นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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Governance
Policy

จัดทำโดย คณะกรรมกำรบริษัท
ฉบับปรับปรุง 14 พฤศจิกำยน 2560

วิสัยทัศน์
“บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นที่จะขยำยธุรกิจ ทัง้ ทำงด้ ำนกำรพัฒ นำอสังหำริ มทรัพย์
ธุรกิจกำรบริ หำรอำคำรสำนักงำนแบบครบวงจร ธุรกิจกำรให้ บริ กำรระบบสำรสนเทศ นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ยังมองหำ
โอกำสกำรลงทุนในธุรกิจที่หลำกหลำยทังในและนอกตลำดหลั
้
กทรัพย์ โดยมุ่งพัฒนำธุรกิจให้ เติบโตครอบคลุมทังใน
้
ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ”

พันธกิจ
“คณะกรรมกำรบริ ห ำรมุ่ ง เน้ นกำรสร้ ำงผลประโยชน์ สู ง สุ ด ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำโครงกำร
อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ปั จ จุบัน ของบริ ษั ท ฯ อย่ำงต่อ เนื่ อ ง พร้ อมพิ จ ำรณำคัด เลื อกโครงกำรกำรลงทุน ใหม่ๆ ที่ มี ค วำม
หลำกหลำยและมี ศกั ยภำพ โดยมี วัตถุประสงค์หลักคือ กำรสร้ ำงรำยได้ กลับเข้ ำสู่บริ ษัทฯ จำกกำรลงทุนในแต่ละ
โครงกำร”
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นบริ ษัทชันน
้ ำในธุรกิจของประเทศและภูมิภำค เพิ่มมูลค่ำขององค์กร และส่งเสริ มกำร
ดำเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย และจริ ยธรรมองค์กรให้ เติบโตอย่ำงมัน่ คง ยัง่ ยืน พร้ อมด้ วยคุณธรรม จริ ยธรรม
มีควำมโปร่ งใส ยุติธรรม และต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ทุจริ ต อันเป็ นคุณค่ำพืน้ ฐำนขององค์กรชันน
้ ำในกำรสร้ ำงควำม
น่ำเชื่อถื อให้ กับผู้ล งทุน พนักงำน คู่ค้ำ คู่แข่ง เจ้ ำหนี ท้ ำงธุรกิ จ ผู้ที่มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยต่อกำรดำเนินธุ รกิ จ และเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ สัง คมไทย และสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยกำรบริ ห ำรจัด กำรธุ ร กิ จ ตำมหลัก กำรก ำกั บ ดูแ ลกิ จ กำรอัน เป็ น
มำตรฐำนสำกล เพื่อให้ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรสู่ควำมเป็ นองค์กรที่ยงั่ ยืนด้ วยธรรมำภิบำลที่ดี
“นโยบำยหลักกำรกำกับดูแล” ของบริ ษัทฯ ฉบับนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัท เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี จึงอนุมตั นิ โยบำยนี ้ เพื่อยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ในกำรที่
1. นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ไปปฏิบตั ใิ นกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจทุกระดับ
2. จะยึดมัน่ ในควำมเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สังคม และ สิ่งแวดล้ อม อย่ำงเท่ำเทียมกัน และ
ปฏิบตั งิ ำนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้ วยควำมสุจริ ต โปร่งใสที่สำมำรถตรวจสอบได้
3. ถือเป็ นดัชนีชี ้วัดที่สำคัญ ในกำรประเมินผลกำรบริ หำรจัดกำรทำงธุรกิจของคณะกรรมกำรบริ ษัทกับผู้บริ หำร และ
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนทุกคน

(นำยแพทย์พงษ์ ศกั ดิ์ วิทยำกร)
ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
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สารบัญ
ข้ อปฏิบตั เิ กี่ยวกับ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร”

6

กำรติดตำมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำม “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร”

6

แนวทำงกำรแจ้ งข้ อสงสัย และ มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้ งข้ อสงสัย

7

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

8-9

หมวดที่ 2 กำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

10

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีสว่ นได้ เสีย

11

หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส

12 - 13

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

14 - 27

กำรดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ติ ำมและกำรทบทวน

28

จริยธรรมหลักซึง่ ผู้บริหำรพึงยึดถือปฏิบตั ิ

30

จริยธรรมของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน

31 - 40

จรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

41 - 44

จริยธรรมธุรกิจ

45 - 52

นโยบำยด้ ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม

53

นโยบำยด้ ำนกำรควบคุมภำยใน

54

นโยบำย และระเบียบปฏิบตั ิในกำรใช้ งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

55 - 58

นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่

59 - 66

ขันตอนกำรบริ
้
จำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้ เงินสนับสนุน

67

ขันตอนกำรให้
้
หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด และเลี ้ยงรับรอง

68 – 69

ระเบียบข้ อห้ ำมเกี่ยวกับกำรติดสินบนแก่ข้ำรำชกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ

70 - 74
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นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

75 - 77

คูม่ ือกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่

78 - 86

นโยบำยกำรแจ้ งเบำะแส

87 – 89

นโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

90 - 101

แนวนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ ำนสำรสนเทศ

102 – 132

นโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืนด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม

133

คำนิยำม

134

ใบลงนำมรับทรำบและปฏิบตั ิ

135 - 136

แหล่งที่มำ/ข้ อมูลอ้ ำงอิง

137
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ข้ อปฏิบัตเิ กี่ยวกับ “นโยบายการกากับดูแลกิจการ”
1. เรี ยนรู้ ทำควำมเข้ ำใจ และทบทวน “คูม่ ือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” เกี่ยวข้ องกับหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของตน
2. ให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจกับบุคคลอื่น กรณีที่ต้องปฏิบตั ิหน้ ำที่ที่อำจเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออำจเกิดผลกระทบต่อ
บริษัทฯ
3. เมื่อมีข้อสงสัย หรื อข้ อซักถำม ให้ ปรึ กษำกับผู้บงั คับบัญชำ หรื อเลขำนุกำรบริ ษัท ซึ่งมี หน้ ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำม “คูม่ ือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร”
4. แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำ หรื อ เลขำนุกำรบริ ษัท เมื่อพบเห็นกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ำม “คูม่ ือนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำร”
5. ให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่ำงๆ กับหน่วยงำน หรื อเลขำนุกำรบริษัท
6. ผู้บัง คับ บัญ ชำทุก ระดับ ต้ อ งเป็ น ผู้น ำในกำรปฏิ บัติ ต ำม “นโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำร” ตลอดจนส่ง เสริ ม
สภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ พนักงำน และบุคคลที่เกี่ยวข้ องเข้ ำใจว่ำกำรปฏิบตั ิตำม “นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำร” เป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องและต้ องปฏิบตั ิ

การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัตติ าม “นโยบายการกากับดูแลกิจการ”
บริ ษัทฯ จะไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่ผิดกฎหมำย หรื อขัดกับ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” ของบริ ษัทฯ โดยกำหนดให้
เป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ที่จะต้ องรับทรำบ และปฏิบตั ิตำมนโยบำย
และข้ อกำหนดที่มีอยู่ใน “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” ของบริ ษัทฯ อีกทังผู
้ ้ บริ หำรทุกระดับจะต้ องดูแลรับผิดชอบ
และถื อเป็ น เรื่ องส ำคัญ ในกำรส่งเสริ ม ให้ พ นักงำนภำยใต้ ก ำรบังคับ บัญ ชำมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำใจ และปฏิ บัติต ำม
“นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” ของบริษทั ฯ อย่ำงเคร่งครัด
หำกกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำนกระทำผิด “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” ของบริ ษัทฯ จะได้ รับโทษทำงวินัย
อย่ำงเคร่งครัด และหำกมีกำรกระทำที่เชื่อได้ ว่ำทำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้ อบังคับของภำครัฐ บริ ษัทฯ
จะส่งเรื่ องให้ เจ้ ำหน้ ำที่รัฐดำเนินกำรต่อไป

6 | 137

แนวทางการแจ้ งข้ อสงสัย
เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรม และมีกำรปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกันตำม “นโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร” ของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทำงรับแจ้ งข้ อสงสัย หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ ที่แสดงว่ำผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียได้ รับผลกระทบ หรื อมีควำมเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม
จำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจำกกำรปฏิบตั ิของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับกำร
กระทำผิดกฎหมำยหรื อจริ ยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริ ต กำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน หรื อกำร
กระทำที่ขำดควำมระมัดระวัง และขำดควำมรอบคอบ โดยกำรแจ้ งข้ อสงสัยโดยตรง หรื อส่งจดหมำยมำที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 16 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพ 10110
Secretarywhistle@principalcapital.co.th โทรศัพท์ +66(2) 714-2173
กรณี พนักงานมีข้อสงสัย หรือข้ อร้ องเรียน หรือข้ อคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะ
สำมำรถแจ้ งได้ ที่ HRwhistle@principalcapital.co.th หรือ Secretarywhistle@principalcapital.co.th

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งข้ อสงสัย
โดยบริษัทฯ ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ คือ ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับข้ อสงสัยจะเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นควำมลับ และ
จะเปิ ดเผยเท่ำที่จำเป็ น และคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้รำยงำน หรื อผู้ให้ ควำมร่ วมมือในกำร
ตรวจสอบข้ อมูล โดยจะได้ รับ กำรประกันจำกบริ ษั ทฯ ว่ำจะไม่เป็ นเหตุ หรื อถื อเป็ นเหตุที่จ ะเลิกจ้ ำง ลงโทษ หรื อ
ดำเนินกำรใดที่เกิดผลร้ ำยต่อพนักงำนดังกล่ำว
ผู้แจ้ งข้ อสงสัยสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยนันจะไม่
้
ปลอดภั ย แต่หำกมีกำรเปิ ดเผย
ตนเองก็จะได้ รับกำรรำยงำนควำมคืบหน้ ำและชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ ทรำบได้ หรื อบรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นจริ งได้
สะดวกและรวดเร็ วมำกขึ ้น ผู้ที่ได้ รับควำมเดือดร้ อนเสียหำยจะได้ รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้ วยกระบวนกำรที่มี
ควำมเหมำะสมและเป็ นธรรม
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บริ ษัทฯ กำหนดระบบกำรดำเนินงำน และกำรควบคุม ภำยในของบริ ษั ทฯ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรข้ ำงต้ น
อันประกอบไปด้ วยสำระสำคัญ ดังนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
• ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในควำมเป็ นเจ้ ำของและกำรดูแลกิจกำรผ่ำนกำรแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท
• ผู้ถือหุ้นมีสิทธิร่วมในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริ ษัทฯ
• ผู้ถือหุ้นควรได้ รับเอกสำรและรำยละเอียดในกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตำมเวลำอันควร
• ผู้ถือหุ้นควรมีโอกำสเสนอวำระกำรประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำร่วมประชุมแทนตน
• บริษัทควรส่งเสริมกำรใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนัก และให้ ควำมสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้ กำหนดแนวปฏิบตั เิ พื่อกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ กำหนดให้ ส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และวิสำมัญผู้ถือหุ้น โดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ประชุมให้
ชัดเจนพร้ อมรำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ข้ อมูลสำคัญที่จำเป็ นต่อกำรพิจำรณำควำมเห็นคณะกรรมกำร
รำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ผำ่ นมำ รำยงำนประจำปี หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ สำมำรถเลือกใช้ ได้ ทงแบบ
ั้
ก แบบ ข และ
แบบ ค และระบุวิธีกำรมอบฉันทะให้ ชัดเจนเพื่ ออำนวยควำมสะดวก และส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นรวมถึงนักลงทุน
สถำบันเข้ ำร่วมกำรประชุม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ำอย่ำง
น้ อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเผยแพร่
้
ข้อมูลดังกล่ำวล่วงหน้ ำไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังภำษำไทย
้
และภำษำอังกฤษ www.principalcapital.co.th อย่ำงน้ อ ย 30 วัน ก่ อนวัน ประชุม เพื่ อให้ ผ้ ูถื อหุ้น ได้ รับ ข้ อ มูล
ข่ำวสำรสำหรับกำรตัดสินใจในกำรลงมติอย่ำงเพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส และสำมำรถเตรี ยมกำรมอบ
ฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเอง
2. บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และนักลงทุนสถำบัน ในกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดวัน เวลำกำรประชุมที่มีควำมเหมำะสม จัดให้ มีสถำนที่จดั กำรประชุมที่มีขนำดเพียงพอ
สำมำรถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น ที่เข้ ำร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้ ำถึงและสะดวกเพียงพอให้ สำมำรถเดิน
ทำงเข้ ำร่ วมประชุม และ ส่งแผนที่ สถำนที่จัดกำรประชุม รวมทัง้ จัดให้ มีบุคลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพี ยงพอ
สำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรและกำรลงมติ
3. บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีกำรประกำศรำยละเอียดของกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ทงฉบั
ั ้ บ ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่ำงน้ อย 3 วัน รวมทังเผยแพร่
้
ข้อมูลดังกล่ำวไว้ ในเว็บไซต์ของ
บริ ษัท ฯ ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ www.principalcapital.co.th เพื่ อเป็ นกำรบอกกล่ำวกำรเรี ยกประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
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4. บริ ษัทฯ จะไม่กระทำกำรใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรจำกัดสิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อม
มีสิทธิเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุม มีสิทธิซกั ถำมข้ อสงสัย เสนอควำมคิดเห็นต่อที่ประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่ องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุม ประธำนที่ประชุมควรจัดสรร
เวลำให้ อย่ำงเหมำะสม และส่งเสริมให้ มีกำรแสดงควำมเห็นและซักถำมในที่ประชุม
5. บริ ษัทฯ กำหนดแนวปฏิบตั ิสำหรับระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี ไว้ ดงั นี ้
5.1 รับรองรำยงำนกำรประชุมครัง้ ที่ผำ่ นมำ
5.2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ
5.3 พิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจำปี
สิ ้นสุด ณ 31 ธันวำคม ปี ที่ผำ่ นมำ
5.4 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนปี ที่ผำ่ นมำ
5.5 พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ออกตำมวำระ
5.6 พิจำรณำอนุมตั จิ ำ่ ยค่ำตอบแทนกรรมกำร
5.7 พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจำปี
5.8 เรื่ องอื่นๆ
โดยเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถำมประเด็นส ำคัญ ที่ อยู่ในควำมสนใจ และ/หรื อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ตอบข้ อ
ซักถำม และ/หรื อ ชี ้แจงผู้ถือหุ้นทรำบโดยไม่มีกำรลงมติ
6. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำ และเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
เป็ นระยะเวลา 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 3 เดือน โดย
ส่งต้ นฉบับทำงไปรษณีย์ ถึงเลขำนุกำรบริษัทตำมรำยละเอียดที่แจ้ งทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคำถำมที่เกี่ยวข้ องกับวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นถึง คณะกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำ
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 10 วัน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อทำงโทรสำร หรื อ
ทำงอีเมลของเลขำนุกำรบริษัท
8. บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำและเผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันหลัง
วันประชุมตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้ วนเหมำะสม ประกอบด้ วย กำรบันทึก
รำยงำนกำรประชุม กำรออกเสียง และข้ อซักถำมของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอย่ำงละเอียด
9. กรรมกำรบริ ษั ท ทุกคน รวมทัง้ คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่ อง / คณะอนุกรรมกำร / คณะท ำงำน ผู้บ ริ ห ำรสูงสุด
ทำงด้ ำนกำรเงิน หรื อบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท ต้ องเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั ง้ หำกไม่ติดภำรกิจสำคัญเพื่อ
ตอบข้ อซักถำมและรับฟั งควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้บริ หำรระดับสูงทุกคนควรเข้ ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อตอบข้ อซักถำมเช่นกัน
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หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
• ผู้ถือหุ้นทุกรำย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ถือหุ้นรำยย่อยควรได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม
• บริษัทฯ ควรกำกับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับกำรปฏิบตั แิ ละปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริ ษัทฯ มีจริ ยธรรมว่ำด้ วยกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ ข้อมูลภำยในแนวปฏิบตั ิในกำรกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐำนของผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเป็ นธรรมสร้ ำงควำมมัน่ ใจในกำรลงทุนกับบริษัทฯ ดังนี ้
1. เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิ ทธิ เสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเป็ น วำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ ำรับกำร
เลื อ กตัง้ เป็ นกรรมกำรตำมหลัก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก ำหนด ซึ่ง ได้ เผยแพร่ รำยละเอี ย ดในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
www.principalcapital.co.th โดยให้ เสนอมำยังบริ ษั ท ฯ เป็ นระยะเวลา 3 เดื อ น ของทุ ก ปี ล่วงหน้ ำก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 3 เดือน โดยส่งต้ นฉบับทำงไปรษณี ย์ ถึงเลขำนุกำรบริ ษัทตำม
รำยละเอียดที่แจ้ งทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะเปิ ดเผยผลกำรพิจำรณำเรื่ องดังกล่ำวผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ จะไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสำคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมำประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับเอกสำร และคำแนะนำใน
กำรมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้ องตำมกฎหมำยยื่นหนังสือมอบฉันทะให้ กรรมกำรในที่ประชุมแล้ วย่อมมี
สิทธิเข้ ำร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประกำรผู้ถือหุ้นอำจมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ
มำประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับประวัติและข้ อมูลกำรทำงำนของกรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนที่
ครบถ้ วนเหมำะสมในกำรพิจำรณำ
4. คณะกรรมกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในกำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยคน และสนับสนุนให้ มีกำรใช้ วิธีกำร
และอุปกรณ์ กำรออกเสียงผลกำรนับคะแนนเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภำพสำมำรถแสดงผล
กำรลงมติได้ รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทรำบผลกำรลงมติอย่ำงทันท่วงที
5. คณะกรรมกำร และผู้บริ หำรจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ สว่ นเสีย และผู้เกี่ยวข้ องเพื่อให้ คณะกรรมกำรได้
พิจำรณำธุรกรรมของบริ ษัทฯ ที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยรวม ทังนี
้ ้ กรรมกำรและผู้บริ หำรที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้ องไม่มี
ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมขันตอน
้
หรื อมำตรกำรกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันของบริษัทฯ
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หมวดที่ 3 บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
• บริษัทฯ ควรดูแลผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียตำมสิทธิที่มีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และพิจำรณำให้ มีกำรส่งเสริ มให้ เกิด
ควำมร่ วมมื อระหว่ำงบริ ษัทฯ กับผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ในกำรสร้ ำงควำมมั่งคัง่ ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และ
ควำมยัง่ ยืนของกิจกำร
• บริ ษัทฯ ควรมีมำตรกำรในกำรรับข้ อร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ ตลอดจนแจ้ งข้ อสงสัยกำรกระทำ
ผิดกฎหมำย หรื อจริ ยธรรม ที่อำจส่อถึงกำรทุจริต หรื อประพฤติมิชอบของพนักงำน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่น
ของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ มีกำรดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตำมกฎหมำย
หรื อข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัทฯ และได้ กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิเพื่อกำกับดูแลบทบำทต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
ไว้ อย่ำงชัดเจนเพื่อให้ พนักงำนทุกระดับยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั โิ ดยถือเป็ นภำระหน้ ำที่ที่สำคัญของทุกคน ดังนี ้
1. ผู้มี ส่วนได้ เสี ย ของบริ ษั ท ฯ ได้ แก่ ลูก ค้ ำ พนัก งำน คู่ค้ ำ ผู้ถื อ หุ้น หรื อ ผู้ล งทุน เจ้ ำหนี ้ คู่แข่ง และสัง คม และ
สิ่งแวดล้ อม หรื อหน่วยงำนรำชกำร และองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ในแต่ละกลุม่ ดังกล่ำวบริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีชอ่ งทำง
ในกำรสื่อสำร และกำรตอบสนองควำมต้ องกำรจำกบริษัทฯ อย่ำงพอเพียงของแต่ละกลุม่
2. บริ ษัทฯ มีพันธสัญ ญำต่อลูกค้ ำในกำรพัฒ นำสินค้ ำ และบริ กำรให้ ดียิ่งขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรกำหนดรำคำให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยไม่กระทำกำรใดอันเป็ นกำรเอำเปรี ยบลูกค้ ำ ในกำรปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำ บริ ษัทฯ ต้ อง
ดำเนินธุรกิจอย่ำงเป็ นกลำงและเป็ นธรรม
3. บริ ษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภ ำพของพนักงำน โดยไม่เอำเปรี ยบในกำรทำสัญ ญำจ้ ำง มี กำรกำหนดค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมกับศักยภำพ เพื่อกระตุ้นให้ พนักงำนมีแรงจูงใจในกำรทำงำน มีกำรฝึ กอบรม และให้ กำรศึกษำเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำนมีสิ่งแวดล้ อมในกำรทำงำนที่ดี มีกำรกำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัย สร้ ำงวินยั ใน
กำรท ำงำน ได้ รับ กำรเอำใจใส่ดูแลอย่ำงทั่วถึง บริ ษั ท ฯ ได้ กำหนดแผนกำรแก้ ไขปั ญ หำต่อผู้ได้ รับผลกระทบ
ดังกล่ำว หำกมีเหตุให้ พนักงำนต้ องยุตกิ ำรทำงำนด้ วยสำเหตุใดก็ตำม
4. บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรประชำสัม พันธ์ สื่ อถึงควำมตระหนัก และควำมเอำใจใส่ที่มี ต่อผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
• คณะกรรมกำรควรดูแลให้ บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ ทังข้
้ อมูลทำงกำรเงินและข้ อมูล
ที่มิ ใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลำ โปร่ งใส ผ่ำนช่องทำงที่เข้ ำถึงข้ อมูลได้ ง่ำยมีควำม
เท่ำเทียมกันและมีควำมน่ำเชื่อถือ
• คณะกรรมกำรบริ ษั ท ควรจัดให้ มี หน่วยงำนหรื อผู้รับผิดชอบงำนสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกเพื่ อสื่ อสำรกับ
ผู้ลงทุน เช่น ผู้ลงทุนสถำบัน หรื อผู้ถือหุ้นและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญ ถูกต้ อง ครบถ้ วน แม่นยำ ทันเวลำ เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียได้
ใช้ ประกอบกำรตัดสินใจ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นดัชนีชี ้วัดควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรตัวหนึ่งซึ่งเป็ นปั จจัยสำคัญใน
กำรสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ถึงควำมซื่อสัตย์สจุ ริตในกำรดำเนินงำน และเป็ น
กลไกในกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำร บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบตั เิ พื่อกำกับดูแลกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส
ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษั ท หรื อ ผู้ที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท มอบหมำย มี ห น้ ำที่ ในกำรเปิ ด เผยสำรสนเทศ ทัง้ ที่ เป็ น
สำรสนเทศทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริ ษัทฯ ได้ รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมที่กำหนดโดยกฎหมำย และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
และให้ มีกำรปรับปรุงข้ อมูลบนเว็บไซต์ให้ มีควำมครบถ้ วนอย่ำงสม่ำเสมอ รวดเร็ ว ทันสถำนกำรณ์ เพื่อให้ แน่ใจว่ำ
ผู้ถือหุ้นสำมำรถหำข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบต่อกำรให้ ข้อมูลได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ
2. ระบบสำรสนเทศของบริ ษัทฯ ได้ รับกำรจัดทำขึ ้นอย่ำงรอบคอบ มีควำมชัดเจนถูกต้ องและโปร่ งใสด้ วยภำษำที่
กระชับ เข้ ำใจง่ำย มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญ และจำเป็ นอย่ำงสม่ำเสมอไม่ว่ำจะก่อให้ เกิดผลดีหรื อผลเสีย
ต่อบริษัทฯ
3. จัดให้ มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ ทำหน้ ำที่ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินงำน และผลงำนของบริ ษัทฯ
ที่ เป็ น ประโยชน์ ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น นัก ลงทุน พนัก งำน ผู้เกี่ ย วข้ อ ง และสำธำรณชนทั่วไปอย่ำ งสม่ ำเสมอและมี
ประสิทธิภำพขจัดควำมเข้ ำใจที่ผิด รวมทังมี
้ นกั ลงทุนสัมพันธ์ทำหน้ ำที่เป็ นหน่วยงำนประสำนกับนักลงทุน สถำบัน
เจ้ ำหนี ้ นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกำรให้ ข้อมูลกำรดำเนินกำร และกำรลงทุนของบริ ษัทฯ
ด้ วยช่องทำงกำรติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้ ำถึงได้ ง่ำย
4. คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้ มีกำรทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบ
บัญ ชี ข องผู้ สอบบั ญ ชี ให้ ถู ก ต้ องตำมมำตรฐำนกำรบั ญ ชี แ ละกฎหมำย พร้ อมทั ง้ รำยงำนประจ ำปี ของ
คณะกรรมกำรบริษัทถึงควำมถูกต้ องครบถ้ วน และ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นสำระสำคัญอย่ำงเพียงพอของ
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิ
5. คณะกรรมกำรบริ ษัทจัดทำรำยงำนกำรประเมินสถำนะ และแนวโน้ มของบริ ษัทฯ โดยสรุปที่เข้ ำใจได้ ง่ำย รำยงำน
อธิบำยถึงควำมรับผิดชอบของตนในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชี
รำยงำนกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำร และ/หรื อ กรรมกำรตรวจสอบ โดยเปรี ยบเทียบกับจำนวนครัง้ ของกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรื อ คณะกรรมกำรตรวจสอบในแต่ละปี ไว้ ในรำยงำนประจำปี
6. คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ จัดให้ มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถื อหลักทรัพ ย์ของกรรมกำรและผู้บริ หำรของ
บริษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
• คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ตอ่ ผู้ถือหุ้น
• คณะกรรมกำรบริษัทต้ องเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท ฯ มี แนวปฏิ บัติในกำรกำกับ ดูแลควำมรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษั ท โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท ต้ อ ง
ประกอบด้ วยผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื ้อประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้ เป็ นอย่ำงดี มีควำม
ทุ่มเทและให้ เวลำอย่ำงเต็มที่ ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ รับกำรแต่งตังจำก
้
ผู้ถือหุ้นมำเป็ นผู้กำกับแนวทำงดำเนินกำรของบริ ษัทฯ คณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังฝ่
้ ำยบริ หำรรับผิดชอบกำร
ดำเนินธุรกิจ และแต่งตังคณะกรรมกำรเฉพำะเรื
้
่ องเพื่อรับผิดชอบเฉพำะเรื่ องที่ได้ รับมอบหมำย เสนอชื่อผู้สอบบัญชี
เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้นอนุมัติแต่งตัง้ รวมทัง้ แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริ ษัท รับผิดชอบกำรดำเนินกำรประชุม และกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย
แนวปฏิบตั ใิ นกำรกำกับดูแลควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
1. องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องกรรมกำรบริ ษัท
2. คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่ อง คณะทำงำน / คณะอนุกรรมกำร /
3. กรรมกำรอิสระและคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
4. อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
5. อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
6. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
7. กำรแต่งตังและกำรพ้
้
นจำกตำแหน่งของกรรมกำรบริษัท
8. กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษัท
9. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
10. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

1. องค์ ประกอบและคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
1.1. มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมชำนำญในธุรกิจ และควำมเกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
1.2. มีจำนวนอย่ำงน้ อยห้ ำ (5) คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่น ที่อยู่ใน
ประเทศไทย และกรรมกำรจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรื อไม่ก็ได้
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1.3. กำรแต่งตังกรรมกำรต้
้
องเป็ นไปตำมวำระที่กำหนดไว้ โดยเจำะจง มีควำมโปร่งใส ชัดเจน และต้ องมีประวัติของ
บุคคลนัน้ โดยมี รำยละเอียดที่ เพี ยงพอเพื่ อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้ องเปิ ดเผย
ประวัตขิ องคณะกรรมกำรบริษัททุกคนในรำยงำนประจำปี เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบทัว่ กัน
1.4 คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องมีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำร
บริษัททังคณะ
้
ทังนี
้ ้ กรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่งได้ ไม่เกิน 9 ปี
1.5 กรรมกำรบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

บทบาทและหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ กำหนดให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรของบริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน
โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ ำที่ ดังนี ้
1. เรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น มีบทบำท
ในกำรกำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัท
2. มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ถือหุ้น ให้ มีประสิทธิภำพ จนสำเร็จลุลว่ งเป็ นไป
ตำมระเบียบข้ อบังคับบริษัทฯ
3. สนับสนุนและเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรบริษัทแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระและเท่ำเทียมกัน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5. ดูแล ติดตำมกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ให้ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้
6. เป็ นผู้ลงคะแนนชี ้ขำดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทังสองฝ่
้
ำย
เท่ำกัน

2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง / คณะอนุกรรมการ / คณะทางาน
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นกรรมกำรอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
เพี ยงพอที่ มี หน้ ำที่ ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่ อถื อของงบกำรเงิ น โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบต้ อ งมี คุณ สมบัติ
เกี่ ยวกับควำมเป็ นอิส ระตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง
คุณสมบัตแิ ละขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบ
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กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบทำง
บัญชี กำรพิจำรณำข้ อขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้
1. ต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระ และได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท
2. เป็ นกรรมกำรที่ไม่เป็ นลูกจ้ ำง พนักงำน หรื อที่ปรึ กษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำจำกบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
3. เป็ นผู้ที่ได้ รับควำมเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
หมายเหตุ : คุณสมบัติทีส่ าคัญอืน่ ๆ เป็ นไปตามคุณสมบัติกรรมการอิ สระ ตามที ่ ตลท. และ ก.ล.ต. กาหนด (คู่มือฯ หน้า 26)
และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง สามารถดาวน์โ หลดได้จากเว็บไซต์บริ ษัท ฯ

2.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ หำรต้ องได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท และมี จำนวนอย่ำงน้ อย 3 คน ประกอบด้ วย
กรรมกำรบริษัทอย่ำงน้ อย 1 คน ทำหน้ ำที่ดงั นี ้
1. กลัน่ กรองนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ในกำรทำธุรกิจ โครงสร้ ำงกำรบริหำรงำน แผนธุรกิจ และงบประมำณประจำปี
2. ติดตำมและกำกับกำรดำเนินกำร
2.1 แผนกลยุทธ์ แผนงำน และโครงกำรที่อยูใ่ นแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้ รับอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัท
2.2 ผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และ
2.3 พิจำรณำกำรลงทุน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ต้ องได้ รับ กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท และมี จ ำนวนอย่ำงน้ อย 3 คน
ประกอบด้ วยกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้ อย 1 คน ทำหน้ ำที่ดงั นี ้
1. พิจำรณำและนำเสนอนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ เกณฑ์ควำม
เสี่ยงที่ยอมรับได้ และกรอบปฏิบตั อิ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่คณะกรรมกำรบริษัท
2. พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทังองค์
้ กรให้ มีประสิทธิภำพและผลักดันให้ เกิดควำมร่วมมือในกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
3. สอบทำนรำยงำนควำมเสี่ยงของหน่วยงำนต่ำงๆ พร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ ไข
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4.
5.
6.
7.

ประสำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่สำคัญและมำตรกำรจัดกำรที่เหมำะสม
กำกับดูแลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
รำยงำนควำมเสี่ยงและผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมวำระที่กำหนด
ปฏิบตั งิ ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

3. กรรมการอิสระและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระต้ องมีไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีสดั ส่วนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรบริ ษัททังคณะต้
้
องมีควำมเป็ น
อิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ มีควำมสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลทำง
กำรเงินและทำงธุรกิ จ บริ ษั ทฯ รวมทัง้ ธุ รกิจ อื่ นอย่ำงเพี ยงพอ เพื่ อที่ จ ะแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรี ในกำรปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรำยย่อย เข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทังมี
้ หน้ ำที่ในกำรจัดทำ
รำยงำนรับรองควำมเป็ นอิสระของตนเมื่อได้ รับกำรแต่งตังและเปิ
้
ดเผยข้ อมูลควำมเป็ นอิสระในรำยงำนประจำปี ของ
บริ ษัทฯ กรรมกำรอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด กล่ำวคือ

คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
สรรหำผู้ที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ และที่ มี คุณ สมบัติ ส อดคล้ อ งกับ หลัก เกณฑ์ ข้ อ ก ำหนดขัน้ ต่ ำ ของส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท บริ ษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรื อผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนันๆ
้
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ หรื อ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ทังนี
้ ้
ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึกษำของส่วนรำชกำร ซึง่ เป็ น
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนวจควบคุมบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำมำรดำ
พี่น้อง คูส่ มรส และบุตรของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรื อ
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคลที่จะเสนอให้ ได้ เป็ นผู้บ ริ หำร หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท บริษัทย่อย หรื อบริษัท
ที่เกี่ยวข้ อง
4. ไม่มี หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำง กำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทังไม่
้ เคยเป็ น
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หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั รวมถึงผู้มีอำนำจควบคุมผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทที่
เกี่ ยวข้ อง ผู้บ ริ หำร ผู้ถื อหุ้น รำยใหญ่ หรื อ ผู้มี อำนำจควบคุม ของบริ ษั ท ฯ เว้ น แต่จ ะได้ พ้ นจำกกำรมี ลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจ ข้ ำงต้ น รวมถึง กำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ
หรื อให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ ก ำร หรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ด้ วยกำรรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้ำประกัน กำรให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อคูส่ ญ
ั ญำมีภำระหนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ ำนบำทขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ

5.

6.

7.
8.

9.

ทัง้ นี ้ กำรคำนวณภำระหนี ด้ งั กล่ำวให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหนี ้ดังกล่ำวให้ นบั รวมภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ส อบบัญ ชีบ ริ ษั ท บริ ษั ทย่อย หรื อ บริ ษัทที่ เกี่ ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้ที่มี อำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญ ชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริกำรเป็ นที่ปรึกษำทำงกฎหมำย หรื อที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ที่ได้ รับบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทย่อย หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริกำรทำง
วิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำน
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกับกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อ ไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ของห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ รั บ
เงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรที่
มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และมีกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท ภำยหลังได้ รับ
กำรแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไป ตำมข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมกำรอิสระอำจได้ รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ ผู้มี อ ำนำจควบคุม ของบริ ษั ท โดยมี ก ำรตัด สิ น ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ (Collective
Decision) ได้
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ในกรณีที่บคุ คลที่บริษัทแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรื อ
กำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้ บริ ษัทได้ รับกำรผ่อนผันข้ อห้ ำมกำรมีหรื อเคยมี (4)
หรื อ (6) หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริกำรทำงวิชำชีพเกิดมูลค่ำดังกล่ำว ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ จดั ให้
มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทที่แสดงว่ำได้ พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้ วว่ำกำรแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่ำว
ไม่มี ผลกระทบต่อกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ และกำรให้ ควำมเห็นที่ เป็ นอิสระ และจัดให้ มี กำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ใ้ น
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระด้ วย
(ก) ลักษณะควำมสัม พันธ์ ทำงธุ รกิ จหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิช ำชีพ ที่ ทำให้ บุคคลดังกล่ำว มี คุณ สมบัติไม่
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(ข) เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรเสนอให้ มีกำรแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
เพื่อประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง (5) และ (6) คำว่ำ“หุ้นส่วน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้ รับมอบหมำยจำกสำนักงำนสอบ
บัญชี หรื อผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อในรำยงำนกำรสอบบัญชี หรื อรำยงำนกำรให้ บริกำรทำงวิชำชีพ
ในนำมของนิตบิ คุ คลนัน้ (แล้ วแต่กรณี)
เพื่ อเป็ นกำรส่งเสริ ม ให้ กรรมกำรอิส ระได้ มี โอกำสประชุม ปรึ กษำหำรื อระหว่ำงกัน เองอย่ำงเป็ นอิสระ ส ำหรับกำร
เสนอแนะควำมคิดเห็น และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ กำหนดให้ มี
กำรประชุมกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้

4. อานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจและหน้ ำที่ในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยยึดหลัก “ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษัทจด
ทะเบียน” ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ด้ วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ และเพื่ อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงกำหนดบทบำทหน้ ำที่และหลักปฏิ บัติของ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเป็ นแบบอย่ำงให้ พนักงำนทุกระดับยึดมัน่ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน และเพื่อสร้ ำงควำม
เชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และนักลงทุนทัว่ ไป ดังนี ้
4.1 ดูแลและจัดกำรให้ กำรด ำเนิ น กำรของบริ ษั ทฯ และกำรปฏิ บัติห น้ ำที่ ให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำย วัต ถุป ระสงค์
ข้ อบังคับของบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ ว ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty) ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption) ระมัดระวัง (Duty of Care) มี ควำมรับผิดชอบ (Duty of Accountability) และมี
จริ ย ธรรม (Ethic) รั ก ษำผลประโยชน์ สูง สุด ของบริ ษั ท ฯ บนหลัก กำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี โดยค ำนึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
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4.2 ประเมินผลงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรเป็ นประจำทุกปี และกำหนดค่ำตอบแทนประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
4.3 กำหนดวิสยั ทัศน์ของกิจกำร พิจำรณำอนุมตั ินโยบำยและกลยุทธ์ ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทำงกำรเงิน แผนงำน
ต่ำงๆ งบประมำณ ควำมเสี่ยง รวมทังก
้ ำกับควบคุมดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย และแผนงำนที่
กำหนดไว้ อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ และประสิทธิ ผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบกำร และกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำร ด้ วยควำมตังใจ
้ และควำมระมัดระวังในกำรปฏิบตั งิ ำน
4.4 ให้ ควำมมั่นใจว่ำระบบบัญ ชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญ ชี มี ควำมเชื่ อถื อได้ รวมทัง้ ดูแลให้ มี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้ มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ จดั ทำรำยงำนควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคูก่ บั รำยงำนของผู้สอบบัญชีไว้ ในรำยงำน
ประจำปี
4.5 สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ ไขปั ญหำควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ ้นระหว่ำงผู้มีส่วนได้ ส่ว นเสีย
ของบริ ษัทฯ กำหนดแนวทำงในกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสำคัญ โดยที่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียไม่ควรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสินใจกำหนดขันตอนกำร
้
ดำเนินกำร และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
4.6 ให้ มีกำรกำหนดนโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร โดย
ให้ ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผู้ปฏิบตั ิตำมนโยบำย และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ย งต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยกำร
รำยงำนผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำส บริ ษัทฯ จัดให้ มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำร
จัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ให้ ควำมส ำคัญ กับสัญ ญำณเตือนภัยล่วงหน้ ำและรำยกำรผิดปกติ
ทังหลำย
้
4.7 พิจำรณำแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ.2535 และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่
เกี่ยวข้ องเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ
4.8 พิจำรณำแต่งตังกรรมกำรอิ
้
ส ระ โดยพิจำรณำจำกคุณ สมบัติ และลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรอิส ระตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยหลัก ทรัพ ย์ และตลำดหลักทรัพ ย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน รวมถึง ประกำศ
ข้ อบัง คับ และ/หรื อ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ องของตลำดหลักทรัพ ย์ ฯ หรื อเสนอต่อที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่ อพิจ ำรณำ
แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
4.9 พิ จ ำรณำแต่ง ตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมี คุณ สมบัติ ต ำมที่ ก ฎหมำยว่ำ ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพ ย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน รวมถึง ประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบของตลำด
หลักทรัพย์ฯ
4.10 พิจำรณำแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรและมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่บำงประกำรให้ คณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผู้
บริหำรงำนของบริษัทฯ ได้ กรรมกำรบริหำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทน และบำเหน็จตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำร
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4.11

4.12

4.13
4.14

4.15

4.16
4.17
4.18
4.19

บริ ษั ท กำหนด แต่ทัง้ นี ไ้ ม่กระทบกระเทื อนสิทธิ ของกรรมกำรบริ หำรผู้นัน้ ในอันที่ จ ะได้ รับ ค่ำตอบแทน หรื อ
ผลประโยชน์ตำมข้ อบังคับบริษัทฯ ในฐำนะกรรมกำร พนักงำน หรื อลูกจ้ ำงบริษัทฯ
ส่งเสริ มให้ จดั ทำจริ ยธรรมธุรกิจที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนเข้ ำใจถึง
มำตรฐำนด้ ำนจริยธรรมที่บริ ษัทฯ ใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมให้ มีกำรปฏิบตั ิตำม
จริยธรรมดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง
แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริษัทตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้ ำที่จดั ทำและเก็บรักษำ
เอกสำร และกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรตลำดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร
บริ ษั ท และบริ ษั ท ฯ อัน ได้ แก่ กำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท และผู้ถื อหุ้น ตลอดจนกำรให้ คำแนะน ำแก่
กรรมกำร และบริ ษัทฯ ในกำรปฏิบตั ิตน และกำรดำเนินกิจกำรให้ ถูกต้ องตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ อีกทังดู
้ แลให้ กรรมกำร และบริษัทฯ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน
โปร่งใส
ให้ มีกำรกำหนดนโยบำยต่อต้ ำนทุจริตและคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร
เลขำนุกำรบริ ษัทสรุ ปรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะที่ถือหุ้นใน
บริ ษัท ฯ และบริ ษัทในเครื อในกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ทัง้ นี ้ กรรมกำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัท ฯ ผ่ำนทำง
เลขำนุกำรบริษัททรำบโดยมิชกั ช้ ำ เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
- มี ส่ ว นได้ เสี ย ไม่ ว่ ำ โดยตรงหรื อ โดยอ้ อมในสัญ ญำใดๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ จัด ท ำขึ น้ ระหว่ ำ งรอบปี บัญ ชี
- มีกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครื อ
เข้ ำอบรมหลักสูต รของสมำคมส่งเสริ ม สถำบันกรรมกำรบริ ษั ทไทย (IOD) ที่ เกี่ ยวกับกรรมกำรอย่ำงน้ อย 1
ห ลั ก สู ต ร อั น ไ ด้ แ ก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) ห รื อ ห ลั ก สู ต ร DIRECTOR
CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรื อเทียบเท่ำเพื่อกำรเพิ่มทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั งิ ำน
หน้ ำที่อื่นใดของกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศ ข้ อกำหนด พระรำชบัญญัติ หรื อ กฎหมำยอื่นใดที่กำกับ
ดูแลบริษัท
ประเมินผลกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ และให้ มีกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจกำหนด และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำร ซึง่ มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ ได้
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำตรวจสอบ และรับรองงบกำรเงินของบริ ษัทฯ ให้ ถกู ต้ องตรงตำมกฎหมำย มำตรฐำน
กำรบัญชี โปร่งใส

5. อานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีควำมถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ
โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทังรำยไตรมำส
้
และประจำปี

21 | 137

2. สอบทำนให้ บริษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน
และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และอำจเสนอแนะให้ มีกำรสอบทำน หรื อตรวจสอบ
รำยกำรใดที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นสิ่งสำคัญ พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ ไขระบบกำรควบคุม
ภำยในระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลกำรสอบทำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
3. สอบทำนให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรั พ ย์ และตลำดหลักทรัพ ย์ หรื อ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ นโยบำย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
4. สอบทำนหลักฐำนหำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนกำรเงิน และ
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ หรื อมี ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย และข้ อกำหนดที่
เกี่ยวข้ อง ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
5. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณี ที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยง หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์ ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
6. พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชี รับอนุญำตของบริ ษัทฯ
รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกรและ
ปริ มำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบกำรณ์ ของเจ้ ำหน้ ำที่ของสำนักงำนสอบ
บัญชีที่ได้ รับมอบหมำยให้ ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทังเข้
้ ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี รับอนุญำตโดย
ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7. สอบทำนควำมถูกต้ องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับรำยงำนกำรเงิน และกำรควบคุม
ภำยใน
8. ส่งเสริมให้ มีกำรพัฒนำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ ทดั เทียมกับมำตรฐำนบัญชีสำกล
9. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
10. พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อกำรว่ำจ้ ำงหน่วยงำนภำยนอกให้ เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึงให้ คำแนะนำในเรื่ องงบประมำณ และกำลังพลของแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนประจำปี ของหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบระบบงำนภำยใน
11. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำน
ประจำปี ของบริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
12. คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่ำจำเป็ นด้ วย
ค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ ษั ท ทัง้ นี ้ กำรดำเนินกำรว่ำจ้ ำงให้ เป็ นไปตำม
ระเบียบข้ อกำหนดของบริษัทฯ
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13. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรื อกรรมกำรตรวจสอบ ต้ องเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือ หุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อชี ้แจงในเรื่ อง
เกี่ยวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
15. ปฏิบตั งิ ำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
16. สอบทำน “แบบประเมิน ตนเองเกี่ ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ” โดยสอบทำนควำมเหมำะสมของกำร
ปฏิบตั ิตำมแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และข้ อมูลในแบบประเมินตนเองนี ้มีควำม
ถูกต้ องและเพียงพอต่อกำรจัดส่งให้ คณะกรรมกำรแนวร่ วมปฎิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ตเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรเข้ ำสูก่ ระบวนกำรรับรอง (Certification Process)

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรกำหนดขึ ้นเป็ นกำรล่วงหน้ ำในแต่ละปี เพื่อให้ กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำ และ
เข้ ำร่วมประชุมได้ โดยประธำนคณะกรรมกำรเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นชอบในกำรบรรจุวำระกำรประชุม โดยจะปรึกษำหำรื อ
กับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ประกอบกับกำรพิจำรณำตำมคำขอของกรรมกำรที่จะบรรจุเรื่ องอื่น ที่สำคัญเป็ นวำระกำร
พิจำรณำในกำรประชุม แต่ล ะครัง้ โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสำรระกอบกำรประชุม ให้ กรรมกำรพิ จำรณำล่วงหน้ ำ
เพื่อที่จะมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำพิจำรณำและตัดสินใจอย่ำงถูกต้ องในเรื่ องต่ำงๆ โดยมีข้อปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมกำรบริษัทจะต้ องประชุมกันอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และกำรประชุมผู้
ถือหุ้นอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ทังนี
้ ้ กรรมกำรบริษัท ต้ องมำประชุมอย่ำงน้ อยกึ่งหนึง่ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
2. บริ ษัทฯ ควรกำหนดให้ มีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมกำรเพื่อพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ ำอย่ำง
น้ อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ กรรมกำรมีเวลำที่จะศึกษำ พิจำรณำ และตัดสินใจอย่ำงถูกต้ องในเรื่ องต่ำงๆ
อย่ำงพอ เพียง และสำมำรถจัดเวลำกำรเข้ ำร่วมประชุมได้
3. ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นชอบในกำรจัดเรื่ องที่จะเข้ ำวำระกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท
โดยมีกำรปรึกษำหำรื อกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และพิจำรณำคำขอของกรรมกำร ที่จะบรรจุเรื่ องอื่นที่สำคัญ
เป็ นวำระกำรพิจำรณำในกำรประชุมครัง้ ต่อไป
4. ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทควรจัดสรรเวลำให้ อย่ำงเพียงพอสำหรับกำรนำเสนอเอกสำร และข้ อมูลของผู้บริหำร
และกำรพิจำรณำ สอบถำม และอภิปรำยในประเด็นที่สำคัญของคณะกรรมกำรบริษัท
5. คณะกรรมกำรบริ ษัท ต้ องอุทิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจให้ แก่บริ ษัทฯ อย่ำงเต็มที่ และพร้ อมที่จะเข้ ำร่ วมกำร
ประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ
6. คณะกรรมกำรบริ ษัท สำมำรถเข้ ำถึงสำรสนเทศที่ จำเป็ นเพื่ อขอเอกสำรและข้ อมูลคำปรึ กษำและบริ กำรต่ำงๆ
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ จำกผู้บริหำรระดับสูง และอำจขอควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ ปรึกษำภำยนอก
เมื่อจำเป็ นเพื่อประกอบกำรประชุมในแต่ละครัง้
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7. คณะกรรมกำรบริ ษั ท สำมำรถเชิ ญ ผู้บ ริ ห ำรระดับ สูง เข้ ำร่ ว มประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อให้ ส ำรสนเทศ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
8. กรรมกำรบริ ษัท ที่อำจมีส่วนเกี่ยวข้ อง หรื อมีสว่ นได้ เสียในแต่ละวำระกำรประชุมจะต้ องงดออกเสียง หรื อให้ ควำม
คิดเห็นในวำระนันๆ
้
9. จ ำนวนครั ง้ ของกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ควรก ำหนดตำมควำมเหมำะสมกับ ภำระหน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท และลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
10. กำรจดบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ผลกำรประชุม และควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องมี
ควำมชัดเจนเพื่อใช้ อ้ำงอิง
11. โดยเฉลี่ยกรรมกำรบริษัท แต่ละคนควรเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของกำรประชุม
ทังหมดในรอบปี
้
12. กรรมกำรบริ ษัท ทุกคนควรมีสดั ส่วนของกำรเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้ อยร้ อยละ 75 ของกำรประชุม
ทังปี
้
13. คณะกรรมกำรบริษัทได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขันต
้ ่ำ ณ ขณะที่ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยต้ องมีกรรมกำรบริ ษัทอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริ ษัท
ทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นกำรลงมติเฉพำะกรรมกำรบริษัทผู้ไม่มีสว่ นได้ ส่วนเสียก็ต้องต้ องมีกรรมกำรบริ ษัทผู้ไม่มีส่วน
ได้ สว่ นเสียอยูไ่ ม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริษัทที่ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
14. จัดให้ มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำร โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมจำนวน 1 ครัง้ ทุกปี

7. การแต่ งตัง้ และการพ้ นจากตาแหน่ งของกรรมการบริษัท
7.1. หลักเกณฑ์ ในการสรรหาและการแต่ งตัง้ กรรมการ
ด้ วยบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท จึงพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้สรร
หำกรรมกำร ตำมคุณสมบัตทิ ี่กฎหมำยกำหนด
คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมดต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ในรำชอำณำจัก รไทย และเป็ น ผู้มี คุณ สมบัติที่ กฎหมำยก ำหนด ทัง้ นี ก้ ำรสรรหำ
กรรมกำรบริษัท และกำรพิจำรณำคุณสมบัตขิ องกรรมกำรบริษัท เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. กำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และข้ อกำหนดของกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้
จะต้ องมีควำมโปร่ งใสและชัดเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้ องมีประวัติกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ กำรประกอบ
วิชำชีพของบุคคลนันๆ
้ รวมถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ ำนธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอ
เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ถือหุ้น
2. กรรมกำรบริ ษัท ต้ องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมใน
กำรดำเนินธุรกิจ และมีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบตั หิ น้ ำที่ให้ แก่บริ ษัทฯ ได้
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3. ห้ ำมกรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ ำเป็ นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ
เป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนจะมีมติแต่งตัง้ และกรรมกำร
ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ หำกมีส่วนได้ เสียในสัญญำที่บริ ษัทฯ ทำขึ ้น หรื อถือหุ้น หรื อหุ้นกู้เพิ่มหรื อ
ลดลงในบริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่อย หรื อบริษัทในเครื อ
4. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด และ กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมกำร
้
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับ (1) หุ้นต่อ (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตำม
ั้
1. เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลื อกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับกำรเลื อกตัง้ ในล ำดับถัดลงมำมี คะแนนเสียงเท่ำกันเกิ น
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
7.2 การถอดถอนและการพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการ
1. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สุดกับ
จำนวนหนึ่งในสำม (1/3) และกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ง อำจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำรับตำแหน่งอีกได้ โดย
กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจำกจดทะเบียนแปรสภำพบริ ษัทฯ นันให้
้ ใช้ วิธี
จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
2. นอกจำกกำรพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรื อมี
ลักษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษั ท มหำชนจ ำกัด และ/หรื อ กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพ ย์ และตลำด
หลักทรัพย์ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก หรื อศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ ยื่นใบลำออกต่อบริ ษัทฯ โดยกำรลำออกนัน้ จะมีผลนับแต่วันที่ใบลำ
ออกไปถึงบริษัทฯ ทังนี
้ ้ กรรมกำรซึง่ ลำออกจะแจ้ งกำรลำออกของตนให้ นำยทะเบียนทรำบด้ วยก็ได้
4. ในกำรลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่
(3/4) จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท เลือก
บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำย ว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครำวถัดไป เว้ นแต่วำระ
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ของกรรมกำรผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่ง
กรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนเข้ ำมำแทน
มติข องคณะกรรมการบริ ษั ท จะต้ อ งประกอบด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจ านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่

8. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
8.1. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
1. บริษัทฯ กำหนดให้ มีกำรประเมินคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นประจำทุกปี โดยเป็ นกำรประเมินแบบองค์คณะ
2. บริ ษัทฯ มีกำรรำยงำนผลประเมินและข้ อคิดเห็นต่ำงๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อร่วมกันสนับสนุนกำร
ปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรควรมีส่วนร่ วมในกำรอธิบำยถึงควำมคำดหวังของตนเอง ที่จะได้ รับกำรสนับสนุนจำก
คณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
8.2 การประเมินผลของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรทุกสิ ้นปี โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท
เพื่อขอควำมเห็นชอบ
2. บริษัทฯ ได้ กำหนดเกณฑ์กำรประเมินฯ เป็ น 3 ส่วน และให้ น ้ำหนักกำรประเมินในแต่ละระดับในสัดส่วนที่แตกต่ำง
กัน ดังนี ้
2.1 กำรประเมินผลจำกดัชนีชี ้วัดผลกำรดำเนินงำน (Corporate KPI)
2.2 กำรประเมินด้ ำนควำมเป็ นผู้นำ (Leadership Competency)
2.3 กำรประเมินด้ ำนกำรบริหำรงบประมำณและโครงกำรต่ำงๆ (Budget and Project Management)
3. ผลกำรประเมินดังกล่ำวจะถูกนำไปพิจำรณำกำหนดอัตรำกำรปรับขึ ้นเงินเดือนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริหำร และ
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป

9. การสรรหาและแต่ งตัง้ ผู้บริหารระดับสูง
ในกำรสรรหำผู้ม ำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บ ริ ห ำร ประธำนคณะกรรมกำรบริ ห ำรจะเป็ น ผู้พิ จ ำรณำเพื่ อ
กลั่นกรองสรรหำบุคคลที่ มี คุณ สมบัติครบถ้ วนเหมำะสม มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ รวมถึงต้ องเข้ ำใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่ำงดี สำมำรถบริ หำรงำนให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้ ได้ และเมื่อแต่งตังแล้
้ วจะรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
ทรำบในลำดับต่อไป
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10. ค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรให้ อยู่ในระดับที่ สำมำรถ
จูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริ ษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยกำรพิจำรณำจะเชื่อมโยงกับผลงำน
และควำมรั บ ผิ ด ชอบของกรรมกำรรวมทัง้ ผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ฯ โดยทุ ก ปี คณะกรรมกำรบริ ษั ท
พิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็ นผู้กำหนดค่ำตอบแทนดังกล่ำวและนำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
2. คณะกรรมกำรบริษัทที่ได้ รับมอบหมำยให้ มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ ้นเป็ นพิเศษ จะได้ รับค่ำตอบแทนเพิ่ม
และเชื่อมโยงกับ ระดับ ควำมรับ ผิดชอบที่ ได้ รับมอบหมำยนัน้ ผู้ที่เป็ นประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท อำจได้ รับ
ค่ำตอบแทนเพิ่มจำกที่กรรมกำรบริษัท ได้ รับ
3. คณะกรรมกำรบริ ษัท จัดทำรำยงำนเกี่ ยวกับนโยบำยด้ ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำรเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ของนโยบำยโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี และงบกำรเงินของบริษัทฯ
4. ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผู้ประเมินผลงำนประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรเป็ นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ ในกำร
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร โดยใช้ บรรทัดฐำนที่ได้ ตกลงกันล่วงหน้ ำกับประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรตำมเกณฑ์ ที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบตั ิงำนทำงกำรเงิน ผลงำนเกี่ ยวกับกำรปฏิบตั ิตำม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยำว กำรพัฒนำผู้บริ หำร ฯลฯ ผลประเมินข้ ำงต้ นจะเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ และประธำนคณะกรรมกำรเป็ นผู้สื่อสำรผลกำรพิจำรณำให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ทรำบ
5. คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดโครงสร้ ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัทที่ ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร คือ ค่ำเบีย้
ประชุม ค่ำบำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนอื่นคือกำรประกันควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ ำหน้ ำที่และ
กำรชดใช้ คืนให้ กบั บริษัทฯ (Directors and Officers Liabilitiy and Company Reimbursement Policy: D&O)

11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. บริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนกำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้ในเรื่ องหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทฯ ให้ กับ
กรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ผู้บริ หำร เลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อเป็ นกำรเสริ มสร้ ำงและพัฒนำกำร
ปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่อง
2. บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำเอกสำรปฐมนิเทศสำหรั บกรรมกำรใหม่ เพื่อเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในกำรฏิบตั ิงำนรวมถึงกำร
จัดปฐมนิเทศแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ แก่กรรมกำรใหม่ด้วย
โดยกรรมกำรบริษัท ได้ ผำ่ นกำรอบรมหลักสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
3. บริ ษัทฯ มีกำรพัฒนำผู้บริ หำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรหมุนเวียนตำแหน่งภำยในองค์กร
รวมทังเตรี
้ ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรสืบทอดตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร โดยจัดให้ มีกำรประเมินศักยภำพ
ผู้บริหำรระดับสูง
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การดูแลให้ มีการปฏิบัตติ ามและการทบทวน
คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้ กรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ผู้บริ หำร และพนักงำนปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิที่ดี
ของ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” อย่ำงเคร่งครัดเพื่อยกระดับและพัฒนำคุณภำพกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คงและควำมยัง่ ยืนให้ กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมกำร
บริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนดให้ มีกำรทบทวนคูม่ ือ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” เป็ นประจำทุกปี

28 | 137

จริยธรรม
นโยบายที่สาคัญและ
ระเบียบปฏิบัตอิ ่ ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการ
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จริยธรรมหลักซึ่งผู้บริหารพึงยึดถือปฏิบัติ
เพื่อเป็ นกำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเป็ นแบบอย่ำงแก่พนักงำนในกำรประพฤติ และปฏิบตั ิงำนอย่ำงซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ตลอดจนดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำค ฝ่ ำยบริ หำรจึงคัดเลือกจริ ยธรรมหลักขึ ้นมำเพื่อ
เน้ นย ้ำให้ ผ้ บู ริ หำรทุกคน ยึดถือปฏิบตั ิเป็ นพิเศษโดยเคร่งครัด นอกเหนือจำกจริ ยธรรมอื่นๆ ตำม “นโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร”ทังนี
้ ้โดยมีวตั ถุประสงค์สำคัญที่จะส่งเสริมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรอันส่งผลให้ เกิดควำมเจริญเติบโต
บริษัทฯ อย่ำงยัง่ ยืน พร้ อมมีคณ
ุ ธรรม ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยของ
บริษัทฯ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ
2. รักษำควำมลับของลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ และบริ ษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้ เอกสำร หรื อ ข่ำวสำรอันเป็ น
ควำมลับของบริษัทฯ รั่วไหล
3. เคำรพเคำรพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงำนอื่น ไม่นำเอำข้ อมูล หรื อเรื่ องรำวของพนักงำนอื่น ทังในเรื
้ ่ องส่วนตัว
และเรื่ องอื่นๆ ไปเปิ ดเผย หรื อวิพำกษ์ วิจำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่พนักงำน หรื อภำพลักษณ์
โดยรวมของบริษัทฯ
4. ไม่กล่ำวร้ ำย หรื อกระทำกำรใดๆ อันนำไปสูค่ วำมแตกแยก หรื อควำมเสียหำยภำยในของบริษัทฯ หรื อของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
5. รักษำและร่วมสร้ ำงสรรค์ให้ เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
6. ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ร่วมงำนด้ วยควำมสุภำพ มีน ้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักษำคำมัน่ สัญญำ
7. ประพฤติปฏิบตั แิ ละพัฒนำตนเองไปในทำงที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและบริษัทฯ ตำมค่ำนิยมขององค์กร
8. ยึดมัน่ ในคุณธรรม และละเว้ นจำกอบำยมุขทังปวง
้
ไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจทำให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง
และบริษัทฯ
9. เอำใจใส่แ ละช่วยดำเนินกำรใดๆ ที่ จ ะรักษำสภำพแวดล้ อมและบรรยำกำศในกำรท ำงำน รวมทัง้ กำรพัฒ นำ
องค์กรไปสูค่ วำมเป็ นเลิศ
10. หลีกเลี่ยงกำรให้ และ/หรื อ รับสิ่งของ กำรให้ และ/หรื อ รับกำรเลีย้ งรับรอง หรื อประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ หรื อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ เว้ นแต่เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจในทำงที่ชอบธรรมของบริ ษัทฯ หรื อใน
เทศกำล หรื อประเพณีนิยมในมูลค่ำที่เหมำะสม หำกของขวัญที่ได้ รับในรูปของเงิน หรื อสิ่งของมีมลู ค่ำสูงเกินกว่ำ
สำมพันบำท ให้ ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน
กรณี ที่เป็ นกำรให้ ของขวัญ ของชำร่วย มีมลู ค่ำไม่เ กินสำมพันบำท กำรเลี ้ยงรับรอง คูค่ ้ ำ หรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมจริงตำมปกติธุรกิจและประเพณีนิยม
11. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็ นกำรคุกคำมทำงเพศ
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จริยธรรม นโยบายสาคัญ และระเบียบปฏิบัตอิ ่ นื ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีจริ ยธรรมด้ ำนกำรปฏิบตั ิงำนและจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจที่ดี สำหรับ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ผู้บริ หำร และพนักงำน ยึดถือปฏิบตั ิ ซึง่ มุ่งเน้ นหลักกำรสำคัญของกำร
กำกับดูแลกิจกำร ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่ำงเสมอภำค เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ กำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำย รวมถึงกำรคำนึงถึงและกำรเคำรพสิทธิของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้ ำงควำมสมดุลในสังคม
โดยรวม บริ ษัทฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ทังด้
้ ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ด้ ำนคุณธรรม
และด้ ำนจริ ยธรรม โดยเสริ มสร้ ำงพืน้ ฐำนพฤติกรรมที่มุ่งมัน่ ในกำรเรี ยนรู้ หมัน่ พัฒ นำสินค้ ำและบริ กำร รวมถึงกำร
ถ่ำยทอดองค์ ค วำมรู้ ให้ กัน และกัน และปลูก จิ ต ส ำนึก ให้ มี ค วำมซื่ อสัต ย์ สุจ ริ ต พำกเพี ย ร อดทน และรับ ผิ ด ชอบ
บนพื ้นฐำนของศักดิศ์ รี ของควำมเป็ นมนุษย์

1. จริยธรรมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ผู้บริหาร และพนักงาน
1.1 การปฏิบัติตน
1. ปฏิ บัติห น้ ำที่ ให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อ งต่อกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ วัต ถุป ระสงค์ ข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ฯ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ศึกษำหำควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพื่อเสริ มสร้ ำงตนเองให้ เป็ นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อให้ ปฏิบตั ิงำน
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
3. ยึด มั่น ในคุณ ธรรม และต้ องไม่ แสวงหำต ำแหน่ง ควำมดี ค วำมชอบ หรื อ ประโยชน์ อื่น ใดโดยมิ ช อบจำก
ผู้บงั คับบัญชำ หรื อจำกบุคคลอื่นใด
4. ละเว้ นจำกอบำยมุขและสิ่งเสพติดทังปวง
้
ไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจทำให้ เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของ
ตนเอง และบริ ษั ทฯ เช่น ไม่กระท ำตนเป็ นคนมี หนี ส้ ินรุ งรัง ไม่ห มกมุ่นในกำรพนันทุกประเภท และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท เป็ นต้ น
5. ไม่ประกอบอำชีพ หรื อวิชำชีพ หรื อกระทำกำรใดอันจะกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ หรื อชื่อเสียงของ ตนเอง
และบริษัทฯ
6. หลีกเลี่ยงกำรมีภำระผูกพันทำงกำรเงินกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริ ษัทฯ หรื อระหว่ำงพนักงำนด้ วยกันเอง ซึ่ง
หมำยควำมรวมถึง กำรให้ ก้ ยู ืมเงิน หรื อกู้ยืมเงิน กำรเรี ยกร้ องเรี่ ยไรต่ำงๆ กำรเล่นแชร์ เป็ นต้ น ยกเว้ นกิจกรรม
เพื่อกำรกุศลและสำธำรณะ
7. ไม่แสวงหำผลประโยชน์อนั มิชอบ ไม่วำ่ โดยทำงตรง หรื อทำงอ้ อม
8. ไม่กระทำกำรใดอันมีลกั ษณะเป็ นกำรเข้ ำไปบริ หำร หรื อจัดกำรใดๆ ในบริ ษัทอื่นที่มีผลบัน่ ทอนผลประโยชน์
ของบริษัทฯ หรื อเอื ้อประโยชน์ให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อของผู้อื่น
9. รักษำและร่วมสร้ ำงสรรค์ให้ เกิดควำมสำมัคคีในหมูค่ ณะ
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1.2 การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
1. เสริ ม สร้ ำงกำรทำงำนเป็ นทีมโดยให้ ควำมร่ วมมือ ช่วยเหลือเกื อ้ กูลซึ่งกันและกันเพื่ อประโยชน์ต่องำนของ
บริษัทฯ โดยส่วนรวม
2. ปฏิ บัติต่อเพื่ อนร่ วมงำนด้ วยควำมสุภ ำพ มี นำ้ ใจ มี มนุษยสัมพันธ์ อันดี ปรับตนให้ สำมำรถทำงำนร่ วมกับ
บุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้ อมูลที่จำเป็ นในกำรปฏิบตั งิ ำนของเพื่อนร่วมงำน
3. ให้ เกียรติผ้ อู ื่น โดยไม่นำผลงำนของผู้อื่นมำแอบอ้ ำงเป็ นผลงำนของตน
4. ผู้บังคับบัญ ชำปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่เคำรพนับถื อ และเป็ นแบบอย่ำงที่ดีของผู้ใต้ บงั คับบัญชำ รวมทัง้ มี ควำม
สุภำพต่อพนักงำนผู้ใต้ บงั คับบัญชำและผู้ร่วมงำนทุกระดับ
5. ผู้ใต้ บงั คับบัญชำปฏิบตั ติ อ่ ผู้บงั คับบัญชำด้ วยควำมเคำรพนับถือ
6. ผู้ใต้ บงั คับบัญ ชำรับฟั งคำแนะนำของผู้บงั คับบัญชำ และไม่ปฏิบตั ิงำนข้ ำมผู้บงั คับบัญชำเหนือตน เว้ นแต่
ผู้บงั คับบัญชำเหนือขึ ้นไปเป็ นผู้สงั่ รวมทังมี
้ ควำมสุภำพต่อพนักงำนและเพื่อนร่วมงำนทุกระดับ
7. หลีกเลี่ยงกำรนำเอำข้ อมูล หรื อเรื่ องรำวของพนักงำนอื่น ทังในเรื
้ ่ องที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำน และเรื่ องส่วนตัว
ไปเปิ ดเผย หรื อวิพำกษ์วิจำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่พนักงำน หรื อภำพพจน์โดยส่วนรวม
ของบริษัทฯ
8. ไม่กระทำกำรใดๆ ที่ผิดศีลธรรม หรื อเป็ นกำรคุกคำมทำงเพศต่อพนักงำนอื่น โดยกำรกระทำดังกล่ำวก่อให้ เกิด
ควำมเดือดร้ อน รำคำญ หรื อก่อให้ เกิดสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนที่ บั่นทอนกำลังใจ เป็ นปฏิ ปักษ์ หรื อ
ก้ ำวร้ ำว รวมถึงกำรรบกวนกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่ำวครอบคลุมถึง
กำรลวนลำม อนำจำร หรื อกำรล่วงเกินทำงเพศไม่วำ่ จะด้ วยวำจำ หรื อร่ำงกำยก็ตำม
1.3 การปฏิบัตติ ่ อบริษัทฯ
1. ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริ ต มุ่งมั่น ทุ่มเทกำลังกำย และกำลังควำมคิดในกำรทำงำน
ตลอดจนปฏิ บัติตำมกฎระเบียบ และนโยบำยของบริ ษั ทฯ ค่ำนิยมองค์กร และประเพณี อันดีงำม โดยถื อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ
2. ปฏิบตั หิ น้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
3. รักษำควำมลับของลูกค้ ำ คู่ค้ำ และบริ ษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้ เอกสำร หรื อข่ำวสำรอัน
เป็ นควำมลับของบริษัทฯ รั่วไหล หรื อตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ องอันอำจเป็ นเหตุให้ เกิดควำมเสียหำยแก่บริ ษัทฯ
4. ไม่กล่ำวร้ ำยหรื อกระทำกำรใดๆ อันนำไปสู่ควำมแตกแยก หรื อควำมเสียหำยภำยในของบริ ษัท ฯ หรื อของ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
5. รักษำเกียรติของตนให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคม ทังหน่
้ วยงำนรำชกำรและองค์กรอื่นๆ รวมทังไม่
้ กระทำกำรใดที่
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อภำพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ
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6. สร้ ำงควำมสัมพันธ์ อนั ดีโดยให้ ควำมร่วมมือกับสังคม ชุมชน หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรที่เกี่ยวข้ องในกำร
ให้ ข้อมูล พนักงำนทุกระดับควรปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท ฯ ประเทศ
และส่วนรวม
7. ให้ ควำมเอำใจใส่และช่วยดำเนินกำรใดๆ ที่จะรักษำสภำพแวดล้ อม และบรรยำกำศในกำรทำงำน รวมทังกำร
้
พัฒนำองค์กรไปสูค่ วำมเป็ นเลิศ
8. หลีกเลี่ยงกำรให้ และ/หรื อ รับสิ่งของ กำรให้ และ/หรื อ รับกำรเลี ้ยงรับรองหรื อประโยชน์ใดจำกคู่ค้ำ หรื อ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้ นแต่เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจในทำงที่ชอบธรรมของบริษัทฯ หรื อ
ในเทศกำล หรื อประเพณี นิยมในมูลค่ำที่เหมำะสม ซึ่งผู้รับพึงพิจำรณำตำม จริ ยธรรมว่ำด้ วยกำรให้ หรื อรับ
ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
9. ไม่เข้ ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระทำหรื อปกปิ ดกำรกระทำใดๆ ที่อำจขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ หรื อเข้ ำ
ไปมีสว่ นร่วมในกำรปกปิ ดกำรกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมำย
แนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงานประกอบไปด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.

กำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ
กำรกระทำที่เข้ ำข่ำยผิดจรรยำบรรณ
ข้ อพึงปฏิบตั ิ
กระบวนกำรดำเนินกำรเมื่อได้ รับรำยงำนข้ อร้ องเรี ยน
กำรคุ้มครองและบรรเทำควำมเสียหำยให้ กบั ผู้รำยงำน หรื อผู้ที่ให้ ควำมร่วมมือในกำรรำยงำน

1. การรายงานการไม่ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
หำกผู้บริหำร หรื อพนักงำนรำยใดพบเห็นเรื่ องที่เป็ นกำรกระทำอื่นใดที่แม้ จะไม่ได้ ระบุไว้ ในจรรยำบรรณพนักงำนฉบับ
นี ้ แต่กำรกระทำดังกล่ำว หรื อกำรละเว้ นกำรกระทำดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ควำมโปร่งใสและหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีขององค์กร ตลอดจนอำจขัดต่อนโยบำยอื่นใดของบริ ษัท ฯ ย่อมถื อเป็ นหน้ ำที่ของผู้บริ หำร หรื อ
พนักงำนนัน้ ในกำรรำยงำนเรื่ องดังกล่ำวต่อบุคคลที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มอบหมำยผู้ที่รับรำยงำนเรื่ อง
ที่ไม่เป็ นไปตำมจรรยำบรรณ และจัดให้ มีช่องทำงกำรรำยงำน เมื่อมีกำรพบเห็นกำรไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ หรื อ
ฝ่ ำฝื น หรื อมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปทำงทุจริต ดังต่อไปนี ้
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1.1 ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับเรื่ องหรื อรั บรายงาน
ในกำรรำยงำนเรื่ องดังกล่ำวต่อบุคคลที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
ประเภทของรายงาน
1. เรื่ องกำรทำผิดจรรยำบรรณของพนักงำน
2. เรื่ องกำรกระทำผิดจรรยำบรรณของกรรมกำรบริษัท
3. เรื่ องควำมผิดปกติของรำยงำนทำงกำรเงิน
4.เรื่ องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภำพพจน์ของบริษัทฯ

แจ้ งไปยัง

HRwhistle@principalcapital.co.th
Secretarywhistle@principalcapital.co.th
Secretarywhistle@principalcapital.co.th
Secretarywhistle@principalcapital.co.th

1.2 ช่ องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะ
กำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อขัดต่อจรรยำบรรณธุรกิจ หรื อขัดต่อหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำร สำมำรถส่งข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้
1. ทำงไปรษณีย์ โดยส่งไปถึงผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับเรื่ องกำรรำยงำนข้ ำงต้ น ตำมที่อยู่ ดังนี ้
เลขำนุกำรบริษัท
“บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)”
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 29 ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
2. ทำงอีเมล์ โดยสำมำรถส่งข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อร้ องเรี ยนมำได้ ที่
Secretarywhistle@principalcapital.co.th
2. การกระทาที่เข้ าข่ ายผิดจรรยาบรรณ
ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ ำงบริษัทฯ ทุกคนมีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิตำม และส่งเสริ มให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณ
อย่ำงไรก็ตำมเพื่อป้องกันมิให้ มีกำรกระทำที่ผิดหลักจรรยำบรรณ อันอำจนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อองค์กร จึงได้ ระบุ
กำรกระทำที่เข้ ำข่ำยผิดจรรยำบรรณ ให้ ทำควำมเข้ ำใจและพึงหลีกเลี่ยงดังนี ้
2.1 ไม่ปฏิบตั ติ ำมหลักจรรยำบรรณของบริษัทฯ
2.2 เป็ นผู้ที่มีสว่ นในกำรให้ คำแนะนำ ชี ้ช่องทำงส่งเสริมสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ติ ำมหลักจรรยำบรรณ
2.3 ละเว้ นกำรปฏิบตั ิ หรื อเพิกเฉยเรื่ องรำวที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณ ในกรณี ที่ ตน
ทรำบเรื่ อง หรื อพบเห็น หรื อเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องมำจำกงำนที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของตน
2.4 ไม่ให้ ควำมร่ วมมื อหรื อขัดขวำงกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลกำรสืบสวนข้ อเท็จจริ งในเรื่ องที่ มีกำรร้ องเรี ยนว่ ำ
ฝ่ ำฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ติ ำมหลักจรรยำบรรณ
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2.5 กำรกระทำที่ไม่เป็ นธรรมต่อพนักงำนคนอื่นๆ อันเนื่องมำจำกกำรรำยงำนหรื อร้ องเรี ยน ด้ วยข้ อควำมอันเป็ น
เท็จ หรื อเป็ นกำรกล่ำวหำเพียงฝ่ ำยเดียว โดยมีเจตนำบิดเบือนข้ อเท็จจริ งเพื่อกลัน่ แกล้ ง หรื อสร้ ำงควำม
แตกแยกในหมูพ่ นักงำนของบริษัทฯ
2.6 พบเห็ น เรื่ อ งที่ เป็ นกำรกระท ำอื่ น ใดที่ แม้ จ ะไม่ได้ ระบุไว้ ในจรรยำบรรณพนักงำนฉบับ นี ้ แต่กำรกระท ำ
ดังกล่ำว หรื อกำรละเว้ นกำรกระทำดังกล่ำ วอำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ควำมโปร่งใส และหลักกำรกำกั บ
ดูแลกิจกำรที่ดีขององค์กร ตลอดจนอำจขัดต่อนโยบำยอื่นใดของบริษัทฯ ย่อมถือเป็ นหน้ ำที่ของพนักงำนใน
กำรรำยงำนเช่นเดียวกัน
ทังนี
้ ้ ผู้ที่ฝ่ำฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณ จะต้ องได้ รับกำรพิจำรณำควำมผิดทำงวินยั ตำมระเบียบข้ อบังคับ
ของบริ ษั ท ฯ และในกรณี ที่ควำมผิ ดนัน้ เกี่ ยวกับ บทบัญ ญั ติของกฎหมำย ก็ จ ะต้ องถูกนำไปพิ จ ำรณำรับ โทษตำม
กฎหมำยกำหนดต่อไป
3. ข้ อพึงปฏิบัตขิ องพนักงาน
3.1 การเคารพกฎหมาย
บริ ษัทฯ และพนักงำนทุกคนต้ องเคำรพกฎหมำย รวมทัง้ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถกู ต้ อง ถูกกฎหมำย และเป็ นธรรม รวมถึง
กำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศ ยังต้ องคำนึงถึงสภำพแวดล้ อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละ
ประเทศ ประกอบด้ วย
แนวปฏิ บตั ิ :
1. พนักงำนของบริ ษัทฯ ต้ องทำควำมเข้ ำใจกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของตัวเอง และ
ปฏิบตั ติ ำมอย่ำงเคร่งครัด หำกไม่แน่ใจให้ ขอคำปรึกษำจำกหน่วยงำนด้ ำนกฎหมำยของบริษัทฯ
2. พนักงำนของบริ ษัทฯ ที่ต้องไปปฏิบตั ิงำนในต่ำงประเทศ ควรศึกษำกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒ นธรรมของประเทศปลำยทำง เพื่ อ ให้ แน่ ใจว่ำ จะไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรใดๆ ที่ ผิ ด ต่ อ กฎหมำย ไม่ ขัด ต่ อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนันๆ
้
3.2 การดาเนินการด้ านการเมือง
บริ ษัทฯ เป็ นองค์กรที่วำงตัวเป็ นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรฝั กใฝ่ พรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง
หรื อนักกำรเมืองคนใด ไม่ว่ำระดับประเทศ หรื อระดับภูมิภำค ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ บุคลำกรยึดมั่นในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข ตระหนัก และเคำรพในสิทธิเสรี ภำพในกำรใช้ สิทธิทำงกำรเมือง
ของพนักงำนตำมครรลองของกฎหมำย
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แนวปฏิ บตั ิ :
1. ไม่ น ำทรั พ ยำกรของบริ ษั ท ฯ ไปสนับ สนุน กิ จ กรรมทำงกำรเมื อ งของพรรคกำรเมื อ ง กลุ่ม กำรเมื อ ง หรื อ
นักกำรเมืองใด ไม่วำ่ ทำงตรง หรื อทำงอ้ อม
2. พึงหลีกเลี่ยงกำรเข้ ำไปรับหน้ ำเป็ นกรรมกำรพรรคกำรเมือง เป็ นตัวแทนพรรคกำรเมืองในกิจกรรมสำธำรณะ
ต่ำงๆ หรื อเป็ นสมำชิกขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3. ไม่แสดงวิธีใดๆ ที่ทำให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำใจว่ำ บริษัทฯ เข้ ำไปเกี่ยวข้ อง สนับสนุนพรรคกำรเมือง
4. ห้ ำมใช้ อำนำจ ทรัพยำกร และชื่อของบริษัทฯ ไปใช้ ในกำรเรี่ ยไร หรื อใช้ ประกอบกิจกรรมทำงกำรเมือง
5. พึงหลีกเลี่ยงกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ ยวกับกำรเมืองในสถำนที่ทำงำน หรื อในเวลำงำน อันอำจจะนำไปสู่
ควำมขัดแย้ งทำงควำมคิด
3.3 การรักษาทรัพย์ สินของบริษัทฯ
ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ หมำยถึง สังหำริ มทรัพย์ เช่น เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์สำนักงำน ฯลฯ และอสังหำริ มทรัพย์
เช่น สิ่ ง ปลูก สร้ ำง ที่ ดิน นอกจำกนี ้ ยังหมำยรวมถึ ง เทคโนโลยี ควำมรู้ ทำงวิ ช ำกำร ข้ อมูล เอกสำร สิ ท ธิ์ ลิ ข สิ ท ธิ์
สิทธิบตั ร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และควำมลับของบริษัทฯ
แนวปฏิ บตั ิ :
1. พนักงำนมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่จะใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ อย่ำงเต็มที่ และ
ดูแลมิให้ เสื่อมเสีย สูญหำย อีกทัง้ ไม่ใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้อื่นโดยไม่
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ
2. กำรศึกษำวิจยั ใดๆ ที่บริษัทฯ มอบหมำยให้ บคุ ลำกรดำเนินกำร หรื อจัดทำขึ ้น หรื อเป็ นงำนที่ใช้ ข้อมูลและงำนที่
เรี ยนรู้ จำกบริ ษัทฯ สิทธิในงำนวิจยั กำรขอสิทธิบตั ร กำรเป็ นเจ้ ำของสิทธิบตั ร และผลตอบแทนที่ได้ จำกงำน
นัน้ ถือเป็ นทรัพย์สินของบริษัทฯ
3. บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ ำของลิขสิทธิ์ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งบุคลำกรได้ รับมอบหมำยจำกบริ ษัทฯ ให้ พัฒ นำ
ขึ ้นมำ รวมทังผลประโยชน์
้
ที่ได้ จำกโปรแกรมนันๆ
้
3.4 การรั กษาความลับ และการใช้ ข้อมูลภายใน
ข้ อมูลควำมลับ คือ ข้ อมูลที่หำกเปิ ดเผยต่อผู้อื่น ในเวลำใดเวลำหนึ่ง แล้ วจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ซึ่งหมำย
รวมถึงภำพพจน์และชื่อเสียงของบริษัทฯ อีกด้ วย ดังนัน้ พนักงำน กรรมกำรบริ ษัท มีหน้ ำที่ปกปิ ดข้ อมูลดังกล่ำวไว้ โดย
ให้ รับรู้เฉพำะผู้ที่เกี่ยวข้ อง และจำเป็ นเท่ำนัน้
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แนวปฏิ บตั ิ :
1. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวของพนักงำนต่อพนักงำนกันเอง หรื อต่อบุคคลภำยนอกที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่ข้อบังคับ
กฎหมำยให้ เปิ ดเผย
2. ไม่ เปิ ดเผยข้ อ ควำมอัน เป็ นเรื่ อ งปกปิ ดที่ ยัง ไม่ ส ำมำรถเปิ ดเผยในช่ว งเวลำนัน้ ๆ ได้ เช่ น ข้ อ มู ล ผลกำร
ดำเนินกำรและกำรบริหำรกิจกำรที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ เป็ นต้ น
3. ไม่ใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้ กบั ตนเองหรื อผู้อื่น เช่น กำรซื ้อหุ้นบริ ษัทฯ ในเวลำที่จะประกำศผล
กำรดำเนินกำร กำรซื ้อที่ดินหรื อลงทุนในธุรกิจในบริ เวณที่ใกล้ กับบริ เวณที่บริ ษัทฯ จะขยำยกิจกำรไปบริ เวณ
นันๆ
้
4. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องเป็ นไปโดยพนักงำนที่บริ ษัทฯ มอบหมำยหรื อมีอำนำจหน้ ำที่ในกำรให้ เปิ ดเผยข้ อมูล
นันๆ
้ เพื่อให้ ข้อมูลที่ถกู เปิ ดเผยออกไปนันถู
้ กต้ อง และเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
5. ไม่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมำะสมในทำงศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
หรื อละเมิ ดกฏหมำย รวมถึงกำรส่งต่อ email ที่ เป็ นกำรรบกวน สร้ ำงควำมรำคำญ หรื อเป็ น กำรทำธุ รกิ จ
ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ
3.5 การมีส่วนได้ ส่วนเสีย
พนักงำนบริษัทฯ ต้ องอุทิศตนปฏิบตั ิภำรกิจหน้ ำที่โดยคำนึงถึงประโยชน์บริ ษัทฯ เป็ นที่ตงไม่
ั ้ ดำเนินกำร หรื อกระทำกำร
ใดๆ ที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ตอ่ ตนเอง หรื อผลประโยชน์ทบั ซ้ อน และไม่ดำเนินกิจกำรที่แข่งกับบริษัทฯ
แนวปฏิ บตั ิ :
1. ต้ องอุทิศตนปฏิบัติภ ำรกิ จหน้ ำที่อย่ำงเต็ม ควำมสำมำรถ หำกพนักงำนมีควำมจำเป็ นต้ องทำงำนอื่น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตำม งำนนันๆ
้ จะต้ องเป็ นงำนที่
2. ถูกกฎหมำย หรื อไม่ขดั ต่อกฎหมำยและศีลธรรมอันดีงำม
3. ไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
4. ไม่มีผลเสียหำยต่อชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของบริษัทฯ
5. ไม่เป็ นกำรนำข้ อมูลควำมลับของบริษัทฯ ไปใช้ ประโยชน์
6. ไม่สง่ ผลกระทบต่องำนในหน้ ำที่ตนเอง
7. เอื ้ออำนวย ส่งเสริม และเป็ นกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของบริษัทฯ
8. ส่งเสริมต่อกำรนำควำมรู้ที่ได้ จำกกำรปฏิบตั งิ ำนนันๆ
้ มำพัฒนำงำนเพื่อประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ
9. ไม่เรี ยก หรื อรับสิ่งของ ทรัพย์สิน เงิน หรื อประโยชน์อื่นใดจำกผู้เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกำรทำงด้ ำนธุรกิจของ
บริษัทฯ
10. ไม่เสนอ สิ่งของ ทรัพย์สิน เงิน หรื อสิ่งอื่นใดเพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษส่วนตัวที่ไม่ควรได้
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11. ไม่ออกคำสัง่ เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตัวเองทังประโยชน์
้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
12. ในกำรประชุมพิจำรณำวำระใดๆ ขอให้ ผ้ ูที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในวำระนันออกจำกที
้
่ประชุม เมื่อต้ องพิจำรณำ
วำระนันๆ
้
13. กำรรับทำงำนจำกบริ ษัทในเครื อสำมำรถทำได้ แต่ต้องได้ รับอนุมัติจำกผู้บงั คับบัญ ชำ หรื อผู้บริ หำรและไม่
เรี ยกร้ อง หรื อรับค่ำตอบแทนในนำมส่วนตัว
14. กำรเลี ้ยงรับรองทำงด้ ำนธุรกิจ ต้ องเป็ นกำรปฏิบตั อิ ย่ำงสมเหตุสมผล
15. ไม่ด ำเนิน กิ จ กำรหรื อลงทุนใดๆ อัน เป็ น กำรแข่ง ขัน หรื อลัก ษณะเดียวกับกำรดำเนิ น กำรของบริ ษั ท ฯ ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
16. กำรรับพนักงำนใหม่ที่เกี่ ยวข้ องกับพนักงำนปั จจุบัน ต้ องเป็ นไปอย่ำงเป็ นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติเดียวกัน
รวมทังพนั
้ กงำนต้ องไม่ใช้ อิทธิพลเข้ ำไปช่วยเหลือให้ รับพนักงำนผู้นนั ้
17. หลีกเลี่ยงกำรซื ้อหุ้นหรื อเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนของกิจกำรที่ดำเนินกำรแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ พนักงำนกระทำ
กำรหรื อละเว้ นกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ ที่มีตอ่ บริษัทฯ เนื่องจำกห่วงผลประโยชน์ของตนที่มีอยูจ่ ำกกิจกำรนันๆ
้
18. พนักงำนต้ องไม่เรี ยกร้ องรับประโยชน์จำกกำรจัดหำ จัดซื ้อ จัดจ้ ำง ต้ องวำงตัวเป็ นกลำง และไม่ปฏิบตั กิ ำรใดๆ
ที่ทำให้ ผ้ คู ้ ำมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
19. ห้ ำมแอบอ้ ำงชื่อของบริษัทฯ ในกำรทำธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงกำรทำธุรกรรมที่วิธีกำร
ไม่ชอบธรรมทำให้ บริษัทฯ ต้ องเสื่อมเสียชื่อเสียง หรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมำย
3.6 การให้ และการรับของขวัญ
กำรให้ หรื อกำรรับของขวัญตำมประเพณี เป็ นเรื่ องที่พนักงำนแสดงถึง ควำมกตัญญูกตเวที หรื อแสดงควำมปรำรถนำ
ดีในโอกำสต่ำงๆ อย่ำงไรก็ดี กำรให้ และกำรรับของขวัญอำจส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ ซึ่ งอำจทำให้
บริษัทฯ เสียประโยชน์
แนวปฏิ บตั ิ :
1. กำรรับของขวัญ ควรเป็ นกำรรับในลักษณะทัว่ ไป ไม่เฉพำะเจำะจง มีมลู ค่ำพอสมควร ไม่ควรเกินสำมพันบำท
เหมำะสมกับโอกำสและเทศกำล ในกรณีที่พนักงำนได้ รับมำกกว่ำหนึ่งชิ ้น พนักงำนเลือกรับได้ หนึ่งชิ ้น ส่วนที่
เหลือจะส่งให้ ฝ่ำยบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลเพื่อนำไปจับฉลำกให้ พนักงำนอื่นๆ ที่ไม่ได้ รับ
2. ห้ ำมเรี ยกร้ อง หรื อรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ใดๆ จำกผู้รับเหมำ ผู้รับเหมำช่วง ลูกค้ ำ (ทัง้ ลูกค้ ำ
ภำยใน ซึ่งหมำยถึง พนักงำน และบุคคลำกรอื่นๆ ในบริ ษัทฯ และลูกค้ ำภำยนอก เช่น บริ ษัทประกันฯ บริ ษัท
รับเหมำก่อสร้ ำง เป็ นต้ น) รวมถึงคู่ค้ำ หรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ ไม่ว่ำกรณีใด
อันอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
3. หำกพนักงำนได้ รับของขวัญจำกผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ที่มีมลู ค่ำเกิน 3,000 บำท (สำมพันบำท) ไม่ว่ำจะระบุ
เป็ นของส่วนตัว แต่จำเป็ นต้ องรับไว้ เพื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ หรื อควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงบุคคล ผู้รับ
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จะต้ องรำยงำนให้ ผ้ บู งั คับบัญชำทรำบโดยเร็ว และถ้ ำผู้บงั คับบัญชำเห็นว่ำไม่มีเหตุที่จะอนุญำตให้ ผ้ รู ับยึดถือ
ไว้ เป็ นประโยชน์สว่ นบุคคล ผู้รับต้ องส่งมอบให้ กบั ผู้บงั คับบัญชำเพื่อให้ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์นนตกเป็
ั้
น
ของบริษัทฯ ทันที
4. ไม่รับหรื อให้ ของขวัญเป็ นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหำริ มทรัพย์ หรื อสิ่งของในทำนอง
เดียวกัน เพื่อประโยชน์สว่ นตน
5. กำรให้ ของขวัญ ของชำร่วย มีมลู ค่ำไม่เกินสำมพันบำท
3.7 การปฏิบัติตนต่ อบริษัทฯ และการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
พนักงำนถื อเป็ นทรัพ ย์ สินที่ มี ค่ำของบริ ษัทฯ กำรอยู่ร่วมกันในองค์กรซึ่งมีวัฒ นธรรม และควำมหลำกหลำยสำขำ
วิชำชีพ หลำกหลำยเชื ้อชำติ และศำสนำ จำเป็ นจะต้ องมีกำรส่งเสริ มให้ พนักงำนมีควำมสำมัคคี ปฏิบตั ิต่อกันอย่ำง
สุภ ำพ และให้ เกี ยรติซึ่งกันและกัน ในกรอบของนโยบำยและแนวปฏิ บัติที่ได้ กำหนดขึน้ ข้ อพึงปฏิ บัติที่กำหนดไว้
อำจจะครอบคลุมไม่ทกุ กรณีที่อำจเกิดขึ ้น ดังนัน้ เมื่อพนักงำนต้ องเผชิญปั ญหำใหม่ๆ หรื อกรณีใดๆ ที่ทวีควำมซับซ้ อน
มำกยิ่งขึ ้น ขอให้ พนักงำนปรึกษำหำรื อกับผู้บงั คับบัญชำโดยตรง หรื อผู้บงั คับบัญชำในสำยงำนของตัวเอง บริ ษัทฯ ถือ
ว่ำผู้บงั คับบัญ ชำโดยตรงเป็ นตัวแทนบริ ษัทฯ ในกำรให้ คำปรึกษำ แนะแนวทำงแก้ ไขปั ญหำต่ำงๆ และให้ หน่วยงำน
ทำงด้ ำนบริกำรงำนทรัพยำกรบุคคลของบริษัทฯ เป็ นที่พงึ่ สุดท้ ำย
แนวปฏิ บตั ิ :
1. ปฏิ บัติต่อทุกคนด้ วยควำมเสมอภำพ ไม่เลื อกปฏิ บัติ ไม่แบ่งแยกเชื อ้ ชำติ ศำสนำ ฐำนะ กำรศึกษำ หรื อ
สถำนะอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงต่อกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่
2. พนักงำนต้ องปฏิบตั ิตำมสำยบังคับบัญชำ รับคำสั่ง และรับผิดชอบงำนโดยตรงจำกผู้บงั คับบัญชำโดยตรง
ตำมสำยงำน ไม่ข้ำมสำยบังคับบัญชำ หำกไม่มีควำมจำเป็ น
3. หลี กเลี่ยงกำรวิพ ำกษ์ วิจำรณ์ ผ้ ูบงั คับบัญ ชำ และผู้ร่วมงำน อันก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลนัน้ และ
ก่อให้ เกิดควำมแตกแยกในกลุม่ พนักงำน
4. ต้ อ งมี กิริยำมำรยำทสุภ ำพ แต่ง กำยเหมำะสมต่อ กำลเทศะ ประพฤติต นให้ เหมำะสมกับ หน้ ำที่ กำรงำน
พึงรักษำเกียรติของตนเองให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคม และรักษำภำพลักษณ์ของบริษัทฯ
5. ประพฤติ ปฏิบตั ิตนตำมกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และประเพณีอนั ดีงำมอย่ำงถูกต้ องตำมควร ไม่ว่ำจะได้ ระบุไว้
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตำม ต้ องมีวินยั และจิตสำนึกที่จะประพฤติตนเช่นนันตลอดเวลำ
้
6. เมื่อเผชิญกับปั ญหำใหม่ หรื อกรณีตำ่ งๆ ที่มีควำมซับซ้ อนเกินควำมสำมำรถของพนักงำน ให้ พนักงำนปรึกษำ
ผู้บงั คับบัญชำโดยตรง หรื อผู้บงั คับบัญชำในสำยงำนตัวเองตำมลำดับขัน้
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4. กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับข้ อร้ องเรี ยนข้ ำงต้ น จะต้ องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
4.1 รวบรวมข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจริงที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับกำรฝ่ ำฝื น กำรละเว้ น หรื อไม่ปฏิบตั ติ ำมหลักจรรยำบรรณนัน้
โดยผู้ที่ดูแลข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลทัง้ หมด แก่ผ้ ูดำเนินกำรรวบรวมข้ อมูลและตรวจสอบข้ อ
ร้ องเรี ยน
4.2 ประมวลผล และวิเครำะห์ผลของข้ อมูลเพื่อทำกำรพิจำรณำหำต้ นเหตุว่ำมีกำรกระทำใดที่ฝ่ำฝื น ละเว้ น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมหลักจรรยำบรรณนันหรื
้ อไม่ และรำยงำนกำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลแก่ผ้ ทู ี่มี
อำนำจสัง่ กำรในเรื่ องนันๆ
้ ต่อไป
4.3 รำยงำนข้ อเท็จจริงต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อสอบสวนหำข้ อเท็จจริ ง และกำหนดมำตรกำรดำเนินกำรเพื่อ
ระงับกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ำมหลักจรรยำบรรณของบริษัทฯ
4.4 แจ้ งผลให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทรำบ หำกผู้ร้องเรี ยนเปิ ดเผยตน
4.5 ในกรณี ที่ เป็ นเรื่ อ งส ำคัญ ที่ อ ำจมี ผ ลกระทบ และสร้ ำงควำมเสี ย หำยต่ อ บริ ษั ท ฯ อย่ ำ งมี นั ย ส ำคัญ
ผู้รับผิดชอบควรรำยงำนต่อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำร และประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร เพื่ อพิจำรณำ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบ

5. การคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้ กับผู้ท่ รี ายงาน หรื อผู้ท่ ใี ห้ ความร่ วมมือในการ
รายงาน
ผู้ที่รำยงำน หรื อผู้ที่ให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริงจะต้ องได้ รับควำมคุ้มครอง และให้ ควำมเป็ นธรรม โดย
บริษัทฯ ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี ้
5.1 ผู้ร้องเรี ยนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยนันจะไม่
้
ปลอดภัย แต่หำกมีกำร
เปิ ดเผย ตนเองก็ จ ะได้ รับกำรรำยงำนควำมคืบหน้ ำและชีแ้ จงข้ อเท็จ จริ งให้ ท รำบได้ หรื อบรรเทำควำม
เสียหำยที่เกิดขึ ้นจริงได้ สะดวกและรวดเร็วมำกขึ ้น
5.2 ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับข้ อร้ องเรี ยนจะเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นควำมลับ และจะเปิ ดเผยเท่ำที่จำเป็ น
และคำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้รำยงำน หรื อผู้ให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้ อมูล
โดยจะได้ รับกำรประกันจำกบริ ษัทฯ ว่ำจะไม่เป็ นเหตุ หรื อถือเป็ นเหตุที่จะเลิกจ้ ำง ลงโทษ หรื อดำเนินกำรใด
ที่เกิดผลร้ ำยต่อพนักงำนดังกล่ำว
5.3 ผู้ที่ได้ รับควำมเดือดร้ อนเสียหำย จะได้ รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้ วยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสม
และเป็ นธรรม

6. การลงโทษ
บริ ษัทฯ จะพิจำรณำลงโทษทำงวินยั ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กรณีที่ทำผิดกฎหมำย จะดำเนินกำรส่งต่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่
ของรัฐเป็ นผู้พิจำรณำดำเนินกำรต่อไปทำงกฎหมำย
40 | 137

7. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
จรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ จดั ทำขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทำงหรื อกรอบในกำรกำหนดจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของ
บริษัทฯ โดยประกอบด้ วยเนื ้อหำ 2 ส่วน ได้ แก่
1. หลักกำรพื ้นฐำน หลักกำรสำคัญที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ควรยึดถือเป็ นกรอบในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ กรณีมีประเด็น
หรื อปั ญหำที่ยำกต่อกำรพิจำรณำตัดสินใจ นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจำรณำหำทำงเลือกที่ไม่ขดั ต่อหลักกำร
พื ้นฐำนนี ้
2. แนวปฏิ บัติต ำมหลักกำรพื น้ ฐำน แนวทำงที่ จ ะช่วยให้ นักลงทุน สัม พัน ธ์ ป ฏิ บัติห น้ ำที่ ได้ ส อดคล้ องกับ
หลักกำรพื ้นฐำน นักลงทุนสัมพันธ์ ควรพิจำรณำควำมเหมำะสมและอำจกำหนดแนวปฏิบตั ิอื่นๆ เพิ่มเติมที่
จะช่วยให้ กำรปฏิบตั งิ ำนนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นไปอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม
หลักการพืน้ ฐาน
1. นักลงทุน สัม พันธ์ ต้องเปิ ด เผยข้ อ มูลที่ ส ำคัญ และจ ำเป็ น ต่อกำรตัดสิน ใจลงทุน อย่ำงถูกต้ อง เพี ยงพอ
และทันเวลำ
2. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์สว่ นตนและผู้อื่น
3. นักลงทุนสัม พันธ์ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเท่ำเทียม และเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกำสให้ บุคคลที่ เกี่ ยวข้ อง
ทุกกลุม่ สำมำรถเข้ ำถึงและสอบถำมข้ อมูลได้
4. นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องปฏิ บตั ิหน้ ำที่ด้ วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ตในวิชำชีพ บนพื น้ ฐำนของหลักกำรของควำม
เท่ำเที ยมกัน ไม่มี กำรเลื อกปฏิ บัติบนอำมิ สสิ นจ้ ำงใดๆ ที่ เป็ น เหตุจูงใจส่วนบุค คลและเอื อ้ ประโยชน์
ส่วนตนมำกกว่ำผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบัตติ ามหลักการพืน้ ฐาน
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ น อย่ างถูกต้ อง เพียงพอ และทันเวลา
1.1 นักลงทุน สัม พัน ธ์ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ ถูกต้ อง เพี ยงพอ และทัน เวลำ โดยปฏิ บัติตำมข้ อกำหนดของ
หน่วยงำนทำงกำร เช่น สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ วิจำรณญำณในกำรให้ ข้อมูลต่ำงๆ อย่ำงระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุน
สัมพันธ์สำมำรถปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลได้ หำกพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำข้ อมูลดังกล่ำวเป็ นควำมลับทำงกำรค้ ำ
หรื อเป็ นข้ อมูลที่อำจทำให้ บริษัทฯ เสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้
1.3 นักลงทุนสัมพันธ์ ควรพิจำรณำกำรให้ ข้อมูลต่ำงๆ ให้ มีควำมชัดเจน และมีรำยละเอียดเพียงพอต่อกำร
ทำควำมเข้ ำใจ เช่น กำรชี แ้ จงข้ อมูลหรื อเหตุผลที่ ทำให้ ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ฯ เปลี่ ยนแปลง
มำกกว่ำร้ อยละ 20 และ/หรื อ ข้ อมูลใน MD&A ควรมีคำอธิ บำยที่ชัดเจน ทำให้ เข้ ำใจถึงที่มำที่ไปและ
เหตุผลของกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่ำงๆ ได้
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1.4 ในกรณี ที่มี ข่ำวลื อ หรื อข่ำวรั่ว นัก ลงทุนสัม พันธ์ ค วรรี บ ด ำเนิน กำรชี แ้ จงข้ อเท็ จ จริ งให้ แก่ส ำธำรณะ
โดยปฏิ บตั ิตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทยเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศของ
บริษัทจดทะเบียน
1.5 นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่ถูกต้ อง ด้ วยเจตนำรมย์ ในกำรผลักดันให้ มีกำรซือ้ หุ้นของ
บริษัทฯ
1.6 นักลงทุนสัมพันธ์ควรกำหนดช่องทำงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อแหล่งข้ อมูลให้ กบั ผู้ใช้ ข้อมูลได้ รับทรำบอย่ำง
เท่ำเทียมกัน
2. การดูแลและรั กษาข้ อมูลภายใน
2.1 บริ ษัทจดทะเบียนควรกำหนดแนวทำงในกำรดูแลข้ อมูลภำยใน เช่น กำหนดและจำกัดบุคคลที่สำมำรถ
เข้ ำถึงข้ อมูลภำยในได้ โดยนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีสิทธิ์ เข้ ำถึงข้ อมูลภำยในต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำว
ให้ บคุ คลอื่นทรำบจนกว่ำจะมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสำธำรณะตำมกฎเกณฑ์ตำ่ งๆ แล้ ว
2.2 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรดูแลข้ อมูลภำยในให้ ถกู ต้ อง เช่น ข้ อมูลที่มี
นัยสำคัญ ต่อผลกำรดำเนินงำน ควรมีกำรเปิ ดเผยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย
ให้ ทรำบทัว่ กันก่อนมีกำรเปิ ดเผยให้ กบั ผู้ลงทุนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพำะเจำะจง
2.3 บริ ษั ทจดทะเบี ยนควรก ำหนดหลักเกณฑ์ ในกำรซื อ้ ขำยหุ้นของบริ ษั ท ฯ ให้ แก่ นักลงทุน สัม พัน ธ์ เช่น
กำหนดช่วงเวลำในกำรห้ ำมซื อ้ ขำยหุ้น และกำรรำยงำนกำรซื อ้ ขำยหุ้นให้ แก่ฝ่ำย Compliance หรื อ
หน่วยงำนอื่นใดที่ได้ รับมอบหมำย เช่น เลขำนุกำรบริษัท เป็ นต้ น
2.4 นักลงทุนสัมพันธ์ควรกำหนดช่วงเวลำงดรับนัดหรื อตอบคำถำมเกี่ยวกับผลประกอบกำรในอนำคตอันใกล้
ให้ แก่นกั วิเครำะห์ และนักลงทุน (Quiet Period) ทังนี
้ ้ เนื่องจำกนักลงทุนสัมพันธ์ของแต่ละบริ ษัทจะเริ่ ม
รับรู้ข้อมูลงบกำรเงินในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน ดังนัน้ นักลงทุนสัมพันธ์จึงควรพิจำรณำกำหนดช่วงเวลำ
Quiet Period ให้ เหมำะสมและใกล้ เคียงกับช่วงเวลำที่เริ่ มรับทรำบตัวเลขให้ มำกที่สดุ เช่น อย่ำงน้ อย 2
สัปดำห์ก่อนเปิ ดเผยงบกำรเงิน
2.5 กรณี มี กำรจัดประชุมนักวิเครำะห์ก่อนประกำศงบกำรเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัม พันธ์ ควร
ดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในกำรให้ ข้อมูล โดยต้ องไม่ให้ ข้อมูล
ใดๆ ที่มีข้อกำหนดห้ ำมเอำไว้ เช่น ตัวเลขประมำณกำรรำยได้ และกำไรของงวดกำรเงินนันๆ
้
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเท่ าเทียมและเป็ นธรรม
3.1 นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องเปิ ดโอกำสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียมีโอกำสเข้ ำถึงข้ อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทังนี
้ ้ รู ปแบบ
กิจกรรมที่จดั ให้ บคุ คลแต่ละกลุ่มอำจแตกต่ำงกันได้ ตำมควำมเหมำะสม แต่ข้อมูลที่ให้ ต้องเป็ นข้ อมูลที่
เท่ำเทียมกันและไม่ทำให้ ฝ่ำยหนึง่ ฝ่ ำยใดเสียเปรี ยบ หรื อเสียโอกำสในกำรลงทุน
3.2 นักลงทุนสัมพันธ์ ควรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียติดต่อและสอบถำมข้ อสงสัยได้ ตำมควำมเหมำะสม
โดยไม่เลือกปฏิบตั ทิ ี่จะติดต่อแต่เฉพำะบุคคลกลุม่ หนึง่ กลุ่มใดเป็ นพิเศษ
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3.3 นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่นำเสนอในกำรประชุมเฉพำะกลุ่มให้ สำธำรณะรับทรำบโดยทัว่ กัน
และทันทีที่สำมำรถทำได้ เช่น ควรนำ Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มำเผยแพร่
บนเวบไซต์ของบริษัทฯ ภำยหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ ้นโดยเร็ว
3.4 นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ค วรใช้ ค วำมระมัด ระวัง ในกำรสื่ อ สำรข้ อ มูล ผ่ำ นทำงเครื อ ข่ำยทำงสัง คม (Social
Network) โดยนักลงทุนสัมพันธ์ สำมำรถติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรเพื่อช่วยให้ เข้ ำใจมุมมองของนักลงทุนได้
แต่หำกพบประเด็นที่ก่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจคลำดเคลื่อน และจำเป็ นต้ องชี ้แจง นักลงทุนสัมพันธ์ควรแจ้ ง
ข้ อมูล ผ่ำนทำงระบบของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยให้ ทุกฝ่ ำยรับทรำบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกัน
ปัญหำกำรให้ ข้อมูลเฉพำะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
3.5 นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ดังนี ้
3.5.1 กำรปฏิบตั ติ อ่ นักลงทุน
- นักลงทุนสัมพันธ์ ควรปฏิบตั ิต่อนักลงทุนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็ นนักลงทุนรำย
ใหญ่หรื อรำยเล็ก
- นักลงทุนสัมพันธ์ ควรให้ โอกำสแก่นักลงทุนรำยบุคคลได้ เข้ ำถึงข้ อมูลในระดับที่เท่ำเทียมกับ
นักวิเครำะห์และนักลงทุนสถำบัน
- นักลงทุนไม่ควรเลิกปฏิบตั ิในกำรรับ นัดประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุนสถำบัน
หรื อกลุ่มนักลงทุน หำกไม่สำมำรถรับนัดได้ ทกุ กลุม่ นักลงทุนสัมพันธ์ควรกำหนดหลักเกณฑ์ใน
กำรรับนัดที่ชดั เจนและเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ำย
- ในกำรจัดกิจกรรมให้ แก่นกั ลงทุน เช่น กำรเยี่ยมชมกิจกำรและกำรพบปะนักลงทุน นักลงทุน
สัมพันธ์ควรดำเนินกำรโดยพิจำรณำถึงประโยชน์ของบริ ษัทและควำมคุ้มค่ำของทรัพยำกรที่จะ
ใช้ เป็ นที่ตงั ้
3.5.2 กำรปฏิบตั ติ อ่ นักวิเครำะห์
- ในกำรประชุมนักวิเครำะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรเชิญ และเปิ ดโอกำสให้
นักวิเครำะห์จำกทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้ เข้ ำร่วมอย่ำงเท่ำเทียมกัน
- นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ สิ่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่นกั วิเครำะห์เพื่อจูงใจหรื อโน้ มน้ ำว
ให้ เขียนบทวิเครำะห์ให้ แก่บริษัทฯ และ/หรื อ ให้ เขียนบทวิเครำะห์ในเชิงบวกเท่ำนัน้
- นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ค วรเคำรพในผลงำนและควำมเห็ น ของนัก วิ เครำะห์ แต่ส ำมำรถชี แ้ จง
ข้ อเท็จจริงที่ถกู ต้ องได้ หำกเห็นว่ำมีกำรใช้ หรื อให้ ข้อมูลที่คลำดเคลื่อน
3.5.3 กำรปฏิบตั ติ อ่ สื่อมวลชน
- นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ค วรให้ ข้ อ มูล และเปิ ด โอกำสให้ สื่ อ มวลชนได้ รั บ ทรำบข้ อ มูล ตำมควำม
เหมำะสม
- นักลงทุนสัม พันธ์ ไม่ควรใช้ เงื่ อนไขในกำรทำธุ รกิ จกับสื่ อมวลชน เช่น กำรลงโฆษณำในสื่ อ
เพื่อให้ สื่อมวลชนนำเสนอข่ำวหรื อให้ ควำมเห็นในเชิงบวกแก่บริ ษัทฯ
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- นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ สิ่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจหรื อ โน้ มน้ ำวให้
สื่อมวลชนเขียนบทควำมหรื อข่ำวให้ แก่บริษัทฯ ในเชิงสร้ ำงข่ำวที่ไม่เป็ นจริง
3.5.4 กำรปฏิบตั ติ อ่ หน่วยงำนทำงกำร
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ควำมร่วมมือในกำรให้ ข้อมูลแก่หน่วยงำนทำงกำรตำที่ถกู ร้ องขอ
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ควำมร่วมมือในกำรให้ ข้อมูลแก่หน่วยงำนทำงกำรตำมที่ถกู ร้ องขอ
3.5.5 กำรปฏิบตั ติ อ่ บุคคลภำยในองค์กร
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรประสำนงำนให้ ผ้ บู ริหำรของบริษัทฯ ได้ พบปะกับผู้มีสว่ นได้ เสียต่ำงๆ ตำม
โอกำสที่สมควร
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริ หำรได้ รับทรำบถึงข้ อมูล ต่ำงๆ ที่
จะช่วยสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ แก่บริ ษัทฯ เช่น ผลกำรดำเนินงำนกิจกรรมด้ ำนนักลงทุนสัม พันธ์
ควำมเห็นจำกนักวิเครำะห์และนักลงทุน และข้ อมูลควำมเคลื่อนไหวในตลำดทุน เป็ นต้ น
3.5.6 กำรปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ เช่น สถำบันกำรเงินและบริษัท Credit Rating
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ข้อมูลแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียอื่นๆ ในระดับที่เท่ำเทียมกัน ยกเว้ นแต่มีควำม
จำเป็ นอื่นใดในกำรดำเนินธุรกิจ เช่น ต้ องให้ ข้อมูลภำยในประกอบกำรขอสินเชื่อโครงกำรจำก
สถำบันกำรเงิน ในกรณีนี ้ นักลงทุนสัมพันธ์ต้องดำเนินกำรด้ วยควำมระมัดระวังและต้ องขอให้
ผู้ที่ได้ รับข้ อมูลภำยในลงนำมในสัญญำรักษำควำมลับไว้ ด้วย
4. การปฏิบัตหิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
4.1 นักลงทุนสัมพันธ์ ควรหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ อันเป็ นกำรขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เช่น กำรใช้
ทรัพย์สินหรื อข้ อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตน
4.2 นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกควำมสัมพันธ์และข้ อมูลที่ได้ จำกกำรทำหน้ ำที่
นักลงทุนสัมพันธ์ให้ แก่บริษัทฯ
4.3 นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่ำจะเป็ นรู ปแบบใดก็ตำม ในกำรเลือกดำเนิน
กิจกรรมหรื อเข้ ำร่ วมกิจกรรมกับหน่วยงำนภำยนอก เช่น กำรเลือกเข้ ำร่ วม Roadshow กับเฉพำะบำง
บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิประโยชน์พิเศษบำงอย่ำง เป็ นต้ น
4.4 นักลงทุนสัมพันธ์พงึ ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและจรรยำบรรณพนักงำนต่ำงๆ ที่บริษัทฯ ได้ กำหนดไว้
5. เรื่องอื่นๆ
5.1 นักลงทุนสัมพันธ์ควรแต่งกำยให้ เหมำะสมกับสถำนที่และกิจกรรมที่เข้ ำร่วม
5.2 นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ ข้อมูลในเชิงลบหรื อให้ ร้ำยแก่บริษัทคูแ่ ข่งหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต่ำงๆ
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จริยธรรมธุรกิจ
2. จริยธรรมธุรกิจ
2.1 จริยธรรมต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ด้ วยควำมมุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ และมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย ทังในเรื
้ ่ องกำรดำเนินธุรกิจและเรื่ องบุคลำกร บริ ษัทฯ จึงกำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ผู้บริหำร และพนักงำนเพื่อยึดถือเป็ นพื ้นฐำนในกำรดำเนินงำน ดังนี ้
1. จริยธรรมต่ อผู้ถือหุ้น
1.1 ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินกำรใดๆ ด้ วยควำมบริ สทุ ธิ์ใจและเป็ นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นทังรำยใหญ่
้
และรำยย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุม่ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
1.2 บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้ มีควำมเจริญก้ ำวหน้ ำ มัน่ คง และก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น
1.3 ปฏิบตั ิหน้ ำที่และตัดสินใจด้ วยควำมสำมำรถ และควำมระมัดระวัง โดยกำรประยุกต์ควำมรู้ ประสบกำรณ์
ควำมชำนำญ และทักษะกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงสุดควำมสำมำรถในทุกกรณี
1.4 รำยงำนสถำนะและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันสม่ำเสมอ และครบถ้ วน
ตำมควำมเป็ นจริง
1.5 ไม่แสวงหำผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้ที่เกี่ ยวข้ อง โดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัทฯ ที่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณะ
1.6 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
1.7 ไม่ดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะซึง่ อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
2. จริยธรรมต่ อลูกค้ า
2.1 กำรพัฒนำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์อนั เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริ ษัทฯ กำรให้ บริกำรต่ำงๆ ที่มีคณ
ุ ภำพ และปฏิบตั ิ
ตำมสัญ ญำ ข้ อ ตกลง หรื อเงื่ อนไขต่ำงๆ ที่ มี ต่อ ลูก ค้ ำ อย่ำ งโปร่ ง ใส และเท่ำเที ยมกัน ในกรณี ที่ จ ะไม่
สำมำรถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บเจรจำกับลูกค้ ำ เป็ นกำรล่วงหน้ ำเพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิด
ควำมเสียหำย
2.2 มุ่งมั่นในกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ ใจให้ กับลูกค้ ำให้ ได้ รับกำรบริ กำรอย่ำงมีคุณภำพที่ดีเลิศ
ภำยใต้ ควำมปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมำะสม รวมทังยกระดั
้
บมำตรฐำนให้ สงู ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
2.3 เปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริกำรอย่ำงครบถ้ วนถูกต้ อง ทันต่อเหตุกำรณ์ และไม่บดิ เบือนข้ อเท็จจริ ง
รวมทังรั้ กษำสัมพันธภำพที่ดีและยัง่ ยืน
2.4 จัดระบบกำรบริ กำรลูกค้ ำ และเปิ ดช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อให้ ลูกค้ ำสำมำรถร้ องเรี ยนควำมไม่พอใจ และ
และดำเนินกำรอย่ำงดีที่สดุ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรลูกค้ ำอย่ำงรวดเร็ ว
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2.5 ให้ ควำมสำคัญ ในกำรรักษำข้ อมูลที่ เป็ นควำมลับของลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ และไม่นำข้ อมูลดังกล่ำวมำ
ใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
3. จริยธรรมต่ อคู่ค้า
3.1 ปฏิบตั ติ ำมสัญญำ ข้ อตกลง และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีตอ่ คูค่ ้ ำอย่ำงเคร่งครัดโปร่งใส และเท่ำเทียมกัน
3.2 ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จำ่ ยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ ำกับคูค่ ้ ำโดยไม่สจุ ริ ต
3.3 ในกรณี ที่ไม่ส ำมำรถปฏิ บัติตำมเงื่ อนไขได้ จ ะรี บแจ้ งให้ คู่ค้ำทรำบล่วงหน้ ำเพื่ อร่ วมกันพิจ ำรณำหำแนว
ทำงแก้ ไขปัญหำด้ วยหลักแห่งควำมสมเหตุสมผล
4. จริยธรรมต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
4.1 ปฏิบตั ิตอ่ คู่แข่งทำงกำรค้ ำอย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนของกำรได้ รับ ผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
ำย
4.2 ประพฤติปฏิบตั ภิ ำยใต้ กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม
4.3 ไม่แสวงหำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำด้ วยวิธีกำรที่ไม่สจุ ริตหรื อไม่เหมำะสม
4.4 ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำด้ วยกำรกล่ำวหำในกำรร้ ำย โดยปรำศจำกควำมจริง
5. จริยธรรมต่ อเจ้ าหนี ้
5.1 ปฏิบตั ติ ำมสัญญำ ข้ อตกลง และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีตอ่ เจ้ ำหนี ้อย่ำงเคร่งครัดโปร่งใสและเท่ำเทียมกัน
5.2 รำยงำนฐำนะทำงกำรเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ยควำมซื่ อ สัต ย์ ถู ก ต้ อง และตรงเวลำให้ แก่ เจ้ ำ หนี อ้ ย่ ำ ง
สม่ำเสมอ
5.3 ในกรณีที่จะไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข จะรี บแจ้ งและเจรจำกับเจ้ ำหนี ้เป็ นกำรล่วงหน้ ำ เพื่อร่วมกันหำ
แนวทำงแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดควำมเสียหำย
6. จริยธรรมต่ อพนักงาน
6.1 ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม และเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิ บตั ิ
งำนของพนักงำนแต่ละคน
6.2 กำรแต่งตัง้ กำรโยกย้ ำย รวมทัง้ กำรให้ รำงวัล และกำรลงโทษพนักงำน ต้ องกระทำด้ วยควำมเสมอภำค
บริ สทุ ธิ์ใจ และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนของควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม รวมทังกำรกระท
้
ำ หรื อกำร
ปฏิบตั ขิ องพนักงำนนันๆ
้
6.3 ปฏิบตั ิต่อพนักงำนบนพืน้ ฐำนแห่งควำมยุติธรรม และให้ ควำมสำคัญต่อกำรพัฒ นำกำรถ่ำยทอดควำมรู้
และควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้ โอกำสกับพนักงำนอย่ำงทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ
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6.4 ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และข้ อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด
6.5 ดูแลรักษำสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ มี ควำมปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภำพ ร่ ำงกำย และทรัพย์ สินของ
พนักงำนอยูเ่ สมอ
6.6 บริ หำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงในกำรปฏิ บัติ
หน้ ำที่ของพนักงำน
6.7 รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค
6.8 ส่งเสริมให้ พนักงำนเข้ ำใจในเรื่ องจริยธรรมและบทบำทหน้ ำที่ เพื่อส่งเสริมให้ เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของ
จริยธรรมอย่ำงทัว่ ถึงทังบริ
้ ษัทฯ
6.9 ส่งเสริ มให้ พนักงำนมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดทิศทำงในกำรทำงำน รวมถึงกำรแก้ ไขปั ญหำของหน่วยงำน
และบริษัทฯ โดยรวม
6.10 ส่งเสริมให้ พนักงำนได้ รับกำรอบรมเพิ่มเติมในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำที่กำรงำน
6.11 ส่งเสริมให้ พนักงำนเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
7. จริยธรรมต่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
7.1 ไม่กระทำกำรใดๆ ที่สง่ ผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดล้ อมเกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด
7.2 ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันดีงำม และ/หรื อ เป็ นกำรส่งเสริมอบำยมุข
7.3 ให้ ควำมสำคัญกับกิจกรรมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดกำรพัฒนำสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้ อมมุ่ง
สร้ ำงสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
7.4 ให้ กำรสนับ สนุน ในกิ จกรรมที่ ก่อให้ เกิ ดสำธำรณประโยชน์ อำทิ กำรลดกำรใช้ พ ลังงำน และทรัพ ยำกร
ธรรมชำติ เป็ นต้ น
7.5 ปลูกฝังจิตสำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นในบริษัทฯ และพนักงำนทุกระดับอย่ำง
ต่อเนื่อง
7.6 ให้ ควำมร่วมมือและควบคุมให้ มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง
7.7 ให้ กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ ว และมีประสิทธิ ภำพต่อเหตุกำรณ์ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
อัน เนื่ อ งมำจำกกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ฯ โดยให้ ค วำมร่ วมมื ออย่ำงเต็ม ที่ กับ เจ้ ำหน้ ำ ที่ ภ ำครัฐ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
7.8 จัดให้ มีระบบร้ องทุกข์ในเรื่ องที่อำจมีผลกระทบต่อชุมชนดำเนินกำรตรวจสอบสำเหตุปรับปรุงแก้ ไข และแจ้ ง
ผลกำรดำเนินงำนให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ทรำบในเวลำอันควร
7.9 ส่งเสริมให้ มีกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์ตอ่ ชนรุ่นหลัง

47 | 137

2.2 จริยธรรมว่ าด้ วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
1. พนักงำนทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องทำควำมเข้ ำใจกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำที่ และ ควำมรับผิดชอบของตน
โดยตรงให้ ถี่ถ้วน และปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด หำกไม่แน่ใจให้ ขอคำปรึกษำจำกสำนักกฎหมำย ห้ ำมปฏิบตั ิ
ไปตำมควำมเข้ ำใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
2. บริ ษัทฯ จัดรวบรวมกฎหมำย กฎและระเบียบของทำงรำชกำรให้ เป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้ พนักงำนศึกษำและให้
กำรอบรมด้ ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องแก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสมพอควร
3. บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครัด ให้ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในหลักสิทธิ มนุษยชน
สำกลแก่พนักงำน เพื่อนำไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึ่งในกำรดำเนินงำน และไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลักสิ ทธิ
มนุษยชนสำกล
4. เมื่อพนักงำนต้ องไปปฏิบตั ิงำนในต่ำงประเทศ พนักงำนควรศึกษำกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศปลำยทำงก่อนกำรเดินทำง เพื่อให้ แน่ใจว่ำโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ กำรบริ กำร และ
อุป กรณ์ แ ละเอกสำรที่ น ำไปด้ วย รวมถึ ง เอกสำรในกำรเดิน ทำง วัต ถุป ระสงค์ ข องกำรเดิน ทำง และกำร
ปฏิบตั ิงำนในประเทศปลำยทำงไม่ผิดกฎหมำยไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ
ปลำยทำง

2.3 จริยธรรมว่ าด้ วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและการเป็ นกลางทางการเมือง
บริ ษัทฯ เคำรพควำมแตกต่ำงด้ ำนวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น โดยไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ น
กำรขัดต่อวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีนนๆ
ั ้ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. บริ ษั ทฯ ให้ ควำมส ำคัญ ในกำรเป็ นกลำงทำงกำรเมื อง ไม่เข้ ำไปมี ส่วนร่ วมและไม่ฝักใฝ่ พรรคกำรเมื องใด
พรรคกำรเมืองหนึง่ หรื อผู้มีอำนำจทำงกำรเมืองคนใดคนหนึง่
2. บริ ษัทฯ ไม่นำเงินทุน หรื อทรัพยำกรของบริ ษัทฯ ไปใช้ ในกำรสนับสนุนแก่พรรคกำรเมือง หรื อนักกำรเมืองใดๆ
ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
3. บริ ษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในกำรหำเสียง หรื อ โฆษณำให้ พรรคกำรเมือง หรื อนักกำรเมืองใดๆ ในพื ้นที่ของบริ ษัทฯ
รวมถึงไม่ใช้ ทรัพยำกรและทรัพย์สินของบริษัทฯ ในกำรนัน้
4. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ พนักงำนทุกระดับไปใช้ สิทธิเลือกตังตำมรั
้
ฐธรรมนูญ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะให้ กำร
สนับสนุนทำงกำรเงินไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อมแก่นกั กำรเมือง หรื อพรรคกำรเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์
ของนักกำรเมืองหรื อพรรคกำรเมืองนันๆ
้
5. พนักงำนทุกระดับของบริ ษัทฯ สำมำรถใช้ สิทธิทำงกำรเมืองที่พึงมีโดยเป็ นกำรกระทำในนำมของแต่ละบุคคล
รวมทังไม่
้ ใช้ ตำแหน่งในบริษัทฯ หรื อชื่อ หรื อตรำบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้ จ่ำยเงินอุดหนุน หรื อให้ กำรสนับสนุนแก่
นักกำรเมืองหรื อพรรคกำรเมืองใดๆ
6. ยึดมัน่ ในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมให้ พนักงำนใช้ สิทธิเลือกตังตำมรั
้
ฐธรรมนูญ
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2.4 จริยธรรมว่ าด้ วยการขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กำรกระทำใดๆ ของบริษัทฯ จะยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ และจะไม่เกี่ยวข้ องในกิจกรรมที่อำจก่อให้ เกิด
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. พนักงำนทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ
2. กำรกระทำและกำรตัดสินใจใดๆ ของพนักงำนทุกระดับจะต้ องปรำศจำกอิทธิพลของควำมต้ องกำรส่วนตัว
หรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับพนักงำนนันๆ
้ ไม่วำ่ โดยสำยเลือด หรื อของบุคคลอื่นที่ร้ ูจกั ส่วนตัวเป็ นกำรเฉพำะ
และใช้ รำคำที่ยตุ ธิ รรม เหมำะสม เสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก เมื่อต้ องตัดสินใจ หรื ออนุมตั ริ ำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ รำยงำนผู้บงั คับบัญชำ หรื อ ผู้มีส่วนร่วมในกำรอนุมตั ิ และให้ ถอนตัว
จำกกำรมีสว่ นร่วมในรำยกำรนันๆ
้
3. พนักงำนทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตำมระเบียบวิธีของบริ ษัทฯ ตำมมำตรฐำนเดียวกัน โดยปฏิบตั ิงำน
ให้ เต็มเวลำให้ แก่บริษัทฯ อย่ำงสุดกำลังควำมสำมำรถ โดยไม่เบียดบังเวลำในงำนไปทำธุรกิจอื่นใดภำยนอกที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
4. พนักงำนทุกระดับของบริ ษั ทฯ ต้ องหลีกเลี่ ยงกำรมี ส่วนเกี่ ยวข้ องทำงกำรเงิน และ/หรื อ ควำมสัม พันธ์ กับ
บุคคลภำยนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องเสียผลประโยชน์ หรื อก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
หรื อขัดขวำงกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ผู้บริ หำร และพนักงำนทุก
คนจะต้ องไม่ขดั กับผลประโยชน์หลักของบริ ษัทฯ

2.5 จริยธรรมว่ าด้ วยรายการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทฯ ยึดถือแนวทำงดังต่อไปนี ้ ในกำรดำเนินงำนให้ รำยกำรที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ ำปกติ
ทัว่ ไป และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ข้ อ บัง คับ ประกำศ ค ำสั่ง หรื อ ข้ อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย รวมถึง กำรปฏิ บัติต ำม
ข้ อกำหนดเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวข้ องกัน และกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยทรัพย์สินที่
สำคัญของบริษัทฯ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี
2. ในกำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวข้ องกันภำยใต้ ประกำศของตลำดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทยจะต้ องเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกันอย่ำงเคร่งครัด
3. ในกรณีที่จำเป็ นต้ องทำรำยกำรที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง ให้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นหลัก และให้ ทำ
รำยกำรนันเสมื
้ อนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดยกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนที่ เกี่ยวข้ อง
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กับรำยกำรนันๆ
้ ต้ องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ และต้ องรำยงำนกำรมีส่วนได้ ส่วนเสียให้ คณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรื อ ผู้บงั คับบัญชำรับทรำบด้ วย

2.6 จริยธรรมว่ าด้ วยการรั กษาความลับและการใช้ ข้อมูลภายใน
กำรป้องกันข้ อมูลภำยในมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมสำเร็ จของบริ ษัทฯ รวมทังมี
้ ควำมสำคัญต่อควำมมัน่ คงใน
อำชีพกำรงำนของพนักงำนทุกคนด้ วย เพื่อให้ กำรให้ ข้อมูลข่ำวสำรต่อบุคคลภำยนอกเป็ นไปในแนวทำงที่จะไม่เกิดผล
เสียหำยต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริ ษัทฯ จึงกำหนดให้ มีจริยธรรมเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
ดังนี ้
1. พนักงำนทุกระดับของบริ ษัทฯ ควรรักษำข้ อมูลภำยใน และเอกสำรที่ไม่สำมำรถเปิ ดเผยต่อ บุคคลภำยนอก
อันนำไปสู่กำรแสวงหำผลประโยชน์ เพื่ อตนเอง หรื อครอบครัว หรื อพวกพ้ องในทำงมิ ชอบ เช่น ข้ อมูลที่ มี
ผลกระทบต่อรำคำหุ้น ควำมลับทำงกำรค้ ำ สูตรกำรประดิษฐ์ คดิ ค้ นต่ำงๆ ซึง่ ถือเป็ นสิทธิของบริษัทฯ
2. พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ จะไม่นำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลอื่น
3. พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ ที่ได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องเก็บรักษำ หรื อใช้ ข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงระมัดระวัง
4. บริ ษัทฯ กำหนดให้ ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับคู่สัญ ญำ และข้ อตกลงที่ มีไว้ กับคู่สัญญำถื อเป็ นควำมลับที่ไม่อำจ
เปิ ดเผยให้ บคุ คลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกบริษัทฯ และคูส่ ญ
ั ญำเท่ำนัน้
5. บริ ษัทฯ ควรจัดให้ มีมำตรกำรและระบบควบคุมดูแลข้ อมูลบริ ษัทฯ ภำยในฝ่ ำยหรื อแผนกของตนอย่ำงรัดกุม
เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้อมูลภำยในที่สำคัญของบริ ษัทฯ เปิ ดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่อย่ำงเป็ นทำงกำร
โดยให้ ถือว่ำมำตรกำรและระบบควบคุมนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงที่ สำคัญของบริ ษัทฯ
ด้ วย
6. บริ ษัทฯ มอบหมำยให้ เป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บงั คับบัญชำในลำดับขันต่
้ ำงๆ ที่จะต้ องควบคุม
ดูแลไม่ให้ มีกำรรั่วไหลของข้ อมูล และข่ำวสำรที่สำคัญของบริ ษัทฯ ออกสู่ภำยนอก โดยพนักงำนในสำยบังคับ
บัญชำของตนก่อนกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็ นทำงกำรของบริษัทฯ
7. กำรใช้ ข้อมูลภำยในร่วมกันของพนักงำนจะต้ องอยูใ่ นกรอบหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบเท่ำที่พนักงำนพึงได้ รับ
มอบหมำยเท่ำนัน้
8. พนักงำนทุกระดับของบริ ษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของบริ ษัทฯ แม้ พ้นสภำพ หรื อสิน้ สุดกำร
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ไปแล้ ว
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2.7 จริยธรรมว่ าด้ วยการให้ หรื อรั บของขวัญ หรื อทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อ่ ืนใด
บริ ษัทฯ กำหนดให้ กำรให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดเป็ นไปตำมกำรกระทำในวิสยั ที่สมควร
แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจของบริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. พนักงำนทุกระดับ และ/หรื อ ครอบครัว ไม่เรี ยกร้ องของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจำกผู้รับเหมำ
ผู้ค้ำ ผู้ขำย ผู้ร่วมทุน หรื อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
2. ในกรณี ที่ผ้ ูบงั คับบัญ ชำพิจำรณำว่ำไม่สมควรรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อ ประโยชน์อื่นใด ให้ ส่งคืนแก่
ผู้ให้ โดยทันที ถ้ ำไม่สำมำรถส่งคืนได้ ให้ สง่ มอบแก่ผ้ บู งั คับบัญชำ เพื่อให้ เป็ นสิทธิของบริษัทฯ
3. ของขวัญที่มอบให้ แก่บริ ษัทฯ และมีคณ
ุ ค่ำแก่กำรระลึกถึงเหตุกำรณ์ที่สำคัญๆ ของบริ ษัทฯ เช่น เมื่อมีกำรลง
นำมสัญ ญำร่ วมทุนต่ำงๆ ของบริ ษั ทฯ เมื่ อ มี กำรรับรำงวัลต่ำงๆ หรื อของที่ ระลึกจำกกำรร่ วมในกิ จ กรรม
ช่วยเหลือสังคม ฯลฯ อนุญำตให้ พนักงำนทุกระดับรับแทนบริ ษัทฯ ได้
4. พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผ้ บู งั คับบัญชำ และผู้บงั คับบัญชำจะยินยอม หรื อรู้เห็น
เป็ นใจให้ ญำติของตนรับของขวัญจำกพนักงำนที่เป็ นผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชำมิได้ เว้ นแต่กรณีปกติประเพณีนิยม
ที่มีกำรให้ ของขวัญแก่กนั แต่ต้องมีรำคำหรื อมูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท (สำมพันบำท)
5. กรณี กำรรับทรัพ ย์ สิ นหรื อประโยชน์ อื่นใด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรรับทัง้ จำกในประเทศ หรื อจำกต่ำงประเทศที่ มี
มูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท (สำมพันบำท) ไม่ว่ำจะระบุเป็ นของส่วนตัวหรื อไม่ แต่จำเป็ นต้ องรับไว้ เพื่ อรักษำ
ไมตรี มิตรภำพ หรื อควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงบุคคล ผู้รับจะต้ องรำยงำนให้ ผ้ บู งั คับบัญชำทรำบ โดยเร็ว และ
ถ้ ำผู้บงั คับบัญชำเห็นว่ำไม่มีเหตุที่จะอนุญำตให้ ผ้ รู ับยึดถือไว้ เป็ นประโยชน์ส่วนบุคคล ผู้รับต้ องส่งมอบให้ กับ
ผู้บงั คับบัญชำ เพื่อให้ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์นนตกเป็
ั้
นของบริษัทฯ ทันที
6. พนักงำนทุกระดับของบริ ษัทฯ ไม่ควรให้ หรื อรับหรื อสัญญำว่ำจะให้ หรื อจะรับประโยชน์หรื อสิ่งมีคำ่ ใดๆ เพื่อ
จูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิ รวมทังกำรกระท
้
ำใดๆ ที่เข้ ำข่ำยดังกล่ำว
7. กำรรับของขวัญ ของชำร่วย เช่น ชุดปฏิทิน ชุดสมุดโน้ ต มีมลู ค่ำไม่เกินสำมพันบำท
8. กำรให้ ของขวัญ ของชำร่วย เช่น ชุดปฏิทิน ชุดสมุดโน้ ต มีมลู ค่ำไม่เกินสำมพันบำท

2.8 จริยธรรมว่ าด้ วยการสื่อสารทางการตลาด
กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดมีส่วนสำคัญในกำรสร้ ำงค่ำนิยมที่ดีของบริ ษัทฯ ต่อสังคม โดยแนะนำนวัตกรรมของบริ ษัทฯ
ไปสูป่ ระชำชน บริษัทฯ ได้ กำหนดแนวปฏิบตั ดิ ้ ำนกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด ดังนี ้
1. บริษัทฯ ควรละเว้ นกำรให้ ข้อมูลที่บดิ เบือน หรื อบกพร่องไม่สมบูรณ์
2. บริษัทฯ ควรละเว้ นกำรโฆษณำที่เป็ นเท็จ หรื อที่อำจก่อให้ เกิดกำรเข้ ำใจผิด
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3. บริษัทฯ ควรละเว้ นกำรโฆษณำ หรื อให้ ขำ่ วสำรต่อสื่อมวลชนที่บดิ เบือนควำมจริง หรื อผิดวัฒนธรรม ศีลธรรม
อันดีงำม หรื อเป็ นกำรให้ ร้ำยป้ำยสีคแู่ ข่งขันไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม

2.9 จริยธรรมว่ าด้ วยทรั พย์ สินทางปั ญญา
ทรัพย์สินทำงปั ญญำถือเป็ นทรัพย์สินที่มีคำ่ มำกที่สดุ อย่ำงหนึ่งของบริษัทฯ และสำคัญต่อกำรรักษำควำมได้ เปรี ยบใน
กำรแข่งขันในเชิงธุรกิจ เอกลักษณ์ตรำสินค้ ำประกอบด้ วยชื่อของบริ ษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
เครื่ องหมำยกำรบริ กำร ควำมลับทำงกำรค้ ำ ขันตอนท
้
ำงำน นวัตกรรม เนื ้อหำ และ สิทธิโดยชอบธรรมต่ำงๆ เป็ นเรื่ อง
สำคัญ อย่ำงมำกที่บริ ษัทฯ จะต้ องปกป้องทรัพย์สินเหล่ำนี ้ และให้ เกี ยรติต่อทรัพย์สินเช่นนีข้ องบุคคลอื่นด้ วย จึงได้
กำหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ต้ องดำเนินธุรกิจให้ ส อดคล้ องกับกฎหมำย ข้ อบังคับ และข้ อผูกพันตำมสัญญำที่เกี่ ยวกับสิทธิ ใน
ทรัพย์สินทำงปัญญำที่ถกู ต้ อง รวมถึงสิทธิบตั รลิขสิทธิ์ ควำมลับทำงกำรค้ ำและข้ อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
2. บริษัทฯ จะไม่ละเมิด หรื อ นำสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่ถกู ต้ องไปใช้ ในทำงที่ผิด
3. พนักงำนทุกระดับของบริ ษัทฯ ที่มีหน้ ำที่รักษำควำมลับทำงกำรค้ ำ สูตรลับทำงกำรค้ ำ กระบวนกำรทำงำน
หรื อวิธีกำรประกอบธุรกิจที่เป็ นควำมลับจะต้ องรักษำควำมลับนันๆ
้ ให้ ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ ข้อมูล
เหล่ำนันรั
้ ่วไหล
4. พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ ต้ องเคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำของผู้อื่น ไม่นำผลงำนของผู้อื่นแม้ เพียง
บำงส่วนไปใช้ เป็ นประโยชน์สว่ นตน โดยไม่ได้ รับอนุญำต หรื อให้ คำ่ ตอบแทนแก่เจ้ ำของงำนเสียก่อน

