต้ องปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเป็นธรรม ไม่เรี ยกร้ องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า
และหากปฏิบตั ิตามเงือนไขไม่ได้ ให้ รีบแจ้ งคูค่ ้ าให้ ทราบล่วงหน้ าเพือร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ ไข
1.5. ผู้บริหารปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
ผู้บริหารจะต้ องปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ า ภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี และไม่แสวงหาข้ อมูลที
เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีทไม่
ี สจุ ริต

1.6. ผู้บริหารปฏิบัตติ ่ อสังคมและสิงแวดล้ อม
ผู้บริหารต้ องปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้ องและรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงให้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
2.ข้ อพึงปฏิบัตสิ ําหรับพนักงาน
เพือเป็ นการส่งเสริมการทํางานทีดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
2.1. พนักงานพึงปฏิบัติงานด้ ว ยความซือสัตย์สุจริ ต และด้ วยความอุตสาหะ ขยันหมันเพียร และปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการทํางานให้ ดียิงขึน ทังนีเพือประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั
2.2. พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับในการทํางานของบริษัทโดยเคร่งครัด
2.3. พนักงานพึงให้ ค วามเคารพและเชื อฟั งผู้บ ังคับบัญชาที สังการโดยชอบ ด้ ว ยนโยบายและระเบีย บ
ข้ อบังคับของบริ ษทั
2.4. พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอือเฟื อช่วยเหลือซึงกันและกัน ไม่ก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ ง ซึงจะนําไปสูค่ วามเสียหายต่อบุคคลอืน และบริษทั
2.5. พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้ เกียรติซงกั
ึ นและกันหลีกเลียงการนําข้ อมูลหรือเรื องราวของผู้อนทั
ื งในเรื อง
เกียวกับ การปฏิบัติงาน และเรื องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพากษ์ วิจารณ์ ในลักษณะที จะก่อให้ เกิดความเสียหายทังต่อ
พนักงานและบริษัท
2.6. พนักงานพึงหลีกเลียงการรับของขวัญใด ๆ ทีอาจทําให้ ตนเองรู้สกึ อึดอัดในการปฏิบตั ิหน้ าที ในภายหน้ า
หากหลีกเลียงไม่ได้ ให้ แจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาทราบในทันที
2.7. พนักงานพึงปฏิบตั ิ ต่อลูกค้ า คู่ค้า ด้ วยความซือสัตย์สุจริต และด้ วยความเสมอภาค
2.8. พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คูค่ ้ า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
2.9. พนักงานพึงรายงานเรื องทีได้ รับทราบให้ ผ้ บู งั คับบัญชาโดยมิชกั ช้ า เผือเรื องทีได้ รับอาจมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน หรือชือเสียงของบริษัท
2.10. พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษัทให้ มีสภาพดี ให้ ได้ ใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที
ประหยัด มิให้ สนเปลื
ิ อง สูญเปล่าเสียหาย หรื อเสือมสลายก่อนเวลาอันสมควร
บทกําหนดโทษ
กรณีทีฝ่ ายบริหารและพนักงาน ปฏิบตั ติ นในลักษณะทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัท ให้
พิจารณาไปตามโครงสร้ างการจัดองค์กรของบริ ษัท และระเบียบข้ อบังคับเกียวกับการทํางาน ทังนีให้ แต่ละฝ่ ายงานเป็ นผู้
พิจารณาเองในเบืองต้ นและสรุปเรื องส่งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานทีเกียวต่อไปเพือตัดสินความผิดพร้ อมทัง
ระบุโทษตามความต่อไป แต่หากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีเกิดขึนรุ นแรงและก่อให้ เกิดความเสียหายเป็ นอย่างมาก
ไม่อาจอยูใ่ นวินิจฉัยของต้ นสังกัดได้ ก็ให้ นําเรื องเข้ าสู่ฝ่ายบริหารของบริ ษทั เพือพิจารณาหาข้ อสรุปและกําหนดโทษต่อไป

การกําหนดโทษ
1.ตักเตือนด้ วยวาจา
2.ตักเตือนด้ วยหนังสือ
3.โยกย้ายตําแหน่ง
4.พักงาน
5.เลิกจ้ าง ไล่ออก โดยไม่จา่ ยค่าชดเชย.

