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นโยบาย 

การกาํกับดแูลกิจการทดีแีละจริยธรรมธุรกิจ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

คู่ มือการกาํกบัดูแลกิจการทดีแีละจริยธรรมทางธุรกิจ 

 

                     การกํากับดูแลกิจการทีดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพือ

เชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและผู้ ถือหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์ทีสําคัญในการสร้าง

ประโยชน์ทีเหมาะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ซงึการจดัโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการ

ดงักลา่ว จะต้องสะท้อนถงึหลกัการสําคญัดงัต่อไปนี 

1. Accountability   ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทําของตนเองสามารถชีแจงและอธิบาย

การตดัสนิใจนนัได้ 

2. Responsibility   ความรับผดิชอบต่อผู้มีหน้าทีด้วยความสามารถและประสิทธิภาพทีเทียงตรง 

3. Equitable Treatment   การปฏิบตัติิต่อผู้มีสว่นได้เสียอย่างเท่าเทียมกนั และยติุธรรม 

4. Transparency   ความโปร่งใสในการดําเนินงานทีสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

โปร่งใสแกผู่้ทีเกียวข้อง 

5. Vision to Create Long Term   Value   การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพิมให้กบัองค์กรในระยะยาว  

6. Ethical   การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

หมวดที  

 
สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 

                     คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความสําคญัในสิทธิพืนฐานของผู้ ถือหุ้นโดยวางหลกัการในการปฏิบตัิต่อผู้

ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซอืขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สทิธิ

ในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ที

พิจารณาสิทธิในการมอบฉนัทะให้ผู้อนืเข้าประชุมแทนสิทธิในการแต่งตงักรรการและผู้สอบบญัชี สิทธิในการแสดงความ

คิดเห็นและซกัถามกรรมการในทีประชมุผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการเสนอวาระการประชมุและเสนอชือกรรมการล่วงหน้า เป็น

ต้น และได้ดแูลให้ผู้ ถือหุ้น และได้รับสิทธิดงักล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดริดรอนสิทธิของผู้

ถือหุ้น 

 

1. การจดัประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จดัให้มีการประชุมตามผู้ ถือหุ้นประจําปี ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบตัิ

ตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ก.ล.ต.) 

1.1. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรือสง่เสริมผู้ถือหุ้นทกุกลุม่ ให้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น   

1.2. บริษัทได้ดแูลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชมุ โดยมีคําชีแจงและเหตผุลประกอบในแต่

ละวาระหรือประกอบมติทีชอบตามระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบ

วาระการประชมุ 

1.3. บริษัทได้อาํนวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น ได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเตม็ที และละเว้นการ

กระทําใด ๆ ทีเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้น เช่น การเข้าประชมุเพือออกเสียงและมติไม่ควรมี

วิธีการทียุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกนิไป สถานทีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

1.4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันระชุมโดยกําหนดหลกัเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้

ชัดเจนและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบพร้อมกันกับนําส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นนอกจากนีบริษัทได้เผยแพร่

หลกัเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าผา่นทาง Website ของบริษัท 

1.5. บริษัทสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบทีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ 

และควรเสนอชือกรรมการอย่างน้อย  คนเป็นเสียงในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

2. การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1. บริษัทได้ส่งเสริมมีการนําเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุผู้ถือหุ้น ทงัการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและ

แสดงผล เพือให้การดําเนินการประชมุสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นยํา 

2.2. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้น สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ   

ในเรืองทีเกียวข้องได้ 

2.3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นการลงมติเป็นแตล่ะรายการ 

2.4. คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจดัให้มีบุคคลทีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ

ประชุมสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ทีประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายการประชุม 

2.5. คณะกรรมการบริษัทควรสนบัสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระทีสําคญั เช่น การทํารายการเกียวโยง 

การทํารายงานได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ เป็นต้น เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้ง

ในภายหลงั 

2.6. ประธานในทีประชมุควรจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตงั

คําถามต่อทีประชุมในเรืองทีเกียวข้องกบับริษัทได้ 

 

3. การจดัการรายงานประชุมและการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชีแจงขันตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ทีประชุม

ทราบก่อนดําเนินการประชมุรวมทงัการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตงัประเด็นหรือซกัถามนอกจากนีควรบนัทึกคําถาม 

คําตอบและผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเหน็ด้วย คดัค้าน และงดออกเสียงเป็นอยา่งไร รวมถงึควร

บนัทกึรายชือกรรมการผู้เข้าร่วมประชมุและกรรมการทีลาประชมุด้วย 

3.2. บริษัทจะเปิดเผยให้สาธรณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชมุสามญัและวิสามญั ผู้ ถือ

หุ้นผา่นทาง Website ของบริษัท 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

หมวดที  

 

การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
 

                    การสร้างความมนัใจให้กบัผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้น

เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัสําคญัต่อความมนัใจในการลงทุนกบับริษัท คณะกรรมการบริษัทจงึควรกํากบัดูแลให้ผู้

ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิต ิและปกปอ้งสิทธิขนัพืนฐานอย่างเท่าเทียมกนัดงันี  

 

ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

       ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉนัทะให้บุคคล

อืนหรือกรรมการอิสระของบริษัททีบริษัทเสนอชือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนได้ โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะทีระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทังสําเนาบตัรประชาชนหรือ