2.10 จริยธรรมว่ าด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริ ษัทฯ จัดให้ มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจโดยพนักงำนทุกระดับต้ องใช้ สิ่งเหล่ำนี ้
อย่ำงถูกต้ อง มีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทฯ และระมัดระวังมิให้ เกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ หรื อผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย บริษัทฯ ได้ กำหนดแนวปฏิบตั ดิ ้ ำนกำรใช้ เทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ดังนี ้
1. พนักงำนทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิ บตั ิงำนโดยใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่มี ลิขสิทธิ์ ถูกต้ อง หำกปฏิบัติ
หน้ ำที่ บ นเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ภ ำยนอกส ำนักงำนให้ ตรวจสอบลิ ข สิ ทธิ์ ก่อนทุกครั ง้ ห้ ำมติดตัง้ หรื อใช้ งำน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถกู ต้ องในสำนักงำนโดยเด็ดขำด
2. พนักงำนทุกระดับของบริ ษั ทฯ ต้ องเก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนให้ เป็ นควำมลับไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ บุคคลอื่นเข้ ำถึงรหัส ผ่ำนของตน รวมทัง้ ไม่ใช้ อินเตอร์ เน็ต หรื อเข้ ำไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ค้ ุนเคย อันอำจ
ก่อให้ เกิดอันตรำยต่อระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ
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4. นโยบายด้ านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม
บริษัทฯ ได้ กำหนดวิสยั ทัศน์ที่จะดำเนินธุรกิจเชิงบูรณำ เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน และสร้ ำงควำมพึงพอใจแก่ผ้ มู ีส่วน
ได้ ส่วนเสียอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึง ดุลยภำพด้ ำนสิ่งแวดล้ อมและสังคมโดยรวม เพื่อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์และก้ ำวสู่
องค์กรแห่งควำมเป็ นเลิศ บริ ษัทฯ จึงกำหนดนโยบำยคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้ อมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและใช้ อย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อดำเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
มำตรฐำนและข้ อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง สำมำรถบริ หำรจัดกำรให้ กำรดำเนินงำนบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ำหมำย
ด้ ำนคุณ ภำพ อำชี วอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่ งแวดล้ อ มที่ อ ำจส่ง ผลกระทบต่อผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย ได้ อ ย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มุง่ เน้ นกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบและสนับสนุนกำรพัฒนำสังคมอย่ำงยัง่ ยืน ดังนี ้
1. พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ที่มีคณ
ุ ภำพ และให้ บริ กำรที่ตอบสนองต่อควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจแก่ลกู ค้ ำ
โดยปฏิบตั ิตำมนโยบำยด้ ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยสิ่งแวดล้ อม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษัทฯ และสอดคล้ องตำมกฎหมำยระเบียบข้ อบังคับของรำชกำร มำตรฐำน และข้ อกำหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
2. วำงแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ นระบบ ควบคุม และลดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบตั ิง ำนทัง้ ด้ ำน
กำยภำพ (Physical) เคมี (Chemical) ชี ว ภำพ (Biological) และจิ ต สั ง คม (Psychosocial) เพื่ อ ป้ อ งกั น
อุบตั กิ ำรณ์ที่อำจส่งผลให้ เกิดกำรบำดเจ็บ และควำมเจ็บป่ วยของผู้ปฏิบตั งิ ำน
3. ควบคุม และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นจำกกระบวนกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตำมมำตรฐำนสำกลทังทำง
้
น ้ำ อำกำศ เสียง ควำมร้ อน ขยะมูลฝอยและกำกของเสีย นโยบำยสำคัญและระเบียบปฏิบตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
4. ส่ง เสริ ม ให้ มี ก ำรพัฒ นำ และปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแนวนโยบำยให้ ทัน สมัย อย่ ำ งต่อ เนื่ อ ง สำมำรถรองรั บ กำร
เปลี่ยนแปลงของกฎหมำย กำรพัฒนำทำงด้ ำนเทคโนโลยี กำรใช้ พลังงำน สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้ อม และสภำพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
5. ส่งเสริ ม และสร้ ำงจิ ตส ำนึกแก่ผ้ ูมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยให้ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ ของกำรรักษำ และยกระดับ
คุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำรสื่อสำรแนวปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นที่เข้ ำใจทัว่ ทังองค์
้ กร และเผยแพร่สสู่ ำธำรณะ
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5. นโยบายด้ านการควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบำยให้ ทกุ หน่วยงำนทำงำนอย่ำงมีระบบ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยของบริษัทฯ มีกำรดูแลรักษำ และใช้ ทรัพย์สินอย่ำงประหยัดและเหมำะสม มีระบบกำรควบคุมภำยในรวมทัง้
กำรประเมิน และบริ หำรควำมเสี่ยงที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภำพ โดยเจ้ ำของหน่วยงำนจะต้ องมีระบบกำรทำงำนที่
เป็ นมำตรฐำนที่ดีและมีกำรควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันเหตุกำรณ์อนั ไม่พึงประสงค์ที่อำจจะสร้ ำงควำมเสียหำยให้ กับ
บริ ษัทฯ ได้ และพัฒนำให้ พนักงำนในหน่วยงำนมีควำมรู้สึกร่ วมในอันที่จะปฏิบตั ิงำนตำมวิธีปฏิบตั ิงำนที่เหมำะสม
รวมถึงระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และพร้ อมที่จะให้ บริ ษัทฯ ประเมินและตรวจสอบกำรทำงำนได้ ตลอดเวลำ
โดยบริษัทฯ มีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. กำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทุกระดับที่จะต้ องดูแล และตรวจสอบระบบกำรทำงำน
ภำยในหน่วยงำนของตนให้ มีประสิทธิภำพ และถูกต้ องตำมระเบียบกำรปฏิบตั ิงำน โดยมีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่รัดกุมสำมำรถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงำนจะต้ องจัดทำคู่มือกำหนดระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนเป็ น
บรรทัดฐำนสำหรับกำรดำเนินกิจกำรในส่วนงำนที่อยู่ในควำมดูแลของตน โดยถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยคุณภำพ
ของบริษัทฯ นโยบำยสำคัญและระเบียบปฏิบตั ิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. แนวทำงกำรควบคุมภำยในที่ มี กำรประเมิ น และบริ หำรควบคุมควำมเสี่ยงเป็ นแนวทำงที่ จะช่วยให้ แต่ละ
หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเสี่ยงในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ และหำทำงควบคุมด้ วยกำรลดผลกระทบ หรื อ
ลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยบริ ษัทฯ ต้ องกำรให้ พนักงำนทุกระดับชันมี
้ ส่วนร่วมในกำรประเมิน
และควบคุมควำมเสี่ยงโดยทัว่ กัน เพื่อช่วยกันป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้น
3. ผู้ตรวจสอบภำยในจะเป็ นผู้สนับสนุนผู้บริ หำรทุกหน่วยงำนในกำรจัดให้ มีกำรควบคุม ภำยในในทุกหน่วยงำน
และดำเนินกำรตรวจสอบเป็ นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้ แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ มี ประสิทธิ ภ ำพ และมี กำรปฏิบัติตำมขัน้ ตอนที่ กำหนดอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ ซึ่งจะนำไปสู่กำร
ปรับปรุงระบบงำนให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
4. แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเน้ นไปในลักษณะที่สร้ ำงสรรค์ และปรับปรุงระบบงำนให้ ดีขึ ้น รำยงำนที่
ผู้ตรวจสอบภำยในจัดท ำขึน้ ซึ่งฝ่ ำยที่ เป็ นเจ้ ำของระบบงำนมี ควำมเห็ นสอดคล้ องด้ วยกัน แล้ ว จะน ำไป
พิจ ำรณำในคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่ อให้ ควำมเห็นชอบก่อนที่ จะนำไปปฏิ บัติต่อไป หำกปรำกฏว่ำมี
ระบบงำนในหน่วยงำนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ ไขให้ มีประสิทธิภำพหรื อรัดกุมมำกยิ่งขึ ้น ขอให้ ถือเป็ นหน้ ำที่ ของ
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องรี บดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขทันที โดยบริ ษัทฯ จะถือว่ำหน้ ำที่ดงั กล่ำวเป็ นส่วนหนึ่ง
ของงำนที่หน่วยงำนนันๆ
้ รับผิดชอบ และถือเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรประเมินผลงำนของบุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วย
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6. นโยบาย และระเบียบปฏิบัตใิ นการใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษัทฯ ให้ กำรสนับสนุนพนักงำน และผู้ปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้ องใช้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอันประกอบด้ วยวงจร
เครื อข่ำยกำรสื่ อสำรข้ อมูล เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์ ต่อพ่วง แฟ้ ม ข้ อมูล และข้ อมูลของบริ ษั ทฯ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และให้ ถูกต้ องตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้ วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึง
กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยมีมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงของข้ อมูลที่
เพียงพอ
ระเบียบการใช้ งาน
1. นโยบำยและระเบียบปฏิ บัติฯ นี ค้ รอบคลุม ถึงพนักงำนบริ ษั ทฯ พนักงำนบริ ษัทในเครื อ และบุคคลอื่ นที่ ได้ รับ
อนุญำตให้ ใช้ บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เชื่อมต่อกับบริษัทฯ ทังภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัทฯ
2. บริษัทฯ อนุญำตให้ เฉพำะพนักงำนของบริ ษัทฯ พนักงำนบริษัทในเครื อ และบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญำตให้ ใช้ บริ กำร
ระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศของบริ ษัทฯ โดยบริ ษั ทฯ จะลงทะเบียนรำยชื่ อผู้ใช้ บริ กำรในฐำนข้ อมูลกลำงและ
ผู้ใช้ บริกำรต้ องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ฯิ อย่ำงเคร่งครัด
3. กำรให้ บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีขอบเขตกำรให้ บริกำร ดังต่อไปนี ้
3.1 วงจรเครื อข่ำยกำรสื่อสำรข้ อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
3.2 จดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ หรื ออีเมล (Electronic Mail)
3.3 อินทรำเน็ต (Intranet)
3.4 โปรแกรมมำตรฐำนบนเครื่ องพีซี (Standard PC Software)
3.5 บริกำรอินเทอร์ เน็ตเว็บและอินเทอร์ เน็ตเมล (Internet Web andInternet Mail Service)
3.6 กำรใช้ คอมพิวเตอร์ ทำงำนระยะไกลผ่ำนระบบ Remote Access System เช่น Web Mail
3.7 โปรแกรมเฉพำะงำน (Specific Application Software)
3.8 ต่อเครื่ องพีซีเข้ ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (External Link)
4. กำรใช้ รหัสผ่ำน (Password)
4.1 ใช้ รหัสผ่ำนที่เป็ นของตนเองในกำรเข้ ำใช้ คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ำยตำมสิทธิที่ได้ รับเท่ำนัน้ เพื่อประโยชน์
ในกำรป้องกันควำมมัน่ คงของข้ อมูล
4.2 รักษำควำมลับของรหัสผ่ำนมิให้ ผ้ อู ื่นพบเห็น หรื อถูกเปิ ดเผยโดยง่ำยรวมทังเปลี
้ ่ยนรหัสผ่ำนตังต้
้ น (Initial
Password) ทันทีที่ได้ รับจำกระบบหรื อผู้ดแู ลระบบ
4.3 เปลี่ยนรหัสผ่ำนที่ใช้ เข้ ำสูเ่ ครื อข่ำยทุกๆ 90 วัน
4.4 รหัส ผ่ำนมี ควำมยำวไม่ต่ำกว่ำ 8 ตัวอักษร และยำกต่อกำรคำดเดำประกอบด้ วยตัวอักษร ตัวเลข หรื อ
สัญลักษณ์
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5. กำรใช้ คอมพิวเตอร์
5.1 ปิ ดคอมพิวเตอร์ เมื่อเลิกใช้ งำน
5.2 ล็อคหน้ ำจอคอมพิ วเตอร์ ด้วยรหัส ผ่ำนโดยใช้ Screensaver กับ Password Protect และออกจำกระบบ
คอมพิวเตอร์ ด้วยกำร Log Off หรื อ Lock เมื่อละออกจำกหน้ ำจอคอมพิวเตอร์ นำนเกิน 15 นำที
5.3 เก็ บ รั ก ษำอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ส ำมำรถเคลื่ อ นย้ ำยได้ สะดวก (Notebook หรื อ PDA) ด้ วยควำม
ระมัดระวังมิให้ เกิดกำรสูญหำย เช่น เก็บในที่ที่ปลอดภัยทันทีที่ละออกจำกโต๊ ะทำงำน
5.4 ไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือในกำรกระทำควำมผิดต่อบริ ษัทฯ หรื อผู้อื่น เช่น กำรเข้ ำถึงข้ อมูลเครื อข่ำย
และระบบสำรสนเทศโดยมิ ช อบรบกวน หรื อ ก่ อ ควำมรำคำญต่อ กำรท ำงำนของเครื อ ข่ ำย และระบบ
คอมพิวเตอร์ ดักรับข้ อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่ำน ปลอมแปลงข้ อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภำพ ข้ อควำม หรื อ
เสียงที่ไม่เหมำะสม รวมทังไม่
้ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในกำรกระทำสิ่งใดที่ผิดกฎหมำย หรื อกำรกระทำที่ส่อเจตนำ
ไปในทำงที่ผิดจำกพฤติกรรมกำรใช้ งำนปกติ
5.5 พนักงำนต้ องรับผิดชอบในข้ อควำม รู ปภำพ เสียง หรื อแฟ้มข้ อมูลที่ ส่งออกจำกเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของ
พนักงำนเอง และรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ที่จะมีขึ ้น หำกมีกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย
5.6 บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะควบคุมกำรใช้ คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ ให้ เกิดควำมมัน่ คงต่อระบบข้ อมูลสำรสนเทศ
และไม่อ นุญ ำตให้ พ นักงำนแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค่ำพำรำมิ เตอร์ ต่ำงๆ ของเครื่ อง เช่น Computer name,
System Configuration, Program Configuration และหำกต้ องกำรเปลี่ยนแปลงค่ำพำรำมิเตอร์ ต่ำงๆ ของ
เครื่ อ งจะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ ำตโดยผู้ มี อ ำนำจ และส่ ง ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ดู แ ลที่ ร ะบบ (Administrator) เป็ นผู้
เปลี่ยนแปลง
5.7 บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะไม่อนุญ ำตให้ พ นักงำนติดตังโปรแกรมคอมพิ
้
วเตอร์ โดยอิ สระ เว้ นแต่พ นักงำนัน้
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ในงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรติดตังโปรแกรม
้
หรื อได้ รับอนุญำตสิทธิจำกบริษัทฯ แล้ ว
6. กำรใช้ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
6.1 ใช้ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ตำมมำตรฐำนที่บริ ษัทฯ กำหนด ทังนี
้ ้ ยกเว้ นกำรใช้ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ในงำน
ด้ ำนปฏิบตั งิ ำน งำนวิจยั หรื องำนเฉพำะทำงที่หน่วยงำนได้ จดั หำไว้ ใช้ เอง
6.2 ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หำกเกิ ดกำรฟ้ องร้ องจำกผู้เสี ยหำยแล้ ว พนักงำนผู้ละเมิดต้ อง
รับผิดชอบควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
6.3 ไม่ทำกำรผลิต หรื อครอบครอง หรื อจำหน่ำยคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ที่ไม่เหมำะสม หรื อผิดกฎหมำย
6.4 บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะเข้ ำตรวจสอบข้ อมูลที่ คอมพิวเตอร์ ที่พนักงำนใช้ หำกมี เหตุต้องสงสัยว่ำพนักงำน
กระทำกำรที่อำจส่งผลกระทบในทำงเสียหำยต่อบริ ษัทฯ
7. กำรใช้ อินเทอร์ เน็ต
7.1 ไม่ใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่ อหำประโยชน์ ในเชิงธุรกิจ เป็ นกำรส่วนตัว ไม่เผยแพร่ ข้อมูลที่ ไม่เหมำะสม ไม่เข้ ำสู่
เว็บไซต์ที่ไม่เหมำะสม เช่น เว็บไซต์กำรพนัน เว็บไซต์ที่ขดั ต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื ้อหำต่อต้ ำนชำติศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ หรื อเว็บไซต์ที่เป็ นภัยต่อสังคม
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7.2 ไม่ใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อ Download ข้ อมูล หรื อโปรแกรมที่ผิดกฎหมำย หรื อไม่เป็ นประโยชน์ต่อกำรทำงำน
เช่น ภำพยนตร์ เพลง เกม เป็ นต้ น
7.3 ระมั ด ระวัง ในกำรใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ เข้ ำ สู่ Web Board และต้ อ งไม่ อ้ ำ งชื่ อ บริ ษั ท ฯ ใน Web Board
สำธำรณะ
7.4 บริ ษั ท ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จ ะปิ ด กำรเข้ ำถึ งเว็ บ ไซต์ ที่ ไม่ เหมำะสม หรื อที่ กระทบกับ กำรทำงำนเครื อข่ำยของ
บริษัทฯ ได้
8. กำรรับ - ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail)
8.1 ระมัดระวังกำรใช้ จดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ โดยป้องกันไม่ให้ เกิดควำมเสียหำยต่อบริ ษัทฯ หรื อสร้ ำงควำม
ขัดแย้ งระหว่ำงบริ ษั ทฯ กับ บุคคลอื่ นๆ หรื อสร้ ำงควำมเข้ ำใจผิด หรื อละเมิ ดสิ ทธิ ผ้ ูอื่น หรื อ สร้ ำงควำม
รำคำญต่อผู้อื่น หรื อผิดกฎหมำย หรื อละเมิดศีลธรรม รวมทังไม่
้ แสวงหำผลประโยชน์ หรื ออนุญำตให้ ผ้ อู ื่น
แสวงหำผลประโยชน์ ในเชิ ง ธุรกิ จ จำกกำรใช้ จ ดหมำยอิเล็ กทรอนิค ส์ ในเครื อข่ำย เช่น กำรส่งจดหมำย
อิเล็กทรอนิคส์ลกู โซ่ กำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์เพื่อโฆษณำขำยสินค้ ำ หรื อเผยแพร่ขำ่ วสำรที่หวังผลทำง
กำรค้ ำ เป็ นต้ น
8.2 ไม่ส่งข้ อควำม รู ปภำพ เสีย ง หรื อแฟ้มข้ อมูล กระจำยถึงพนักงำนทุกคนโดยไม่มีเหตุผลทำงธุรกิจเว้ นแต่มี
หน้ ำที่โดยตรงต่อกำรปฏิบตั งิ ำนโดยข้ อควำมที่สง่ ออกนันต้
้ องเกี่ยวข้ องกับงำนของบริษัทฯ
8.3 ใช้ ข้อควำมสุภำพ และถูกต้ องตำมธรรมเนียมปฏิบตั ิในกำรใช้ เครื อข่ำย หรื อใช้ ข้อควำมที่สภุ ำพชนทัว่ ไปพึง
ใช้ ในข้ อควำมที่สง่ ไปถึงบุคคลอื่น
9. กำรใช้ Instant Messaging (IM)
9.1 ใช้ IM โดยไม่ให้ เกิ ดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษัทฯ หรื อละเมิดลิขสิทธิ์ หรื อสร้ ำงควำมรำคำญต่อผู้อื่น หรื อผิด
กฎหมำย หรื อละเมิดศีลธรรม และไม่แสวงหำผลประโยชน์ หรื ออนุญำตให้ ผ้ อู ื่นแสวงหำผลประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจจำกกำรใช้ IM
9.2 ไม่สนทนำหรื อส่งข้ อมูลลับทำงธุรกิจผ่ำน IM
9.3 ไม่ใช้ E-mail Account และรหัสผ่ำนที่ซ ้ำกับ E-mail Account และรหัสผ่ำนของบริ ษัทฯ ในกำรลงทะเบียน
ใช้ IM
10. กำรป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
10.1 ไม่ปรับแต่ง หรื อยกเลิกกำรทำงำนของโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตังใช้
้ งำนในเครื่ องคอมพิวเตอร์
10.2 พนักงำนที่นำคอมพิวเตอร์ ไปใช้ งำนภำยนอกเครื อข่ำยบริ ษัทฯ เมื่อจะนำกลับมำใช้ ในเครื อข่ำยให้ ทำกำร
ตรวจสอบไวรัสก่อนเชื่อมต่อเครื อข่ำย
10.3 ไม่ Download ข้ อมูลจำกเว็บไซต์ที่ไม่เหมำะสม
10.4 ใช้ ควำมระมัดระวังหำกต้ องเปิ ดจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ที่ได้ รับจำกคนแปลกหน้ ำ
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10.5 บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับไม่ให้ คอมพิวเตอร์ ที่ตดิ ไวรัส หรื อคอมพิวเตอร์ ที่ต้องสงสัยว่ำอำจนำพำไวรัสมำ
สูบ่ ริษัทฯ เข้ ำเชื่อมต่อเครื อข่ำยได้
11. กำรรักษำและกำรป้องกันควำมลับของข้ อมูล
11.1 ไม่เข้ ำถึงข้ อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้ รับอนุญำตจำกเจ้ ำของข้ อมูล
11.2 ไม่ทำกำรพิ ม พ์ หรื อคัดลอกข้ อมูล (Copy) ที่ มี ระดับชัน้ เป็ นควำมลับของผู้อื่น เว้ นแต่ได้ รับอนุญ ำตจำก
เจ้ ำของข้ อมูล
12. กำรนำอุปกรณ์สว่ นตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มำใช้ งำนในเครื อข่ำย
12.1 ไม่นำอุปกรณ์รับ - ส่งข้ อมูลทำงคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นของส่วนตัว เช่น โมเด็ม หรื ออุปกรณ์รับส่งข้ อมูล
แบบไร้ สำย (WIFI) มำเชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ เครื อข่ำย เว้ นแต่จะได้ ควำมเห็นชอบจำก
ผู้ดแู ลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
12.2 พนักงำนต้ องขออนุญำตผู้ดแู ลเทคโนโลยีสำรสนเทศก่อนที่จะให้ บคุ คลภำยนอกนำคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวทุก
ประเภทมำเชื่อมต่อกับเครื อข่ำย และกำรเชื่อมต่อกับเครื อข่ำยบริ ษัทฯ จะทำกำรใช้ รหัสผ่ำนชัว่ ครำวเท่ำนัน้
13. กำรใช้ คอมพิวเตอร์ ทำงำนระยะไกลผ่ำนระบบ Remote Access System (RAS) หรื อ ระบบ Virtual Private Network (VPN)
13.1 พนักงำนต้ องขออนุญำตผู้ดแู ลเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อขอลิขสิทธิ์ใช้ งำนคอมพิวเตอร์ ผ่ำน RAS หรื อ VPN
และต้ องไม่นำ RAS หรื อ VPN Account ไปให้ บคุ คลอื่นใช้ งำน
13.2 พนักงำนต้ องรับผิดชอบกำรใช้ งำนคอมพิวเตอร์ หรื อธุรกรรมใดๆ ที่กระทำผ่ำน RAS หรื อ VPN นันๆ
้
13.3 บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญำตให้ คอมพิวเตอร์ ที่กำลังเข้ ำสู่ระบบ RAS หรื อ VPN เชื่อมต่อเครื อข่ำยได้
หำกมีเหตุอนั น่ำสงสัยว่ำคอมพิวเตอร์ นนไม่
ั ้ ปลอดภัยต่อเครื อข่ำย
14. กำรใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อกำรก่อกวนระบบ
ห้ ำมพนักงำนกระทำกำรใด ที่มีเจตนำเพื่อก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ หรื อของหน่วยงำนภำยนอก เช่น
รบกวนกำรทำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ จนไม่สำมำรถให้ บริกำรได้
15. กำรฝ่ ำฝื น
ในกรณี ที่บริ ษัทฯ ตรวจพบกำรกระทำละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดีของผู้ใช้ บริ กำร บริ ษัทฯ จะพิจำรณำดำเนิน
มำตรกำรทำงวินัยตำมนโยบำยและระเบี ยบวิธี ป ฏิ บัติด้ำนกำรบุคคลแก่ผ้ ูถือครอง และ/หรื อ ผู้ใช้ บ ริ กำรที่ ฝ่ ำฝื น
นโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบตั ฯิ ซึง่ อำจรวมถึงกำรยกเลิกสิทธิกำรใช้ บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอีกด้ วย
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7. นโยบายการต่ อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชั่น
1. หลักการและเหตุผล
ด้ วยควำมเชื่อมั่น ในอุดมกำรณ์ ว่ำกำรดำเนินธุรกิจ อย่ำงโปร่ งใส ยุติธรรม มี คุณ ธรรมแก่ทุก ฝ่ ำย บริ ษัท พริ น้ ซิเพิ ล
แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และยึดหลักจริ ยธรรมทำงธุรกิจ (Code of Business
Ethics) ที่โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ตำมหลักกำร
ก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี (Good Corporate Governance) เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ พัฒ นำไปสู่อ งค์ ก รแห่ง ควำมควำมยั่ง ยื น
(Sustainable Organization) บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งใน “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำน
ทุจริต” เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุง่ มัน่ ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบของบริ ษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนด “นโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรขึ ้นเพื่อใช้
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั สิ ำหรับ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนของบริษัทฯ หรื อบุคคลที่สำมที่มีควำม
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่ อำจเสี่ยงต่อกำรทุจริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ มีกำรพิจำรณำและปฏิบตั อิ ย่ำงรอบคอบ
2. คานิยาม
บริษัทฯ หมำยถึง บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด และบริษัทย่อย บริษัทในเครื อ (มหำชน)
การทุจริ ต หมำยถึง กำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบด้ วยตำแหน่งหน้ ำที่ หรื อด้ วยกฎหมำย นโยบำย ระเบียบ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
ทุจริตต่ อหน้ าที่ หมำยถึง กำรปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นกำรปฏิบตั อิ ย่ำงใดในตำแหน่ง หรื อหน้ ำที่ หรื อปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นกำร
ปฏิบตั ิอย่ำงใดในพฤติกรรมที่อำจทำให้ ผ้ อู ื่นเชื่อว่ำมีตำแหน่ง หรื อหน้ ำที่ทงที
ั ้ ่ตนมิได้ มีตำแหน่ง หรื อหน้ ำที่นนั ้ หรื อใช้
อำนำจในตำแหน่งหรื อหน้ ำที่ ทังนี
้ ้ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบสำหรับตนเองหรื อผู้อื่น
การคอร์ รัปชั่น (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบน กำรใช้ ตำแหน่งหน้ ำที่ และ/หรื อ กำรใช้ ข้อมูลที่ ได้ รับจำกกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่กำรงำนของบริ ษัทฯ ไปกระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรเอื ้อประโยชน์ให้ กบั ตนเอง พวกพ้ อง และ/หรื อ ผู้อื่น และ
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ เพื่อให้ ได้ มำซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรื ผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่
ตนเองทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม รวมถึงกำรกระทำใดๆ ที่ขดั แย้ ง หรื อแย้ งกับจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ยกเว้ นกรณี ที่
กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจำรี ตทำงกำรค้ ำให้ กระทำได้
การช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมำยถึง กำรให้ กำรสนับสนุนด้ ำนกำรเงิน หรื อรู ปแบบอื่น
(In-kind) และ/หรื อ ส่งเสริมให้ พนักงำนเข้ ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคกำรเมือง
นักกำรเมือง บุคคลที่เกี่ยวข้ องทำงกำรเมืองหรื อกลุม่ พลังทำงกำรเมือง ไม่วำ่ จะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้ อม อันนำไปสู่
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ควำมไม่สำมัคคีปรองดองภำยในบริ ษัทฯ และประเทศชำติ หรื อ เพื่อให้ ได้ มำซึ่งสิทธิพิเศษผลประโยชน์อนั มิชอบหรื อ
ควำมได้ เปรี ยบทำงธุรกิจกำรค้ ำแต่ไม่รวมถึงกำรที่พนักงำนเข้ ำร่วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรี ภำพส่วนบุคคล
เงิน สนั บ สนุ น หมำยถึง เงิ น ที่ จ่ำยให้ ห รื อได้ รับจำกลูกค้ ำ คู่ค้ำ และหุ้นส่วนทำงธุ รกิ จ อย่ำงสมเหตุส มผล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตรำสินค้ ำ หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ เป็ นประโยชน์กำรสร้ ำงควำมน่ำเชื่อถือ ทำง กำรค้ ำ ช่วย
กระชับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและเหมำะสมแก่โอกำส
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านการทุจริต หมำยถึง กำรกำหนดแนวทำงและกระบวนกำรในกำรบ่งชี ้ วิเครำะห์
ประเมิน จัดกำร ติดตำม ในกระบวนงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริ ต หรื อ กำรละเว้ นกำรปฎิบตั ิ
หน้ ำที่โดยมิชอบ และนำผลกำรวิเครำะห์มำใช้ ในกำรทบทวนมำตรกำร และวำงแนวทำงเพื่อป้องกันกำรทุจริ ต และ
ประพฤติมิ ชอบ ตลอดจนกำรสร้ ำงควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรงำนและกำรปฏิ บัติงำน เพื่ อช่วยให้ บริ ษัทฯ ลดกำร
สูญเสียน้ อยที่สดุ และเพิ่มโอกำสเชิงบวกมำกที่สดุ
3. นโยบาย
(1) ห้ ำมกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริษัท ฯ กระทำ
กำรหรื อยอมรับหรื อให้ กำรสนับสนุนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมแก่บุคคล
หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่ำจะด้ วยกำรเสนอให้ (Offering) กำรให้ คำมัน่ สัญญำ (Promising) กำรเรี ยกร้ อง
(Soliciting) กำรร้ องขอ (Demanding) กำรให้ หรื อรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรื อมีพฤติกรรมใด
ที่สอ่ ไปในทำงทุจริตหรื อคอร์ รัปชัน่ โดยให้ สนับสนุนทุกองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ ผู้รับจ้ ำง ผู้รับจ้ ำงช่วงให้ มี
กำรปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบริ ษัทฯ และเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ และให้ มีกำรสอบทำนแนวทำงปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกั บ
นโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อกำหนด ข้ อบังคับ ประกำศ กฎหมำยและกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจ
(2) บริ ษัทฯ มีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ ำร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจว่ำบริษัทฯ มีส่วน
เกี่ ยวข้ อง ช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมื องพรรคใดพรรคหนึ่งหรื อกลุ่ มพลังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยจะ
วำงตัวเป็ นกลำงไม่ฝั กใฝ่ พรรค หรื อกลุ่มกำรเมืองใด และจะไม่ใช้ ทรัพ ย์สินของบริ ษัทฯ เพื่ อสนับสนุนพรรค
กำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง หรื อให้ ควำมช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตังทำงกำรเมื
้
องคนหนึ่งคนใดโดยเฉพำะ
และบริ ษัทฯ ถือว่ำพนักงำนสำมำรถใช้ สิทธิของตนเองในฐำนะพลเมืองดีตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องได้
(3) บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้ หรื อรับสินบนทุกรูปแบบในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ กำรดำเนินธุรกิจและกำรติดต่อ
ภำครัฐและเอกชนจะต้ องเป็ นอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์และดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
(4) บริ ษัทฯ จะควบคุมกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล กำรให้ เงินสนับสนุน กำรให้ ของขวัญทำงธุรกิจ และกำรสนับสนุน
กิจกรรมต่ำงๆ ให้ มีควำมโปร่งใสถูกต้ องตำมกฎหมำย
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(5) บริ ษัทฯ จัดให้ มีกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ พนักงำนทุกคน รวมถึง
บุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ ปฏิบตั ขิ ดั กับนโยบำยนี ้
(6) บริ ษัทฯ จัดให้ ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่ คณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร และ พนักงำนทุก
คนของบริ ษั ทฯ หรื อ บุค คลที่ ส ำมที่ มี ควำมเกี่ ยวข้ อ งกับ บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ส่ง เสริ ม ควำมซื่ อสัต ย์ สุจ ริ ตและควำม
รับผิดชอบต่อหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้ ทรำบถึงควำมมุง่ มัน่ ของบริษัทฯ
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) กำหนดนโยบำย และกำกับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภำพให้
เกิดขึ ้นในบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำทุกคนในบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักและให้ ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่
(2) พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลง นโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นที่ได้ รับจำก
ผู้บริหำรให้ มีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้ อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร
(3) มีควำมเข้ ำใจอย่ำงชัดเจนถึงปั จจัย และสำเหตุที่อำจทำให้ เกิดควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่สำคัญ
ของบริษัทฯ พร้ อมทังให้
้ ควำมมัน่ ใจต่อวิธีกำรที่ผ้ บู ริหำรใช้ จดั กำรควำมเสี่ยงนัน้
(4) ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่ำง โดยกำรแสดงควำมซื่อสัตย์ มุง่ มัน่ ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
(5) สร้ ำงและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อช่วยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต
(6) สนับสนุนหน่วยงำนอิสระในกำรปฏิ บตั ิงำนด้ ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่งได้ แก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ ที่
เกี่ยวข้ องและหน่วยงำนกำกับดูแลจำกภำยนอก
(7) สื่อสำรและเน้ นย ้ำควำมมุง่ หวังของคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ให้
พนักงำนทุกระดับ รวมถึงบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯทรำบและดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) สอบทำนนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ที่ได้ รับจำกผู้บริ หำรให้ มีควำมเหมำะสมกับรู ปแบบธุรกิจ
สภำพแวดล้ อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร
(2) สอบทำนทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับจำกคณะ
ผู้บริหำร
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(3) สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และกำร
ประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ตำมที่ผ้ ูตรวจสอบภำยในได้ เสนอ เพื่อให้ มั่นใจว่ำ ระบบ
ดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงที่จะทำให้ เกิดโอกำสกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทฯ น้ อยที่สุด และมีควำมเหมำะสมกับรู ปแบบธุรกิจของบริ ษัทฯ ตำมมำตรฐำนสำกล มี
ควำมรัดกุม เหมำะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
4.3 คณะทางานบริหารความเสี่ยง มีหน้ ำที่รับผิดชอบ ดังนี ้
(1) พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
(2) ติดตำมกระบวนกำรบ่งชี ้และประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
เกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
4.4 ผู้บริ หาร
(1) ปฏิบตั ิตนและส่งเสริ มจริ ยธรรม เพื่อเป็ นแบบอย่ำงให้ กับพนักงำน รวมถึงบุคคลที่สำมที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับ
บริษัทฯ กำหนดให้ มีระบบและให้ กำรส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่อสำร
ไปยังพนักงำนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย รวมทังทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่
้
ำงๆ กำหนด
ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เช่น กำรแบ่งแยกหน้ ำที่ของผู้ปฏิบตั ิงำน เพื่อให้ มี
กำรสอบยันควำมถูกต้ องสมบูรณ์ระหว่ำงกันและกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำน
(2) จัดให้ มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นในหน่วยงำนและกระบวนกำร
ปฏิบตั งิ ำนที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ
(3) สอบทำนและติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน เพื่อให้ มั่นใจว่ำเป็ นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
ประกำศและคำสัง่ ต่ำงๆ ของบริษัทฯ
(4) รำยงำนกรณี ทจุ ริ ตและคอร์ รัปชัน่ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท ตำมควำมเหมำะสม
แล้ วแต่กรณี
(5) ส่งเสริ ม สร้ ำงแรงจูงใจให้ พนักงำนปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เชิดชู
คนดีและต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่
(6) สร้ ำงควำมตระหนัก และสื่อสำรช่องทำงกำรรำยงำน กำรแจ้ งเบำะแสกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ กับพนักงำน
ทรำบ
(7) ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่ปรำศจำกกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ปกป้องพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรื อให้ ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น
แม้ วำ่ กำรกระทำนัน้ จะทำให้ บริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม
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4.5 พนักงาน
(1) ปฏิ บัติตำมนโยบำย กฎระเบียบข้ อบังคับและคำสั่งต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ ที่ เกี่ ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจ ริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ รวมทังจริ
้ ยธรรมและจริยธรรมของพนักงำน
(2) รำยงำนเหตุกำรณ์ ที่น่ำสงสัย หรื อพฤติกรรมกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นของคณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำรและ
พนักงำน ตลอดจนบุคคลภำยนอก เช่น คูค่ ้ ำ ลูกค้ ำ ผู้เกี่ยวข้ อง ฯลฯ ตำมกระบวนกำรที่บริษัทฯ กำหนด
(3) สนับสนุนและให้ ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
(4) สร้ ำงวัฒ นธรรมองค์กรให้ ปรำศจำกกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบตั ิตน
ตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
(5) พนักงำนทุกคนทุกระดับต้ องเปิ ดเผยรำยกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
5. แนวทางปฏิบัติ
(1) กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร พนักงำนทุกคนของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัป ชั่น คู่มื อ จริ ย ธรรมธุ รกิ จ (Code of Business Ethics) จริ ย ธรรมของคณะกรรมกำรบริ ษั ท (Director
Code of Conduct) จริ ยธรรมของผู้บริ หำรและพนักงำน (Executive and Enployee Code of Conduct) และ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ ระเบียบและ
คูม่ ือปฏิบตั งิ ำนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบตั อิ ื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ ้นต่อไป
(2) พนักงำนของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่ละเลยหรื อเพิก เฉยเมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ ำข่ำยกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำ หรื อบุคคลที่รับผิดชอบ หรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบและ
ให้ ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยให้ ปรึกษำกับ ผู้บงั คับบัญชำ หรื อฝ่ ำยบริ หำร
ทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กรผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ
(3) บริ ษัทฯ จะให้ ควำมเป็ นธรรม และคุ้มครองพนักงำนที่ปฏิเสธ หรื อแจ้ งเรื่ องกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ อง
กับบริษัทฯ โดยพนักงำนที่ปฏิเสธ หรื อ แจ้ งเบำะแสจะได้ รับควำมคุ้มครองโดยไม่ถกู ลงโทษ โยกย้ ำยไม่เป็ นธรรม
หรื อโดนกลัน่ แกล้ งและรวมถึงกำรแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อตรวจสอบทุกเบำะแสที่แจ้ งมำ
(4) ผู้กระทำกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ จะได้ รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมข้ อบังคับในกำร
ทำงำนของบริษัทฯ และอำจได้ รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนันผิ
้ ดกฎหมำย
(5) กำรให้ หรื อรับเงินสนับสนุนจะต้ องเป็ นไปนโยบำยของบริ ษัทฯ มี ควำมถูกต้ อง โปร่ งใส มีหลักฐำนและบันทึก
บัญ ชี ได้ โดยจะมี กำรควบคุม ตรวจสอบเพื่ อให้ มั่น ใจว่ำเงินสนับ สนุน ไม่ได้ เป็ นกำรทุจ ริ ตและคอร์ รัปชั่น มี
ขันตอนกำรอนุ
้
มตั แิ ละกำรใช้ เงินสนับสนุนสอดคล้ องกับกระบวนกำรควบคุมภำยใน
(6) บริ ษัทฯ จะบริ จำคเพื่อกำรกุศลทังด้
้ ำนกำรเงิน หรื อในรู ปแบบของกำรให้ ควำมช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็ น
ส่วนหนึ่งของกิจ กรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเพื่ อกำรประชำสัม พันธ์ และเสริ ม สร้ ำงภำพลักษณ์ ที่ดีให้ แก่
บริษัทฯ โดยไม่ได้ มงุ่ หวังผลทำงธุรกิจเป็ นกำรตอบแทน
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(7) กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้ เงินสนับสนุนของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจของบริ ษัทฯ
ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(7.1) จะต้ องเป็ นกิจกรรมที่สอดคล้ องและสัมพันธ์กบั นโยบำยและแผนงำนของบริ ษัทฯ
(7.2) มีบคุ คลหรื อองค์กรที่เฉพำะในกำรรับเงินบริจำคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ อย่ำงชัดเจน
(7.3) มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนในกำรใช้ เงินบริจำคและเงินสนับสนุนนันซึ
้ ง่ สำมำรถปฏิบตั ิ และวัดประเมินผล
ได้
(7.4) เป็ นกิจกรรมที่มีระยะเวลำเริ่ มต้ นและสิ ้นสุด
(7.5) ระบุสถำนที่ในกำรนำเงินบริ จำคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ ชดั เจน
(7.6) จะต้ องระบุถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับจำกกำรนำเงินบริจำค หรื อเงินสนับสนุนไปใช้ วำ่ มีใครจะได้
ประโยชน์บ้ำง ได้ รับประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้ อมอย่ำงไร ทังเชิ
้ งปริมำณหรื อเชิงคุณภำพ
(7.7) มีหลักฐำนหรื อใบเสร็จระบุเงินที่สำมำรถตรวจสอบกำรใช้ เงินและกำรดำเนินงำนได้
(7.8) กำรให้ หรื อรับของกำนัล กำรเลี ้ยงรับรองและค่ำใช้ จำ่ ยให้ ผ้ บู ริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมที่
กำหนดในจริยธรรมว่ำด้ วยกำรให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
แนวปฏิบัต:ิ การรับ หรือการให้ ของขวัญ
1. กำรรับของขวัญ ควรเป็ นกำรรับในลักษณะทัว่ ไป ไม่เฉพำะเจำะจง มีมูลค่ำพอสมควร ไม่ควรเกินสำมพัน
บำท เหมำะสมกับโอกำสและเทศกำล ในกรณี ที่พนักงำนได้ รับมำกกว่ำหนึ่งชิน้ พนักงำนเลือกรับได้ หนึ่งชิ ้น ส่วนที่
เหลือจะส่งให้ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลเพื่อนำไปจับฉลำกให้ พนักงำนอื่นๆ ที่ไม่ได้ รับ
2. ห้ ำมเรี ยกร้ องหรื อรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อ ประโยชน์ใดๆ จำกผู้รับเหมำ ผู้รับเหมำช่วง ลูกค้ ำ (ทังลู
้ กค้ ำ
ภำยใน ซึ่งหมำยถึง พนักงำน และ บุคคลำกรอื่นๆ ในบริ ษัทฯ และลูกค้ ำภำยนอก เช่น บริ ษัทประกันฯ บริ ษัทรับเหมำ
ก่อสร้ ำง เป็ นต้ น) รวมถึงคูค่ ้ ำ หรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ ไม่ว่ ำกรณี ใด อันอำจจะส่งผล
กระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
3. หำกพนักงำนได้ รับของขวัญจำกผู้ที่ทำธุรกิจกับบริ ษัทฯ ที่มีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท (สำมพันบำท) ไม่ว่ำจะ
ระบุเป็ นของส่วนตัว แต่จำเป็ นต้ องรับไว้ เพื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ หรื อ ควำมสัมพันธ์ อนั ดีระหว่ำงบุคคล ผู้รับจะต้ อง
รำยงำนให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชำทรำบโดยเร็ ว และ ถ้ ำผู้บัง คับ บัญ ชำเห็ น ว่ำ ไม่ มี เหตุที่ จ ะอนุญ ำตให้ ผ้ ูรับ ยึด ถื อ ไว้ เป็ น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ผู้รับต้ องส่งมอบให้ กบั ผู้บงั คับบัญชำ เพื่อให้ ทรัพย์สิน หรื อ ผลประโยชน์นนตกเป็
ั้
นของบริ ษัทฯ
ทันที
4. ไม่รับหรื อให้ ของขวัญเป็ นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหำริมทรัพย์ หรื อสิ่งของในทำนอง
เดียวกัน เพื่อประโยชน์สว่ นตน
5. กำรให้ ของขวัญ ของชำร่วย มีมลู ค่ำไม่เกินสำมพันบำท
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6. ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
(1) นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ตังแต่
้
กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึ กอบรมและพัฒ นำ กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
พนักงำนและกำรให้ ผ ลตอบแทนพนักงำน โดยกำหนดให้ ผ้ ูบังคับบัญ ชำทุกระดับสื่ อสำรทำควำมเข้ ำใจกับ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชำให้ ปฏิบตั ติ ำมได้ อย่ำงถูกต้ อง และควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) กำรดำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิที่กำหนดไว้ ค่มู ือจริ ยธรรม
ธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริ ยธรรมของคณะกรรมกำรบริ ษัท (Director Code of Conduct) จริ ยธรรม
ของผู้บริหำรและพนักงำน (Executive and Employee Code of Conduct) นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(Good Corporate Governance Policy) กำรควบคุ ม ภำยในและกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย ง (Internal
Controls and Risk Management) จริ ยธรรมว่ำด้ วยกำรให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
และนโยบำย ระเบียบกำรปฎิบตั งิ ำนอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ ้น
7. การสื่อสารภายในและภายนอกองค์ กร
(1) บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญแก่กำรสื่อสำรภำยในด้ วยสื่อต่ำงๆ เช่น ระบบเครื อข่ำยภำยในองค์กร (Intranet) บอร์ ด
ประกำศ และกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรมนุษ ย์ ของบริ ษั ทฯ เพื่ อปลูกฝั ง ถ่ำยทอด และเสริ ม สร้ ำงจริ ยธรรมและ
จริยธรรมแก่พนักงำน ผู้บริ หำร เพื่อสร้ ำงควำมตระหนักต่อควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเพื่อ ป้องกันกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมถึงกำรแจ้ งรำยงำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ต่อผู้บริหำร
(2) บริ ษั ทฯ จะเปิ ด เผยข้ อมูล แก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้บ ริ หำร ลูกค้ ำ พนักงำน ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยและผู้เกี่ ยวข้ องผ่ำนทำง
รำยงำนประจำปี (Annual Report) และเว็บ ไซต์ (Website) ของบริ ษัทฯ หรื อวิธีกำรอื่นใดที่เหมำะสม เพื่ อให้
มัน่ ใจว่ำบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
8. การบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ ควำมสำคัญของกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อบ่งชี ้ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริตที่เกี่ยวข้ องในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่น กำรยักยอกทรัพย์ กำรทุจริ ตต่อรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรทุจริตอื่นๆ โดยพิจำรณำทัง้
ในด้ ำนโอกำสเกิด และผลกระทบ เพื่อหำมำตรกำรตอบสนองและจัดกำรควำมเสี่ยง กำรพิจำรณำถึงกิจกรรมกำร
ควบคุม กระบวนกำรติดตำมผลกำรควบคุมภำยใน ซึ่งรวมถึงกำรติดตำมประเมินผลควำมสำมำรถในกำรป้องกันและ
ค้ นหำรำยกำรทุจริต ข้ อผิดพลำดและกำรปฏิบตั ิ หรื อ ไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ เพื่อลดและป้องกันควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้
โดยตัวอย่ำงของกำรทุจริ ตในกระบวนกำรต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ เช่น กำรทุจ ริ ตด้ ำนกำรเงิน กำรขำย กำรตลำด กำร
บริกำรอื่นๆ เงินสด และเอกสำรสำคัญ ตลอดจนกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง ฯลฯ
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9. การดาเนินการติดตาม
บริ ษั ทฯ ให้ ควำมสำคัญ ของกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรประเมิ นควำมเพี ยงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยใน โดยวี ธี ก ำรประเมิ น ตนเอง (Self Assessment) รวมถึ ง กำรสนับ สนุน ให้ มี ก ำรน ำเทคโนโลยี ม ำใช้ ในกำร
ตรวจสอบกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ อย่ำงต่อเนื่องและครบถ้ วนทุกรำยกำร
ผู้ตรวจสอบภำยใน มีหน้ ำที่และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนให้ เป็ น ไปอย่ำงถูกต้ อง ตรง
ตำมนโยบำย แนวปฏิบตั ิ อำนำจดำเนินกำร ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมำย และข้ อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำบริ ษัทฯ มีระบบกำรควบคุมที่มีควำมเหมำะสม และเพียงพอต่อควำมเสี่ยงด้ ำนคอร์ รัปชัน่ ที่อำจเกิดขึ ้น และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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10. ขัน้ ตอนการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้ เงินสนับสนุน
เมื่อบริ ษัทฯ หรื อหน่วยงำนใด มีควำมประสงค์จะบริ จำคเพื่อกำรกุศล และกำรให้ เงินสนับสนุน แก่ผ้ ใู ด หรื อหน่วยงำน
ภำยนอก ทัง้ ด้ ำนกำรเงิน หรื อในรู ปแบบของกำรให้ ควำมช่วยเหลือรู ปแบบอื่นๆ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบ
แทนสังคม ตลอดจนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และเสริ มสร้ ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้ แก่บริ ษัทฯ โดยไม่ได้ ม่งุ หวังผลทำงธุรกิจ
เป็ นกำรตอบแทน โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
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11. ขัน้ ตอนการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ อ่ ืนใด และเลีย้ งรับรอง
เมื่อบริ ษัทฯ หรื อหน่วยงำนใด มีควำมประสงค์จะให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด แก่ผ้ ใู ด
หรื อหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งเป็ นไปตำมประเพณี ทำงธุรกิจ เพื่อเป็ นกำรรักษำสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน และไม่ขดั ต่อ
กฎหมำย ให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมที่กำหนดในจริ ยธรรมว่ำด้ วยกำรให้ หรื อรับของขวัญ หรื อ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. การรับของขวัญ หรือทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ อ่ ืนใด และเลีย้ งรับรอง
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2. การให้ ของขวัญ หรือทรัพย์ สิน หรื อประโยชน์ อ่ ืนใด และเลีย้ งรับรอง
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ระเบียบข้ อห้ ามเกี่ยวกับการติดสินบนแก่ ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ
เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน รวมทังบุ
้ คคลที่สำม ยึดถือปฏิบตั ใิ นอันที่จะป้องกันและขจัด
กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยห้ ำมกำรเสนอ จ่ำย และสัญญำว่ำจะจ่ำย หรื อให้ อำนำจในกำรจ่ำย ซึ่งเงิน ของขวัญ
หรื อสิ่งของใดๆ ที่มีมลู ค่ำให้ แก่ข้ำรำชกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
- เพื่อโน้ มน้ ำว ชักจูงให้ เกิดกำรกระทำกำรใดๆ หรื อตัดสินใจใดๆ จำกข้ ำรำชกำร หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
- เพื่อชักจูงให้ เกิดกำรกระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นหน้ ำที่ตำมกฎหมำย
- เพื่อให้ ได้ มำซึง่ ผลประโยชน์ที่ไม่เหมำะสม หรื อ
- เพื่อชักจูงให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐโน้ มน้ ำวหน่วยงำนของรัฐอื่นใด ให้ กระทำกำรเพื่อช่วยเหลือให้ ได้ มำหรื อ
รักษำไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อเพื่อกำรดำเนินธุรกิจร่วมกัน