หมวดที 7
นโยบายทีสําคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
1. นโยบายด้ านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทมีนโยบายทีจะจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลคณะกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หารมี หน้ า ที และความรั บผิ ดชอบโดยตรงในการจัด การให้ มี การรั กษาไว้ ซงระบบการควบคุ
ึ
ม ภายในรวมทัง
ดําเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสมําเสมอเพือปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและ
ทรัพย์สิน ของบริ ษัท การควบคุม ภายในจะครอบคลุม ถึง การควบคุมทางการเงิน การดําเนิน งานการกํ ากับ ดูแลการ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง และการบริ หารความเสียง ระบบการควบคุมภายในทีบริ ษัทจัด
ไว้ เพื อช่วยให้ บริ ษัทมีความมันใจอย่างสมเหตุสมผล ที จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีวางไว้ ในเรื องของ
ระบบข้ อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้ องเชือถือได้ ในเรืองดังนี
1. ได้ มีการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริษทั และกฎหมายทีเกียวข้ อง
2. ทรัพย์สินของบริษัทมีอยูจ่ ริ ง และได้ มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็ นอย่างดี
3. การดําเนินการของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมีการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด
4.วัตถุประสงค์กลยุทธ์ของบริษทั ได้ มีการบรรลุและดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล
การตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็ นระบบ โดยการใช้ บริ การของสํานักงานตรวจสอบภายนอก
เพือกํากับดูแลการทํางานในด้ านต่าง ๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้ าทีในการให้ คําปรึกษา
และตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในระบบบริ หารความเสียง เพือให้ แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการ
บริ หารความเสียง และกระบวนการกํ ากับดูแลกิจการของบริ ษัท ได้ จัดให้ มี ขึนอย่า งเพี ยงพอ มี ประสิทธิ ภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ทีวางไว้
2. นโยบายด้ านการบริหารความเสียง
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการบริหารความเสียงทัวทังองค์กรอย่างเป็ นระบบ โดยจัดตังคณะกรรมการบริ หาร
ความเสียงต่าง ๆ ทังทีเกิดจากปั จจัยภายนอกและจากการบริ หารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทังกําหนด
แนวทางในการบริหารและการจัดการความเสียงให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้ มีการสือสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
แก่พนักงาน ให้ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสียง กระบวนการบริหารความเสียงของบริษัท มีดงั นี

2.1. การกําหนดนโยบายหลักเกณฑ์ การบริหารความเสียง
เป็ นการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และกระบวนการบริ หารความ
เสียงให้สอดคล้ องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซึงบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจําทุกปี และจะ
ดําเนินการจัดทําพร้ อมกันกับแผนธุรกิจเพือให้ มีความสอดคล้ องกัน
2.2. การระบุความเสียง
เป็นการระบุความเสียงทีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสียง
ทีเกิดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้ อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศระบบข้ อมูลเพือ
การตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชือเสียงและภาพลักษณ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเป็นต้ น ซึงบริษัทจะบริหารความเสียงโดยพิจารณาจัดลําดับความเสียงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึงถ้ า
อยู่ในเกณฑ์สงู และสูงมากบริษัทจะนําความเสียงเหล่านันมาวิเคราะห์เพือใช้ ในการจัดการก่อน
2.3. การวิเคราะห์ ความเสียง
เป็ นการวิเคราะห์เพือประเมินระดับความเสียงทีเหลืออยู่หลังจากได้ ประเมิน ระบบความความคุมทีมีอยู่และ