หนงัสือเดินทางหรือเอกสารแสดงคนอืน ๆ ตามทีกําหนดกลบัมายงับริษัทก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพมิเติม 

        บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุเพิมเติมนอกเหนือจากวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น

สามญัประจําปี โดยในการเสนอวาระการประชมุเพิมเตมิสามารถเสนอได้ตามขนัตอน ดงันี 

- จัดส่งเรืองทีจะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิมเติมพร้อมด้วยเหตุผลรายละเอียด

ข้อเท็จจริงและข้อมลูทีจําเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

- บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนะเพิมวาระการประชมุกบัทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัปิด

สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นซงึเกณฑ์การพิจารณาเรืองทีมีผู้ เสนอให้บรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุเพิมเติม

คือต้องเป็นเรืองทีเกียวข้องกบัการดําเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท

อย่างมีนยัสําคญั หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกบัเรืองทีเสนอเพิมเติมแล้ว ก็จะบรรจเุข้า

เป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทงัระบวุ่าเป็นวาระทีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

        ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทโดยบริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะ

บคุคลทีมีคณุสมบตัติามเกณฑ์ทีกําหนด ดงันี 

- มีคณุสมบตัถิกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกจิการทีดีของบริษทั 

- มีวฒุทิางการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางาน หรือคณุสมบติัอนื ทงันี ตามทีบริษทักําหนด 

- ต้องอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเตม็ทีเพือประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดย

ถือเป็นหน้าทีและพร้อมทีจะเข้าร่วมการประชมุของบริษัทอย่างสมําเสมอ 

- ไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า  บริษทั 

 

                    คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้ พิจารณาคัดสรรผู้ ทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ น

พิจารณาลงมติแต่หากทีประชมุคณะกรรมการอิสระไม่คดัเลือกทีจะเสนอต่อทีประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ ทีได้รับเสนอชือดงักล่าวจะ

ถกูเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพือให้ทีประชมุลงมติครังสุดท้าย ซงึ

เอกสารทีผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชือเสนอบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่ง ได้แก ่( ) แบบฟอร์มเสนอชือบุคคลเพือ

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และ ( ) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยแบบใบหุ้นหรือ

หนังสือยืนยนัการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ตัวแทน ซึงเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์

ลงทะเบียนถงึบริษัทตามในระยะเวลาทีบริษัทกําหนด 

 

ง. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

                       บริษัทมีนโยบายจํากัดการให้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตงัแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที

เกียวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านนั สําหรับงบการเงินทีผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ทีผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชี

และการเงิน ข้อมูลทีเป็นความลับอืนจะใช้เพือการปรึกษาหารือกับบุคคล ในระดับผู้จัดการขึนไปเท่านัน  บริษัทมี

บทลงโทษกับบุคคลทีเกียวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในทีทําให้เกิกดความเสียหาย นอกจากนันบริษัทกําหนดให้

กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

จ. การกํากับดูแลเรืองการซือของหลักทรัพย์ภายใน 

        บริษทัมีนโยบายไม่ให้พนกังาน ผู้บริหาร และผู้กรอกข้อมลูภายในของผลการดําเนินงาน ซือขายหลกัทรัพย์ 

ของบริษัท ตงัแต่วันทีกรอกข้อมูลจนกระทงัข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนําข้อมูลภายในทีไม่ควร

เปิดเผยไปเผยแพร่เพือเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซือขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนทีงบ

การเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

       นอกจากนี กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลียนแปลงการถือครองทรัพย์ของบริษัทต่อ 

สํานักงานคณะกรรมการการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบข้อกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์          

พ.ศ.2535   รวมถงึการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรทงันีไม่บรรลุนิติภาวะ ทงันีกรรมการและ

ผู้บริหารจะต้องจดัส่งสําเนาการรายงานดงักล่าวแก่บริษัทในวนัเดียวกบัทีรายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซงึ

กําหนดให้แจ้งภายใน 3 วนัทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

หมวดที  

 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

                    บริษัทฯให้ความสําคญักบัการกํากบัดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น  หรือผู้

ลงทุน เจ้าหนี และชุมชนทีบริษัทตังอยู่ เป็นต้น ผู้ มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิทีมีตามกฎหมายที

เกียวข้องบริษัทฯจะไม่กระทําการใด ๆทีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีมี บริษัทฯ

ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียตามบทบาทและหน้าทีทมีีในการสร้างเสริมผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ เพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมังคงอย่างยังยืนให้กับ

กิจการ และสร้างผลประโยชน์ทีเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายนอกจากนีบริษัทฯจะจัดให้มีช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถ

ตดิตอ่สือสาร เสนอแนะหรือให้ข้อมลูต่อคณะกรรมการบริษัทผา่นทางกรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

                     บริษัทฯ ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ มีส่วนได้เสียในการ

สร้างความมนัคง ความมนัคงทางการเงิน และความยงัยืนของกิจการ ดงันี 

- ให้ความสําคญักับพนักงานทุกระดบัของบริษัทฯโดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม 

และให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนควบคู่ไปกับการ

มุ่งเน้นการพัฒนาศกัยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนืองรวมถึงการให้ความสําคัญกับ

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของ

พนกังานเป็นสําคญั 

- การซือสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงือนไขทางการค้าโดยจะปฏิบตัิติตามสญัญาทีทํา

ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด เพอืสร้างความสมัพนัธ์ ทีจะกอ่ให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทงัสองฝ่าย 

- การปฏิบติัตติามเงือนไขการกู้ ยืมตามข้อตกลงทีมี 

- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทังด้านคุณภาพสินค้า และการ

ให้บริการทีดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลบัของลกูค้า และการให้ความสําคญักบัการกําหนด

ราคาทีเป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการกําหนดราคาทีมี 

- การปฏิบติัติตามกรอบกติกา การแข่งขันทีดี รวมถึงหลีกเลียงวิธีการทีไม่สุจริต เพือทําลายคู่แข่ง

ทางการค้า 

- ให้ความสําคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคียงเกียวกบัสภาพแวดล้อมรวมถึงให้การ

สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม 

เพือชีวิตความเป็นอยูท่ดีีขึน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

หมวดท ี  
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

                    บริษัทฯให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดแูลให้บริษทัเปิดเผยข้อมูลสําคญั

ทีเกียวข้องกับบริษัท ทงัข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลทีไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่โปร่งใส 

โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆทีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชือถือ เป็นไปตามช่องทางทีกฎหมาย

กําหนด ซงึข้อมลูสําคญัทีบริษัทจะเปิดเผย ได้แก ่รายงานทางการเงินและข้อมลูทีมิใช่ข้อมลูทางการเงินต่าง ๆ ทีอาจส่งผล

กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซงึเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

                      บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรอง

โดยทัวไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีทีเป็นอิสระซึงได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นอกจากนีบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลคนในนีเพือแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ 

ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบตัิติหน้าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จํานวนครังของการประชุม

และจํานวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีทีผ่านมาเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแต่กรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสงูรวมถงึรูปแบบและลกัษณะของคา่ตอบแทน และรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัิ

ติงานตามนโยบายทงันี ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

หมวดที  5 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

                     คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒทีิมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทีหลากหลายซงึ

สามารถนําประสบการณ์ทีมีมาพัฒนาและกําหนดแนวนโยบายทีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯมีความเป็นอสิระในการตดัสินใจเพือประโยชน์สูงสดุของกิจการและผู้ ถือหุ้นโดยรวมและมี

หน้าทีสําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัทฯรวมถึงกําหนดดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติติงานของฝ่ายบริหาร 

รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานของกิจการเทียบกับผลงานทีว่างไว้  ซึงบริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 7 ท่าน 

ประกอบด้วยกรรมการทีมาจากฝ่ายบริหารจํานวน  ท่าน กรรมการบริษัททีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน  ท่าน โดยมีกรรมการ

ทีมีคณุสมบตัเิป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน ซงึเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทงัคณะ จงึถือเป็นการถ่วงดลุของกรรมการ 

ทีเป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนีบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซงึประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ

จํานวน  3 ท่านและมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของ

คณะกรรมการดงักล่าวไว้อยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

                     บริษัทฯมีกระบวนการกําหนดค่าตอบแทนทีชัดเจนและโปร่งใสโดยนําเสนอเพือขอความเห็นชอบจากที

ประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึงจะพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหน้าทีความ

รับผดิชอบของกรรมการแตล่ะคน เพือให้อยู่ในระดบัทีสามารถจงูใจและรักษากรรมการ ทีมีความรู้ความสามารถให้ปฏิบตัิ

ติหน้าทีกบับริษัทฯได้ รวมทงัอตัราค่าตอบแทนทีกําหนด สามารถเทียบเคียงได้กบัค่าตอบแทนกรรมการ ในอตุสาหกรรม

เดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั 

                    กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าทีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมทีจะแสดง

ความความคิดเห็นของคนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าทีด้วยความ

ซือสตัย์สุจริตระมัดระวงัและรอบคอบโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกคนนอกจากนี 

กรรมการบริษัททุกคนยงัอทุิศเวลาเพือปฏิบติัหน้าทีตามความรับผิดชอบอย่างเต็มทีและเพียงพอรวมทงัถือปฏิบัติในการ

เข้าประชมุคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีทีมีเหตจํุาเป็น 

                    นอกจากนี คณะกรรมการของบริษัทจะให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมูลทีเพียงพอต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน

และผู้ ทีเกียวข้องของทกุฝ่ายข้อมลูทีเปิดเผยจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทวัถงึและทนัเวลาซงึรวมถึงรายงานทาง

การเงินผลการดําเนินงานข้อมูลอืน ๆ  ทีเกียวข้องตลอดจนข้อมูลทีมีผลกระทบต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ      

ตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดีโดยเผยแพร่ข้อมลูและการแสวงหาต่าง ๆเพือให้ผู้ถือหุ้ นผู้ลงทุนและผู้ ทีเกียวข้องไว้ใช้

ประกอบการตดัสนิใจ 

                   ลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆทงัการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์สือของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. 

รวมถึงเว็บไซต์ของบริษทัภายหลงัจากการนําหุ้นสามญัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ แล้ว. 