ระเบียบนี ้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ของบริษัทฯ
รายละเอียดของระเบียบข้ อห้ าม
1. การป้ องกันการฉ้ อโกงและการกรรโชก
กำรฉ้ อโกงและกำรกรรโชกเป็ นกำรกระทำที่ผิดกฎหมำยอำญำ บริ ษัท ฯ ห้ ำมกำรเรี ยกร้ อง หรื อกำรสัง่ กำร
ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม หรื อกำรยอมรับซึง่ ผลประโยชน์ใดๆ ด้ วยวิธีกำรหลอกลวงหรื อวิธีกำรอื่นใด เพื่อให้
ได้ มำซึง่ ผลประโยชน์สำหรับพนักงำน บุคคลที่สำม หรื อบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อสำหรับบริษัทฯ เอง
2. การติดสินบน
กำรยื่นข้ อเสนอ กำรจ่ำย กำรเรี ยกร้ อง หรื อกำรยอมรับกำรติดสินบน หรื อเงินใต้ โต๊ ะ รวมถึงค่ำใช้ จ่ำยเพื่อ)
ที่ มี ให้ กับหรื อได้ รับมำจำกบุคคลใดก็ตำม ไม่ว่ำจะเป็ นหน่วยงำนของ (ช่วยอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ
ภำครัฐหรื อเอกชน ถือเป็ นข้ อห้ ำมโดยเด็ดขำด)
ห้ ามบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ กันทัง้ หมดในเรื่องต่ างๆ ต่ อไปนี ้
- ให้ หรื อยื่นข้ อเสนอในกำรติดสินบน เงินใต้ โต๊ ะ หรื อเงินในรูปแบบอื่นใดที่คล้ ำยคลึง หรื อผลประโยชน์
ใดๆ ไม่ว่ำจะกระทำกำรภำยในหรื อนอกประเทศให้ แก่บุคคล หรื อหน่วยงำนใดๆ ก็ตำม ( ทังนี
้ จะไม่
้
จำกัดเพียงแค่ลูกค้ ำ หรื อผู้ที่มีแนวโน้ มว่ำจะเป็ นลูกค้ ำ ข้ ำรำชกำร เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ พรรคกำรเมือง
ผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง หรื อคนกลำงใดๆ เช่น ตัวแทน ผู้รับมอบอำนำจ ทนำยควำม
หรื อที่ปรึกษำ ) หรื อ/และ
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- ยอมรับ หรื อได้ รับเงินสินบน เงินใต้ โต๊ ะ หรื อเงินในรูปแบบอื่นใดที่คล้ ำยคลึง หรื อผลประโยชน์ใดๆ ไม่
ว่ำจะกระทำกำรภำยในหรื อนอกประเทศให้ แก่บุคคล หรื อหน่วยงำนใดๆ ก็ตำม (ทัง้ นี ้ จะไม่จำกัด
เพียงแค่ลกู ค้ ำ หรื อ ผู้ที่มีแนวโน้ มว่ำจะเป็ นลูกค้ ำ ข้ ำรำชกำร เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ พรรคกำรเมือง ผู้สมัคร
เพื่อดำรงตำแหน่งทำงกำ รเมือง หรื อคนกลำงใดๆ เช่น ตัวแทน ผู้รับมอบอำนำจ ทนำยควำม หรื อที่
ปรึกษำ)
ที่ได้ กระทาไปโดยเจตนา หรื ออาจรั บรู้ ได้ ว่ามีเจตนาเพื่อที่จะ
- โน้ มน้ ำว ชักจูงเจ้ ำหน้ ำที่ให้ กระทำกำร ละเว้ นกระทำกำร หรื อตัดสินใจไปตำมที่บคุ คล หน่วยงำน หรื อ
บริษัทฯ ต้ องกำร
- รับมำ หรื อรักษำธุรกิจ หรื อผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ
- ให้ ได้ มำซึง่ ผลประโยชน์ที่ไม่เหมำะสมสำหรับบริษัทฯ หรื อหน่วยงำนใดๆ ที่ตนเองเป็ นตัวแทน
3. การจ่ ายค่ าอานวยความสะดวก
บริ ษัทฯ ห้ ำมกำรจ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ทังโดยทำงตรงและทำงอ้
้
อมที่กระทำไปเพื่อบริษัท ฯ
หรื อในนำมของบริษัทฯ ให้ ถือเป็ นข้ อห้ ำมโดยเด็ดขำด
แนวทางปฏิบัตทิ ่ จี าเป็ นเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการจ่ ายเงินค่ าอานวยความสะดวก
- ยืนยันกับเจ้ ำหน้ ำที่ว่ำ บริ ษัทฯ จำเป็ นที่จะต้ องได้ รับใบเสร็ จรับเงิน เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำร
เบิกจ่ำยเงินต่ำงๆ
- รำยงำนเกี่ยวกับเรื่ องที่บอกเป็ นนัยๆ เรื่ องที่พวั พัน คำถำม หรื อข้ อเรี ยกร้ องสำหรับค่ำอำนวยควำม
สะดวกให้ กบั ผู้บงั คับบัญชำและผู้บริหำรระดับสูงให้ ได้ รับทรำบ และให้ ปฏิเสธที่จะจ่ำยเงินนันๆ
้
สถำนกำรณ์ที่เป็ นข้ อยกเว้ นในกรณีที่อำจจะถูกข้ ำรำชกำร หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐข่มขู่ คุกคำม หรื อทำ
ให้ จำต้ องประนีประนอม เพื่อควำมปลอดภัยหรื อควำมมั่นคงของตนเอง ในอันที่ (หรื อบุคคลอื่นๆ )
จะต้ องจัดหำหรื อจัดให้ มีกำรจ่ำยนันๆ
้ กำรจ่ำยเงินใดๆ ภำยใต้ สถำนกำรณ์ที่เป็ นข้ อยกเว้ นนี ้ จะต้ อง
ผู้จดั กำรส่วนอำวุโส และผู้บริ หำรระดับสูงได้ รับทรำบโด ยทันที ทัง้ นี/้ ทำกำรรำยงำนให้ ผ้ จู ัดกำรส่วน
จะต้ องมีกำรจัดทำและแนบบันทึกรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินและรำยละเอียดของเหตุกำรณ์ไปด้ วย ซึ่ง
จะต้ อ งมี ก ำรเก็ บ รั ก ษำบัน ทึ ก นี ไ้ ว้ ต ลอดเวลำ นอกจำกนัน้ รำยงำนดัง กล่ ำ วจะต้ อ งน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเร็ วที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถเป็ นไปได้ ภำยหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ นันๆ
้ ขึ ้น
เพื่อที่จะให้ เรื่ องที่เกิดขึ ้นได้ มีกำรบันทึกไว้ อย่ำงถูกต้ อง เหมำะสม ได้ รับกำรตรวจสอบ ทบทวน และ
รับผิดชอบโดยผู้มีอำนำจต่อไป
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4. การให้ ของขวัญ สิ่งบันเทิง และการดูแลต้ อนรั บ
ของขวัญและการเลีย้ งรับรอง
ห้ ำมบุคคลที่มี ควำมเกี่ ยวเนื่องสัม พันธ์ กันทัง้ หมด ให้ หรื อรับของขวัญ หรื อกำรเลี ย้ งรับรอง หรื อสิ่ง
บันเทิงใดๆ หรื อสิ่งของต่ำงๆ ที่มีมลู ค่ำ แก่หรื อจำกบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ฯ ยกเว้ น
ในกรณี ที่เป็ นกำรให้ หรื อได้ รับมำที่ได้ ปฏิ บตั ิสอดคล้ องกับนโยบำยกำรให้ และกำรรับของขวัญ ของ
บริษัทฯ
ก่อนที่จะรับ หรื อ ให้ ผลประโยชน์ใดๆ จะต้ องพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและถูกต้ องตำมกฎหมำย
ภำยใต้ นโยบำยนี ้ ซึ่งจะต้ องถูกต้ องตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนดไว้ โดยทัว่ ไป จะต้ องตอบถึงผลดีหรื อ
ประโยชน์ที่จะได้ รับด้ วยคำถำมต่ำงๆ ดังนี ้
- จริงใจ
- เหมำะสมกับสภำวกำรณ์นนๆ
ั้
- เป็ นกลำงและสมเหตุสมผล
- ไม่สง่ ผลให้ บริษัทฯ ต้ องอึดอัดหรื อลำบำกใจใดๆ
- เป็ นที่ยอมรับกันได้ ภำยใต้ กฎหมำยและขนบธรรมเนียมประเพณี
- สอดคล้ องกับนโยบำยนี ้ จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ นโยบำยและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับของขวัญ นโยบำยเกี่ยวกับสิ่งบันเทิงและกำรดูแลต้ อนรับ (แล้ วแต่กรณี)
- ไม่อยู่ในรู ปของเงินสด หรื อเข้ ำข่ำยลักษณะเงินสด เช็คของขวัญ หรื อคูปองที่สำมำรถ/เช่น บัตร)
(ใช้ แทนเงินสด
- เป็ นกำรให้ อย่ำงเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ดเป็ นควำมลับ และต้ องไม่อยู่ในรู ปแบบของกำรหลีกเลี่ยงให้
ปรำกฏว่ำกระทำกำรที่ไม่เหมำะสม
- เป็ นเอกสำรสิทธิ์หรื อมีหนังสือสำคัญโดยสมบูรณ์
- มีหลักฐำนสนับสนุนเป็ นต้ นฉบับใบเสร็จรับเงิน และ
- จะต้ องมีกำรบันทึกไว้ อย่ำงถูกต้ องและเก็บรักษำบันทึกนันไว้
้
การเดินทางและการดูแลต้ อนรั บ
กำรดูแลเป็ นพิเศษเป็ นกำรเฉพำะเจำะจงในกำรดูแลต้ อนรับทำงธุรกิจและกำรเดินทำงที่ได้ จดั ให้ กับ
ข้ ำรำชกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ บริษัทฯ อำจจะเป็ นผู้ชำระค่ำใช้ จำ่ ยนัน้ หรื อเบิกคืนค่ำใช้ จำ่ ยดังกล่ำว
ให้ กบั ข้ ำรำชกำรหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐที่ได้ ชำระไปก่อนสำหรับค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำที่พกั ที่
สมเหตุสมผล รวมถึงค่ำใช้ จำ่ ยอื่นใดที่เกี่ยวข้ องโดยตรง ดังต่อไปนี ้
- กำรส่งเสริมกำรขำย หรื อกำรจัดแสดงสินค้ ำและบริกำรของบริษัทฯ
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- กำรจัด ทำหรื อลงนำมในบันทึกควำมเข้ ำใจ หรื อสัญ ญำต่ำงๆ ระหว่ำงบริ ษั ท ฯ กับ หน่วยงำน
ภำครั ฐ ซึ่ง มี ข้ำรำชกำรหรื อ เจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐ เป็ น ตัวแทน โดยกำรชำระค่ำใช้ จ่ำยหรื อ เบิก คื น
ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรเดินทำง สิ่งบันเทิง และค่ำที่พกั จะต้ องเป็ นไปตำมที่ได้ รับอนุญำต
ภำยใต้ กฎหมำยที่เกี่ ยวข้ องที่ได้ บญ
ั ญัติไว้ และจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร
ใหญ่ที่เกี่ยวข้ องขึ ้นไปก่อนล่วงหน้ ำเท่ำนัน้
- ในทุกกรณี วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงจะต้ องมีกำรระบุไว้ อย่ำงชัดเจนและได้ รับกำรอนุมตั ิไว้
ก่อนล่วงหน้ ำ ทัง้ นี ้ ในกำรเบิกค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ดังกล่ำวนัน้ จะต้ องตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐำนของ ควำม“
ประกอบกับ จะต้ อ งมี หลักฐำนเอกสำรที่ เกี่ ยวข้ องสนับ สนุน และเก็ บ รัก ษำไว้ เพื่ อกำร ”สุจ ริ ต
ตรวจสอบได้ ด้วยทุกครัง้
กำรจ่ำ ยเงิ น สดหรื อเบี ย้ เลี ย้ งรำยวัน ควรที่ จ ะหลี ก เลี่ ย ง และกำรเบิ ก จ่ำยหรื อ เบิ กคื น เงิ น สำหรั บ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำที่พกั และค่ำใช้ จ่ำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ควรที่จะเป็ นกำรจ่ำยโดยตรงไปยัง
หน่วยงำนรำชกำรนัน้ ๆ หรื อโรงแรม หรื อร้ ำนค้ ำ แทนที่จะจ่ำยไปยังข้ ำรำชกำรหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
โดยตรง
ในกรณีที่สมำชิกในครอบครัวของข้ ำรำชกำรหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐนันๆ
้ ไม่ได้ รับเชิญให้ ร่วมเดินทำงหรื อ
ร่วมในงำนที่จดั ขึ ้นด้ วย แต่ปรำกฏว่ำมีสมำชิกในครอบครัวดังกล่ำวร่วมเดินทำงไปกับข้ ำรำชกำรหรื อ
เจ้ ำหน้ ำที่ ของรัฐ นัน้ ๆ บริ ษั ท ฯ จะไม่รับผิด ชอบค่ำใช้ จ่ำยหรื อเบิกคืนค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่ เกิ ดขึน้ ให้ แก่
สมำชิกในครอบครัวแต่อย่ำงใด
5. การบริจาค
กำรบริจำคต้ องมีกำรปฏิบตั สิ อดคล้ องกับนโยบำยกำรบริจำคของบริษัทฯ
ก่อนที่จะกระทำกำรบริจำคใดๆ บริษัทฯ ควรที่จะต้ องมัน่ ใจได้ วำ่
- กำรบริจำคนันๆ
้ จะต้ องไม่เป็ นกำรพึ่งพิง หรื อกระทำไปเพื่อที่จะชนะให้ ได้ มำซึง่ ข้ อตกลงทำงด้ ำน
ธุรกิจ
- กำรบริ จำคได้ กระทำไปเพื่ อกำรกุศลเป็ นปกติ และไม่ได้ บริ จำคให้ บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นกำร
เฉพำะเจำะจง
- กำรบริจำคควรที่จะต้ องกระทำให้ กบั องค์กรกำรกุศลที่ได้ จดทะเบียนโดยถูกต้ องตำมกฎหมำยของ
ประเทศเท่ำนัน้
- จะต้ องมีกำรตรวจสอบประวัติขององค์กรกำรกุศลอย่ำงรอบคอบและถี่ ถ้วน เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่ำ
องค์กรกำรกุศลนัน้ ไม่ได้ กระทำกำรในฐำนะที่เป็ นแหล่งกำรจัดหำเงินที่ผิดกฎหมำย ซึ่งเป็ นกำร
กระทำละเมิ ดหรื อฝ่ ำฝื น กฎหมำยเกี่ ยวกับกำรฟอกเงิน กำรก่อกำรร้ ำย และกฎหมำยอื่ นใดที่
เกี่ยวข้ อง
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กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล หรื อกำรจ่ำยเงินนันๆ
้ จะต้ องได้ รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจตำมที่ได้ กำหนดไว้
ในอำนำจดำเนินกำรของบริ ษัทฯ เท่ำนัน้ นอกจำกนันแล้
้ วอำนำจอนุมตั ิดงั กล่ำวจะได้ มีกำรกำหนดไว้
อย่ำงชัดเจนถึงจำนวนเงินที่สำมำรถอนุมตั ิให้ บริ จำคได้ สำหรับกำรบริ จำคครัง้ สำคัญๆ จะต้ องได้ รับ
กำรอนุมตั ิและเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จดั กำร และไม่ว่ำในกรณีใดๆ ก็ตำม จะต้ องมีกำรแสดงตัวเลขที่
บริจำคเพื่อกำรกุศลหรื อเพื่อสังคมให้ ได้ รับทรำบก่อนกำรอนุมตั ทิ กุ ครัง้
ข้ อกาหนดการจัดเก็บบันทึกและการควบคุมบัญชี
1. บุค ลำกรของบริ ษั ท ฯ จะต้ องจัดให้ มี เอกสำรกำรอนุมัติที่จ ำเป็ นให้ สอดคล้ องกับนโยบำยและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับของขวัญ สิ่งบันเทิง กำรดูแลต้ อนรับและกำรเดินทำง
2. ก่อนที่จะมีกำรจ่ำยหรื ออนุมตั ิกำรจ่ำยใดๆ บุคลำกรของบริ ษัท ฯ จะต้ องมัน่ ใจได้ ว่ำไม่มีส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของกำรจ่ำยที่กระทำขึน้ ด้ วยวัตถุป ระสงค์อื่นนอกเหนือจำกที่ ได้ อธิ บำยไว้ อย่ำงสมบูรณ์
ถูกต้ องตำมคูม่ ือ รำยงำน นโยบำยและบันทึกข้ อมูลของบริษัทฯ
3. ของขวัญ สิ่งบันเทิง หรื อกำรเดินทำงทังหมดที
้
่จดั ให้ กับข้ ำรำชกำร หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ จะต้ องมี
กำรรำยงำนให้ กบั ผู้เกี่ยวข้ องได้ รับทรำบทุกครัง้
4. ห้ ำมปกปิ ดหรื อไม่บนั ทึกบัญชีของบริ ษัท ฯ ไม่ว่ำจะด้ วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตำม รวมถึงห้ ำมกำร
บัน ทึ ก ข้ อมู ล เท็ จ หรื อ ข้ อมู ล ปลอมในรำยงำนของบริ ษั ท ฯ ไม่ ว่ ำ จะด้ ว ยเหตุผ ลใดๆ ก็ ต ำม
เช่นเดียวกัน
5. จะต้ องไม่มีกำรใช้ เงินทุนส่วนตัวเพื่อให้ ได้ มำซึ่งผลสำเร็ จที่เป็ นที่ต้องห้ ำมตำมระเบียบนี ้ นโยบำย
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับของขวัญ รวมถึงนโยบำยและระเบียบใดๆ ของบริษัทฯ
นอกจำกนี ้ หน่วยงำนบัญชีและกำรเงินของบริ ษัท ฯ จะต้ องรักษำคูม่ ือขันตอนปฏิ
้
บตั ิงำนทำงกำรบัญชี
รำยงำนทำงกำรเงินและกำรควบคุมที่เกี่ยวกับเรื่ องที่ครอบคลุมไว้ ระเบียบนี ้ ผู้ตรวจสอบภำยในจะเป็ น
ผู้กำหนดรู ปแบบกำรตรวจสอบภำยในเพื่ อปฏิ บตั ิให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดในระเบียบนี ้ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง บริ ษัทฯ จะได้ กำกับดูแลและทบทวนโดยผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องสอดคล้ องของกำร
ปฏิบตั ิตำมระเบียบนี ้ นอกจำกนี ้ยังจะได้ กำกับดูแลและทบทวนโดยพิจำรณำประวัติ ของบุคลำกรของ
บริ ษัทฯ ที่มีอำนำจอนุมตั ิเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท ฯ รวมถึงบุคคลที่จะต้ องติดต่อกับข้ ำรำชกำรหรื อ
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐด้ วย
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8. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
1. ที่มาและความสาคัญ
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ฯ สอดคล้ อ งกับ กำรก ำกับ ดูแ ลที่ ดี มี ห ลัก ประกัน และควำมมั่น ใจอย่ำ ง
สมเหตุสมผลว่ำสิ่งที่ดำเนินอยู่นนถู
ั ้ กต้ องเหมำะสม ส่งเสริ มคุณค่ำและมูลค่ำของกิจกำร และเป็ นไปตำมแนว
ปฏิบตั ิของกำรควบคุมภำยในแบบ COSO ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
บริษัทฯ จึงให้ ควำมสำคัญกับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตังแต่
้ กำรค้ นหำ ระบุ วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง
กำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยง ตลอดจนกำรติดตำมและรำยงำนผล โดยนำแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ตำมมำตรฐำน ISO 31000 มำพัฒนำกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ทังนี
้ ้ “ควำมเสี่ยง” หมำยถึง ผลกระทบที่ส่ง
มำจำกควำมไม่แน่นอน ควำมเปลี่ยนแปลง ที่จะทำให้ กำรดำเนินงำนไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของกิจกำร
2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อประกำศเจตนำรมณ์ และเป้ำหมำยของกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ตลอดจนกรอบกำรปฏิบตั ิงำน
ในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึง่ จะนำไปใช้ ภำยในบริษัทฯ
(2) เพื่อให้ บคุ ลำกรทุกคนและทุกระดับในบริษัทฯ ได้ รับรู้บทบำทหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ และแนวทำง
ปฏิบตั ใิ นกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ กำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยของบริษัทฯ
3. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
(1) บริ ษั ท ฯ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ภำยใต้ ควำมเสี่ ย ง 6 ด้ ำ น คื อ ด้ ำ นกำรลงทุ น ด้ ำ นกำรเงิ น ด้ ำ นกำร
ดำเนินงำน ด้ ำนกำรเมืองและนโยบำยภำครัฐ ด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกฎหมำย และด้ ำนชื่อเสียง
ภำพลักษณ์ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจำเป็ นจะต้ องมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทังในระดั
้
บ
องค์กรและระดับโครงกำร โดยใช้ มำตรฐำนเดียวกันตำมที่บริษัทฯ กำหนด
(2) ผู้บริ หำรจะต้ องสื่อสำรให้ บคุ ลำกรในทุกฝ่ ำยงำนทรำบถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงและควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯ โดยบุคลำกรของบริ ษัทฯ จะต้ องสำมำรถแสดงสถำนะควำมเสี่ยงในงำนที่
เกี่ ย วข้ อ งได้ แ ละน ำไปใช้ ป ระกอบกำรตั ด สิ น ใจเพื่ อ บริ ห ำรจัด กำรฝ่ ำยงำน รวมถึ ง ก ำหนดแนวทำงกำร
ดำเนินงำนที่เหมำะสมและแผนสำรองฉุกเฉินเพื่อรับมือกับควำมเสี่ยงนันๆ
้
(3) ให้ แต่ละฝ่ ำยงำนใช้ แผนที่ควำมเสี่ยงและเครื่ องมือกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งตำมคู่มือกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยง เพื่อดำเนินกำรค้ นหำ ระบุปัจจัยเสี่ยง และรูปแบบของควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยงที่ค้นพบ กำหนดระดับควำมเสี่ยงพร้ อมทัง้ เกณฑ์ ที่ ยอมรับได้ กำหนดแนวทำง
ปฏิ บัติ/มำตรกำร หรื อ แผนบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ จ ะป้ อ งกัน บรรเทำ หลี ก เลี่ ย ง หรื อควบคุม ควำมเสี่ ย งที่ มี
ประสิ ทธิ ผ ล ตลอดจนกำกับ ติดตำม ทบทวนและประเมิ นผลกำรจัดกำรกับ ควำมเสี่ ยงเพื่ อน ำไปปรับปรุ ง
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ ้นตำมลำดับ
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(4) ให้ ผ้ รู ับผิดชอบแต่ละฝ่ ำยงำนรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงตำมที่บริ ษัทฯ
กำหนด เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(5) คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงก ำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำหนดแนวทำง
ปฏิบตั ิรวมถึงกำกับสอดส่องควำมเสี่ยงภำยในองค์กร และจะเป็ นผู้สรุปและรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
4. โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยงและหน้ าที่ความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมกำรบริ ษัท มีหน้ ำที่รับผิดชอบในภำพรวมของกำรกำกับดูแลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของ
บริษัทฯ
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ ำที่สนับสนุนคณะกรรมกำรบริ ษัทด้ วยกำรช่วยสอบทำนอย่ำงเป็ น
อิสระ ให้ มนั่ ใจว่ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล
(3) คณะกรรมกำรบริ หำร มี หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบในกำรทบทวน กำกับดูแลและติดตำมสถำนะ
ควำมเสี่ยงที่สำคัญของธุรกิจ และระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
(4) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำร มี หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนิน กำรตำมนโยบำยกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยง กำกับดูแลให้ กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ รับกำรปฏิบตั ิทวั่ ทังองค์
้ กรอย่ำงต่อเนื่อง สร้ ำงควำม
มัน่ ใจว่ำมีแผนจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม
(5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(5.1) กำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง
(5.2) พัฒ นำระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทัง้ องค์กรให้ มีประสิทธิ ภำพและผลักดันให้ เกิดควำม
ร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
(5.3) ติดตำมและสอบทำนควำมเสี่ยงของหน่วยงำนต่ำงๆพร้ อมให้ ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำร
แก้ ไข
(5.4) กำกับดูแลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
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(5.5) รำยงำนควำมเสี่ยงและผลกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
ตำมวำระที่กำหนด
5. วิธีการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ นำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่สอดคล้ องกับมำตรฐำน ISO 31000 มำเป็ นต้ นแบบในกำร
พัฒนำกรอบปฏิบตั ใิ นกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร
6. ผลลัพธ์ ท่ คี าดหวังจากการบริหารความเสี่ยง
(1) สร้ ำงควำมตระหนักถึงควำมจำเป็ นในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในเชิงรุ ก โดยระบุ ประเมิ น และ
จัดกำรกับควำมเสี่ยงอย่ำงจริงจังและทัว่ ถึงทังองค์
้ กร
(2) เพิ่มช่องทำงในกำรระบุโอกำสที่อำจนำไปสู่กำรเติบโตของกิจกำร และมีควำมพร้ อมสำหรับภัย
คุกคำมที่จะเป็ นอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
(3) มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้ มำตรฐำนตำมค่ำนิยมสำกล
(4) เพิ่ม โอกำสและควำมเป็ นไปได้ ที่จะมีผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย อันจะนำมำซึ่งควำม
มัน่ ใจและควำมไว้ วำงใจของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อกิจกำร
(5) สำมำรถนำข้ อมูลควำมเสี่ยงไปประกอบกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
(6) ทำให้ กำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์มีควำมชัดเจน และคำดกำรณ์ลว่ งหน้ ำได้ มำกขึ ้น
(7) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรบริหำรอุบตั กิ ำรณ์ได้ ดีขึ ้น
(8) เพิ่มกำรเรี ยนรู้จำกประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง
7. การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งจะต้ อ งทบทวนนโยบำยกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและคู่มื อ เอกสำรต่ำงๆ ที่
เกี่ ยวข้ องอย่ำงน้ อยปี ล ะ 1 ครัง้ แล้ วรำยงำนควำมเหมำะสมและประสิทธิ ผลของกำรนำไปใช้ งำนเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
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9. คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริต และคอร์ รัปชั่น (Fraud and Corruption Risk
Management Procedure)
หลักการและเหตุผล
ด้ วยควำมเชื่อมั่นในอุดมกำรณ์ ว่ำ กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่ งใส ยุติธรรม มี คุณธรรม แก่ทุกฝ่ ำย บริ ษัท
พริ น้ ซิเพิ ล แคปิ ตอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ ปฏิ บัติตำมกฎหมำย และยึด หลักจริ ยธรรมทำงธุ รกิ จ
(Code of Business Ethics) ที่ โปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ มี ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้ บริ ษัทฯ พัฒ นำ
ไปสู่องค์กรแห่งควำมควำมยัง่ ยืน (Sustainable Organization) บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำร่วมเป็ นส่วนหนึ่งใน “แนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต ” เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบของบริ ษัทฯ
คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงเห็นสมควรกำหนด “คูม่ ือกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
.1 กำหนดมำตรกำรหรื อกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อใช้ ในกำรป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อควำมเสี่ยง
ด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
2. ระบุห น้ ำที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของบุค ลำกรในแต่ล ะต ำแหน่ง งำนในกำรป้อ งกัน ตรวจพบ และ
ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ ชดั เจน และเป็ นไปตำมแนวทำงปฏิบตั ทิ ี่ดี
3. กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อให้ บคุ ลำกรของบริ ษัทฯ สำมำรถป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองกำร
ทุจ ริ ต ได้ อ ย่ำ งถู ก ต้ อ ง และทัน ท่ วงที ในกรณี ที่ มี ค วำมสงสัย หรื อ พบกำรกระท ำที่ เกี่ ย วกั บ กำรทุ จ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่
ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ยง
และครอบคลุมกำรดำเนินงำนของกรรมกำร ผู้บริ หำร และ พนักงำนทุกคนของบริ ษัท ฯ หรื อบุคคลที่สำมที่มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ คู่มื อ กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งด้ ำนกำรทุจ ริ ต ฉบั บ นี เ้ ป็ น ส่วนหนึ่ ง ของ ”นโยบำยต่อ ต้ ำนกำรทุจ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ” ซึ่งได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยกำหนดมำตรกำรป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนอง
ต่อกำรทุจริต และคอร์ รัปชัน่ (“มำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ”) และสำมำรถใช้ ควบคูก่ ับ “นโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำร”
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มาตรการป้ องกันการทุจริตและคอร์ รัปชั่น (Fuaud and Corruption Prevention)
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ สำมำรถช่วยให้ บริ ษัทฯ ลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้ เกิดกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ในองค์กรได้ ดังนัน้ กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ กำรออกแบบและปฏิบตั งิ ำน
ตำมกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนกำรสร้ ำงจิตสำนึก
และค่ำนิยมในกำรต่อต้ ำนกำรทุจ ริ ตและคอร์ รัปชั่นให้ แก่บุ คลำกรของบริ ษัทฯ เป็ นปั จจัยส ำคัญ ในกำรช่วย
ป้องกันกำรเกิดกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร
ทังนี
้ ้ มำตรกำรป้องกันกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ภำยใต้ คมู่ ือกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ฉบับนี ้ประกอบไปด้ วย 5 กิจกรรมหลักดังต่อไปนี ้
1. การประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทกุ หน่วยงำนในบริษัทฯ
ดำเนินกำรเชิงรุ ก เพื่อระบุ ประเมิน และทบทวนควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ขององค์กร รวมทั ง้
สร้ ำงควำมตระหนักถึงควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ที่อำจเกิดขึ ้น และผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
กำรดำเนินงำนขององค์กร เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ได้ ถกู ระบุ และจัดกำรอย่ำง
ทันท่วงที
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ประกอบด้ วย 4 ขันตอนหลั
้
ก ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 : กำรเตรี ยมกำรเพื่อกำหนดเกณฑ์ กำรวัดควำมเสี่ยงในด้ ำนผลกระทบ (Impact)
และโอกำสที่ จะเกิ ด (Likelihood of Occurrence) รวมทัง้ กำหนดระดับควำมเสี่ ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk
Appetite)
ขัน้ ตอนที่ 2 : กำรระบุควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ สำเหตุหลักของควำมเสี่ยง และ
ผลกระทบของควำมเสี่ ยง ตลอดจนกำรวิเครำะห์ ควำมรุ นแรงและโอกำสที่ จะเกิ ดควำมเสี่ ยงก่อนคำนึ งถึง
มำตรกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
ขัน้ ตอนที่ 3 : กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ในปั จจุบัน กำรวิเครำะห์ควำมรุนแรง
และโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง หลังจำกมีมำตรกำรควบคุมภำยในปั จจุบนั
ขัน้ ตอนที่ 4 : กำรจัดหำมำตรกำรเพื่ อ ลดควำมเสี่ ยงลงให้ อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หำก
มำตรกำรควบคุมภำยในที่ดำเนินงำนอยู่ในปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อกำรป้องกันควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่
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2. นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ จัดให้ มีนโยบำย คู่มือปฏิบตั ิงำน และมำตรกำรเพื่อต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และ
คอร์ รัป ชั่น เช่น นโยบำยต่อ ต้ ำนกำรทุจ ริ ต และคอร์ รัป ชั่ น คู่มื อกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรทุจ ริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ แนวทำงปฏิบตั ิในกำรสนับสนุนและ
ช่วยเหลือทำงกำรเมือง แนวทำงปฏิบตั ิในกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้ เงินสนับสนุน และแนวทำงปฏิบตั ิ
ในกำรรับหรื อให้ ของขวัญของกำนัล และกำรเลี ้ยงรับรอง เป็ นต้ น เพื่อให้ บุคลำกรของบริ ษัทฯ เข้ ำใจหลักกำร
ด้ ำนจริ ยธรรมและแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่ดีของบริษัทฯ รวมทัง้ เพื่อสร้ ำงควำมตระหนักจิตสำนึก และค่ำนิยม
ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ให้ แก่บคุ ลำกรของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ นโยบำยที่เกี่ยวข้ องต้ องได้ รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ต้ อง
ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและคูม่ ือที่เกี่ยวข้ องเป็ นประจำอย่ำงน้ อยทุก 2 ปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำควำมเสี่ยงด้ ำน
กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นได้ ถูกจัดกำรและกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรดำเนินงำน และทำงกฎหมำยได้ รับกำร
ครอบคลุมในนโยบำยอย่ำงเหมำะสม
3. การสื่อสารและการจัดอบรม
กำรสื่อสำรและกำรจัดอบรมถือเป็ นสิ่งที่จำเป็ นในมำตรกำรป้องกันกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อ
สร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ และควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและคูม่ ือที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน มำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำร
มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นขององค์กร รวมทัง้ ให้ บุคลำกรของ บริ ษัทฯ
สำมำรถเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรช่วยป้องกันและตรวจพบกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ในองค์กรได้ ตลอดจนกำรสื่อสำร
แก่ผ้ ูเกี่ ยวข้ องทำงธุรกิจ เพื่ อแสดงให้ เห็นถึงควำมมุ่งมั่นในกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น และควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ดังนัน้ ฝ่ ำยบริ กำรงำนทรัพยำกรบุคคลต้ องจัดทำแผนกำรสื่อสำรนโยบำยและมำตรกำรต่ อต้ ำน
กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นประจำปี อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อักษร ให้ แก่บุคลำกรของบริ ษัทฯ และผู้เกี่ยวข้ องทำง
ธุรกิจ ตลอดจนกำหนดช่องทำงกำรสื่อสำร เช่น บอร์ ดประกำศข่ำวสำรบริ ษัท ฯ กำรจัดอบรม (Training) กำร
ประชำสัมพันธ์ทำงระบบ Intranet ภำยในบริ ษัทฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น ให้ เหมำะสมแก่ผ้ ูรับสำรทัง้
ภำยในและภำยนอกองค์กร โดยแผนงำนและช่องทำงกำรสื่อสำรดังกล่ำวต้ องได้ รับกำรทบทวนและอนุมตั ิโดย
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร เป็ นประจำทุกปี นอกจำกนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจในประสิทธิภำพของกำรสื่อสำร แผนงำน
และช่อ งทำงกำรสื่ อ สำรที่ ก ำหนดขึ น้ ควรได้ รับ กำรสอบทำนและประเมิ น ระบบกำรควบคมภำยใน โดย
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกิจกรรมที่จดั ขึ ้นนันเพี
้ ยงพอ และสำมำรถสร้ ำงควำมตระหนักให้ แก่
บุคลำกรของบริษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจทังหมด
้
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4. การสอบทานประวัตขิ องบุคลากร และผู้มีส่วนได้ เสียทางธุรกิจ
กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรและผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจถือเป็ นปั จจัยสำคัญที่ทำให้ กำรป้องกัน
กำรทุจริ ต มีประสิทธิภำพ โดยบริษัทฯ มอบหมำยให้ ฝ่ำยบริ กำรงำนทรัพยำกรบุคคลทำหน้ ำที่สอบทำนประวัติ
ของบุคลำกรก่อนกำรจ้ ำงงำน หรื อกำรเลื่อนตำแหน่ง และฝ่ ำยบริ กำรงำนจัดซื ้อทำหน้ ำที่สอบทำนประวัติของ
ผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจก่อนกำรเริ่มสัญญำ หรื อธุรกรรม
ธุรกรรมระหว่ำงกัน ทั ง้ นี ้ กำรสอบทำนสำมำรถทำได้ ตำมควำมเหมำะสมภำยใต้ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง และได้ รับกำรยินยอมจำกบุคลำกรหรื อผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
• กำรสอบทำนประวัติ ข องบุ ค ลำกรก่ อ นกำรจ้ ำ งงำน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ควำม
เหมำะสม และประสบกำรณ์ของผู้สมัครงำน
• กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรก่อนจะมอบหมำยให้ ดำรงตำแหน่งสำคัญภำยในบริ ษัท ฯ
เช่น คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริ หำรงำนระดับสูง บุคลำกรในหน่วยงำนกำรเงิน เป็ นต้ น เพื่ อ
ตรวจสอบคุณ สมบัติ ประสบกำรณ์ ควำมน่ำเชื่ อทำงกำรเงิน บุคคลอ้ ำงอิง หรื อควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรดำรงตำแหนงใหม่
• กำรสอบทำนประวัตขิ องผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจโดยเฉพำะผู้ขำย ผู้รับเหมำ และผู้ให้ บริกำรแก่
บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ส ำมำรถตรวจสอบควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ สถำนะทำงกำรเงิ น ชื่ อ เสี ย ง และ
คุณสมบัตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับสินค้ ำ หรื อบริกำรของผู้มีสว่ นได้ เสียทำงธุรกิจ
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร และบุคลำกรที่ดำรงในตำแหน่งที่สำคัญตำมที่กำหนด
โดยฝ่ ำยบริ กำรงำนทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจ ต้ องรำยงำนควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
ที่อำจเกิดขึ ้นต่อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และกรรมกำรบริษัท เป็ นประจำทุกปี และในระหว่ำงปี (หำกมี)ควำม
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลกระโยชน์ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ห้ ำมไม่ให้ บุคลำกรที่มีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกระบวนกำรจัดซื อ้ จัดจ้ ำง และจะลงโทษบุคลำกรที่ไม่รำยงำนควำม
ขัดแย้ งทำง ผลประโยชน์อย่ำงทันท่วงที
5. การควบคุมภายใน
กำรควบคุม ภำยในเป็ นกระบวนกำรปฏิ บั ติงำนที่ ถูกกำหนดร่ วมกัน โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท
ผู้บริ หำร ตลอดจน บุคลำกรขององค์กรทุกระดับชัน้ เพื่อให้ เกิดควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ วิธีกำรหรื อ
กำรปฏิบตั งิ ำนตำมที่กำหนดไว้ จะช่วยให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนัน้ กำรควบคุมภำยในถือเป็ นเครื่ องมือ
เบื ้องต้ นของบริ ษัทฯ ในกำรป้องกันกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำน ทัง้ นี ้
ผู้บริ หำรในแต่ล ะหน่วยงำนต้ องออกแบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ เหมำะสมส ำหรับกระบวนกำรที่ อยู่ในควำม
รับผิดชอบของตน เพื่อจัดกำรและลดควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ร่วมกันระบุในกำรประเมินควำม
เสี่ ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นให้ อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ ตลอดจนสื่ อสำร ทำควำมเข้ ำใจ และ
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ควบคุม ติดตำมกำรดำเนินงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนให้ ปฏิบัติงำนตำมระบบกำรควบคมภำยในที่ กำหนด
ขึ ้น
ทังนี
้ ้ ทุกหน่วยงำนต้ องจัดทำขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำน หรื อกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ นลำย
ลักษณ์ อกั ษรสำหรับทุกกระบวนกำร เพื่อให้ ผ้ บู ริ หำรสอบทำนและอนุมตั ิให้ มีผลบังคับใช้ โดยคำนึงถึงกำร
แบ่งแยกหน้ ำที่อย่ำงชัดเจนในกำรกำหนดหน้ ำที่ของบุคลำกรในกำรดำเนินงำนตำมขั น้ ตอน หรื อกระบวนกำร
ปฏิบตั ิงำน เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนมีควำมโปร่งใส เป็ นอิสระ และสำมำรถช่วยป้ องกัน หรื อตรวจพบควำมเสี่ยง
ด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นได้ รวมทัง้ จัดเก็ บเอกสำรดังกล่ำวไว้ ในช่องทำงที่บุคลำกรที่ เกี่ ยวข้ องสำมำรถ
เข้ ำถึงได้ และสื่อสำรให้ บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้ องรับทรำบ

มาตรการตรวจพบการทุจริตและคอร์ รัปชั่น (Fraud and Corruption Detection)
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ที่ดีสำมำรถช่วยลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ได้ ในระดับ
หนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จำเป็ นต้ องจัดทำมำตรกำรตรวจพบกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อช่วยตรวจพบและ
รำยงำนกำรกระทำที่อำจเป็ นกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ อย่ำงทัน ท่วงที ดังนัน้ กลไกกำรแจ้ งเหตุหรื อเบำะแส และ
กำรรำยงำนกำรทุจ ริ ต และคอร์ รัป ชั่น เป็ น กิ จ กรรมหลั ก ที่ ส ำมำรถช่วยให้ บริ ษั ท ฯ ตรวจพบกำรทุจ ริ ต และ
คอร์ รั ป ชั่น นอกจำกนี ้ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ำ มำตรกำรตรวจพบกำรทุ จ ริ ต และคอร์ รัป ชั่น มี ค วำมเหมำะสม มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้ องสอบทำนกำรออกแบบและกำรควบคุมภำยใน
ของมำตรกำรดัง กล่ำวเป็ น ประจ ำทุก ปี ทัง้ นี ้ มำตรกำรตรวจพบกำรทุจ ริ ต และคอร์ รัป ชั่น ประกอบด้ วย 2
กิจกรรมหลัก ดังนี ้
1. กลไกการแจ้ งเหตุหรือเบาะแส
ผู้บริหำรกำหนดให้ มีช่องทำงที่น่ำเชื่อถือ และเป็ นอิสระสำหรับกำรแจ้ งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ รวมถึงเปิ ดโอกำสให้ ทกุ คน ไม่ว่ำจะเป็ นบุ คลำกรของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้ ง
เบำะแสได้ โดยไม่ต้องเปิ ดเผยตัวตน ตลอดจนจัดให้ มีกระบวนกำรป้องกันผู้แจ้ งเบำะแส เพื่อคุ้มครองผู้แจ้ ง
ไม่ให้ ถกู ทำร้ ำยหรื อข่มขู่ในภำยหลัง ซึง่ ช่วยส่งเสริ มให้ บุคลำกรของบริ ษัทฯ มีควำมมัน่ ใจ และรู้สึกปลอดภัยใน
กำรแจ้ งเหตุหรื อเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ทัง้ นี ้ บุคลำกรของบริ ษั ท ฯ จึง มี ห น้ ำที่ แจ้ งเหตุห รื อเบำะแสของกำรทุจ ริ ตและคอร์ รัป ชั่นผ่ำน
ช่องทำงที่บริ ษัทฯ กำหนดไว้ โดยบริ ษัทฯ จะลงโทษบุคลำกรของบริ ษัทฯ ที่ทรำบหรื อมีข้อมูลของเหตุกำรณ์ ที่
อำจเป็ นกำรทุริต แต่ไม่ได้ แจ้ งให้ บุคคลที่ รับผิดชอบรับทรำบ ซึ่ง บริ ษัทฯ มี มำตรกำรคุ้ม ครองผู้แจ้ งเหตุหรื อ
เบำะแสตำมควำมจริงอย่ำงสุจริ ต อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ จะลงโทษผู้ที่จงใจแจ้ งเหตุหรื อเบำะแสที่ไม่เป็ นควำม
จริง
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ปั จจุบนั บริษัทฯ กำหนดช่องทำงกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ หลำยช่องทำง โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถส่ง
เรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้
.1 ไปรษณีย์ โดยส่งถึงผู้ที่ได้ รับมอบหมำยตำมที่อยูด่ งั นี ้
เลขำนุกำรบริษัท
“บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
ชัน้ อำคำรบำ 23งกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
เลขที่ 10110 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 63 ถนนสุขมุ วิท 29
.2 อีเมล์โดยสำมำรถส่งข้ อเสนอแนะหรื อข้ อร้ องเรี ยนมำที่
Secretarywhistle@principalcapital.co.th
.3 โทรศัพท์ : 2173-714-02
นอกจำกนี ้ หำกพนักงำนต้ องกำรแจ้ งเบำะแส หรื อส่งเรื่ องร้ องเรี ยน สำมำรถติดต่อ ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
บ ริ ก ำ ร ง ำ น ท รั พ ย ำ ก ร บุ ค ค ล ห รื อ เล ข ำ นุ ก ำ ร บ ริ ษั ท ฯ Hrwhistle@principalcapital.co.th ห รื อ
Secretarywhistle@principal.co.th
ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและขัน้ ตอนกำรพิ จำรณำเบำะแสและข้ อร้ องเรี ยนระบุ อยู่ใน “นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำร” และ Website ของบริษัทฯ ซึง่ บุคลำกรของบริษัทฯ และบุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ ำถึงได้
2. การรายงานการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
เมื่อมีกำรแจ้ งเหตุหรื อเบำะแสกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เลขำนุกำรบริษัทเป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลจำก
กำรแจ้ งเบำะแส และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ เช่น จำนวนกำรแจ้ งเบำะแสกำรทุจริตและ
คอร์ รัปชัน่ สรุปเหตุกำรณ์ และสถำนะของกำรดำเนินงำน กรณี เกิดกำรทุจริ ตในสถำนะกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เป็ นต้ น เพื่อรำยงำนต่อคณะผู้บริ หำร เป็ นประจำทุกเดือน และต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกไตรมำส ในกรณีที่เบำะแสที่ได้ รับแจ้ งมีควำม
รุนแรงและจำเป็ นต้ องได้ รับกำรแก้ ไขอย่ำงทั นท่วงที เลขำนุกำรบริ ษัทต้ องรำยงำนเหตุกำรณ์ ทจุ ริ ตดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้ องในทันที
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลในรำยงำนจะต้ องถูกเก็บเป็ นควำมลับ โดยเลขำนุกำรบริ ษัท ต้ องรำยงำนตรงต่อผู้มี
อำนำจตำมที่ได้ กำหนดไว้ เท่ำนัน้ ห้ ำมมิให้ แบ่งปั นข้ อมูลไม่ว่ำในรูปแบบใดก็ตำมแก่หน่วยงำนหรื อบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้ อง
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มาตรการตอบสนองต่ อการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ นที่ เกิ ด ขึ น้ (Fraud and Corruption
Response)
บริ ษัทฯ จัดทำมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อแก้ ไขและเยียวยำผลกระทบจำก
กำรเกิ ด ทุจ ริ ต รวมทัง้ หำวิธี ก ำรป้ องกั น ไม่ ให้ ก ำรทุจ ริ ต และคอร์ รัป ชั่น ในประเภทเดี ย วกัน เกิ ด ขึ น้ อี ก โดย
มำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ประกอบด้ วย กำรสอบสวนภำยใน กำรลงโทษและกำรเยียวยำ
และกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
1. การสอบสวน
เมื่อเกิดเหตุทุจริ ตบริ ษัทฯ มอบหมำยให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ เป็ นผู้พิจำรณำข้ อมูลเบำะแสและมี
อำนำจในกำรอนุมัติให้ เริ่ ม ดำเนิ นกำรสอบสวนเมื่ อเห็ นว่ำเบำะแสที่ ได้ ม ำเพี ยงพอและมี มูล พร้ อมแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน
ในกระบวนกำรสอบสวนนัน้ คณะกรรมกำรสอบสวนต้ องดำเนินงำนด้ วยควำมยุ ติธรรม และไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ ทู ี่ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ อง รวมถึงรำยงำนควำมคืบหน้ ำ หรื อผลกำรสอบสวนประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำรรับทรำบอย่ำงสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อใช้ ในกำรรำยงำนต่อคณะผู้บริ หำร และในกรณี ที่คณะกรรมกำร
สอบสวนพบอุปสรรคในกำรดำเนินกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อบริ ษัท ฯ คณะกรรมกำรสอบสวนต้ องรำยงำนต่อ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร เพื่อรำยงำนเรื่ องดังกล่ำวแก่คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
สำหรับ หำทำงแก้ ไขอย่ำงทั น ท่วงที นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรสอบสวนต้ อ งบั น ทึก กำรสอบสวน และเก็ บ
หลักฐำนทัง้ เชิงวัตถุ และอิเล็กทรอนิคส์ เป็ นเวลำอย่ำงน้ อย 3 ปี หรื อจนกว่ำสิน้ สุด อำยุควำมทำงกฎหมำย
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ บริษัทฯ มีหลักฐำนเพียงพอหำกต้ องนำไปใช้ ในชันศำล
้
2. การลงโทษและการเยียวยา
บทลงโทษที่เข้ มงวด และเด็ดขำดเป็ นกำรแสดงจุดยืนของบริ ษัทฯ ที่มีตอ่ กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ให้ ทงพนั
ั ้ กงำนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในขณะที่กำรเยียวยำผลกระทบจำกกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่
บริ ษัทฯ ต้ องให้ ควำมสำคัญและดำเนินกำรอย่ำงทันท่วงทีเพื่อแสดงให้ เห็นถึงควำมเอำใจใส่ และควำมมุง่ มัน่ ที่
จะแก้ ไขปัญหำด้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชัน่
2.1 กำรลงโทษ
เมื่อกำรสอบสวนเสร็ จสิ น้ และพบว่ำมีกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เกิดขึน้ จริ ง คณะกรรมกำร
สอบสวนมี ห น้ ำที่ น ำเสนอข้ อเท็จ จริ งและหลั กฐำนแก่ ผ้ ูมี อำนำจ เพื่ อพิ จ ำรณำบทลงโทษให้ สอดคล้ องกั บ
นโยบำยของบริ ษัทฯ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ กำหนดให้ หน่วยงำนต้ นสังกัดของผู้ทำทุจริ ตเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรลงโทษ
โดยอ้ ำ งอิง ตำม “กำรสอบทำงวินัย พนัก งำน” และ “ข้ อ พึ ง ประพฤติป ฏิ บัติข องพนัก งำน มำตรฐำนควำม
ประพฤติ และกำรกระทำที่เป็ นควำมผิดทำงวินยั บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)” สำหรับขันตอน
้
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กำรลงโทษและผู้มีอำนำจในกำรลงโทษ ซึ่งจะต้ องบันทึกวิธีกำรพิจำรณำบทลงโทษ และข้ อสรุปบทลงโทษ และ
ต้ อ งจัด เก็ บ ไว้ คู่กับ เอกสำรส ำคัญ ในขัน้ ตอนกำรสอบสวนเป็ นเวลำอย่ ำ งน้ อ ย 3 ปี นอกจำกนี ใ้ นกรณี ที่
บทลงโทษก่อให้ เกิดควำมควำมเสี่ยงด้ ำนกฎหมำยแก่บริ ษัท ฯ ตัวแทนคณะกรรมกำรสอบสวนต้ องปรึกษำกับ
ฝ่ ำยกฎหมำยและผู้บริ หำรให้ ชดั เจนก่อนดำเนินกำร
2.2 กำรเยียวยำ
เมื่อกำรสอบสวนเสร็ จสิ น้ ผู้บริ หำรต้ องร่ วมพิจำรณำหำมำตรกำรเยียวยำจำกเหตุกำรณ์ ทุจริ ตที่
เกิดขึ ้น เช่น กำรปรับปรุงหรื อเพิ่มเติมนโยบำยของบริ ษัท ฯ กำรปรับปรุงหรื อเพิ่มเติมกำรควบคุมภำยในกำร
เปลี่ยนแปลงวิธีกำรปฏิบตั งิ ำน กำรฟ้องร้ องดำเนินคดีทำงอำญำ และหรื อทำงแพ่ง กำรขยำยผล/กำรสืบสวน
เพื่อตรวจสอบกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นในส่วนอื่นๆ ที่อำจมีควำมเกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น โดยมอบหมำยหน้ ำที่ให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง สำหรับมำตรกำรเยียวยำในแต่ละกรณีจดั ทำแผนงำนเยียวยำ (Action Plan) พร้ อมด้ วย
กรอบระยะเวลำปฏิบัติงำน เพื่อนำเสนอต่อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และดำเนินกำรตำมแผนงำนเยียวยำที่
ได้ รับกำรอนุมตั ิ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทฯ กำหนดให้ ประธำนกรรมกำรบริ ษัท หรื อบุคลำกรที่ได้ รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร
บริ ษัทเป็ นผู้เปิ ดเผยข้ อมูลสำคญเกี่ ยวกับกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ต่อหน่วยงำนภำยนอกที่มีหน้ ำที่กำกั บดูแล
(อำทิเช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นต้ น หรื อต่อสำธำรณะอย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ กำหนดให้ กำรตัดสินใจเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ในแต่ละหัวเรื่ องขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของประธำนกรรมกำรบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ห้ ำมมิให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีหน้ ำที่หรื อไม่ได้ รับมอบหมำยจำกประธำนคณะกรรมกำรบริษัทเปิ ดเผย
ข้ อมูลด้ ำนทุจริตแก่บคุ คลอื่นๆ ในบริษัทฯ สื่อมวลชน หรื อหน่วยงำนใดๆ ก็ตำม นอกจำกนี ้ บริษัทฯ จะพิจำรณำ
ลงโทษผู้ฝ่ำฝื นโดยไม่มีข้อยกเว้ น

การทบทวนและปรั บปรุ งคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
คูม่ ือกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยบริ หำรควำม
เสี่ยง และอยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยจะมีกำรทบทวน และปรับปรุงคูม่ ือฉบับนี ้
เป็ นประจำทุกปี หรื อเมื่อมี กำรเปลี่ ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งกระทบต่อกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ คูม่ ือดังกล่ำวสอดคล้ องกับหลักปฏิบตั ขิ องบริษัทฯ รวมทังเป็
้ นไปตำมข้ อบังคับ
และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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ภาคผนวก
กระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนภำยในของบริ ษัทฯ ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรคอร์ รัปชัน่ ทังในภำคเอกชนและหน่
้
วยงำนรัฐ
ลำดับ

กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้ อง ชื่อหน่ วยงำนรัฐ และ/หรือเอกชน
กับหน่ วยงำนรัฐ และเอกชนอื่นทีม่ คี วำมเสี่ ยงต่ อ
ทีต่ ิดต่ อ
กำรเกิดคอร์ รัปชั่น

ชื่อหน่ วยงำนภำยในของบริษทั

จำนวนครั้งทีต่ ิดต่ อ / ปี

ระดับควำมเสี่ ยง
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10. นโยบายการแจ้ งเบาะแส (WHISTLE BLOWING)
เพื่ อให้ ผ้ ูมี ส่วนได้ เสี ยทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร แจ้ งเบำะแส ข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อเสนอแนะ (Whistle
Blower) ในกรณี ที่พนักงำน และผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ำงๆ มีข้อสงสัย หรื อพบเห็นกำรกระทำที่สงสัยว่ำมีกำร
ฝ่ ำฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยำบรรณ หรื อนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร สำมำรถ
สอบถำม แจ้ งเบำะแส หรื อร้ องเรี ยน พร้ อมส่งรำยละเอียดหลักฐำนต่ำงๆ ถึงบุคคล หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องใน
กำรติดต่อดังนี ้
1. กรณีภายนอกองค์ กร ติดต่ อเลขานุการบริษัท
เว็ปไซต์ :

ติดต่ อเรา www.principalcapital.co.th

โทรศัพท์ :

02 – 714 – 2173

อีเมลล์ :

secretarywhistle@principalcapital.co.th

ไปรษณีย์ :

เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
29 อำคำรบำงกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชัน้ 23
ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพฯ 10110

2. กรณีพนักงาน ติดต่ อผู้อานวยการฝ่ ายบริการงานทรัพยากรบุคคล หรือ เลขานุการบริษัท
HRwhistle@principalcapital.co.th หรื อ Secretarywhistle@principalcapital.co.th
เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน
1. รำยละเอียดของเบำะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน ต้ องเป็ นควำมจริ ง มี ควำมชัดเจน หรื อพอที่ จะนำสืบหำ
ข้ อเท็จจริง เพื่อดำเนินกำรต่อไปได้
2. ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจะเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นควำมลับ ไม่มีกำรเปิ ดเผยชื่อผู้ที่แจ้ งเบำะแส หรื อ
ผู้ร้องเรี ยนต่อสำธำรณชนหำกไม่ได้ รับควำมยินยอม และคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำย
ของผู้รำยงำน หรื อ ผู้ให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้ อมูล
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3. ข้ อมูลที่ได้ รับจะถือเป็ นควำมลับ ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรเรื่ องร้ องเรี ยนขึ ้นกับควำมสลับซับซ้ อน
ของเรื่ อง ควำมเพียงพอของเอกสำรหลักฐำนที่ได้ รับจำกผู้ร้องเรี ยน รวมถึงเอกสำรหลักฐำน และคำ
ชี ้แจงของผู้ถกู ร้ องเรี ยน
4. ผู้ที่แจ้ งเบำะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน สำมำรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
หำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยนัน้ จะทำให้ เกิดควำมไม่ปลอดภัย หรื อเกิดควำมเสี ยหำยใดๆ แต่หำกมี กำร
เปิ ดเผยตนเอง จะทำให้ สำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ ำ สอบถำมข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม ชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงให้ ทรำบ หรื อบรรเทำควำมเสียหำยได้ สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
5. ผู้ที่ แ จ้ ง เบำะแส หรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย นจะได้ รั บ กำรคุ้ม ครองสิ ท ธิ ไม่ ว่ำ จะเป็ นพนัก งำนบริ ษั ท ฯ หรื อ
บุคคลภำยนอก
6. ผู้รับ ข้ อร้ องเรี ย นและผู้ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ อ งกับ กระบวนกำรตรวจสอบหำข้ อ เท็ จ จริ ง ต้ องเก็ บ ข้ อ มูล ที่
เกี่ยวข้ องเป็ นควำมลับ จะเปิ ดเผยเท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้
ร้ องเรี ย นหรื อ ผู้ที่ ให้ ค วำมร่ วมมื อ ในกำรตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง แหล่ง ที่ ม ำของข้ อ มูล หรื อ บุค คลที่
เกี่ยวข้ อง
7. กรณี ที่ผ้ ูร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง เห็นว่ำตนอำจได้ รับควำมไม่
ปลอดภัย หรื ออำจเกิดควำมเดือดร้ อนเสียหำย ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ ง สำมำรถร้ องขอให้ บริ ษัท ฯ กำหนดมำตรกำรคุ้ม ครองที่เหมำะสมก็ ได้ หรื อบริ ษั ท ฯ อำจ
กำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริงไม่ต้องร้ อง
ขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดควำมเดือดร้ อนเสียหำย หรื อควำมไม่ปลอดภัย
8. ผู้ที่ ไ ด้ รั บ ควำมเดื อ ดร้ อนเสี ย หำยจะได้ รั บ กำรบรรเทำควำมเสี ย หำยด้ ว ยกระบวนก ำรที่ มี ค วำม
เหมำะสม และเป็ นธรรม
การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้ าง หรื อบุคคลอื่นที่รับจ้ างทางานให้ แก่ บริษัทฯ
โดยจะได้ รับกำรประกันจำกบริษัทฯ ว่ำจะไม่เป็ นเหตุ หรื อถือเป็ นเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงำน ลักษณะงำน
หรื อสถำนที่ทำงำน สัง่ พักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตั งิ ำน เลิกจ้ ำง ลงโทษ หรื อดำเนินกำรใดที่เกิดผลร้ ำยเมื่อ
1. ให้ ข้อมูล ให้ ควำมร่ วมมือ หรื อให้ ควำมช่วยเหลือไม่ว่ำด้ วยประกำรใดๆ แก่กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร
หน่วยงำนของรัฐ หรื อหน่วยงำนกำกับดูแล ในกรณีที่บคุ คลเหล่ำนันมี
้ เหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่ำมีกำร
ฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยำบรรณ หรื อนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. ให้ ถ้ อยค ำ ยื่ นเอกสำรหลักฐำน หรื อให้ ค วำมช่วยเหลื อไม่ว่ำด้ วยประกำรใดๆ แก่ก รรมกำรบริ ษั ท
ผู้บริหำร หน่วยงำนของรัฐ หรื อหน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำหรื อตรวจสอบกรณี
มีเหตุสงสัยว่ำมีกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ จรรยำบรรณ หรื อนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร
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11. นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่ อให้ เกิดควำมโปร่ งใสและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยโดยเท่ำเที ยมกัน รวมถึงกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ ดี
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) จึงได้ จดั ทำ “นโยบำยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ”
ขึ ้น โดยยึดหลักกำรดังนี ้
•

•
•

เป็ นรำยกำรที่ผ่ำนขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิที่โปร่งใสโดยกรรมกำรและผู้บริหำรด้ วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และซื่อสัตย์สจุ ริต โดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียไม่ได้ มีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจ
เป็ นรำยกำรที่ดำเนินกำรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
มีระบบกำรติดตำมและตรวจสอบที่ทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ กำรทำรำยกำรเป็ นไปตำมขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง

นิยาม
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ ในกำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน
กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด ซึง่ บริษัทฯ ได้ กำหนดนิยำมตำม
ประกำศ กลต. ฉบับดังกล่ำวข้ ำงต้ น ต่อไปนี ้
1. "รายการที่เกี่ยวโยงกัน" หมายถึง กำรทำรำยกำรระหว่ำง บริษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย (บริ ษัทฯ
ถือหุ้นเกินกว่ำร้ อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
รวมถึงบริ ษัทที่ถกู ถือหุ้นต่อไปเป็ นทอดๆ โดย
เริ่ มจำกบริ ษัทย่อยที่มีกำรถื อหุ้นของ บริ ษัทฯ เกินกว่ำร้ อยละ 50 เป็ นลำดับแรก) กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของ บริษัทฯ หรื อ รำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
“การตกลงเข้ าทารายการ” หมายว่ า กำรเข้ ำไปหรื อตกลงใจเข้ ำทำสัญญำ หรื อทำควำมตกลงใดๆ
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อมเพื่อก่อให้ เกิดกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรให้ เช่ำ หรื อเช่ ำสินทรัพย์
กำรให้ ห รื อรั บ บริ ก ำร กำรให้ ห รื อรั บ ควำมช่วยเหลื อทำงกำรเงิน และกำรออกหลัก ทรัพ ย์ ใหม่ รวมทัง้ เพื่ อ
ก่อให้ เกิดสิทธิหรื อกำรสละสิทธิในกำรกระทำดังกล่ำว
"บุ คคลที่เกี่ยวโยงกั น " หมายถึง บุคคลที่ อำจทำให้ กรรมกำร หรื อ ผู้บริ หำรของบริ ษั ทฯ มี ควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในกำรตัดสินใจดำเนินงำนว่ำจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนัน้ หรื อ ประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ ได้ แก่
(1) กรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ บุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ น
กรรมกำร หรื อ ผู้บริ หำร หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อย รวมทังผู
้ ้ เกี่ยวข้ อง
และญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
(2) นิติบคุ คลใดๆ ที่มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุม เป็ นบุคคลดังต่อไปนีข้ องบริษัทฯ หรื อ
บริษัทย่อย
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(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(ก) กรรมกำร
(ข) ผู้บริหำร
(ค) ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(ง) ผู้มีอำนำจควบคุม
(จ) บุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นกรรมกำร หรื อ ผู้บริหำร หรื อ ผู้มีอำนำจควบคุม
(ฉ) ผู้ที่เกี่ยวข้ องและญำติสนิทของบุคคลตำม (ก) ถึง (จ)
บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติกำรณ์บง่ ชี ้ได้ ว่ำเป็ นผู้กระทำกำรแทน หรื อ อยูภ่ ำยใต้ อิทธิพลของบุคคลตำม
(1) ถึง (2) ซึ่งมีผลต่อกำรตัดสินใจ กำรกำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรื อกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
นัยสำคัญ หรื อบุคคลอื่นที่ตลำดหลักทรัพย์เห็นว่ำมีพฤติกำรณ์ทำนองเดียวกัน
กรรมกำรของนิตบิ คุ คลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำรของบริษัทฯ
คูส่ มรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของกรรมกำรตำม (4)
นิตบิ คุ คลที่ตำม (4) หรื อ (5) มีอำนำจควบคุมกิจกำร
บุคคลใดที่กระทำกำรด้ วยควำมเข้ ำใจ หรื อ ควำมตกลงว่ำหำกบริษัทฯ ทำธุรกรรมที่ให้ ประโยชน์
ทำงกำรเงินแก่บคุ คลดังกล่ำว บุคคลดังต่อไปนี ้จะได้ รับประโยชน์ทำงกำรเงินด้ วย
7.1 กรรมกำรของบริษัทฯ
7.2 ผู้บริหำรของบริษัทฯ
7.3 บุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำรบริษัทฯ
7.4 กรรมกำรของบุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำรบริษัทฯ
7.5 คูส่ มรส บุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของบุคคลตำม 7.1 ถึง 7.4

"ผู้บริ หาร" หมำยถึง กรรมกำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริ หำร 4 (สี่) รำย
แรกต่อจำกประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรลงมำ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำดำรงตำแหน่งระดับบริ หำรรำยที่ 4 (สี่)
ทุก รำย และให้ ห มำยควำมรวมถึ ง ผู้ด ำรงต ำแหน่ง ระดับ บริ ห ำรในสำยงำนบัญ ชี ห รื อ กำรเงิ น ที่ เป็ น ระดับ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยขึ ้นไปหรื อเทียบเท่ำ
"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ " หมำยถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อมใน บริษัทฯ เกินกว่ำร้ อยละ 10
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของ บริษัทฯ นัน้ โดยนับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องและญำติสนิทด้ วย
"ผู้ ท่ ี เกี่ ยวข้ อ ง" หมำยถึง บุคคลหรื อห้ ำงหุ้นส่วนตำมมำตรำ 258 (1) ถึง (7) แห่ง พระรำชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับเดิม ได้ แก่
(1) คูส่ มรส
(2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
(3) ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) ถึง (2) เป็ นหุ้นส่วน
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(4) ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัดที่บคุ คลดังกล่ำว รวมถึง (1) ถึง (2) เป็ นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิด หรื อจำกัด
ควำมรับผิดรวมกันเกินกว่ำ 30%
(5) บริ ษัทจำกัด หรื อ บริ ษัทมหำชนจำกัดที่บุคคลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ (4) ถือ
หุ้นรวมกันเกินกว่ำ 30%
(6) บริ ษัทจำกัด หรื อ บริ ษัทมหำชนจำกัดที่บุคคลดังกล่ำว รวมถึง (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ (4) หรื อ
(5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำ 30%
(7) นิติบุคคลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำม พรบ. หลักทรัพ ย์ และตลำดหลักทรัพ ย์) ที่ มี อำนำจ
จัดกำรในฐำนะเป็ นผู้แทนของนิตบิ คุ คล
"ญาติสนิท" หมำยถึง บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย
ได้ แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

คูส่ มรส
บิดำ มำรดำ
พี่น้อง
บุตร และคูส่ มรสของบุตร

"ผู้มีอานาจควบคุม" หมำยถึง บุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำร กล่ำวคือ
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริ ษัทฯ เกินกว่ำร้ อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทฯ
(2) บุคคลที่ ควบคุม คะแนนเสี ยงส่วนใหญ่ ในที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อ
ทำงอ้ อม หรื อไม่วำ่ เพรำะเหตุอื่นใด
(3) ควบคุมกำรแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมกำรตังแต่
้ กึ่งหนึง่ ของกรรมกำรทังหมดไม่
้
วำ่ โดยทำงตรงหรื อ
ทำงอ้ อม
(4) บุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรื อกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญไม่ว่ำอิทธิพลดังกล่ำวจะสืบเนื่องจำกกำรเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อได้ รับมอบ
อำนำจตำมสัญญำหรื อกำรอื่นใดก็ตำม
“เงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป” หมำยควำมว่ำ เงื่อนไขกำรค้ ำที่มีรำคำและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ ก่อ
ให้ เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเงื่อนไขกำรค้ ำที่มีรำคำและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) รำคำและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรื อ บริษัทย่อยได้ รับ หรื อ ให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
(2) รำคำและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
(3) รำคำและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ วำ่ เป็ นรำคำและเงื่อนไขที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจในลักษณะทำนอง
เดียวกับให้ บคุ คลทัว่ ไป
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“รายการธุรกิจปกติ” หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรค้ ำที่ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย กระทำเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจกำร
“รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ” หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรค้ ำที่บริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยกระทำ
เพื่อสนับสนุนรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ลักษณะของรายการที่เกี่ยวโยงกัน อำจแบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะดังนี ้
1. เมื่อบริษัทฯ หรื อ บริ ษัทย่อยทำรำยกำรกับ
(ก) ผู้บริหำร
(ข) ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(ค) ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หรื อญำติสนิทของผู้บริหำร หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
2. เมื่อบริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ทำรำยกำรกับบริษัทอื่นที่มีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมเป็ น
ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มี อำนำจควบคุม หรื อผู้ที่จะได้ รับเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำร หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อญำติสนิทของบุคคลเหล่ำนัน้
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกันประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
มีทงสิ
ั ้ ้น 5 ประเภท ได้ แก่
1. รำยกำรธุรกิจปกติ
2. รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ
3. รำยกำรเช่ำหรื อให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
4. รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริกำร
5. รำยกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
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ตำรำงประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของ
บริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. รำยกำรธุรกิจปกติหรื อรำยกำรรสนับสนุน
ธุรกิจปกติ
1.1 รำยกำรธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขกำรค้ ำ
โดยทัว่ ไป
1.2 รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
กำรค้ ำโดยทัว่ ไป และค่ำตอบแทนสำมำรถ
คำนวณได้ จำกทรัพย์สินหรื อมูลค่ำอ้ ำงอิง
1.3 รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
กำรค้ ำโดยทัว่ ไป และค่ำตอบแทนไม่สำมำรถ
คำนวณได้ จำกทรัพย์สินหรื อมูลค่ำอ้ ำงอิง

1.4 รำยกำรธุรกิจปกติหรื อรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ ำโดยทัว่ ไป

มูลค่ าของรายการ

ไม่จำกัด

ขออนุมัติ
ขออนุมัติ
เปิ ดเผย
คณะกรรมการ ที่ประชุม
ต่ อตลท.
บริษัท
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

-

มูลค่ำของ
รำยกำร
≤1 ลบ. หรื อ ≤ 0.03%

ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิแล้ วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ.
หรื อ
> 0.03% แต่ < 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิแล้ วแต่จำนวนใดจะ
สูงกว่ำ
≥ 20 ลบ. หรื อ
≥ 3% ของมูลค่ำ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
แล้ วแต่จำนวนใดจะสูง
กว่ำ
≤1 ลบ. หรื อ ≤ 0.03%
ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้ วแต่
จำนวนใดจะสูงกว่ำ
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2. รำยกำรเช่ำหรื อให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่
เกิน 3 ปี และไม่สำมำรถแสดงได้ วำ่ มีเงื่อนไข
กำรค้ ำทัว่ ไป

3. รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร

มูลค่ าของรายการ
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ.
หรื อ
> 0.03% แต่ < 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิแล้ วแต่จำนวนใดจะ
สูงกว่ำ
≥ 20 ลบ. หรื อ ≥ 3%
ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิแล้ วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ
≤1 ลบ. หรื อ ≤ 0.03%
ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิแล้ วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ.
หรื อ
> 0.03% แต่ < 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิแล้ วแต่จำนวนใดจะ
สูงกว่ำ
≥ 20 ลบ. หรื อ ≥ 3%
ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิแล้ วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ
≤1 ลบ. หรื อ ≤ 0.03%
ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้ วแต่
จำนวนใดจะสูงกว่ำ

ขออนุมัติ
ขออนุมัติ
เปิ ดเผย
คณะกรรมการ ที่ประชุม
ต่ อตลท.
บริษัท
ผู้ถือหุ้น
✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

-
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มูลค่ าของรายการ
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ.
หรื อ
> 0.03% แต่ < 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิแล้ วแต่จำนวนใดจะ
สูงกว่ำ
≥ 20 ลบ. หรื อ ≥ 3%
ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิแล้ วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ

4.รำยกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
4.1 บริษัทฯ หรื อ บริษัทย่อยให้ ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน
ดังต่อไปนี ้
•
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
•
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นนิติบคุ คลที่
บริษัทฯ หรื อ บริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนที่
น้ อยกว่ำสัดส่วนที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ
ที่มิใช่ บริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย แล้ วแต่กรณี
ถือหุ้นในนิติบคุ คลนัน้

< 100 ลบ. หรื อ < 3%
ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้ วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่ำ
≥ 100 ลบ. หรื อ ≥ 3%
ของมูลค่ำสินทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุทธิแล้ วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่ำ

ขออนุมัติ
ขออนุมัติ
เปิ ดเผย
คณะกรรมการ ที่ประชุม
ต่ อตลท.
บริษัท
ผู้ถือหุ้น
✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓
******

****** กรณีที่เป็ นรำยกำรที่บริษัทฯ หรื อ บริษัท
ย่อย และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันร่วมกันให้ ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่นิติบคุ คล ซึง่ บริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นผู้
ถือหุ้น ตำมสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้ สว่ นเสียในนิติ
บุคคลนันตำมเงื
้
่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไปหรื อ
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ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดีกว่ำ บริ ษัทฯ จะได้ รับกำรยกเว้ นไม่ต้องขอ
อนุมตั ทิ ี่ประชุมผู้ถือหุ้นในรำยกำรดังกล่ำว
4.2 รำยกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินอื่นนอกจำก 4.1

มูลค่ าของรายการ

ลบ. หรื อ ≤ 0.03%
ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิแล้ วแต่จำนวน
ใดจะสูงกว่ำ
> 1 ลบ. แต่ < 20 ลบ.
หรื อ
> 0.03% แต่ < 3% ของ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิแล้ วแต่จำนวนใดจะ
สูงกว่ำ
≥ 20 ลบ. หรื อ ≥ 3%
ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ แล้ วแต่
จำนวนใดจะสูงกว่ำ

ขออนุมัติ
ขออนุมัติ
เปิ ดเผย
คณะกรรมการ ที่ประชุม
ต่ อตลท.
บริษัท
ผู้ถือหุ้น

≤1

-

-

-

✓

✓

-

✓

✓

✓
******

****** กรณีที่เป็ นรำยกำรที่ บริษัทฯ หรื อบริษัท
ย่อย และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันร่วมกันให้ ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่นิติบคุ คล ซึง่ บริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นผู้
ถือหุ้น ตำมสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้ สว่ นเสียในนิติ
บุคคลนันตำมเงื
้
่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไปหรื อ
ดีกว่ำ บริ ษัทฯ จะได้ รับกำรยกเว้ นไม่ต้องขอ
อนุมตั ทิ ี่ประชุมผู้ถือหุ้นในรำยกำรดังกล่ำว
✪ ตำรำงนี ป้ ระกำศโดยคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ด เผยข้ อมูล และกำร
ปฏิ บัติกำรของบริ ษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎำคม
2547
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หมายเหตุดูท้ายตาราง ✓ หมำยถึง บริ ษัทฯ มีหน้ ำที่ดำเนินกำรตำมหัวข้ อของคอลัมน์ที่มีเครื่ องหมำย “✓”
- หมำยถึง บริ ษัทฯ ไม่มีหน้ ำที่ดำเนินกำรตำมหัวข้ อของคอลัมน์ที่มีเครื่ องหมำย “-”

แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษั ทฯ ให้ ควำมสำคัญ ต่อกำรพิจำรณำรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่ งใส และเป็ นประโยชน์และสำคัญ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงให้ ควำมสำคัญ ต่อกำรป้องกันรำยกำรที่อำจเป็ นควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ รำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรระหว่ำงกัน โดยมีหลักกำรที่สำคัญดังต่อไปนี ้
1. กรรมกำร และผู้บริ หำรให้ แจ้ ง เลขำนุกำรบริ ษัท ทรำบทันทีเมื่อเกิดรำยกำรเกี่ยวโยงในกิจกำรที่
อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
2. เลขำนุกำรบริษัท มีหน้ ำที่
2.1 จัดทำรำยงำนสรุ ปรวบรวมควำมสัมพันธ์ ของกรรมกำร และผู้บริ หำรของบริษัทฯ แจ้ งต่อ
ฝ่ ำยต่ำงๆ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ยง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในกำรพิจำรณำ
ตัดสินเข้ ำทำรำยกำรว่ำเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อไม่
2.2 สอบทำนควำมเป็ นปั จ จุบัน (Update) ของข้ อมูลกำรดำรงตำแหน่ง และกำรถื อหุ้นของ
กรรมกำร และผู้บริ หำร รำยไตรมำส คือเดือนมกรำคม เดือนเมษำยน เดือนมิถุนำยน และ
เดือนกันยำยน
2.3 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันว่ำรำยกำรที่เกิดขึ ้นผู้มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิต้องเป็ นระดับ
ในตำมขัน้ ตอนอนุมัติ รวมถึงกำรประสำนงำนกับเจ้ ำของรำยกำร เพื่อจัดเตรี ยมเอกสำร
ประกอบเสนอต่อที่ ประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ษัท และผู้ถือหุ้น
พิจำรณำตำมลำดับ
3. ฝ่ ำยบริ กำรงำนจัดซื ้อ ฝ่ ำยที่จะเข้ ำทำสัญญำจ้ ำง เช่น ฝ่ ำยบริ กำรงำนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ ำยวิศว
กรโครงกำร ฝ่ ำยบริ หำรอำคำร ต้ องตรวจสอบรำยชื่อคู่ค้ำ คู่สญ
ั ญำว่ำเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน
หรื อไม่ตำม รำยงำนในข้ อ 2.1 ถ้ ำใช่ต้องดำเนินกำรเสนอผ่ำนเลขำนุกำรบริ ษัท เพื่ อพิ จำรณำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันว่ำรำยกำรที่เกิดขึ ้นว่ำต้ องเสนอผู้มีอำนำจระดับใดตำมขัน้ ตอนการอนุมัติ
การทารายการระหว่ างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
4. ฝ่ ำยบริ กำรงำนบัญชีส่วนกลำง ต้ องตรวจสอบเอกสำร และสัญญำในกำรจัดซื ้อ จัดจ้ ำง กำรเช่ำ
หรื อให้ เช่ำ กำรให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อกู้ยืมเงินทันที่ที่ได้ รับจำกฝ่ ำยต่ำงๆ เพื่อตรวจสอบว่ำเป็ นรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันหรื อไม่ ถ้ ำใช่ต้องแจ้ งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร ดำเนินกำรเสนอผ่ำนเลขำนุกำรบริ ษัท
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เพื่ อ พิ จ ำรณำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน ว่ำรำยกำรที่ เกิ ด ขึน้ ว่ำต้ อ งเสนอผู้มี อ ำนำจระดับ ใดตำม
ขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยงตำมนโยบำยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของทุก
ฝ่ ำย
6. ผู้บริ หำรและพนักงำนต้ องปฏิบัติตำมข้ อบังคับ และจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งถือเป็ นเรื่ อง
สำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด เพื่อ ให้ บริ ษัทฯ เป็ นที่เชื่อถือและไว้ วำงใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ ำย และจัดให้ มีกำรเผยแพร่ ข้อมูลควำมเข้ ำใจในกำรถื อปฏิบตั ิของพนักงำนทั่วทัง้
บริษัทฯ
2. ขัน้ ตอนในการทารายการระหว่ างกันหรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ได้ กำหนดขันตอนเกี
้
่ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
1. ทุกฝ่ ำยต้ องพิจำรณำรำยกำรว่ำเป็ นกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ หรื อไม่ โดยใช้ เกณฑ์
เช่นเดียวกับกำรทำกำรค้ ำปกติทั่วไป และตรวจสอบกับ รำยงำนสรุ ปรวบรวมควำมสัมพันธ์ ของ
กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ ที่เลขำนุกำรบริษัทจัดทำ
2. ทุก ฝ่ ำยต้ องพิ จ ำรณำเปรี ยบเที ยบรำคำสิน ค้ ำ หรื อบริ กำรกับ รำคำภำยนอกภำยใต้ เงื่ อ นไขที่
เหมือนหรื อคล้ ำยคลึงกัน
3. ทุกฝ่ ำยอำจใช้ ประโยชน์จำกรำยงำนของผู้ประเมินอิสระซึ่งแต่งตังโดยบริ
้
ษัทฯ หรื อบริ ษัทในกลุ่ม
มำทำกำรเปรี ยบเทียบรำคำสำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่ ส ำคัญ เพื่ อให้ มั่นใจว่ำรำคำดังกล่ำว
สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุม่ บริษัท
4. ทุกฝ่ ำยต้ องพิจำรณำกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อกรรมกำร หรื อ
ผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ อง ที่ไม่ใช่กำรดำเนินธุรกิจ
ตำมปกติ หรื อ มี เ งื่ อ นไขทำงกำรค้ ำแตกต่ ำ งจำกกำรท ำรำยกำรกั บ ลู ก ค้ ำทั่ ว ไป หรื อ
บุคคลภำยนอก โดยส่งให้ เลขำนุกำรบริษัทสอบทำนขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิ เพื่อดำเนินกำรต่อไป
5. บริ ษั ทฯ ดำเนิ นกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่ อำจมี ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรระหว่ำงกัน ตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี และ
รำยงำนประจำปี หรื อแบบรำยงำนอื่นใด ตำมแต่กรณี และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนรำยกำรที่
เกี่ยวข้ องกันกับบริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรบัญชี
6. เลขำนุกำรบริษัทจัดทำแบบตรวจสอบควำมครบถ้ วนของกำรเปิ ดเผยข้ อมูลรำยกำรระหว่ำงกันใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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7. ผู้ตรวจสอบภำยในทำกำรตรวจสอบกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันตำมแผนงำนตรวจสอบ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ด้ วยมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้ มีกำรสุ่มสอบทำน
กำรทำรำยกำรจริง ถูกต้ องตรงตำมสัญญำหรื อนโยบำยหรื อเงื่อนไขที่กำหนดไว้
3. ประเด็นสาคัญที่ใช้ พจิ ารณาสาหรับฝ่ ายต่ างๆ
1. เหตุผ ลและควำมจ ำเป็ น ที่ ต้ องท ำรำยกำรกับ บุคคลหรื อ ฝ่ ำยที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ ฝ่ ำยที่ มี ค วำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
2. ควำมสมเหตุสมผลทำงด้ ำนรำคำ และเงื่อนไขทำงกำรค้ ำเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรทำรำยกำรกับ
บริษัทอื่น
3. ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั งิ ำนต้ องสอดคล้ องกับข้ อกำหนด และกฎระเบียบนี ้
4. หำกต้ องมีควำมเห็นของผู้ประเมินอิสระ หรื อที่ปรึกษำทำงกำรเงินให้ นำมำพิจำรณำ
4. หลักเกณฑ์ การพิจารณารายการที่เป็ นปกติการค้ า
- ลั ก ษณะรายการเป็ นการด าเนิ น ธุ รกิ จ ตามปกติห รื อ ไม่ ถ้ ำรำยกำรนัน้ เกิ ดขึน้ เนื่ องจำกกำร
ดำเนินงำนตำมปกติก็จะปฏิบตั ิไปตำมขันตอนของกำรด
้
ำเนินงำนตำมปกติเช่นเดียวกับที่ปฏิบตั ิกับรำยอื่นๆ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็ นไปตำมธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และมีควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำร
เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ และเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขทำงกำรค้ ำไม่แตกต่ำงจำก
กำรทำรำยกำรกับลูกค้ ำทัว่ ไป หรื อบุคคลภำยนอก
- ราคาและเงื่อ นไขการท ารายการเป็ นธรรมหรื อ ไม่ หำกเปรี ย บเที ย บกับ กำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอกที่ไม่เกี่ยวข้ องแล้ ว จะได้ รำคำหรื อเงื่อนไขที่ดีกว่ำนี ้หรื อไม่
การพิจารณาราคาตามเงื่อนไขทางการค้ าโดยทั่วไป (ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ )
รำยกำรที่ เป็ น ไปตำมเงื่ อ นไขกำรค้ ำ โดยทั่วไป คื อ เงื่ อ นไขกำรค้ ำที่ มี รำคำและเงื่ อ นไขที่ เป็ น ธรรมและไม่
ก่อให้ เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ โดย
- เป็ นรำคำและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรื อ บริษัทย่อยได้ รับ หรื อ ให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
- เป็ นรำคำและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
- เป็ นรำคำและเงื่อนไขที่ บริ ษัทฯ สำมำรถแสดงได้ ว่ำผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกัน
ให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
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5. ขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ มีกำรกำหนดผู้อนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำร โดยใช้ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขนำดของรำยกำรและเงื่อนไข
ตำมที่ระบุในตำรำงประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำร
ปฏิบตั กิ ำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. รายการขนาดเล็ก คือ รำยกำรที่มี มูลค่ำน้ อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 1 ล้ ำนบำท หรื อน้ อยกว่ำหรื อ
เท่ำกับร้ อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิแล้ วแต่จำนวนใดสูงกว่ำ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นรำยกำรที่มี
เงื่อนไขธุรกิจปกติ หรื อสนับสนุนปกติ โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารต้ องไม่ มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ในรายการนัน้ ๆ อนุมัตโิ ดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
2. รำยกำรขนำดเล็กตำมข้ อ 1 ถ้ าประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หารมีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้ อนุ มั ติโดย
คณะกรรมการบริหาร
3. รายการขนาดกลาง คือ รำยกำรที่มีมูลค่ำมำกกว่ำ 1 ล้ ำนบำทแต่น้อยกว่ำ 20 ล้ ำนบำท หรื อ
มำกกว่ำร้ อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่ำร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ แล้ วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
อนุมัตโิ ดยคณะกรรมการบริหาร
4. รายการขนาดใหญ่ คือ รำยกำรที่ มี มูลค่ำมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 20 ล้ ำนบำท หรื อมำกกว่ำ
ร้ อยละ 3 ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุ ท ธิ แ ล้ วแต่ จ ำนวนใดจะสู ง กว่ ำ พิ จ ารณาโดยคณ ะ
กรรมการบริหาร และเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ ความเห็นเพื่อ
4.1 เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4.2 กรณี ท่ ี ต้ อ งขออนุ มั ติจากผู้ ถือ หุ้ น คณะกรรมการบริ ษั ทพิ จารณาให้ ค วามเห็ น
และส่ งเรื่ องให้ เลขานุ การบริ ษัทจั ดเตรี ยมการเอกสารและจั ดประชุ มผู้ ถือหุ้ น
ต่ อไป
5. ทุ ก ไตรมำสคณะกรรมกำรบริ ห ำรสรุ ป รำยกำรที่ อ นุ มัติ ใ นข้ อ 1, 2 และ 3 เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำให้ ควำมเห็นเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
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12. แนวนโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการรั กษาความปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
บริษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) เป็ นหน่วยงำนหนึ่งที่ได้ นำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ ำมำสนับสนุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน แต่เมื่อระบบสำรสนเทศไม่สำมำรถให้ บริ กำรได้ หรื อมีควำมผิดพลำด
ในกำรให้ บริ กำรไม่ว่ำด้ วยสำเหตุใดก็ตำม อำจส่งผลให้ กำรดำเนินงำนด้ ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
เครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท ฯ ไม่สำมำรถทำงำนได้ อย่ำงต่อเนื่อง และไม่มีควำมปลอดภัยซึ่งอำจทำให้
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรื อควำมน่ำเชื่อถือได้ ผู้ใช้ งำนทุกคนต้ องร่ วมมือกันป้องกันไม่ให้ เกิดควำมเสียหำย
หรื อลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ดังนัน้ บริ ษัทฯ
จึงเห็นควรกำหนดนโยบำยว่ำด้ วยกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขึ ้น

หมวด 1
ความหมายและคาจากัดความ
สิน ทรั พ ย์ ค อมพิว เตอร์ หมำยควำมว่ำ สิน ทรัพ ย์ ทุก อย่ำงที่ เกี่ ย วข้ องกับ กำรใช้ ระบบคอมพิ วเตอร์ เช่น
ฮำร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้ อมูล เป็ นต้ น
ระบบเครือข่ าย หมำยควำมว่ำ ระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ
คอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย หมำยควำมว่ำ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในระบบเครื อข่ำยที่ทำหน้ ำที่เป็ นศูนย์กลำงของกำร
ทำงำน อำทิ จัดเก็บข้ อมูลหรื อซอฟต์แวร์ สำหรับให้ บริ กำรแก่เครื่ องคอมพิวเตอร์ อื่นๆ หรื อควบคุมกำรทำงำนใน
เครื อข่ำย
การเข้ าถึงเครื อข่ ายจากระยะไกล หมำยควำมว่ำ กำรที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ห รื อระบบเครื อข่ำยเชื่อมต่อเข้ ำ
กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อเครื อข่ำยอื่นผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรหรื อสื่อสัญญำณอื่นๆ อำทิ Modem, VPN
การควบคุมการเข้ าถึง หมำยควำมว่ำ กำรควบคุมกำรเข้ ำถึงหรื อใช้ งำนสินทรัพย์คอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นไปตำม
สิทธิที่ได้ กำหนดไว้ เท่ำนัน้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ หมำยควำมว่ำ อุปกรณ์ที่ใช้ ในกำรประมวลผลข้ อมูลที่ทำงำนด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยท ำงำนตำมค ำสั่ ง ผ่ ำ นทำงซอฟต์ แ วร์ ใ ห้ ได้ ผลตำมที่ ต้ องกำร อำทิ คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำ ย (Server)
คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (Personal computer) และคอมพิวเตอร์ พกพำได้ (Notebook Computer)
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หมำยควำมว่ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ งำนร่วมกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน
ให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั งิ ำนได้ ตำมต้ องกำร และให้ รวมถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์
สื่ อ สั ญ ญาณ หมำยควำมว่ำ สื่ อ กลำงใดๆ ที่ ใช้ เชื่ อมต่อระหว่ำงอุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ อำทิ สำยทองแดง
สำยใยแก้ วนำแสง เครื อข่ำยไร้ สำย
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ฮาร์ ดแวร์ หมำยควำมว่ำ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์ แวร์ หมำยควำมว่ำ ชุดคำสัง่ ที่สงั่ ให้ คอมพิวเตอร์ ทำงำนตำมต้ องกำร
ซอฟ ต์ แวร์ ระบบ หมำยควำมว่ ำ ซอฟต์ แ วร์ ที่ ค วบคุ ม กำรท ำงำนของอุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ เช่ น
ระบบปฏิบตั กิ ำร เป็ นต้ น
ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ หมำยควำมว่ำ ซอฟต์แวร์ ที่พฒ
ั นำขึ ้นเพื่อใช้ กบั งำนเฉพำะด้ ำนตำมควำมต้ องกำร อำทิ
ซอฟต์แวร์ สำหรับพิมพ์เอกสำร ซอฟต์แวร์ สำหรับกำรคำนวณบัญชี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมำยควำมว่ำ ระบบงำนของหน่วยงำนที่นำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ำยมำช่วยในกำรสร้ ำงสำรสนเทศที่หน่วยงำนสำมำรถนำมำใช้ ประโยชน์ในกำร
วำงแผน กำรบริ กำร กำรสนับสนุนกำรให้ บรกำร กำรพัฒนำและควบคุมกำรติดต่อสื่อสำร ซึ่งมีองค์ประกอบ
อำทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ำย โปรแกรม ระบบงำน และสำรสนเทศ
สารสนเทศ หมำยควำมว่ำ ข้ อมูลที่ผ่ำนกำรประมวลผลแล้ ว กำรจัดระเบียบให้ ข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของตัวเลข
ข้ อควำม หรื อภำพกรำฟฟิ ก ให้ อยู่ในลักษณะที่ผ้ ใู ช้ สำมำรถเข้ ำใจได้ ง่ำย และสำมำรถนำไปใช้ ประโยชน์ในกำร
บริหำร กำรวำงแผน กำรตัดสินใจ และอื่นๆ ได้
ระบบงาน หมำยควำมว่ำ กำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ ในกำรทำงำน เพื่อให้ งำนสำเร็ จ
ตำมวัตถุประสงค์ที่ตงเอำไว้
ั้
อำทิ ระบบจัดเก็บเอกสำร ระบบบัญชี
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หมำยควำมว่ำ ซอฟต์แวร์ ควบคุมกำรทำงำนของเครื่ องคอมพิวเตอร์
และจัดสรรกำรใช้ ทรัพยำกรระบบ ซึ่งได้ แก่ กำรจัดกำรหน่วยควำมจำ กำรควบคุม กำรทำงำนของอุปกรณ์ปอ้ น
ข้ อมูล (แป้นพิมพ์ เมำส์) และอุปกรณ์แสดงผล (จอภำพ เครื่ องพิมพ์)
ระบบป้ องกันการบุกรุ ก (Firewall) หมำยควำมว่ำ ระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ประกอบด้ วยกลุ่มอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งทำหน้ ำที่ปอ้ งกันผู้ไม่ได้ รับอนุญำตจำกเครื อข่ำยภำยนอกเข้ ำใช้ ระบบ และจำกัด
กำรใช้ งำนของผู้ใช้ งำนภำยในให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่บริษัทฯ กำหนด
ข้ อมูล หมำยควำมว่ำ ข้ อควำม คำสัง่ ชุดคำสัง่ หรื อสิ่งอื่นใด บรรดำที่อยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์ ในสภำพที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ สร้ ำง ส่ง รับ เก็บรักษำ หรื อประมวลผลได้ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และให้ หมำยควำมรวมถึงข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์ (File) หมำยควำมว่ำ ข้ อ มูล ที่ ถูก รวบรวมลงสื่ อ บัน ทึ ก และระบุ เป็ น หนึ่ ง หน่ ว ยโดยมี ชื่ อ เฉพำะ เช่ น
ซอฟต์แวร์ ใช้ งำน และไฟล์เอกสำรต่ำงๆ ที่สร้ ำงขึ ้น และใส่ชื่อให้ แก่ไฟล์นนแล้
ั ้ วเก็บบันทึกลงสื่อบันทึก เป็ นต้ น
ผู้ใช้ งาน (User) หมำยควำมว่ำ เจ้ ำหน้ ำที่หรื อบุคคลภำยนอกที่มีสิทธิใช้ งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
บริษัทฯ

103 | 137

ผู้ บ ริ หารเครื อ ข่ าย (Network Administrator) หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ ทำหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรดูแลและ
บำรุงรักษำเครื อข่ำย
ผู้บริ หารคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย (Host/Server Administrator) หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ทำหน้ ำที่รับผิดชอบใน
กำรดูแลและบำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ แม่ข่ำย
ผู้ บริ หารระบบป้ องกันการบุ กรุ ก (Firewall Administrator) หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ทำหน้ ำที่รับผิดชอบใน
กำรดูแลและบำรุงรักษำระบบป้องกันกำรบุกรุก
บั ญ ชี ผ้ ู ใช้ งาน (User Account) หมำยควำมว่ำ บัญ ชีที่ผ้ ูใช้ งำนใช้ ในกำรเข้ ำถึงและใช้ งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึง่ เป็ นไปตำมข้ อตกลงระหว่ำงผู้ใช้ งำนกับผู้ให้ บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บัญชีผ้ ู บริ หารคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย (Administrator Account) หมำยควำมว่ำ บัญชีที่ผ้ บู ริ หำรคอมพิวเตอร์
แม่ขำ่ ยใช้ ในกำรบริหำรระบบคอมพิวเตอร์ แม่ขำ่ ย
เอกสารโครงแบบ (Configuration Document) หมำยควำมว่ำ เอกสำรที่แสดงรำยละเอียดกำรกำหนดต่ำงๆ
ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใช้ งำนได้ ตำมควำมต้ องกำร
ความเสี่ยง หมำยควำมว่ำ โอกำสของสินทรัพย์คอมพิวเตอร์ ในกำรถูกละเมิดกำรรักษำควำมปลอดภัย
เหตุการณ์ ผิดปกติ (Incident) หมำยควำมว่ำ เหตุกำรณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เจ้ าหน้ าที่ หมำยควำมว่ำ พนักงำนในบริษัทฯ
ส่ วนงาน หมำยควำมว่ำ ฝ่ ำยตำมโครงสร้ ำงของบริษัทฯ
ส่ วนงานเจ้ าของข้ อมูล หมำยควำมว่ำ เจ้ ำหน้ ำที่ในส่วนงำนตังแต่
้ 1 คนขึ ้นไปที่ได้ รับมอบหมำยจำกส่วนงำน
ให้ เป็ นผู้รับผิดชอบข้ อมูล
โปรแกรมประสงค์ ร้าย หมำยควำมว่ำ ฮำร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่มีกำรตังใจใส่
้
เข้ ำไปในระบบโดยไม่ได้ รับ
อนุญ ำต เพื่ อให้ ทำงำนตำมควำมประสงค์ของผู้ประสงค์ร้ำย ซึ่งมี ผลให้ คอมพิวเตอร์ หรื อระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรื อชุดคำสั่งอื่นได้ รับควำมเสียหำย ถูกทำลำย ถูกแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่ม เติม ขั ดข้ องหรื อ
ปฏิบตั งิ ำนไม่ตรงตำมคำสัง่ ที่กำหนดไว้
หน่ วยงานภายนอก หมำยควำมว่ำ องค์กรซึ่งบริ ษัทฯ อนุญำตให้ มีสิทธิในกำรเข้ ำถึงหรื อใช้ ข้อมูลหรื อใช้ งำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัท ฯ โดยจะได้ รับสิทธิ ตำมประเภทกำรใช้ งำนและต้ องรับผิดชอบในกำรไม่
เปิ ดเผยควำมลับของบริษัทฯ โดยไม่ได้ รับอนุญำต
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หมวด 2
นโยบายความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy)
จุดประสงค์เพื่อกำหนดทิศทำงและให้ กำรสนับสนุนกำรดำเนินกำรด้ ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับบริ ษัท ฯ
เพื่อให้ เป็ นไปตำมหรื อสอดคล้ องกับข้ อกำหนดทำงกฎหมำย และระเบียบปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง
เมื่อประกำศฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นผู้ทำหน้ ำที่ในกำรออกระเบียบปฏิบตั ิ
ข้ อกำหนด ข้ อบังคับต่ำงๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้ กำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยขงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
เครื อข่ำยคอมพิ วเตอร์ ของบริ ษั ท ฯ โดยควำมเห็ นชอบจำกผู้บ ริ ห ำรระดับ สู ง (CEO) และผู้บ ริ หำรระดับ สูง
(CEO) ให้ กำรสนับสนุนในเรื่ องนโยบำย งบประมำณ ทรัพยำกรและอื่นๆ ที่จำเป็ นเพื่อให้ กำรรักษำควำมมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ มีกำรพัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
ต้ องจัดให้ มีกำรเผยแพร่นโยบำยกำรรักษำควำมัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์
ให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ให้ บริกำรภำยนอก และผู้ที่เกี่ยวข้ องรับทรำบและนำไปปฏิบตั ิ
ต้ อ งด ำเนิ น กำรทบทวน และประเมิ น นโยบำยกำรรัก ษำควำมมั่น คงปลอดภัย เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและ
เครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ อย่ำงน้ อย 1 ครัง้ ต่อปี หรื อเมื่ อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งมี ผลต่อกำรรักษำควำม
มัน่ คงปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ

หมวด 3
โครงสร้ างทางด้ า นความมั่ นคงปลอดภั ย ส าหรั บ องค์ ก ร (Organization of Information
Security)
3.1 โครงสร้ ำงทำงด้ ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศภำยในองค์กร (Internal Organization)
จุดประสงค์เพื่ อบริ หำรและกำรรัก ษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศและเครื อ ข่ำย
คอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ
ผู้บริ หำรระดับสูง (CEO) เป็ นผู้กำหนดให้ มีตวั แทนหรื อคณะทำงำนจำกหน่วยงำนต่ ำงๆ ภำยในบริ ษัท ฯ เพื่อ
ประสำนงำนหรื อร่ วมมือกันในกำรสร้ ำงควำมมัน่ คงปลอดภัยให้ กับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื อข่ำย
คอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ โดยที่ตวั แทนหรื อคณะทำงำนเหล่ำนัน้ จะต้ องมีกำรกำหนดหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบใน
กำรดำเนินงำนทำงด้ ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ขององค์กร
อย่ำงชัดเจน
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ตัวแทนหรื อคณะทำงำนซึ่งถูกแต่งตังโดยผู
้
้ บริ หำรระดับสูง (CEO) เป็ นผู้รับผิดชอบในกำรบริ หำรจัดกำรและ
ควบคุมกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ขององค์กร
ตลอดจนทบทวนนโยบำยระบบบริ หำรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศ จัดทำขันตอนและแนวทำง
้
ปฏิบัติด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ต่ำงๆ และ
เอกสำรที่เกี่ยวข้ องในกำรจัดทำกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื อข่ำย
คอมพิวเตอร์
เจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทฯ ต้ องไม่เปิ ดเผยควำมลับของบริษัทฯ เว้ นแต่จะได้ รับกำรอนุญำตให้ เปิ ดเผยจำกบริ ษัทฯ
ต้ องกำหนดให้ มีกำรตรวจสอบกำรบริ หำรจัดกำรกำรดำเนินงำน และกำรปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ โดยผู้ตรวจสอบอิสระตำมรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้ หรื อเมื่ อมี กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีควำมสำคัญมำกต่อบริ ษัทฯ
3.2 โครงสร้ ำงทำงด้ ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ ำหรื อหน่วยงำนภำยนอก (External Parties)
จุดประสงค์เพื่อบริ หำรจัดกำรควำมมัน่ คงปลอดภัยสำหรับสำรสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสำรสนเทศของ
บริษัทฯ ที่ถกู เข้ ำถึง ถูกประมวลผล หรื อถูกใช้ ในกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ ำหรื อหน่วยงำนภำยนอก
ต้ องกำหนดให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงอันเกิดจำกกำรเข้ ำถึงสำรสนเทศ หรื ออุปกรณ์ ที่ใช้ ในกำรประมวลผล
สำรสนเทศโดยหน่วยงำนภำยนอก และกำหนดตำมมำตรกำรรองรับหรื อแก้ ไขที่เหมำะสมก่อนที่จะอนุญำตให้
สำมำรถเข้ ำถึงได้
ต้ องระบุและบังคับใช้ ข้อกำหนดทำงด้ ำนควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับสำรสนเทศของบริ ษัท ฯ เมื่ อมี ควำม
จำเป็ นต้ องให้ บุคคลภำยนอก หรื อผู้ใช้ บริ กำรเข้ ำถึงสำรสนเทศหรื อทรัพย์สินสำรสนเทศของบริ ษัท ฯ ก่อนที่จะ
อนุญ ำตให้ สำมำรถเข้ ำถึงได้ ต้องระบุและจัดทำข้ อกำหนดหรื อข้ อตกลงที่เกี่ ยวข้ องกับควำมมั่นคงปลอดภัย
สำหรั บ สำรสนเศระหว่ำงบริ ษั ท ฯ และหน่วยงำนภำยนอก เมื่ อ มี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งให้ ห น่วยงำนนัน้ เข้ ำถึ ง
สำรสนเทศหรื ออุปกรณ์ประมวลผลสำรสนเทศของบริษัทฯ ก่อนที่จะอนุญำตให้ สำมำรถเข้ ำถึงได้

หมวด 4
การบริหารจัดการทรั พย์ สินขององค์ กร (Asset Management)
4.1 ควำมรับผิดชอบต่อสินทรัพย์ (Responsibility for Asset)
จุดประสงค์เพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จำกควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นได้
ต้ องมีกำรจัดทำและปรับปรุงแก้ ไขบัญชีทรัพย์สินที่ มีควำมสำคัญต่อบริ ษัทฯ ให้ ถกู ต้ องอยู่สม่ำเสมอ รวมทังมี
้
กำรระบุควำมเป็ นเจ้ ำของในทรัพย์สินต่ำงๆ
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ต้ องจัดทำกฎระเบียบ หรื อหลักเกณฑ์อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรสำหรับกำรใช้ งำนสำรสนเทศ และทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้ องกับกำรประมวลผลสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินเหล่ำนัน้ อำทิ
อันเกิดจำกกำรขำดควำมระมัดระวัง กำรขำดกำรดูแล และเอำใจใส่
ต้ องมีกำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่มีควำมสำคัญต่อบริษัทฯ อย่ำงเป็ นระเบียบในสถำนที่ที่ปลอดภัยให้ เหมำะสม
กำรอนุญำตให้ ใช้ งำนทรัพย์สินด้ ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีดงั นี ้
(1) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและอุปกรณ์ กำรประมวลผลข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทังหมดที
้
่บริ ษัท ฯ เป็ นผู้จดั หำ
มำนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมภำรกิจของบริ ษัท ฯ กำรใช้ งำนระบบและอุปกรณ์
ต่ำงๆ เพื่ อกิ จ ธุ ระส่วนตัวนัน้ อนุญ ำตให้ สำมำรถใช้ ได้ ในขอบเขตตำมควำมเหมำะสม ซึ่งจะต้ องไม่
รบกวนหรื อเป็ นอุปสรรคต่อกำรทำงำนตำมหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของเจ้ ำหน้ ำที่
(2) เจ้ ำหน้ ำที่ ตลอดจนบุคคล และ/หรื อ นิติบุคคลที่ได้ รับว่ำจ้ ำงโดยบริ ษัท ฯ จะต้ องมีควำมรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่ได้ มอบไว้ ให้ ใช้ งำน รวมทัง้ สอดส่องดูแลทรัพ ยำกรเหล่ำนี ้ ให้ มีควำมปลอดภัย
และคงควำมถูกต้ อง โดยหมำยควำมรวมถึงข้ อมูล และระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ
(3) ผู้ใช้ งำนต้ องรับผิดชอบในกำรใช้ งำนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตำ่ งๆ ของบริ ษัท ฯ อย่ำงระมัดระวัง
และให้ กำรปกป้องเสมือนเป็ นสินทรัพย์ของตน
(4) เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ำย เครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพำ และเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ำยทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ
ต้ องได้ รับกำรปกป้องด้ วยรหัสผ่ำนของระบบปฏิบตั กิ ำรทุกครัง้ เมื่อต้ องกำรเข้ ำใช้ งำน และต้ องได้ รับกำร
ปกป้องอัตโนมัติโดยรหัสผ่ำนของ Screen Saver หรื อทำกำร Log Off อุปกรณ์ทุกครัง้ เมื่อไม่ได้ ใช้ งำน
อุปกรณ์เป็ นระยะเวลำหนึง่
(5) กรณี ทำงำนนอกสถำนที่ ผู้ใช้ งำนต้ องดูแลและรั บผิ ดชอบอุป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ได้ รับ
มอบหมำย
(6) ผู้ใช้ งำนต้ องไม่เชื่อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวของตนเข้ ำระบบเครื อข่ำยของบริ ษัท ฯ รวมถึงต้ องไม่
ติดตังซอฟต์
้
แวร์ ใดๆ ลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท ฯ ก่อนได้ รับอนุญำตจำกหน่วยงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
(7) เครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพำที่มีกำรเก็บข้ อมูลลับไว้ ต้ องได้ รับกำรปกป้อง เทียบเท่ำกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่
ใช้ งำนอยู่ภำยในบริ ษัทฯ อำทิ กำรติดตังซอฟต์
้
แวร์ ป้องกันไวรัส ซอฟต์แวร์ ป้องกั นสปำยแวร์ และมีกำร
ปรับปรุง Security Patch อยูเ่ สมอ ฯลฯ
(8) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท ฯ ต้ องไม่ถูกดัดแปลง หรื อติดตังอุ
้ ปกรณเพิ่มเติมใดๆ ก่อนได้ รับอนุญำต
จำกผู้บ ริ หำรของส่วนงำนนัน้ ๆ และเจ้ ำหน้ ำที่ ต้องไม่อนุญ ำตให้ ผ้ ูไม่มี หน้ ำที่ เกี่ ยวข้ อง ทำกำรติดตัง้
ฮำร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ใดๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ อย่ำงเด็ดขำด
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กำรอนุญำตให้ ใช้ งำนสินทรัพย์ด้ำนซอฟต์แวร์ มีดงั นี ้
(1) ห้ ำมเจ้ ำหน้ ำที่ทำกำรติดตังหรื
้ อเผยแพร่ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท
- ซอฟต์แวร์ ที่นำมำใช้ ในกำรประมวลผลและจัดเก็บข้ อมูลลับหรื อข้ อมูลสำคัญของบริ ษัท ฯ ทัง้ ที่ได้ มำ
จำกกำรพัฒ นำขึน้ โดยผู้ใช้ งำน หรื อที่ ได้ รับกำรจัดซือ้ มำต้ องได้ รับกำรตรวจสอบ ควบคุม และอนุมัติอย่ำง
เหมำะสมโดยหน่วยงำนเจ้ ำของระบบหรื อข้ อมูลก่อนนำมำติดตังใช้
้ งำนบนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
บริษัทฯ
- ระบบสำรสนเทศทัง้ หมดที่ ถูกใช้ ง ำนโดยผู้ใช้ ง ำนทั่ว ไป ต้ อ งมี เอกสำรสนับ สนุน กำรใช้ ง ำนอย่ำ ง
เพียงพอ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งำนทัว่ ไปของบริษัทฯ มีควำมเข้ ำใจและสำมำรถใช้ งำนระบบสำรสนเทศได้
- รำยชื่อซอฟต์แวร์ หรื อระบบสำรสนเทศ ที่ถูกติดตังในเครื
้
่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ งำน ต้ องได้ รับกำร
จัดทำเป็ นเอกสำร และได้ รับกำรอนุมตั ิโดยผู้บริหำรระดับสูง (CEO) เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำซอฟต์แวร์ เหล่ำนี ้มีลิขสิทธิ์
ถูกต้ องครบถ้ วน และได้ รับกำรติดตังเพื
้ ่อวัตถุประสงค์ในกำรทำงำนของบริษัทฯ เท่ำนัน้
กำรอนุญำตให้ ใช้ งำนอินเทอร์ เน็ตมีดงั นี ้
- บริษัทฯ จัดหำบริกำรอินเทอร์ เน็ตไว้ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน และอำนวยควำมสะดวกแก่ เจ้ ำหน้ ำที่
ในกำรค้ นหำข้ อมูลควำมรู้และกำรติดต่อสื่อสำรกับบุคคลภำยนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนและกำร
ให้ บริกำรของบริษัทฯ
- ผู้ใช้ งำนต้ องใช้ งำนอินเทอร์ เน็ตด้ วยควำมระมัดระวัง และกำรใช้ งำนนันต้
้ องไม่เป็ นสำเหตุ ให้ บริ ษัท ฯ
และบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง หรื อเกี่ยวพันกับกำรกระทำผิดกฎหมำย ทังนี
้ ้กำรที่ใช้ งำน
อินเทอร์ เน็ตในทำงที่ผิดถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั และอำจถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำย
- กำรเข้ ำใช้ งำนอินเทอร์ เน็ตต้ องเข้ ำใช้ งำนผ่ำนช่องทำง (Gateway) ที่ ได้ รับ อนุญ ำต หรื อผ่ำนเครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ ลูก ข่ำยที่ ได้ รับ กำรจัด เตรี ย มเพื่ อ ใช้ ง ำนเฉพำะกิ จ เท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในกำร
ตรวจสอบกำรใช้ งำนอินเทอร์ เน็ตของผู้ใช้ งำน เพื่อตรวจสอบกำรใช้ งำนในลักษณะที่ไม่เหมำะสม
- ห้ ำมผู้ใช้ งำนคลิกหน้ ำต่ำงโฆษณำแบบป็ อบอัพ หรื อเข้ ำสู่เว็บไซต์ใด ๆ ที่โฆษณำโดยสแปม เนื่องจำก
เว็บไซต์เหล่ำนี ้อำจมีโปรแกรมมุ่งร้ ำยแฝงอยู่ หรื ออำจโจรกรรมข้ อมูลใน เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ งำนโดยที่
ผู้ใช้ งำนไม่ได้ รับทรำบหรื อไม่ได้ อนุญำต
- ห้ ำมผู้ใช้ ง ำนเข้ ำชม ดำวน์ โหลด หรื อท ำซ ำ้ สื่ อลำมกอนำจำร และสื่ ออื่ น ใดที่ ไม่เหมำะสม หรื อผิ ด
กฎหมำย
- บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนกำรแสดงควำมคิดเห็นส่วนตัวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อำทิ ผ่ำนทำงเว็บบอร์ ด
หรื อบล็อก) ของเจ้ ำหน้ ำที่ ทังนี
้ ้ ควำมเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นดังกล่ำว ถือเป็ น
ควำมรับผิดชอบของเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ นู นั ้
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กำรอนุญำตให้ ใช้ งำนอีเมล์มีดงั นี ้
- ผู้ใช้ งำนอีเมล์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ ต้ องมี e-mail Account เป็ นของตนเอง
- e-mail Account ต้ องได้ รับกำรปกป้องด้ วยรหัสผ่ำน เพื่อป้องกันกำรถูกล่วงละเมิด และกำรนำอีเมล์ไป
ใช้ ในทำงที่ผิด
- e-mail Account ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ อำทิ itsupports@principalcapital.co.th อำจได้ รับกำรสร้ ำง
ขึ ้นเพื่อเป็ น e-mail Account กลำงของส่วนงำน และ/หรื อ เพื่อใช้ งำนร่วมกันโดยผู้ใช้ งำน มำกกว่ำหนึ่งคนขึ ้น
ไป โดยต้ องมีผ้ ใู ช้ งำนหนึง่ คนที่ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ทำหน้ ำที่เป็ นเจ้ ำของ e-mail Account นัน้
- e-mail Account ทัง้ หมด และอี เมล์ ทุกฉบับ (รวมถึงอี เมล์ ส่วนตัว) ที่ ถูก สร้ ำง และเก็ บ รักษำอยู่บ น
ระบบคอมพิวเตอร์ หรื อระบบเครื อข่ำยของบริษัทฯ ถือเป็ นสินทรัพย์ของบริษัทฯ
- ผู้ใช้ งำนต้ องใช้ งำนซอฟต์แวร์ ที่ได้ รับอนุญำตเท่ำนันในกำรเข้
้
ำถึง และ/หรื อ ติดต่อสื่อสำรกับระบบอีเมล์
ของบริษัทฯ
- พืน้ ที่เก็บอีเมล์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ำยส่วนกลำง (Mailbox Size) ของผู้ใช้ งำนมี ขนำดที่จำกัด
ทังนี
้ เ้ มื่อปริ มำณของอีเมล์มำกจนใกล้ เคียงกับขนำดพืน้ ที่ที่ตงค่
ั ้ ำไว้ ผู้ใช้ งำนจะได้ รับข้ อควำมแจ้ งเตือนจำก
ระบบ และถ้ ำหำกปริ ม ำณของอี เมล์ ม ำกเกิ น กว่ำพื น้ ที่ จัด เก็ บ แล้ ว ผู้ใช้ ง ำนจะไม่ ส ำมำรถรั บ -ส่ง อี เมล์ ไ ด้
ตำมปกติอีกต่อไป
- ขนำดของอีเมล์และไฟล์แนบได้ รับกำรจำกัดไว้ โดยหำกอีเมล์และไฟล์แนบมีขนำดใหญ่ เกิน กว่ำที่
กำหนด ผู้ใช้ งำนจะได้ รับจดหมำยตีกลับแจ้ งว่ำไม่สำมำรถส่งอีเมล์ดงั กล่ำวได้
- ผู้ใช้ งำนต้ องลบ อีเมล์ที่ไม่จำเป็ นออกจำก Mailbox ของตนอยู่เสมอ เพื่อเป็ นกำรรักษำ พื ้นที่เก็บอีเมล์
ให้ เป็ นไปตำมขนำดที่บริ ษัท ฯ กำหนด ทัง้ นี ้ ผู้ใช้ งำนต้ องเก็บรักษำอีเมล์ที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำน และอีเมล์
ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ เท่ำนัน้
- ห้ ำมใช้ e-mail Account ของบริ ษัทฯ เพื่อกระทำกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งผิดกฎหมำย ตัวอย่ำง อำทิ
เพื่อกำรโฆษณำยำสูบ สิ่งมึนเมำ สินค้ ำหนีภำษี กำรเผยแพร่ซอฟต์แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์
- ห้ ำมใช้ e-mail Account ของบริ ษัทฯ ในกำรประกำศข้ อมูลใดๆ ในชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ อำทิ เว็บบอร์ ด
บล็อก กระดำนข่ำว เว้ นแต่กำรประกำศข้ อมูลนันเกี
้ ่ยวข้ องหรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของกำรทำงำนให้ กบั บริษัทฯ
- ซอฟต์แวร์ สำหรับใช้ งำนอีเมล์ต้องได้ รับกำรตังค่
้ ำให้ อีเมล์สง่ ออกทุกฉบับมีลำยเซ็นต์ของผู้ส่งเสมอ โดย
ลำยเซ็นต์นนต้
ั ้ องประกอบด้ วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน ชื่อบริษัทฯ และเบอร์ โทรศัพท์ตดิ ต่อ
- ไฟล์เอกสำรที่ แนบมำพร้ อมกับอีเมล์ จะต้ องอยู่ในรู ปแบบมำตรฐำนซึ่งผู้รับสำมำรถเปิ ดอ่ำนได้ ด้วย
ซอฟต์แวร์ พื ้นฐำนบนทุกระบบปฏิบตั กิ ำร อำทิ PDF, DOC, TXT, CSV, XLS, JPG, GIF, PPT และ HTML
- อีเมล์ส่งออกนอกบริษัทฯ ทุกฉบับต้ องมีข้อควำมแสดงเจตจำนง/ข้ อยกเว้ นควำมรับผิดชอบ ของบริ ษัท ฯ
แนบท้ ำยเสมอ
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- ห้ ำมผู้ใช้ งำนทำสำเนำข้ อควำมหรื อทำสำเนำไฟล์แนบที่เป็ นข้ อมูลลับจำกอีเมล์ของบุคคลอื่ น ก่อนได้ รับ
อนุญำตจำกเจ้ ำของข้ อมูล
- ผู้ใช้ งำนต้ องร่ำงเนื ้อหำของอีเมล์ด้วยควำมระมัดระวัง โดยคำนึงอยู่เสมอว่ำตนเองเป็ นผู้ส่งออกอีเมล์
นันในนำมตั
้
วแทนของบริษัทฯ
- ห้ ำมผู้ใช้ งำนทำกำรปลอมแปลงข้ อควำมในอี เมล์ หัวจดหมำยอีเมล์ ลำยเซ็ นต์ในอี เมลหรื อ e-mail
Account ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขำด
- ผู้ใช้ งำนต้ องไม่ยินยอมให้ บุคคลอื่นทำกำรส่งอีเมล์โดยใช้ e-mail Account ของตนโดยเด็ดขำด ไม่ว่ำ
บุคคลนันจะเป็
้
นผู้บงั คับบัญชำ เลขำนุกำร ผู้ชว่ ย หรื อบุคคลอื่นใดก็ตำม
- ห้ ำมผู้ใช้ งำนส่งอีเมล์ ที่ผ้ ูรับไม่ได้ ต้องกำร ตัวอย่ำง อี เมล์ ขยะ (Junk Mail) หรื อโฆษณำสินค้ ำต่ำงๆ
(Spam Mail)
- ห้ ำมผู้ใช้ งำนสร้ ำงหรื อมีส่วนร่วมใดๆ กับกำรส่งอีเมล์หลอกลวง หรื อกำรส่งอีเมล์ในลักษณะลูกโซ่โดย
เด็ดขำด
- ห้ ำมผู้ใช้ งำนส่งหรื อส่งต่ออีเมล์ที่มีเนื ้อหำหรื อรูปภำพที่เข้ ำข่ำยกำรดูหมิ่น หมิ่นประมำท กล่ำวร้ ำย ทำ
ให้ บคุ คลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง เหยียดชนชัน้ ข่มขู่ ลำมกอนำจำร กำรยัว่ ยุทำงเพศ หรื ออีเมล์ที่มีเนื ้อหำสุ่มเสี่ยง
ต่อประเด็นทำงวัฒนธรรมหรื อศำสนำ และอีเมล์ที่กระทบต่อควำมมัน่ คงของชำติ หรื อสถำบันพระมหำกษัตริ ย์
โดยเด็ดขำด
- ห้ ำมผู้ใช้ งำนส่งอีเมล์ที่มีไฟล์แนบเกี่ยวกับกำรพนัน ภำพลำมกอนำจำร หรื อไฟล์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้ องกับ
กำรทำงำนและส่งผลเสียต่อบริษัทฯ
- ผู้ใช้ งำนต้ องใช้ ควำมระมัดระวังเป็ นพิเศษเมื่อจำเป็ นต้ องเปิ ดไฟล์แนบที่ได้ รับจำกผู้ส่งที่ตนเองไม่ร้ ูจกั
ซึง่ ไฟล์แนบนันอำจมี
้
ไวรัส อีเมล์บอมบ์ หรื อโปรแกรมแฝง (ม้ ำโทรจัน)
- เมื่ อ ผู้ใช้ ง ำนได้ รับ ข้ อ ควำมเตื อนจำกซอฟต์ แ วร์ ป้อ งกัน ไวรัส ว่ำ เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ข องตนมี ไวรั ส
ผู้ใช้ งำนต้ องระงับกำรส่งอีเมล์โดยทันที จนกว่ำเครื่ องคอมพิวเตอร์ จะได้ รับกำรแก้ ไขจนกลับเข้ ำสูส่ ภำพปกติ
กำรอนุญำตให้ ใช้ งำนโทรศัพท์ โทรสำร เครื่ องพิมพ์ และเครื่ องถ่ำยเอกสำร มีดงั นี ้
- ถ้ ำหำกผู้ใช้ งำนได้ รับข้ อมูลจำกกำรส่งโทรสำรที่ผิดพลำด ตัวอย่ำงเช่น ส่งโทรสำรผิดหมำยเลข ผิดส่วน
งำน เป็ นต้ น ผู้ใช้ งำนต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู ง่ โทรสำรนันรั
้ บทรำบ และทำลำยเอกสำรข้ อมูลนัน้
- ห้ ำมผู้ใช้ งำนสั่ง พิ ม พ์ ข้ อมูล ลับ ด้ วยเครื่ อ งพิ ม พ์ ที่ ตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ ส่วนกลำง เว้ นแต่จ ะมี บุค คลที่ ได้ รับ
อนุญำตรอรับเอกสำรที่ออกมำจำกเครื่ องพิมพ์นนั ้
- ห้ ำมผู้ใช้ งำนบันทึกหรื อฝำกข้ อควำมที่มีข้อมูลลับในเครื่ องตอบรับโทรศัพท์อตั โนมัตหิ รื อระบบวอยซ์เมล์
โดยเด็ดขำด
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- ห้ ำมสนทนำเกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล ลั บ ผ่ ำ นล ำโพงของเครื่ อ งโทรศั พ ท์ (Speakerphones) หรื อ ผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ อำทิ Voice Over IP หรื อในระหว่ำงกำรประชุม ทำงไกล เว้ นแต่ผ้ ูเข้ ำร่ วมกำรประชุม ทุก
หน่วยงำนได้ รับกำรพิสจู น์ตวั ตนแล้ วว่ำเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง และมีสิทธิ์รับทรำบข้ อมูล
- ผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบจนมั่นใจแล้ วว่ำไม่มีบุคคลที่ไม่ได้ รับอนุญำตอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงที่อำจได้ ยิน
ข้ อมูลลับที่สนทนำอยู่
- กำรประชุมทำงไกลถูกจัดขึ ้นในบริ เวณที่มีควำมมั่นคงปลอดภัย อำทิ ห้ องประชุมที่มีผนัง และประตูที่
เหมำะสมสำมำรถป้องกันเสียงลอดออกมำได้
- ผู้ใช้ งำนต้ องสนทนำโทรศัพท์ด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อป้องกันข้ อมูลลับถูกแอบฟั งโดยบุคคลที่ไม่ได้ รับ
อนุญำต
- ในกรณี ที่ต้องมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลลับใด ๆ ทำงโทรศัพท์ ผู้ให้ ข้อมูลต้ องทำกำรตรวจสอบให้ มั่นใจว่ำคูุ่
สนทนำนันเป็
้ นผู้ได้ รับอนุญำตให้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำว ก่อนที่จะเปิ ดเผยข้ อมูล
- ผู้ใช้ งำนต้ องขออนุญำตจำกเจ้ ำของข้ อมูลก่อนทำกำรถ่ำยเอกสำรหรื อสแกนเอกสำรที่มีข้อมูลลับ
4.2 กำรจัดหมวดหมูข่ ้ อมูลและสินทรัพย์สำรสนเทศ (Information Classification)
จุดประสงค์เพื่อทำให้ แน่ใจว่ำสำรสนเทศของบริ ษัทฯ ได้ รับกำรปกป้องในระดับที่เหมำะสม
ต้ องทำกำรจัดหมวดหมู่ กำรกำหนดชันควำมลั
้
บ และกำรกำหนดระดับควำมสำคัญของเอกสำร (Classfication
Guidelines)เพื่อป้องกันสำรสนเทศ ให้ มีควำมปลอดภัยด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสม
เอกสำรหรื อสิ่งตีพิมพ์ ที่พิมพ์หรื อทำซ ้ำขึ ้นมำจำกต้ นฉบับซึ่งมีกำรกำหนดชันควำมลั
้
บไว้ ทังในกรณี
้
ทงหมดหรื
ั้
อ
บำงส่วน ให้ ถือว่ำมีชนควำมลั
ั้
บเดียวกันกับต้ นฉบับข้ อมูลดิจิตอลหรื อสำรสนเทศดิจิตอลนัน้
ต้ องจัดให้ มีวิธีกำรจัดทำและจัดกำรป้ำยชื่อสำหรับปิ ดฉลำกเอกสำรข้ อมูล และอุปกรณ์ สินทรัพย์ สำรสนเทศที่
เกี่ยวข้ องกับกำรบริหำรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ข้ อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเอกสำร ที่ถกู จัดทำขึ ้นจะต้ องมีกำรควบคุมและรักษำควำมปลอดภัย อย่ำงเหมำะสม
ตังแต่
้ กำรเริ่ มพิมพ์ กำรจัดทำป้ำยชื่อ กำรเก็บรักษำ กำรทำสำเนำ กำรแจกจ่ำย จนถึงกำรทำลำย และกำหนด
เป็ นระเบียบปฏิบตั ใิ ห้ เจ้ ำหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ติ ำมเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำข้ อมูลได้ รับกำรควบคุมและรักษำควำมปลอดภัย
ข้ อมูลลับต้ องไม่ถกู เปิ ดเผยกับผู้อื่น เว้ นแต่มีควำมจำเป็ นในกำรปฏิบตั งิ ำนเท่ำนัน้
ผู้ใช้ งำนต้ องตระหนักถึงกำรรักษำข้ อมูล ที่ ถูกเก็บไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้ งำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีกำรใช้ งำนร่วมกันมำกกว่ำหนึ่งคนขึ ้นไป ข้ อมูลลับเหล่ำนี ้ต้ องได้ รับกำรปกป้องโดยกำร
เข้ ำรหัส หรื อโดยวิธีกำรอื่นใดของระบบปฏิบตั กิ ำร หรื อระบบสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม
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ผู้ใช้ งำนควรเก็บรักษำเอกสำรลับและสื่อบันทึกข้ อมูลที่มีข้อมูลลับในตู้ที่สำมำรถปิ ดล็อคได้ เมื่อไม่ได้ ใช้ งำน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่ออยู่นอกเวลำทำกำร หรื อเมื่อต้ องทิ ้งเอกสำรหรื อสื่อนันไว้
้ โดยไม่อยู่ที่โต๊ ะทำงำน ข้ อมูล
ลับต้ องถูกเก็บออกจำกอุปกรณ์ประมวลผลต่ำง ๆ อำทิ เครื่ องพิมพ์ เครื่ องโทรสำร เครื่ องถ่ำยเอกสำร โดยทันที
เจ้ ำหน้ ำที่ต้องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับต่อบุคคลภำยนอก ยกเว้ นในกรณีที่กำรเปิ ดเผยนัน้ ครอบคลุมโดยข้ อตกลง
กำรไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
เจ้ ำหน้ ำที่ต้องไม่พดู คุยหรื อใช้ งำนข้ อมูลลับของบริษัทฯ ในพื ้นที่สำธำรณะ อำทิ ลิฟท์ ร้ ำนอำหำร
สื่อบันทึกข้ อมูล และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พกพำต่ำงๆ (อำทิ PDA, Thumb-Drive, CD-Rom) ที่มีข้อมูลลับของ
บริษัทฯ บันทึกอยูต่ ้ องได้ รับกำรดูแลรักษำและใช้ งำนอย่ำงระมัดระวัง
ข้ อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ฯ ทัง้ หมด ทังที
้ ่มีกำรเก็บรักษำอยู่ในเครื่ องคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้ งำนหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ำยที่ดูแลโดยผู้ใช้ งำนต้ องได้ รับกำรสำรองข้ อมูลอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อ
ประโยชน์ในกำรกู้คืนข้ อมูลเมื่อมีปัญหำใดๆเกิดขึ ้น ตัวอย่ำง กำรติดไวรัส ฮำร์ ดดิสก์เสีย

หมวด 5
ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากร (Human Resources Security)
5.1 กำรสร้ ำงควำมควำมมั่ น คงปลอดภั ย ในกระบวนกำรสรรหำบุ ค ลำกรก่ อ นกำรท ำงำน (Prior to
Employment)
จุดประสงค์เพื่อกำหนดและคัดสรรบุคคลก่อนที่จะเข้ ำมำทำงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกควำมผิดพลำด กำร
ขโมย กำรปลอมแปลง และกำรนำไปใช้ ในทำงที่ไม่เหมำะสมของเจ้ ำหน้ ำที่อนั เกิดจำกกำรปฏิบตั ิงำนกับระบบ
สำรสนเทศ และทรัพยำกรสำรสนเทศอื่นๆ ของบริษัทฯ
หน่วยงำนภำยนอกที่ได้ รับกำรว่ำจ้ ำงตำมสัญญำกำรจ้ ำงงำนต้ องปฎิบตั ิตำมมำตรกำรกำรรักษำควำมมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ ตำมนโยบำยและขันตอนปฎิ
้
บตั ิทำงด้ ำน
ควำมมัน่ คงปลอดภัยของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด
ต้ องท ำกำรตรวจสอบคุณ สมบัติข องผู้ส มัค รงำนทุก คนก่อ นที่ จ ะบรรจุเป็ นผู้บ ริ ห ำร พนัก งำนชั่วครำวหรื อ
นักศึกษำฝึ กงำน โดยต้ องไม่มี ประวัติในกำรบุกรุ ก แก้ ไข ท ำลำย หรื อโจรกรรมข้ อมูลในระบบ เทคโนโลยี
สำรสนเทศของหน่วยงำนใดมำก่อน
5.2 กำรสร้ ำงควำมควำมมัน่ คงปลอดภัยขณะเป็ นพนักงำน (During Employment)
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จุดประสงค์เพื่ อใหเจ้ ำหน้ ำที่ได้ ตระหนักถึงภัยที่เกี่ ยวข้ องกับกำรปฏิบัติงำนสำรสนเทศ รวมถึงให้ ควำมรู้ แก่
พนักงำนเพื่อให้ สำมำรถป้องกันภัยดังกล่ำวได้
เจ้ ำหน้ ำที่ หรื อผู้ใช้ งำนมี หน้ ำที่ ศึกษำทำควำมเข้ ำใจวิธี ปฏิ บัติเกี่ ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย ของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อนำไปปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมปลอดภัย สินทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ใน
ส่วนที่ตนใช้ งำนหรื อดูแลรับผิดชอบ
ต้ องจัดอบรมให้ ควำมรู้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่และลูกจ้ ำง เกี่ ยวกับควำมตระหนักและวิธีปฏิบั ติเพื่ อสร้ ำงควำมมั่นคง
ปลอดภัยให้ กบั ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึง่ รวมถึงกำรแจ้ งให้ ทรำบเกี่ยวกับนโยบำยควำมมัน่ คง ปลอดภัยฯ
และกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ ด้ วย
เจ้ ำหน้ ำที่และลูกจ้ ำงใหม่ทุกคน ต้ องได้ รับกำรอบรมเกี่ยวกับนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคง ปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและระเบียบปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงำนก่อน หรื ออย่ำงน้ อยภำยใน 30 วันนับจำกเข้ ำ
ทำงำนในหน่วยงำน โดยควรเป็ นส่วนหนึ่งของกำรปฐมนิเทศและต้ องมีกำรลงนำมและเก็บรวบรวมไว้ ในแฟ้ม
ประวัตขิ องบุคลำกรด้ วย
ต้ องกำหนดบทลงโทษทำงวินยั สำหรั บผู้ที่ฝ่ำฝื นนโยบำย กฏ และ/หรื อ ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ แต่หำกเป็ น
กำรละเมิดข้ อกฎหมำย บทลงโทษจะเป็ นไปตำมฐำนควำมผิดที่ได้ กระทำตำมที่ระบุในแต่ละข้ อกฎหมำยนันๆ
้
5.3 กำรยกเลิกกำรจ้ ำงงำน (Termination of Change of Employment)
จุดประสงค์เพื่ อให้ มีกำรยกเลิกสิทธิ์ กับเจ้ ำหน้ ำที่ ที่ถูกยกเลิกกำรจ้ ำงงำนหรื อหมดสัญ ญำฯ เพื่ อควำมมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรจัด กำร Login หรื อ User ID เป็ นไปอย่ ำ งถูก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุบัน ที่ สุด หน่ ว ยงำนด้ ำ น
ทรัพยำกรบุคคลต้ องแจ้ งให้ หน๋วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทรำบทันทีเมื่อมีเหตุดงั นี ้
- กำรว่ำจ้ ำงงำน
- กำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรว่ำจ้ ำงงำน
- กำรลำออกจำกงำน หรื อกำรสิ ้นสุดกำรเป็ นผู้บริหำร เจ้ ำหน้ ำที่ และลูกจ้ ำง หรื อกำรถึงแก๋กรรม
- กำรโยกย้ ำยหน่วยงำน
- กำรพักงำน กำรลงโทษทำงวินยั หรื อระงับกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่
เจ้ ำ หน้ ำที่ แ ละลูก จ้ ำ งซึ่ ง พ้ นสภำพจำกกำรจ้ ำ งงำนต้ อ งคื น ทรั พ ย์ สิ น ทัง้ หมดซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกับ ระบบงำน
คอมพิวเตอร์ รวมทังกุ
้ ญแจ บัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ บัตรผ่ำนเข้ ำ -ออก คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง คูม่ ือ
และเอกสำรต่ำงๆ ให้ แก่ผ้ บู งั คับบัญชำก่อนวันสุดท้ ำยของกำรว่ำจ้ ำงงำน
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หลังจำกมีกำรยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกำรเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่และลูกจ้ ำงแล้ ว จะต้ องแจ้ งยกเลิกกำรเข้ ำถึง
ข้ อ มู ล ต่ ำ งๆ ของหน่ ว ยงำนและจะแจ้ ง ต่ อ เจ้ ำ หน้ ำที่ และลู ก จ้ ำ งอื่ น ๆ, ลูก ค้ ำ , บริ ษั ท คู่ค้ ำ , Third Party/
Outsource ที่เกี่ยวข้ องให้ รับทรำบตำมเหมำะสม

หมวด 6
การสร้ างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้ อม (Physical and Environmental
Security)
6.1 บริเวณที่ต้องมีกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัย (Secure Areas)
จุดประสงค์เพื่อเป็ นมำตรฐำนในกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยทำงกำยภำพที่เกี่ยวกับสถำนที่ซึ่งเป็ นที่ตงและ
ั้
พื น้ ที่ ใช้ งำนของระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ตลอดจนอุป กรณ์ คอมพิ วเตอร์ ข้ อมูลและสำรสนเทศซึ่ง เป็ น
ทรัพย์สินของบริษัทฯ
ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นผู้กำหนดรำยละเอียดของสถำนที่ อุปกรณ์ป้องกัน ควำมเสียหำย และ
กำรควบคุม กำรเข้ ำออกในเขตรั กษำควำมปลอดภัย ให้ เหมำะสมกับ สถำนที่ ห รื อ พื น้ ที่ ที่ ต้ อ ง รัก ษำควำม
ปลอดภัยที่เหมำะสม
ต้ องจัดให้ มีกำรควบคุมกำรเข้ ำ -ออกในบริ เวณหรื อพื ้นที่ ที่ต้องกำรรักษำควำมปลอดภัยและ อนุญำตให้ ผ่ำน
เข้ ำ-ออกได้ เฉพำะผู้ที่ได้ รับอนุญำตแล้ วเท่ำนัน้
หำกมีบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ “เจ้ ำหน้ ำที่หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ” ขอเข้ ำพื ้นที่ โดยมิได้ ขอสิทธิ์ ในกำรเข้ ำ
พื ้นที่นนไว้
ั ้ เป็ นกำรล่วงหน้ ำ ต้ องตรวจสอบเหตุผลและควำมจำเป็ นก่อนที่จะอนุญำตหรื อ ไม่อนุญำตให้ บคุ คล
เข้ ำพื ้นที่เป็ นกำรชัว่ ครำว ทังนี
้ ้บุคคลจะต้ องแสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวอื่นที่รำชกำรออก
ให้ โดยหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจะต้ องจดบันทึกบุคคล และกำรขอเข้ ำออกไว้ เป็ นหลักฐำน (ทังในกรณี
้
ที่อนุญำต และไม่อนุญำตให้ เข้ ำพื ้นที่ ) และต้ องมีกำรบันทึกข้ อมูลกำรเข้ ำออกห้ องคอมพิวเตอร์ (Data Center)
ของบุคคลภำยนอกทุกครัง้ พร้ อมทังจั
้ ดเก็บบันทึกดังกล่ำวไว้ อย่ำงน้ อย 1 ปี
บุคคลภำยนอกต้ องทำกำรแลกบัตรประจำตัวของตนที่ออกให้ โดยหน่วยงำนของรัฐ ตัวอย่ำง บัตรประชำชน
ใบขั บ ขี่ พำสปอร์ ต กั บ บั ต รผู้ มำติ ด ต่ อ ของหน่ ว ยงำน ก่ อ นได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ เข้ ำถึ ง พื น้ ที่ ส ำนั ก งำน
บุคคลภำยนอกต้ องติดบัตรผู้มำติดต่อตลอดเวลำที่อยู่ในพื ้นที่สำนักงำน ทังนี
้ ้บัตรผู้มำติดต่อไม่อนุญำตให้ โอน
กรรมสิทธิ์หรื อหยิบยืมกันใช้ งำน
ต้ องไม่เปิ ดประตูสำนักงำนทิ ้งไว้ หรื อยินยอมให้ บคุ คลอื่นติดตำมเข้ ำภำยในพื ้นที่สำนักงำนโดยเด็ดขำดเว้ นแต่
บุคคลอื่นนันสำมำรถแสดงบั
้
ตรประจำตัวหรื อบัตรผู้มำติดต่อได้ เพื่อเป็ นกำรป้องกันกำรเข้ ำถึงพื ้นที่สำนักงำน
และพื ้นที่ควบคุมควำมมัน่ คงปลอดภัยโดยบุคคลที่ไม่ได้ รับอนุญำต
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ต้ องจัดให้ มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยอื่นๆ ให้ กับสำนักงำน ห้ องทำงำนและเครื่ องมือต่ำงๆ
อำทิ เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อระบบที่มีควำมสำคัญสูงต้ องไม่ตงอยู
ั ้ ่ในบริเวณที่มีกำรผ่ำนเข้ ำ ออกของบุคคลเป็ น
จำนวนมำก สำนักงำนหรื อห้ องจะต้ องไม่มีปำ้ ยหรื อสัญลักษณ์ที่บง่ บอกถึงกำรมีระบบสำคัญอยูภ่ ำยในสถำนที่
ดังกล่ำว ประตูหน้ ำต่ำงของสำนักงำนหรื อห้ องต้ องใส่กุญ แจเสมอ เมื่อไม่มีคนอยู่ต้องตังเครื
้ ่ องโทรสำรหรื อ
เครื่ องถ่ำยเอกสำรแยกออกมำจำกบริเวณที่ต้องมีกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัย
เจ้ ำหน้ ำที่ควรตรวจสอบควำมมัน่ คงปลอดภัยของพืน้ ที่ทำงำนของตนเป็ นประจำทุกวันหลัง เลิกงำน เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำตู้เซฟ ตู้เอกสำร ลิ ้นชัก และอุปกรณ์ตำ่ งๆ ได้ รับกำรปิ ดล็อคอย่ำงเหมำะสม และกุญแจถูกเก็บรักษำไว้
อย่ำงปลอดภัย
ข้ อมูล สื่อบันทึก วัสดุ และอุปกรณ์ที่จดั เก็บข้ อมูลลับต้ องไม่ถกู ทิ ้งไว้ โดยลำพังบนโต๊ ะทำงำนในห้ องประชุม หรื อ
ในตู้ที่ไม่ได้ ล็อคกุญแจโดยเด็ดขำด
ข้ อมูล สื่อบันทึก วัสดุ และอุปกรณ์ ที่จัดเก็บข้ อมูลลับต้ องไม่ถูกทิง้ ลงในถังขยะโดยไม่ได้ รับกำรทำลำยอย่ำง
เหมำะสม วิธีกำรทำลำยข้ อมูล สื่อบันทึก วัสดุ และอุปกรณ์ เหล่ำนีโ้ ดยปฏิบตั ิตำมเอกสำรคู่มือ กระบวนกำร
จัดกำรสื่อและข้ อมูลสำรสนเทศ
เจ้ ำหน้ ำที่ต้องไม่ยินยอมให้ ผ้ ใู ดทำกำรเคลื่ อนย้ ำยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อสื่อบันทึกข้ อมูลออกจำกพื ้นที่ทำงำน
ของตนโดยเด็ดขำด เว้ นแต่บุคคลผู้นนเป็
ั ้ นเจ้ ำหน้ ำที่ที่ได้ รับอนุญำตให้ ดำเนินกำร และเป็ นกำรดำเนินกำรที่มี
คำสัง่ อย่ำงถูกต้ องของหน่วยงำนเท่ำนัน้
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่ติดตังและเก็
้
บรักษำสินทรัพย์คอมพิวเตอร์ ต้ องจัดให้ มีกำร
ป้องกันต่อภัยคุกคำมต่ำงๆ ได้ แก่ อัคคีภยั ควำมไม่สงบของบ้ ำนเมือง หรื อหำยนะอื่นๆ ทังที
้ ่เกิดจำกมนุษย์และ
ธรรมชำติพร้ อมทังให้
้ ทดสอบระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยในเขตรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
จัดอบรมและซักซ้ อมเจ้ ำหน้ ำที่ที่ปฏิบตั ิงำนภำยในเขตรักษำควำมปลอดภัยตำมระยะเวลำอันสมควร เพื่อให้
สำมำรถใช้ งำนอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยได้ อย่ำงถูกต้ องและเหมำะสม
ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรบำรุ งรักษำสถำนที่อุปกรณ์ ป้องกันควำม เสียหำย และ
อุปกรณ์ปอ้ งกันภัยต่ำงๆ ภำยในเขตรักษำควำมปลอดภัยตำมระยะเวลำอันสมควร
ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกัดพื ้นที่กำรเข้ ำถึงของบุคคลภำยนอกที่อำจเข้ ำมำในพื ้นที่ได้ หำกเป็ นไป
ได้ ควรแบ่งแยกพืน้ ที่ที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำนออกจำกพืน้ ที่ที่บุคคลภำยนอกเข้ ำมำได้ เช่น บริ เวณเก็บและ
จัดส่งสินค้ ำจะต้ องไม่อยูใ่ นพื ้นที่ๆ บุคคลภำยนอกเข้ ำถึงได้
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6.2 ควำมมัน่ คงปลอดภัยของอุปกรณ์ (Equipment Security)
จุด ประสงค์ เพื่ อ ป้อ งกัน กำรใช้ อุป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ โดยไม่ไ ด้ รับ อนุญ ำต และเพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่ำ อุป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ได้ มีกำรป้องกันอย่ำงเพียงพอจำกภัยธรรมชำติ กำรโจรกรรม และควำมเสียหำยอื่นๆ
เจ้ ำหน้ ำที่หรื อผู้ใช้ งำนต้ องจัดวำงและป้องกันอุปกรณ์ ของบริ ษัท ฯ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัย คุกคำมทำงด้ ำน
สิ่งแวดล้ อมและอันตรำยต่ำงๆ รวมทังควำมเสี
้
่ยงในกำรเข้ ำถึงอุปกรณ์โดยไม่ได้ รับอนุญำต
กำหนดให้ มีกำรบำรุ งรักษำอุปกรณ์ ต่ำง ๆ อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ อุปกรณ์ ทำงำนได้ อย่ำง ต่อเนื่องและอยู่ใน
สภำพที่มีควำมสมบูรณ์ตอ่ กำรใช้ งำน
เจ้ ำหน้ ำที่หรื อผู้ใช้ งำนต้ องทำกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเตรี ยมแผนรองรับ
หำกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้ รับควำมเสียหำยและทดสอบแผนรองรับตำมระยะเวลำอันสมควร
เจ้ ำหน้ ำที่หรื อผู้ใช้ งำนต้ องตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีสื่อบันทึกข้ อมูลเพื่อดูว่ำข้ อมูลสำคัญและ ซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ ที่
เก็บอยู่ในสื่อบันทึกดังกล่ำวได้ ถกู ลบทิ ้ง หรื อถูกบันทึกทับก่อนที่จะทิ ้งอุปกรณ์ หรื อส่ง อุปกรณ์ดงั กล่ำวไปซ่อม
บำรุง ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นกำรป้องกันข้ อมูลดังกล่ำว
มอบหมำยให้ เจ้ ำหน้ ำที่ในส่วนงำนดูแลกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และควบคุมกำรขนย้ ำยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันข้ อมูลที่จดั เก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รั่วไหลหรื อถูกแก้ ไข

หมวด 7
การบริหารจัดการด้ านการสื่อสารและการดาเนินงานของเครื อข่ ายสารสนเทศขององค์ กร
(Communication and Operations Management)
7.1 ก ำรก ำห น ด ห น้ ำที่ ค วำม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะวิ ธี ก ำรป ฎิ บั ติ งำน (Operational Procedures and
Responsibilities)
จุดประสงค์เพื่ อให้ กำรใช้ ปฏิ บัติงำนและกำรบริ หำรจัดกำรโครงสร้ ำงพื น้ ฐำนด้ ำนสำรสนเทศ เป็ นไปอย่ำง
ถูกต้ องและปลอดภัย
ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดทำคู่มือและ/หรื อ ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนสำรสนเทศในหน่วยงำน เช่น
ขัน้ ตอนกำรแจ้ ง เหตุขัด ข้ อ ง ขัน้ ตอนกำรกู้คื น ขัน้ ตอนกำรบ ำรุ ง รั ก ษำและดูแ ลระบบ ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ย
รำยละเอียดขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิ และเจ้ ำหน้ ำที่หรื อหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงระบบเครื อข่ำย ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ซอฟต์แวร์ ทุกครัง้
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ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงทุกครัง้ โดยจะต้ องแจ้ งให้ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้ องได้ รับทรำบรำยละเอียดของกำรเปลี่ยนแปลงให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำหนดหน้ ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้ องกับระบบสำรสนเทศและเครื อข่ำยให้ เกิดควำมชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงกำร
ใช้ งำนสินทรัพย์ผิดวัตถุประสงค์ หรื อโดยไม่มีสิทธิ์
7.2 กำรจัดกำรผู้ให้ บริกำรภำยนอก (Third Party Service Delivery Management)
จุดประสงค์เพื่อให้ มีและคงไว้ ซึ่งระดับกำรรักษำควำมปลอดภัยสำรสนเทศ และระดับกำร ให้ บริกำรที่เหมำะสม
และสอดคล้ องกับข้ อตกลงกำรบริ กำรกับหน่วยงำนภำยนอก
ต้ องมีกำรจัดทำข้ อตกลงเพื่อควบคุมกำรให้ บริ กำรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนภำยนอกโดยต้ อง
ประกอบไปด้ วยรำยละเอียดดังนี ้
- กำรยอมรับนโยบำยและกำรควบคุมด้ ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศของบริ ษัทฯ
- ขอบเขต รำยละเอียด และระดับกำรให้ บริกำร (Service Level Agreement)
- เอกสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับมำตรกำรกำรควบคุมที่ใช้ ทงด้
ั ้ ำนกำยภำพและด้ ำน Logical
- เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ระบบงำนของผู้ให้ บริกำรจำกภำยนอกสำมำรถรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัย
สำรสนเทศได้ ทงั ้ 3 ด้ ำน คือ กำรรักษำควำมลับ (Confientiality) กำรรักษำควำมถูกต้ องเชื่อถือได้
(Integrity) และกำรรักษำควำมพร้ อมที่จะให้ บริกำร (Availability)
- ข้ อตกลงกำรเชื่อมโยงระบบเครื อข่ำยของหน่วยงำนภำยนอก
- ข้ อมูลที่หน่วยงำนภำยนอกสำมำรถเข้ ำถึงได้ และขันตอนและวิ
้
ธีกำรร้ องขอข้ อมูลของบริษัทฯ กรณี
ต้ องกำรข้ อมูลเพิ่มเติม
- สัญญำในกำรไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทฯ
- กำรยืมหรื อกำรร้ องขอใช้ อปุ กรณ์ของบริษัทฯ
- ข้ อกำหนดทำงด้ ำนกฎหมำย เช่น ควำมลับส่วนบุคคล (Privacy) และกำรป้องกันข้ อมูล
- ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทบทวนและตรวจสอบบริกำรจำกผู้ให้ บริกำรฯ ภำยนอกตำม
ข้ อตกลงที่กำหนด
- ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรบริ หำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงในกำร
ให้ บริกำรจำกผู้ให้ บริกำรภำยนอก
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7.3 กำรวำงแผนและกำรยอมรับระบบสำรสนเทศ (System Planning and Acceptance)
จุดประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดควำมล้ มเหลวของระบบลงให้ เหลือน้ อยที่สดุ
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องมีกำรติดตำมสภำพกำรใช้ งำน และวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถทรัพยำกร
ปั จจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอตำมควำมเหมำะสมของทรัพยำกรชนิดต่ำงๆ โดยปฏิบตั ิตำมเอกสำร คู่มือกำรจัดกำร
ขีดควำมสำมำรถ
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องมีกำรวำงแผนจัดกำรขีดควำมสำมำรถของระบบ อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดย
พิจำรณำจำกควำมต้ องกำรใช้ งำนทรัพ ยำกรสำรสนเทศในอนำคต (อำทิ ควำมต้ องกำรใน 1 ปี ที่จะถึง อำทิ
CPU ที่ควำมเร็ วสูงขึ ้น ฮำร์ ดดิสก์ที่ควำมจุมำกขึ ้น สภำพกำรใช้ งำนทรัพยำกรในปั จจุบนั กำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้ องจัดให้ มีเกณฑ์ในกำรยอมรับระบบใหม่ ระบบที่จดั ซื ้อเข้ ำมำใช้ งำน หรื อ
ทรัพยำกรสำรสนเทศอื่นๆ ก่อนกำรใช้ งำน รวมทังต้
้ องทำกำรทดสอบก่อนที่จะตรวจรับระบบนันด้
้ วย โดยปฏิบตั ิ
ตำมเอกสำรคูม่ ือกำรจัดกำรกำรยอมรับระบบ
7.4 กำรควบคุม และป้อ งกัน กำรใช้ ง ำนระบบและอุป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ผิ ด วัตุป ระสงค์ (Protection against
Malicious and Mobile Code)
จุดประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงกำรป้องกันควบคุมและคุ้มครองผู้ใช้ งำน จำกกำรใช้ งำนระบบ ซอฟต์แวร์ ข้ อมูล
และอุปกรณ์ สื่อสำรอิเลคทรอนิคส์แบบไร้ สำยสำรสนเทศ อำทิ โทรศัพ ท์มือถื อ สมำร์ ทโฟน แท็บเล็ต เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แบบพกพำ ผิดจำกวัตถุประสงค์กำรใช้ งำนที่กำหนดหรื อกิจกรรมที่ไม่ประสงค์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพำและอุปกรณ์ สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ สำย สำรสนเทศที่
ต้ องกำรใช้ งำนผ่ำนระบบเครื อข่ำยของบริ ษัท ฯ จะต้ องได้ รับกำรลงทะเบียนและกำหนดสิทธิ์ กำรใช้ งำนตำม
นโยบำยควำมปลอดภัย ก่อนได้ รับกำรอนุมตั ิเพื่อให้ งำนในระบบ โดยกำรลงทะเบียนของอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้
ต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
-วันที่รับเรื่ อง และวันที่ขอลงทะเบียน
-ชนิดและประเภทของอุปกรณ์
-หมำยเลขอุปกรณ์ อำทิ MAC Address
-เจ้ ำของข้ อมูล ผู้ดแู ลระบบและผู้อนุมตั ใิ ห้ ดำเนินกำร
-ควำมจำเป็ นที่จะต้ องใช้ งำนอุปกรณ์นนๆ
ั้
-ระบุสิทธิ์กำรใช้ งำนของอุปกรณ์
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เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ำย และเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพำ ต้ องได้ รับกำรติดตังโปรแกรมป้
้
องกันไวรัสรุ่ น
ล่ำสุดที่ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและต้ องเปิ ดใช้ งำนตลอดเวลำที่ใช้ งำนเครื่ อง โดย
ปฏิบตั ติ ำมเอกสำรคูม่ ือกำรจัดกำรควบคุมซอฟต์แวร์ ไม่ประสงค์ดี
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ำ ยที่ ให้ บ ริ ก ำรกำรป้อ งกัน ไวรั ส ต้ อ งมี ก ำรปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล ล่ำ สุด (Update Latest
Pattern) อยู่เสมอ เครื่ องให้ บริ กำร เครื่ องตังโต๊
้ ะ และโน้ ตบุ๊คทุกเครื่ องต้ องได้ รับกำร ปรับปรุงข้ อมูลล่ำสุดจำก
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขำ่ ยที่ให้ บริกำรกำรป้องกันไวรัส
เอกสำรกำรติดตังค่
้ ำของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ำยที่ ให้ บริ กำรป้องกันไวรัส ต้ องได้ รับกำร ตรวจสอบทุก 6
เดือน
ห้ ำมเจ้ ำหน้ ำที่ทำกำรดำวน์โหลดแชร์ แวร์ หรื อฟรี แวร์ โดยตรงจำกอินเทอร์ เน็ต โดยปรำศจำกกำรอนุมัติจำก
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลังจำกกำรอนุมตั ิแล้ วเจ้ ำหน้ ำที่ต้องทำกำรทำจะต้ องสแกน ซอฟต์แวร์ ด้วย
โปรแกรมตรวจหำไวรัสก่อนกำรใช้ งำน
ไฟล์ทกุ ไฟล์ที่ดำวน์โหลดในหน่วยงำนเป็ นไฟล์แนบของอีเมล์ สำเนำจำกแผ่นดิสก์ หรื อไฟล์แชร์ ตำ่ งๆ ต้ องได้ รับ
กำรสแกนหำไวรัส
ห้ ำมผู้ใช้ งำนสร้ ำง เก็บ หรื อเผยแพร่ โปรแกรมมุ่งร้ ำยใดๆ ตัวอย่ำง ไวรัส หนอนอินเทอร์ เน็ต โปรแกรมแฝง
(ม้ ำโทรจัน) อีเมล์บอมบ์ เข้ ำสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ ของบริษัทฯ
ห้ ำมผู้ใช้ งำนขัดขวำง หรื อรบกวนกำรทำงำนของซอฟต์แวร์ ปอ้ งกันไวรัส ไฟล์ที่เกี่ยวข้ อง กับกำรทำงำนเท่ำนันที
้ ่
ได้ รับอนุญำตให้ สำมำรถรับ-ส่งผ่ำนระบบเครื อข่ำยของบริษัท ฯ ได้ ทังนี
้ ้ผู้ใช้ งำนควรรับไฟล์เฉพำะจำกบุคคลที่
ตนรู้จกั และจำกช่องทำงกำร ติดต่อสื่อสำรที่น่ำจะเป็ นไปได้ เท่ำนันนอกจำกนี
้
้ผู้ใช้ งำน ต้ องทำกำรสแกนไวรัสใน
ไฟล์ที่ได้ รับด้ วยซอฟต์แวร์ ปอ้ งกันไวรัสของบริ ษัทฯ ก่อนเปิ ดใช้ งำนเสมอ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ำ ยทุก เครื่ อ งให้ ปิ ด ฟั ง ก์ ชั่น กำรท ำงำนเชื่ อ มต่อ กับ อิ น เทอร์ เน็ ต ยกเว้ น ในกรณี ที่
จำเป็ นต้ องใช้ เท่ำนัน้ เพื่อเป็ นกำรป้องกันไม่ให้ โปรแกรมไม่ประสงค์ดีมีผลกระทบกับข้ อมูลที่สำคัญบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แม่ขำ่ ยเหล่ำนี ้
ห้ ำมผู้ใช้ งำนติดตังโปรแกรมชนิ
้
ดเคลื่อนที่ได้ อำทิ Active Code ต่ำงๆ (เช่น Java, ActiveX) จำกแหล่งที่ไม่
น่ำเชื่อถือในอินเทอร์ เน็ต
7.5 นโยบำยกำรสำรองข้ อมูล (Information Back-up)
จุดประสงค์เพื่ อเป็ นแนวทำงในกำหนดกำรสำรองข้ อมูล เพื่ อใช้ ในกำรกู้ระบบในกรณี ที่เกิดเหตุต่ำงๆ อำทิ
ภัยธรรมชำติ ระบบเสียหำย
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หน่วยงำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศต้ องกำหนดควำมถี่ ในกำรทำกำรส ำรองข้ อมูล ขึน้ อยู่กับ ควำมสำคั ญ ของ
ข้ อมูล และกำรยอมรับควำมเสี่ยงที่ กำหนดโดยเจ้ ำของข้ อมูล หรื อระบบ โดยปฏิ บัติตำมเอกสำร คู่มื อ กำร
จัดกำรกำรสำรองข้ อมูลสำรสนเทศ
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องจัดให้ มีกำรดูแลอุปกรณ์ หรื อระบบสำรองข้ อมูลให้ มีประสิทธิภำพสำมำรถ
ใช้ งำนได้ ตลอดเวลำ
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องมี กำรควมคุม กำรเข้ ำถึงทำงกำยภำพ (Physical Access Control) ของ
สถำนที่ ที่เก็ บ ข้ อมูล ส ำรอง สื่ อเก็ บ ข้ อมูล ต้ องได้ รับกำรป้องกัน สอดคล้ องกับระดับ ควำมส ำคัญ ของระบบ
สำรสนเทศ
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องกำหนดระยะเวลำในกำรสำรองข้ อมูลตำมระดับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องมีกระบวนกำรสำรองข้ อมูลและกำรกู้ข้อมูลของทุกระบบ ต้ องมีกำรทำ
เอกสำร และมีกำรตรวจสอบเป็ นระยะๆ
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้ องจัดให้ มีทะเบียนกำรบันทึกข้ อมูลกำรสำรองข้ อมูล และกำรเรี ยกคืนข้ อมูล
ในแต่ละครัง้
ข้ อมูลสำรองต้ องได้ รับกำรทดสอบเป็ นระยะๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำข้ อมูลที่สำรองไว้ สำมำรถกู้ข้อมูลกลับมำได้ อย่ำง
สมบูรณ์
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรต้ องลงบันทึกกำรเก็บสื่อข้ อมูลที่สถำนที่เก็บข้ อมูลต้ องได้ รับกำร
ตรวจสอบเป็ นประจำทุกปี
กระบวนกำรในกำรเก็บสื่อข้ อมูลและสถำนที่ที่เก็บข้ อมูลสำรอง ต้ องได้ รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
สื่อที่ใช้ เก็บข้ อมูลต้ องมีปำ้ ยบอกรำยละเอียด ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
-ชื่อระบบ
-วันสร้ ำง
-ระดับควำมสำคัญของข้ อมูล
-รำยละเอียดติดต่อผู้ดแู ลข้ อมูล
7.6 กำรจัดกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยระบบเครื อข่ำย (Network Security Management)
จุดประสงค์เพื่อป้องกันข้ อมูลในระบบเครื อข่ำย และป้องกันโครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่สนับสนุนระบบเครื อข่ำยของ
บริษัทฯ
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องกำหนดหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมทังวิ
้ ธีปฏิบตั ิเมื่อ มี เหตุกำรณ์ ผิดปกติ
หรื อกำรละเมิดควำมปลอดภัย และดำเนินกำรตรวจสอบผู้กระทำกำรละเมิด
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หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องบันทึกรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไขที่สำคัญและ แจ้ งให้ หน่วยงำน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องทรำบ กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไขระบบเครื อข่ำย
บริ หำรจัดกำรกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องให้ เหมำะสมและต้ องมัน่ ใจว่ำสอดคล้ องกับกำรควบคุม ข้ อมูลสำรสนเทศที่
ส่งผ่ำนเครื อข่ำยตลอดจนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนของบริ ษัทฯ ด้ วย
ระบบเครื อข่ำยทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ที่มีกำรเชื่อมต่อไปยังระบบเครื อข่ำยอื่นๆ ต้ องมีกำรใช้ อปุ กรณ์หรื อโปรแกรม
ในกำรท ำ Package Filtering เช่น กำรใช้ Firewall หรื อ ฮำร์ ด แวร์ อื่ น ๆ รวมทัง้ ต้ อ งมี ค วำมสำมำรถในกำร
ตรวจจับไวรัสด้ วย
หน่วยงำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศต้ องจำกัดจ ำนวนกำรเชื่ อมต่อจำกภำยนอกเข้ ำมำยังระบบเครื อข่ำยของ
บริ ษัทฯ และต้ องกำหนดให้ กำรเชื่อมต่อเข้ ำมำยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ กำหนดไว้ เฉพำะและติดต่อกับระบบงำน
ที่กำหนดไว้ เฉพำะเท่ำนัน้ และควรกำหนดให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบงำนดังกล่ำวแยกออกจำกระบบ
เครื อข่ำยที่เป็ นส่วนที่ใช้ งำนจริ งของบริ ษัท ฯ ทังทำงด้
้
ำนกำยภำพและทำงด้ ำน Logical และต้ องไม่อนุญำตให้
หน่วยงำนภำยนอกมีสิทธิ์เข้ ำมำใช้ คอมพิวเตอร์ หรื อระบบงำนเครื อข่ำยบริษัทฯ
ห้ ำมผู้ใช้ งำนติดตัง้ โมเด็ม เข้ ำกับ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ของตน หรื อต่อกับจุดใดก็ ตำมบนระบบเครื อข่ำยของ
บริษัทฯ โดยไม่ได้ รับอนุญำตจำกหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ห้ ำมบุ ค คลภำยนอกท ำกำรเชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อุ ป กรณ์ ใด ๆ จำกภำ ยนอกเข้ ำ กั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ำยของบริ ษัท ฯ โดยเด็ดขำด หำกมีควำมจำเป็ นต้ องใช้ งำนต้ องดำเนินกำรขอ
อนุมตั อิ ย่ำงเหมำะสมก่อนทุกครัง้
ห้ ำมผู้ใช้ งำนติดตังฮำร์
้ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรให้ บริกำรเครื อข่ำย ตัวอย่ำง Router, Switch,
Hub และ Wireless Access Point โดยไม่ได้ รับอนุญำตเด็ดขำด
ห้ ำมผู้ใช้ งำนที่อยู่บนระบบเครื อข่ำยของบริ ษัท ฯ ทำกำรเชื่อมต่อออกไปยังเครื อข่ำยภำยนอก ผ่ำนทำงโมเด็ม
หรื ออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นในขณะที่ยงั เชื่อมต่ออยู่กบั ระบบเครื อข่ำยภำยในบริษัทฯ
7.7 กำรจัดกำรสื่อที่ใช้ ในกำรบันทึกข้ อมูลให้ มีควำมมัน่ คงปลอดภัย (Media Handling)
จุดประสงค์ปอ้ งกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นกับสื่อที่ใช้ ในกำรบันทึกข้ อมูลของบริษัทฯ
ต้ องก ำหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละสิ ท ธิ์ ส ำหรั บ กำรบริ ห ำรและจั ด กำรสื่ อ บั น ทึ ก ข้ อมู ล ที่ ส ำมำรถถอดแยกได้
(Management of Removable Computer Media)
กำรทำลำยเอกสำรและสื่อที่ใช้ ในกำรบันทึกข้ อมูล จะต้ องได้ รับกำรอนุมัติจำกเจ้ ำของข้ อมูล รวมทัง้ บันทึก
รำยละเอียดอย่ำงเหมำะสม
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หน่วยงำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศต้ องมี กำรบันทึกข้ อมูลของสื่อบันทึกข้ อมูลที่ มี กำรแจกจ่ำย หรื อขอใช้ ของ
บุคลำกรที่มีสิทธิ์ในกำรใช้ งำนเสมอ
หน่วยงำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศต้ องจัดเก็บเอกสำรที่เกี่ ยวกับระบบสำรสนเทศของบริ ษัท ฯ อย่ำงปลอดภัย
(Security of System Documentation)
7.8 กำรแลกเปลี่ยนข้ อมูลสำรสนเทศ (Exchange of Information)
จุดประสงค์เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของสำรสนเทศและซอฟต์แวร์ รวมทังเพื
้ ่อป้องกันกำรเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขโดย
ไม่ได้ รับอนุญำต หรื อกำรนeสำรสนเทศไปใช้ ในทำงที่ไม่เหมำะสม
ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำหนดวิธีกำรจัดส่งสื่อบันทึกข้ อมูล (สำรสนเทศหรื อ ซอฟต์แวร์ ) ให้ มีควำม
มัน่ คงปลอดภัย
ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำหนดวิธีกำรป้องกันกำรเข้ ำถึงข้ อมูล อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกำรจัดส่งข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผำ่ นระบบเครื อข่ำย
ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยี สำรสนเทศกำหนดนโยบำยและขัน้ ตอนกำรป้องกันกำรแลกเปลี่ ยน ข้ อมูลระหว่ำง
บริษัทฯ
7.9 กำรเฝ้ำระวังทำงด้ ำนควำมมัน่ คงปลอดภัย (Monitoring)
จุดประสงค์เพื่อตรวจจับกิจกรรมกำรประมวลผลสำรสนเทศที่ไม่ได้ รับอนุญำต
ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทำกำรบันทึกกิจกรรม (Audit Logging) กำรใช้ งำนของผู้ใช้ งำน กำรปฏิเสธ
กำรให้ บริกำรของระบบ และเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับควำมมัน่ คงปลอดภัยอย่ำงสม่ำเสมอ
ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศตรวจสอบกำรใช้ งำนสินทรัพ ย์สำรสนเทศ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่ อดูว่ำมีสิ่ง
ผิดปกติเกิดขึ ้นหรื อไม่
ให้ ห น่วยงำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศก ำหนดให้ มี กำรป้อ งกัน ข้ อ มูล บัน ทึก กิ จ กรรม หรื อ เหตุก ำรณ์ ต่ำ งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ งำนสำรสนเทศ เพื่อป้องกันกำรเปลี่ยนแปลงหรื อกำรแก้ ไขโดยไม่ได้ รับอนุญำต
ให้ หน่ ว ยงำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศบัน ทึ ก กิ จ กรรมกำรด ำเนิ น งำนของเจ้ ำ หน้ ำที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
(Administrator and Operator Logs)
ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศบันทึกเหตุกำรณ์ข้อผิดพลำด (Fault Logging) ต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับกำรใช้
งำนสำรสนเทศวิเครำะห์ข้อผิดพลำดเหล่ำนัน้ และดำเนินกำรแก้ ไขตำมสมควร
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ให้ หน่วยงำนเทคโนโลยี สำรสนเทศตัง้ เวลำของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องในหน่วยงำนให้ ตรงกัน (Clock
Synchronization)โดยอ้ ำงอิงจำกแหล่งเวลำที่ถกู ต้ องเพื่อช่วยในกำรตรวจสอบช่วงเวลำหำกเครื่ องคอมพิวเตอร์
ของบริษัทฯ ถูกบุกรุก

หมวด 8
การควบคุมการเข้ าถึง (Access Control)
8.1 กำรควบคุมกำรเข้ ำถึงระบบสำรสนเทศ (Business Requirement for Access Control)
จุดประสงค์เพื่อควบคุมกำรเข้ ำถึงข้ อมูลและระบบสำรสนเทศให้ มีควำมมัน่ คงปลอดภัย
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องจัดทำนโยบำยและควำมต้ องกำรในกำรใช้ งำนข้ อมูล และระบบสำรสนเทศ
เพื่อควบคุมกำรเข้ ำถึงให้ ทำได้ เฉพำะผู้ที่ได้ รับอนุญำตเท่ำนัน้
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องกำหนดสิทธิ์กำรเข้ ำถึงข้ อมูลและระบบสำรสนเทศ ให้ เหมำะสมกับกำรเข้ ำ
ใช้ งำนและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้ งำนก่อนเข้ ำใช้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทังมี
้ กำรทบทวนสิทธิ์
กำรเข้ ำถึงอย่ำงสม่ำเสมอ ทังนี
้ ้ผู้ใช้ งำนจะต้ องได้ รับอนุญำตจำกผู้ดแู ลระบบตำมควำมจำเป็ นในกำรใช้ งำน
ผู้ดแู ลระบบเท่ำนันที
้ ่สำมำรถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์กำรเข้ ำถึงข้ อมูลและระบบสำรสนเทศได้
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องมีกำรบันทึกและติดตำมกำรใช้ งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ
และเฝ้ำระวังกำรละเมิดควำมปลอดภัยที่มีตอ่ ข้ อมูลและระบบสำรสนเทศที่สำคัญ
8.2 กำรจัดกำรกำรเข้ ำถึงระบบของผู้ใช้ งำน (User Access Management)
จุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีสิทธิ์ใช้ งำนสำมำรถเข้ ำถึงระบบสำรสนเทศได้
กำรลงทะเบียนผู้ใช้ งำนใหม่ ต้ องกำหนดให้ มีระเบียบปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นทำงกำรสำหรับกำรลงทะเบียนผู้ใช้ งำน
ใหม่เพื่อให้ มีสิทธิ์ตำ่ งๆ ในกำรใช้ งำนตำมควำมจำเป็ นรวมทังระเบี
้
ยบปฏิบตั ิสำหรับกำรยกเลิกสิทธิ์กำรใช้ งำน
เช่น เมื่อลำออกไป หรื อเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งงำนภำยในบริษัทฯ เป็ นต้ น
โดยปฏิบตั ิตำมคู่มือกำรเข้ ำถึงระบบสำรสนเทศของบริ ษัท ฯ โดยผู้ใช้ งำนต้ องได้ รับกำรทบทวน และพิจำรณำ
อนุมตั ติ ำมขันตอนของบริ
้
ษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด
ต้ องกำหนดสิทธิ์ ของผู้ใช้ งำนในกำรเข้ ำถึงระบบสำรสนเทศแต่ละระบบ รวมทังก
้ ำหนดสิทธิ์ แยกตำมหน้ ำที่ที่
รับผิดชอบด้ วย
ผู้ใช้ งำนต้ องได้ รับกำรตรวจพิสจู น์ตวั ตนทุกครัง้ เมื่อทำกำร Log-on เข้ ำสูร่ ะบบสำรสนเทศ
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องบริหำรจัดกำรรหัสผ่ำนของผู้ใช้ งำนให้ มีควำมมัน่ คงปลอดภัยอยูเ่ สมอ
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หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องทบทวนสิทธิ์ในกำรเข้ ำถึงระบบสำรสนเทศตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ (เช่น
อย่ำงน้ อย 1 ครัง้ ในรอบ 6 เดือน เป็ นต้ น)
ให้ มีกำรจัดเก็บบันทึกข้ อมูลกำรเข้ ำถึงและกำรใช้ งำนระบบสำรสนเทศแต่ละระบบ (Log Files) เป็ นระยะเวลำ
อย่ำงน้ อย 5 ปี
8.3 กำรรับผิดชอบหน้ ำที่ของผู้ใช้ งำน (User Responsibilities)
จุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีสิทธิ์ สำมำรถเข้ ำถึงระบบสำรสนเทศได้
ผู้ดแู ลระบบ ที่รับผิดชอบระบบงำนนันๆ
้ ต้ องกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ งำนในกำรเข้ ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แต่ละระบบ รวมทัง้ กำหนดสิทธิ์ แยกตำมหน้ ำที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีแนวทำงปฏิบตั ิ ตำมที่กำหนดไว้ ในเอกสำร
“กำรควบคุมกำรเข้ ำถึงสำรสนเทศของบริษัทฯ และกำรจัดกำรควบคุมกำรใช้ รหัสผ่ำน”
เจ้ ำหน้ ำที่ ต้องปฏิ บัติตำมกำรควบคุม กำรเข้ ำถึงสำรสนเทศบริ ษัท ฯ กำรกำหนด กำรเปลี่ ยนแปลงและกำร
ยกเลิกรหัสผ่ำนและกำรจัดกำรควบคุมกำรใช้ รหัสผ่ำน
กรณี มี ควำมจำเป็ นต้ องให้ สิ ทธิ์ พิ เศษกับผู้ใช้ งำน หมำยถึง ผู้ใช้ งำนที่ มี สิ ทธิ์ สูงสุด ต้ องมี กำรพิ จำรณำกำร
ควบคุมผู้ใช้ งำนที่มีสิทธิ์พิเศษนันอย่
้ ำงรัดกุมเพียงพอโดยใช้ ปัจจัยต่อไปนี ้ประกอบกำรพิจำรณำ
-ควรได้ รับควำมเห็นชอบและอนุมตั จิ ำกผู้บงั คับบัญชำและผู้ดแู ลระบบงำนนันๆ
้
-ควรควบคุมกำรใช้ งำนอย่ำงเข้ มงวด เช่น กำหนดให้ มีกำรควบคุมกำรใช้ งำนเฉพำะกรณีจำเป็ นเท่ำนัน้
-ควรกำหนดระยะเวลำกำรใช้ งำนและระงับกำรใช้ งำนทันทีเมื่อพ้ นระยะเวลำดังกล่ำว
-ควรมีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนอย่ำงเคร่งครัด เช่น ทุกครัง้ หลังหมดควำมจำเป็ นในกำรใช้ งำน หรื อในกรณี
ที่มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ งำนเป็ นระยะเวลำนำนก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่ำนทุก 6 เดือน เป็ นต้ น
ผู้ใช้ งำนต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรดูแล รักษำ User Name และรหัสผ่ำนของตนเอง รวมทังข้
้ อมูลส่วนบุคคลที่
อำจนำมำใช้ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบัญชีกำรใช้ งำนระบบได้ ให้ มีควำมมัน่ คงปลอดภัย อย่ำงสม่ำเสมอ
รหัสผ่ำนต้ องได้ รับกำรเปลี่ยนเมื่อเข้ ำใช้ งำนครัง้ แรก และเปลี่ยนอย่ำงสม่ำเสมอตำมช่วงระยะเวลำที่กำหนดไว้
ใน เอกสำรขันตอนกำรปฏิ
้
บตั งิ ำนมำตรฐำนกำรใช้ รหัสผ่ำน (Password Standard)
รหัส ผ่ำนต้ องมีควำมมั่นคงปลอดภัยตำมที่ ได้ กำหนดไว้ ในเอกสำรขัน้ ตอนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรใช้
รหัสผ่ำน (Password Standard)
รหัสผ่ำนถือเป็ นข้ อมูลลับ และเป็ นหน้ ำที่ของผู้ใช้ งำนทุกคนที่ต้องเก็บรักษำรหัสผ่ำนอย่ำงมัน่ คงปลอดภัย ห้ ำม
ใช้ Account ร่ วมกันหรื อให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำใช้ งำน Account ของตนโดยเด็ดขำด ทังนี
้ ้รวมถึงสมำชิกในครอบครัวเมื่อ
ผู้ใช้ งำนนำงำนกลับไปทำที่บ้ำนด้ วย
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ผู้ใช้ งำนต้ องรับผิดชอบต่อกำรกระทำใด ๆ ที่กระทำผ่ำน User ID และรหัสผ่ำนของตนทัง้ หมด หำกผู้ใช้ งำน
สงสัยว่ำ User ID หรื อรหัสผ่ำนของตนถูกล่วงละเมิด ให้ ผ้ ใู ช้ งำนแจ้ งเหตุต่อหน่วยงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และทำกำรเปลี่ยนแปลงรหัสผ่ำนทังหมดทั
้
นที
ผู้จัด กำรโครงกำรของระบบใหม่ที่เกิ ดขึน้ ในบริ ษั ท ฯ ต้ อ งตรวจสอบให้ มั่น ใจว่ำระบบในควำมดูแลของตน
สอดคล้ องกั บ เนื อ้ หำของนโยบำยฉบับ นี ้ รวมถึ ง เอกสำรสนับ สนุ น อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั ง้ หมด และต้ อ ง
ประสำนงำนกับผู้ดูแลระบบให้ ทำกำรควบคุม และปรับแต่งค่ำต่ำง ๆ ของระบบให้ เป็ นไปตำม ข้ อกำหนดที่
เกี่ยวข้ องทังหมดนี
้
้ก่อนเริ่มนำมำใช้ งำนจริง
กำร Reset Password ต้ องผ่ำนกระบวนกำรมำตรฐำนของบริ ษัท ฯ เท่ำนัน้ เพื่ อให้ มั่นใจว่ำตรง กับ User ที่
ต้ องกำร Reset รหัสผ่ำนจริ ง อีกทังเจ้
้ ำหน้ ำที่ ที่ดแู ลระบบมีสิทธิ์ในกำรขอข้ อมูลและพิสจู น์ตวั ตน ของผู้ใช้ งำน
ตำมควำมเหมำะสม
ในทำงกลับกัน ผู้ใช้ งำนอำจได้ รับกำรร้ องขอจำกหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ ทำกำร เปลี่ยนรหัสผ่ำนใหม่
ในกรณี ที่รหัสผ่ำนของผู้ใช้ งำนไม่มีควำมมัน่ คงปลอดภัย สำมำรถถูกคำดเดำ หรื อถูกล่วง ละเมิดได้ ง่ำย ทังนี
้ ้
ผู้ใช้ งำนต้ องตรวจสอบควำมถูกต้ องของแหล่งที่มำของคำร้ องขอดัง กล่ำวด้ วย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ กำรร้ องขอนัน้
ไม่ได้ เป็ นกำรหลอกลวง
ต้ องกำหนดกำรป้องกันไม่ให้ ผ้ ไู ม่มีสิทธิ์เข้ ำถึงอุปกรณ์สำนักงำนที่ไม่มีผ้ ดู แู ล
เจ้ ำหน้ ำที่ต้องกำหนดกำรควบคุมเอกสำร ข้ อมูล หรื อสื่อต่ำง ๆ ที่มีข้อมูลสำคัญจัดเก็บ หรื อบันทึกอยู่ไม่ให้ วำง
ทิ ง้ ไว้ บ นโต๊ ะ ท ำงำนหรื อ ในสถำนที่ ไ ม่ ป ลอดภัย ในขณะไม่ ไ ด้ น ำมำใช้ ง ำน ตลอดจนกำรควบคุม หน้ ำ จอ
คอมพิวเตอร์ (Desktop) ไม่ให้ มีข้อมูลสำคัญปรำกฎในขณะไม่ได้ ใช้ งำน
8.4 กำรควบคุมกำรเข้ ำถึงเครื อข่ำย (Network Access Control)
จุดประสงค์เพื่อควบคุมกำรใช้ บริกำรบนเครื อข่ำยของบริษัทฯ
หน่ วยงำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศต้ อ งจัด ท ำแนวทำง/นโยบำยควบคุม กำรเข้ ำถึ ง เครื อ ข่ำ ยและบริ ก ำรบน
เครื อข่ำยโดยเฉพำะเพื่อป้องกันกำรเข้ ำถึงจำกผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญำต
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องมีกำรป้องกันกำรเข้ ำถึงพอร์ ตที่ใช้ สำหรับตรวจสอบและ ปรับแต่งระบบ
และต้ องครอบคลุมทังกำรป้
้
องกันทำงกำยภำพและกำรป้องกันกำรเข้ ำถึงโดยผ่ำนทำงเครื อข่ำย
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องจัดแบ่งระบบเครื อข่ำยตำมกลุ่มของบริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มี
กำรใช้ งำนแบ่งตำมกลุ่มของผู้ใช้ และกลุ่มของระบบสำรสนเทศ เช่น โซนภำยใน (Internal Zone) โซนภำยนอก
(External Zone) เป็ นต้ น เพื่อทำให้ กำรควบคุมและป้องกันกำรบุกรุก ได้ อย่ำงเป็ นระบบ
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จัดแบ่งต้ องจัดทำแผนผังระบบเครื อข่ำย (Network Diagram) ต้ องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของเครื อข่ำย
ภำยในและเครื อข่ำยภำยนอก และอุปกรณ์ตำ่ ง ๆ พร้ อมทังปรั
้ บปรุงให้ เป็ นปัจจุบนั อยู่ เสมอ
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องจำกัดสิทธิ์กำรใช้ งำนเพื่อควบคุมผู้ใช้ งำนให้ สำมำรถใช้ งำนเฉพำะเครื อข่ำย
ที่ได้ รับอนุญำตเท่ำนัน้
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องจำกัดเส้ นทำงกำรเข้ ำถึงเครื อข่ำยที่มีกำรใช้ งำนร่วมกัน
8.5 กำรควบคุมกำรใช้ งำนระบบปฏิบตั กิ ำร (Operating System Access Control)
จุดประสงค์เพื่อป้องกันกำรใช้ งำนระบบปฏิบตั กิ ำรโดยไม่ได้ รับอนุญำต
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องกำหนดกระบวนกำรในกำรเข้ ำถึงระบบให้ มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เช่น
กำหนดให้ ระบบให้ บริกำรจะปฏิเสธกำรใช้ งำนหำกผู้ใช้ พิมพ์รหัสผ่ำนผิดพลำดเกิน 3 ครัง้ เป็ นต้ น
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องกำหนดให้ มีกำรพิสจู น์ตวั ตนสำหรับผู้ใช้ งำนระบบเป็ นรำยบุคคลก่อนที่จะ
อนุญำตให้ เข้ ำใช้ งำนระบบ
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องจัดให้ มีระบบหรื อวิธีกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพของรหัสผ่ำน และมี
วิธีกำรควบคุมดูแลให้ ผ้ ใู ช้ งำนระบบเปลี่ยนรหัสผ่ำนตำมระยะเวลำที่กำหนด
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องกำหนดให้ มีกำรควบคุมกำรใช้ โปรแกรมยูทิลิตี ้สำหรับ ระบบ เพื่อป้องกัน
กำรเข้ ำถึงโดยผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญำต ได้ แก่
-ก่อนใช้ ต้องทำกำรพิสจู น์ตวั ตนก่อน
-ให้ ทำกำรแยกโปรแกรมยูทิลิตี ้ออกจำกโปรแกรมระบบงำน
-จำกัดกำรใช้ งำนโปรแกรมยูทิลิตี ้ให้ เฉพำะผู้ที่ได้ รับมอบหมำยแล้ วเท่ำนัน้
-ให้ บนั ทึกรำยละเอียดกำรเข้ ำใช้ งำนโปรแกรมยูทิลิตี ้ อำทิ ผู้ใช้ งำนระบบ
กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ต้ องมีวิธีกำรตัดเวลำกำรใช้ งำนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลกู ข่ำย เมื่อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ำยนัน้ ไม่ได้ มีกำรใช้ งำนเป็ นระยะเวลำหนึ่ง อำทิ กลไกกำรล็อกหน้ ำจอ และต้ องใช้
รหัสผ่ำนในกำรเข้ ำสูร่ ะบบ
8.6 กำรควบคุ ม กำรใช้ งำนระบบสำรสนเทศและสำรสนเทศ (Application and Information Access
Control)
จุดประสงค์เพื่อป้องกันกำรใช้ งำนระบบสำรสนเทศและสำรสนเทศโดยไม่ได้ รับอนุญำต
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กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องมีกำรควบคุมกำรใช้ งำนสำรสนเทศในระบบสำรสนเทศ ได้ แก่ กำหนดสิทธิ์
ในกำรใช้ งำน อำทิ เขียน อ่ำน ลบ ได้ กำหนดกลุ่ม ของผู้ใช้ ที่สำมำรถใช้ งำนได้ ตรวจสอบว่ำสำรสนเทศ ที่
อนุญำตให้ ใช้ งำนนันมี
้ เฉพำะข้ อมูลที่จำเป็ นต้ องใช้ งำน
บัญชีผ้ ใู ช้ งำนที่มีสิทธิ์กำรเข้ ำถึงระบบสำรสนเทศในระดับพิเศษ เช่น Root หรื อ Administrator ต้ องได้ รับกำร
พิจำรณำมอบหมำยให้ แก่ผ้ ใู ช้ งำนตำมควำมจำเป็ นและมีกำรกำหนดระยะเวลำ ในกำรเข้ ำถึงอย่ำงเหมำะสม
กับกำรทำงำนเท่ำนัน้
บุคคลภำยนอกต้ องแสดงควำมยินยอมปฏิบตั ิตำมนโยบำยด้ ำนกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยด้ ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT Security Policy) ของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด ก่อนที่จะได้ รับอนุญำตให้ เข้ ำถึง
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัทฯ
หน่วยงำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศต้ องมี กำรแยกระบบสำรสนเทศที่ มีควำมสำคัญ หรื อมีควำมเสี่ยงสูงไว้ อีก
บริ เวณหนึ่ง เช่น กำรแบ่งระหว่ำงระบบที่เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตกับระบบอินทรำเน็ต ภำยในที่ใช้ งำนในบริ ษัท ฯ
เป็ นต้ น
8.7 กำรควบคุมกำรเข้ ำถึงข้ อมูลสำรสนเทศ (Information Technology Access Control)
จุดประสงค์เพื่อป้องกันกำรเข้ ำถึงข้ อมูลสำรสนเทศโดยไม่ได้ รับอนุญำต
สิทธิ์ กำรเข้ ำถึงไฟล์ข้อมูลสำรสนเทศต้ องได้ รับกำรควบคุม และได้ รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิเท่ำที่ จำเป็ นเท่ำนัน้
เพื่อให้ ไฟล์ข้อมูลสำรสนเทศได้ รับกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ เป็ นกำรแบ่งแยก
สิทธิ์ และหน้ ำที่ของผู้ใช้ งำน
8.8 คอมพิวเตอร์ ประเภทพกพำและกำรปฏิบตั งิ ำนนอกสถำนที่ (Mobile Computing)
จุด ประสงค์ เพื่ อ ควบคุม กำรใช้ ง ำนอุป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ป ระเภทเคลื่ อ นที่ ได้ รวมทัง้ กำรปฏิ บัติ ง ำนนอก
สำนักงำนให้ เป็ นไปอย่ำงปลอดภัย
ต้ องมีวิธีกำรป้องกันข้ อมูลและทรัพย์สินด้ ำนสำรสนเทศที่อยู่ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประเภทพกพำ (Notebook,
Palmtops, Laptop) และอุปกรณ์สื่อสำรอื่น ๆ อำทิ เมื่อปฏิบตั งิ ำนอยูน่ อกสถำนที่
-ต้ องใส่รหัสผ่ำนป้องกันหน้ ำจอทุกเครื่ อง
-ต้ องใส่รหัสผ่ำนป้องกันข้ อมูลที่สำคัญ
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หมวด 9
การจัดหา การพัฒนา และการบารุ งรั กษาระบบสารสนเทศ
(Information System Acquisition, Development and Maintenance)
9.1 กำรกำหนดควำมต้ องกำรด้ ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยสำหรับระบบสำรสนเทศ (Security Requirements
of Information Systems)
จุดประสงค์เพื่อกำรสร้ ำงควำมปลอดภัยให้ กบั ระบบสำรสนเทศ
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องกำหนดควำมต้ องกำรด้ ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยไว้ อย่ำง ชัดเจนในระบบที่
จะพัฒนำขึ ้นมำใช้ งำน หรื อซื ้อมำใช้ งำน
หน่วยงำนดูแลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะต้ องทำกำรวิเครำะห์ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ว่ำมีควำมเสี่ยง
ใดบ้ ำงที่จะทำให้ ข้อมูลเกิดควำมเสียหำย โดยมุง่ เน้ นในส่วนต่ำงๆ ดังนี ้
-มำตรกำรปฏิบตั กิ ่อนที่จะเกิดควำมเสียหำย อำทิ กำรสำรองข้ อมูล ระบบเครื อข่ำยสำรอง
-มำตรกำรปฏิบตั หิ ลังจำกเกิดควำมเสียหำย อำทิ แผนกำรกู้คืนข้ อมูล ระยะเวลำในกำรกู้คืนข้ อมูล
9.2 กำรประมวลผลระบบสำรสนเทศ (Correct Processing in Applications)
จุดประสงค์เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดของระบบสำรสนเทศ จำกควำมถูกต้ องของข้ อมูล กำรสูญหำยและกำร
แก้ ไขอย่ำงไม่ถกู ต้ อง
ผู้พฒ
ั นำระบบสำรสนเทศต้ องตรวจสอบข้ อมูลนำเข้ ำระบบสำรสนเทศ ได้ แก่ ตรวจสอบช่วงของค่ำตัวเลขที่ใส่
เข้ ำมำ ตรวจสอบแต่ล ะตัวอักษรที่ใส่เข้ ำมำ ตรวจสอบว่ำข้ อมูลใส่เข้ ำมำครบทุกฟิ ลด์ เป็ นต้ น เพื่อตรวจสอบ
ควำมครบถ้ วนและไม่ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อระบบ
ผู้พฒ
ั นำระบบสำรสนเทศต้ องวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่ทำให้ ข้อมูลเสียหำย (Areas of Risk) ทำกำรวิเครำะห์ว่ำมี
ควำมเสี่ยงใดบ้ ำงที่อำจทำให้ ข้อมูลเกิดควำมเสียหำย
ผู้พฒ
ั นำระบบสำรสนเทศต้ องมีวิธีกำรตรวจสอบกำรประมวลข้ อมูลสำรสนเทศ (Checks and Controls) ว่ำมี
ข้ อผิดพลำดหรื อไม่
ผู้พัฒ นำระบบสำรสนเทศต้ องมีวิธีกำรตรวจสอบกำรส่งข้ อมูลในระบบสำรสนเทศ เพื่อให้ แน่ใจว่ำข้ อมูลใน
ระบบสำรสนเทศมีควำมปลอดภัยและมีควำมถูกต้ องสมบูรณ์
ผู้พฒ
ั นำระบบสำรสนเทศต้ องมีขนตอนกำรตรวจสอบ
ั้
ทดสอบและประมวลผล เพื่อให้ มนั่ ใจ ว่ำระบบสำมำรถ
ใช้ ได้ จริงและมีผลลัพธ์ที่ถกู ต้ อง
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9.3 ควำมมัน่ คงปลอดภัยของแฟ้มข้ อมูลระบบ (Security of System Files)
จุดประสงค์เพื่อให้ โครงกำรสำรสนเทศได้ รับกำรดำเนินกำรอย่ำงปลอดภัย
ผู้พฒ
ั นำระบบสำรสนเทศต้ องมีกำรควบคุมกำรติดตังซอฟต์
้
แวร์ ใหม่ ซอฟต์แวร์ ไลบำรี่ ซอฟต์แวร์ อดุ ช่องโหว่ ลง
ในเครื่ องที่ใช้ งำนหรื อเครื่ องให้ บริกำร โดยก่อนกำรติดตังในระบบจริ
้
งจะต้ องผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้ งำนมำเป็ น
อย่ำงดีวำ่ ไม่ก่อให้ เกิดปัญหำกับเครื่ องที่ให้ บริ กำรอยู่
ข้ อมูลจริ งที่จะนำไปใช้ ในกำรทดสอบระบบจะต้ องได้ รับอนุญำตจำกผู้รับผิดชอบในกำรรักษำข้ อมูลนัน้ ๆ ก่อน
เมื่อใช้ งำนเสร็จ จะต้ องทำกำรลบข้ อมูลจริงออกจำกระบบทดสอบทันที และทำกำรบันทึกไว้ เป็ นหลักฐำนว่ ำได้
นำข้ อมูลจริ งไปใช้ ในกำรทดสอบอะไรบ้ ำง รวมถึงวัน เวลำ และหน่วยงำนที่ทดสอบ แจ้ งไป ยังผู้รับผิดชอบใน
กำรรักษำข้ อมูลนันอี
้ กครัง้
ผู้พัฒ นำระบบสำรสนเทศต้ อ งจัด ให้ มี ก ำรควบคุม กำรเข้ ำ ถึ ง Source Code ของระบบที่ ใช้ ง ำนจริ ง หรื อ
ให้ บริกำร เช่น
-ไม่ควรเก็บ Source Code ไว้ ในเครื่ องที่ใช้ งำนจริงและต้ องเก็บ Source Code ไว้ ในที่ที่ปลอดภัย
-ต้ องไม่เก็บ Source Code ที่อยูใ่ นระหว่ำงทำกำรทดสอบรวมไว้ กบั Source Code ที่ใช้ งำนได้ จริงแล้ ว
9.4 ควำมมัน่ คงปลอดภัยสำหรับกระบวนกำรในกำรพัฒนำระบบ (Security in Development and Support
Processes)
จุดประสงค์เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คงปลอดภัยให้ กบั ซอฟต์แวร์ สำหรับระบบสำรสนเทศ รวมทังสำรสนเทศในระบบ
้
ด้ วย
ผู้พัฒ นำระบบสำรสนเทศต้ อ งมี ก ระบวนกำรเพื่ อ ควบคุม กำรเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขซอฟต์ แ วร์ ส ำหรั บ ระบบ
สำรสนเทศที่ใช้ งำนจริง หรื อให้ บริกำรอยูแ่ ล้ ว อำทิ
-คำขอให้ แก้ ไขต้ องมำจำกผู้ที่มีสิทธิ์
-ต้ องมีกำรอนุมตั คิ ำขอโดยผู้มีอำนำจ
-ต้ องมีกำรควบคุมผลข้ ำงเคียงที่อำจเกิดขึ ้นหลังจำกมีกำรแก้ ไข
-เมื่อแก้ ไขเสร็จแล้ วต้ องมีกำรตรวจรับจำกผู้มีอำนำจ
-ต้ องเก็บรำยละเอียดของคำขอไว้
เมื่อระบบปฏิบตั ิกำรมีกำรแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ ต่ ำงๆ ผู้พฒ
ั นำระบบสำรสนเทศ จะต้ องตรวจสอบ
และทดสอบว่ำไม่มีผลกระทบต่อกำรทำงำนและควำมมัน่ คงปลอดภัย
เมื่ อมี กำรใช้ งำนซอฟต์แวร์ ส ำเร็ จ รู ปต้ องมี กำรควบคุม กำรเปลี่ ยนแปลงเท่ำที่ จ ำเป็ น และกำรเปลี่ ยนแปลง
ทังหมดจะต้
้
องถูกทดสอบและจัดทำเป็ นเอกสำรเพื่อให้ สำมำรถนำมำใช้ งำนได้ เ มื่อมีกำรปรับปรุง ซอฟต์แวร์ ใน
อนำคต
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ผู้ พั ฒ นำระบบสำรสนเทศต้ อ งมี ก ำรป้ อ งกั น โอกำสกำรรั่ ว ไหลของข้ อมู ล อำทิ กำรดัก จับ ข้ อมู ล จำก
สำยสัญญำณภำยนอกบริษัทฯ กำรปลอมแปลง กำรใช้ ซอฟต์แวร์ ที่มีควำมเสี่ยงในกำรรั่วไหลของข้ อมูล
ในกำรทำสัญ ญำว่ำจ้ ำงกำรพัฒ นำระบบของบริ ษัท ฯ ต้ องมี ควำมชัดเจนและครอบคลุมถึงสัญญำ ทำงด้ ำน
ลิข สิทธิ์ ซอฟต์ แ วร์ กำรใช้ ระบบ กำรตรวจสอบระบบ โดยละเอี ยดก่ อนติดตัง้ ใช้ งำนจริ ง รวมถึ งกำร รั บรอง
คุณภำพของระบบ และกำรกำหนดขอบเขตในกำรจ้ ำงพัฒนำระบบ
9.5 กำรบริหำรจัดกำรช่องโหว่ในฮำร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ (Technical Vulnerability Management)
จุดประสงค์เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คงปลอดภัยให้ กบั ซอฟต์แวร์ สำหรับระบบสำรสนเทศ รวมทัง้ สำรสนเทศในระบบ
ด้ วยเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรโจมตีโดยอำศัยช่องโหว่ทำงเทคนิคที่มีกำรเผยแพร่หรื อ ตีพิมพ์ในสถำนที่ตำ่ งๆ
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรต้ องมีกำรติดตำมข้ อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้ องกับ ช่องโหว่ในระบบ
ต่ำงๆ ที่ใช้ งำน และประเมินควำมเสี่ยงของช่องโหว่เหล่ำนันรวมทั
้
งก
้ ำหนดมำตรกำรรองรับ เพื่อลดควำมเสี่ยง
ดังกล่ำว

หมวด 10
ก ารบ ริ ห ารค วาม ต่ อ เนื่ อ งใน ก ารด าเนิ น งาน ข อ งอ งค์ ก ร (Business Continuity
Management)
จุดประสงค์เพื่อป้องกันกำรติดขัดหรื อกำรหยุดชะงักของกิจกรรมต่ำงๆ ทำงด้ ำนกำรปฎิบตั งิ ำนของบริ ษัท ฯ เพื่อ
ป้องกันกระบวนกำรทำงด้ ำนกำรปฎิบตั ิงำนของบริ ษัท ฯ ที่สำคัญอันเป็ นผลมำจำกกำรล้ มเหลว หรื อหำยนะที่มี
ต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเพื่อให้ สำมำรถกู้ระบบกลับคืนมำได้ ภำยในระยะเวลำอันเหมำะสม
กำหนดให้ มีกระบวนกำรในกำรสร้ ำงควำมต่อเนื่องให้ กบั กำรปฎิบตั ิงำนของบริ ษัท ฯ กำรบริ หำรจัดกำรและกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
กำหนดให้ มีกำรทดสอบกระบวนกำรในกำรสร้ ำงควำมต่อเนื่องให้ กบั กำรปฎิบตั งิ ำนของบริษัทฯ อย่ำงสม่ำเสมอ
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หมวด 11
การปฏิบัตติ ามข้ อกาหนด (Compliance)
11.1 กำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดทำงด้ ำนกฏหมำย (Compliance with Legal Requirements)
จุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงกำรฝ่ ำฝื นกฏหมำยทัง้ ทำงอำญำและทำงแพ่ง พระรำชบัญ ญัติ ระเบียบข้ อบังคับ
รวมทังสั
้ ญญำต่ำง ๆ
หน่วยงำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศต้ องมี กำรศึกษำและกำหนดรำยกำรของนโยบำย กฎ ระเบี ยบข้ อ บัง คับ
กฎหมำย หรื อสัญญำที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำน
เจ้ ำหน้ ำที่ ทุกคนต้ องรับทรำบ ท ำควำมเข้ ำใจ และปฏิ บัติตำมรำยกำรของนโยบำย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
กฏหมำย หรื อสัญญำที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่กำหนดขึ ้นอย่ำงเคร่งครัด โดยมีรำยกำร
ดังต่อไปนี ้เป็ นอย่ำงน้ อย
- นโยบำยกำรรักษำควำมมัน่ คงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
- พระรำชบัญญัตวิ ำ่ ด้ วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- พระรำชบัญญัตธิ ุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
- พระรำชบัญญัตกิ ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ
- พระรำชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์
ข้ อมูลที่ถูกสร้ ำง เก็บรักษำ หรื อส่งผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัท ฯ ถื อเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัท ฯ
(ยกเว้ น ข้ อมูลที่เป็ นทรัพย์สินของลูกค้ ำหรื อบุคคลภำยนอกรวมถึงซอฟต์แวร์ หรื อวัสดุอื่นๆ ที่ได้ รับกำรคุ้มครอง
โดยสิ ทธิ บัตร หรื อลิ ขสิทธ์ ของบุคคลภำยนอก) ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ สำมำรถเปิ ดเผยหรื อใช้ งำนข้ อมูลเหล่ำนี ้ เป็ น
หลักฐำนในกำรสืบสวนควำมผิดต่ำงๆ โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ งำนทรำบล่วงหน้ ำ
เพื่ อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรและรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศของ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรตรวจสอบกำรใช้ งำนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบเครื อข่ำย
ของผู้ใช้ งำนเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีกำรใช้ งำนตรงตำมที่นโยบำยต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ ตลอดจนกำรเข้ ำถึง ทบทวน และ
ตรวจสอบอีเมลของผู้ใช้ งำนโดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ อย่ำงไรก็ตำมกำรตรวจสอบดังกล่ำวจะ
ดำเนินกำรต่อเมื่อมีควำมจำเป็ นเท่ำนัน้ และจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ของผู้ใช้ งำน เว้ นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำม
คำสัง่ ศำล ตำมบทบังคับของกฏหมำย หรื อด้ วยควำมยินยอมจำกผู้ใช้ งำนเท่ำนัน้
ห้ ำมเจ้ ำหน้ ำที่ทกุ คนใช้ งำนทรัพย์สินและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัท ฯ กระทำกำรใดๆ ที่ขดั แย้ งต่อ
กฎหมำยแห่งรำชอำณำจักรไทย และกฎหมำยระหว่ำงประเทศไม่วำ่ โดยกรณีใดก็ตำม
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ต้ องปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดทำงลิขสิทธิ์ (Copyright) ในกำรใช้ งำนทรัพย์สินทำงปั ญญำที่หน่วยงำนจัดหำมำใช้
งำนและต้ องระมัดระวังที่จะไม่ละเมิด
ต้ องปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดที่ระบุไว้ ในลิขสิทธิ์กำรใช้ งำนซอฟต์แวร์ อย่ำงเคร่งครัด (Software Copyright) รวมทัง้
ต้ องมีกำรควบคุมกำรใช้ งำนซอฟต์แวร์ ตำมลิขสิทธิ์ที่ได้ รับด้ วย ได้ แก่ กำรลงทะเบียนเพื่อใช้ งำนซอฟต์แวร์ ต้อง
เก็บหลักฐำนแสดงควำมเป็ นเจ้ ำของลิขสิทธิ์ ตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอว่ำซอฟต์แวร์ ที่ติดตังมี
้ ลิขสิทธิ์ ถูกต้ อง
หรื อไม่
ห้ ำมผู้ใช้ งำนทำกำรใช้ งำน ทำซ ้ำ หรื อเผยแพร่ รูปภำพ บทเพลง บทควำม หนังสือ หรื อเอกสำรใดๆ ที่เป็ น
กำรละเมิดลิขสิทธิ์ หรื อติดตังซอฟต์
้
แวร์ ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัทฯ โดยเด็ดขำด
เพื่อที่จะให้ เกิดควำมแน่ใจว่ำเจ้ ำหน้ ำที่มิได้ ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้ ตงใจหรื
ั้
อพลังเผลอ
้
จึงไม่ควรจะทำสำเนำ
ซอฟต์แวร์ ใดๆ ที่ตดิ ตังอยู
้ ใ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตำม โดยที่ไม่ได้ รับอนุญำต
11.2 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้ องกับนโยบำยควำมมัน่ คงปลอดภัยและรำยละเอียดทำงเทคนิค (Reviews
of Security Policy and Technical Compliance)
จุดประสงค์เพื่อตรวจสอบระบบให้ มีควำมสอดคล้ องกับนโยบำยควำมมัน่ คงปลอดภัย
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องจัดให้ มีกำรตรวจสอบระบบทังหมดของหน่
้
วยงำนตำมนโยบำยกำรรักษำ
ควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศและระยะเวลำที่กำหนดไว้
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องตรวจสอบรำยละเอียดทำงเทคนิคของระบบที่ใช้ งำน หรื อ ให้ บริ กำรอยู่แล้ ว
ตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ วำ่ มีควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศอย่ำงพอเพียงหรื อไม่ ได้ แก่ กำรตรวจดูวำ่ ระบบ
สำมำรถถูกบุกรุกได้ หรื อไม่ กำรปรับแต่งค่ำพำรำมิเตอร์ ที่ระบบใช้ งำนเป็ นไปอย่ำงปลอดภัยหรื อไม่ รวมทังมี
้
กำรตรวจสอบระบบโดยทำกำรใช้ ซอฟต์แวร์ ค้นหำช่องโหว่ (Vulnerability Scanning) และทดสอบกำรโจมตี
ระบบ (Penetration Test) เพื่อตรวจสอบข้ อบกพร่องของระบบด้ วย
11.3 กำรพิจำรณำกำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศ (Information System Audit Considerations)
จุดประสงค์เพื่อทำให้ กระบวนกำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศทังหมดมี
้
ผลกระทบน้ อยที่สุดต่อกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำน
หน่วยงำนเทคโนโลยี สำรสนเทศต้ องวำงแผนกำรตรวจสอบระบบทัง้ หมด โดยกำรตรวจสอบ ที่จะดำเนินกำร
จะต้ องมีผลกระทบต่อระบบ และกระบวนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนน้ อยที่สดุ
หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศต้ องมีกำรป้องกันซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในกำรตรวจสอบระบบ มิให้ มีกำรนำซอฟต์แวร์ ไป
ใช้ ในทำงที่ผิด หรื อป้องกันข้ อมูลสำคัญที่เป็ นผลลัพธ์จำกกำรตรวจสอบโดยซอฟต์แวร์ นนั ้
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13. นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่ างยั่งยืนด้ วยความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจด้ ำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และกำรบริ หำร
อำคำรสำนักงำน แบบครบวงจร ทังในด้
้ ำนกำรบริ หำรอำคำร งำนขำย งำนธุรกำร งำนกำรบัญชี และกำรเงินและ
กำรบริ หำรอำคำรที่พกั อำศัย ซึ่งอยู่ในพืน้ ที่ย่ำนศูนย์กลำงธุรกิจ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำองค์กรให้ เติบโตอย่ำง
ยัง่ ยืนด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดประโยชน์อย่ ำงต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุก
กลุม่ คือ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คูค่ ้ ำ พนักงำน สังคมและสิ่งแวดล้ อม จึงได้ กำหนดนโยบำยเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) สร้ ำงกำรเจริ ญ เติบโตทำงธุรกิ จด้ วยควำมโปร่ งใส มี นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจ กำร มี จริ ยธรรมองค์กรที่
คำนึงถึงผลประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย สังคมและสิ่งแวดล้ อม
(2) มีกำรบริ หำรจัดกำร ดูแล ผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย ด้ วยควำมเป็ นธรรม ส่งเสริมกำรค้ ำอย่ำงเสรี ไม่ก่อให้ เกิดควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต่อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
(3) เคำรพให้ ควำมสำคัญและยึดมัน่ ในกำรป้องกันสิทธิมนุษยชน ควำมเสมอภำค ปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ให้ ควำมเป็ นธรรม ในด้ ำนผลตอบแทน สวัสดิกำร ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ทำงำน
ส่ง เสริ ม ฝึ ก อบรมเพิ่ ม ควำมรู้ และพัฒ นำทัก ษะเพื่ อ ควำมก้ ำวหน้ ำในอำชี พ สร้ ำงควำมผูกพั น ระหว่ำ ง
พนักงำนและองค์กร ส่งเสริ ม ให้ พ นักงำนมี ส่วนร่ วมในกำรทำประโยชน์ เพื่ อสังคมภำยในและภำยนอก
องค์กรทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม
(4) สร้ ำงคุณค่ำและคุณภำพ มุ่งพัฒนำบริกำรและผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบหรื อก่อให้ เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ มีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดีขึ ้นตรงควำมต้ องกำรของผู้บริโภค
(5) สร้ ำงสรรค์ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เศรษฐกิจ เพื่อให้ ชมุ ชนรอบๆ องค์กร และสังคมไทย ด้ วย
กำรใช้ กระบวนกำรทำงธุรกิจในกำรลดผลกระทบที่มีตอ่ สังคม
(6) ให้ ควำมสำคัญในกำรจัดกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อม ด้ วยกำรคำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิด ขึ ้น โดยยึดหลักควำม
ปลอดภัย รวมถึงกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดพลังงำน
(7) สนับสนุนและส่งเสริ มกำรสร้ ำงสรรค์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ ำงเสริ มมูลค่ำและ
คุณค่ำต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม พร้ อมกับกำรเจริญเติบโตที่ยงั่ ยืนของธุรกิจ
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คานิยาม
บริษัทฯ หมำยควำมว่ำ บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (PRINC) หรื อ บริษัทในเครื อ PRINC
บริษัทในเครือ PRINC หมำยควำมว่ำ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริ ษัทร่วมของ บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล
จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมการบริษัท หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำร บริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
กรรมการ หมำยควำมว่ำ กรรมกำร บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ/หรื อ บริษัทในเครื อ
PRINC
ผู้บริหาร หมำยควำมว่ำ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร ผู้อำนวยกำร ของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด
(มหำชน) และ/หรื อ บริษัทในเครื อ PRINC
พนั ก งาน หมำยควำมว่ำ พนักงำน พนักงำนสัญ ญำจ้ ำง และ ผู้ป ฏิ บัติงำนสมทบของ บริ ษั ท พริ น้ ซิ เพิ ล
แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ/หรื อ บริษัทในเครื อ PRINC
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ คูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ เจ้ ำหนี ้ พนักงำน สังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้ อม หน่วยงำนรำชกำร และองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
สอบทาน หมำยควำมว่ำ กำรทบทวนหรื อตรวจทำนกำรปฏิบตั งิ ำน วิธีกำร เงื่อนไข เหตุกำรณ์ หรื อรำยงำน
ต่ำงๆ รำยกำรที่เกี่ยวโยง หมำยควำมว่ำ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรื อกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อยกับกรรมกำร ผู้บริหำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ องตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หมำยควำมว่ำ ห้ ำงหุ้นส่วน หรื อนิตบิ คุ คล
ตำมมำตรำ 258 (3) ถึง (7) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หมำยควำมว่ำ กำรดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีควำมต้ องกำรส่วนตัว หรื อของ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ไม่วำ่ โดยทำงสำยเลือดหรื อทำงอื่นใด เข้ ำมำมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ ซึง่ อำจขัดขวำงหรื อ
เป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหำชน) และ/หรื อ บริ ษัทในเครื อ
PRINC ประโยชน์อื่นใด หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มีมลู ค่ำ อำทิ กำรได้ บตั รลดรำคำ กำรรับบริกำร หรื อ ควำมบันเทิง
กำรรับฝึ กอบรม หรื อสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หมำยควำมว่ำ บิดำ มำรดำ คูส่ มรส บุตร คูส่ มรสของบุตร เป็ นต้ น
ผู้เกี่ยวข้ อง หมำยควำมว่ำ บุพกำรี พี่น้องร่วมบิดำมำรดำ หรื อร่วมบิดำ หรื อมำรดำเดียวกัน ลุง ป้ำ น้ ำ อำ
คูส่ มรส บุตรบุญธรรม เป็ นต้ น
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ใบลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ
1. ข้ ำพเจ้ ำได้ รับ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” ของบริ ษัทฯ แล้ ว
2. ข้ ำพเจ้ ำจะศึกษำ และ ยึดถือหลักกำรกำกับดูแลนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ และ จริยธรรม
ของบริ ษัทฯ เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นกำรดำเนินงำนด้ วยมำตรฐำนขันสู
้ งสุด

ลงชื่อ......................................................
(.............................................................)
หมำยเลขพนักงำน...................................
วันที่ ................/.................../..................

หำกท่ำนต้ องกำรคำชี ้แจง และ/หรื อ คำขยำยควำมเพิ่มเติมใดๆ ในเนื ้อหำที่ปรำกฏในนโยบำยฯ
เล่มนี ้กรุณำติดต่อเลขำนุกำรบริษัท ที่ โทร. 02-714-2173
(ต้ นฉบับ: นาส่ งเลขานุการบริษัท )
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บริษัท พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ใบลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ
1. ข้ ำพเจ้ ำได้ รับ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร” ของบริ ษัทฯ แล้ ว
2. ข้ ำพเจ้ ำจะศึกษำ และ ยึดถือหลักกำรกำกับดูแลนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ และ จริยธรรม
ของบริ ษัทฯ เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นกำรดำเนินงำนด้ วยมำตรฐำนขันสู
้ งสุด

ลงชื่อ......................................................
(.............................................................)
หมำยเลขพนักงำน...................................
วันที่ ................/.................../..................

หำกท่ำนต้ องกำรคำชี ้แจง และ/หรื อ คำขยำยควำมเพิ่มเติมใดๆ ในเนื ้อหำที่ปรำกฏในนโยบำยฯ
เล่มนี ้กรุณำติดต่อเลขำนุกำรบริษัท ที่ โทร. 02-714-2173
(สาเนา)
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แหล่ งที่มา/ข้ อมูลอ้ างอิง
1. หลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำร 5 หมวด (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี 2549) : ศู น ย์ พั ฒ นำก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลัก กำรก ำกับ ดูแลกิ จ กำรที่ ดี ส ำหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560 : ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3. พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
4. ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดีสำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. รำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำร : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. คูม่ ือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน : สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
7. หลักเกณฑ์กำรประเมินสถำนภำพบรรษัทภิบำล : สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
8. The Roles, Duties and Responsibilities of the Director of Listed Companies: DCP Program :
Thai Institute of Directors
9. OECD Principles of Corporate Governance : Organization for Economic Co-operation and
Development
10. Anti-Corruption Forum
11. ข้ อบังคับบริษัทฯ
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