การจัดลําดับความสําคัญของความเสียง ซึงหากความเสียงทีเหลือยังคงอยู่ระดับสูงหรื อสูงมาก จะต้ องกําหนดมาตรการ
การจัดการความเสียงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงทีรับผิดชอบ และหากความเสียงทีเหลืออยู่ในระดับปานกลางหรื อระดับ
ตํา ให้ กําหนดมาตรการการจัดการในระดับฝ่ ายหรื อแก้ ไขในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
2.4. การจัดการความเสียง
เป็ นการกําหนดวิธีการจัดทําแผนในการจัดความเสียงทีมีต่อความสําคัญตามทีได้ มีการจัดลําดับไว้ ในขันตอน
ของการวิเคราะห์ความเสียง การจัดการความเสียงมีได้ หลายวิธี เช่นการควบคุม การโอนความเสียง การหลีกเลียงความ
เสียง การใช้ ประโยชน์จากความเสียงหรื อการยอมรับความเสียง
2.5. การติดตามและการสอบทาน
เป็ น ขันตอนของการติดตามผลการบริ ห ารความเสี ยงตามแผนที กํา หนดไว้ รวมทังประเมิน ผลการจัดการ
ความเสียงซึงคณะกรรมการบริ หารความเสียงจะติดตามและรายงานให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ
บริ ษัทฯกําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที ในการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทังที เป็ น สารสนเทศทาง
การเงินและสารสนเทศเรืองอืนอย่างครบถ้ วนและเพียงพอเชือถือได้ และทันเวลาเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทได้ รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริ ษัทจะต้ องจัดทําขึนอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้ าใจง่ายและโปร่งใส และ
ต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างสมําเสมอทังในด้ านบวกและด้ านลบ ระมัดระวังไม่ให้ เกิดข้ อสับสนในข้ อเท็จจริ ง รวมทังจัดให้
มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้ องกับบริษัท
4. นโยบายด้ านบัญชีและการเงิน
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อการทํารายงานทางบัญชีและการเงินซึงจะต้ องถูกต้ องสมบูรณ์ตามความเป็ นจริ ง
ทันเวลาสมเหตุสมผล เพือเสนอต่อผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ทีเกียวข้ องอืน ๆ ดังนันจึงกหนดให้ บุคลลากร
ทุกระดับ จะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนกระบวนการต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึง
ข้ อกําหนดทางบัญชีและการเงินของบริ ษัทฯ และหลักการบัญชีทียอมรับทัวไปอย่างเคร่งครัด ดังนี
4.1. ความถูกต้ องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท ฯจะต้ องถูก ต้ องครบถ้ วนและสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้ อจํากัดหรื อยกเว้ นการบันทึกรายการตามความเป็ นจริ งตามมาตรฐานการบัญชีทีเป็ นทียอมรับและตามข้ อกฎหมายที
เกียวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
4.2. รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริ ษัทฯจะต้ องมีความถูกต้ องชัดเจนมีข้อมูลทีเป็ นสาระสํา คัญ
เพียงพอ รวมทังมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสํา คัญอย่า งเหมาะสม ตามมาตรฐานทียอมรับทัวไปและเป็ นที ยอมรับ ทัวไป และ
เป็ นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริ ษัท พนักงานทุกคนต้ องตระหนักถึงความถูกต้ องของรายการทางบัญชีและ
การเงินของบริ ษัท เป็ นความรับชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร และพนักงานทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในรายการ
ทางธุรกิจในขันตอนต่าง ๆ
5. นโยบายด้ านการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
บุคลากรทุกระดับจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบ และข้ อกําหนดตามกฎหมายทีเกียวข้ อง ทังในประเทศ และ
หรื อต่างประเทศ และก่อนการปฏิบตั ิงานใด ๆ ทีอาจมีข้อกฎหมายกําหนดไว้ จะต้ องมีความระมัดระวัง มีการสอบทาน
อย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ทีรับผิดชอบ ว่าได้ ถือปฏิบตั ิตามข้ อมูลกฎหมายทีเกียวข้ อง
6. นโยบายด้ านเทคโนโลยีสานสนเทศ
บริษทั ฯมีนโยบายทีจะให้ พนักงานและผู้ปฏิบตั ิงานทีเกียวข้ องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัน ประกอบด้ ว ยวงจรเครื อ ข่ า ยการสื อสารข้ อ มู ล ระบบซอฟท์ แ วร์ ที ใช้ ใ นการปฏิ บัติ ก ารและประมวลผลข้ อ มู ล