 



 
 

 

 

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

 

                  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า  

ใน 3 ของกรรมการทังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพือเป็นการถ่วงดุล คณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการ

อิสระเท่ากบัเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  คุณสมบตัิของคณะกรรมการอิสระ รายชือและขอบเขต

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท รวมทังการสรรหาคณะกรรมการให้ตรงกบัหวัข้อ “ โครงสร้างการจัดการของ

องค์กร”  

                  บริษัทได้มีนโยบายในการกําหนดจํานวนบริษัททีกรรมการแต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่ง โดยให้กรรมการ

แต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยงัไม่ได้กําหนดจํานวนวาระ

การดํารงตําแหน่งของกรรมการ แตไ่ด้ยดึถือความรู้และความสามารถทีจะสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตอ่ไป 

 

                 คณะกรรมการชุดย่อย 

                คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อยเพิมขนึอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริหาร โดยมีองค์ประกอบการสรรหาดงัต่อไปน ี

 

                 องค์ประกอบและการสรรคณะกรรมการตรวจสอบ 

                 กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯจะต้องได้รับการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัทฯและเหน็ชอบโดยผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีคณุสมบติัตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ

ข้อบงัคบั และหรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์กําหนดโดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทงันี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

1 คนต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงินวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวนัทีมีมติแต่งตงัและเมือครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุ ผู้ถือหุ้นยัง

ไม่ได้มติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าทีต่อไปจนกว่า

คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุด

เดมิทีหมดวาระลงและหรือเป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 

                   คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯและหรือผู้บริหารของบริษัทฯซึงได้รับการแต่งตงัจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจํานวนตามทีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และโดยทีคณะกรรมการบริษัทฯจะแต่งตงั

กรรมการบริหารคนหนงึเป็นประธานกรรมการบริหาร 

 

                   จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

                  คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการผู้บริหารและ

พนกังาน ได้ยดึถือและปฏิบัติโดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทวักัน เพือเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของบริษัทตลอดจนสร้างความน่าเชือถือในการดําเนินกิจการอนัจะทําให้บริษทัเติบโตอยา่งยงัยืน 

 

                  นโยบายการบริหารความเสียง 

                  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายความเสียงครอบคลุมทงัองค์กร โดยเริมจากกระบวนการ การระบุ  

ความเสียงการประเมินความเสียง การติดตามและควบคมุความเสียง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสียงเพือป้องกนั

ให้เกดิการบริหารความเสียงอย่างมีประสทิธิภาพและสมําเสมอ 

 

                   เลขานุการบริษัท 

                  ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตงัเลขานุการอย่างน้อง  คน โดยมีหน้าทีและความรับผิดชอบดงัต่อไปนี 

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปีของ

บริษัท 

(ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบความภายในเป็นวันทําการนับแต่วันทีบริษัทได้รับ

รายงาน 

3. จดัทําระบบการเกบ็รักษาเอกสารและหลกัฐานทีเกียวข้องกบัการแสดงข้อมลูดงัต่อไปนี รวมทงัดแูลให้มีการ

เก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดงักล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อย

กว่าห้าปีนับแต่วันทีมีการจัดทําเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้

ความหมายรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอืนในทีสามารถเรียกดไูด้โดยไม่มีความ

เปลียนแปลงข้อความ 

 

 



 
 

 

 

 

 

                  ( )    การให้ข้อมลูประกอบการ การขอมตทีิประชุมผู้ถือหุ้น 

                  ( )   งบการเงินและรายงานเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอืน

ใดทีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา  57  มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์   และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

                         ( )   ความเหน็ของบริษัทเมือมีผู้ทําคําเสนอ ชือหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทวัไป 

                                ( )   การให้ข้อมลูหรือรายงานอืน ๆ ใดเกียวกบักิจการทีบริษัทจดัทําขนึเพือเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือ 

                                       ประชาชนทวัไป ตามทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด 

4.  ดําเนินการอนื ๆตามทีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดต่อไป 

5. ต้องปฏิบัติติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือสัตย์สุจริต รวมทังต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทีิประชุมผู้ ถือหุ้นและ

ไม่ควรทําการใดอนัเป็นการจดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนยัสําคญั 

6. ต้องปฏิบตัิหน้าทีดงัความรับผิดชอบและความระมัดระวังเรืองวิญ ูชนประกอบธุรกิจเช่นนนัจะพึงการทํา

ภายใต้สถานะการณ์อย่างเดียวกนั โดย 

(1) การตดัสินใจได้กระทําไปด้วยความเชือโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นไปเพือประโยชน์สงูสุดของ

บริษัทเป็นสําคญั 

(2) การตดัสนิใจได้กระทําบนพืนฐานข้อมลูทีเชือโดยสจุริตว่าเพียงพอ และ 

(3) การตดัสนิใจได้กระทําไปโดยคนไม่มีสว่นได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรืองทีตดัสินใจนนั 

ทงันีในกรณีทีเลขานุการบริษัทพ้นจากตําแหน่งไม่อาจปฏิบตัิหน้าทีได้ให้คณะกรรมการแต่งตงัเลขานุการ

บริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีเลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรือไม่สามารถมา

ปฏิบตัหิน้าทีได้ 

 

                   แนวทางการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

                   การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากการทํา

หน้าทีและขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทงัผลการปฏิบตัิงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละ

ราย ทงัน ีคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนมุตัจิากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 

                  ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริษัทจํานวนหนึงในสามหรือใกล้เคียงกบัจํานวนหนึงในสามมากทีสุด ต้องออก

จากตําแหน่ง โดยกรรมการซงึพ้นตําแหน่งนีอาจได้รับการเลือกตงักลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระหนึง จะมีวาระการ

ดํารงตําแหน่งนบัจากวนัทีแต่งตงัจนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 

                   การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการ 

                   คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง เพือให้

คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพือการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน

ร่วมกนัของกรรมการ 
 

                    การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

                    คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมมนิเทศกรรมการเข้าใหม่เพือให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจใน

ธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบทีเกียวข้องนอกจากนีคณะกรรมการบริษัทยงัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหาร

ระดบัสูงรวมทงัเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกียวกบัการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนืองทงัจากการอบรม

ภายในและจากสถาบนัภายนอกอืน ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

                    แผนสืบทอด (Succession Plan) 

                   คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตําแหน่ง

ในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหารโดยมีกระบวนการทีโปร่งใสซึงจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถรวมทัง

ประสบการณ์และจริยธรรม 
 

                     การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

                     สําหรับคณะกรรมการและผู้บริหารใหม่บริษัทได้จดัเตรียมข้อมูลเบืองต้นเกียวกบับริษัทอนัได้แก่โครงสร้าง

องค์กรและผู้บริหาร ลกัษณะการดําเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายทีเกียวข้องกับบริษัท

รวมทงัข้อกําหนดของสํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทยทีเกียวข้องให้แก่กรรมการใหม่ 

เพือให้กรรมการดงักลา่วสามารถเข้าใจการดําเนินงานของบริษทั รวมทงัรับทราบบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบในการ

เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการทไีม่เป็นผู้บริหาร 
 

                  บริษัทได้นดัให้มีการประชุมของกรรมการทีไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อประชุมกนัเอง ตามความเหมาะสม เพือเปิด

โอกาสให้กรรมการทีไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะทีควรนําไป

พฒันาการดําเนินการของบริษัท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

หมวดที 6 

 

จริยธรรมทางธุรกจิ 
 

                    บริษัท  เอ็ม  วิชนั  จํากดั ( มหาชน ) จะปฏิบตัิและดูแลให้เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจโดยถือ

ปฏิบตัติามจริยธรรมธุรกจิ ดงัตอ่ไปนี 

                   1.ประกอบธุรกิจด้วยความซอืสัตย์สุจริตและดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทังกฎหมาย

จรรยาบรรณ และมุ่งมนัทําความดีต่อบุคคล กลุม่ชมุชน สงัคมและสงิแวดล้อม 

                   2.ปฏิบติัตอ่ลกูค้าอย่างเป็นธรรมในเรืองของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏบิตั ิ

                   3.ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานทีมีมาตรฐานและมีการควบคมุทีดี โดยใช้ความรู้ความสามารถ

อย่างเต็มทีด้วยความระมัดระวงัด้วยข้อมูลทีเพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทังถือปฏิบัติตามข้อกําหนดที

เกียวข้องอย่างเคร่งครัด 

                  4.ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าทีตนได้ล่วงรู้มาเนืองจากการดําเนินธุรกิจ อนัเป็นข้อมูลทีตามปกติวิสัยจะพึง

สงวนไว้ไม่เปิดเผย ตามหน้าทีตามกฎหมาย 

                 5.เปิดเผยให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนได้เกียวกบัความไมส่มบรูณ์ของสนิค้าและบริการ 

                 6.เปิดเผยข่าวสารข้อมลูของสนิค้าและบริการอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

                 7.ปฏิบติัตามข้อตกลงและเงือนไขต่าง ๆ กบัลูกค้าอย่างเป็นธรรมหากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงือนไขไม่ได้ 

ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบเพือหาทางออกร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัตสิําหรับผู้บริหารและพนักงาน 

 
 

                    บริษัท  เอ็ม  วิชนั  จํากดั ( มหาชน ) ได้กําหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตัิสําหรับ ผู้บริหาร และพนกังาน

เพือถือปฏิบตัดิงันี 

 

1.ข้อพงึปฏิบัตสิําหรับผู้บริหาร 

                     ผู้บริหาร หมายถงึ พนกังานทีมีผู้ใต้บงัคบับญัชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพงึปฏิบัติในจรรยาบรรณทุก ๆ ข้อ

ในฐานะทีเป็นพนกังานคนหนงึของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบตัิทีดีเพือเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารทีดี และใน

ฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็นผู้ นําแบบอย่างในการประพฤติทีดีแก่พนักงานโดยทัวไปด้วยจึงกําหนด

แนวทางปฏิบตัสํิาหรับผู้บริหารไว้ ดงันี 

 

1.1  ผู้บริหารปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

                    ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิหน้าทีด้วยความซือสตัย์สุจริต ระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส ่และมีวิสยัทศัน์กว้างไกล 

ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลขององค์กรซึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูล

ความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอกรวมทังไม่ดําเนินการใด ๆอันเป็นลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

             1.2.   ผู้บริหารปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

                    ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมบริหารงานโดยความไม่ลําเอียงสนับสนุนในการสร้าง

ศกัยภาพในความก้าวหน้าและเพิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานรวมทังส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจใน

เรืองจรรยาบรรณ ทีพนักงานต้องพึงปฏิบตัิ จดัสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบตัิต่อพนักงานด้วยความ

สจุริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตผุล 

               1.3.   ผู้บริหารปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

                       ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิต่อลกูค้าตามข้อปฏิบตัจิริยธรรมธุรกิจ ทีกจิการกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

              1.4.   ผู้บริหารต่อลูกค้า 

                       ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ทไีม่ชอบธรรมจากคู่ค้า 

และหากปฏิบตัิตามเงือนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งคูค้่าให้ทราบล่วงหน้าเพือร่วมกนัค้นหาแนวทางแก้ไข 

              1.5.   ผู้บริหารปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

                       ผู้บริหารจะต้องปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี และไม่แสวงหาข้อมูลที

เป็นความลบัของคู่แขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีทไีม่สจุริต 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

             1.6.   ผู้บริหารปฏิบัตต่ิอสังคมและสงิแวดล้อม 

                      ผู้บริหารต้องปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องและรับผิดชอบต่อ

สงัคม รวมถงึให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนนุ และอาสาทํากจิกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม 

 

2.ข้อพงึปฏิบัตสิําหรับพนักงาน 

                    เพือเป็นการสง่เสริมการทํางานทีดี มีประสทิธิภาพ พนกังานควรมีแนวทางปฏิบติั ดงันี 

                    2.1. พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซือสตัย์สุจริต และด้วยความอตุสาหะ ขยันหมันเพียร และปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางานให้ดียิงขึน ทงันีเพือประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั 

                    2.2. พนกังานพงึประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบังคบัในการทํางานของบริษัทโดยเคร่งครัด 

                    2.3. พนักงานพึงให้ความเคารพและเชือฟังผู้บังคับบัญชาทีสังการโดยชอบ ด้วยนโยบายและระเบียบ

ข้อบงัคบัของบริษัท 

                   2.4. พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกนั และเอือเฟือช่วยเหลือซงึกนัและกนั ไม่ก่อให้เกิดความ

ขดัแย้ง ซงึจะนําไปสูค่วามเสียหายต่อบุคคลอนื และบริษทั 

                   2.5. พนกังานพงึเคารพสิทธิและให้เกียรติซงึกนัและกนัหลีกเลียงการนําข้อมูลหรือเรืองราวของผู้ อืนทงัในเรือง

เกียวกับการปฏิบัติงาน และเรืองส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะทีจะก่อให้เกิดความเสียหายทังต่อ

พนกังานและบริษัท 

                   2.6. พนกังานพงึหลีกเลียงการรับของขวญัใด ๆ ทีอาจทําให้ตนเองรู้สกึอดึอดัในการปฏิบตัิหน้าที ในภายหน้า 

หากหลีกเลยีงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บงัคบับญัชาทราบในทนัที 

                  2.7. พนกังานพงึปฏิบตั ิตอ่ลกูค้า คู่ค้า ด้วยความซือสตัย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค 

                  2.8. พนกังานพงึรักษาความลบัของลกูค้า คูค้่า และองค์กรอยา่งเคร่งครัด 

                  2.9. พนกังานพึงรายงานเรืองทีได้รับทราบให้ผู้บงัคับบญัชาโดยมิชกัช้า เผือเรืองทีได้รับอาจมีผลกระทบต่อ

การดําเนินงาน หรือชือเสียงของบริษัท 

                  2.10. พนกังานพงึรักษาดแูลสทิธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที

ประหยดั มิให้สนิเปลือง สญูเปลา่เสียหาย หรือเสือมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

 

บทกําหนดโทษ 

                    กรณีทีฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบตัตินในลกัษณะทีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ให้

พิจารณาไปตามโครงสร้างการจดัองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบงัคบัเกยีวกบัการทํางาน ทงันีให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้

พิจารณาเองในเบืองต้นและสรุปเรืองส่งต่อผู้บังคบับญัชาระดบัสงูและสายงานทีเกียวต่อไปเพือตดัสินความผิดพร้อมทัง

ระบุโทษตามความต่อไป แต่หากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดขึนรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก 

ไม่อาจอยูใ่นวินิจฉยัของต้นสงักดัได้ ก็ให้นําเรืองเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษทั เพือพิจารณาหาข้อสรุปและกําหนดโทษต่อไป 

 

 



 
 

 

 

 

การกําหนดโทษ 

                   1.ตกัเตือนด้วยวาจา 

                   2.ตกัเตือนด้วยหนงัสือ 

                   3.โยกย้ายตําแหน่ง 

                   4.พกังาน 

                   5.เลิกจ้าง ไล่ออก โดยไม่จา่ยคา่ชดเชย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

หมวดที 7 

 

นโยบายทีสําคญัและการตดิตามดูแลให้มีการปฏิบัต ิ
 

1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

                บริษัทมีนโยบายทีจะจัดให้มีระบบการควบคมุภายในทีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลคณะกรรมการบริษัท

และผู้บริหารมีหน้าทีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการให้มีการรักษาไว้ซงึระบบการควบคุมภายในรวมทัง

ดําเนินการทบทวนความมีประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างสมําเสมอเพือปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและ

ทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดําเนินงานการกํากับดูแลการ

ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง และการบริหารความเสียง ระบบการควบคมุภายในทีบริษัทจดั

ไว้ เพือช่วยให้บริษัทมีความมันใจอย่างสมเหตุสมผล ทีจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีวางไว้ในเรืองของ

ระบบข้อมลูและรายงานทางการเงินมีความถกูต้องเชือถือได้ ในเรืองดงันี 

                    1. ได้มีการปฏิบตังิานตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริษทั และกฎหมายทีเกียวข้อง 

                    2. ทรัพย์สินของบริษัทมีอยูจ่ริง และได้มีการควบคมุดูแล จดัเก็บ รักษา เป็นอยา่งดี 

                    3. การดําเนินการของบริษทั เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทงัมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั 

                    4.วตัถปุระสงค์กลยทุธ์ของบริษทัได้มีการบรรลแุละดําเนินการอย่างมีประสทิธิผล 

การตรวจสอบภายใน 

              บริษัทได้กําหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยการใช้บริการของสํานักงานตรวจสอบภายนอก 

เพือกํากบัดแูลการทํางานในด้านต่าง ๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าทีในการให้คําปรึกษา

และตรวจสอบประเมินการควบคมุภายในระบบบริหารความเสียง เพือให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการ

บริหารความเสียง และกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึนอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตาม

วตัถปุระสงค์ทีวางไว้ 

 

2. นโยบายด้านการบริหารความเสียง 

                บริษัทได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสียงทวัทังองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจดัตงัคณะกรรมการบริหาร

ความเสียงต่าง ๆ ทงัทีเกิดจากปัจจยัภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทงักําหนด

แนวทางในการบริหารและการจดัการความเสยีงให้อยู่ในระดบัทียอมรับได้ มีการสือสาร จดัฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ

แก่พนกังาน ให้ตระหนกัถงึความสําคญัของการบริหารความเสียง กระบวนการบริหารความเสียงของบริษัท มีดงันี 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

2.1. การกําหนดนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเสียง  

                 เป็นการกําหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลกัเกณฑ์และกระบวนการบริหารความ

เสียงให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ เปา้หมาย แผนและทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซงึบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจําทุกปีและจะ

ดําเนินการจดัทําพร้อมกนักบัแผนธุรกิจเพือให้มีความสอดคล้องกนั 

2.2. การระบุความเสียง 

                 เป็นการระบุความเสียงทีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมาย โดยพจิารณาจากความเสียง

ทีเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศระบบข้อมูลเพือ

การตดัสนิใจ ความพงึพอใจของนกัลงทนุ การบริหารเงินลงทนุ ทรัพยากรบคุคล ชือเสียงและภาพลกัษณ์ระบบรักษาความ

ปลอดภยัเป็นต้น ซงึบริษัทจะบริหารความเสียงโดยพิจารณาจดัลําดบัความเสียงก่อนการพิจารณาระบบการควบคมุ ซงึถ้า

อยู่ในเกณฑ์สงูและสงูมากบริษัทจะนําความเสียงเหล่านนัมาวิเคราะห์เพือใช้ในการจดัการก่อน 

2.3. การวเิคราะห์ความเสียง 

                 เป็นการวิเคราะห์เพือประเมินระดบัความเสียงทีเหลืออยู่หลงัจากได้ประเมิน ระบบความความคมุทีมีอยู่และ

การจดัลําดบัความสําคญัของความเสียง ซงึหากความเสียงทีเหลือยงัคงอยู่ระดบัสงูหรือสงูมาก จะต้องกําหนดมาตรการ

การจดัการความเสียงทนัที โดยผู้บริหารระดับสูงทีรับผิดชอบ และหากความเสียงทีเหลืออยู่ในระดบัปานกลางหรือระดบั

ตํา ให้กําหนดมาตรการการจดัการในระดบัฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบตังิาน 

2.4. การจดัการความเสียง 

                 เป็นการกําหนดวิธีการจดัทําแผนในการจดัความเสียงทีมีต่อความสําคญัตามทีได้มีการจดัลําดบัไว้ในขนัตอน

ของการวิเคราะห์ความเสียง การจดัการความเสียงมีได้หลายวิธี เช่นการควบคมุ การโอนความเสียง การหลีกเลียงความ

เสียง การใช้ประโยชน์จากความเสียงหรือการยอมรับความเสียง 

2.5. การตดิตามและการสอบทาน 

                   เป็นขันตอนของการติดตามผลการบริหารความเสียงตามแผนทีกําหนดไว้รวมทงัประเมินผลการจัดการ       

ความเสียงซงึคณะกรรมการบริหารความเสียงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

                     บริษัทฯกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทังทีเป็นสารสนเทศทาง

การเงินและสารสนเทศเรืองอืนอยา่งครบถ้วนและเพียงพอเชือถือได้ และทนัเวลาเพือให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศ

อย่างเท่าเทียมกนั โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทําขนึอย่างรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และ

ต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างสมําเสมอทงัในด้านบวกและด้านลบ ระมดัระวงัไม่ให้เกิดข้อสบัสนในข้อเท็จจริง รวมทงัจดัให้

มีหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ทีเกียวข้องกบับริษัท 

4. นโยบายด้านบัญชีและการเงนิ 

                  บริษัทฯให้ความสําคญัต่อการทํารายงานทางบญัชีและการเงินซึงจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง 

ทนัเวลาสมเหตสุมผล เพือเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ ทีเกียวข้องอืน ๆ ดงันนัจงึกหนดให้บุคลลากร

ทุกระดบั จะต้องปฏิบตัิตามขนัตอนกระบวนการต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบัระบบบญัชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึง

ข้อกําหนดทางบญัชีและการเงินของบริษัทฯ และหลกัการบญัชีทียอมรับทวัไปอย่างเคร่งครัด ดงันี 

4.1. ความถูกต้องของการบันทกึรายการ 

               การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯจะต้องถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่มี

ข้อจํากดัหรือยกเว้นการบนัทึกรายการตามความเป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชีทีเป็นทียอมรับและตามข้อกฎหมายที

เกียวข้อง มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธรุกจิครบถ้วนและเหมาะสม 

4.2. รายการทางบัญชีและการเงิน 

                รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทฯจะต้องมีความถูกต้องชัดเจนมีข้อมูลทีเป็นสาระสําคัญ

เพียงพอ รวมทงัมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานทียอมรับทัวไปและเป็นทียอมรับทัวไป และ

เป็นไปตามระเบียบการเงินและการบญัชีของบริษัท พนกังานทกุคนต้องตระหนกัถงึความถกูต้องของรายการทางบญัชีและ

การเงินของบริษัท เป็นความรับชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทีมีหน้าทีรับผิดชอบในรายการ

ทางธุรกจิในขนัตอนต่าง ๆ 

5. นโยบายด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย  

                        บุคลากรทุกระดบัจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อกําหนดตามกฎหมายทีเกียวข้อง ทงัในประเทศ และ

หรือต่างประเทศ และก่อนการปฏิบตัิงานใด ๆ ทีอาจมีข้อกฎหมายกําหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบทาน

อย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ ทีรับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบตัิตามข้อมลูกฎหมายทีเกียวข้อง 

6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ 

                        บริษัทฯมีนโยบายทีจะให้พนกังานและผู้ปฏิบติังานทีเกียวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสือสารข้อมูลระบบซอฟท์แวร์ทีใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล                

เครืองคอมพิว เตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแฟ้มข้อมูลของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ

พระราชบญัญติัทีเกียวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภยัทีเพียงพอ เพือประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัทฯ 

จงึกําหนดให้ถือปฏิบตัิดงันี 

 

 



 
 

 

 

 

 

6.1.นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกบัพฒันาบุคลากรของบริษัทฯให้มีความรู้

ความสามารถทีทนัสมยั 

               6.2.พนกังานจะต้องนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพือสง่เสริมกิจการของบริษัทฯต้องไม่กระทําเพือประโยชน์

สว่นบคุคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอนัดี 

               6.3.ข้อมูลทีบนัทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล

นนั ทีจะต้องดแูลไม่ให้เกิดความผดิกฎหมายหรือละเมดิต่อบคุคลทีสาม 

               6.4.ใช้ซอฟตแ์วร์ทีถกูฎหมายและเป็นมาตรฐาน 

               6.5.การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมตัิและปฏิบตัิตามระเบียบทีกําหนดไว้ 

               6.6.เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลทีสําคญัทางธุรกิจของตนเองจากการ

เข้าถงึจากการบุคคลหรือการโจรกรรม และบอ่นการทําลาย เพือให้แน่ใจว่าธรุกจิของบริษัทฯ จะดําเนินการอยา่งต่อเนือง 

              6.7.ผู้ มีหน้าทีรับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ทีได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ มีหน้าทีต้อง

ตดิตามให้บคุลากรทกุคนถือปฏิบตัติามข้อกําหนดโดยเคร่งครัด 

 

7. การตดิตามดแูลให้การปฏิบัต ิ

                       บริษัท ฯ กําหนดให้เป็นหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทีจะต้อง

รับทราบ ทําความเข้าใจและถือปฏิบตัิตามนโยบายและข้อปฏิบติัทีกําหนดไว้ในคูมื่อนีได้อย่างเคร่งครัด 

                       ผู้บริหารทุกระดบัในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเรืองจริยธรรมของบริษัทฯ อย่างจริงจงั หาก

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานผู้ใดกระทําผิดหลกัการกํากบัดูแลกิจกรรมตามทีกําหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยั และหาก

มีการกระทําทีเชือได้ว่ากระทําผิดกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทฯ จะส่งเรืองให้เจ้าหน้าทีของรัฐ

ดําเนินการต่อไป 

                      หากพนกังานพบเหน็การกระทํา ผดิกฎหมาย และ หรือ หลกัการกํากบัดแูลกจิกรรมตามทีกําหนดไว้ในคู่มือ

นี ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยงัประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

หรือกรรมการการบริหารของบริษัทฯ ทงันีบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชือผู้แจ้งเบาะแส เพอืคุ้มครอง

ผลกระทบทีอาจจะเกิดขนึกบัผู้แจ้งร้องเรียนดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

หมวดที 8 

 

นโยบายต่อต้านการทุจริต 
 

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบนเรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอืน หรือหน่วยงานอืนในรูปแบบไม่ว่าจะเป็น

การดําเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพือให้มีการตอบแทนปฏิบติัทีเอือประโยชน์ตอ่กนั หรือหวงัผลประโยชน์ทีเกียวกบังาน

ของบริษัท 

2. ไม่ทําธุรกรรมโดยไมช่อบ ซงึเกียวข้องกบัเจ้าหน้าทีภาครัฐ บคุคลหรือหน่วยงานอืน โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพือสนบัสนนุใด ๆ แก่บคุคลอืนหรือหน่วยงานอนืเพือเป็นช่องทางในการจ่ายสนิบน 

4. ไม่สนบัสนุนเงินหรือประโยชน์อืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที

เกียวกบัการเมือง เพือให้ได้รับประโยชน์ในการดําเนินของธุรกิจหรือเพือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 

 