เครื องคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อมอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งแฟ้ ม ข้ อมู ล ของบริ ษั ท ฯอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมายหรื อ
พระราชบัญญัติทีเกียวข้ อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยทีเพียงพอ เพือประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
จึงกําหนดให้ ถือปฏิบตั ิดงั นี

6.1.นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ ในทุกด้ านของงานพร้ อมกับพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทฯให้ มีความรู้
ความสามารถทีทันสมัย
6.2.พนักงานจะต้ องนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพือส่งเสริมกิจการของบริษัทฯต้ องไม่กระทําเพือประโยชน์
ส่วนบุคคล หรื อละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
6.3.ข้ อมูลทีบันทึกผ่านและเผยแพร่ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้ าของข้ อมูล
นัน ทีจะต้ องดูแลไม่ให้ เกิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลทีสาม
6.4.ใช้ ซอฟต์แวร์ ทีถูกฎหมายและเป็ นมาตรฐาน
6.5.การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ งาน จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิและปฏิบตั ิตามระเบียบทีกําหนดไว้
6.6.เจ้ าของข้ อมูลจะต้ องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้ อมูลทีสําคัญทางธุรกิจของตนเองจากการ
เข้าถึงจากการบุคคลหรื อการโจรกรรม และบ่อนการทําลาย เพือให้ แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะดําเนินการอย่างต่อเนือง
6.7.ผู้มีหน้ าทีรับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ทีได้ รับการมอบหมายจากบริ ษัทฯ มีหน้ าทีต้ อง
ติดตามให้ บคุ ลากรทุกคนถือปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดโดยเคร่งครัด
7. การติดตามดูแลให้ การปฏิบัติ
บริษัท ฯ กําหนดให้ เป็ นหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ทีจะต้ อง
รับทราบ ทําความเข้ าใจและถือปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อปฏิบตั ิทีกําหนดไว้ ในคูม่ ือนีได้ อย่างเคร่งครัด
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้ องรับผิดชอบดูแล และถือเป็ นเรื องจริยธรรมของบริษัทฯ อย่างจริ งจัง หาก
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทําผิดหลักการกํากับดูแลกิจกรรมตามทีกําหนดไว้ จะได้ รับโทษทางวินยั และหาก
มี ก ารกระทํ า ที เชือได้ ว่า กระทํ า ผิด กฎหมายกฎระเบีย บและข้ อบัง คับ ของรั ฐ บริ ษัท ฯ จะส่งเรื องให้ เ จ้ า หน้ าที ของรั ฐ
ดําเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทํา ผิดกฎหมาย และ หรื อ หลักการกํากับดูแลกิจกรรมตามทีกําหนดไว้ ในคู่มือ
นี ให้ แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
หรื อกรรมการการบริ หารของบริษัทฯ ทังนีบริ ษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชือผู้แจ้ งเบาะแส เพือคุ้มครอง
ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนกับผู้แจ้ งร้ องเรียนดังกล่าว

หมวดที 8
นโยบายต่ อต้ านการทุจริต
1. ไม่เสนอให้ ค่าตอบแทน จ่ายสินบนเรี ยกร้ อง ตกลงหรื อรับสินบนจากบุคคลอืน หรื อหน่วยงานอืนในรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ น
การดําเนินการโดยตรงหรือโดยอ้ อม เพือให้ มีการตอบแทนปฏิบตั ิทีเอือประโยชน์ตอ่ กัน หรื อหวังผลประโยชน์ทีเกียวกับงาน
ของบริษัท
2. ไม่ทําธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึงเกียวข้ องกับเจ้ าหน้ าทีภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอืน โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
3. ไม่บริจาคเงินหรื อจ่ายเงินเพือสนับสนุนใด ๆ แก่บคุ คลอืนหรื อหน่วยงานอืนเพือเป็ นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรื อประโยชน์อนใด
ื ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรื อบุคคลใดที
เกียวกับการเมือง เพือให้ ได้ รับประโยชน์ในการดําเนินของธุรกิจหรื อเพือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง

