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วสัิยทัศน์ 
 

“บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะขยำยธุรกิจ ทัง้ทำงด้ำนกำรพัฒนำอสงัหำริมทรัพย์ 

ธุรกิจกำรบริหำรอำคำรส ำนกังำนแบบครบวงจร ธุรกิจกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัมองหำ

โอกำสกำรลงทนุในธุรกิจท่ีหลำกหลำยทัง้ในและนอกตลำดหลกัทรัพย์ โดยมุ่งพฒันำธุรกิจให้เติบโตครอบคลุมทัง้ใน

ตลำดในประเทศและตำ่งประเทศ” 

 

 

พันธกิจ 
 

“คณะกรรมกำรบริหำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ ถือหุ้ น โดยปรับปรุงและพัฒนำโครงกำร

อสังหำริมทรัพย์ปัจจุบันของบริษัทฯ อย่ำงต่อเน่ือง พร้อมพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรกำรลงทุนใหม่ๆ ท่ีมีควำม

หลำกหลำยและมีศกัยภำพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ กำรสร้ำงรำยได้กลับเข้ำสู่บริษัทฯ จำกกำรลงทุนในแต่ละ

โครงกำร” 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
 
สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท 
 
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทชัน้น ำในธุรกิจของประเทศและภูมิภำค เพิ่มมูลค่ำขององค์กร และส่งเสริมกำร
ด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำย และจริยธรรมองค์กรให้เติบโตอย่ำงมัน่คง ยัง่ยืน พร้อมด้วยคณุธรรม จริยธรรม   
มีควำมโปร่งใส ยุติธรรม และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ทุจริต อนัเป็นคณุค่ำพืน้ฐำนขององค์กรชัน้น ำในกำรสร้ำงควำม
น่ำเช่ือถือให้กับผู้ ลงทุน พนักงำน คู่ค้ำ คู่แข่ง เจ้ำหนีท้ำงธุรกิจ ผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  และเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมไทย และสิ่งแวดล้อม  ด้วยกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรอันเป็ น
มำตรฐำนสำกล เพ่ือให้สำมำรถบรรลเุปำ้หมำยขององค์กรสู่ควำมเป็นองค์กรท่ียัง่ยืนด้วยธรรมำภิบำลท่ีดี 
 
“นโยบำยหลกักำรก ำกับดแูล” ของบริษัทฯ ฉบบันี ้คณะกรรมกำรบริษัท เล็งเห็นควำมส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ท่ีดี จงึอนมุตันิโยบำยนี ้เพ่ือยดึถือเป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน ในกำรท่ี 
 

1.   น ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ ไปปฏิบตัใินกำรบริหำรจดักำรธุรกิจทกุระดบั  
2.    จะยึดมัน่ในควำมเป็นธรรม ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย สงัคม และ สิ่งแวดล้อม อย่ำงเท่ำเทียมกนั และ

ปฏิบตังิำนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อยำ่งเตม็ควำมสำมำรถด้วยควำมสจุริต โปร่งใสท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ 
3. ถือเป็นดชันีชีว้ดัท่ีส ำคญัในกำรประเมินผลกำรบริหำรจดักำรทำงธุรกิจของคณะกรรมกำรบริษัทกบัผู้บริหำร และ

กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนทกุคน 
 
 
 

              
                                                       (นำยแพทย์พงษ์ศกัดิ ์ วิทยำกร)  

    ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท  
    บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
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ข้อปฏิบัตเิก่ียวกับ “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” 
 
1.   เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ และทบทวน “คูมื่อนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” เก่ียวข้องกบัหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ

ของตน 
2.   ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกบับุคคลอ่ืน กรณีท่ีต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีท่ีอำจเก่ียวข้องกบับริษัทฯ หรืออำจเกิดผลกระทบต่อ

บริษัทฯ 
3.   เม่ือมีข้อสงสยั หรือข้อซกัถำม ให้ปรึกษำกับผู้บงัคบับญัชำ หรือเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งมีหน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

กำรตดิตำมกำรปฏิบตัติำม “คูมื่อนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร”   
4.   แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำ หรือ เลขำนกุำรบริษัท เม่ือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัติำม “คูมื่อนโยบำยกำรก ำกบัดแูล

กิจกำร”   
5.   ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงตำ่งๆ กบัหนว่ยงำน หรือเลขำนกุำรบริษัท 
6.   ผู้ บังคับบัญชำทุกระดับต้องเป็นผู้ น ำในกำรปฏิบัติตำม  “นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร” ตลอดจนส่งเสริม

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้พนกังำน และบคุคลท่ีเก่ียวข้องเข้ำใจว่ำกำรปฏิบตัิตำม “นโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กิจกำร” เป็นสิ่งท่ีถกูต้องและต้องปฏิบตัิ 

 

การตดิตามดูแลให้มีการปฏิบัตติาม “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” 
 
บริษัทฯ จะไม่ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีผิดกฎหมำย หรือขดักับ “นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร” ของบริษัทฯ โดยก ำหนดให้
เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน ท่ีจะต้องรับทรำบ และปฏิบตัิตำมนโยบำย
และข้อก ำหนดท่ีมีอยู่ใน “นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร” ของบริษัทฯ อีกทัง้ผู้บริหำรทกุระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบ 
และถือเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรส่งเสริมให้พนักงำนภำยใต้กำรบังคับบัญชำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  และปฏิบัติตำม 
“นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” ของบริษทัฯ อยำ่งเคร่งครัด  

หำกกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนกระท ำผิด “นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร” ของบริษัทฯ จะได้รับโทษทำงวินัย
อย่ำงเคร่งครัด และหำกมีกำรกระท ำท่ีเช่ือได้ว่ำท ำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์  ระเบียบ และข้อบงัคบัของภำครัฐ บริษัทฯ 
จะสง่เร่ืองให้เจ้ำหน้ำท่ีรัฐด ำเนินกำรตอ่ไป  
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แนวทางการแจ้งข้อสงสัย  
 
เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม และมีกำรปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกันตำม “นโยบำยกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำร” ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทำงรับแจ้งข้อสงสยั หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ท่ีแสดงว่ำผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับผลกระทบ หรือมีควำมเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม
จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจำกกำรปฏิบตัิของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ เก่ียวกับกำร
กระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริต กำรปฏิบตัิอย่ำงไม่เท่ำเทียมกัน หรือกำร
กระท ำท่ีขำดควำมระมดัระวงั และขำดควำมรอบคอบ โดยกำรแจ้งข้อสงสยัโดยตรง หรือสง่จดหมำยมำท่ี 
 

เลขานุการบริษัท 
 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
ชัน้ 16 อำคำรบำงกอกบสิซิเนสเซ็นเตอร์  
เลขท่ี 29  ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพ 10110 
Secretarywhistle@principalcapital.co.th    โทรศัพท์  +66(2) 714-2173  
 

กรณี พนักงานมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะ   
 

สำมำรถแจ้งได้ท่ี  HRwhistle@principalcapital.co.th   หรือ  Secretarywhistle@principalcapital.co.th 

 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อสงสัย 
 
โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ คือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับข้อสงสยัจะเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นควำมลบั และ  
จะเปิดเผยเท่ำท่ีจ ำเป็น และค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้ รำยงำน หรือผู้ ให้ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับกำรประกันจำกบริษัทฯ ว่ำจะไม่เป็นเหตุ หรือถือเป็นเหตุท่ีจะเลิกจ้ำง ลงโทษ หรือ
ด ำเนินกำรใดท่ีเกิดผลร้ำยตอ่พนกังำนดงักลำ่ว   

ผู้แจ้งข้อสงสยัสำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภัย แต่หำกมีกำรเปิดเผย
ตนเองก็จะได้รับกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทรำบได้ หรือบรรเทำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้จริงได้
สะดวกและรวดเร็วมำกขึน้ ผู้ ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรท่ีมี
ควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 

 

mailto:Secretarywhistle@principalcapital.co.th%20%20%20%20โทรศัพท์
mailto:HRwhistle@principalcapital.co.th%20%20%20หรือ
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บริษัทฯ ก ำหนดระบบกำรด ำเนินงำน และกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรข้ำงต้น       
อนัประกอบไปด้วยสำระส ำคญั ดงันี ้
 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

• ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของและกำรดแูลกิจกำรผ่ำนกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริษัท  
• ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิร่วมในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของบริษัทฯ 
• ผู้ ถือหุ้นควรได้รับเอกสำรและรำยละเอียดในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตำมเวลำอนัควร 
• ผู้ ถือหุ้นควรมีโอกำสเสนอวำระกำรประชมุ และมีสิทธิมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้ำร่วมประชมุแทนตน 
• บริษัทควรส่งเสริมกำรใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

 

บริษัทฯ ตระหนกั และให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น จงึได้ก ำหนดแนวปฏิบตัเิพ่ือก ำกบัดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 

1. บริษัทฯ ก ำหนดให้ส่งหนงัสือเชิญประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น และวิสำมญัผู้ ถือหุ้น โดยระบสุถำนท่ี วนั เวลำ ประชมุให้
ชดัเจนพร้อมรำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชมุ ข้อมลูส ำคญัท่ีจ ำเป็นตอ่กำรพิจำรณำควำมเห็นคณะกรรมกำร 
รำยงำนกำรประชมุครัง้ท่ีผำ่นมำ รำยงำนประจ ำปี หนงัสือมอบฉันทะ ซึง่สำมำรถเลือกใช้ได้ทัง้แบบ ก แบบ ข และ 
แบบ ค และระบุวิธีกำรมอบฉันทะให้ชัดเจนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุน
สถำบนัเข้ำร่วมกำรประชุม ทัง้นี ้บริษัทฯ ด ำเนินกำรจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทัง้เผยแพร่ข้อมูลดงักล่ำวล่วงหน้ำไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ  www.principalcapital.co.th อย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรส ำหรับกำรตดัสินใจในกำรลงมติอย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสำมำรถเตรียมกำรมอบ
ฉนัทะ ในกรณีท่ีไมส่ะดวกเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2. บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุสถำบนั ในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือ
หุ้น โดยบริษัทฯ จะก ำหนดวนั เวลำกำรประชมุท่ีมีควำมเหมำะสม จดัให้มีสถำนท่ีจดักำรประชมุท่ีมีขนำดเพียงพอ
สำมำรถรองรับจ ำนวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุม มีระบบขนส่งมวลชนเข้ำถึงและสะดวกเพียงพอให้สำมำรถเดิน
ทำงเข้ำร่วมประชุม และ ส่งแผนท่ีสถำนท่ีจัดกำรประชุม รวมทัง้จัดให้มีบุคลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอ
ส ำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรและกำรลงมต ิ

3. บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรประกำศรำยละเอียดของกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นลงในหนงัสือพิมพ์ทัง้ฉบบัภำษำไทย
และภำษำองักฤษติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุอย่ำงน้อย 3 วนั รวมทัง้เผยแพร่ข้อมูลดงักล่ำวไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ www.principalcapital.co.th เพ่ือเป็นกำรบอกกล่ำวกำรเรียกประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นกำรลว่งหน้ำ  

 

http://www.principalcapital.co.th/
http://www.principalcapital.co.th/
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4. บริษัทฯ จะไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนย่อม

มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุม  มีสิทธิซกัถำมข้อสงสยั เสนอควำมคิดเห็นต่อท่ีประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชมุและเร่ืองท่ีเสนอ และออกเสียงลงมตใินวำระกำรประชมุ ประธำนท่ีประชมุควรจดัสรร
เวลำให้อยำ่งเหมำะสม และสง่เสริมให้มีกำรแสดงควำมเห็นและซกัถำมในท่ีประชมุ 

5. บริษัทฯ ก ำหนดแนวปฏิบตัิส ำหรับระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ไว้ดงันี ้ 

5.1   รับรองรำยงำนกำรประชมุครัง้ท่ีผำ่นมำ  
5.2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
5.3 พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปี 
 สิน้สดุ ณ 31 ธนัวำคม ปีท่ีผำ่นมำ 
5.4 พิจำรณำอนมุตักิำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปีท่ีผำ่นมำ 
5.5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
5.6 พิจำรณำอนมุตัจิำ่ยคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
5.7 พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีประจ ำปี 
5.8 เร่ืองอ่ืนๆ  
โดยเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถำมประเด็นส ำคัญท่ีอยู่ในควำมสนใจ และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท ตอบข้อ
ซกัถำม และ/หรือ ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นทรำบโดยไมมี่กำรลงมติ 

6. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ และเสนอบุคคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท 
เป็นระยะเวลา 3 เดือนของทุกปี ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดย
สง่ต้นฉบบัทำงไปรษณีย์ ถึงเลขำนกุำรบริษัทตำมรำยละเอียดท่ีแจ้งทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

7. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค ำถำมท่ีเก่ียวข้องกับวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้นถึงคณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทำงโทรสำร หรือ 
ทำงอีเมลของเลขำนกุำรบริษัท  

8. บริษัทฯ ได้จดัท ำและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน  14 วนัหลงั
วนัประชมุตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้วนเหมำะสม ประกอบด้วย กำรบนัทึก
รำยงำนกำรประชมุ กำรออกเสียง และข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวำระอยำ่งละเอียด  

9. กรรมกำรบริษัท ทุกคน รวมทัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง / คณะอนุกรรมกำร / คณะท ำงำน ผู้ บริหำรสูงสุด
ทำงด้ำนกำรเงิน หรือบญัชี และเลขำนกุำรบริษัท ต้องเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้หำกไม่ติดภำรกิจส ำคญัเพ่ือ
ตอบข้อซกัถำมและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น รวมถึงผู้บริหำรระดบัสงูทกุคนควรเข้ำร่วมกำรประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือตอบข้อซกัถำมเชน่กนั 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
 

• ผู้ ถือหุ้นทกุรำย ทัง้ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยควรได้รับกำรปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม 

• บริษัทฯ ควรก ำกบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบตัแิละปกปอ้งสิทธิขัน้พืน้ฐำนอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
 

บริษัทฯ มีจริยธรรมว่ำด้วยกำรรักษำควำมลบัและกำรใช้ข้อมูลภำยในแนวปฏิบตัิในกำรก ำกับดูแลเพ่ือปกป้องสิทธิ   
ขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั และเป็นธรรมสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรลงทนุกบับริษัทฯ ดงันี ้ 
 

1.   เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเข้ำรับกำร
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ   
www.principalcapital.co.th โดยให้เสนอมำยังบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ของทุกปี ล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยส่งต้นฉบับทำงไปรษณีย์ ถึงเลขำนุกำรบริษัทตำม
รำยละเอียดท่ีแจ้งทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเปิดเผยผลกำรพิจำรณำเร่ืองดงักล่ำวผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของทำงตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2.   บริษัทฯ จะไมมี่กำรเพิ่มวำระกำรประชมุ หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูส ำคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ 
3.   ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมำประชมุและลงมติแทนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสำร และค ำแนะน ำใน

กำรมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะท่ีถูกต้องตำมกฎหมำยย่ืนหนงัสือมอบฉันทะให้กรรมกำรในท่ีประชุมแล้วย่อมมี
สิทธิเข้ำร่วมประชมุและลงมตเิช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นทกุประกำรผู้ ถือหุ้นอำจมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
มำประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวตัิและข้อมูลกำรท ำงำนของกรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนท่ี
ครบถ้วนเหมำะสมในกำรพิจำรณำ 

4.  คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน และสนบัสนนุให้มีกำรใช้วิธีกำร
และอปุกรณ์กำรออกเสียงผลกำรนบัคะแนนเสียงท่ีโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพสำมำรถแสดงผล
กำรลงมตไิด้รวดเร็ว และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิทรำบผลกำรลงมตอิยำ่งทนัทว่งที 

5.   คณะกรรมกำร และผู้บริหำรจะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้สว่นเสีย และผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้คณะกรรมกำรได้
พิจำรณำธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และตดัสินใจเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทัง้นี ้กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีมีสว่นได้สว่นเสียกบัธุรกรรมท่ีท ำกบับริษัทฯ ต้องไม่มี
ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจท ำธุรกรรมดงักล่ำว ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมขัน้ตอน หรือมำตรกำรกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัของบริษัทฯ  

 
 
 

 
 
 

http://www.principalcapital.co.th/
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หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

• บริษัทฯ ควรดแูลผู้ มีส่วนได้สว่นเสียตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง และพิจำรณำให้มีกำรสง่เสริมให้เกิด
ควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรสร้ำงควำมมั่งคัง่ ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และ
ควำมยัง่ยืนของกิจกำร 

• บริษัทฯ ควรมีมำตรกำรในกำรรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแจ้งข้อสงสยักำรกระท ำ
ผิดกฎหมำย หรือจริยธรรม ท่ีอำจส่อถึงกำรทจุริต หรือประพฤตมิิชอบของพนกังำน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน
ของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ได้มีกำรดแูลและค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยค ำนึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตำมกฎหมำย
หรือข้อตกลงท่ีมีกบับริษัทฯ และได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิเพ่ือก ำกบัดแูลบทบำทตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแตล่ะกลุ่ม
ไว้อยำ่งชดัเจนเพ่ือให้พนกังำนทกุระดบัยดึถือเป็นแนวปฏิบตัโิดยถือเป็นภำระหน้ำท่ีท่ีส ำคญัของทกุคน ดงันี ้
 

1.   ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้ำ พนักงำน คู่ค้ำ ผู้ ถือหุ้ น หรือผู้ ลงทุน เจ้ำหนี  ้คู่แข่ง และสังคม และ 
สิ่งแวดล้อม หรือหนว่ยงำนรำชกำร และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในแตล่ะกลุม่ดงักลำ่วบริษัทฯ ต้องจดัให้มีชอ่งทำง
ในกำรส่ือสำร และกำรตอบสนองควำมต้องกำรจำกบริษัทฯ อยำ่งพอเพียงของแตล่ะกลุม่ 

2.   บริษัทฯ มีพันธสญัญำต่อลูกค้ำในกำรพัฒนำสินค้ำ และบริกำรให้ดียิ่งขึน้อย่ำงต่อเน่ือง มีกำรก ำหนดรำคำให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรเอำเปรียบลูกค้ำ  ในกำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ บริษัทฯ ต้อง
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นกลำงและเป็นธรรม 

3.   บริษัทฯ ค ำนึงถึงสวัสดิภำพของพนักงำน โดยไม่เอำเปรียบในกำรท ำสัญญำจ้ำง มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ี
เหมำะสมกบัศกัยภำพ เพ่ือกระตุ้นให้พนกังำนมีแรงจงูใจในกำรท ำงำน มีกำรฝึกอบรม และให้กำรศกึษำเพิ่มเติม      
เพ่ือเพิ่มศกัยภำพของพนกังำนมีสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีดี มีกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภยั สร้ำงวินยัใน
กำรท ำงำน ได้รับกำรเอำใจใส่ดูแลอย่ำงทั่วถึง  บริษัทฯ ได้ก ำหนดแผนกำรแก้ไขปัญหำต่อผู้ ได้รับผลกระทบ
ดงักลำ่ว หำกมีเหตใุห้พนกังำนต้องยตุกิำรท ำงำนด้วยสำเหตใุดก็ตำม 

4.   บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ส่ือถึงควำมตระหนัก  และควำมเอำใจใส่ท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำง
ตอ่เน่ืองและสม ่ำเสมอ 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
 

• คณะกรรมกำรควรดแูลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูส ำคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลู
ท่ีมิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส ผ่ำนช่องทำงท่ีเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยมีควำม   
เทำ่เทียมกนัและมีควำมนำ่เช่ือถือ 

• คณะกรรมกำรบริษัทควรจัดให้มีหน่วยงำนหรือผู้ รับผิดชอบงำนส่ือสำรกับบุคคลภำยนอกเพ่ือส่ือสำรกับ        
ผู้ลงทนุ เชน่ ผู้ลงทนุสถำบนั หรือผู้ ถือหุ้นและองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรเปิดเผยข้อมลูท่ีส ำคญั ถกูต้อง ครบถ้วน แม่นย ำ ทนัเวลำ เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ใช้ประกอบกำรตดัสินใจ กำรเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีชีว้ดัควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรตวัหนึ่งซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัใน
กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย ถึงควำมซ่ือสตัย์สจุริตในกำรด ำเนินงำน และเป็น
กลไกในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำร บริษัทฯ จึงก ำหนดแนวปฏิบตัเิพ่ือก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส
ดงันี ้
 

1.   คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย มีหน้ำท่ีในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ ทัง้ท่ีเป็น
สำรสนเทศทำงกำรเงินและท่ีไม่ใชท่ำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลำ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย และข้อบังคบัของบริษัทฯ   
และให้มีกำรปรับปรุงข้อมลูบนเว็บไซต์ให้มีควำมครบถ้วนอยำ่งสม ่ำเสมอ รวดเร็ว ทนัสถำนกำรณ์ เพ่ือให้แน่ใจว่ำ
ผู้ ถือหุ้นสำมำรถหำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบตอ่กำรให้ข้อมูลได้
อยำ่งสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

2.   ระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ ได้รับกำรจัดท ำขึน้อย่ำงรอบคอบ มีควำมชัดเจนถูกต้องและโปร่งใสด้วยภำษำท่ี
กระชบั เข้ำใจง่ำย มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญั และจ ำเป็นอยำ่งสม ่ำเสมอไม่ว่ำจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย
ตอ่บริษัทฯ 

3.   จดัให้มีหน่วยงำนประชำสมัพนัธ์ท ำหน้ำท่ีประชำสมัพนัธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน และผลงำนของบริษัทฯ     
ท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน พนักงำน ผู้ เก่ียวข้อง และสำธำรณชนทั่วไปอย่ำงสม ่ำเสมอและมี
ประสิทธิภำพขจดัควำมเข้ำใจท่ีผิด รวมทัง้มีนกัลงทนุสมัพนัธ์ท ำหน้ำท่ีเป็นหน่วยงำนประสำนกบันกัลงทนุ สถำบนั 
เจ้ำหนี ้นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกำรให้ข้อมลูกำรด ำเนินกำร และกำรลงทนุของบริษัทฯ 
ด้วยชอ่งทำงกำรตดิตอ่ท่ีสะดวก รวดเร็ว และเข้ำถึงได้ง่ำย 

4.   คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบ
บัญชีของผู้ สอบบัญชี ให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชีและกฎหมำย  พร้อมทัง้รำยงำนประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรบริษัทถึงควำมถกูต้องครบถ้วน     และ       กำรเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นสำระส ำคญัอยำ่งเพียงพอของ    

 



 

13 | 137 

 
     งบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี เพ่ือ

พิจำรณำอนมุตั ิ
5.   คณะกรรมกำรบริษัทจดัท ำรำยงำนกำรประเมินสถำนะ และแนวโน้มของบริษัทฯ โดยสรุปท่ีเข้ำใจได้ง่ำย รำยงำน

อธิบำยถึงควำมรับผิดชอบของตนในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบญัชี 
รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร และ/หรือ กรรมกำรตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบกับจ ำนวนครัง้ของกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบในแตล่ะปีไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

6.   คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้ บริหำรของ
บริษัทฯ ตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

• คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

• คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบตอ่ผลกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตอ่ผู้ ถือหุ้น 

• คณะกรรมกำรบริษัทต้องเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำรของบริษัทฯ  
 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทต้อง
ประกอบด้วยผู้ มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถเอือ้ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอยำ่งดี มีควำม
ทุ่มเทและให้เวลำอย่ำงเต็มท่ีในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ  คณะกรรมกำรบริษัท ได้รับกำรแต่งตัง้จำก       
ผู้ ถือหุ้นมำเป็นผู้ ก ำกับแนวทำงด ำเนินกำรของบริษัทฯ  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้ฝ่ำยบริหำรรับผิดชอบกำร
ด ำเนินธุรกิจ และแต่งตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองเพ่ือรับผิดชอบเฉพำะเร่ืองท่ีได้รับมอบหมำย  เสนอช่ือผู้สอบบญัชี
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตัง้ รวมทัง้แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรประชุมและกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย 
 

แนวปฏิบตัใินกำรก ำกบัดแูลควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้
 

1.    องค์ประกอบและคณุสมบตัขิองกรรมกำรบริษัท 
2.    คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง / คณะอนกุรรมกำร / คณะท ำงำน  
3.    กรรมกำรอิสระและคณุสมบตัขิองกรรมกำรอิสระ 
4.    อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
5.    อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
6.    กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
7.    กำรแตง่ตัง้และกำรพ้นจำกต ำแหนง่ของกรรมกำรบริษัท 
8.    กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
9.    คำ่ตอบแทนของกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
10. กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 
 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 
 

1.1.    มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมช ำนำญในธุรกิจ และควำมเก่ียวข้องกบัธุรกิจ 

1.2.    มีจ ำนวนอย่ำงน้อยห้ำ (5) คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ิน ท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย และกรรมกำรจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไมก็่ได้ 
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1.3.   กำรแตง่ตัง้กรรมกำรต้องเป็นไปตำมวำระท่ีก ำหนดไว้โดยเจำะจง  มีควำมโปร่งใส ชดัเจน และต้องมีประวตัิของ

บุคคลนัน้ โดยมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือประโยชน์ในกำรตดัสินใจของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  และต้องเปิดเผย
ประวตัขิองคณะกรรมกำรบริษัททกุคนในรำยงำนประจ ำปี เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทรำบทัว่กนั 

1.4    คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำร
บริษัททัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ได้ไมเ่กิน 9 ปี  

1.5 กรรมกำรบริษัทแตล่ะคนจะไปด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทจดทะเบียนไมเ่กิน 5 แหง่  
 
บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท 
 

บริษัทฯ ก ำหนดให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน 
โดยประธำนคณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ำท่ี ดงันี ้
 

1.  เรียกประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประธำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชมุผู้ ถือหุ้น มีบทบำท
ในกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุร่วมกบัคณะกรรมกำรบริษัท 

2.  มีบทบำทในกำรควบคมุกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ ถือหุ้น ให้มีประสิทธิภำพ จนส ำเร็จลลุว่งเป็นไป
ตำมระเบียบข้อบงัคบับริษัทฯ  

3.  สนบัสนนุและเปิดโอกำสให้กรรมกำรบริษัทแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระและเท่ำเทียมกนั  
4.  สนบัสนนุและสง่เสริมให้คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตัิหน้ำท่ีอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี 

ควำมรับผิดชอบและตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 5.  ดแูล ติดตำมกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุย่อยอ่ืนๆ ให้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ท่ี

ก ำหนดไว้ 
 6.  เป็นผู้ลงคะแนนชีข้ำดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้สองฝ่ำย

เทำ่กนั 
 

2.  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง / คณะอนุกรรมการ / คณะท างาน 
 

2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์
เพียงพอท่ีมีหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน  โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ
เก่ียวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง
คณุสมบตัแิละขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
 
 



 

16 | 137 

 
ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ดแูลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยใน กำรคดัเลือกผู้ตรวจสอบทำง
บญัชี กำรพิจำรณำข้อขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรบริหำรควำมเส่ียง ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีคณุสมบตัิ
ดงันี ้
 

1.   ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
2.   เป็นกรรมกำรท่ีไม่เป็นลูกจ้ำง พนกังำน หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
3.   เป็นผู้ ท่ีได้รับควำมเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และสำมำรถอทุิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
            

หมายเหต ุ: คณุสมบติัทีส่ าคญัอืน่ๆ เป็นไปตามคณุสมบติักรรมการอิสระ ตามที ่ตลท. และ ก.ล.ต. ก าหนด (คู่มือฯ หนา้ 26)    
              และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง สามารถดาวน์โ หลดไดจ้ากเว็บไซต์บริษัท ฯ  
 

2.2  คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมกำรบริหำรต้องได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน ประกอบด้วย
กรรมกำรบริษัทอยำ่งน้อย 1 คน ท ำหน้ำท่ีดงันี ้ 
 

1.   กลัน่กรองนโยบำย ทิศทำง กลยทุธ์ในกำรท ำธุรกิจ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แผนธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปี  
2. ตดิตำมและก ำกบักำรด ำเนินกำร 
  2.1   แผนกลยทุธ์ แผนงำน และโครงกำรท่ีอยูใ่นแผนธุรกิจประจ ำปีท่ีได้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท    
 2.2  ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และ 
 2.3  พิจำรณำกำรลงทนุ และกำรบริหำรควำมเส่ียง  
3.  ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย  
 

2.3  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ต้องได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีจ ำนวนอย่ำงน้อย  3 คน  
ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทอยำ่งน้อย 1 คน ท ำหน้ำท่ีดงันี ้ 
 

1.  พิจำรณำและน ำเสนอนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกณฑ์ควำม    
เส่ียงท่ียอมรับได้ และกรอบปฏิบตัอ่ืินๆ ท่ีเก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท  

2.  พฒันำระบบกำรจดักำรควำมเส่ียงทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภำพและผลกัดนัให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำม
เส่ียงทกุระดบัอยำ่งตอ่เน่ือง  

3.  สอบทำนรำยงำนควำมเส่ียงของหนว่ยงำนตำ่งๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข  
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4.  ประสำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีส ำคญัและมำตรกำรจดักำรท่ีเหมำะสม  
5.  ก ำกบัดแูลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง  
6.  รำยงำนควำมเส่ียงและผลกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทตำมวำระท่ีก ำหนด  
7.  ปฏิบตังิำนกำรจดักำรควำมเส่ียงอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
 

3.  กรรมการอิสระและคุณสมบตัขิองกรรมการอิสระ  
 

กรรมกำรอิสระต้องมีไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีสดัส่วนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรบริษัททัง้คณะต้องมีควำมเป็น
อิสระจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้บริหำรของบริษัทฯ มีควำมสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูทำง
กำรเงินและทำงธุรกิจบริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจอ่ืนอย่ำงเพียงพอ เพ่ือท่ีจะแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรีในกำรปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยย่อย เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีหน้ำท่ีในกำรจดัท ำ
รำยงำนรับรองควำมเป็นอิสระของตนเม่ือได้รับกำรแต่งตัง้และเปิดเผยข้อมลูควำมเป็นอิสระในรำยงำนประจ ำปีของ
บริษัทฯ กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก ำหนด กลำ่วคือ 
 

คุณสมบตักิรรมการอิสระ 
 

สรรหำผู้ ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้
 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ ท่ีมีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ 
ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือ
ผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีมีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ำมดงักลำ่วไมร่วมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำร ซึง่เป็น
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนวจควบคมุบริษัท  

3.   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ   
พ่ีน้อง คูส่มรส และบตุรของกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือ 
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือบคุคลท่ีจะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหำร หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัท
ท่ีเก่ียวข้อง 

4. ไม่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีมีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำง กำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่คยเป็น     
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หรือเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั รวมถึงผู้ มีอ ำนำจควบคมุผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง ผู้ บริหำร ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่  หรือ ผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน  

 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ ข้ำงต้น รวมถึง กำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำ 
หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
ด้วยกำรรับหรือให้กู้ ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤตกิำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญำมีภำระหนีท่ี้ต้องช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึง่ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ
บริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ 

 

 ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหนีด้งักลำ่วให้นบัรวมภำระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวำ่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  

5.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีมี อ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่   
เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน   

6.  ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ท่ีได้รับบริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่   
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำง
วิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่
ส ำนกังำน   

7.   ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักบักิจกำรของบริษัท บริษัทย่อย หรือ ไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัของห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง  พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจกำรท่ี
มีสภำพอยำ่งเดียวกนั และมีกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9.   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทภำยหลงัได้รับ
กำรแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไป ตำมข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง      
ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได้ 
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 ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือ

กำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลคำ่ท่ีก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้บริษัทได้รับกำรผ่อนผนัข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมี (4) 
หรือ (6) หรือ ห้บริกำรทำเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรใ งวิชำชีพเกิดมลูคำ่ดงักล่ำว ก็ตอ่เม่ือบริษัทได้จดัให้
มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทท่ีแสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักล่ำว
ไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี ใ้น
หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระด้วย 

   (ก)  มีลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ท่ีท ำให้บุคคลดงักล่ำว คุณสมบัติไม่
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

 (ข)   เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
 (ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
 

เพ่ือประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง (5) และ (6) ค ำว่ำ “หุ้นส่วน” หมำยควำมว่ำ บคุคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกส ำนกังำนสอบ
บญัชี หรือผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ให้เป็นผู้ลงลำยมือช่ือในรำยงำนกำรสอบบญัชี หรือรำยงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ 

)แล้วแตก่รณี (ในนำมของนิตบิคุคลนัน้  
 

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้กรรมกำรอิสระได้มีโอกำสประชุมปรึกษำหำรือระหว่ำงกันเองอย่ำงเป็นอิสระ  ส ำหรับกำร
เสนอแนะควำมคิดเห็น และก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำคณุภำพกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี  บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดให้มี
กำรประชมุกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 

4.   อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นโดยยึดหลกั “ข้อพึงปฏิบตัท่ีิดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียน” ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด ด้วยควำมซ่ือสตัย์สุจริตและระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้ น ดังนัน้ บริษัทฯ จึงก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีและหลักปฏิบัติของ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือเป็นแบบอย่ำงให้พนกังำนทกุระดบัยึดมัน่เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน  และเพ่ือสร้ำงควำม
เช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไป ดงันี ้
 

4.1   ดูแลและจัดกำรให้กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ และกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์    
ข้อบงัคบัของบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซ่ือสตัย์สุจริต (Duty of Loyalty) ต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีควำมรับผิดชอบ (Duty of Accountability) และมี
จริยธรรม  (Ethic) รักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี   โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
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4.2 ประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นประจ ำทกุปี และก ำหนดคำ่ตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
4.3 ก ำหนดวิสยัทศัน์ของกิจกำร พิจำรณำอนุมตัินโยบำยและกลยุทธ์ท่ีส ำคญั วตัถุประสงค์ทำงกำรเงิน แผนงำน

ตำ่งๆ งบประมำณ ควำมเส่ียง รวมทัง้ก ำกบัควบคมุดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และแผนงำนท่ี
ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล และรับผิดชอบต่อผลประกอบกำร และกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำร ด้วยควำมตัง้ใจ และควำมระมดัระวงัในกำรปฏิบตังิำน    

4.4 ให้ควำมมั่นใจว่ำระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีมีควำมเช่ือถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท ได้จดัท ำรำยงำนควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตอ่รำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคูก่บัรำยงำนของผู้สอบบญัชีไว้ในรำยงำน
ประจ ำปี 

4.5 สอดส่องดแูลและจดักำรแก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจจะเกิดขึน้ระหว่ำงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์  เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส ำคญั โดยท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ควรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจก ำหนดขัน้ตอนกำร
ด ำเนินกำร และกำรเปิดเผยข้อมลูของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

4.6 ให้มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดย
ให้ฝ่ำยจดักำรเป็นผู้ปฏิบตัิตำมนโยบำย และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ่คณะกรรมกำรบริษัท โดยกำร
รำยงำนผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส บริษัทฯ จดัให้มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำร
จัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ให้ควำมส ำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติ
ทัง้หลำย 

4.7 พิจำรณำแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ.2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ี
เก่ียวข้องเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร ในกรณีท่ีต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำกออกตำมวำระ 

4.8 พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบตัิ และลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรอิสระตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจำรณำ 
แตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ตอ่ไป 

4.9 พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ 

4.10 พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรและมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีบำงประกำรให้คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้
บริหำรงำนของบริษัทฯ ได้ กรรมกำรบริหำรมีสิทธิได้รับคำ่ตอบแทน และบ ำเหน็จตำมท่ีท่ีประชมุคณะกรรมกำร 

 



 

21 | 137 

 
บริษัทก ำหนด แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรบริหำรผู้ นัน้ในอันท่ีจะได้รับค่ำตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์ตำมข้อบงัคบับริษัทฯ ในฐำนะกรรมกำร พนกังำน หรือลกูจ้ำงบริษัทฯ 

4.11  ส่งเสริมให้จดัท ำจริยธรรมธุรกิจท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนเข้ำใจถึง
มำตรฐำนด้ำนจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำม
จริยธรรมดงักลำ่วอยำ่งจริงจงั 

4.12 แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัทตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เพ่ือท ำหน้ำท่ีจดัท ำและเก็บรักษำ
เอกสำร และกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรตลำดทนุก ำหนด และช่วยด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร
บริษัท และบริษัทฯ อันได้แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ ถือหุ้ น ตลอดจนกำรให้ค ำแนะน ำแก่
กรรมกำร และบริษัทฯ ในกำรปฏิบตัิตน และกำรด ำเนินกิจกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ตำ่งๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ อีกทัง้ดแูลให้กรรมกำร และบริษัทฯ มีกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส 

4.13 ให้มีกำรก ำหนดนโยบำยตอ่ต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร 
4.14 เลขำนุกำรบริษัทสรุปรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะท่ีถือหุ้นใน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ผ่ำนทำง
เลขำนกุำรบริษัททรำบโดยมิชกัช้ำ เม่ือมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                -  มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำใดๆ ท่ีบริษัทฯ จัดท ำขึน้ระหว่ำงรอบปีบัญชี 
         -  มีกำรเปล่ียนแปลงสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

4.15 เข้ำอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ท่ีเก่ียวกับกรรมกำรอย่ำงน้อย 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) หรือเทียบเทำ่เพ่ือกำรเพิ่มทกัษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบตังิำน 

4.16 หน้ำท่ีอ่ืนใดของกรรมกำรตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศ ข้อก ำหนด พระรำชบญัญัติ หรือ กฎหมำยอ่ืนใดท่ีก ำกับ
ดแูลบริษัท 

4.17 ประเมินผลกำรปฏิบตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ และให้มีกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
4.18 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจก ำหนด และแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำร ซึง่มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทฯ ได้ 
4.19   คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำตรวจสอบ และรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ ให้ถกูต้องตรงตำมกฎหมำย มำตรฐำน

กำรบญัชี  โปร่งใส 
 

5.  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1.    สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีควำมถกูต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ    
โดยกำรประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุำต และผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำส
และประจ ำปี 
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2.    สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำน หรือตรวจสอบ
รำยกำรใดท่ีเห็นวำ่จ ำเป็นและเป็นสิ่งส ำคญั พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบักำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคมุ
ภำยในระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและรำยงำนผลกำรสอบทำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 

3.    สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ นโยบำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

4.    สอบทำนหลกัฐำนหำกมีข้อสงสยัเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรท่ีอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนกำรเงิน และ 
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย และข้อก ำหนดท่ี
เก่ียวข้อง ท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

5.    พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยง หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์  ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตสุมผลเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6.    พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชี รับอนญุำตของบริษัทฯ   
รวมถึงพิจำรณำเสนอคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกรและ
ปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบกำรณ์ของเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนกังำนสอบ
บญัชีท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีรับอนญุำตโดย
ไมมี่ฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7.    สอบทำนควำมถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับรำยงำนกำรเงิน  และกำรควบคมุ
ภำยใน 

8.    สง่เสริมให้มีกำรพฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ทดัเทียมกบัมำตรฐำนบญัชีสำกล 
9.    สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
10.  พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือกำรว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกให้เป็นผู้ตรวจสอบ

ภำยใน รวมถึงให้ค ำแนะน ำในเร่ืองงบประมำณ และก ำลงัพลของแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประเมินผลกำร
ปฏิบตังิำนประจ ำปีของหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบระบบงำนภำยใน 

11.  จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัทฯ ตำมหลกัเกณฑ์ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 

12.  คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนใด  เม่ือเห็นว่ำจ ำเป็นด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็นไปตำม
ระเบียบข้อก ำหนดของบริษัทฯ 
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13.  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรตรวจสอบ ต้องเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือชีแ้จงในเร่ือง

เก่ียวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
14.  พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
15.  ปฏิบตังิำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
16.  สอบทำน “แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่” โดยสอบทำนควำมเหมำะสมของกำร

ปฏิบตัิตำมแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และข้อมลูในแบบประเมินตนเองนีมี้ควำม
ถูกต้องและเพียงพอต่อกำรจดัส่งให้คณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตเพ่ือ
วตัถปุระสงค์ในกำรเข้ำสูก่ระบวนกำรรับรอง (Certification Process) 

 

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจะมีกำรก ำหนดขึน้เป็นกำรล่วงหน้ำในแตล่ะปี เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำ และ 
เข้ำร่วมประชมุได้ โดยประธำนคณะกรรมกำรเป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบในกำรบรรจวุำระกำรประชมุ โดยจะปรึกษำหำรือ 
กบัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ประกอบกบักำรพิจำรณำตำมค ำขอของกรรมกำรท่ีจะบรรจเุร่ืองอ่ืนท่ีส ำคญัเป็นวำระกำร
พิจำรณำในกำรประชุมแต่ละครัง้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสำรระกอบกำรประชุมให้กรรมกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ  
เพ่ือท่ีจะมีเวลำเพียงพอในกำรศกึษำพิจำรณำและตดัสินใจอยำ่งถกูต้องในเร่ืองตำ่งๆ โดยมีข้อปฏิบตัดิงันี ้
 

1.   ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประชมุกนัอย่ำงน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และกำรประชมุผู้
ถือหุ้นอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัท ต้องมำประชมุอยำ่งน้อยก่ึงหนึง่จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

2.   บริษัทฯ ควรก ำหนดให้มีกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่กรรมกำรเพ่ือพิจำรณำก่อนกำรประชมุล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 7 วนัก่อนวันประชุม เพ่ือให้กรรมกำรมีเวลำท่ีจะศึกษำ พิจำรณำ และตดัสินใจอย่ำงถูกต้องในเร่ืองต่ำงๆ 
อยำ่งพอ เพียง และสำมำรถจดัเวลำกำรเข้ำร่วมประชมุได้ 

3.   ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบในกำรจดัเร่ืองท่ีจะเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
โดยมีกำรปรึกษำหำรือกบัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และพิจำรณำค ำขอของกรรมกำร ท่ีจะบรรจเุร่ืองอ่ืนท่ีส ำคญั
เป็นวำระกำรพิจำรณำในกำรประชมุครัง้ตอ่ไป 

4.   ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทควรจดัสรรเวลำให้อยำ่งเพียงพอส ำหรับกำรน ำเสนอเอกสำร และข้อมลูของผู้บริหำร 
และกำรพิจำรณำ สอบถำม และอภิปรำยในประเดน็ท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรบริษัท 

5.   คณะกรรมกำรบริษัทต้องอุทิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่ำงเต็มท่ี และพร้อมท่ีจะเข้ำร่วมกำร
ประชมุอยำ่งสม ่ำเสมอ 

6.   คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นเพ่ือขอเอกสำรและข้อมูลค ำปรึกษำและบริกำรต่ำงๆ    
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ จำกผู้บริหำรระดบัสงู และอำจขอควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำภำยนอก
เม่ือจ ำเป็นเพ่ือประกอบกำรประชมุในแตล่ะครัง้ 

 



 

24 | 137 

 
7.   คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเชิญผู้ บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้สำรสนเทศ

รำยละเอียดเพิ่มเตมิในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
8.   กรรมกำรบริษัท ท่ีอำจมีส่วนเก่ียวข้อง หรือมีสว่นได้เสียในแตล่ะวำระกำรประชมุจะต้องงดออกเสียง หรือให้ควำม

คดิเห็นในวำระนัน้ๆ 
9.   จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทควรก ำหนดตำมควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำท่ี  และควำม

รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท และลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
10.  กำรจดบนัทึกกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ผลกำรประชมุ และควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องมี

ควำมชดัเจนเพ่ือใช้อ้ำงอิง 
11. โดยเฉล่ียกรรมกำรบริษัท แตล่ะคนควรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของกำรประชมุ

ทัง้หมดในรอบปี 
12. กรรมกำรบริษัท ทุกคนควรมีสดัส่วนของกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยร้อยละ 75 ของกำรประชุม  

ทัง้ปี 
13. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัจ ำนวนองค์ประชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะลงมติ

ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยต้องมีกรรมกำรบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัท
ทัง้หมด ในกรณีท่ีเป็นกำรลงมติเฉพำะกรรมกำรบริษัทผู้ ไม่มีสว่นได้ส่วนเสียก็ต้องต้องมีกรรมกำรบริษัทผู้ ไม่มีส่วน
ได้สว่นเสียอยูไ่มน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทท่ีไมมี่สว่นได้สว่นเสีย 

14. จดัให้มีกำรประชมุระหวำ่งกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร โดยไมมี่ฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุจ ำนวน 1 ครัง้ ทกุปี 
 

7. การแต่งตัง้และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
 

7.1.  หลักเกณฑ์ในการสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ 
 

ด้วยบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท จึงพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้สรร
หำกรรมกำร ตำมคณุสมบตัท่ีิกฎหมำยก ำหนด  
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจักรไทย และเป็นผู้ มีคุณสมบัติท่ีกฎหมำยก ำหนด ทัง้นีก้ำรสรรหำ
กรรมกำรบริษัท และกำรพิจำรณำคณุสมบตัขิองกรรมกำรบริษัท เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.    กำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัท ให้เป็นไปตำมข้อบังคบัของบริษัทฯ และข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้
จะต้องมีควำมโปร่งใสและชดัเจน โดยกำรพิจำรณำจะต้องมีประวตัิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรประกอบ
วิชำชีพของบคุคลนัน้ๆ รวมถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดท่ีเพียงพอ
เพ่ือประโยชน์ในกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ ถือหุ้น 

2.   กรรมกำรบริษัท ต้องเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมโปร่งใส ซ่ือสตัย์ สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรมใน
กำรด ำเนินธุรกิจ และมีเวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบตัหิน้ำท่ีให้แก่บริษัทฯ ได้ 
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3.  ห้ำมกรรมกำรประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือเข้ำเป็นกรรมกำรในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ

เป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนจะมีมติแต่งตัง้  และกรรมกำร
ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสญัญำท่ีบริษัทฯ ท ำขึน้ หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มหรือ
ลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทในเครือ 

4.   มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั และ กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ 

 

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
 

1.   ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทำ่กบั (1) หุ้นตอ่ (1) เสียง 
2.   ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตำม  1. เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3.   บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

 

7.2 การถอดถอนและการพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
 

1.   ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสุดกับ
จ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) และกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ โดย
กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจำกจดทะเบียนแปรสภำพบริษัทฯ  นัน้ให้ใช้วิธี
จบัสลำกกนัวำ่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ 

2.   นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งเม่ือตำย ลำออก ขำดคณุสมบตัิ หรือมี
ลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด  และ/หรือ กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออก หรือศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

3.   กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ย่ืนใบลำออกต่อบริษัทฯ โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนับแต่วันท่ีใบลำ
ออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมกำรซึง่ลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้ 

4.   ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่สำมในส่ี 
(3/4) จ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นท่ี
ถือโดยผู้ ถือหุ้น ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.   ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือก
บุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด  และกฎหมำย ว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครำวถดัไป เว้นแตว่ำระ 
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ของกรรมกำรผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่ง
กรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนเข้ำมำแทน 

 

มติของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี  (3/4) ของจ านวน
กรรมการท่ียังเหลืออยู่ 
 

8.  การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 
 

8.1. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 
 

1.   บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุปี โดยเป็นกำรประเมินแบบองค์คณะ 
2.   บริษัทฯ มีกำรรำยงำนผลประเมินและข้อคิดเห็นตำ่งๆ ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือร่วมกนัสนบัสนนุกำร

ปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้ดียิ่งขึน้ 
3.   ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรควรมีส่วนร่วมในกำรอธิบำยถึงควำมคำดหวงัของตนเอง ท่ีจะได้รับกำรสนบัสนุนจำก

คณะกรรมกำรบริษัทตอ่ไป 
 

8.2  การประเมินผลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1.   บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทกุสิน้ปีโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
เพ่ือขอควำมเห็นชอบ 

2.   บริษัทฯ ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินฯ เป็น 3 ส่วน และให้น ำ้หนกักำรประเมินในแตล่ะระดบัในสดัสว่นท่ีแตกตำ่ง
กนั ดงันี ้

     2.1 กำรประเมินผลจำกดชันีชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำน (Corporate KPI) 
     2.2 กำรประเมินด้ำนควำมเป็นผู้น ำ (Leadership Competency) 
     2.3 กำรประเมินด้ำนกำรบริหำรงบประมำณและโครงกำรตำ่งๆ (Budget and Project Management) 
3.   ผลกำรประเมินดงักล่ำวจะถกูน ำไปพิจำรณำก ำหนดอตัรำกำรปรับขึน้เงินเดือนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ

น ำเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 
 

9.  การสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง 
 

ในกำรสรรหำผู้ มำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้พิจำรณำเพ่ือ
กลั่นกรองสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงต้องเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี สำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ได้ และเม่ือแตง่ตัง้แล้วจะรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบในล ำดบัตอ่ไป 
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10.  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1.   บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรให้อยู่ในระดบัท่ีสำมำรถ
จงูใจและอยู่ในระดบัท่ีเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ในอตุสำหกรรมเดียวกนั โดยกำรพิจำรณำจะเช่ือมโยงกบัผลงำน
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรรวมทัง้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  โดยทุกปีคณะกรรมกำรบริษัท        
พิจำรณำคำ่ตอบแทนจะเป็นผู้ก ำหนดคำ่ตอบแทนดงักลำ่วและน ำเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

2.   คณะกรรมกำรบริษัทท่ีได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบเพิ่มขึน้เป็นพิเศษ จะได้รับคำ่ตอบแทนเพิ่ม      
และเช่ือมโยงกับระดบัควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยนัน้  ผู้ ท่ีเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริษัทอำจได้รับ
คำ่ตอบแทนเพิ่มจำกท่ีกรรมกำรบริษัท ได้รับ 

3.   คณะกรรมกำรบริษัทจัดท ำรำยงำนเก่ียวกับนโยบำยด้ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำรเหตุผลและ
วตัถปุระสงค์ของนโยบำยโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี และงบกำรเงินของบริษัทฯ 

4.   ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นประจ ำทกุปีเพ่ือน ำไปใช้ในกำร
พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โดยใช้บรรทดัฐำนท่ีได้ตกลงกันล่วงหน้ำกับประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรตำมเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบตัิงำนทำงกำรเงิน ผลงำนเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำม
วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ในระยะยำว กำรพฒันำผู้บริหำร ฯลฯ ผลประเมินข้ำงต้นจะเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และประธำนคณะกรรมกำรเป็นผู้ ส่ือสำรผลกำรพิจำรณำให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
ทรำบ 

5. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดโครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำร คือค่ำเบีย้
ประชมุ คำ่บ ำเหน็จกรรมกำร และคำ่ตอบแทนอ่ืนคือกำรประกนัควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ีและ
กำรชดใช้คืนให้กบับริษัทฯ (Directors and Officers Liabilitiy and Company Reimbursement Policy: D&O)  

 
11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

1.   บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนบัสนนุกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้ในเร่ืองหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ  ให้กับ
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรเฉพำะเร่ือง ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงและพฒันำกำร
ปฏิบตังิำนอยำ่งตอ่เน่ือง 

2.  บริษัทฯ ได้จดัท ำเอกสำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ เพ่ือเป็นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในกำรฏิบตัิงำนรวมถึงกำร
จดัปฐมนิเทศแนะน ำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่ด้วย         
โดยกรรมกำรบริษัท ได้ผำ่นกำรอบรมหลกัสตูรจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

3.   บริษัทฯ มีกำรพฒันำผู้บริหำรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรหมุนเวียนต ำแหน่งภำยในองค์กร    
รวมทัง้เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โดยจดัให้มีกำรประเมินศกัยภำพ
ผู้บริหำรระดบัสงู 
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การดูแลให้มีการปฏบัิตติามและการทบทวน  
 

คณะกรรมกำรบริษัทจะดแูลให้กรรมกำรบริษัท กรรมกำรเฉพำะเร่ือง ผู้บริหำร และพนกังำนปฏิบตัิตำมแนวปฏิบตัิท่ีดี
ของ “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” อยำ่งเคร่งครัดเพ่ือยกระดบัและพฒันำคณุภำพกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ 
อย่ำงตอ่เน่ือง  เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงและควำมยัง่ยืนให้กับองค์กร ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม คณะกรรมกำร
บริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดให้มีกำรทบทวนคูมื่อ “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” เป็นประจ ำทกุปี  
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จริยธรรม 
 
นโยบายที่ส าคัญและ 
ระเบียบปฏิบัตอิื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
หลักการก ากับดูแลกิจการ 
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จริยธรรมหลักซึ่งผู้บริหารพงึยดึถือปฏิบัต ิ
 

เพ่ือเป็นกำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเป็นแบบอย่ำงแก่พนกังำนในกำรประพฤติ และปฏิบตัิงำนอย่ำงซ่ือสตัย์สจุริต
ตลอดจนดแูลผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มอย่ำงเสมอภำค ฝ่ำยบริหำรจึงคดัเลือกจริยธรรมหลกัขึน้มำเพ่ือ
เน้นย ำ้ให้ผู้บริหำรทุกคน ยึดถือปฏิบตัิเป็นพิเศษโดยเคร่งครัด นอกเหนือจำกจริยธรรมอ่ืนๆ ตำม “นโยบำยกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำร”ทัง้นีโ้ดยมีวตัถปุระสงค์ส ำคญัท่ีจะส่งเสริมคำ่นิยมและวฒันธรรมองค์กรอนัสง่ผลให้เกิดควำมเจริญเติบโต
บริษัทฯ อยำ่งยัง่ยืน พร้อมมีคณุธรรม ปฏิบตัติำมกฎหมำย ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยของ
บริษัทฯ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส ำคญั 

2. รักษำควำมลบัของลูกค้ำ คูค้่ำ และบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยดแูลระมดัระวงัมิให้เอกสำร หรือ ข่ำวสำรอนัเป็น
ควำมลบัของบริษัทฯ ร่ัวไหล 

3. เคำรพเคำรพในสิทธิส่วนบคุคลของพนกังำนอ่ืน ไม่น ำเอำข้อมูล หรือเร่ืองรำวของพนกังำนอ่ืน ทัง้ในเร่ืองส่วนตวั
และเร่ืองอ่ืนๆ ไปเปิดเผย หรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่พนกังำน หรือภำพลกัษณ์
โดยรวมของบริษัทฯ 

4. ไมก่ล่ำวร้ำย หรือกระท ำกำรใดๆ อนัน ำไปสูค่วำมแตกแยก หรือควำมเสียหำยภำยในของบริษัทฯ หรือของบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

5. รักษำและร่วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมคัคีในหมู่คณะ 
6. ปฏิบตัติอ่ผู้ ร่วมงำนด้วยควำมสภุำพ มีน ำ้ใจ มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี และรักษำค ำมัน่สญัญำ 
7. ประพฤตปิฏิบตัแิละพฒันำตนเองไปในทำงท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและบริษัทฯ ตำมคำ่นิยมขององค์กร 
8. ยดึมัน่ในคณุธรรม และละเว้นจำกอบำยมขุทัง้ปวง ไม่ประพฤติตนในทำงท่ีอำจท ำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของตนเอง

และบริษัทฯ 
9. เอำใจใส่และช่วยด ำเนินกำรใดๆ ท่ีจะรักษำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรท ำงำน  รวมทัง้กำรพัฒนำ   

องค์กรไปสูค่วำมเป็นเลิศ 
10. หลีกเล่ียงกำรให้ และ/หรือ รับสิ่งของ กำรให้ และ/หรือ รับกำรเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ หรือผู้ มี

ส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแตเ่พ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจในทำงท่ีชอบธรรมของบริษัทฯ หรือใน
เทศกำล หรือประเพณีนิยมในมลูคำ่ท่ีเหมำะสม หำกของขวญัท่ีได้รับในรูปของเงิน หรือสิ่งของมีมลูคำ่สงูเกินกว่ำ
สำมพนับำท ให้ปฏิเสธท่ีจะรับและสง่คืน 
กรณีท่ีเป็นกำรให้ของขวญั ของช ำร่วย มีมลูค่ำไม่เกินสำมพนับำท กำรเลีย้งรับรอง คูค้่ำ หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมจริงตำมปกตธิุรกิจและประเพณีนิยม     

11. หลีกเล่ียงพฤตกิรรมท่ีเป็นกำรคกุคำมทำงเพศ 
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จริยธรรม นโยบายส าคัญ และระเบียบปฏิบัตอิื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทฯ ก ำหนดให้มีจริยธรรมด้ำนกำรปฏิบตัิงำนและจริยธรรมธุรกิจ  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีดี ส ำหรับ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง ผู้บริหำร และพนกังำน ยดึถือปฏิบตั ิซึง่มุ่งเน้นหลกักำรส ำคญัของกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเสมอภำค เป็นธรรม ตรวจสอบได้ กำรปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำย รวมถึงกำรค ำนึงถึงและกำรเคำรพสิทธิของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  เพ่ือสร้ำงควำมสมดลุในสงัคม
โดยรวม บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ด้ำนคณุธรรม 
และด้ำนจริยธรรม โดยเสริมสร้ำงพืน้ฐำนพฤติกรรมท่ีมุ่งมัน่ในกำรเรียนรู้ หมัน่พัฒนำสินค้ำและบริกำร รวมถึงกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กันและกัน  และปลูกจิตส ำนึกให้มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต  พำกเพียร อดทน และรับผิดชอบ          
บนพืน้ฐำนของศกัดิศ์รีของควำมเป็นมนษุย์ 
 

1.  จริยธรรมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ผู้บริหาร และพนักงาน 
 

1.1  การปฏิบัติตน 
 

1. ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องต่อกำรด ำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ศึกษำหำควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพ่ือเสริมสร้ำงตนเองให้เป็นผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือให้ปฏิบตัิงำน
เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

3. ยึดมั่นในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหำต ำแหน่ง ควำมดีควำมชอบ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบจำก
ผู้บงัคบับญัชำ หรือจำกบคุคลอ่ืนใด 

4. ละเว้นจำกอบำยมขุและสิ่งเสพติดทัง้ปวง ไม่ประพฤติตนในทำงท่ีอำจท ำให้เส่ือมเสียเกียรติและช่ือเสียงของ
ตนเอง และบริษัทฯ เช่น  ไม่กระท ำตนเป็นคนมีหนีส้ินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในกำรพนันทุกประเภท และไม่ยุ่ง
เก่ียวกบัสิ่งเสพตดิทกุประเภท เป็นต้น 

5. ไม่ประกอบอำชีพ หรือวิชำชีพ หรือกระท ำกำรใดอนัจะกระทบต่อกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี หรือช่ือเสียงของ ตนเอง
และบริษัทฯ 

6. หลีกเล่ียงกำรมีภำระผูกพันทำงกำรเงินกับบุคคลท่ีท ำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือระหว่ำงพนกังำนด้วยกันเอง  ซึ่ง
หมำยควำมรวมถึง กำรให้กู้ ยืมเงิน หรือกู้ ยืมเงิน กำรเรียกร้องเร่ียไรตำ่งๆ กำรเล่นแชร์ เป็นต้น ยกเว้นกิจกรรม
เพ่ือกำรกศุลและสำธำรณะ 

7. ไมแ่สวงหำผลประโยชน์อนัมิชอบ ไมว่ำ่โดยทำงตรง หรือทำงอ้อม 
8. ไม่กระท ำกำรใดอนัมีลกัษณะเป็นกำรเข้ำไปบริหำร หรือจดักำรใดๆ  ในบริษัทอ่ืนท่ีมีผลบัน่ทอนผลประโยชน์

ของบริษัทฯ หรือเอือ้ประโยชน์ให้บคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ ไมว่ำ่จะท ำเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือของผู้ อ่ืน 
9. รักษำและร่วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมคัคีในหมูค่ณะ 
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1.2  การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 
 

1. เสริมสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีมโดยให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกันเพ่ือประโยชน์ต่องำนของ
บริษัทฯ โดยสว่นรวม 

2. ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงำนด้วยควำมสุภำพ มีน ำ้ใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ปรับตนให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
บคุคลอ่ืนได้ และไมปิ่ดบงัข้อมลูท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบตังิำนของเพื่อนร่วมงำน 

3. ให้เกียรตผิู้ อ่ืน โดยไมน่ ำผลงำนของผู้ อ่ืนมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 
4. ผู้บังคบับญัชำปฏิบตัิตนให้เป็นท่ีเคำรพนับถือ และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของผู้ ใต้บงัคบับญัชำ รวมทัง้มีควำม

สภุำพตอ่พนกังำนผู้ใต้บงัคบับญัชำและผู้ ร่วมงำนทกุระดบั     
5. ผู้ใต้บงัคบับญัชำปฏิบตัติอ่ผู้บงัคบับญัชำด้วยควำมเคำรพนบัถือ 
6. ผู้ ใต้บงัคบับญัชำรับฟังค ำแนะน ำของผู้บงัคบับญัชำ และไม่ปฏิบตัิงำนข้ำมผู้บงัคับบญัชำเหนือตน เว้นแต่

ผู้บงัคบับญัชำเหนือขึน้ไปเป็นผู้สัง่ รวมทัง้มีควำมสภุำพตอ่พนกังำนและเพ่ือนร่วมงำนทกุระดบั 
7. หลีกเล่ียงกำรน ำเอำข้อมลู หรือเร่ืองรำวของพนกังำนอ่ืน ทัง้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำน และเร่ืองส่วนตวั

ไปเปิดเผย หรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่พนกังำน หรือภำพพจน์โดยสว่นรวม
ของบริษัทฯ 

8. ไมก่ระท ำกำรใดๆ ท่ีผิดศีลธรรม หรือเป็นกำรคกุคำมทำงเพศตอ่พนกังำนอ่ืน โดยกำรกระท ำดงักล่ำวก่อให้เกิด
ควำมเดือดร้อน ร ำคำญ หรือก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีบั่นทอนก ำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือ 
ก้ำวร้ำว รวมถึงกำรรบกวนกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนอ่ืนโดยไม่มีเหตผุล พฤติกรรมดงักล่ำวครอบคลุมถึง
กำรลวนลำม อนำจำร หรือกำรลว่งเกินทำงเพศไมว่ำ่จะด้วยวำจำ หรือร่ำงกำยก็ตำม 

 

1.3  การปฏิบัตต่ิอบริษัทฯ 
 

1. ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเทก ำลังกำย และก ำลังควำมคิดในกำรท ำงำน 
ตลอดจนปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และนโยบำยของบริษัทฯ ค่ำนิยมองค์กร และประเพณีอันดีงำม โดยถือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส ำคญั 

2. ปฏิบตัหิน้ำท่ีให้เป็นไปตำมนโยบำยอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
3. รักษำควำมลบัของลูกค้ำ คู่ค้ำ และบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยดแูลระมดัระวงัมิให้เอกสำร หรือข่ำวสำรอนั

เป็นควำมลบัของบริษัทฯ ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องอนัอำจเป็นเหตใุห้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ 
4. ไม่กล่ำวร้ำยหรือกระท ำกำรใดๆ อันน ำไปสู่ควำมแตกแยก หรือควำมเสียหำยภำยในของบริษัทฯ หรือของ

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 
5. รักษำเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับในสงัคม ทัง้หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรอ่ืนๆ รวมทัง้ไม่กระท ำกำรใดท่ี

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ภำพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษัทฯ 
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6. สร้ำงควำมสมัพันธ์อนัดีโดยให้ควำมร่วมมือกบัสงัคม ชุมชน หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรท่ีเก่ียวข้องในกำร

ให้ข้อมูล พนักงำนทุกระดบัควรปฏิบตัิหน้ำท่ีอย่ำงระมดัระวงั  รอบคอบ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ประเทศ
และสว่นรวม 

7. ให้ควำมเอำใจใส่และชว่ยด ำเนินกำรใดๆ ท่ีจะรักษำสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศในกำรท ำงำน รวมทัง้กำร
พฒันำองค์กรไปสูค่วำมเป็นเลิศ 

8. หลีกเล่ียงกำรให้ และ/หรือ รับสิ่งของ กำรให้ และ/หรือ รับกำรเลีย้งรับรองหรือประโยชน์ใดจำกคู่ค้ำ หรือ ผู้ มี
สว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแตเ่พ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจในทำงท่ีชอบธรรมของบริษัทฯ หรือ 
ในเทศกำล หรือประเพณีนิยมในมูลค่ำท่ีเหมำะสม ซึ่งผู้ รับพึงพิจำรณำตำม จริยธรรมว่ำด้วยกำรให้ หรือรับ
ของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

9. ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระท ำหรือปกปิดกำรกระท ำใดๆ ท่ีอำจขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือเข้ำ
ไปมีสว่นร่วมในกำรปกปิดกำรกระท ำใดๆ ท่ีผิดกฎหมำย 

 

แนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงานประกอบไปด้วย 
 

1.  กำรรำยงำนกำรไมป่ฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ 
2.  กำรกระท ำท่ีเข้ำขำ่ยผิดจรรยำบรรณ 
3.  ข้อพงึปฏิบตัิ 
4.  กระบวนกำรด ำเนินกำรเม่ือได้รับรำยงำนข้อร้องเรียน 
5.  กำรคุ้มครองและบรรเทำควำมเสียหำยให้กบัผู้รำยงำน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำน 

 

1.  การรายงานการไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 
 

หำกผู้บริหำร หรือพนกังำนรำยใดพบเห็นเร่ืองท่ีเป็นกำรกระท ำอ่ืนใดท่ีแม้จะไม่ได้ระบไุว้ในจรรยำบรรณพนกังำนฉบบั
นี ้แต่กำรกระท ำดงักล่ำว หรือกำรละเว้นกำรกระท ำดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ควำมโปร่งใสและหลกักำร
ก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีขององค์กร ตลอดจนอำจขดัต่อนโยบำยอ่ืนใดของบริษัทฯ ย่อมถือเป็นหน้ำท่ีของผู้บริหำร หรือ
พนกังำนนัน้ ในกำรรำยงำนเร่ืองดงักล่ำวตอ่บคุคลท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มอบหมำยผู้ ท่ีรับรำยงำนเร่ือง
ท่ีไม่เป็นไปตำมจรรยำบรรณ และจดัให้มีช่องทำงกำรรำยงำน เม่ือมีกำรพบเห็นกำรไม่ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ หรือ   
ฝ่ำฝืน หรือมีพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปทำงทจุริต ดงัตอ่ไปนี ้
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1.1 ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับเร่ืองหรือรับรายงาน 
 

ในกำรรำยงำนเร่ืองดงักลำ่วตอ่บคุคลท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดงันี ้
ประเภทของรายงาน แจ้งไปยัง 

1. เร่ืองกำรท ำผิดจรรยำบรรณของพนกังำน HRwhistle@principalcapital.co.th 
2. เร่ืองกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณของกรรมกำรบริษัท Secretarywhistle@principalcapital.co.th 
3. เร่ืองควำมผิดปกตขิองรำยงำนทำงกำรเงิน Secretarywhistle@principalcapital.co.th 
4.เร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงและภำพพจน์ของบริษัทฯ Secretarywhistle@principalcapital.co.th 

 

1.2 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
 

กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือขดัตอ่จรรยำบรรณธุรกิจ หรือขดัต่อหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำร สำมำรถสง่ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ โดยผำ่นชอ่งทำงตำ่งๆ ดงันี ้

 

1.  ทำงไปรษณีย์ โดยสง่ไปถึงผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับเร่ืองกำรรำยงำนข้ำงต้น ตำมท่ีอยู ่ดงันี ้
 

 เลขำนกุำรบริษัท 
“บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)” 
ชัน้ 23 อำคำรบำงกอกบสิซิเนสเซ็นเตอร์  
เลขท่ี 29 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
 

             2.  ทำงอีเมล์ โดยสำมำรถสง่ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนมำได้ท่ี  
         Secretarywhistle@principalcapital.co.th 

 

2.  การกระท าที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 
 

ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงบริษัทฯ ทกุคนมีหน้ำท่ีต้องปฏิบตัิตำม และส่งเสริมให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณ 
อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือปอ้งกนัมิให้มีกำรกระท ำท่ีผิดหลกัจรรยำบรรณ อนัอำจน ำมำซึ่งควำมเส่ือมเสียตอ่องค์กร จึงได้ระบุ
กำรกระท ำท่ีเข้ำขำ่ยผิดจรรยำบรรณ ให้ท ำควำมเข้ำใจและพงึหลีกเล่ียงดงันี ้

 

 2.1 ไมป่ฏิบตัติำมหลกัจรรยำบรรณของบริษัทฯ 
 2.2 เป็นผู้ ท่ีมีสว่นในกำรให้ค ำแนะน ำ ชีช้อ่งทำงสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนไมป่ฏิบตัติำมหลกัจรรยำบรรณ 
 2.3 ละเว้นกำรปฏิบตัิ หรือเพิกเฉยเร่ืองรำวท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมหลักจรรยำบรรณ ในกรณีท่ีตน

ทรำบเร่ือง หรือพบเห็น หรือเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองมำจำกงำนท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของตน 
 2.4 ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือขัดขวำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรสืบสวนข้อเท็จจริงในเร่ืองท่ีมีกำรร้องเรียนว่ ำ     

ฝ่ำฝืน หรือไมป่ฏิบตัติำมหลกัจรรยำบรรณ      
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 2.5 กำรกระท ำท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่พนกังำนคนอ่ืนๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรรำยงำนหรือร้องเรียน ด้วยข้อควำมอนัเป็น

เท็จ หรือเป็นกำรกล่ำวหำเพียงฝ่ำยเดียว โดยมีเจตนำบิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือกลัน่แกล้ง หรือสร้ำงควำม
แตกแยกในหมูพ่นกังำนของบริษัทฯ 

 2.6   พบเห็นเร่ืองท่ีเป็นกำรกระท ำอ่ืนใดท่ีแม้จะไม่ได้ระบุไว้ในจรรยำบรรณพนักงำนฉบับนี  ้แต่กำรกระท ำ
ดงักล่ำว หรือกำรละเว้นกำรกระท ำดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบตอ่ช่ือเสียง ควำมโปร่งใส และหลกักำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดีขององค์กร ตลอดจนอำจขดัตอ่นโยบำยอ่ืนใดของบริษัทฯ  ย่อมถือเป็นหน้ำท่ีของพนกังำนใน
กำรรำยงำนเชน่เดียวกนั 

 

ทัง้นี ้ผู้ ท่ีฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณ จะต้องได้รับกำรพิจำรณำควำมผิดทำงวินยั ตำมระเบียบข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และในกรณีท่ีควำมผิดนัน้เก่ียวกับบทบัญญัติของกฎหมำย ก็จะต้องถูกน ำไปพิจำรณำรับโทษตำม
กฎหมำยก ำหนดตอ่ไป 
 

3. ข้อพงึปฏิบัตขิองพนักงาน 
 

 3.1 การเคารพกฎหมาย 
 

บริษัทฯ และพนกังำนทกุคนต้องเคำรพกฎหมำย รวมทัง้ยืนหยดัท ำในสิ่งท่ีถกูต้อง ถูกกฎหมำย และเป็นธรรม รวมถึง
กำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศ ยงัต้องค ำนึงถึงสภำพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมในแต่ละ
ประเทศ ประกอบด้วย 

 

แนวปฏิบติั: 
 

 1.   พนกังำนของบริษัทฯ ต้องท ำควำมเข้ำใจกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของตวัเอง และ
ปฏิบตัติำมอยำ่งเคร่งครัด หำกไมแ่นใ่จให้ขอค ำปรึกษำจำกหนว่ยงำนด้ำนกฎหมำยของบริษัทฯ  

 2.  พนกังำนของบริษัทฯ ท่ีต้องไปปฏิบตัิงำนในต่ำงประเทศ ควรศึกษำกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศปลำยทำง เพ่ือให้แน่ใจว่ำจะไม่ได้ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีผิดต่อกฎหมำย ไม่ขัดต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนัน้ๆ 

 
3.2 การด าเนินการด้านการเมือง 

 

บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีวำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง 
หรือนักกำรเมืองคนใด ไม่ว่ำระดบัประเทศ หรือระดบัภูมิภำค ทัง้นี  ้บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลำกรยึดมั่นในระบอบ
ประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนกั  และเคำรพในสิทธิเสรีภำพในกำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง
ของพนกังำนตำมครรลองของกฎหมำย 
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แนวปฏิบติั: 
 

 1.  ไม่น ำทรัพยำกรของบริษัทฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมืองของพรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง หรือ 
นกักำรเมืองใด ไมว่ำ่ทำงตรง หรือทำงอ้อม 

 2.  พึงหลีกเล่ียงกำรเข้ำไปรับหน้ำเป็นกรรมกำรพรรคกำรเมือง เป็นตวัแทนพรรคกำรเมืองในกิจกรรมสำธำรณะ
ตำ่งๆ หรือเป็นสมำชิกขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 3.  ไมแ่สดงวิธีใดๆ ท่ีท ำให้ผู้ อ่ืนเข้ำใจวำ่ บริษัทฯ เข้ำไปเก่ียวข้อง สนบัสนนุพรรคกำรเมือง 
 4.  ห้ำมใช้อ ำนำจ ทรัพยำกร และช่ือของบริษัทฯ ไปใช้ในกำรเร่ียไร หรือใช้ประกอบกิจกรรมทำงกำรเมือง 
 5.  พึงหลีกเล่ียงกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรเมืองในสถำนท่ีท ำงำน หรือในเวลำงำน อนัอำจจะน ำไปสู่

ควำมขดัแย้งทำงควำมคดิ 
 

3.3 การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ 
 

ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมำยถึง สงัหำริมทรัพย์ เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ส ำนกังำน ฯลฯ และอสงัหำริมทรัพย์ 
เช่น สิ่งปลูกสร้ำง ท่ีดิน นอกจำกนี ้ยังหมำยรวมถึง เทคโนโลยี ควำมรู้ทำงวิชำกำร ข้อมูล เอกสำร สิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร ตลอดจนสิ่งประดษิฐ์ และควำมลบัของบริษัทฯ 

 

แนวปฏิบติั: 
 

 1.  พนกังำนมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีจะใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ อย่ำงเต็มท่ี และ
ดแูลมิให้เส่ือมเสีย สูญหำย อีกทัง้ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือเป็นประโยชน์ของตนเอง  หรือผู้ อ่ืนโดยไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

 2.  กำรศกึษำวิจยัใดๆ ท่ีบริษัทฯ มอบหมำยให้บคุลำกรด ำเนินกำร หรือจดัท ำขึน้ หรือเป็นงำนท่ีใช้ข้อมลูและงำนท่ี
เรียนรู้จำกบริษัทฯ สิทธิในงำนวิจยั กำรขอสิทธิบตัร กำรเป็นเจ้ำของสิทธิบตัร และผลตอบแทนท่ีได้จำกงำน
นัน้ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 3.  บริษัทฯ เป็นเจ้ำของลิขสิทธ์ิของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งบุคลำกรได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ ให้พัฒนำ 
ขึน้มำ รวมทัง้ผลประโยชน์ท่ีได้จำกโปรแกรมนัน้ๆ 

3.4 การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน 
 

ข้อมูลควำมลบั คือ ข้อมลูท่ีหำกเปิดเผยต่อผู้ อ่ืน ในเวลำใดเวลำหนึ่ง แล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่บริษัทฯ ซึ่งหมำย
รวมถึงภำพพจน์และช่ือเสียงของบริษัทฯ อีกด้วย ดงันัน้ พนกังำน กรรมกำรบริษัท มีหน้ำท่ีปกปิดข้อมลูดงักลำ่วไว้ โดย
ให้รับรู้เฉพำะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และจ ำเป็นเทำ่นัน้ 
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แนวปฏิบติั: 
 

 1.  ไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของพนกังำนตอ่พนกังำนกนัเอง หรือตอ่บคุคลภำยนอกท่ีไมเ่ก่ียวข้อง เว้นแตข้่อบงัคบั
กฎหมำยให้เปิดเผย 

 2.  ไม่เปิดเผยข้อควำมอันเป็นเร่ืองปกปิดท่ียังไม่สำมำรถเปิดเผยในช่วงเวลำนัน้ๆ  ได้ เช่น ข้อมูลผลกำร
ด ำเนินกำรและกำรบริหำรกิจกำรท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะ เป็นต้น 

 3.  ไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้กบัตนเองหรือผู้ อ่ืน เช่น กำรซือ้หุ้นบริษัทฯ ในเวลำท่ีจะประกำศผล
กำรด ำเนินกำร กำรซือ้ท่ีดินหรือลงทนุในธุรกิจในบริเวณท่ีใกล้กับบริเวณท่ีบริษัทฯ จะขยำยกิจกำรไปบริเวณ
นัน้ๆ  

 4.  กำรเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนกังำนท่ีบริษัทฯ มอบหมำยหรือมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรให้เปิดเผยข้อมูล
นัน้ๆ เพ่ือให้ข้อมลูท่ีถกูเปิดเผยออกไปนัน้ถกูต้อง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

 5.  ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่เหมำะสมในทำงศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือละเมิดกฏหมำย รวมถึงกำรส่งต่อ email ท่ีเป็นกำรรบกวน สร้ำงควำมร ำคำญ หรือเป็นกำรท ำธุรกิจ
สว่นตวัท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ 
 

 3.5 การมีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

พนกังำนบริษัทฯ ต้องอทุิศตนปฏิบตัิภำรกิจหน้ำท่ีโดยค ำนงึถึงประโยชน์บริษัทฯ เป็นท่ีตัง้ไม่ด ำเนินกำร หรือกระท ำกำร
ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอ่ตนเอง หรือผลประโยชน์ทบัซ้อน และไมด่ ำเนินกิจกำรท่ีแขง่กบับริษัทฯ 

 

แนวปฏิบติั: 
 

 1.  ต้องอุทิศตนปฏิบัติภำรกิจหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ หำกพนักงำนมีควำมจ ำเป็นต้องท ำงำนอ่ืน เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ใดๆ ก็ตำม งำนนัน้ๆ จะต้องเป็นงำนท่ี  

 2.  ถกูกฎหมำย หรือไมข่ดัตอ่กฎหมำยและศีลธรรมอนัดีงำม 
 3.  ไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
 4.  ไมมี่ผลเสียหำยตอ่ช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของบริษัทฯ 
 5.  ไมเ่ป็นกำรน ำข้อมลูควำมลบัของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ 
 6.  ไมส่ง่ผลกระทบตอ่งำนในหน้ำท่ีตนเอง 
 7.  เอือ้อ ำนวย สง่เสริม และเป็นกำรประชำสมัพนัธ์ภำพลกัษณ์ของบริษัทฯ 
 8. สง่เสริมตอ่กำรน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรปฏิบตังิำนนัน้ๆ มำพฒันำงำนเพ่ือประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
 9. ไม่เรียก หรือรับสิ่งของ ทรัพย์สิน เงิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้ เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนธุรกิจของ

บริษัทฯ 
 10.  ไมเ่สนอ สิ่งของ ทรัพย์สิน เงิน หรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัสิทธิพิเศษสว่นตวัท่ีไมค่วรได้ 
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 11.  ไมอ่อกค ำสัง่เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ตวัเองทัง้ประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อม 
 12.  ในกำรประชุมพิจำรณำวำระใดๆ ขอให้ผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในวำระนัน้ออกจำกท่ีประชุม เม่ือต้องพิจำรณำ

วำระนัน้ๆ 
 13.  กำรรับท ำงำนจำกบริษัทในเครือสำมำรถท ำได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บงัคบับญัชำ หรือผู้บริหำรและไม่

เรียกร้อง หรือรับคำ่ตอบแทนในนำมสว่นตวั 
 14.  กำรเลีย้งรับรองทำงด้ำนธุรกิจ ต้องเป็นกำรปฏิบตัอิยำ่งสมเหตสุมผล 
 15.  ไม่ด ำเนินกิจกำรหรือลงทุนใดๆ อันเป็นกำรแข่งขัน หรือลักษณะเดียวกับกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ  ทัง้

ทำงตรงและทำงอ้อม 
 16.  กำรรับพนักงำนใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงำนปัจจุบัน ต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมต่อผู้ ท่ีมีคุณสมบัติเดียวกัน 

รวมทัง้พนกังำนต้องไมใ่ช้อิทธิพลเข้ำไปชว่ยเหลือให้รับพนกังำนผู้นัน้ 
 17.  หลีกเล่ียงกำรซือ้หุ้นหรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนของกิจกำรท่ีด ำเนินกำรแขง่ขนักบับริษัทฯ ซึ่งจะท ำให้พนกังำนกระท ำ

กำรหรือละเว้นกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี ท่ีมีตอ่บริษัทฯ เน่ืองจำกหว่งผลประโยชน์ของตนท่ีมีอยูจ่ำกกิจกำรนัน้ๆ 
 18. พนกังำนต้องไมเ่รียกร้องรับประโยชน์จำกกำรจดัหำ จดัซือ้ จดัจ้ำง ต้องวำงตวัเป็นกลำง และไม่ปฏิบตักิำรใดๆ 

ท่ีท ำให้ผู้ ค้ำมีอิทธิพลตอ่กำรตดัสินใจ 
 19. ห้ำมแอบอ้ำงช่ือของบริษัทฯ ในกำรท ำธุรกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ และหลีกเล่ียงกำรท ำธุรกรรมท่ีวิธีกำร

ไมช่อบธรรมท ำให้บริษัทฯ ต้องเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือไมช่อบด้วยกฎหมำย 
 

3.6 การให้ และการรับของขวัญ 
 

กำรให้ หรือกำรรับของขวญัตำมประเพณี เป็นเร่ืองท่ีพนกังำนแสดงถึง ควำมกตญัญกูตเวที หรือแสดงควำมปรำรถนำ
ดีในโอกำสต่ำงๆ อย่ำงไรก็ดี กำรให้ และกำรรับของขวญัอำจส่งผลต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี ซึ่งอำจท ำให้
บริษัทฯ เสียประโยชน์ 
 

แนวปฏิบติั: 
 

 1.  กำรรับของขวญั ควรเป็นกำรรับในลกัษณะทัว่ไป ไมเ่ฉพำะเจำะจง มีมลูคำ่พอสมควร ไมค่วรเกินสำมพนับำท 
เหมำะสมกบัโอกำสและเทศกำล ในกรณีท่ีพนกังำนได้รับมำกกวำ่หนึ่งชิน้ พนกังำนเลือกรับได้หนึ่งชิน้ ส่วนท่ี
เหลือจะสง่ให้ฝ่ำยบริหำรงำนทรัพยำกรบคุคลเพื่อน ำไปจบัฉลำกให้พนกังำนอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้รับ  

 2.  ห้ำมเรียกร้อง หรือรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ จำกผู้ รับเหมำ ผู้ รับเหมำช่วง ลูกค้ำ (ทัง้ลูกค้ำ
ภำยใน ซึ่งหมำยถึง พนกังำน และบคุคลำกรอ่ืนๆ ในบริษัทฯ และลกูค้ำภำยนอก เช่น บริษัทประกนัฯ บริษัท
รับเหมำก่อสร้ำง เป็นต้น) รวมถึงคู่ค้ำ หรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำกรณีใด 
อนัอำจจะสง่ผลกระทบตอ่กำรตดัสินใจในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี 

 3.  หำกพนกังำนได้รับของขวญัจำกผู้ ท่ีท ำธุรกิจกบับริษัทฯ ท่ีมีมลูคำ่เกิน 3,000 บำท (สำมพนับำท) ไม่ว่ำจะระบุ
เป็นของสว่นตวั แตจ่ ำเป็นต้องรับไว้เพ่ือรักษำไมตรีมิตรภำพ หรือควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งบคุคล ผู้ รับ 



 

39 | 137 

 
จะต้องรำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำทรำบโดยเร็ว และถ้ำผู้บงัคบับญัชำเห็นว่ำไม่มีเหตท่ีุจะอนญุำตให้ผู้ รับยึดถือ
ไว้เป็นประโยชน์สว่นบคุคล ผู้ รับต้องส่งมอบให้กบัผู้บงัคบับญัชำเพ่ือให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์นัน้ตกเป็น
ของบริษัทฯ ทนัที 

 4.   ไม่รับหรือให้ของขวญัเป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุ้น ทองค ำ อญัมณี อสงัหำริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท ำนอง
เดียวกนั เพ่ือประโยชน์สว่นตน 

 5.   กำรให้ของขวญั ของช ำร่วย มีมลูคำ่ไมเ่กินสำมพนับำท  
 

3.7  การปฏิบัติตนต่อบริษัทฯ และการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
 

พนักงำนถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่ำของบริษัทฯ กำรอยู่ร่วมกันในองค์กรซึ่งมีวัฒนธรรม และควำมหลำกหลำยสำขำ
วิชำชีพ หลำกหลำยเชือ้ชำติ และศำสนำ จ ำเป็นจะต้องมีกำรส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมสำมคัคี ปฏิบตัิต่อกันอย่ำง
สุภำพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในกรอบของนโยบำยและแนวปฏิบัติท่ีได้ก ำหนดขึน้ ข้อพึงปฏิบัติท่ีก ำหนดไว้ 
อำจจะครอบคลมุไม่ทกุกรณีท่ีอำจเกิดขึน้ ดงันัน้ เม่ือพนกังำนต้องเผชิญปัญหำใหม่ๆ  หรือกรณีใดๆ ท่ีทวีควำมซบัซ้อน
มำกย่ิงขึน้ ขอให้พนกังำนปรึกษำหำรือกบัผู้บงัคบับญัชำโดยตรง หรือผู้บงัคบับญัชำในสำยงำนของตวัเอง บริษัทฯ ถือ
ว่ำผู้บงัคบับญัชำโดยตรงเป็นตวัแทนบริษัทฯ ในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวทำงแก้ไขปัญหำต่ำงๆ และให้หน่วยงำน
ทำงด้ำนบริกำรงำนทรัพยำกรบคุคลของบริษัทฯ เป็นท่ีพึง่สดุท้ำย 

 

แนวปฏิบติั: 
 

 1.   ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยควำมเสมอภำพ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชือ้ชำติ ศำสนำ ฐำนะ กำรศึกษำ หรือ 
สถำนะอ่ืนใด ท่ีไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ี 

 2.  พนักงำนต้องปฏิบตัิตำมสำยบงัคบับญัชำ รับค ำสั่ง และรับผิดชอบงำนโดยตรงจำกผู้บงัคบับญัชำโดยตรง
ตำมสำยงำน ไมข้่ำมสำยบงัคบับญัชำ หำกไมมี่ควำมจ ำเป็น 

 3.  หลีกเล่ียงกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ผู้ บงัคับบัญชำ และผู้ ร่วมงำน อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลนัน้ และ
ก่อให้เกิดควำมแตกแยกในกลุม่พนกังำน 

 4.  ต้องมีกิริยำมำรยำทสุภำพ แต่งกำยเหมำะสมต่อกำลเทศะ ประพฤติตนให้เหมำะสมกับหน้ำท่ีกำรงำน         
พงึรักษำเกียรตขิองตนเองให้เป็นท่ียอมรับในสงัคม และรักษำภำพลกัษณ์ของบริษัทฯ 

 5.  ประพฤติ ปฏิบตัิตนตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และประเพณีอนัดีงำมอย่ำงถกูต้องตำมควร ไม่ว่ำจะได้ระบุไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตำม ต้องมีวินยัและจิตส ำนกึท่ีจะประพฤตตินเชน่นัน้ตลอดเวลำ 

 6.  เม่ือเผชิญกบัปัญหำใหม่ หรือกรณีตำ่งๆ ท่ีมีควำมซบัซ้อนเกินควำมสำมำรถของพนกังำน ให้พนกังำนปรึกษำ
ผู้บงัคบับญัชำโดยตรง หรือผู้บงัคบับญัชำในสำยงำนตวัเองตำมล ำดบัขัน้ 
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4. กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 
 

 ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับข้อร้องเรียนข้ำงต้น จะต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี  ้
 

 4.1  รวบรวมข้อมลูท่ีเกิดขึน้จริงท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืน กำรละเว้น หรือไม่ปฏิบตัติำมหลกัจรรยำบรรณนัน้ 
โดยผู้ ท่ีดูแลข้อมูลท่ีเก่ียวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทัง้หมด แก่ผู้ ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน 

 4.2   ประมวลผล และวิเครำะห์ผลของข้อมูลเพ่ือท ำกำรพิจำรณำหำต้นเหตุว่ำมีกำรกระท ำใดท่ีฝ่ำฝืน ละเว้น
หรือไม่ปฏิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณนัน้หรือไม่ และรำยงำนกำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมลูแก่ผู้ ท่ีมี
อ ำนำจสัง่กำรในเร่ืองนัน้ๆ ตอ่ไป 

 4.3  รำยงำนข้อเท็จจริงตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือสอบสวนหำข้อเท็จจริง และก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
ระงบักำรฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัติำมหลกัจรรยำบรรณของบริษัทฯ 

 4.4   แจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทรำบ หำกผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตน 
 4.5   ในกรณี ท่ีเป็นเร่ืองส ำคัญ ท่ีอำจมีผลกระทบ และสร้ำงควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ  อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ผู้ รับผิดชอบควรรำยงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และประธำนคณะกรรมกำรบริหำร เพ่ือพิจำรณำ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบ 

 

5. การคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่รายงาน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ 
รายงาน 

 

ผู้ ท่ีรำยงำน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องได้รับควำมคุ้มครอง และให้ควำมเป็นธรรม โดย
บริษัทฯ ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
 

 5.1  ผู้ ร้องเรียนสำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภัย แต่หำกมีกำร
เปิดเผย ตนเองก็จะได้รับกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทรำบได้ หรือบรรเทำควำม
เสียหำยท่ีเกิดขึน้จริงได้สะดวกและรวดเร็วมำกขึน้ 

 5.2  ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นควำมลบั และจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ ำเป็น 
และค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และควำมเสียหำยของผู้รำยงำน หรือผู้ ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อมลู 
โดยจะได้รับกำรประกนัจำกบริษัทฯ วำ่จะไมเ่ป็นเหต ุหรือถือเป็นเหตท่ีุจะเลิกจ้ำง ลงโทษ หรือด ำเนินกำรใด
ท่ีเกิดผลร้ำยตอ่พนกังำนดงักลำ่ว 

 5.3  ผู้ ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำย จะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสม
และเป็นธรรม 

 

6. การลงโทษ 
 

บริษัทฯ จะพิจำรณำลงโทษทำงวินยัตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรณีท่ีท ำผิดกฎหมำย จะด ำเนินกำรส่งตอ่ให้เจ้ำหน้ำท่ี
ของรัฐเป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำรตอ่ไปทำงกฎหมำย 
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7. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 
 

จรรยำบรรณนักลงทุนสมัพนัธ์จดัท ำขึน้เพ่ือเป็นแนวทำงหรือกรอบในกำรก ำหนดจรรยำบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์ของ
บริษัทฯ โดยประกอบด้วยเนือ้หำ 2 สว่น ได้แก่ 
 

1.  หลกักำรพืน้ฐำน หลกักำรส ำคญัท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ควรยดึถือเป็นกรอบในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี กรณีมีประเด็น
หรือปัญหำท่ียำกตอ่กำรพิจำรณำตดัสินใจ นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรพิจำรณำหำทำงเลือกท่ีไม่ขดัตอ่หลกักำร
พืน้ฐำนนี ้ 

2. แนวปฏิบัติตำมหลักกำรพืน้ฐำน แนวทำงท่ีจะช่วยให้นักลงทุนสัมพันธ์ปฏิบัติหน้ำท่ีได้สอดคล้องกับ
หลกักำรพืน้ฐำน นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรพิจำรณำควำมเหมำะสมและอำจก ำหนดแนวปฏิบตัิอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ี
จะชว่ยให้กำรปฏิบตังิำนนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นไปอยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรม 

 

หลักการพืน้ฐาน 
 

1.  นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจลงทุนอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ      
และทนัเวลำ  

2.  นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องไมใ่ช้ข้อมลูภำยในเพ่ือประโยชน์สว่นตนและผู้ อ่ืน  
3.  นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียม และเป็นธรรม โดยเปิดโอกำสให้บุคคลท่ีเก่ียวข้อง      

ทกุกลุม่สำมำรถเข้ำถึงและสอบถำมข้อมลูได้  
4. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตในวิชำชีพบนพืน้ฐำนของหลักกำรของควำม    

เท่ำเทียมกัน ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติบนอำมิสสินจ้ำงใดๆ ท่ีเป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอือ้ประโยชน์      
สว่นตนมำกกวำ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 

 

แนวปฏิบัตติามหลักการพืน้ฐาน 
 

1.  การเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็น อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา  
 

 1.1  นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ  โดยปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ
หนว่ยงำนทำงกำร เชน่ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 1.2  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรใช้วิจำรณญำณในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ อย่ำงระมดัระวงัและรอบคอบ โดยนกัลงทุน
สมัพนัธ์สำมำรถปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูได้ หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้อมลูดงักลำ่วเป็นควำมลบัทำงกำรค้ำ
หรือเป็นข้อมลูท่ีอำจท ำให้บริษัทฯ เสียควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัได้  

 1.3  นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรพิจำรณำกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ ให้มีควำมชดัเจน  และมีรำยละเอียดเพียงพอต่อกำร   
ท ำควำมเข้ำใจ เช่น กำรชีแ้จงข้อมูลหรือเหตุผลท่ีท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เปล่ียนแปลง
มำกกว่ำร้อยละ 20 และ/หรือ ข้อมูลใน MD&A ควรมีค ำอธิบำยท่ีชัดเจน ท ำให้เข้ำใจถึงท่ีมำท่ีไปและ
เหตผุลของกำรเปล่ียนแปลงของตวัเลขตำ่งๆ ได้  
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 1.4  ในกรณีท่ีมีข่ำวลือหรือข่ำวร่ัว นักลงทุนสัมพันธ์ควรรีบด ำเนินกำรชีแ้จงข้อเท็จจริงให้แก่สำธำรณะ       
โดยปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ
บริษัทจดทะเบียน 

 1.5  นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง ด้วยเจตนำรมย์  ในกำรผลักดนัให้มีกำรซือ้หุ้นของ
บริษัทฯ 

 1.6  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรก ำหนดชอ่งทำงกำรเปิดเผยข้อมลูหรือแหล่งข้อมลูให้กบัผู้ ใช้ข้อมลูได้รับทรำบอย่ำง
เทำ่เทียมกนั  

 

2.  การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน  
 

2.1  บริษัทจดทะเบียนควรก ำหนดแนวทำงในกำรดแูลข้อมลูภำยใน  เช่น ก ำหนดและจ ำกดับุคคลท่ีสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลภำยในได้ โดยนกัลงทุนสมัพันธ์ท่ีมีสิทธ์ิเข้ำถึงข้อมูลภำยในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดงักล่ำว   
ให้บคุคลอ่ืนทรำบจนกวำ่จะมีกำรเปิดเผยข้อมลูตอ่สำธำรณะตำมกฎเกณฑ์ตำ่งๆ แล้ว  

2.2  นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักำรดแูลข้อมลูภำยในให้ถกูต้อง เช่น ข้อมลูท่ีมี
นัยส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำน ควรมีกำรเปิดเผยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย     
ให้ทรำบทัว่กนัก่อนมีกำรเปิดเผยให้กบัผู้ลงทนุกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพำะเจำะจง  

2.3  บริษัทจดทะเบียนควรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรซือ้ขำยหุ้ นของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนสัมพันธ์ เช่น 
ก ำหนดช่วงเวลำในกำรห้ำมซือ้ขำยหุ้ น และกำรรำยงำนกำรซือ้ขำยหุ้ นให้แก่ฝ่ำย Compliance หรือ
หนว่ยงำนอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมำย เชน่ เลขำนกุำรบริษัท เป็นต้น 

2.4  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรก ำหนดชว่งเวลำงดรับนดัหรือตอบค ำถำมเก่ียวกบัผลประกอบกำรในอนำคตอนัใกล้
ให้แก่นกัวิเครำะห์ และนกัลงทนุ (Quiet Period) ทัง้นี ้เน่ืองจำกนกัลงทนุสมัพนัธ์ของแตล่ะบริษัทจะเร่ิม
รับรู้ข้อมูลงบกำรเงินในช่วงเวลำท่ีแตกตำ่งกนั ดงันัน้ นกัลงทนุสมัพนัธ์จึงควรพิจำรณำก ำหนดช่วงเวลำ 
Quiet Period ให้เหมำะสมและใกล้เคียงกบัช่วงเวลำท่ีเร่ิมรับทรำบตวัเลขให้มำกท่ีสดุ เช่น อย่ำงน้อย 2 
สปัดำห์ก่อนเปิดเผยงบกำรเงิน 

2.5  กรณีมีกำรจัดประชุมนักวิเครำะห์ก่อนประกำศงบกำรเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์ควร
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมดัระวงัในกำรให้ข้อมูล โดยต้องไม่ให้ข้อมูล
ใดๆ ท่ีมีข้อก ำหนดห้ำมเอำไว้ เชน่ ตวัเลขประมำณกำรรำยได้ และก ำไรของงวดกำรเงินนัน้ๆ 

 

3.  การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
 

3.1  นักลงทุนสมัพันธ์ต้องเปิดโอกำสให้ผู้ มีส่วนได้เสียมีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทัง้นี ้รูปแบบ
กิจกรรมท่ีจดัให้บคุคลแต่ละกลุ่มอำจแตกตำ่งกนัได้ตำมควำมเหมำะสม แตข้่อมูลท่ีให้ต้องเป็นข้อมูลท่ี
เทำ่เทียมกนัและไมท่ ำให้ฝ่ำยหนึง่ฝ่ำยใดเสียเปรียบ หรือเสียโอกำสในกำรลงทนุ 

3.2  นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิดโอกำสให้ผู้ มีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถำมข้อสงสยัได้ตำมควำมเหมำะสม   
โดยไมเ่ลือกปฏิบตัท่ีิจะตดิตอ่แตเ่ฉพำะบคุคลกลุม่หนึง่กลุ่มใดเป็นพิเศษ 
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3.3  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเปิดเผยข้อมลูท่ีน ำเสนอในกำรประชมุเฉพำะกลุ่มให้สำธำรณะรับทรำบโดยทัว่กัน
และทนัทีท่ีสำมำรถท ำได้ เช่น ควรน ำ Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มำเผยแพร่
บนเวบไซต์ของบริษัทฯ ภำยหลงัจำกกำรประชมุเสร็จสิน้โดยเร็ว  

3.4  นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ควำมระมัดระวังในกำรส่ือสำรข้อมูลผ่ำนทำงเครือข่ำยทำงสังคม  (Social 
Network) โดยนกัลงทนุสมัพนัธ์ สำมำรถติดตำมข้อมลูข่ำวสำรเพ่ือช่วยให้เข้ำใจมมุมองของนกัลงทนุได้ 
แตห่ำกพบประเด็นท่ีก่อให้เกิดควำมเข้ำใจคลำดเคล่ือน และจ ำเป็นต้องชีแ้จง นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรแจ้ง
ข้อมูลผ่ำนทำงระบบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทุกฝ่ำยรับทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือป้องกัน
ปัญหำกำรให้ข้อมลูเฉพำะกลุม่ใดกลุม่หนึง่  

3.5  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ ดงันี ้ 
 3.5.1 กำรปฏิบตัติอ่นกัลงทนุ  
 -  นกัลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบตัิต่อนักลงทุนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นนกัลงทุนรำย

ใหญ่หรือรำยเล็ก  
 -  นักลงทุนสมัพันธ์ควรให้โอกำสแก่นักลงทุนรำยบุคคลได้เข้ำถึงข้อมูลในระดบัท่ีเท่ำเทียมกับ

นกัวิเครำะห์และนกัลงทนุสถำบนั 
 -  นกัลงทุนไม่ควรเลิกปฏิบตัิในกำรรับนดัประชุม (One-on-One Meeting) กบันกัลงทุนสถำบนั

หรือกลุ่มนกัลงทนุ หำกไมส่ำมำรถรับนดัได้ทกุกลุม่ นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรก ำหนดหลกัเกณฑ์ใน
กำรรับนดัท่ีชดัเจนและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย 

 -  ในกำรจดักิจกรรมให้แก่นกัลงทุน เช่น กำรเย่ียมชมกิจกำรและกำรพบปะนกัลงทุน นกัลงทุน
สมัพนัธ์ควรด ำเนินกำรโดยพิจำรณำถึงประโยชน์ของบริษัทและควำมคุ้มคำ่ของทรัพยำกรท่ีจะ
ใช้เป็นท่ีตัง้ 

 3.5.2  กำรปฏิบตัติอ่นกัวิเครำะห์ 
  -  ในกำรประชุมนักวิเครำะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพันธ์ควรเชิญและเปิดโอกำสให้

นกัวิเครำะห์จำกทกุบริษัทหลกัทรัพย์ได้เข้ำร่วมอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
  -  นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่นกัวิเครำะห์เพ่ือจงูใจหรือโน้มน้ำว

ให้เขียนบทวิเครำะห์ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ให้เขียนบทวิเครำะห์ในเชิงบวกเทำ่นัน้ 
  -  นักลงทุนสัมพันธ์ควรเคำรพในผลงำนและควำมเห็นของนักวิเครำะห์ แต่สำมำรถชีแ้จง

ข้อเท็จจริงท่ีถกูต้องได้ หำกเห็นวำ่มีกำรใช้หรือให้ข้อมลูท่ีคลำดเคล่ือน 
 3.5.3  กำรปฏิบตัติอ่ส่ือมวลชน 
  -  นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลและเปิดโอกำสให้ส่ือมวลชนได้รับทรำบข้อมูลตำมควำม

เหมำะสม 
   -  นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรใช้เง่ือนไขในกำรท ำธุรกิจกับส่ือมวลชน เช่น กำรลงโฆษณำในส่ือ 

เพ่ือให้ส่ือมวลชนน ำเสนอขำ่วหรือให้ควำมเห็นในเชิงบวกแก่บริษัทฯ 
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  -  นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่ส่ือมวลชนเพ่ือจงูใจหรือโน้มน้ำวให้
ส่ือมวลชนเขียนบทควำมหรือขำ่วให้แก่บริษัทฯ ในเชิงสร้ำงขำ่วท่ีไมเ่ป็นจริง 

 3.5.4  กำรปฏิบตัติอ่หนว่ยงำนทำงกำร 
  -  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมลูแก่หนว่ยงำนทำงกำรตำท่ีถกูร้องขอ 
  -  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมลูแก่หนว่ยงำนทำงกำรตำมท่ีถกูร้องขอ 
 3.5.5  กำรปฏิบตัติอ่บคุคลภำยในองค์กร 
  -  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรประสำนงำนให้ผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้พบปะกบัผู้ มีสว่นได้เสียตำ่งๆ ตำม

โอกำสท่ีสมควร 
  -  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรได้รับทรำบถึงข้อมลูตำ่งๆ ท่ี

จะช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บริษัทฯ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ 
ควำมเห็นจำกนกัวิเครำะห์และนกัลงทนุ และข้อมลูควำมเคล่ือนไหวในตลำดทนุ เป็นต้น 

 3.5.6  กำรปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ เชน่ สถำบนักำรเงินและบริษัท Credit Rating 
  -  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ข้อมูลแก่ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ในระดบัท่ีเท่ำเทียมกัน ยกเว้นแตมี่ควำม

จ ำเป็นอ่ืนใดในกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น ต้องให้ข้อมลูภำยในประกอบกำรขอสินเช่ือโครงกำรจำก
สถำบนักำรเงิน ในกรณีนี ้นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมระมดัระวงัและต้องขอให้
ผู้ ท่ีได้รับข้อมลูภำยในลงนำมในสญัญำรักษำควำมลบัไว้ด้วย 

 

4.  การปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

 4.1  นักลงทุนสมัพันธ์ควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น กำรใช้
ทรัพย์สินหรือข้อมลูของบริษัทเพ่ือประโยชน์สว่นตน 

 4.2  นกัลงทุนสมัพนัธ์ไม่ควรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกควำมสมัพนัธ์และข้อมลูท่ีได้จำกกำรท ำหน้ำท่ี
นกัลงทนุสมัพนัธ์ให้แก่บริษัทฯ 

 4.3  นักลงทุนสมัพันธ์ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบใดก็ตำม ในกำรเลือกด ำเนิน
กิจกรรมหรือเข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนภำยนอก เช่น กำรเลือกเข้ำร่วม Roadshow กับเฉพำะบำง
บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีให้สิทธิประโยชน์พิเศษบำงอยำ่ง เป็นต้น 

 4.4  นกัลงทนุสมัพนัธ์พงึปฏิบตัติำมนโยบำยและจรรยำบรรณพนกังำนตำ่งๆ ท่ีบริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ 
 

5.  เร่ืองอ่ืนๆ 
 

 5.1  นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรแตง่กำยให้เหมำะสมกบัสถำนท่ีและกิจกรรมท่ีเข้ำร่วม 
 5.2  นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรให้ข้อมลูในเชิงลบหรือให้ร้ำยแก่บริษัทคูแ่ขง่หรือผู้ มีสว่นได้เสียตำ่งๆ 
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จริยธรรมธุรกิจ 
 

2. จริยธรรมธุรกิจ 
 

2.1 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ด้วยควำมมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพ และมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย ทัง้ในเร่ืองกำรด ำเนินธุรกิจและเร่ืองบคุลำกร บริษัทฯ จึงก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิส ำหรับกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรเฉพำะเร่ือง ผู้บริหำร และพนกังำนเพ่ือยดึถือเป็นพืน้ฐำนในกำรด ำเนินงำน ดงันี ้

 

 1. จริยธรรมต่อผู้ถือหุ้น 
 

 1.1 ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสตัย์ สุจริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมบริสทุธ์ิใจและเป็นธรรม
ตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รำยใหญ่และรำยยอ่ย และเพ่ือผลประโยชน์ของกลุม่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 1.2  บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่ผู้ ถือหุ้น 
 1.3   ปฏิบตัิหน้ำท่ีและตดัสินใจด้วยควำมสำมำรถ และควำมระมดัระวงั โดยกำรประยุกต์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ 

ควำมช ำนำญ และทกัษะกำรบริหำรจดักำรอยำ่งสดุควำมสำมำรถในทกุกรณี 
 1.4   รำยงำนสถำนะและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันสม ่ำเสมอ และครบถ้วน

ตำมควำมเป็นจริง 
 1.5   ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สำธำรณะ 
 1.6   ไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของบริษัทฯ ตอ่ผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 
 1.7   ไมด่ ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะซึง่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
 

 2. จริยธรรมต่อลูกค้า 
 

 2.1 กำรพฒันำธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์อนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทฯ กำรให้บริกำรตำ่งๆ ท่ีมีคณุภำพ และปฏิบตัิ
ตำมสัญญำ ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อลูกค้ำ อย่ำงโปร่งใส และเท่ำเทียมกัน ในกรณีท่ีจะไม่
สำมำรถปฏิบตัิได้ต้องรีบเจรจำกบัลกูค้ำ เป็นกำรล่วงหน้ำเพ่ือร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิด
ควำมเสียหำย 

 2.2   มุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ใจให้กับลูกค้ำให้ได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพท่ีดีเลิศ 
ภำยใต้ควำมปลอดภยัและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม รวมทัง้ยกระดบัมำตรฐำนให้สงูขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง 

 2.3   เปิดเผยข้อมลูขำ่วสำรเก่ียวกบักำรบริกำรอย่ำงครบถ้วนถกูต้อง ทนัตอ่เหตกุำรณ์ และไม่บดิเบือนข้อเท็จจริง 
รวมทัง้รักษำสมัพนัธภำพท่ีดีและยัง่ยืน 

 2.4   จดัระบบกำรบริกำรลูกค้ำ และเปิดช่องทำงกำรส่ือสำร เพ่ือให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนควำมไม่พอใจ และ      
และด ำเนินกำรอยำ่งดีท่ีสดุ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรลกูค้ำอย่ำงรวดเร็ว 
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 2.5   ให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของลูกค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ และไม่น ำข้อมูลดงักล่ำวมำ      
ใช้เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 

 

 3. จริยธรรมต่อคู่ค้า 
 

 3.1 ปฏิบตัติำมสญัญำ ข้อตกลง และเง่ือนไขตำ่งๆ ท่ีมีตอ่คูค้่ำอยำ่งเคร่งครัดโปร่งใส และเทำ่เทียมกนั 
 3.2   ไมเ่รียกร้อง ไมรั่บ ไมจ่ำ่ยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกบัคูค้่ำโดยไมส่จุริต 
 3.3   ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขได้จะรีบแจ้งให้คู่ค้ำทรำบล่วงหน้ำเพ่ือร่วมกันพิจำรณำหำแนว

ทำงแก้ไขปัญหำด้วยหลกัแหง่ควำมสมเหตสุมผล 
 

 4. จริยธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า 
 

 4.1 ปฏิบตัิตอ่คู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนท่ี
เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่ำย 

 4.2 ประพฤตปิฏิบตัภิำยใต้กรอบกตกิำของกำรแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม 
 4.3  ไมแ่สวงหำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมำะสม 
 4.4  ไมท่ ำลำยช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยกำรกลำ่วหำในกำรร้ำย โดยปรำศจำกควำมจริง 
 

 5. จริยธรรมต่อเจ้าหนี ้
 

 5.1 ปฏิบตัติำมสญัญำ ข้อตกลง และเง่ือนไขตำ่งๆ ท่ีมีตอ่เจ้ำหนีอ้ยำ่งเคร่งครัดโปร่งใสและเทำ่เทียมกัน 
 5.2   รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ  ด้วยควำมซ่ือสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลำให้แก่เจ้ำหนีอ้ย่ำง         

สม ่ำเสมอ   
 5.3 ในกรณีท่ีจะไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไข จะรีบแจ้งและเจรจำกบัเจ้ำหนีเ้ป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือร่วมกันหำ

แนวทำงแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดควำมเสียหำย 
 
 6. จริยธรรมต่อพนักงาน 
 

 6.1 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบตั ิ
งำนของพนกังำนแตล่ะคน 

 6.2  กำรแต่งตัง้ กำรโยกย้ำย รวมทัง้กำรให้รำงวัล และกำรลงโทษพนักงำน ต้องกระท ำด้วยควำมเสมอภำค 
บริสทุธ์ิใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม รวมทัง้กำรกระท ำ หรือกำร
ปฏิบตัขิองพนกังำนนัน้ๆ 

 6.3  ปฏิบตัิต่อพนักงำนบนพืน้ฐำนแห่งควำมยุติธรรม และให้ควำมส ำคญัต่อกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
และควำมสำมำรถของพนกังำน โดยให้โอกำสกบัพนกังำนอยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 
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 6.4   ปฏิบตัติำมกฎหมำย และข้อบงัคบัตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 
 6.5   ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยแก่ชีวิต  สุขภำพ ร่ำงกำย และทรัพย์สินของ

พนกังำนอยูเ่สมอ 
 6.6   บริหำรงำนโดยหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ ไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงในกำรปฏิบัติ

หน้ำท่ีของพนกังำน 
 6.7   รับฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของพนกังำนทกุระดบัอยำ่งเทำ่เทียมและเสมอภำค 
 6.8   สง่เสริมให้พนกังำนเข้ำใจในเร่ืองจริยธรรมและบทบำทหน้ำท่ี เพ่ือสง่เสริมให้เกิดพฤตกิรรมท่ีอยูใ่นกรอบของ

จริยธรรมอยำ่งทัว่ถึงทัง้บริษัทฯ 
 6.9   ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรท ำงำน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำของหน่วยงำน

และบริษัทฯ โดยรวม 
 6.10  สง่เสริมให้พนกังำนได้รับกำรอบรมเพิ่มเตมิในสำขำวิชำท่ีเก่ียวข้องกบัหน้ำท่ีกำรงำน 
 6.11  สง่เสริมให้พนกังำนเป็นคนดี มีคณุธรรม ปฏิบตัติำมกฎหมำย 
 

 7. จริยธรรมต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

 7.1 ไมก่ระท ำกำรใดๆ ท่ีสง่ผลเสียหำยตอ่ทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดล้อมเกินกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 7.2   ไมส่นบัสนนุกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภยัตอ่สงัคม หรือศีลธรรมอนัดีงำม และ/หรือ เป็นกำรสง่เสริมอบำยมขุ 
 7.3 ให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมของชมุชน และสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพฒันำสงัคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมมุ่ง

สร้ำงสรรค ์และอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 7.4   ให้กำรสนับสนุนในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสำธำรณประโยชน์  อำทิ กำรลดกำรใช้พลังงำน และทรัพยำกร 

ธรรมชำต ิเป็นต้น 
 7.5   ปลกูฝังจิตส ำนกึควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ และพนกังำนทกุระดบัอยำ่ง

ตอ่เน่ือง 
 7.6   ให้ควำมร่วมมือและควบคมุให้มีกำรปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง 
 7.7   ให้กำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพต่อเหตกุำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม   

อันเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มท่ีกับเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐ และ
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

 7.8 จดัให้มีระบบร้องทกุข์ในเร่ืองท่ีอำจมีผลกระทบตอ่ชมุชนด ำเนินกำรตรวจสอบสำเหตปุรับปรุงแก้ไข และแจ้ง
ผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้ ร้องทกุข์ทรำบในเวลำอนัควร 

 7.9   สง่เสริมให้มีกำรอนรัุกษ์พลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์ตอ่ชนรุ่นหลงั 
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2.2  จริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
 

 1.   พนกังำนทกุระดบัของบริษัทฯ ต้องท ำควำมเข้ำใจกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัหน้ำท่ี และ ควำมรับผิดชอบของตน
โดยตรงให้ถ่ีถ้วน และปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัด หำกไม่แน่ใจให้ขอค ำปรึกษำจำกส ำนกักฎหมำย ห้ำมปฏิบตัิ
ไปตำมควำมเข้ำใจของตนเองโดยไมมี่ค ำแนะน ำ 

 2.   บริษัทฯ จดัรวบรวมกฎหมำย กฎและระเบียบของทำงรำชกำรให้เป็นหมวดหมู่  เพ่ือให้พนกังำนศึกษำและให้
กำรอบรมด้ำนกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องแก่พนกังำนอยำ่งเหมำะสมพอควร 

 3.   บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตำมหลกัสิทธิมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครัด ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลกัสิทธิมนุษยชน
สำกลแก่พนกังำน เพ่ือน ำไปปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินงำน และไม่สนบัสนนุกิจกำรท่ีละเมิดหลกัสิทธิ
มนษุยชนสำกล 

 4.   เม่ือพนกังำนต้องไปปฏิบตัิงำนในต่ำงประเทศ พนกังำนควรศึกษำกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ  
วฒันธรรมของประเทศปลำยทำงก่อนกำรเดินทำง เพ่ือให้แน่ใจว่ำโครงกำรตำ่งๆ ของบริษัทฯ กำรบริกำร และ 
อุปกรณ์และเอกสำรท่ีน ำไปด้วย รวมถึงเอกสำรในกำรเดินทำง วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำง และกำร
ปฏิบตัิงำนในประเทศปลำยทำงไม่ผิดกฎหมำยไม่ขดัตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของประเทศ
ปลำยทำง 

 

2.3 จริยธรรมว่าด้วยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและการเป็นกลางทางการเมือง  
 

บริษัทฯ เคำรพควำมแตกตำ่งด้ำนวฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน โดยไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็น
กำรขดัตอ่วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีนัน้ๆ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงันี ้
 

 1.   บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมและไม่ฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใด     
พรรคกำรเมืองหนึง่ หรือผู้ มีอ ำนำจทำงกำรเมืองคนใดคนหนึง่ 

 2.   บริษัทฯ ไม่น ำเงินทนุ หรือทรัพยำกรของบริษัทฯ ไปใช้ในกำรสนบัสนนุแก่พรรคกำรเมือง หรือนกักำรเมืองใดๆ
ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

 3.   บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในกำรหำเสียง หรือ โฆษณำให้พรรคกำรเมือง หรือนกักำรเมืองใดๆ ในพืน้ท่ีของบริษัทฯ 
รวมถึงไมใ่ช้ทรัพยำกรและทรัพย์สินของบริษัทฯ ในกำรนัน้ 

 4.   บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังำนทกุระดบัไปใช้สิทธิเลือกตัง้ตำมรัฐธรรมนญู ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมมี่นโยบำยท่ีจะให้กำร
สนบัสนนุทำงกำรเงินไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมแก่นกักำรเมือง หรือพรรคกำรเมืองใดๆ เพ่ือผลประโยชน์
ของนกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองนัน้ๆ 

 5.   พนกังำนทกุระดบัของบริษัทฯ สำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองท่ีพึงมีโดยเป็นกำรกระท ำในนำมของแตล่ะบคุคล 
รวมทัง้ไม่ใช้ต ำแหน่งในบริษัทฯ หรือช่ือ หรือตรำบริษัทฯ ชกัจงูผู้ อ่ืนให้จ่ำยเงินอดุหนนุ หรือให้กำรสนบัสนนุแก่
นกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใดๆ 

 6.   ยดึมัน่ในระบอบประชำธิปไตย และสง่เสริมให้พนกังำนใช้สิทธิเลือกตัง้ตำมรัฐธรรมนญู 
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2.4 จริยธรรมว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

กำรกระท ำใดๆ ของบริษัทฯ จะยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ  เป็นส ำคญั และจะไมเ่ก่ียวข้องในกิจกรรมท่ีอำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงันี ้
 1.   พนกังำนทุกระดบัของบริษัทฯ ต้องตดัสินใจเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือผลประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ 
 2.   กำรกระท ำและกำรตดัสินใจใดๆ ของพนักงำนทุกระดบัจะต้องปรำศจำกอิทธิพลของควำมต้องกำรส่วนตวั

หรือของบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังำนนัน้ๆ ไม่วำ่โดยสำยเลือด หรือของบคุคลอ่ืนท่ีรู้จกัสว่นตวัเป็นกำรเฉพำะ 
และใช้รำคำท่ียตุธิรรม เหมำะสม เสมือนท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก เม่ือต้องตดัสินใจ หรืออนมุตัริำยกำรท่ี
อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้รำยงำนผู้บงัคบับญัชำ หรือ ผู้ มีส่วนร่วมในกำรอนมุตัิ และให้ถอนตวั
จำกกำรมีสว่นร่วมในรำยกำรนัน้ๆ 

 3.   พนกังำนทกุระดบัของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตำมระเบียบวิธีของบริษัทฯ ตำมมำตรฐำนเดียวกัน โดยปฏิบตัิงำน
ให้เต็มเวลำให้แก่บริษัทฯ อยำ่งสดุก ำลงัควำมสำมำรถ โดยไมเ่บียดบงัเวลำในงำนไปท ำธุรกิจอ่ืนใดภำยนอกท่ี
ไมเ่ก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

 4.   พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องหลีกเล่ียงกำรมีส่วนเก่ียวข้องทำงกำรเงิน และ/หรือ ควำมสัมพันธ์กับ 
บคุคลภำยนอกอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
หรือขดัขวำงกำรปฏิบตังิำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 5.   กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีและกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรเฉพำะเร่ือง ผู้บริหำร และพนกังำนทุก
คนจะต้องไมข่ดักบัผลประโยชน์หลกัของบริษัทฯ 

 

2.5  จริยธรรมว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บริษัทฯ ยดึถือแนวทำงดงัตอ่ไปนี ้ในกำรด ำเนินงำนให้รำยกำรท่ีเก่ียวข้องกนั เป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 
 

 1.   คณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย ว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินท่ี
ส ำคญัของบริษัทฯ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

 2.   ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกันภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกนัอยำ่งเคร่งครัด 

 3.   ในกรณีท่ีจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง ให้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั และให้ท ำ
รำยกำรนัน้เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนท่ีเก่ียวข้อง
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กบัรำยกำรนัน้ๆ ต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนมุตัิ และต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียให้คณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือ ผู้บงัคบับญัชำรับทรำบด้วย 

 

2.6 จริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน 
  
กำรป้องกันข้อมูลภำยในมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อควำมส ำเร็จของบริษัทฯ รวมทัง้มีควำมส ำคญัต่อควำมมัน่คงใน
อำชีพกำรงำนของพนกังำนทกุคนด้วย เพ่ือให้กำรให้ข้อมลูข่ำวสำรตอ่บคุคลภำยนอกเป็นไปในแนวทำงท่ีจะไม่เกิดผล
เสียหำยตอ่ธุรกิจและช่ือเสียงของบริษัทฯ จึงก ำหนดให้มีจริยธรรมเก่ียวกบักำรรักษำควำมลบัและกำรใช้ข้อมลูภำยใน 
ดงันี ้
 

 1.   พนักงำนทุกระดบัของบริษัทฯ ควรรักษำข้อมูลภำยใน และเอกสำรท่ีไม่สำมำรถเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก   
อันน ำไปสู่กำรแสวงหำผลประโยชน์ เพ่ือตนเอง หรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทำงมิชอบ เช่น ข้อมูลท่ีมี
ผลกระทบตอ่รำคำหุ้น ควำมลบัทำงกำรค้ำ สตูรกำรประดษิฐ์คดิค้นตำ่งๆ ซึง่ถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ 

 2.   พนกังำนทกุระดบัของบริษัทฯ จะไมน่ ำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัไปใช้ เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอ่ืน 
 3.   พนกังำนทกุระดบัของบริษัทฯ ท่ีได้รับข้อมลูสว่นบคุคลต้องเก็บรักษำ หรือใช้ข้อมลูดงักลำ่วอยำ่งระมดัระวงั 
 4.   บริษัทฯ ก ำหนดให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับคู่สัญญำ และข้อตกลงท่ีมีไว้กับคู่สัญญำถือเป็นควำมลับท่ีไม่อำจ

เปิดเผยให้บคุคลอ่ืน เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำกบริษัทฯ และคูส่ญัญำเทำ่นัน้ 
 5.   บริษัทฯ ควรจดัให้มีมำตรกำรและระบบควบคมุดแูลข้อมูลบริษัทฯ ภำยในฝ่ำยหรือแผนกของตนอย่ำงรัดกุม   

เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ข้อมลูภำยในท่ีส ำคญัของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำร    
โดยให้ถือว่ำมำตรกำรและระบบควบคมุนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของมำตรกำรควบคมุควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของบริษัทฯ 
ด้วย 

 6.   บริษัทฯ มอบหมำยให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผู้บงัคบับญัชำในล ำดบัขัน้ต่ำงๆ ท่ีจะต้องควบคุม 
ดแูลไมใ่ห้มีกำรร่ัวไหลของข้อมลู และข่ำวสำรท่ีส ำคญัของบริษัทฯ ออกสู่ภำยนอก โดยพนกังำนในสำยบงัคบั
บญัชำของตนก่อนกำรเผยแพร่ข้อมลูอย่ำงเป็นทำงกำรของบริษัทฯ 

 7.   กำรใช้ข้อมลูภำยในร่วมกนัของพนกังำนจะต้องอยูใ่นกรอบหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบเท่ำท่ีพนกังำนพงึได้รับ
มอบหมำยเทำ่นัน้ 

 8.   พนักงำนทุกระดบัของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลบัของบริษัทฯ แม้พ้นสภำพ หรือสิน้สุดกำร
ปฏิบตัหิน้ำท่ีไปแล้ว 
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2.7 จริยธรรมว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 

บริษัทฯ ก ำหนดให้กำรให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดเป็นไปตำมกำรกระท ำในวิสยัท่ีสมควร 
แตต้่องไมมี่อิทธิพลตอ่กำรตดัสินใจของบริษัทฯ จงึก ำหนดแนวปฏิบตั ิดงันี ้
 

 1.   พนกังำนทกุระดบั และ/หรือ ครอบครัว ไม่เรียกร้องของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้ รับเหมำ 
ผู้ ค้ำ ผู้ขำย ผู้ ร่วมทนุ หรือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 2.   ในกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชำพิจำรณำว่ำไม่สมควรรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อ่ืนใด ให้ส่งคืนแก ่
ผู้ให้โดยทนัที ถ้ำไมส่ำมำรถสง่คืนได้ให้สง่มอบแก่ผู้บงัคบับญัชำ เพ่ือให้เป็นสิทธิของบริษัทฯ 

 3.   ของขวญัท่ีมอบให้แก่บริษัทฯ และมีคณุคำ่แก่กำรระลึกถึงเหตกุำรณ์ท่ีส ำคญัๆ ของบริษัทฯ เช่น เม่ือมีกำรลง
นำมสัญญำร่วมทุนต่ำงๆ ของบริษัทฯ เม่ือมีกำรรับรำงวัลต่ำงๆ หรือของท่ีระลึกจำกกำรร่วมในกิจกรรม
ชว่ยเหลือสงัคม ฯลฯ อนญุำตให้พนกังำนทกุระดบัรับแทนบริษัทฯ ได้ 

 4.   พนกังำนทกุระดบัของบริษัทฯ ไม่ควรมอบของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชำ และผู้บงัคบับญัชำจะยินยอม หรือรู้เห็น
เป็นใจให้ญำติของตนรับของขวญัจำกพนกังำนท่ีเป็นผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชำมิได้ เว้นแตก่รณีปกติประเพณีนิยม
ท่ีมีกำรให้ของขวญัแก่กนั แตต้่องมีรำคำหรือมลูคำ่ไมเ่กิน 3,000 บำท (สำมพนับำท) 

 5.  กรณีกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับทัง้จำกในประเทศ หรือจำกต่ำงประเทศท่ีมี 
มูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท (สำมพันบำท) ไม่ว่ำจะระบุเป็นของส่วนตวัหรือไม่ แต่จ ำเป็นต้องรับไว้เพ่ือรักษำ
ไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงบคุคล ผู้ รับจะต้องรำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำทรำบ โดยเร็ว และ 
ถ้ำผู้บงัคบับญัชำเห็นวำ่ไม่มีเหตท่ีุจะอนุญำตให้ผู้ รับยึดถือไว้เป็นประโยชน์ส่วนบคุคล ผู้ รับต้องส่งมอบให้กับ
ผู้บงัคบับญัชำ เพ่ือให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์นัน้ตกเป็นของบริษัทฯ ทนัที 

 6.   พนกังำนทกุระดบัของบริษัทฯ ไม่ควรให้ หรือรับหรือสญัญำว่ำจะให้ หรือจะรับประโยชน์หรือสิ่งมีคำ่ใดๆ เพ่ือ
จงูใจให้ปฏิบตั ิหรือละเว้นกำรปฏิบตั ิรวมทัง้กำรกระท ำใดๆ ท่ีเข้ำขำ่ยดงักลำ่ว 

 7.   กำรรับของขวญั ของช ำร่วย เชน่ ชดุปฏิทิน ชดุสมดุโน้ต มีมลูคำ่ไมเ่กินสำมพนับำท 
 8.   กำรให้ของขวญั ของช ำร่วย เชน่ ชดุปฏิทิน ชดุสมดุโน้ต มีมลูคำ่ไมเ่กินสำมพนับำท 

 
2.8 จริยธรรมว่าด้วยการส่ือสารทางการตลาด 
 

กำรส่ือสำรทำงกำรตลำดมีส่วนส ำคญัในกำรสร้ำงคำ่นิยมท่ีดีของบริษัทฯ ต่อสงัคม โดยแนะน ำนวตักรรมของบริษัทฯ 
ไปสูป่ระชำชน บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏิบตัด้ิำนกำรส่ือสำรทำงกำรตลำด ดงันี ้
 

 1.   บริษัทฯ ควรละเว้นกำรให้ข้อมลูท่ีบดิเบือน หรือบกพร่องไมส่มบรูณ์ 
 2.   บริษัทฯ ควรละเว้นกำรโฆษณำท่ีเป็นเท็จ หรือท่ีอำจก่อให้เกิดกำรเข้ำใจผิด 
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 3.   บริษัทฯ ควรละเว้นกำรโฆษณำ หรือให้ขำ่วสำรตอ่ส่ือมวลชนท่ีบดิเบือนควำมจริง หรือผิดวฒันธรรม ศีลธรรม
อนัดีงำม หรือเป็นกำรให้ร้ำยปำ้ยสีคูแ่ขง่ขนัไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

 

2.9 จริยธรรมว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ทรัพย์สินทำงปัญญำถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีคำ่มำกท่ีสดุอย่ำงหนึ่งของบริษัทฯ และส ำคญัตอ่กำรรักษำควำมได้เปรียบใน
กำรแข่งขนัในเชิงธุรกิจ เอกลกัษณ์ตรำสินค้ำประกอบด้วยช่ือของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
เคร่ืองหมำยกำรบริกำร ควำมลบัทำงกำรค้ำ ขัน้ตอนท ำงำน นวตักรรม เนือ้หำ และ สิทธิโดยชอบธรรมตำ่งๆ เป็นเร่ือง
ส ำคญัอย่ำงมำกท่ีบริษัทฯ จะต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่ำนี ้และให้เกียรติต่อทรัพย์สินเช่นนีข้องบุคคลอ่ืนด้วย จึงได้
ก ำหนดแนวปฏิบตั ิดงันี ้
 

 1.   บริษัทฯ ต้องด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมำย ข้อบงัคบั และข้อผูกพันตำมสัญญำท่ีเก่ียวกับสิทธิใน 
ทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีถกูต้อง รวมถึงสิทธิบตัรลิขสิทธ์ิ ควำมลบัทำงกำรค้ำและข้อมลูกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ 

 2.   บริษัทฯ จะไมล่ะเมิด หรือ น ำสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีถกูต้องไปใช้ในทำงท่ีผิด 
 3.   พนักงำนทุกระดบัของบริษัทฯ ท่ีมีหน้ำท่ีรักษำควำมลับทำงกำรค้ำ สูตรลบัทำงกำรค้ำ กระบวนกำรท ำงำน    

หรือวิธีกำรประกอบธุรกิจท่ีเป็นควำมลบัจะต้องรักษำควำมลบันัน้ๆ ให้ปลอดภัยท่ีสุด และปอ้งกนัมิให้ข้อมูล
เหลำ่นัน้ร่ัวไหล 

 4.   พนกังำนทกุระดบัของบริษัทฯ ต้องเคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้ อ่ืน ไม่น ำผลงำนของผู้ อ่ืนแม้เพียง
บำงสว่นไปใช้เป็นประโยชน์สว่นตน โดยไมไ่ด้รับอนญุำต หรือให้คำ่ตอบแทนแก่เจ้ำของงำนเสียก่อน 

 

2.10 จริยธรรมว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

บริษัทฯ จดัให้มีเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยพนกังำนทกุระดบัต้องใช้สิ่งเหล่ำนี ้
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และระมดัระวงัมิให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏิบตัด้ิำนกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรส่ือสำร ดงันี ้
 

 1.   พนักงำนทุกระดบัของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิงำนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หำกปฏิบัต ิ
หน้ำท่ีบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภำยนอกส ำนักงำนให้ตรวจสอบลิขสิทธ์ิก่อนทุกครัง้ ห้ำมติดตัง้ หรือใช้งำน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธ์ิไมถ่กูต้องในส ำนกังำนโดยเด็ดขำด 

 2.   พนักงำนทุกระดบัของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนให้เป็นควำมลบัไม่บอกบุคคลอ่ืน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้ำถึงรหัสผ่ำนของตน รวมทัง้ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต หรือเข้ำไปยังเว็บไซต์ท่ีไม่คุ้นเคย  อันอำจ
ก่อให้เกิดอนัตรำยตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 
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4. นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดวิสยัทศัน์ท่ีจะด ำเนินธุรกิจเชิงบรูณำ เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่ำงเหมำะสม โดยค ำนึงถึง ดลุยภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมและสงัคมโดยรวม เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์และก้ำวสู่
องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ บริษัทฯ จึงก ำหนดนโยบำยคุณภำพ อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและควำม
รับผิดชอบต่อสงัคม โดยจดัสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมและใช้อย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำย
มำตรฐำนและข้อก ำหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สำมำรถบริหำรจดักำรให้กำรด ำเนินงำนบรรลวุตัถุประสงค์ และเปำ้หมำย
ด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัยควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมท่ีอำจส่งผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มุง่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและสนบัสนนุกำรพฒันำสงัคมอยำ่งยัง่ยืน ดงันี ้
 

 1.   พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ท่ีมีคณุภำพ และให้บริกำรท่ีตอบสนองตอ่ควำมคำดหวงั และควำมพึงพอใจแก่ลกูค้ำ 
โดยปฏิบตัิตำมนโยบำยด้ำนคณุภำพ อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัสิ่งแวดล้อม และควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม
ของบริษัทฯ และสอดคล้องตำมกฎหมำยระเบียบข้อบงัคับของรำชกำร  มำตรฐำน และข้อก ำหนดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

 2.   วำงแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบ ควบคุม และลดควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรปฏิบตัิงำนทัง้ด้ำน
กำยภำพ (Physical) เคมี  (Chemical) ชีวภำพ (Biological) และจิตสังคม  (Psychosocial) เพ่ือป้องกัน
อบุตักิำรณ์ท่ีอำจสง่ผลให้เกิดกำรบำดเจ็บ และควำมเจ็บป่วยของผู้ปฏิบตังิำน 

 3.   ควบคมุ และลดผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้จำกกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตำมมำตรฐำนสำกลทัง้ทำง
น ำ้ อำกำศ เสียง ควำมร้อน ขยะมลูฝอยและกำกของเสีย นโยบำยส ำคญัและระเบียบปฏิบตัิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 4.   ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำ และปรับปรุงแก้ไขแนวนโยบำยให้ทันสมัยอย่ำงต่อเน่ือง  สำมำรถรองรับกำร
เปล่ียนแปลงของกฎหมำย กำรพฒันำทำงด้ำนเทคโนโลยี กำรใช้พลงังำน สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อม และสภำพ
สงัคมท่ีเปล่ียนแปลง 

 5.   ส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำ  และยกระดับ
คณุภำพ อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยกำรส่ือสำรแนวปฏิบตัิ
ให้เป็นท่ีเข้ำใจทัว่ทัง้องค์กร และเผยแพร่สูส่ำธำรณะ 
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5. นโยบายด้านการควบคุมภายใน 
 

บริษัทฯ มีนโยบำยให้ทกุหน่วยงำนท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ และ
เปำ้หมำยของบริษัทฯ มีกำรดแูลรักษำ และใช้ทรัพย์สินอยำ่งประหยดัและเหมำะสม มีระบบกำรควบคมุภำยในรวมทัง้
กำรประเมิน และบริหำรควำมเส่ียงท่ีรัดกมุต่อเน่ืองมีประสิทธิภำพ โดยเจ้ำของหน่วยงำนจะต้องมีระบบกำรท ำงำนท่ี
เป็นมำตรฐำนท่ีดีและมีกำรควบคมุภำยใน เพ่ือปอ้งกนัเหตกุำรณ์อนัไม่พึงประสงค์ท่ีอำจจะสร้ำงควำมเสียหำยให้กับ
บริษัทฯ ได้ และพัฒนำให้พนักงำนในหน่วยงำนมีควำมรู้สึกร่วมในอนัท่ีจะปฏิบตัิงำนตำมวิธีปฏิบตัิงำนท่ีเหมำะสม  
รวมถึงระเบียบและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง และพร้อมท่ีจะให้บริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบกำรท ำงำนได้ตลอดเวลำ 
โดยบริษัทฯ มีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิดงันี ้
 

 1.   ก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรทกุระดบัท่ีจะต้องดแูล และตรวจสอบระบบกำรท ำงำน
ภำยในหน่วยงำนของตนให้มีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมระเบียบกำรปฏิบตัิงำน โดยมีระบบกำรควบคมุ
ภำยในท่ีรัดกุมสำมำรถตรวจสอบได้ และทกุหน่วยงำนจะต้องจดัท ำคู่มือก ำหนดระเบียบกำรปฏิบตัิงำนเป็น
บรรทดัฐำนส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรในสว่นงำนท่ีอยู่ในควำมดแูลของตน โดยถือปฏิบตัิตำมนโยบำยคณุภำพ
ของบริษัทฯ นโยบำยส ำคญัและระเบียบปฏิบตัิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 2.   แนวทำงกำรควบคุมภำยในท่ีมีกำรประเมิน และบริหำรควบคุมควำมเส่ียงเป็นแนวทำงท่ีจะช่วยให้แต่ละ
หน่วยงำนมีกำรประเมินควำมเส่ียงในงำนท่ีตนเองรับผิดชอบ และหำทำงควบคมุด้วยกำรลดผลกระทบ หรือ 
ลดโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยบริษัทฯ ต้องกำรให้พนกังำนทกุระดบัชัน้มีส่วนร่วมในกำรประเมิน 
และควบคมุควำมเส่ียงโดยทัว่กนั เพ่ือชว่ยกนัปอ้งกนัควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

 3.   ผู้ตรวจสอบภำยในจะเป็นผู้สนบัสนนุผู้บริหำรทกุหน่วยงำนในกำรจดัให้มีกำรควบคมุภำยในในทุกหน่วยงำน    
และด ำเนินกำรตรวจสอบเป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้แน่ใจว่ำทุกหน่วยงำนมีระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ และมีกำรปฏิบัติตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนดอย่ำงต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ ซึ่งจะน ำไปสู่กำร
ปรับปรุงระบบงำนให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

 4.   แนวทำงกำรตรวจสอบประเมินผลจะเน้นไปในลกัษณะท่ีสร้ำงสรรค์ และปรับปรุงระบบงำนให้ดีขึน้ รำยงำนท่ี
ผู้ ตรวจสอบภำยในจัดท ำขึน้  ซึ่งฝ่ำยท่ีเป็นเจ้ำของระบบงำนมีควำมเห็นสอดคล้องด้วยกันแล้ว  จะน ำไป
พิจำรณำในคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนท่ีจะน ำไปปฏิบัติต่อไป หำกปรำกฏว่ำมี 
ระบบงำนในหน่วยงำนใดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพหรือรัดกุมมำกยิ่งขึน้  ขอให้ถือเป็นหน้ำท่ีของ
ทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องรีบด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือว่ำหน้ำท่ีดงักล่ำวเป็นส่วนหนึ่ง
ของงำนท่ีหนว่ยงำนนัน้ๆ รับผิดชอบ และถือเป็นสว่นหนึง่ในกำรประเมินผลงำนของบคุคลท่ีเก่ียวข้องด้วย 
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6.  นโยบาย และระเบยีบปฏบิัตใินการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

บริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนพนักงำน และผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอนัประกอบด้วยวงจร
เครือข่ำยกำรส่ือสำรข้อมูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และให้ถูกต้องตำมพระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึง
กฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงของข้อมูลท่ี
เพียงพอ 
 

ระเบียบการใช้งาน 
 

1.   นโยบำยและระเบียบปฏิบัติฯ นีค้รอบคลุมถึงพนักงำนบริษัทฯ พนักงำนบริษัทในเครือ และบุคคลอ่ืนท่ีได้รับ
อนญุำตให้ใช้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเช่ือมตอ่กบับริษัทฯ ทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัทฯ 

2.  บริษัทฯ อนญุำตให้เฉพำะพนกังำนของบริษัทฯ พนกังำนบริษัทในเครือ และบคุคลอ่ืนท่ีได้รับอนญุำตให้ใช้บริกำร
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนรำยช่ือผู้ ใช้บริกำรในฐำนข้อมูลกลำงและ
ผู้ใช้บริกำรต้องปฏิบตัติำมนโยบำยและระเบียบปฏิบตัฯิ อยำ่งเคร่งครัด 

3.   กำรให้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีขอบเขตกำรให้บริกำร ดงัตอ่ไปนี ้
3.1  วงจรเครือขำ่ยกำรส่ือสำรข้อมลูและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
3.2  จดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ หรืออีเมล (Electronic Mail) 
3.3  อินทรำเน็ต (Intranet) 
3.4  โปรแกรมมำตรฐำนบนเคร่ืองพีซี (Standard PC Software) 
3.5  บริกำรอินเทอร์เน็ตเว็บและอินเทอร์เน็ตเมล (Internet Web andInternet Mail Service) 
3.6  กำรใช้คอมพิวเตอร์ท ำงำนระยะไกลผำ่นระบบ Remote Access System เชน่  Web Mail 
3.7  โปรแกรมเฉพำะงำน (Specific Application Software) 
3.8  ตอ่เคร่ืองพีซีเข้ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (External Link) 

4.   กำรใช้รหสัผำ่น (Password) 
4.1 ใช้รหสัผ่ำนท่ีเป็นของตนเองในกำรเข้ำใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่ำยตำมสิทธิท่ีได้รับเท่ำนัน้ เพ่ือประโยชน์

ในกำรปอ้งกนัควำมมัน่คงของข้อมลู 
4.2  รักษำควำมลบัของรหสัผ่ำนมิให้ผู้ อ่ืนพบเห็น หรือถูกเปิดเผยโดยง่ำยรวมทัง้เปล่ียนรหสัผ่ำนตัง้ต้น (Initial 

Password) ทนัทีท่ีได้รับจำกระบบหรือผู้ดแูลระบบ 
4.3  เปล่ียนรหสัผำ่นท่ีใช้เข้ำสูเ่ครือขำ่ยทกุๆ 90 วนั 
4.4 รหัสผ่ำนมีควำมยำวไม่ต ่ำกว่ำ 8 ตัวอักษร และยำกต่อกำรคำดเดำประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือ

สญัลกัษณ์ 
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5.   กำรใช้คอมพิวเตอร์ 

5.1 ปิดคอมพิวเตอร์เม่ือเลิกใช้งำน 
5.2    ล็อคหน้ำจอคอมพิวเตอร์ด้วยรหัสผ่ำนโดยใช้  Screensaver กับ Password Protect และออกจำกระบบ

คอมพิวเตอร์ด้วยกำร Log Off หรือ Lock เม่ือละออกจำกหน้ำจอคอมพิวเตอร์นำนเกิน 15 นำที 
5.3   เก็บรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสำมำรถเคล่ือนย้ำยได้สะดวก  (Notebook หรือ PDA) ด้วยควำม

ระมดัระวงัมิให้เกิดกำรสญูหำย เชน่ เก็บในท่ีท่ีปลอดภยัทนัทีท่ีละออกจำกโต๊ะท ำงำน 
5.4   ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในกำรกระท ำควำมผิดต่อบริษัทฯ  หรือผู้ อ่ืน เช่น กำรเข้ำถึงข้อมลูเครือข่ำย 

และระบบสำรสนเทศโดยมิชอบรบกวน หรือก่อควำมร ำคำญต่อกำรท ำงำนของเครือข่ ำย และระบบ
คอมพิวเตอร์ ดกัรับข้อมลู ลกัลอบถอดรหสัผำ่น ปลอมแปลงข้อมลูคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภำพ ข้อควำม หรือ 
เสียงท่ีไม่เหมำะสม รวมทัง้ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรกระท ำสิ่งใดท่ีผิดกฎหมำย หรือกำรกระท ำท่ีส่อเจตนำ
ไปในทำงท่ีผิดจำกพฤตกิรรมกำรใช้งำนปกติ 

5.5   พนักงำนต้องรับผิดชอบในข้อควำม รูปภำพ เสียง หรือแฟ้มข้อมูลท่ีส่งออกจำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
พนกังำนเอง และรับผิดชอบในควำมเสียหำยใดๆ ท่ีจะมีขึน้ หำกมีกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย 

5.6   บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะควบคมุกำรใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ให้เกิดควำมมัน่คงตอ่ระบบข้อมลูสำรสนเทศ 
และไม่อนุญำตให้พนักงำนแก้ไขเปล่ียนแปลงค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ของเคร่ือง เช่น  Computer name,  
System Configuration, Program Configuration และหำกต้องกำรเปล่ียนแปลงค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ของ
เคร่ืองจะต้องได้รับอนุญำตโดยผู้ มีอ ำนำจ และส่งให้เจ้ำหน้ำท่ีดู แลท่ีระบบ (Administrator) เป็นผู้
เปล่ียนแปลง 

5.7   บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญำตให้พนักงำนติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอิสระ เว้นแต่พนักงำนัน้ 
ปฏิบตัหิน้ำท่ีในงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรติดตัง้โปรแกรม หรือได้รับอนญุำตสิทธิจำกบริษัทฯ แล้ว 

6.  กำรใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
6.1   ใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตำมมำตรฐำนท่ีบริษัทฯ ก ำหนด ทัง้นี  ้ยกเว้นกำรใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในงำน

ด้ำนปฏิบตังิำน งำนวิจยั หรืองำนเฉพำะทำงท่ีหนว่ยงำนได้จดัหำไว้ใช้เอง 
6.2   ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หำกเกิดกำรฟ้องร้องจำกผู้ เสียหำยแล้ว พนักงำนผู้ละเมิดต้อง

รับผิดชอบควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 
6.3   ไมท่ ำกำรผลิต หรือครอบครอง หรือจ ำหนำ่ยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ท่ีไมเ่หมำะสม หรือผิดกฎหมำย 
6.4   บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะเข้ำตรวจสอบข้อมูลท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีพนักงำนใช้หำกมีเหตุต้องสงสัยว่ำพนักงำน

กระท ำกำรท่ีอำจสง่ผลกระทบในทำงเสียหำยตอ่บริษัทฯ 
7.  กำรใช้อินเทอร์เน็ต 

7.1 ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือหำประโยชน์ในเชิงธุรกิจเป็นกำรส่วนตวั ไม่เผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่เหมำะสม ไม่เข้ำสู่
เว็บไซต์ท่ีไม่เหมำะสม เช่น เว็บไซต์กำรพนนั เว็บไซต์ท่ีขดัตอ่ศีลธรรม เว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หำตอ่ต้ำนชำติศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ หรือเว็บไซต์ท่ีเป็นภยัตอ่สงัคม 
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7.2   ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ Download ข้อมูล หรือโปรแกรมท่ีผิดกฎหมำย หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำน 

เชน่ ภำพยนตร์ เพลง เกม เป็นต้น 
7.3   ระมัดระวังในกำรใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ื อเข้ำสู่  Web Board และต้องไม่อ้ำงช่ือบริษัทฯ ใน Web  Board 

สำธำรณะ 
7.4  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปิดกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ท่ีไม่เหมำะสม หรือท่ีกระทบกับกำรท ำงำนเครือข่ำยของ   

บริษัทฯ ได้ 
8.  กำรรับ - สง่จดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail) 

8.1 ระมัดระวงักำรใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ โดยป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ  หรือสร้ำงควำม
ขัดแย้งระหว่ำงบริษัทฯ กับบุคคลอ่ืนๆ หรือสร้ำงควำมเข้ำใจผิด หรือละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน  หรือ สร้ำงควำม
ร ำคำญตอ่ผู้ อ่ืน หรือผิดกฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรม รวมทัง้ไม่แสวงหำผลประโยชน์ หรืออนญุำตให้ผู้ อ่ืน
แสวงหำผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจำกกำรใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ในเครือข่ำย เช่น กำรส่งจดหมำย
อิเล็กทรอนิคส์ลกูโซ ่กำรสง่จดหมำยอิเล็กทรอนิคส์เพ่ือโฆษณำขำยสินค้ำ หรือเผยแพร่ขำ่วสำรท่ีหวงัผลทำง
กำรค้ำ เป็นต้น 

8.2   ไม่ส่งข้อควำม รูปภำพ เสียง หรือแฟ้มข้อมลู กระจำยถึงพนกังำนทกุคนโดยไม่มีเหตผุลทำงธุรกิจเว้นแต่มี
หน้ำท่ีโดยตรงตอ่กำรปฏิบตังิำนโดยข้อควำมท่ีสง่ออกนัน้ต้องเก่ียวข้องกบังำนของบริษัทฯ 

8.3   ใช้ข้อควำมสภุำพ และถกูต้องตำมธรรมเนียมปฏิบตัิในกำรใช้เครือข่ำย หรือใช้ข้อควำมท่ีสภุำพชนทัว่ไปพึง
ใช้ในข้อควำมท่ีสง่ไปถึงบคุคลอ่ืน 

9.  กำรใช้ Instant Messaging (IM) 
9.1   ใช้ IM โดยไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ หรือละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสร้ำงควำมร ำคำญต่อผู้ อ่ืน หรือผิด

กฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรม และไม่แสวงหำผลประโยชน์ หรืออนญุำตให้ผู้ อ่ืนแสวงหำผลประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจจำกกำรใช้ IM 

9.2    ไมส่นทนำหรือสง่ข้อมลูลบัทำงธุรกิจผำ่น IM 
9.3    ไม่ใช้ E-mail Account และรหสัผ่ำนท่ีซ ำ้กับ E-mail Account และรหสัผ่ำนของบริษัทฯ ในกำรลงทะเบียน

ใช้ IM 
10.  กำรปอ้งกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ 

10.1 ไมป่รับแตง่ หรือยกเลิกกำรท ำงำนของโปรแกรมปอ้งกนัไวรัสท่ีติดตัง้ใช้งำนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
10.2  พนกังำนท่ีน ำคอมพิวเตอร์ไปใช้งำนภำยนอกเครือข่ำยบริษัทฯ เม่ือจะน ำกลบัมำใช้ในเครือข่ำยให้ท ำกำร

ตรวจสอบไวรัสก่อนเช่ือมตอ่เครือขำ่ย 
10.3   ไม ่Download ข้อมลูจำกเว็บไซต์ท่ีไมเ่หมำะสม 
10.4  ใช้ควำมระมดัระวงัหำกต้องเปิดจดหมำยอิเล็กทรอนิคส์ท่ีได้รับจำกคนแปลกหน้ำ 
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10.5   บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบัไม่ให้คอมพิวเตอร์ท่ีตดิไวรัส หรือคอมพิวเตอร์ท่ีต้องสงสยัว่ำอำจน ำพำไวรัสมำ

สูบ่ริษัทฯ เข้ำเช่ือมตอ่เครือขำ่ยได้ 
11.  กำรรักษำและกำรปอ้งกนัควำมลบัของข้อมลู 

11.1 ไมเ่ข้ำถึงข้อมลูของผู้ อ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุำตจำกเจ้ำของข้อมลู 
11.2   ไม่ท ำกำรพิมพ์หรือคัดลอกข้อมูล (Copy) ท่ีมีระดับชัน้เป็นควำมลับของผู้ อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำก

เจ้ำของข้อมลู 
12.  กำรน ำอปุกรณ์สว่นตวัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์มำใช้งำนในเครือขำ่ย 

12.1 ไมน่ ำอปุกรณ์รับ - สง่ข้อมลูทำงคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นของสว่นตวั เชน่ โมเดม็ หรืออปุกรณ์รับสง่ข้อมลู 
          แบบไร้สำย (WIFI) มำเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ เครือขำ่ย เว้นแตจ่ะได้ควำมเห็นชอบจำก 
          ผู้ดแูลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
12.2  พนกังำนต้องขออนุญำตผู้ดแูลเทคโนโลยีสำรสนเทศก่อนท่ีจะให้บคุคลภำยนอกน ำคอมพิวเตอร์ส่วนตวัทุก

ประเภทมำเช่ือมตอ่กบัเครือขำ่ย และกำรเช่ือมตอ่กบัเครือขำ่ยบริษัทฯ จะท ำกำรใช้รหสัผำ่นชัว่ครำวเทำ่นัน้ 
13.  กำรใช้คอมพิวเตอร์ท ำงำนระยะไกลผำ่นระบบ Remote Access System (RAS) หรือ ระบบ Virtual Private Network (VPN) 

13.1 พนกังำนต้องขออนญุำตผู้ดแูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือขอลิขสิทธ์ิใช้งำนคอมพิวเตอร์ผ่ำน RAS หรือ VPN 
และต้องไมน่ ำ RAS หรือ VPN Account ไปให้บคุคลอ่ืนใช้งำน 

13.2 พนกังำนต้องรับผิดชอบกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีกระท ำผำ่น RAS หรือ VPN นัน้ๆ 
13.3   บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุญำตให้คอมพิวเตอร์ท่ีก ำลงัเข้ำสู่ระบบ RAS หรือ VPN เช่ือมต่อเครือข่ำยได้ 

หำกมีเหตอุนันำ่สงสยัวำ่คอมพิวเตอร์นัน้ไมป่ลอดภยัตอ่เครือข่ำย 
14.  กำรใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรก่อกวนระบบ  
ห้ำมพนักงำนกระท ำกำรใด ท่ีมีเจตนำเพ่ือก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือของหน่วยงำนภำยนอก เช่น 
รบกวนกำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์จนไมส่ำมำรถให้บริกำรได้ 
15.  กำรฝ่ำฝืน  
ในกรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบกำรกระท ำละเมิดจริยธรรมและศีลธรรมอนัดีของผู้ ใช้บริกำร บริษัทฯ จะพิจำรณำด ำเนิน
มำตรกำรทำงวินัยตำมนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติด้ำนกำรบุคคลแก่ผู้ ถือครอง และ/หรือ ผู้ ใช้บริกำรท่ีฝ่ำฝืน
นโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบตัฯิ ซึง่อำจรวมถึงกำรยกเลิกสิทธิกำรใช้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอีกด้วย 
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7.  นโยบายการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปช่ัน 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

ด้วยควำมเช่ือมั่นในอุดมกำรณ์ว่ำกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ยุติธรรม มีคุณธรรมแก่ทุกฝ่ำย บริษัทพริน้ซิเพิล     
แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำย และยึดหลกัจริยธรรมทำงธุรกิจ (Code of Business 
Ethics) ท่ีโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ มีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ตำมหลกักำร 
 
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) เพ่ือให้บริษัทฯ พัฒนำไปสู่องค์กรแห่งควำมควำมยั่งยืน 
(Sustainable Organization) บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
ทจุริต” เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุง่มัน่ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบของบริษัทฯ  
 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรก ำหนด “นโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่” เป็นลำยลกัษณ์อกัษรขึน้เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัสิ ำหรับ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนของบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีสำมท่ีมีควำม
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอำจเส่ียงต่อกำรทุจริต และ
คอร์รัปชัน่ มีกำรพิจำรณำและปฏิบตัอิยำ่งรอบคอบ  
 

2.  ค านิยาม 
 

บริษัทฯ  หมำยถึง บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั และบริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ (มหำชน) 

การทุจริต หมำยถึง กำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยต ำแหน่งหน้ำท่ี  หรือด้วยกฎหมำย นโยบำย ระเบียบ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน 

ทุจริตต่อหน้าที่ หมำยถึง กำรปฏิบตัิ หรือละเว้นกำรปฏิบตัอิยำ่งใดในต ำแหน่ง หรือหน้ำท่ี หรือปฏิบตัิ หรือละเว้นกำร
ปฏิบตัิอย่ำงใดในพฤติกรรมท่ีอำจท ำให้ผู้ อ่ืนเช่ือว่ำมีต ำแหน่ง หรือหน้ำท่ีทัง้ท่ีตนมิได้มีต ำแหน่ง หรือหน้ำท่ีนัน้ หรือใช้
อ ำนำจในต ำแหนง่หรือหน้ำท่ี ทัง้นี ้เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบส ำหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน 

การคอร์รัปช่ัน (Corruption) หมำยถึง กำรติดสินบน กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ี และ/หรือ กำรใช้ข้อมูลท่ีได้รับจำกกำร
ปฏิบตัิหน้ำท่ีกำรงำนของบริษัทฯ ไปกระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรเอือ้ประโยชน์ให้กบัตนเอง พวกพ้อง และ/หรือ ผู้ อ่ืน และ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เพ่ือให้ได้มำซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ หรื ผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่
ตนเองทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม รวมถึงกำรกระท ำใดๆ ท่ีขดัแย้ง หรือแย้งกบัจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีท่ี
กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท ำได้ 

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมำยถึง กำรให้กำรสนบัสนุนด้ำนกำรเงิน หรือรูปแบบอ่ืน 
(In-kind) และ/หรือ ส่งเสริมให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษัทฯ เพ่ือสนบัสนนุพรรคกำรเมือง 
นกักำรเมือง บคุคลท่ีเก่ียวข้องทำงกำรเมืองหรือกลุม่พลงัทำงกำรเมือง ไมว่ำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม  อนัน ำไปสู ่
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ควำมไม่สำมคัคีปรองดองภำยในบริษัทฯ และประเทศชำติ หรือเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิทธิพิเศษผลประโยชน์อนัมิชอบหรือ
ควำมได้เปรียบทำงธุรกิจกำรค้ำแตไ่มร่วมถึงกำรท่ีพนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรีภำพสว่นบคุคล 

เงินสนับสนุน หมำยถึง เงินท่ีจ่ำยให้หรือได้รับจำกลูกค้ำ คู่ค้ำ  และหุ้ นส่วนทำงธุรกิจอย่ำงสมเหตุสมผล โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ตรำสินค้ำ หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ  เป็นประโยชน์กำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือทำง กำรค้ำ ช่วย
กระชบัควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจและเหมำะสมแก่โอกำส 

การบริหารจัดการความเส่ียงด้านการทุจริต หมำยถึง กำรก ำหนดแนวทำงและกระบวนกำรในกำรบ่งชี ้ วิเครำะห์ 
ประเมิน  จดักำร  ติดตำม  ในกระบวนงำนตำ่งๆ ของบริษัทฯ  ท่ีมีโอกำสเส่ียงตอ่กำรทจุริต หรือ กำรละเว้นกำรปฎิบตัิ
หน้ำท่ีโดยมิชอบ และน ำผลกำรวิเครำะห์มำใช้ในกำรทบทวนมำตรกำร และวำงแนวทำงเพ่ือป้องกันกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำน เพ่ือช่วยให้บริษัทฯ ลดกำร
สญูเสียน้อยท่ีสดุและเพิ่มโอกำสเชิงบวกมำกท่ีสดุ 
 

3.  นโยบาย 
 

(1) ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีสำมท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบับริษัทฯ กระท ำ
กำรหรือยอมรับหรือให้กำรสนบัสนุนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมแก่บุคคล  
หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่ำจะด้วยกำรเสนอให้ (Offering) กำรให้ค ำมัน่สญัญำ (Promising) กำรเรียกร้อง 
(Soliciting) กำรร้องขอ (Demanding) กำรให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) หรือมีพฤติกรรมใด
ท่ีสอ่ไปในทำงทจุริตหรือคอร์รัปชัน่  โดยให้สนบัสนนุทกุองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ลกูค้ำ คูค้่ำ ผู้ รับจ้ำง ผู้ รับจ้ำงช่วงให้มี
กำรปฏิบตัิเช่นเดียวกับบริษัทฯ และเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ  และให้มีกำรสอบทำนแนวทำงปฏิบตัิให้สอดคล้องกับ
นโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิข้อก ำหนด ข้อบงัคบั ประกำศ กฎหมำยและกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ 

(2) บริษัทฯ มีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ำร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจวำ่บริษัทฯ มีส่วน
เก่ียวข้อง ช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่พรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือกลุ่มพลังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยจะ
วำงตวัเป็นกลำงไม่ฝักใฝ่พรรค หรือกลุ่มกำรเมืองใด และจะไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือสนับสนุนพรรค
กำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง หรือให้ควำมช่วยเหลือผู้สมคัรรับเลือกตัง้ทำงกำรเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพำะ 
และบริษัทฯ ถือว่ำพนกังำนสำมำรถใช้สิทธิของตนเองในฐำนะพลเมืองดีตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องได้ 

(3) บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้หรือรับสินบนทกุรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำรด ำเนินธุรกิจและกำรติดตอ่
ภำครัฐและเอกชนจะต้องเป็นอยำ่งโปร่งใส ซ่ือสตัย์และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

(4) บริษัทฯ จะควบคุมกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล กำรให้เงินสนบัสนุน กำรให้ของขวญัทำงธุรกิจ และกำรสนบัสนุน
กิจกรรมตำ่งๆ ให้มีควำมโปร่งใสถกูต้องตำมกฎหมำย 
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(5) บริษัทฯ จดัให้มีกำรควบคมุและตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม สม ่ำเสมอ เพ่ือปอ้งกนัมิให้พนกังำนทกุคน รวมถึง
บคุคลท่ีสำมท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ปฏิบตัขิดักบันโยบำยนี ้

(6) บริษัทฯ จดัให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชัน่แก่ คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ พนกังำนทุก
คนของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีสำมท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับบริษัทฯ เพ่ือส่งเสริมควำมซ่ือสัตย์สุจริตและควำม
รับผิดชอบตอ่หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ รวมถึงส่ือให้ทรำบถึงควำมมุง่มัน่ของบริษัทฯ  

 

4.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

4.1  คณะกรรมการบริษัท มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1)  ก ำหนดนโยบำย และก ำกบัดแูลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพให้
เกิดขึน้ในบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำทกุคนในบริษัทฯ ได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญักบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ 

(2) พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปล่ียนแปลง  นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีได้รับจำก
ผู้บริหำรให้มีควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมของบริษัทฯ วฒันธรรมองค์กร 

(3) มีควำมเข้ำใจอย่ำงชดัเจนถึงปัจจยั และสำเหตท่ีุอำจท ำให้เกิดควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีส ำคญั
ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ให้ควำมมัน่ใจตอ่วิธีกำรท่ีผู้บริหำรใช้จดักำรควำมเส่ียงนัน้ 

(4) ปฏิบตัตินเป็นแบบอยำ่ง โดยกำรแสดงควำมซ่ือสตัย์ มุง่มัน่ ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตทกุรูปแบบ 

(5) สร้ำงและปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือชว่ยปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต 

(6) สนบัสนุนหน่วยงำนอิสระในกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรป้องกนั และปรำบปรำมกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซึ่งได้แก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ผู้ ตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ ท่ี
เก่ียวข้องและหนว่ยงำนก ำกบัดแูลจำกภำยนอก 

(7) ส่ือสำรและเน้นย ำ้ควำมมุง่หวงัของคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ให้
พนกังำนทกุระดบั รวมถึงบคุคลท่ีสำมท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบับริษัทฯทรำบและด ำเนินกำรอย่ำงจริงจงั 

 

4.2  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) สอบทำนนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่น  ท่ีได้รับจำกผู้บริหำรให้มีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ 
สภำพแวดล้อมของบริษัทฯ วฒันธรรมองค์กร 

(2) สอบทำนทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีได้รับจำกคณะ
ผู้บริหำร 
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(3) สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน และกำร

ประเมินควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ตำมท่ีผู้ ตรวจสอบภำยในได้เสนอ เพ่ือให้มั่นใจว่ำระบบ
ดงักล่ำวมีควำมเส่ียงท่ีจะท ำให้เกิดโอกำสกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่  ท่ีมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ น้อยท่ีสุด และมีควำมเหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ตำมมำตรฐำนสำกล มี
ควำมรัดกมุ เหมำะสม ทนัสมยัและมีประสิทธิภำพ 

 

4.3  คณะท างานบริหารความเส่ียง มีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ดงันี ้
 

(1) พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
(2) ติดตำมกระบวนกำรบ่งชีแ้ละประเมินควำมเส่ียงด้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

เก่ียวกบัควำมเส่ียงและกำรจดักำรควำมเส่ียง 
 

4.4  ผู้บริหาร 
 

(1) ปฏิบตัิตนและส่งเสริมจริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่ำงให้กับพนักงำน รวมถึงบุคคลท่ีสำมท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ ก ำหนดให้มีระบบและให้กำรส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสำร
ไปยงัพนกังำนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ ก ำหนด
ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ เช่น กำรแบ่งแยกหน้ำท่ีของผู้ปฏิบตัิงำน เพ่ือให้มี
กำรสอบยนัควำมถกูต้องสมบรูณ์ระหวำ่งกนัและกำรจดัท ำเอกสำรหลกัฐำน 

(2) จดัให้มีกำรควบคมุภำยในเพ่ือป้องกันควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นในหน่วยงำนและกระบวนกำร
ปฏิบตังิำนท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบ 

(3) สอบทำนและติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน เพ่ือให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
ประกำศและค ำสัง่ตำ่งๆ ของบริษัทฯ  

(4) รำยงำนกรณีทจุริตและคอร์รัปชัน่ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท  ตำมควำมเหมำะสม
แล้วแตก่รณี 

(5) ส่งเสริม สร้ำงแรงจูงใจให้พนกังำนปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสตัย์สุจริต เสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เชิดชู
คนดีและตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

(6) สร้ำงควำมตระหนกั และส่ือสำรช่องทำงกำรรำยงำน  กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ให้กับพนกังำน
ทรำบ 

(7) ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีวฒันธรรมองค์กรท่ีปรำศจำกกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ปกปอ้งพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรทจุริต
และคอร์รัปชัน่ เช่น ไม่ลดต ำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 
แม้วำ่กำรกระท ำนัน้ จะท ำให้บริษัทฯ สญูเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม 
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4.5  พนักงาน  
 

(1) ปฏิบัติตำมนโยบำย กฎระเบียบข้อบังคับและค ำสั่งต่ำงๆ ของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ รวมทัง้จริยธรรมและจริยธรรมของพนกังำน 

(2) รำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีน่ำสงสยั หรือพฤติกรรมกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและ
พนกังำน ตลอดจนบคุคลภำยนอก เชน่ คูค้่ำ ลกูค้ำ ผู้ เก่ียวข้อง ฯลฯ ตำมกระบวนกำรท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 

(3) สนบัสนนุและให้ควำมร่วมมือในกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
(4) สร้ำงวฒันธรรมองค์กรให้ปรำศจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่  ตลอดจนเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบตัิตน

ตำมหลกัคณุธรรมและจริยธรรม 
(5) พนกังำนทกุคนทกุระดบัต้องเปิดเผยรำยกำรควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ  
 

5.  แนวทางปฏิบัติ 
 

(1) กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนกังำนทกุคนของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำย นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและ
คอร์รัปชั่น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริยธรรมของคณะกรรมกำรบริษัท (Director 
Code of Conduct) จริยธรรมของผู้บริหำรและพนักงำน (Executive and Enployee Code of Conduct) และ
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ รวมทัง้ระเบียบและ
คูมื่อปฏิบตังิำนของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทำงปฏิบตัอ่ืินใดท่ีบริษัทฯ จะก ำหนดขึน้ตอ่ไป 

(2) พนกังำนของบริษัทฯ จะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำ หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบ หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบและ
ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสยัให้ปรึกษำกับผู้บงัคบับญัชำ หรือฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกรบคุคลและพฒันำองค์กรผำ่นชอ่งทำงกำรส่ือสำรตำ่งๆ ของบริษัทฯ  

(3) บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรม และคุ้มครองพนกังำนท่ีปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้อง
กบับริษัทฯ โดยพนกังำนท่ีปฏิเสธ หรือ แจ้งเบำะแสจะได้รับควำมคุ้มครองโดยไมถ่กูลงโทษ โยกย้ำยไมเ่ป็นธรรม
หรือโดนกลัน่แกล้งและรวมถึงกำรแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบทกุเบำะแสท่ีแจ้งมำ 

(4) ผู้กระท ำกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ จะได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมข้อบงัคบัในกำร
ท ำงำนของบริษัทฯ และอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 

(5) กำรให้หรือรับเงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปนโยบำยของบริษัทฯ มีควำมถูกต้อง โปร่งใส มีหลักฐำนและบนัทึก
บัญชีได้ โดยจะมีกำรควบคุม ตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ำเงินสนับสนุนไม่ได้เป็นกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น มี
ขัน้ตอนกำรอนมุตัแิละกำรใช้เงินสนบัสนนุสอดคล้องกบักระบวนกำรควบคมุภำยใน 

(6) บริษัทฯ จะบริจำคเพ่ือกำรกุศลทัง้ด้ำนกำรเงิน หรือในรูปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้แก่  
บริษัทฯ โดยไมไ่ด้มุง่หวงัผลทำงธุรกิจเป็นกำรตอบแทน 
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(7) กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ มีอ ำนำจของบริษัทฯ 

ตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
          (7.1)  จะต้องเป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องและสมัพนัธ์กบันโยบำยและแผนงำนของบริษัทฯ  
 (7.2) มีบคุคลหรือองค์กรท่ีเฉพำะในกำรรับเงินบริจำคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้อยำ่งชดัเจน 
 (7.3) มีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนในกำรใช้เงินบริจำคและเงินสนบัสนนุนัน้ซึง่สำมำรถปฏิบตัิ และวดัประเมินผล

ได้ 
 (7.4) เป็นกิจกรรมท่ีมีระยะเวลำเร่ิมต้นและสิน้สดุ 
 (7.5) ระบสุถำนท่ีในกำรน ำเงินบริจำคหรือเงินสนบัสนนุไปใช้ชดัเจน 
 (7.6) จะต้องระบถุึงประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะได้รับจำกกำรน ำเงินบริจำค หรือเงินสนบัสนนุไปใช้วำ่มีใครจะได้

ประโยชน์บ้ำง ได้รับประโยชน์ทำงตรงและทำงอ้อมอยำ่งไร ทัง้เชิงปริมำณหรือเชิงคณุภำพ 
 (7.7) มีหลกัฐำนหรือใบเสร็จระบเุงินท่ีสำมำรถตรวจสอบกำรใช้เงินและกำรด ำเนินงำนได้ 
 (7.8) กำรให้หรือรับของก ำนลั กำรเลีย้งรับรองและคำ่ใช้จำ่ยให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมท่ี

ก ำหนดในจริยธรรมวำ่ด้วยกำรให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 

แนวปฏิบัต:ิ การรับ หรือการให้ของขวัญ  
 

 1. กำรรับของขวญั ควรเป็นกำรรับในลกัษณะทัว่ไป ไม่เฉพำะเจำะจง มีมูลคำ่พอสมควร ไม่ควรเกินสำมพนั
บำท เหมำะสมกับโอกำสและเทศกำล ในกรณีท่ีพนกังำนได้รับมำกกว่ำหนึ่งชิน้ พนกังำนเลือกรับได้หนึ่งชิน้ ส่วนท่ี
เหลือจะสง่ให้ฝ่ำยบริหำรงำนบคุคลเพื่อน ำไปจบัฉลำกให้พนกังำนอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้รับ  
 2. ห้ำมเรียกร้องหรือรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ใดๆ จำกผู้ รับเหมำ ผู้ รับเหมำช่วง ลกูค้ำ (ทัง้ลกูค้ำ
ภำยใน ซึ่งหมำยถึง พนกังำน และ บุคคลำกรอ่ืนๆ ในบริษัทฯ และลกูค้ำภำยนอก เช่น บริษัทประกนัฯ บริษัทรับเหมำ
ก่อสร้ำง เป็นต้น) รวมถึงคูค้่ำ หรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ ำกรณีใด อนัอำจจะส่งผล
กระทบตอ่กำรตดัสินใจในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี 

3. หำกพนกังำนได้รับของขวญัจำกผู้ ท่ีท ำธุรกิจกับบริษัทฯ ท่ีมีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท (สำมพนับำท) ไม่ว่ำจะ
ระบุเป็นของส่วนตวั แต่จ ำเป็นต้องรับไว้เพ่ือรักษำไมตรีมิตรภำพ หรือ ควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงบุคคล ผู้ รับจะต้อง
รำยงำนให้ผู้ บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว และ ถ้ำผู้ บังคับบัญชำเห็นว่ำไม่มีเหตุท่ีจะอนุญำตให้ผู้ รับยึดถือไว้เป็น
ประโยชน์ส่วนบุคคล ผู้ รับต้องส่งมอบให้กบัผู้บงัคบับญัชำ เพ่ือให้ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์นัน้ตกเป็นของบริษัทฯ 
ทนัที 

4.  ไมรั่บหรือให้ของขวญัเป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุ้น ทองค ำ อญัมณี อสงัหำริมทรัพย์ หรือสิ่งของในท ำนอง
เดียวกนั เพ่ือประโยชน์สว่นตน 

5.  กำรให้ของขวญั ของช ำร่วย มีมลูคำ่ไมเ่กินสำมพนับำท  
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6.  ข้อก าหนดในการด าเนินการ 
 

(1) นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่นี  ้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตัง้แต่
กำรสรรหำและคดัเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรมและพัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
พนักงำนและกำรให้ผลตอบแทนพนักงำน โดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับส่ือสำรท ำควำมเข้ำใจกับ
ผู้ใต้บงัคบับญัชำให้ปฏิบตัติำมได้อยำ่งถกูต้อง และควบคมุดแูลกำรปฏิบตัใิห้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

(2) กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตัิท่ีก ำหนดไว้คู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ (Code of Business Ethics) จริยธรรมของคณะกรรมกำรบริษัท (Director Code of Conduct) จริยธรรม
ของผู้บริหำรและพนกังำน (Executive and Employee Code of Conduct)  นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

 
(Good Corporate Governance Policy) กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง  (Internal 
Controls and Risk Management) จริยธรรมว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
และนโยบำย ระเบียบกำรปฎิบตังิำนอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ จะก ำหนดขึน้ 

 

7.  การส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร 
 

(1)   บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัแก่กำรส่ือสำรภำยในด้วยส่ือตำ่งๆ เช่น ระบบเครือข่ำยภำยในองค์กร (Intranet) บอร์ด
ประกำศ และกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของบริษัทฯ เพ่ือปลูกฝัง ถ่ำยทอด และเสริมสร้ำงจริยธรรมและ
จริยธรรมแก่พนกังำน ผู้บริหำร เพ่ือสร้ำงควำมตระหนกัตอ่ควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี กำรบริหำร
ควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมถึงกำรแจ้งรำยงำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ตอ่ผู้บริหำร 

(2) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ ถือหุ้ น ผู้ บริหำร ลูกค้ำ พนักงำน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ เก่ียวข้องผ่ำนทำง
รำยงำนประจ ำปี (Annual Report) และเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ หรือวิธีกำรอ่ืนใดท่ีเหมำะสม เพ่ือให้
มัน่ใจวำ่บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

 

8.  การบริหารจัดการและประเมินความเส่ียง 
 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัของกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง  เพ่ือบง่ชีค้วำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตท่ีเก่ียวข้องในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กำรยกัยอกทรัพย์ กำรทจุริตตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรทจุริตอ่ืนๆ โดยพิจำรณำทัง้
ในด้ำนโอกำสเกิด และผลกระทบ เพ่ือหำมำตรกำรตอบสนองและจัดกำรควำมเส่ียง กำรพิจำรณำถึงกิจกรรมกำร
ควบคมุ กระบวนกำรติดตำมผลกำรควบคมุภำยใน ซึ่งรวมถึงกำรติดตำมประเมินผลควำมสำมำรถในกำรปอ้งกนัและ
ค้นหำรำยกำรทจุริต ข้อผิดพลำดและกำรปฏิบตัิ หรือ ไมป่ฏิบตัติำมกฎระเบียบ เพ่ือลดและปอ้งกนัควำมเส่ียงเหลำ่นัน้ 
โดยตัวอย่ำงของกำรทุจริตในกระบวนกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ เช่น   กำรทุจริตด้ำนกำรเงิน กำรขำย กำรตลำด กำร
บริกำรอ่ืนๆ เงินสด และเอกสำรส ำคญั ตลอดจนกำรจดัซือ้จดัจ้ำง ฯลฯ 
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9.  การด าเนินการตดิตาม 
 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญของกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยใน โดยวีธีกำรประเมินตนเอง (Self  Assessment) รวมถึงกำรสนับสนุนให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ตรวจสอบกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่อย่ำงตอ่เน่ืองและครบถ้วนทกุรำยกำร 
 

ผู้ตรวจสอบภำยใน มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนให้เป็น ไปอย่ำงถกูต้อง ตรง
ตำมนโยบำย แนวปฏิบตัิ  อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบตั ิกฎหมำย และข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดแูล เพ่ือให้
มัน่ใจว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคมุท่ีมีควำมเหมำะสม และเพียงพอตอ่ควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดขึน้ และ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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10.  ขัน้ตอนการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน  
 

เม่ือบริษัทฯ หรือหน่วยงำนใด มีควำมประสงค์จะบริจำคเพ่ือกำรกศุล และกำรให้เงินสนบัสนนุ แก่ผู้ ใด หรือหน่วยงำน
ภำยนอก ทัง้ด้ำนกำรเงิน หรือในรูปแบบของกำรให้ควำมช่วยเหลือรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบ
แทนสงัคม ตลอดจนเพ่ือกำรประชำสมัพนัธ์และเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวงัผลทำงธุรกิจ
เป็นกำรตอบแทน โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
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11.  ขัน้ตอนการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด และเลีย้งรับรอง  
 

เม่ือบริษัทฯ หรือหนว่ยงำนใด มีควำมประสงค์จะให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่ผู้ใด 
หรือหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งเป็นไปตำมประเพณีทำงธุรกิจ เพ่ือเป็นกำรรักษำสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และไม่ขดัต่อ
กฎหมำย ให้ผู้บริหำรและพนกังำนทุกคนปฏิบตัิตำมท่ีก ำหนดในจริยธรรมว่ำด้วยกำรให้ หรือรับของขวญั หรือ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้ 
 

1.  การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด และเลีย้งรับรอง 
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2. การให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด และเลีย้งรับรอง 
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ระเบียบข้อห้ามเกี่ยวกับการตดิสินบนแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำน รวมทัง้บคุคลท่ีสำม ยึดถือปฏิบตัใินอนัท่ีจะปอ้งกนัและขจดั
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยห้ำมกำรเสนอ จ่ำย และสญัญำว่ำจะจ่ำย หรือให้อ ำนำจในกำรจ่ำย ซึ่งเงิน ของขวญั 
หรือสิ่งของใดๆ ท่ีมีมลูคำ่ให้แก่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เพ่ือวตัถปุระสงค์ต่ำงๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- เพ่ือโน้มน้ำว ชกัจงูให้เกิดกำรกระท ำกำรใดๆ หรือตดัสินใจใดๆ จำกข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
- เพ่ือชกัจงูให้เกิดกำรกระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนหน้ำท่ีตำมกฎหมำย 
- เพ่ือให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์ท่ีไมเ่หมำะสม หรือ 
- เพ่ือชกัจูงให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐโน้มน้ำวหน่วยงำนของรัฐอ่ืนใด ให้กระท ำกำรเพ่ือช่วยเหลือให้ได้มำหรือ
รักษำไว้ซึง่ธุรกิจ หรือเพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนั 
 

ระเบียบนีถื้อเป็นสว่นหนึ่งของนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ  
 

รายละเอียดของระเบียบข้อห้าม 
 

1. การป้องกันการฉ้อโกงและการกรรโชก 
กำรฉ้อโกงและกำรกรรโชกเป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยอำญำ บริษัทฯ ห้ำมกำรเรียกร้อง หรือกำรสัง่กำร
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม หรือกำรยอมรับซึง่ผลประโยชน์ใดๆ ด้วยวิธีกำรหลอกลวงหรือวิธีกำรอ่ืนใด เพ่ือให้
ได้มำซึง่ผลประโยชน์สำหรับพนกังำน บคุคลท่ีสำม หรือบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือส ำหรับบริษัทฯ เอง 
 

2. การตดิสินบน 
กำรย่ืนข้อเสนอ กำรจ่ำย กำรเรียกร้อง หรือกำรยอมรับกำรตดิสินบน หรือเงินใต้โต๊ะ )รวมถึงคำ่ใช้จ่ำยเพ่ือ

ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ (ท่ีมีให้กับหรือได้รับมำจำกบุคคลใดก็ตำม ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนของ
ภำครัฐหรือเอกชน ถือเป็นข้อห้ำมโดยเดด็ขำด) 
 

ห้ามบุคคลที่มีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กันทัง้หมดในเร่ืองต่างๆ ต่อไปนี ้
 

- ให้ หรือย่ืนข้อเสนอในกำรติดสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือเงินในรูปแบบอ่ืนใดท่ีคล้ำยคลึง หรือผลประโยชน์
ใดๆ ไม่ว่ำจะกระท ำกำรภำยในหรือนอกประเทศให้แก่บุคคล หรือหน่วยงำนใดๆ ก็ตำม ( ทัง้นี ้ จะไม่
จ ำกัดเพียงแค่ลูกค้ำ หรือผู้ ท่ีมีแนวโน้มว่ำจะเป็นลูกค้ำ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พรรคกำรเมือง 
ผู้สมคัรเพ่ือด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือคนกลำงใดๆ เช่น ตวัแทน ผู้ รับมอบอ ำนำจ ทนำยควำม 
หรือท่ีปรึกษำ ) หรือ/และ 
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- ยอมรับ หรือได้รับเงินสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือเงินในรูปแบบอ่ืนใดท่ีคล้ำยคลึง หรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่
ว่ำจะกระท ำกำรภำยในหรือนอกประเทศให้แก่บุคคล หรือหน่วยงำนใดๆ ก็ตำม  (ทัง้นี ้จะไม่จ ำกัด
เพียงแคล่กูค้ำ หรือ ผู้ ท่ีมีแนวโน้มว่ำจะเป็นลกูค้ำ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พรรคกำรเมือง ผู้สมคัร

รเเพ่ือด ำรงต ำแหน่งทำงกำ มือง หรือคนกลำงใดๆ เช่น ตวัแทน ผู้ รับมอบอ ำนำจ ทนำยควำม หรือท่ี
ปรึกษำ) 
 

ท่ีได้กระท าไปโดยเจตนา หรืออาจรับรู้ได้ว่ามีเจตนาเพ่ือท่ีจะ 
 

- โน้มน้ำว ชกัจงูเจ้ำหน้ำท่ีให้กระท ำกำร ละเว้นกระท ำกำร หรือตดัสินใจไปตำมท่ีบคุคล หน่วยงำน หรือ
บริษัทฯ ต้องกำร 

- รับมำ หรือรักษำธุรกิจ หรือผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ 
- ให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์ท่ีไมเ่หมำะสมส ำหรับบริษัทฯ หรือหนว่ยงำนใดๆ ท่ีตนเองเป็นตวัแทน 

 

3. การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 
บริษัทฯ ห้ำมกำรจำ่ยคำ่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ ทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อมท่ีกระท ำไปเพ่ือบริษัทฯ
หรือในนำมของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อห้ำมโดยเดด็ขำด 
 

แนวทางปฏิบัตทิี่จ าเป็นเก่ียวกับวิธีการหลีกเล่ียงการจ่ายเงนิค่าอ านวยความสะดวก 

- ยืนยนักบัเจ้ำหน้ำท่ีว่ำ บริษัทฯ จ ำเป็นท่ีจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเป็นเอกสำรประกอบกำร
เบกิจำ่ยเงินตำ่งๆ 

- รำยงำนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีบอกเป็นนยัๆ เร่ืองท่ีพวัพนั ค ำถำม หรือข้อเรียกร้องส ำหรับคำ่อ ำนวยควำม
สะดวกให้กบัผู้บงัคบับญัชำและผู้บริหำรระดบัสงูให้ได้รับทรำบ และให้ปฏิเสธท่ีจะจำ่ยเงินนัน้ๆ 

สถำนกำรณ์ท่ีเป็นข้อยกเว้นในกรณีท่ีอำจจะถูกข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐข่มขู่ คกุคำม หรือท ำ
ให้จ ำต้องประนีประนอม เพ่ือควำมปลอดภัยหรือควำมมั่นคงของตนเอง )หรือบุคคลอ่ืนๆ (ในอนัท่ี
จะต้องจดัหำหรือจดัให้มีกำรจ่ำยนัน้ๆ กำรจ่ำยเงินใดๆ ภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีเป็นข้อยกเว้นนี ้จะต้อง

ท ำกำรรำยงำนให้ผู้จัดกำรส่วน/ยทันที ทัง้นี ้ผู้ จดักำรส่วนอำวุโส และผู้บริหำรระดบัสูงได้รับทรำบโด
จะต้องมีกำรจดัท ำและแนบบนัทึกรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินและรำยละเอียดของเหตกุำรณ์ไปด้วย ซึ่ง
จะต้องมีกำรเก็บรักษำบันทึกนีไ้ว้ตลอดเวลำ นอกจำกนัน้ รำยงำนดังกล่ำวจะต้องน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถเป็นไปได้ภำยหลงัจำกเกิดเหตกุำรณ์นัน้ๆ ขึน้ 
เพ่ือท่ีจะให้เร่ืองท่ีเกิดขึน้ได้มีกำรบนัทึกไว้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม ได้รับกำรตรวจสอบ ทบทวน และ
รับผิดชอบโดยผู้ มีอ ำนำจตอ่ไป 
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4. การให้ของขวัญ ส่ิงบันเทงิ และการดูแลต้อนรับ 

 

ของขวัญและการเลีย้งรับรอง 
ห้ำมบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กันทัง้หมด ให้หรือรับของขวัญ หรือกำรเลีย้งรับรอง หรือสิ่ง
บนัเทิงใดๆ หรือสิ่งของตำ่งๆ ท่ีมีมลูคำ่ แก่หรือจำกบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ ยกเว้น
ในกรณีท่ีเป็นกำรให้หรือได้รับมำท่ีได้ปฏิบตัิสอดคล้องกับนโยบำยกำรให้และกำรรับของขวัญของ
บริษัทฯ 
ก่อนท่ีจะรับ หรือให้ผลประโยชน์ใดๆ จะต้องพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและถูกต้องตำมกฎหมำย
ภำยใต้นโยบำยนี ้ซึ่งจะต้องถกูต้องตำมหลกัเกณฑ์ท่ีได้ก ำหนดไว้ โดยทัว่ไป จะต้องตอบถึงผลดีหรือ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วยคำถำมตำ่งๆ ดงันี ้

- จริงใจ 

- เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์นัน้ๆ 
- เป็นกลำงและสมเหตสุมผล 

- ไมส่ง่ผลให้บริษัทฯ ต้องอดึอดัหรือล ำบำกใจใดๆ 
- เป็นท่ียอมรับกนัได้ภำยใต้กฎหมำยและขนบธรรมเนียมประเพณี 

- สอดคล้องกับนโยบำยนี ้จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นโยบำยและหลักเกณฑ์
เก่ียวกบัของขวญั นโยบำยเก่ียวกบัสิ่งบนัเทิงและกำรดแูลต้อนรับ )แล้วแตก่รณี(  

- ไม่อยู่ในรูปของเงินสด หรือเข้ำข่ำยลกัษณะเงินสด )เช่น บตัร/เช็คของขวญั หรือคปูองท่ีสำมำรถ
ใช้แทนเงินสด(  

- เป็นกำรให้อย่ำงเปิดเผย ไม่ปกปิดเป็นควำมลับ และต้องไม่อยู่ในรูปแบบของกำรหลีกเล่ียงให้
ปรำกฏวำ่กระท ำกำรท่ีไมเ่หมำะสม 

- เป็นเอกสำรสิทธ์ิหรือมีหนงัสือส ำคญัโดยสมบรูณ์ 

- มีหลกัฐำนสนบัสนนุเป็นต้นฉบบัใบเสร็จรับเงิน และ 
- จะต้องมีกำรบนัทกึไว้อยำ่งถกูต้องและเก็บรักษำบนัทึกนัน้ไว้ 

 

การเดนิทางและการดูแลต้อนรับ 
กำรดูแลเป็นพิเศษเป็นกำรเฉพำะเจำะจงในกำรดแูลต้อนรับทำงธุรกิจและกำรเดินทำงท่ีได้จดัให้กับ
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ บริษัทฯ อำจจะเป็นผู้ช ำระคำ่ใช้จำ่ยนัน้ หรือเบกิคืนคำ่ใช้จำ่ยดงักล่ำว
ให้กบัข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท่ีได้ช ำระไปก่อนส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำท่ีพกัท่ี
สมเหตสุมผล รวมถึงคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ดงัตอ่ไปนี ้
- กำรสง่เสริมกำรขำย หรือกำรจดัแสดงสินค้ำและบริกำรของบริษัทฯ 
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- กำรจัดท ำหรือลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ หรือสัญญำต่ำงๆ ระหว่ำงบริษัทฯ กับหน่วยงำน
ภำครัฐ ซึ่งมีข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐเป็นตัวแทน โดยกำรชำระค่ำใช้จ่ำยหรือเบิกคืน
คำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกับกำรเดินทำง สิ่งบนัเทิง และค่ำท่ีพกัจะต้องเป็นไปตำมท่ีได้รับอนุญำต
ภำยใต้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องท่ีได้บญัญัติไว้ และจะต้องได้รับอนุมตัิจำกผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร
ใหญ่ท่ีเก่ียวข้องขึน้ไปก่อนลว่งหน้ำเทำ่นัน้ 

- ในทุกกรณี วตัถปุระสงค์ของกำรเดินทำงจะต้องมีกำรระบุไว้อย่ำงชดัเจนและได้รับกำรอนุมตัิไว้
ก่อนล่วงหน้ำ ทัง้นี ้ในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดงักล่ำวนัน้ จะต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของ “ควำม

สุจริต ”ประกอบกับจะต้องมีหลักฐำนเอกสำรท่ีเก่ียวข้องสนับสนุน และเก็บรักษำไว้เพ่ือกำร
ตรวจสอบได้ด้วยทกุครัง้ 

กำรจ่ำยเงินสดหรือเบีย้เลีย้งรำยวัน ควรท่ีจะหลีกเล่ียง และกำรเบิกจ่ำยหรือเบิ กคืนเงินสำหรับ
คำ่ใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำท่ีพกั และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ควรท่ีจะเป็นกำรจ่ำยโดยตรงไปยงั
หน่วยงำนรำชกำรนัน้ๆ หรือโรงแรม หรือร้ำนค้ำ แทนท่ีจะจ่ำยไปยงัข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
โดยตรง 
ในกรณีท่ีสมำชิกในครอบครัวของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐนัน้ๆ ไม่ได้รับเชิญให้ร่วมเดินทำงหรือ
ร่วมในงำนท่ีจดัขึน้ด้วย แตป่รำกฏว่ำมีสมำชิกในครอบครัวดงักล่ำวร่วมเดินทำงไปกับข้ำรำชกำรหรือ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐนัน้ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยหรือเบิกคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท่ีเกิดขึน้ให้แก่
สมำชิกในครอบครัวแตอ่ยำ่งใด 
 

5. การบริจาค 
กำรบริจำคต้องมีกำรปฏิบตัสิอดคล้องกบันโยบำยกำรบริจำคของบริษัทฯ 
ก่อนท่ีจะกระท ำกำรบริจำคใดๆ บริษัทฯ ควรท่ีจะต้องมัน่ใจได้วำ่ 

-  กำรบริจำคนัน้ๆ จะต้องไม่เป็นกำรพึ่งพิง หรือกระท ำไปเพ่ือท่ีจะชนะให้ได้มำซึง่ข้อตกลงทำงด้ำน
ธุรกิจ 

- กำรบริจำคได้กระท ำไปเพ่ือกำรกุศลเป็นปกติ และไม่ได้บริจำคให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นกำร
เฉพำะเจำะจง 

- กำรบริจำคควรท่ีจะต้องกระท ำให้กบัองค์กรกำรกศุลท่ีได้จดทะเบียนโดยถกูต้องตำมกฎหมำยของ
ประเทศเทำ่นัน้ 

- จะต้องมีกำรตรวจสอบประวตัิขององค์กรกำรกุศลอย่ำงรอบคอบและถ่ีถ้วน เพ่ื อให้มั่นใจได้ว่ำ
องค์กรกำรกุศลนัน้ไม่ได้กระท ำกำรในฐำนะท่ีเป็นแหล่งกำรจดัหำเงินท่ีผิดกฎหมำย ซึ่งเป็นกำร
กระท ำละเมิดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำยเก่ียวกับกำรฟอกเงิน กำรก่อกำรร้ำย และกฎหมำยอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้อง 
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กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล หรือกำรจำ่ยเงินนัน้ๆ จะต้องได้รับกำรอนมุัติจำกผู้ มีอ ำนำจตำมท่ีได้ก ำหนดไว้
ในอ ำนำจด ำเนินกำรของบริษัทฯ เท่ำนัน้ นอกจำกนัน้แล้วอ ำนำจอนมุตัิดงักล่ำวจะได้มีกำรก ำหนดไว้
อย่ำงชดัเจนถึงจ ำนวนเงินท่ีสำมำรถอนุมตัิให้บริจำคได้ ส ำหรับกำรบริจำคครัง้ส ำคญัๆ จะต้องได้รับ
กำรอนมุตัิและเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จดักำร และไม่ว่ำในกรณีใดๆ ก็ตำม จะต้องมีกำรแสดงตวัเลขท่ี
บริจำคเพ่ือกำรกศุลหรือเพ่ือสงัคมให้ได้รับทรำบก่อนกำรอนมุตัทิกุครัง้ 
 

ข้อก าหนดการจัดเก็บบันทกึและการควบคุมบัญชี 
1. บุคลำกรของบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีเอกสำรกำรอนุมัติท่ีจ ำเป็นให้สอดคล้องกับนโยบำยและ

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัของขวญั สิ่งบนัเทิง กำรดแูลต้อนรับและกำรเดนิทำง 
2. ก่อนท่ีจะมีกำรจ่ำยหรืออนุมตัิกำรจ่ำยใดๆ บุคลำกรของบริษัทฯ จะต้องมัน่ใจได้ว่ำไม่มีส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของกำรจ่ำยท่ีกระท ำขึน้ด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจำกท่ีได้อธิบำยไว้อย่ำงสมบูรณ์
ถกูต้องตำมคูมื่อ รำยงำน นโยบำยและบนัทกึข้อมลูของบริษัทฯ 

3. ของขวญั สิ่งบนัเทิง หรือกำรเดินทำงทัง้หมดท่ีจดัให้กับข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ จะต้องมี
กำรรำยงำนให้กบัผู้ เก่ียวข้องได้รับทรำบทกุครัง้ 

4. ห้ำมปกปิดหรือไม่บนัทึกบญัชีของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะด้วยวตัถุประสงค์ใดๆ ก็ตำม รวมถึงห้ำมกำร
บันทึกข้อมูลเท็จหรือข้อมูลปลอมในรำยงำนของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม 
เชน่เดียวกนั 

5. จะต้องไม่มีกำรใช้เงินทนุส่วนตวัเพ่ือให้ได้มำซึ่งผลส ำเร็จท่ีเป็นท่ีต้องห้ำมตำมระเบียบนี ้นโยบำย
และหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัของขวญั รวมถึงนโยบำยและระเบียบใดๆ ของบริษัทฯ 
 

นอกจำกนี ้หน่วยงำนบญัชีและกำรเงินของบริษัทฯ จะต้องรักษำคูมื่อขัน้ตอนปฏิบตัิงำนทำงกำรบญัชี 
รำยงำนทำงกำรเงินและกำรควบคมุท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีครอบคลมุไว้ระเบียบนี ้ผู้ตรวจสอบภำยในจะเป็น
ผู้ก ำหนดรูปแบบกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในระเบียบนี ้โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง บริษัทฯ จะได้ก ำกับดแูลและทบทวนโดยผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องสอดคล้องของกำร
ปฏิบตัิตำมระเบียบนี ้นอกจำกนีย้งัจะได้ก ำกบัดแูลและทบทวนโดยพิจำรณำประวตัิของบคุลำกรของ
บริษัทฯ ท่ีมีอ ำนำจอนมุตัิเก่ียวกบัทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงบคุคลท่ีจะต้องติดตอ่กบัข้ำรำชกำรหรือ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐด้วย 
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8. นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 

1. ที่มาและความส าคัญ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ สอดคล้องกับกำรก ำกับดูแลท่ีดี มีหลักประกันและควำมมั่นใจอย่ำง
สมเหตสุมผลว่ำสิ่งท่ีด ำเนินอยู่นัน้ถูกต้องเหมำะสม ส่งเสริมคณุคำ่และมูลค่ำของกิจกำร และเป็นไปตำมแนว
ปฏิบตัิของกำรควบคมุภำยในแบบ COSO ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
บริษัทฯ จงึให้ควำมส ำคญักบักระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง ตัง้แตก่ำรค้นหำ ระบ ุวิเครำะห์ ประเมินควำมเส่ียง 
กำรจดักำรและควบคมุควำมเส่ียง ตลอดจนกำรติดตำมและรำยงำนผล โดยน ำแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง
ตำมมำตรฐำน ISO 31000 มำพฒันำกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง ทัง้นี ้“ควำมเส่ียง” หมำยถึง ผลกระทบท่ีส่ง
มำจำกควำมไม่แน่นอน ควำมเปล่ียนแปลง ท่ีจะท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลตุำมวตัถปุระสงค์และเปำ้หมำย
ของกิจกำร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือประกำศเจตนำรมณ์ และเปำ้หมำยของกำรบริหำรควำมเส่ียง ตลอดจนกรอบกำรปฏิบตัิงำน

ในกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง ซึง่จะน ำไปใช้ภำยในบริษัทฯ 
(2) เพ่ือให้บคุลำกรทกุคนและทกุระดบัในบริษัทฯ ได้รับรู้บทบำทหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ และแนวทำง

ปฏิบตัใินกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลตุำมเปำ้หมำยของบริษัทฯ  
 

3. แนวทางการบริหารความเส่ียง 
(1) บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมเส่ียง 6 ด้ำน คือ ด้ำนกำรลงทุน ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำร

ด ำเนินงำน ด้ำนกำรเมืองและนโยบำยภำครัฐ ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและกฎหมำย และด้ำนช่ือเสียง
ภำพลกัษณ์ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจ ำเป็นจะต้องมีกำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง ทัง้ในระดบั
องค์กรและระดบัโครงกำร โดยใช้มำตรฐำนเดียวกนัตำมท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 

(2) ผู้บริหำรจะต้องส่ือสำรให้บคุลำกรในทกุฝ่ำยงำนทรำบถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรควำม
เส่ียงและควำมเส่ียงของบริษัทฯ โดยบุคลำกรของบริษัทฯ จะต้องสำมำรถแสดงสถำนะควำมเส่ียงในงำนท่ี
เก่ียวข้องได้และน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจเพ่ือบริหำรจัดกำรฝ่ำยงำน รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนท่ีเหมำะสมและแผนส ำรองฉกุเฉินเพ่ือรับมือกบัควำมเส่ียงนัน้ๆ 

(3) ให้แต่ละฝ่ำยงำนใช้แผนท่ีควำมเส่ียงและเคร่ืองมือกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมคู่มือกำรบริหำร
ควำมเส่ียง เพ่ือด ำเนินกำรค้นหำ ระบปัุจจยัเส่ียง และรูปแบบของควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำน 
วิเครำะห์ประเมินควำมเส่ียงท่ีค้นพบ ก ำหนดระดบัควำมเส่ียงพร้อมทัง้เกณฑ์ท่ียอมรับได้ ก ำหนดแนวทำง
ปฏิบัติ/มำตรกำร หรือแผนบริหำรควำมเส่ียงท่ีจะป้องกัน บรรเทำ หลีกเล่ียง หรือควบคุมควำมเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผล ตลอดจนก ำกับ ติดตำม ทบทวนและประเมินผลกำรจัดกำรกับควำมเส่ียงเพ่ือน ำไปปรับปรุง
กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึน้ตำมล ำดบั 
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(4) ให้ผู้ รับผิดชอบแตล่ะฝ่ำยงำนรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมท่ีบริษัทฯ
ก ำหนด เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

(5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและก ำหนดแนวทำง
ปฏิบตัิรวมถึงก ำกับสอดส่องควำมเส่ียงภำยในองค์กร และจะเป็นผู้สรุปและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียง
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทตอ่ไป 

 

4. โครงสร้างการบริหารความเส่ียงและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 

(1) คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในภำพรวมของกำรก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
บริษัทฯ 

(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำท่ีสนบัสนนุคณะกรรมกำรบริษัทด้วยกำรช่วยสอบทำนอย่ำงเป็น
อิสระ ให้มัน่ใจวำ่ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล 

(3) คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรทบทวน ก ำกับดูแลและติดตำมสถำนะ
ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของธุรกิจ และระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ 

(4) ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ก ำกบัดแูลให้กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงได้รับกำรปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กรอย่ำงตอ่เน่ือง  สร้ำงควำม
มัน่ใจวำ่มีแผนจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม  

(5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
(5.1) ก ำหนดนโยบำย เปำ้หมำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียง  
(5.2) พัฒนำระบบกำรจดักำรควำมเส่ียงทัง้องค์กรให้มีประสิทธิภำพและผลักดนัให้เกิดควำม

ร่วมมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงทกุระดบัอย่ำงตอ่เน่ือง 
(5.3) ตดิตำมและสอบทำนควำมเส่ียงของหนว่ยงำนตำ่งๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำร

แก้ไข 
(5.4) ก ำกบัดแูลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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(5.5) รำยงำนควำมเส่ียงและผลกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ตำมวำระท่ีก ำหนด 
 

5. วิธีการบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ ได้น ำแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีสอดคล้องกบัมำตรฐำน ISO 31000 มำเป็นต้นแบบในกำร
พฒันำกรอบปฏิบตัใินกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร 
 

6. ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการบริหารความเส่ียง 
(1) สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรควำมเส่ียงในเชิงรุก โดยระบุ ประเมิน และ

จดักำรกบัควำมเส่ียงอยำ่งจริงจงัและทัว่ถึงทัง้องค์กร  
(2) เพิ่มช่องทำงในกำรระบุโอกำสท่ีอำจน ำไปสู่กำรเติบโตของกิจกำร และมีควำมพร้อมส ำหรับภัย

คกุคำมท่ีจะเป็นอปุสรรคในกำรด ำเนินงำน 
(3) มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีได้มำตรฐำนตำมคำ่นิยมสำกล 
(4) เพิ่มโอกำสและควำมเป็นไปได้ท่ีจะมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีบรรลุเป้ำหมำย  อันจะน ำมำซึ่งควำม

มัน่ใจและควำมไว้วำงใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่กิจกำร 
(5) สำมำรถน ำข้อมลูควำมเส่ียงไปประกอบกำรวำงแผนและกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
(6) ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์มีควำมชดัเจน และคำดกำรณ์ลว่งหน้ำได้มำกขึน้ 
(7) เพิ่มควำมสำมำรถในกำรบริหำรอบุตักิำรณ์ได้ดีขึน้ 
(8) เพิ่มกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ในกำรจดักำรกบัควำมเส่ียง 

 

7. การทบทวนนโยบาย 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะต้องทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและคู่มือเอกสำรต่ำงๆ  ท่ี
เก่ียวข้องอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ แล้วรำยงำนควำมเหมำะสมและประสิทธิผลของกำรน ำไปใช้งำนเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดกำรพฒันำอยำ่งตอ่เน่ือง 
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9.  คู่มือการบริหารความเส่ียงด้านการทจุริต และคอร์รัปช่ัน (Fraud and Corruption Risk 
Management Procedure) 

 

หลักการและเหตุผล 
 

ด้วยควำมเช่ือมั่นในอุดมกำรณ์ว่ำ  กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ยุติธรรม  มีคุณธรรม   แก่ทุกฝ่ำย   บริษัท 
พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย และยึดหลักจริยธรรมทำงธุรกิจ 
(Code of Business Ethics) ท่ีโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  (Good Corporate Governance) เพ่ือให้บริษัทฯ พัฒนำ
ไปสู่องค์กรแห่งควำมควำมยัง่ยืน (Sustainable Organization) บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “แนวร่วม
ปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริต” เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต
และคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบของบริษัทฯ  
 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรก ำหนด “คูมื่อกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่”  เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรขึน้  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

1.  ตำ่ก ำหนดมำตรกำรหรือกิจกรรม งๆ  เพ่ือใช้ในกำรปอ้งกนั   ตรวจพบ และตอบสนองตอ่ควำมเส่ียง
ด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

2.   ระบุหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งงำนในกำรป้องกัน ตรวจพบ และ
ตอบสนองตอ่ควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้ชดัเจน และเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบตัท่ีิดี 

3.  ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิเพ่ือให้บคุลำกรของบริษัทฯ สำมำรถปอ้งกนั ตรวจสอบ และตอบสนองกำร
ทุจริตได้อย่ำงถูกต้อง และทันท่วงที ในกรณีท่ีมีควำมสงสัยหรือพบกำรกระท ำท่ีเก่ียวกับกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ 
 

ขอบเขตของคู่มือ 
 

คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง 
และครอบคลุมกำรด ำเนินงำนของกรรมกำร ผู้บริหำร และ พนักงำนทุกคนของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีสำมท่ีมี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 
 

ทัง้นี ้ คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ ”นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่” ซึ่งได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยก ำหนดมำตรกำรปอ้งกนั ตรวจพบ และตอบสนอง
ตอ่กำรทจุริต และคอร์รัปชัน่ (“มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่”) และสำมำรถใช้ควบคูก่ับ “นโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” 
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มาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปช่ัน (Fuaud and Corruption Prevention) 
  

มำตรกำรป้องกนักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่สำมำรถช่วยให้บริษัทฯ ลดควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ในองค์กรได้ ดงันัน้ กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ กำรออกแบบและปฏิบตัิงำน
ตำมกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมเพ่ือลดควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึก
และค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นให้แก่บุคลำกรของบริษัทฯ เป็นปัจจัยส ำคญัในกำรช่วย
ปอ้งกนักำรเกิดกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ในองค์กร  
 

ทัง้นี ้ มำตรกำรปอ้งกนักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ภำยใต้คูมื่อกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่
ฉบบันีป้ระกอบไปด้วย 5 กิจกรรมหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 

1.   การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 

กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ มีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้ทกุหนว่ยงำนในบริษัทฯ 
ด ำเนินกำรเชิงรุก เพ่ือระบุ  ประเมิน และทบทวนควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ขององค์กร รวมทัง้ 
สร้ำงควำมตระหนกัถึงควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดขึน้ และผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์และ
กำรด ำเนินงำนขององค์กร เพ่ือให้มัน่ใจว่ำควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ได้ถกูระบุ  และจดักำรอย่ำง
ทนัทว่งที  

 

กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่  ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้
ขัน้ตอนที่  1 : กำรเตรียมกำรเพ่ือก ำหนดเกณฑ์กำรวัดควำมเส่ียงในด้ำนผลกระทบ ( Impact) 

และโอกำสท่ีจะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมทัง้ก ำหนดระดับควำมเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk 
Appetite) 

ขัน้ตอนที่  2 : กำรระบคุวำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ สำเหตหุลกัของควำมเส่ียง และ
ผลกระทบของควำมเส่ียง ตลอดจนกำรวิเครำะห์ควำมรุนแรงและโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียงก่อนค ำนึ งถึง
มำตรกำรควบคมุภำยในท่ีมีอยู ่

ขัน้ตอนที่  3 : กำรประเมิน คุระบบกำรควบ มภำยในท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน กำรวิเครำะห์ควำมรุนแรง
และโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง หลงัจำกมีมำตรกำรควบคมุภำยในปัจจบุนั 

ขัน้ตอนที่  4 : กำรจัดหำมำตรกำรเพ่ือลดควำมเส่ียงลงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้หำก
มำตรกำรควบคุมภำยในท่ีด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบนัไม่เพียงพอต่อกำรป้องกันควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ 
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2.  นโยบายที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 

บริษัทฯ จดัให้มีนโยบำย คู่มือปฏิบตัิงำน  และมำตรกำรเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่และ
คอร์รัปชั่น เช่น นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต และคอร์รัปชั่น คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ  แนวทำงปฏิบตัิในกำรสนบัสนนุและ
ชว่ยเหลือทำงกำรเมือง  แนวทำงปฏิบตัิในกำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลและกำรให้เงินสนบัสนนุ  และแนวทำงปฏิบตัิ
ในกำรรับหรือให้ของขวญัของก ำนัล และกำรเลีย้งรับรอง เป็นต้น   เพ่ือให้บุคลำกรของบริษัทฯ เข้ำใจหลกักำร
ด้ำนจริยธรรมและแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนท่ีดีของบริษัทฯ รวมทัง้ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนกัจิตส ำนึก และคำ่นิยม
ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้แก่บคุลำกรของบริษัทฯ  

 

ทัง้นี ้นโยบำยท่ีเก่ียวข้องต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ต้อง
ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและคูมื่อท่ีเก่ียวข้องเป็นประจ ำอย่ำงน้อยทกุ  2 ปี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำควำมเส่ียงด้ำน
กำรทุจริตและคอร์รัปชั่นได้ถูกจัดกำรและกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรด ำเนินงำน และทำงกฎหมำยได้รับกำร
ครอบคลมุในนโยบำยอย่ำงเหมำะสม 

 
 

3 . การส่ือสารและการจัดอบรม 
กำรส่ือสำรและกำรจดัอบรมถือเป็นสิ่งท่ีจ ำเป็นในมำตรกำรปอ้งกนักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือ

สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรปฏิบตัติำมนโยบำยและคูมื่อท่ีเก่ียวข้องกบั
กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจน มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ตำ่งๆ เพ่ือส่งเสริมกำร
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นขององค์กร รวมทัง้ให้บุคลำกรของบริษัทฯ 
สำมำรถเป็นสว่นหนึง่ในกำรช่วยปอ้งกนัและตรวจพบกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ในองค์กรได้ตลอดจนกำรส่ือสำร
แก่ผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  และควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  

ดงันัน้   ฝ่ำยบริกำรงำนทรัพยำกรบคุคลต้องจดัท ำแผนกำรส่ือสำรนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและคอร์รัปชั่นประจ ำปีอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร ให้แก่บุคลำกรของบริษัทฯ และผู้ เก่ียวข้องทำง
ธุรกิจ ตลอดจนก ำหนดช่องทำงกำรส่ือสำร เช่น บอร์ดประกำศข่ำวสำรบริษัทฯ กำรจดัอบรม (Training) กำร
ประชำสมัพนัธ์ทำงระบบ Intranet ภำยในบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น ให้เหมำะสมแก่ผู้ รับสำรทัง้
ภำยในและภำยนอกองค์กร โดยแผนงำนและช่องทำงกำรส่ือสำรดงักล่ำวต้องได้รับกำรทบทวนและอนุมตัิโดย
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นประจ ำทุกปี  นอกจำกนี ้เพ่ือให้มัน่ใจในประสิทธิภำพของกำรส่ือสำร แผนงำน
และช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีก ำหนดขึน้ควรได้รับกำรสอบทำนและประเมินระบบกำรควบคมภำยใน โดย
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กิจกรรมท่ีจดัขึน้นัน้เพียงพอ และสำมำรถสร้ำงควำมตระหนกัให้แก่
บคุลำกรของบริษัทฯ รวมถึงผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจทัง้หมด 
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4.  การสอบทานประวัตขิองบุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ 
 

กำรสอบทำนประวตัิของบคุลำกรและผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจถือเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้กำรปอ้งกนั
กำรทจุริต มีประสิทธิภำพ โดยบริษัทฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยบริกำรงำนทรัพยำกรบุคคลท ำหน้ำท่ีสอบทำนประวัติ
ของบุคลำกรก่อนกำรจ้ำงงำน หรือกำรเล่ือนต ำแหน่ง และฝ่ำยบริกำรงำนจดัซือ้ท ำหน้ำท่ีสอบทำนประวตัิของ
ผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจก่อนกำรเร่ิมสญัญำ หรือธุรกรรม 

 ธุรกรรมระหว่ำงกัน ทัง้นี ้กำรสอบทำนสำมำรถท ำได้ตำมควำมเหมำะสมภำยใต้กฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง และได้รับกำรยินยอมจำกบคุลำกรหรือผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

• กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรก่อนกำรจ้ำงงำน เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ ควำม
เหมำะสม และประสบกำรณ์ของผู้สมคัรงำน 

• กำรสอบทำนประวตัิของบคุลำกรก่อนจะมอบหมำยให้ด ำรงต ำแหน่งส ำคญัภำยในบริษัทฯ 
เช่น คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรงำนระดบัสงู บคุลำกรในหน่วยงำนกำรเงิน เป็นต้น เพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ควำมน่ำเช่ือทำงกำรเงิน  บุคคลอ้ำงอิง หรือควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรด ำรงต ำแหนงใหม ่

• กำรสอบทำนประวตัขิองผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจโดยเฉพำะผู้ขำย ผู้ รับเหมำ และผู้ให้บริกำรแก่
บริษัทฯ เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือ สถำนะทำงกำรเงิน ช่ือเสียง และ
คณุสมบตัท่ีิเก่ียวข้องกบัสินค้ำ หรือบริกำรของผู้ มีสว่นได้เสียทำงธุรกิจ 
 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และบุคลำกรท่ีด ำรงในต ำแหน่งท่ีส ำคญัตำมท่ีก ำหนด
โดยฝ่ำยบริกำรงำนทรัพยำกรบคุคล  ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องทำงธุรกิจ  ต้องรำยงำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
ท่ีอำจเกิดขึน้ตอ่ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำทกุปี และในระหว่ำงปี (หำกมี)ควำม
เปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลกระโยชน์ได้  ทัง้นี ้บริษัทฯ ห้ำมไม่ให้บุคลำกรท่ีมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์มีส่วนเก่ียวข้องกบักระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำง และจะลงโทษบคุลำกรท่ีไม่รำยงำนควำม
ขดัแย้งทำง ผลประโยชน์อยำ่งทนัทว่งที 

 

5.  การควบคุมภายใน 
 

กำรควบคุมภำยในเป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีถูกก ำหนดร่วมกันโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำร  ตลอดจน บุคลำกรขององค์กรทุกระดบัชัน้  เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตสุมผลว่ำ วิธีกำรหรือ
กำรปฏิบตังิำนตำมท่ีก ำหนดไว้จะช่วยให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์  ดงันัน้ กำรควบคมุภำยในถือเป็นเคร่ืองมือ
เบือ้งต้นของบริษัทฯ ในกำรปอ้งกนักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำน ทัง้นี ้ 
ผู้บริหำรในแต่ละหน่วยงำนต้องออกแบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมส ำหรับกระบวนกำรท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของตน เพ่ือจดักำรและลดควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีร่วมกนัระบใุนกำรประเมินควำม
เส่ียงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ตลอดจนส่ือสำร ท ำควำมเข้ำใจ และ
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ควบคมุ ตดิตำมกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนให้ปฏิบัติงำนตำมระบบกำรควบคมภำยในท่ีก ำหนด
ขึน้ 

 

ทัง้นี ้ ทุกหน่วยงำนต้องจดัท ำขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน หรือกระบวนกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรส ำหรับทุกกระบวนกำร  เพ่ือให้ผู้บริหำรสอบทำนและอนุมตัิให้มีผลบงัคบัใช้  โดยค ำนึงถึงกำร
แบ่งแยกหน้ำท่ีอย่ำงชดัเจนในกำรก ำหนดหน้ำท่ีของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนตำมขัน้ตอน หรือกระบวนกำร
ปฏิบตัิงำน เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนมีควำมโปร่งใส เป็นอิสระ และสำมำรถช่วยป้องกัน  หรือตรวจพบควำมเส่ียง
ด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นได้  รวมทัง้จัดเก็บเอกสำรดังกล่ำวไว้ในช่องทำงท่ีบุคลำกรท่ีเก่ียวข้องสำมำรถ
เข้ำถงึได้ และส่ือสำรให้บคุลำกรท่ีเก่ียวข้องรับทรำบ 
 

มาตรการตรวจพบการทจุริตและคอร์รัปช่ัน (Fraud and Corruption  Detection)  
 

มำตรกำรปอ้งกนักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีดีสำมำรถชว่ยลดโอกำสท่ีจะเกิดกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ได้ในระดบั
หนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จ ำเป็นต้องจดัท ำมำตรกำรตรวจพบกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือช่วยตรวจพบและ
รำยงำนกำรกระท ำท่ีอำจเป็นกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่อย่ำงทนัท่วงที ดงันัน้ กลไกกำรแจ้งเหตหุรือเบำะแส และ
กำรรำยงำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นกิจกรรมหลักท่ีสำมำรถช่วยให้บริษัทฯ ตรวจพบกำรทุจริตและ
คอร์รัปชั่น นอกจำกนี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ำมำตรกำรตรวจพบกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นมีควำมเหมำะสม  มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องสอบทำนกำรออกแบบและกำรควบคมุภำยใน
ของมำตรกำรดังกล่ำวเป็นประจ ำทุกปี  ทัง้นี ้มำตรกำรตรวจพบกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นประกอบด้วย 2 
กิจกรรมหลกั ดงันี ้

 

1.  กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส 
 

 ผู้บริหำรก ำหนดให้มีช่องทำงท่ีน่ำเช่ือถือ และเป็นอิสระส ำหรับกำรแจ้งเบำะแสเก่ียวกบักำรทจุริต
และคอร์รัปชัน่ รวมถึงเปิดโอกำสให้ทกุคน ไม่ว่ำจะเป็นบุคลำกรของบริษัทฯ หรือบุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้ง
เบำะแสได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน  ตลอดจนจดัให้มีกระบวนกำรป้องกันผู้แจ้งเบำะแส เพ่ือคุ้มครองผู้ แจ้ง
ไม่ให้ถกูท ำร้ำยหรือข่มขู่ในภำยหลงั ซึง่ช่วยสง่เสริมให้บุคลำกรของบริษัทฯ มีควำมมัน่ใจ และรู้สึกปลอดภัยใน
กำรแจ้งเหตหุรือเบำะแสเก่ียวกบักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 

 ทัง้นี ้   บุคลำกรของบริษัทฯ จึงมีหน้ำท่ีแจ้งเหตุหรือเบำะแสของกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นผ่ำน
ช่องทำงท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้  โดยบริษัทฯ จะลงโทษบุคลำกรของบริษัทฯ ท่ีทรำบหรือมีข้อมูลของเหตกุำรณ์ท่ี
อำจเป็นกำรทุริต แต่ไม่ได้แจ้งให้บุคคลท่ีรับผิดชอบรับทรำบ ซึ่งบริษัทฯ มีมำตรกำรคุ้มครองผู้ แจ้งเหตุหรือ
เบำะแสตำมควำมจริงอยำ่งสจุริต อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ จะลงโทษผู้ ท่ีจงใจแจ้งเหตหุรือเบำะแสท่ีไม่เป็นควำม
จริง 
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ปัจจบุนับริษัทฯ ก ำหนดช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนไว้หลำยช่องทำง โดยบุคคลภำยนอกสำมำรถส่ง
เร่ืองร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผำ่นชอ่งทำงตำ่งๆ ดงันี ้

 

1.  ไปรษณีย์ โดยสง่ถึงผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยตำมท่ีอยูด่งันี ้
 เลขำนกุำรบริษัท 

“บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั )มหำชน(  
ชัน้ 23 อำคำรบำ งกอกบสิซิเนสเซ็นเตอร์ 
เลขท่ี 29 ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110  
 

2.  อีเมล์โดยสำมำรถสง่ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมำท่ี  
 Secretarywhistle@principalcapital.co.th 
 

3.  พท์โทรศั  : 02-714-2173  
 

นอกจำกนี ้หำกพนกังำนต้องกำรแจ้งเบำะแส หรือส่งเร่ืองร้องเรียน สำมำรถติดตอ่ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บ ริ ก ำ ร ง ำ น ท รัพ ย ำ ก ร บุ ค ค ล  ห รื อ เล ข ำ นุ ก ำ รบ ริ ษั ท ฯ  Hrwhistle@principalcapital.co.th ห รื อ 
Secretarywhistle@principal.co.th 

 

ทัง้นี ้เง่ือนไขและขัน้ตอนกำรพิจำรณำเบำะแสและข้อร้องเรียนระบุอยู่ใน   “นโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำร”  และ Website ของบริษัทฯ ซึง่บคุลำกรของบริษัทฯ และบคุคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถงึได้ 
 

2.  การรายงานการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
 

 เม่ือมีกำรแจ้งเหตหุรือเบำะแสกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ เลขำนกุำรบริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจำก
กำรแจ้งเบำะแส  และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่   เช่น จ ำนวนกำรแจ้งเบำะแสกำรทจุริตและ
คอร์รัปชัน่  สรุปเหตกุำรณ์  และสถำนะของกำรด ำเนินงำน กรณีเกิดกำรทุจริตในสถำนะกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่  เป็นต้น เพ่ือรำยงำนต่อคณะผู้บริหำร เป็นประจ ำทุกเดือน และต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุไตรมำส ในกรณีท่ีเบำะแสท่ีได้รับแจ้งมีควำม
รุนแรงและจ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที เลขำนกุำรบริษัทต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ทจุริตดงักล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และบคุลำกรท่ีเก่ียวข้องในทนัที 

 

 ทัง้นี ้ข้อมูลในรำยงำนจะต้องถูกเก็บเป็นควำมลับ โดยเลขำนุกำรบริษัทต้องรำยงำนตรงต่อผู้ มี
อ ำนำจตำมท่ีได้ก ำหนดไว้เท่ำนัน้ ห้ำมมิให้แบง่ปันข้อมูลไม่ว่ำในรูปแบบใดก็ตำมแก่หน่วยงำนหรือบุคคลท่ีไม่
เก่ียวข้อง 
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มาตรการตอบสนองต่อการทุจริตและคอร์รัปช่ันที่ เกิดขึ น้  (Fraud and Corruption  
Response) 
 

บริษัทฯ จดัท ำมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือแก้ไขและเยียวยำผลกระทบจำก
กำรเกิดทุจริต รวมทัง้หำวิธีกำรป้องกันไม่ให้กำรทุจริตและคอร์รัปชั่นในประเภทเดียวกันเกิดขึ น้อีก โดย
มำตรกำรตอบสนองตอ่กำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ประกอบด้วย กำรสอบสวนภำยใน  กำรลงโทษและกำรเยียวยำ 
และกำรเปิดเผยข้อมลู 

1.  การสอบสวน 
 

 เม่ือเกิดเหตุทุจริตบริษัทฯ มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีเป็นผู้พิจำรณำข้อมูลเบำะแสและมี
อ ำนำจในกำรอนุมัติให้เร่ิมด ำเนินกำรสอบสวนเม่ือเห็นว่ำเบำะแสท่ีได้มำเพียงพอและมีมูลพร้อมแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน  

 

 ในกระบวนกำรสอบสวนนัน้ คณะกรรมกำรสอบสวนต้องด ำเนินงำนด้วยควำมยุติธรรม และไม่
เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง รวมถึงรำยงำนควำมคืบหน้ำ หรือผลกำรสอบสวนประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรรับทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอทุกเดือน เพ่ือใช้ในกำรรำยงำนต่อคณะผู้บริหำร และในกรณีท่ีคณะกรรมกำร
สอบสวนพบอปุสรรคในกำรด ำเนินกำรท่ีอำจส่งผลกระทบตอ่บริษัทฯ คณะกรรมกำรสอบสวนต้องรำยงำนต่อ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เพ่ือรำยงำนเร่ืองดังกล่ำวแก่คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ส ำหรับหำทำงแก้ไขอย่ำงทันท่วงที นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรสอบสวนต้องบันทึกกำรสอบสวน และเก็บ
หลักฐำนทัง้เชิงวตัถุ และอิเล็กทรอนิคส์ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี หรือจนกว่ำสิน้สุดอำยุควำมทำงกฎหมำย 
เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ บริษัทฯ มีหลกัฐำนเพียงพอหำกต้องน ำไปใช้ในชัน้ศำล 

 

2.  การลงโทษและการเยียวยา 
 

 บทลงโทษท่ีเข้มงวด และเด็ดขำดเป็นกำรแสดงจดุยืนของบริษัทฯ ท่ีมีตอ่กำรทุจริตและคอร์รัปชัน่
ให้ทัง้พนักงำนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะท่ีกำรเยียวยำผลกระทบจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นสิ่งท่ี
บริษัทฯ ต้องให้ควำมส ำคญัและด ำเนินกำรอยำ่งทนัท่วงทีเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมเอำใจใส่ และควำมมุง่มัน่ท่ี
จะแก้ไขปัญหำด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 2.1  กำรลงโทษ 
  เม่ือกำรสอบสวนเสร็จสิน้ และพบว่ำมีกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่เกิดขึน้จริง คณะกรรมกำร

สอบสวนมีหน้ำท่ีน ำเสนอข้อเท็จจริงและหลักฐำนแก่ผู้ มีอ ำนำจ เพ่ือพิจำรณำบทลงโทษให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของบริษัทฯ และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

  

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสงักดัของผู้ท ำทจุริตเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรลงโทษ  
โดยอ้ำงอิงตำม “กำรสอบทำงวินัยพนักงำน” และ “ข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงำน มำตรฐำนควำม
ประพฤติ และกำรกระท ำท่ีเป็นควำมผิดทำงวินยั บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน)” ส ำหรับขัน้ตอน
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กำรลงโทษและผู้ มีอ ำนำจในกำรลงโทษ ซึ่งจะต้องบนัทกึวิธีกำรพิจำรณำบทลงโทษ และข้อสรุปบทลงโทษ และ
ต้องจัดเก็บไว้คู่กับเอกสำรส ำคัญในขัน้ตอนกำรสอบสวนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี นอกจำกนีใ้นกรณี ท่ี

ตวัแทนคณะกรรมกำรสอบสวนต้องปรึกษำกับ ฯบทลงโทษก่อให้เกิดควำมควำมเส่ียงด้ำนกฎหมำยแก่บริษัท
ฝ่ำยกฎหมำย และผู้บริหำรให้ชดัเจนก่อนด ำเนินกำร 

 2.2  กำรเยียวยำ 
 เม่ือกำรสอบสวนเสร็จสิน้ ผู้บริหำรต้องร่วมพิจำรณำหำมำตรกำรเยียวยำจำกเหตกุำรณ์ทุจริตท่ี

เกิดขึน้  เช่น  กำรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนโยบำยของบริษัทฯ กำรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกำรควบคมุภำยในกำร
เปล่ียนแปลงวิธีกำรปฏิบตังิำน  กำรฟ้องร้องด ำเนินคดีทำงอำญำ  และ /หรือทำงแพง่ กำรขยำยผล กำรสืบสวน 
เพ่ือตรวจสอบกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นในส่วนอ่ืนๆ ท่ีอำจมีควำมเก่ียวข้อง เป็นต้น โดยมอบหมำยหน้ำท่ีให้
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ส ำหรับมำตรกำรเยียวยำในแต่ละกรณีจดัท ำแผนงำนเยียวยำ (Action Plan) พร้อมด้วย
กรอบระยะเวลำปฏิบัติงำน เพ่ือน ำเสนอตอ่ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  และด ำเนินกำรตำมแผนงำนเยียวยำท่ี
ได้รับกำรอนมุตั ิ

 

การเปิดเผยข้อมูล 
 

บริษัทฯ ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือบุคลำกรท่ีได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้ เปิดเผยข้อมูลส ำคญเก่ียวกับกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ต่อหน่วยงำนภำยนอกท่ีมีหน้ำท่ีก ำกับดแูล 
(อำทิเช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็นต้น หรือตอ่สำธำรณะ  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ก ำหนดให้กำรตดัสินใจเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกำรทจุริต
และคอร์รัปชัน่ในแตล่ะหวัเร่ืองขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของประธำนกรรมกำรบริษัท 

 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ห้ำมมิให้ผู้ ท่ีไม่มีหน้ำท่ีหรือไมไ่ด้รับมอบหมำยจำกประธำนคณะกรรมกำรบริษัทเปิดเผย
ข้อมลูด้ำนทจุริตแก่บคุคลอ่ืนๆ ในบริษัทฯ ส่ือมวลชน หรือหนว่ยงำนใดๆ ก็ตำม นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะพิจำรณำ
ลงโทษผู้ ฝ่ำฝืนโดยไมมี่ข้อยกเว้น 

 

การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียงด้านการทจุริตและคอร์รัปช่ัน 
 

คูมื่อกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยบริหำรควำม
เส่ียง และอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยจะมีกำรทบทวน และปรับปรุงคูมื่อฉบบันี ้
เป็นประจ ำทุกปี หรือเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัซึ่งกระทบต่อกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ คูมื่อดงักลำ่วสอดคล้องกับหลกัปฏิบตัขิองบริษัทฯ รวมทัง้เป็นไปตำมข้อบงัคบั
และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก 
 
กระบวนกำรปฏิบตังิำนภำยในของบริษัทฯ ท่ีมีควำมเส่ียงตอ่กำรคอร์รัปชัน่ทัง้ในภำคเอกชนและหน่วยงำนรัฐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ กระบวนกำรปฏบัิติงำนของบริษทัฯ ทีเ่กีย่วข้อง

กบัหน่วยงำนรัฐ และเอกชนอ่ืนทีม่คีวำมเส่ียงต่อ

กำรเกดิคอร์รัปช่ัน

ช่ือหน่วยงำนรัฐ และ/หรือเอกชน

ทีต่ิดต่อ

ช่ือหน่วยงำนภำยในของบริษทั จ ำนวนคร้ังทีต่ิดต่อ / ปี ระดับควำมเส่ียง
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10.  นโยบายการแจ้งเบาะแส (WHISTLE BLOWING) 
 

เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร  แจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ (Whistle 
Blower) ในกรณีท่ีพนักงำน และผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นกำรกระท ำท่ีสงสยัว่ำมีกำร   
ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยำบรรณ หรือนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สำมำรถ
สอบถำม แจ้งเบำะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรำยละเอียดหลกัฐำนตำ่งๆ ถึงบคุคล หรือหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องใน
กำรตดิตอ่ดงันี ้
 

1.  กรณีภายนอกองค์กร ตดิต่อเลขานุการบริษัท 
 

เว็ปไซต์  :   
      
โทรศัพท์ :  

ตดิต่อเรา www.principalcapital.co.th 
 

02 – 714 – 2173 

อีเมลล์ : secretarywhistle@principalcapital.co.th 

ไปรษณีย์ : เลขำนกุำรบริษัท  
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั )มหำชน(   
29 อำคำรบำงกอกบสิซิเนสเซ็นเตอร์ ชัน้ 23  
ถนนสขุมุวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ  
กรุงเทพฯ 10110 

2.  กรณีพนักงาน ตดิต่อผู้อ านวยการฝ่ายบริการงานทรัพยากรบุคคล หรือ เลขานุการบริษัท 
 

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

เงื่อนไขและการพจิารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน 
 

1. รำยละเอียดของเบำะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นควำมจริง มีควำมชัดเจน หรือพอท่ีจะน ำสืบหำ
ข้อเท็จจริง เพ่ือด ำเนินกำรตอ่ไปได้ 

2. ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยจะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นควำมลับ ไม่มีกำรเปิดเผยช่ือผู้ ท่ีแจ้งเบำะแส หรือ    
ผู้ ร้องเรียนต่อสำธำรณชนหำกไม่ได้รับควำมยินยอม และค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำย
ของผู้รำยงำน หรือ ผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อมลู    

http://www.principalcapital.co.th/
mailto:whistle@principalcapital.co.th
mailto:HRwhistle@principalcapital.co.th%20%20%20หรือ
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3. ข้อมูลท่ีได้รับจะถือเป็นควำมลบั ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียนขึน้กับควำมสลบัซบัซ้อน
ของเร่ือง ควำมเพียงพอของเอกสำรหลกัฐำนท่ีได้รับจำกผู้ ร้องเรียน รวมถึงเอกสำรหลกัฐำน และค ำ
ชีแ้จงของผู้ถกูร้องเรียน 

4. ผู้ ท่ีแจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน สำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ 
หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนัน้จะท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย หรือเกิดควำมเสียหำยใดๆ แต่หำกมีกำร
เปิดเผยตนเอง จะท ำให้สำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำ สอบถำมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชีแ้จง
ข้อเท็จจริงให้ทรำบ หรือบรรเทำควำมเสียหำยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

5. ผู้ ท่ีแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับกำรคุ้ มครองสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนบริษัท ฯ หรือ
บคุคลภำยนอก 

6. ผู้ รับข้อร้องเรียนและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องเป็นควำมลบั จะเปิดเผยเท่ำท่ีจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้
ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งท่ีมำของข้อมูล หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 

7. กรณีท่ีผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่ำตนอำจได้รับควำมไม่
ปลอดภัย หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง สำมำรถร้องขอให้บริษัทฯ ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองท่ีเหมำะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อำจ
ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้อง
ขอก็ได้ หำกเห็นวำ่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย หรือควำมไมป่ลอดภยั 

8. ผู้ ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรท่ีมีควำม
เหมำะสม และเป็นธรรม 

 

การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนท่ีรับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ 
 

โดยจะได้รับกำรประกนัจำกบริษัทฯ วำ่จะไมเ่ป็นเหต ุหรือถือเป็นเหตท่ีุจะเปล่ียนแปลงต ำแหนง่งำน ลกัษณะงำน 
หรือสถำนท่ีท ำงำน สัง่พกังำน ขม่ขู ่รบกวนกำรปฏิบตังิำน เลิกจ้ำง ลงโทษ หรือด ำเนินกำรใดท่ีเกิดผลร้ำยเม่ือ 

1. ให้ข้อมูล ให้ควำมร่วมมือ หรือให้ควำมช่วยเหลือไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ แก่กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร 
หนว่ยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูล ในกรณีท่ีบคุคลเหลำ่นัน้มีเหตอุนัควรเช่ือโดยสจุริตว่ำมีกำร
ฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยำบรรณ หรือนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

2. ให้ถ้อยค ำ ย่ืนเอกสำรหลักฐำน หรือให้ควำมช่วยเหลือไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ แก่กรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำร หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูล เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำหรือตรวจสอบกรณี
มีเหตสุงสยัว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ จรรยำบรรณ หรือนโยบำยกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำร 
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11.  นโยบายการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 
เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรำยโดยเท่ำเทียมกัน  รวมถึงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้จดัท ำ “นโยบำยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน” 
ขึน้ โดยยดึหลกักำรดงันี ้

• เป็นรำยกำรท่ีผ่ำนขัน้ตอนกำรอนมุตัิท่ีโปร่งใสโดยกรรมกำรและผู้บริหำรด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั
และซ่ือสตัย์สจุริต โดยผู้ มีสว่นได้สว่นเสียไมไ่ด้มีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจ 

• เป็นรำยกำรท่ีด ำเนินกำรโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 
• มีระบบกำรติดตำมและตรวจสอบท่ีท ำให้มัน่ใจได้วำ่กำรท ำรำยกำรเป็นไปตำมขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 

 

นิยาม 
 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน 
ก ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด ซึง่ บริษัทฯ ได้ก ำหนดนิยำมตำม 
ประกำศ กลต. ฉบบัดงักลำ่วข้ำงต้น ตอ่ไปนี ้

1. "รายการที่เก่ียวโยงกัน" หมายถึง กำรท ำรำยกำรระหว่ำง บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย (บริษัทฯ 
ถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด รวมถึงบริษัทท่ีถกูถือหุ้นตอ่ไปเป็นทอดๆ โดย
เร่ิมจำกบริษัทย่อยท่ีมีกำรถือหุ้นของ บริษัทฯ เกินกว่ำร้อยละ 50 เป็นล ำดบัแรก) กับ บุคคลที่ เก่ียวโยงกัน
ของ บริษัทฯ หรือ รำยกำรระหวำ่งบริษัทยอ่ยกบับุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทยอ่ย 

           “การตกลงเข้าท ารายการ” หมายว่า กำรเข้ำไปหรือตกลงใจเข้ำท ำสญัญำ หรือท ำควำมตกลงใดๆ 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเพ่ือก่อให้เกิดกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรให้เช่ำ หรือเช่ำสินทรัพย์ 
กำรให้หรือรับบริกำร กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และกำรออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทัง้เพ่ือ
ก่อให้เกิดสิทธิหรือกำรสละสิทธิในกำรกระท ำดงักลำ่ว  

 "บุคคลที่ เก่ียวโยงกัน" หมายถึง บุคคลท่ีอำจท ำให้กรรมกำร หรือ ผู้บริหำรของบริษัทฯ มีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรตดัสินใจด ำเนินงำนว่ำจะค ำนึงถึงประโยชน์ของบคุคลนัน้ หรือ ประโยชน์สงูสุด
ของบริษัทฯ เป็นส ำคญั ได้แก่  

(1) กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือ บุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็น
กรรมกำร หรือ ผู้บริหำร หรือ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้อง
และญำตสินิทของบคุคลดงักลำ่ว  

(2) นิติบคุคลใดๆ ท่ีมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุ เป็นบคุคลดงัตอ่ไปนีข้องบริษัทฯ หรือ 
บริษัทยอ่ย  
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(ก) กรรมกำร 
(ข) ผู้บริหำร 
(ค) ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
(ง) ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ 
(จ) บคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร หรือ ผู้บริหำร หรือ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ 
(ฉ) ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญำตสินิทของบคุคลตำม (ก) ถึง (จ) 

(3)  บคุคลใดๆ ท่ีโดยพฤติกำรณ์บง่ชีไ้ด้ว่ำเป็นผู้ กระท ำกำรแทน หรือ อยูภ่ำยใต้อิทธิพลของบคุคลตำม  
(1) ถึง (2) ซึ่งมีผลต่อกำรตดัสินใจ กำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรือกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
นยัส ำคญั หรือบคุคลอ่ืนท่ีตลำดหลกัทรัพย์เห็นวำ่มีพฤตกิำรณ์ท ำนองเดียวกนั 

(4)  กรรมกำรของนิตบิคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรของบริษัทฯ 
(5) คูส่มรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะของกรรมกำรตำม (4) 
(6) นิตบิคุคลท่ีตำม (4) หรือ (5) มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 
(7) บคุคลใดท่ีกระท ำกำรด้วยควำมเข้ำใจ หรือ ควำมตกลงว่ำหำกบริษัทฯ ท ำธุรกรรมท่ีให้ประโยชน์

ทำงกำรเงินแก่บคุคลดงักลำ่ว บคุคลดงัตอ่ไปนีจ้ะได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินด้วย 
7.1 กรรมกำรของบริษัทฯ 
7.2 ผู้บริหำรของบริษัทฯ 
7.3 บคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัทฯ 
7.4 กรรมกำรของบคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัทฯ 
7.5 คูส่มรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะของบคุคลตำม 7.1 ถึง 7.4 

"ผู้บริหาร" หมำยถึง กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือ ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำร 4 (ส่ี) รำย
แรกต่อจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรลงมำ ผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ี 4 (ส่ี) 
ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดับ
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเทำ่  

"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หมำยถึง ผู้ ถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมใน บริษัทฯ เกินกว่ำร้อยละ 10 
ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของ บริษัทฯ นัน้ โดยนบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญำตสินิทด้วย   

  "ผู้ท่ีเก่ียวข้อง" หมำยถึง บุคคลหรือห้ำงหุ้ นส่วนตำมมำตรำ 258 (1) ถึง (7) แห่งพระรำชบัญญัต ิ 
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบบัเดมิ ได้แก่ 

(1) คูส่มรส 
(2) บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะ 
(3) ห้ำงหุ้นสว่นสำมญัท่ีบคุคลดงักลำ่ว รวมถึง (1) ถึง (2) เป็นหุ้นสว่น 
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(4) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัท่ีบคุคลดงักล่ำว รวมถึง (1) ถึง (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิด หรือจ ำกัด
ควำมรับผิดรวมกนัเกินกวำ่ 30%  

(5) บริษัทจ ำกัด หรือ บริษัทมหำชนจ ำกัดท่ีบุคคลดงักล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือ
หุ้นรวมกนัเกินกวำ่ 30%  

(6) บริษัทจ ำกัด หรือ บริษัทมหำชนจ ำกดัท่ีบุคคลดงักล่ำว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ 
(5) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวำ่ 30% 

(7)  นิติบุคคลตำมมำตรำ 246 และ 247 (ตำม พรบ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) ท่ีมีอ ำนำจ
จดักำรในฐำนะเป็นผู้แทนของนิตบิคุคล 

 "ญาติสนิท" หมำยถึง บุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย 
ได้แก่ 

(1)  คูส่มรส 
(2) บดิำ มำรดำ  
(3) พ่ีน้อง  
(4) บตุร และคูส่มรสของบตุร 

 "ผู้มีอ านาจควบคุม" หมำยถึง บคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำร กลำ่วคือ 
(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ เกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทฯ  
(2)  บุคคลท่ีควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ

ทำงอ้อม หรือไมว่ำ่เพรำะเหตอ่ืุนใด 
(3)  ควบคมุกำรแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของกรรมกำรทัง้หมดไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือ

ทำงอ้อม 
(4) บคุคลอ่ืนซึ่งโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำร หรือกำรด ำเนินงำนของ 

บริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคญัไม่ว่ำอิทธิพลดงักล่ำวจะสืบเน่ืองจำกกำรเป็นผู้ ถือหุ้น หรือได้รับมอบ
อ ำนำจตำมสญัญำหรือกำรอ่ืนใดก็ตำม 

 “เงื่อนไขการค้าโดยทั่ วไป” หมำยควำมว่ำ เง่ือนไขกำรค้ำท่ีมีรำคำและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อ     
ให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขกำรค้ำท่ีมีรำคำและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) รำคำและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ยได้รับ หรือ ให้กบับคุคลทัว่ไป 
(2) รำคำและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
(3) รำคำและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แสดงได้วำ่เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะท ำนอง

เดียวกบัให้บคุคลทัว่ไป 
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 “รายการธุรกิจปกติ” หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรค้ำท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กระท ำเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจกำร 

 “รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ” หมำยควำมว่ำ รำยกำรทำงกำรค้ำท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกระท ำ
เพ่ือสนบัสนนุรำยกำรธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ  

 ลักษณะของรายการที่เก่ียวโยงกัน อำจแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะดงันี ้

1.  เม่ือบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยท ำรำยกำรกบั 
(ก)  ผู้บริหำร 

 (ข)  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
 (ค)  ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือญำตสินิทของผู้บริหำร หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  
 2. เม่ือบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ท ำรำยกำรกบับริษัทอ่ืนท่ีมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุเป็น
ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือผู้ ท่ีจะได้รับเสนอให้เป็นผู้บริหำร  หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของ 
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญำตสินิทของบคุคลเหลำ่นัน้   

 ประเภทรายการที่เก่ียวโยงกันประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
 มีทัง้สิน้ 5 ประเภท ได้แก่ 

1.  รำยกำรธุรกิจปกต ิ
2.  รำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกต ิ
3.  รำยกำรเชำ่หรือให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ไมเ่กิน 3 ปี 
4.  รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร 
5.  รำยกำรให้หรือรับควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงิน 
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ตำรำงประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของ
บริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
   

ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
 

มูลค่าของรายการ 
เปิดเผย
ต่อตลท. 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการ

บริษัท 

ขออนุมัต ิ
ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

1.  รำยกำรธุรกิจปกตหิรือรำยกำรรสนบัสนนุ 
ธุรกิจปกติ 
1.1  รำยกำรธุรกิจปกตแิละมีเง่ือนไขกำรค้ำ
โดยทัว่ไป    
1.2  รำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไข
กำรค้ำโดยทัว่ไป และคำ่ตอบแทนสำมำรถ
ค ำนวณได้จำกทรัพย์สินหรือมลูคำ่อ้ำงอิง 

  
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

1.3  รำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไข
กำรค้ำโดยทัว่ไป และคำ่ตอบแทนไมส่ำมำรถ
ค ำนวณได้จำกทรัพย์สินหรือมลูคำ่อ้ำงอิง 

≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% 
ของมลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวน
ใดจะสงูกวำ่ 

 
- 

 
- 

 
- 

> 1 ลบ. แต ่< 20 ลบ. 
หรือ 
> 0.03% แต ่< 3% ของ
มลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิแล้วแตจ่ ำนวนใดจะ
สงูกวำ่ 

 
✓ 

 
- 

 
- 

≥ 20 ลบ. หรือ  
≥ 3% ของมลูคำ่
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ 
แล้วแตจ่ ำนวนใดจะสงู
กวำ่ 

 
✓ 

 
✓ 

 
- 

1.4  รำยกำรธุรกิจปกตหิรือรำยกำรสนบัสนนุ
ธุรกิจปกตท่ีิไมมี่เง่ือนไขทำงกำรค้ำโดยทัว่ไป 

≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% 
ของมลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิ แล้วแต่
จ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

 
- 

 
- 

 
- 

ไมจ่ ำกดั

มลูคำ่ของ

รำยกำร 
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ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
 

มูลค่าของรายการ 
เปิดเผย
ต่อตลท. 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการ

บริษัท 

ขออนุมัต ิ
ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

> 1 ลบ. แต ่< 20 ลบ. 
หรือ 
> 0.03% แต ่< 3% ของ
มลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิแล้วแตจ่ ำนวนใดจะ
สงูกวำ่ 

 
✓ 

 
✓ 

 
- 

≥ 20 ลบ. หรือ ≥  3% 
ของมลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวน
ใดจะสงูกวำ่ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

2.  รำยกำรเชำ่หรือให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ไม่
เกิน 3 ปี และไมส่ำมำรถแสดงได้วำ่มีเง่ือนไข
กำรค้ำทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 

≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% 
ของมลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวน
ใดจะสงูกวำ่ 

 
- 

 
- 

 
- 

> 1 ลบ. แต ่< 20 ลบ. 
หรือ 
> 0.03% แต ่< 3% ของ
มลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิแล้วแตจ่ ำนวนใดจะ
สงูกวำ่ 

 
✓ 

 
- 

 
- 

≥ 20 ลบ. หรือ ≥  3% 
ของมลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวน
ใดจะสงูกวำ่ 

 
✓ 

 
✓ 

 
- 

3.  รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร ≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% 
ของมลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิ แล้วแต่
จ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 
 

 
- 

 
- 

 
- 
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ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
 

มูลค่าของรายการ 
เปิดเผย
ต่อตลท. 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการ

บริษัท 

ขออนุมัต ิ
ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

> 1 ลบ. แต ่< 20 ลบ. 
หรือ 
> 0.03% แต ่< 3% ของ
มลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิแล้วแตจ่ ำนวนใดจะ
สงูกวำ่ 

 
✓ 

 
✓ 

 
- 

≥ 20 ลบ. หรือ ≥  3% 
ของมลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวน
ใดจะสงูกวำ่ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

4.รำยกำรให้หรือรับควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงิน 
    4.1 บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยให้ควำม
ชว่ยเหลือทำงกำรเงินแก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  
ดงัตอ่ไปนี ้
• บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ 
• บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นนิติบคุคลท่ี 

บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยถือหุ้นในสดัสว่นท่ี
น้อยกวำ่สดัสว่นท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนๆ 
ท่ีมิใช ่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แล้วแตก่รณี 
ถือหุ้นในนิติบคุคลนัน้ 

 
 
 
****** กรณีท่ีเป็นรำยกำรท่ีบริษัทฯ หรือ บริษัท
ยอ่ย และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัร่วมกนัให้ควำม
ชว่ยเหลือทำงกำรเงินแก่นิติบคุคล ซึง่บริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นผู้
ถือหุ้น ตำมสดัสว่นท่ีตนมีส่วนได้สว่นเสียในนิติ
บคุคลนัน้ตำมเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปหรือ

 
 
 
 
< 100 ลบ. หรือ < 3% 
ของมลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิ แล้วแต่
จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ 

 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
- 

≥ 100 ลบ. หรือ ≥ 3% 
ของมลูคำ่สินทรัพย์ 
ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแต่
จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ 
 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

****** 
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ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
 

มูลค่าของรายการ 
เปิดเผย
ต่อตลท. 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการ

บริษัท 

ขออนุมัต ิ
ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

ดีกวำ่ บริษัทฯ จะได้รับกำรยกเว้นไมต้่องขอ
อนมุตัท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นในรำยกำรดงักลำ่ว 
4.2  รำยกำรให้หรือรับควำมชว่ยเหลือทำง
กำรเงินอ่ืนนอกจำก 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
****** กรณีท่ีเป็นรำยกำรท่ี บริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัร่วมกนัให้ควำม
ชว่ยเหลือทำงกำรเงินแก่นิติบคุคล ซึง่บริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นผู้
ถือหุ้น ตำมสดัสว่นท่ีตนมีส่วนได้สว่นเสียในนิติ
บคุคลนัน้ตำมเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปหรือ
ดีกวำ่ บริษัทฯ จะได้รับกำรยกเว้นไมต้่องขอ
อนมุตัท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นในรำยกำรดงักลำ่ว 

≤1 ลบ. หรือ ≤ 0.03% 
ของมลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวน
ใดจะสงูกวำ่ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

> 1 ลบ. แต ่ < 20 ลบ. 
หรือ 
> 0.03% แต ่< 3% ของ
มลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิแล้วแตจ่ ำนวนใดจะ
สงูกวำ่ 

 
✓ 

 
 
 
 

 
✓ 

 
- 

≥ 20 ลบ. หรือ ≥  3% 
ของมลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิ แล้วแต่
จ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

****** 

✪ ตำรำงนีป้ระกำศโดยคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำร
ปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 21 กรกฎำคม 
2547 
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 หมายเหตุดูท้ายตาราง ✓ หมำยถึง  บริษัทฯ มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรตำมหวัข้อของคอลมัน์ท่ีมีเคร่ืองหมำย “✓” 
 -  หมำยถึง บริษัทฯ ไมมี่หน้ำท่ีด ำเนินกำรตำมหวัข้อของคอลมัน์ท่ีมีเคร่ืองหมำย “-”                 
 
แนวปฏบิัตเิกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพิจำรณำรำยกำรต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใส และเป็นประโยชน์และส ำคญั 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคญัต่อกำรป้องกันรำยกำรท่ีอำจเป็นควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรระหวำ่งกนั โดยมีหลกักำรท่ีส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้
 

1. กรรมกำร และผู้บริหำรให้แจ้ง เลขำนุกำรบริษัท ทรำบทนัทีเม่ือเกิดรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำรท่ี
อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์   

2. เลขำนกุำรบริษัท มีหน้ำท่ี  
2.1 จดัท ำรำยงำนสรุปรวบรวมควำมสมัพันธ์ของกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ แจ้งต่อ

ฝ่ำยต่ำงๆ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร คณะกรรมกำรบริหำร  คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในกำรพิจำรณำ
ตดัสินเข้ำท ำรำยกำรวำ่เป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือไม ่

2.2 สอบทำนควำมเป็นปัจจุบัน (Update) ของข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรถือหุ้ นของ
กรรมกำร และผู้บริหำร รำยไตรมำส คือเดือนมกรำคม เดือนเมษำยน เดือนมิถุนำยน และ 
เดือนกนัยำยน  

2.3   พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัว่ำรำยกำรท่ีเกิดขึน้ผู้ มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิต้องเป็นระดบั
ในตำมขัน้ตอนอนุมัติ รวมถึงกำรประสำนงำนกับเจ้ำของรำยกำร เพ่ือจัดเตรียมเอกสำร
ประกอบเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท และผู้ ถือหุ้ น 
พิจำรณำตำมล ำดบั 

3. ฝ่ำยบริกำรงำนจดัซือ้ ฝ่ำยท่ีจะเข้ำท ำสญัญำจ้ำง เช่น ฝ่ำยบริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยวิศว 
กรโครงกำร ฝ่ำยบริหำรอำคำร ต้องตรวจสอบรำยช่ือคู่ค้ำ คู่สญัญำว่ำเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
หรือไม่ตำม รำยงำนในข้อ 2.1 ถ้ำใช่ต้องด ำเนินกำรเสนอผ่ำนเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัว่ำรำยกำรท่ีเกิดขึน้ว่ำต้องเสนอผู้ มีอ ำนำจระดบัใดตำมขัน้ตอนการอนุมัติ
การท ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

4. ฝ่ำยบริกำรงำนบญัชีส่วนกลำง ต้องตรวจสอบเอกสำร และสญัญำในกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง กำรเช่ำ 
หรือให้เช่ำ กำรให้กู้ ยืมเงินหรือกู้ ยืมเงินทนัท่ีท่ีได้รับจำกฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือตรวจสอบว่ำเป็นรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัหรือไม่ ถ้ำใชต้่องแจ้งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ด ำเนินกำรเสนอผำ่นเลขำนกุำรบริษัท 
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เพ่ือพิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันว่ำรำยกำรท่ีเกิดขึน้ว่ำต้องเสนอผู้ มีอ ำนำจระดับใดตำม
ขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประเมินควำมเส่ียงตำมนโยบำยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของทุก
ฝ่ำย 

6. ผู้บริหำรและพนักงำนต้องปฏิบัติตำมข้อบงัคบั และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเร่ือง
ส ำคญัท่ีต้องยึดถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด เพ่ือให้บริษัทฯ เป็นท่ีเช่ือถือและไว้วำงใจของผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ำย และจดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลควำมเข้ำใจในกำรถือปฏิบตัิของพนักงำนทั่วทัง้  
บริษัทฯ  

 

2. ขัน้ตอนในการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดขัน้ตอนเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี  ้

1. ทกุฝ่ำยต้องพิจำรณำรำยกำรวำ่เป็นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ หรือไม่ โดยใช้เกณฑ์
เช่นเดียวกับกำรท ำกำรค้ำปกติทั่วไป และตรวจสอบกับรำยงำนสรุปรวบรวมควำมสัมพันธ์ของ
กรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ ท่ีเลขำนกุำรบริษัทจดัท ำ  

2. ทุกฝ่ำยต้องพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำสินค้ำ  หรือบริกำรกับรำคำภำยนอกภำยใต้เง่ือนไขท่ี
เหมือนหรือคล้ำยคลงึกนั  

3. ทกุฝ่ำยอำจใช้ประโยชน์จำกรำยงำนของผู้ประเมินอิสระซึ่งแตง่ตัง้โดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม
มำท ำกำรเปรียบเทียบรำคำส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันท่ีส ำคญั  เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำคำดังกล่ำว
สมเหตสุมผลและเพ่ือประโยชน์สงูสดุของกลุม่บริษัท 

4. ทกุฝ่ำยต้องพิจำรณำกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือกรรมกำร หรือ 
ผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง ท่ีไม่ใช่กำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติ  ห รือมี เง่ือนไขทำงกำรค้ำแตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับลูก ค้ำทั่ว ไป  ห รือ 
บคุคลภำยนอก โดยสง่ให้เลขำนกุำรบริษัทสอบทำนขัน้ตอนกำรอนมุตั ิเพ่ือด ำเนินกำรตอ่ไป 

5. บริษัทฯ ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ 
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและรำยกำรระหว่ำงกัน ตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี และ
รำยงำนประจ ำปี หรือแบบรำยงำนอ่ืนใด ตำมแตก่รณี และมีกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนัต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนรำยกำรท่ี
เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนกำรบญัชี 

6. เลขำนกุำรบริษัทจดัท ำแบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรระหว่ำงกนัใน
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
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7. ผู้ตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมแผนงำนตรวจสอบ และ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ด้วยมำตรกำรควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลให้มีกำรสุ่มสอบทำน
กำรท ำรำยกำรจริง ถกูต้องตรงตำมสญัญำหรือนโยบำยหรือเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ 

3. ประเดน็ส าคัญท่ีใช้พจิารณาส าหรับฝ่ายต่างๆ 

1. เหตุผลและควำมจ ำเป็นท่ีต้องท ำรำยกำรกับบุคคลหรือฝ่ำยท่ีเก่ียวโยงกัน หรือฝ่ำยท่ีมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

2. ควำมสมเหตุสมผลทำงด้ำนรำคำ และเง่ือนไขทำงกำรค้ำเม่ือเปรียบเทียบกับกำรท ำรำยกำรกับ
บริษัทอ่ืน 

3. ขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำนต้องสอดคล้องกบัข้อก ำหนด และกฎระเบียบนี ้
4. หำกต้องมีควำมเห็นของผู้ประเมินอิสระ หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงินให้น ำมำพิจำรณำ 

4. หลักเกณฑ์การพจิารณารายการที่เป็นปกตกิารค้า  

- ลักษณะรายการเป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติหรือไม่  ถ้ำรำยกำรนัน้เกิดขึน้เน่ืองจำกกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติก็จะปฏิบตัิไปตำมขัน้ตอนของกำรด ำเนินงำนตำมปกติเช่นเดียวกับท่ีปฏิบตัิกับรำยอ่ืนๆ   
รำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวเป็นไปตำมธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำร 
เพ่ือสนบัสนนุธุรกิจปกติ และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ โดยมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำไม่แตกตำ่งจำก
กำรท ำรำยกำรกบัลกูค้ำทัว่ไป หรือบคุคลภำยนอก  

- ราคาและเงื่อนไขการท ารายการเป็นธรรมหรือไม่  หำกเปรียบเทียบกับกำรท ำรำยกำรกับ
บคุคลภำยนอกท่ีไมเ่ก่ียวข้องแล้ว จะได้รำคำหรือเง่ือนไขท่ีดีกวำ่นีห้รือไม่ 
 
 การพจิารณาราคาตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป (ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์) 
รำยกำรท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำโดยทั่วไป คือเง่ือนไขกำรค้ำท่ีมีรำคำและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่
ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ โดย 

- เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ยได้รับ หรือ ให้กบับคุคลทัว่ไป 
- เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
- เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ สำมำรถแสดงได้ว่ำผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะท ำนองเดียวกัน

ให้กบับคุคลทัว่ไป 
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5. ขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดผู้อนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยใช้หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำขนำดของรำยกำรและเง่ือนไข
ตำมท่ีระบุในตำรำงประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำร
ปฏิบตักิำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั มีขัน้ตอนดงันี ้  

1.  รายการขนาดเล็ก คือ รำยกำรท่ีมีมูลค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1  ล้ำนบำท หรือน้อยกว่ำหรือ
เทำ่กบัร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวนใดสงูกว่ำ ทัง้นี ้ต้องเป็นรำยกำรท่ีมี
เง่ือนไขธุรกิจปกต ิหรือสนบัสนนุปกติ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในรายการนัน้ๆ อนุมัตโิดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

2. รำยกำรขนำดเล็กตำมข้อ 1 ถ้าประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย ให้อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริหาร 

3. รายการขนาดกลาง คือ รำยกำรท่ีมีมูลค่ำมำกกว่ำ 1 ล้ำนบำทแต่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนบำท หรือ
มำกกวำ่ร้อยละ 0.03 แตต่ ่ำกว่ำร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ แล้วแตจ่ ำนวนใดจะสงูกว่ำ 
อนุมัตโิดยคณะกรรมการบริหาร 

4. รายการขนาดใหญ่   คือ รำยกำรท่ีมีมูลค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ  20  ล้ำนบำท หรือมำกกว่ำ     
ร้อยละ  3 ของสินทรัพย์ ท่ี มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ  พิจารณาโดยคณะ
กรรมการบริหาร และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาให้ความเหน็เพื่อ 

       4.1   เสนอคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมัต ิ  

4.2  กรณีท่ีต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น     
และส่งเร่ืองให้เลขานุการบริษัทจัดเตรียมการเอกสารและจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ต่อไป          

5.  ทุกไตรมำสคณะกรรมกำรบริหำรสรุปรำยกำรท่ีอนุมัติในข้อ 1, 2 และ 3 เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำให้ควำมเห็นเพ่ือรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
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12.  แนวนโยบายและแนวปฏบิัตใินการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 

บริษัท  พริน้ซิเพิล  แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) เป็นหน่วยงำนหนึ่งท่ีได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำสนบัสนุน
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน แตเ่ม่ือระบบสำรสนเทศไม่สำมำรถให้บริกำรได้ หรือมีควำมผิดพลำด
ในกำรให้บริกำรไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดก็ตำม อำจส่งผลให้กำรด ำเนินงำนด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ไม่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเน่ือง และไม่มีควำมปลอดภัยซึ่งอำจท ำให้
ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือควำมน่ำเช่ือถือได้ ผู้ ใช้งำนทุกคนต้องร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
หรือลดโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำยตอ่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ดงันัน้ บริษัทฯ
จงึเห็นควรก ำหนดนโยบำยวำ่ด้วยกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขึน้ 
 

หมวด  1 

ความหมายและค าจ ากัดความ 
 

สินทรัพย์คอมพิวเตอร์  หมำยควำมว่ำ สินทรัพย์ทุกอย่ำงท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น  
ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และข้อมลู เป็นต้น 

ระบบเครือข่าย  หมำยควำมวำ่ ระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  หมำยควำมว่ำ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ำยท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นศนูย์กลำงของกำร
ท ำงำน อำทิ จดัเก็บข้อมลูหรือซอฟต์แวร์ส ำหรับให้บริกำรแก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ หรือควบคมุกำรท ำงำนใน
เครือขำ่ย 

การเข้าถึงเครือข่ายจากระยะไกล  หมำยควำมว่ำ กำรท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ำยเช่ือมตอ่เข้ำ
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเครือขำ่ยอ่ืนผ่ำนอปุกรณ์ส่ือสำรหรือส่ือสญัญำณอ่ืนๆ อำทิ  Modem,  VPN 

การควบคุมการเข้าถึง  หมำยควำมว่ำ กำรควบคมุกำรเข้ำถึงหรือใช้งำนสินทรัพย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตำม
สิทธิท่ีได้ก ำหนดไว้เทำ่นัน้ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หมำยควำมว่ำ  อปุกรณ์ท่ีใช้ในกำรประมวลผลข้อมูลท่ีท ำงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โดยท ำงำนตำมค ำสั่งผ่ำนทำงซอฟต์แวร์ให้ได้ผลตำมท่ีต้องกำร  อำทิ  คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)  
คอมพิวเตอร์สว่นบคุคล (Personal computer) และคอมพิวเตอร์พกพำได้ (Notebook Computer)   

อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ หมำยควำมวำ่ อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้งำนร่วมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนบัสนนุ
ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบตังิำนได้ตำมต้องกำร และให้รวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส่ือสัญญาณ  หมำยควำมว่ำ ส่ือกลำงใดๆ ท่ีใช้เช่ือมต่อระหว่ำงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อำทิ สำยทองแดง  
สำยใยแก้วน ำแสง เครือขำ่ยไร้สำย 
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ฮาร์ดแวร์  หมำยควำมวำ่ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์  หมำยควำมวำ่ ชดุค ำสัง่ท่ีสัง่ให้คอมพิวเตอร์ท ำงำนตำมต้องกำร 

ซอฟต์แวร์ระบบ  หมำยควำมว่ำ ซอฟต์แวร์ท่ีควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ เช่น  
ระบบปฏิบตักิำร เป็นต้น 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หมำยควำมว่ำ ซอฟต์แวร์ท่ีพฒันำขึน้เพ่ือใช้กบังำนเฉพำะด้ำนตำมควำมต้องกำร  อำทิ   
ซอฟต์แวร์ส ำหรับพิมพ์เอกสำร ซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรค ำนวณบญัชี 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมำยควำมว่ำ ระบบงำนของหน่วยงำนท่ีน ำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ำยมำช่วยในกำรสร้ำงสำรสนเทศท่ีหน่วยงำนสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำร
วำงแผน กำรบริกำร กำรสนับสนุนกำรให้บรกำร กำรพัฒนำและควบคุมกำรติดต่อส่ือสำร ซึ่งมีองค์ประกอบ  
อำทิ อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือขำ่ย โปรแกรม ระบบงำน และสำรสนเทศ 

สารสนเทศ หมำยควำมว่ำ ข้อมูลท่ีผ่ำนกำรประมวลผลแล้ว กำรจดัระเบียบให้ข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของตวัเลข  
ข้อควำม หรือภำพกรำฟฟิก ให้อยู่ในลกัษณะท่ีผู้ ใช้สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำร กำรวำงแผน กำรตดัสินใจ และอ่ืนๆ ได้ 

ระบบงาน หมำยควำมว่ำ กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน  เพ่ือให้งำนส ำเร็จ
ตำมวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้เอำไว้ อำทิ ระบบจดัเก็บเอกสำร ระบบบญัชี 

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หมำยควำมว่ำ ซอฟต์แวร์ควบคมุกำรท ำงำนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
และจดัสรรกำรใช้ทรัพยำกรระบบ ซึ่งได้แก่ กำรจดักำรหนว่ยควำมจ ำ กำรควบคมุ กำรท ำงำนของอปุกรณ์ปอ้น
ข้อมลู (แปน้พิมพ์ เมำส์) และอปุกรณ์แสดงผล (จอภำพ เคร่ืองพิมพ์) 

ระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall) หมำยควำมว่ำ ระบบรักษำควำมปลอดภัยท่ีประกอบด้วยกลุ่มอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ซึ่งท ำหน้ำท่ีปอ้งกนัผู้ ไมไ่ด้รับอนญุำตจำกเครือขำ่ยภำยนอกเข้ำใช้ระบบ  และจ ำกดั
กำรใช้งำนของผู้ใช้งำนภำยในให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 

ข้อมูล หมำยควำมวำ่ ข้อควำม ค ำสัง่ ชดุค ำสัง่ หรือสิ่งอ่ืนใด บรรดำท่ีอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ในสภำพท่ีระบบ
คอมพิวเตอร์ สร้ำง ส่ง รับ เก็บรักษำ หรือประมวลผลได้ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์บนอปุกรณ์คอมพิวเตอร์  
และให้หมำยควำมรวมถึงข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ไฟล์ (File) หมำยควำมว่ำ ข้อมูลท่ีถูกรวบรวมลงส่ือบันทึกและระบุเป็นหนึ่งหน่วยโดยมีช่ือเฉพำะ เช่น  
ซอฟต์แวร์ใช้งำน และไฟล์เอกสำรตำ่งๆ ท่ีสร้ำงขึน้ และใสช่ื่อให้แก่ไฟล์นัน้แล้วเก็บบนัทกึลงส่ือบนัทกึ เป็นต้น 

ผู้ใช้งาน (User) หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีหรือบุคคลภำยนอกท่ีมีสิทธิใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
บริษัทฯ 
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ผู้บริหารเครือข่าย (Network  Administrator) หมำยควำมว่ำ บุคคลท่ีท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรดูแลและ
บ ำรุงรักษำเครือขำ่ย 

ผู้บริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host/Server  Administrator) หมำยควำมว่ำ บคุคลท่ีท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบใน
กำรดแูลและบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์แมข่่ำย 

ผู้บริหารระบบป้องกันการบุกรุก (Firewall  Administrator) หมำยควำมว่ำ บุคคลท่ีท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบใน
กำรดแูลและบ ำรุงรักษำระบบปอ้งกนักำรบกุรุก 

บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) หมำยควำมว่ำ บญัชีท่ีผู้ ใช้งำนใช้ในกำรเข้ำถึงและใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ซึง่เป็นไปตำมข้อตกลงระหวำ่งผู้ใช้งำนกบัผู้ให้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

บัญชีผู้บริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Administrator Account) หมำยควำมว่ำ บญัชีท่ีผู้บริหำรคอมพิวเตอร์
แมข่ำ่ยใช้ในกำรบริหำรระบบคอมพิวเตอร์แมข่ำ่ย 

เอกสารโครงแบบ (Configuration Document) หมำยควำมว่ำ เอกสำรท่ีแสดงรำยละเอียดกำรก ำหนดตำ่งๆ
ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำร 

ความเส่ียง หมำยควำมวำ่  โอกำสของสินทรัพย์คอมพิวเตอร์ในกำรถกูละเมิดกำรรักษำควำมปลอดภยั 

เหตุการณ์ผิดปกติ (Incident) หมำยควำมว่ำ เหตกุำรณ์ใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เจ้าหน้าที่ หมำยควำมวำ่ พนกังำนในบริษัทฯ 

ส่วนงาน หมำยควำมวำ่ ฝ่ำยตำมโครงสร้ำงของบริษัทฯ 

ส่วนงานเจ้าของข้อมูล หมำยควำมวำ่ เจ้ำหน้ำท่ีในส่วนงำนตัง้แต ่1 คนขึน้ไปท่ีได้รับมอบหมำยจำกส่วนงำน
ให้เป็นผู้ รับผิดชอบข้อมลู 

โปรแกรมประสงค์ร้าย  หมำยควำมว่ำ ฮำร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ท่ีมีกำรตัง้ใจใส่เข้ำไปในระบบโดยไม่ได้รับ
อนุญำต เพ่ือให้ท ำงำนตำมควำมประสงค์ของผู้ ประสงค์ร้ำย ซึ่งมีผลให้คอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรือชุดค ำสั่งอ่ืนได้รับควำมเสียหำย ถูกท ำลำย ถูกแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม ขัดข้องหรือ
ปฏิบตังิำนไมต่รงตำมค ำสัง่ท่ีก ำหนดไว้ 

หน่วยงานภายนอก หมำยควำมว่ำ องค์กรซึ่งบริษัทฯ อนญุำตให้มีสิทธิในกำรเข้ำถึงหรือใช้ข้อมูลหรือใช้งำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ โดยจะได้รับสิทธิ ตำมประเภทกำรใช้งำนและต้องรับผิดชอบในกำรไม่
เปิดเผยควำมลบัของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนญุำต 
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หมวด  2 

นโยบายความม่ันคงปลอดภัย (Security Policy) 
 

จุดประสงค์เพ่ือก ำหนดทิศทำงและให้กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับบริษัทฯ  
เพ่ือให้เป็นไปตำมหรือสอดคล้องกบัข้อก ำหนดทำงกฎหมำย และระเบียบปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง 
 

เม่ือประกำศฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นผู้ท ำหน้ำท่ีในกำรออกระเบียบปฏิบตั ิ 
ข้อก ำหนด ข้อบงัคบัต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้กำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยขงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ โดยควำมเห็นชอบจำกผู้ บริหำรระดับสูง (CEO) และผู้ บริหำรระดับสูง  
(CEO) ให้กำรสนบัสนนุในเร่ืองนโยบำย งบประมำณ ทรัพยำกรและอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้กำรรักษำควำมมัน่คง
ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์มีกำรพฒันำและปรับปรุงอยำ่งตอ่เน่ือง 
 

ต้องจดัให้มีกำรเผยแพร่นโยบำยกำรรักษำควำมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ให้กบัเจ้ำหน้ำท่ี ผู้ให้บริกำรภำยนอก และผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทรำบและน ำไปปฏิบตัิ 
 

ต้องด ำเนินกำรทบทวน และประเมินนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์อย่ำงน้อย 1 ครัง้ต่อปี หรือเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัซึ่งมีผลต่อกำรรักษำควำม
มัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 
 

หมวด  3 

โครงสร้างทางด้านความม่ันคงปลอดภัยส าหรับองค์กร (Organization of Information 
Security) 
 

3.1  โครงสร้ำงทำงด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศภำยในองค์กร (Internal Organization) 

จุดประสงค์เพ่ือบริหำรและกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ  

ผู้บริหำรระดบัสูง (CEO) เป็นผู้ก ำหนดให้มีตวัแทนหรือคณะท ำงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษัทฯ เพ่ือ
ประสำนงำนหรือร่วมมือกันในกำรสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ โดยท่ีตวัแทนหรือคณะท ำงำนเหล่ำนัน้ จะต้องมีกำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนทำงด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขององค์กร
อยำ่งชดัเจน 
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ตวัแทนหรือคณะท ำงำนซึ่งถูกแต่งตัง้โดยผู้บริหำรระดบัสูง (CEO) เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรบริหำรจดักำรและ
ควบคมุกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขององค์กร  
ตลอดจนทบทวนนโยบำยระบบบริหำรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยสำรสนเทศ จดัท ำขัน้ตอนและแนวทำง
ปฏิบัติด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ และ
เอกสำรท่ีเก่ียวข้องในกำรจดัท ำกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 

เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ต้องไมเ่ปิดเผยควำมลบัของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้รับกำรอนญุำตให้เปิดเผยจำกบริษัทฯ 

ต้องก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบกำรบริหำรจดักำรกำรด ำเนินงำน  และกำรปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์โดยผู้ ตรวจสอบอิสระตำมรอบระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้  หรือเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงท่ีมีควำมส ำคญัมำกตอ่บริษัทฯ 
 

3.2  โครงสร้ำงทำงด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้ำหรือหนว่ยงำนภำยนอก (External Parties) 

จดุประสงค์เพ่ือบริหำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัส ำหรับสำรสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสำรสนเทศของ
บริษัทฯ ท่ีถกูเข้ำถึง ถกูประมวลผล หรือถกูใช้ในกำรตดิตอ่ส่ือสำรกบัลกูค้ำหรือหน่วยงำนภำยนอก 

ต้องก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงอนัเกิดจำกกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประมวลผล
สำรสนเทศโดยหน่วยงำนภำยนอก และก ำหนดตำมมำตรกำรรองรับหรือแก้ไขท่ีเหมำะสมก่อนท่ีจะอนญุำตให้
สำมำรถเข้ำถึงได้ 

ต้องระบุและบังคับใช้ข้อก ำหนดทำงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยส ำหรับสำรสนเทศของบริษัทฯ เม่ือมีควำม
จ ำเป็นต้องให้บุคคลภำยนอก หรือผู้ ใช้บริกำรเข้ำถึงสำรสนเทศหรือทรัพย์สินสำรสนเทศของบริษัทฯ ก่อนท่ีจะ
อนุญำตให้สำมำรถเข้ำถึงได้ต้องระบุและจัดท ำข้อก ำหนดหรือข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัย
ส ำหรับสำรสนเศระหว่ำงบริษัทฯ และหน่วยงำนภำยนอก เม่ือมีควำมจ ำเป็นต้องให้หน่วยงำนนัน้เข้ำถึง
สำรสนเทศหรืออปุกรณ์ประมวลผลสำรสนเทศของบริษัทฯ ก่อนท่ีจะอนญุำตให้สำมำรถเข้ำถึงได้ 
 

หมวด  4 

การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร (Asset Management) 
 

4.1   ควำมรับผิดชอบตอ่สินทรัพย์ (Responsibility for Asset) 

จดุประสงค์เพ่ือปอ้งกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ จำกควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้ได้ 

ต้องมีกำรจดัท ำและปรับปรุงแก้ไขบญัชีทรัพย์สินท่ีมีควำมส ำคญัต่อบริษัทฯ ให้ถกูต้องอยู่สม ่ำเสมอ รวมทัง้มี
กำรระบคุวำมเป็นเจ้ำของในทรัพย์สินตำ่งๆ 
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ต้องจดัท ำกฎระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรส ำหรับกำรใช้งำนสำรสนเทศ และทรัพย์สินท่ี
เก่ียวข้องกับกำรประมวลผลสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสม เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินเหล่ำนัน้ อำทิ  
อนัเกิดจำกกำรขำดควำมระมดัระวงั กำรขำดกำรดแูล และเอำใจใส่ 

ต้องมีกำรเก็บรักษำทรัพย์สินท่ีมีควำมส ำคญัตอ่บริษัทฯ อยำ่งเป็นระเบียบในสถำนท่ีท่ีปลอดภยัให้เหมำะสม 
 

กำรอนญุำตให้ใช้งำนทรัพย์สินด้ำนอปุกรณ์คอมพิวเตอร์มีดงันี ้
(1) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและอุปกรณ์กำรประมวลผลข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดท่ีบริษัทฯ เป็นผู้จดัหำ

มำนัน้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ใช้ในกำรปฏิบตัิงำนตำมภำรกิจของบริษัทฯ กำรใช้งำนระบบและอุปกรณ์
ต่ำงๆ เพ่ือกิจธุระส่วนตัวนัน้ อนุญำตให้สำมำรถใช้ได้ในขอบเขตตำมควำมเหมำะสม ซึ่งจะต้องไม่
รบกวนหรือเป็นอปุสรรคตอ่กำรท ำงำนตำมหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำท่ี 

(2) เจ้ำหน้ำท่ี ตลอดจนบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลท่ีได้รับว่ำจ้ำงโดยบริษัทฯ จะต้องมีควำมรับผิดชอบต่อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีได้มอบไว้ให้ใช้งำน รวมทัง้สอดส่องดูแลทรัพยำกรเหล่ำนี ้ให้มีควำมปลอดภัย 
และคงควำมถกูต้อง โดยหมำยควำมรวมถึงข้อมลู และระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ 

(3) ผู้ ใช้งำนต้องรับผิดชอบในกำรใช้งำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตำ่งๆ ของบริษัทฯ อย่ำงระมดัระวงั 
และให้กำรปกปอ้งเสมือนเป็นสินทรัพย์ของตน 

(4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยทัง้หมดของบริษัทฯ
ต้องได้รับกำรปกปอ้งด้วยรหสัผำ่นของระบบปฏิบตักิำรทกุครัง้  เม่ือต้องกำรเข้ำใช้งำน และต้องได้รับกำร
ปกปอ้งอตัโนมตัิโดยรหสัผ่ำนของ Screen Saver หรือท ำกำร Log Off  อุปกรณ์ทุกครัง้ เม่ือไม่ได้ใช้งำน
อปุกรณ์เป็นระยะเวลำหนึง่ 

(5) กรณีท ำงำนนอกสถำนท่ี ผู้ ใช้งำนต้องดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 

(6) ผู้ ใช้งำนต้องไม่เช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวัของตนเข้ำระบบเครือข่ำยของบริษัทฯ รวมถึงต้องไม่
ติดตัง้ซอฟต์แวร์ใดๆ ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

(7) เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำท่ีมีกำรเก็บข้อมลูลบัไว้ ต้องได้รับกำรปกปอ้ง เทียบเทำ่กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ใช้งำนอยู่ภำยในบริษัทฯ อำทิ กำรติดตัง้ซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัส ซอฟต์แวร์ป้องกันสปำยแวร์ และมีกำร
ปรับปรุง Security Patch อยูเ่สมอ ฯลฯ 

(8) อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ต้องไม่ถูกดดัแปลง หรือติดตัง้อปุกรณเพิ่มเติมใดๆ ก่อนได้รับอนญุำต
จำกผู้ บริหำรของส่วนงำนนัน้ๆ และเจ้ำหน้ำท่ีต้องไม่อนุญำตให้ผู้ ไม่มีหน้ำท่ีเก่ียวข้อง  ท ำกำรติดตัง้ 
ฮำร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ อยำ่งเดด็ขำด 

 

 



 

108 | 137 

กำรอนญุำตให้ใช้งำนสินทรัพย์ด้ำนซอฟต์แวร์มีดงันี ้
(1) ห้ำมเจ้ำหน้ำท่ีท ำกำรติดตัง้หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิบนระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

- ซอฟต์แวร์ท่ีน ำมำใช้ในกำรประมวลผลและจดัเก็บข้อมูลลับหรือข้อมูลส ำคญัของบริษัทฯ ทัง้ท่ีได้มำ
จำกกำรพัฒนำขึน้โดยผู้ ใช้งำน หรือท่ีได้รับกำรจัดซือ้มำต้องได้รับกำรตรวจสอบ  ควบคุม และอนุมัติอย่ำง
เหมำะสมโดยหน่วยงำนเจ้ำของระบบหรือข้อมูลก่อนน ำมำติดตัง้ใช้งำนบนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
บริษัทฯ 

- ระบบสำรสนเทศทัง้หมดท่ีถูกใช้งำนโดยผู้ ใช้งำนทั่วไป   ต้องมีเอกสำรสนับสนุนกำรใช้งำนอย่ำง
เพียงพอ  เพ่ือให้ผู้ใช้งำนทัว่ไปของบริษัทฯ มีควำมเข้ำใจและสำมำรถใช้งำนระบบสำรสนเทศได้ 

- รำยช่ือซอฟต์แวร์ หรือระบบสำรสนเทศ ท่ีถูกติดตัง้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้งำน ต้องได้รับกำร
จดัท ำเป็นเอกสำร และได้รับกำรอนุมตัิโดยผู้บริหำรระดบัสงู (CEO) เพ่ือให้มัน่ใจว่ำซอฟต์แวร์เหล่ำนีมี้ลิขสิทธ์ิ
ถกูต้องครบถ้วน และได้รับกำรตดิตัง้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรท ำงำนของบริษัทฯ เทำ่นัน้ 
 

กำรอนญุำตให้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตมีดงันี ้
- บริษัทฯ จดัหำบริกำรอินเทอร์เน็ตไว้เพ่ือสนบัสนนุกำรด ำเนินงำน และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ เจ้ำหน้ำท่ี

ในกำรค้นหำข้อมลูควำมรู้และกำรตดิตอ่ส่ือสำรกบับคุคลภำยนอก เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและกำร
ให้บริกำรของบริษัทฯ 

- ผู้ ใช้งำนต้องใช้งำนอินเทอร์เน็ตด้วยควำมระมดัระวงั และกำรใช้งำนนัน้ต้องไม่เป็นสำเหต ุให้บริษัทฯ
และบุคคลผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เส่ือมเสียช่ือเสียง หรือเก่ียวพนักบักำรกระท ำผิดกฎหมำย ทัง้นีก้ำรท่ีใช้งำน
อินเทอร์เน็ตในทำงท่ีผิดถือเป็นควำมผิดทำงวินยั และอำจถกูด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

- กำรเข้ำใช้งำนอินเทอร์เน็ตต้องเข้ำใช้งำนผ่ำนช่องทำง (Gateway) ท่ีได้รับอนุญำต หรือผ่ำนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ำยท่ีได้รับกำรจัดเตรียมเพ่ือใช้งำนเฉพำะกิจเท่ำนัน้ ทัง้นี  ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร 
ตรวจสอบกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งำน เพ่ือตรวจสอบกำรใช้งำนในลกัษณะท่ีไมเ่หมำะสม 

- ห้ำมผู้ ใช้งำนคลิกหน้ำต่ำงโฆษณำแบบป็อบอพั หรือเข้ำสู่เว็บไซต์ใด ๆ ท่ีโฆษณำโดยสแปม เน่ืองจำก
เว็บไซต์เหล่ำนีอ้ำจมีโปรแกรมมุ่งร้ำยแฝงอยู่ หรืออำจโจรกรรมข้อมูลใน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้งำนโดยท่ี
ผู้ใช้งำนไมไ่ด้รับทรำบหรือไมไ่ด้อนญุำต 

- ห้ำมผู้ ใช้งำนเข้ำชม ดำวน์โหลด หรือท ำซ ำ้ส่ือลำมกอนำจำร และส่ืออ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสม  หรือผิด
กฎหมำย 

- บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนกำรแสดงควำมคิดเห็นส่วนตวัในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อำทิ ผ่ำนทำงเว็บบอร์ด 
หรือบล็อก) ของเจ้ำหน้ำท่ี ทัง้นี ้ควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรแสดงควำมคิดเห็นดงักล่ำว ถือเป็น
ควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำท่ีผู้นัน้ 
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กำรอนญุำตให้ใช้งำนอีเมล์มีดงันี ้

- ผู้ใช้งำนอีเมล์ทัง้หมดของบริษัทฯ ต้องมี e-mail Account เป็นของตนเอง 
- e-mail Account ต้องได้รับกำรปกปอ้งด้วยรหสัผ่ำน เพ่ือปอ้งกนักำรถกูลว่งละเมิด และกำรน ำอีเมล์ไป

ใช้ในทำงท่ีผิด 
- e-mail Account ท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ อำทิ itsupports@principalcapital.co.th อำจได้รับกำรสร้ำง

ขึน้เพ่ือเป็น e-mail Account กลำงของส่วนงำน และ/หรือ เพ่ือใช้งำนร่วมกันโดยผู้ ใช้งำน มำกกว่ำหนึ่งคนขึน้
ไป โดยต้องมีผู้ใช้งำนหนึง่คนท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ท ำหน้ำท่ีเป็นเจ้ำของ e-mail Account นัน้ 

- e-mail Account ทัง้หมด และอีเมล์ทุกฉบับ (รวมถึงอีเมล์ส่วนตัว) ท่ีถูกสร้ำง และเก็บรักษำอยู่บน
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือขำ่ยของบริษัทฯ ถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

- ผู้ใช้งำนต้องใช้งำนซอฟต์แวร์ท่ีได้รับอนญุำตเทำ่นัน้ในกำรเข้ำถึง และ/หรือ ติดตอ่ส่ือสำรกบัระบบอีเมล์
ของบริษัทฯ 

- พืน้ท่ีเก็บอีเมล์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส่วนกลำง (Mailbox Size) ของผู้ ใช้งำนมี ขนำดท่ีจ ำกัด 
ทัง้นีเ้ม่ือปริมำณของอีเมล์มำกจนใกล้เคียงกับขนำดพืน้ท่ีท่ีตัง้ค่ำไว้ ผู้ ใช้งำนจะได้รับข้อควำมแจ้งเตือนจำก
ระบบ และถ้ำหำกปริมำณของอีเมล์มำกเกินกว่ำพืน้ท่ีจัดเก็บแล้ว ผู้ ใช้งำนจะไม่สำมำรถรับ -ส่งอีเมล์ได้
ตำมปกตอีิกตอ่ไป 

- ขนำดของอีเมล์และไฟล์แนบได้รับกำรจ ำกัดไว้ โดยหำกอีเมล์และไฟล์แนบมีขนำดใหญ่เกิน กว่ำท่ี
ก ำหนด ผู้ใช้งำนจะได้รับจดหมำยตีกลบัแจ้งวำ่ไมส่ำมำรถสง่อีเมล์ดงักลำ่วได้ 

- ผู้ ใช้งำนต้องลบ อีเมล์ท่ีไม่จ ำเป็นออกจำก Mailbox ของตนอยู่เสมอ เพ่ือเป็นกำรรักษำ พืน้ท่ีเก็บอีเมล์
ให้เป็นไปตำมขนำดท่ีบริษัทฯ ก ำหนด ทัง้นี ้ผู้ ใช้งำนต้องเก็บรักษำอีเมล์ท่ีเก่ียวข้องกับกำรท ำงำน และอีเมล์
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้เทำ่นัน้ 

- ห้ำมใช้ e-mail Account ของบริษัทฯ เพ่ือกระท ำกำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งผิดกฎหมำย ตวัอย่ำง อำทิ 
เพ่ือกำรโฆษณำยำสบู สิ่งมนึเมำ สินค้ำหนีภำษี กำรเผยแพร่ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

- ห้ำมใช้ e-mail Account ของบริษัทฯ ในกำรประกำศข้อมลูใดๆ ในชมุชนอิเล็กทรอนิกส์ อำทิ เว็บบอร์ด 
บล็อก กระดำนขำ่ว เว้นแตก่ำรประกำศข้อมลูนัน้เก่ียวข้องหรือเป็นสว่นหนึง่ของกำรท ำงำนให้กบับริษัทฯ 

- ซอฟต์แวร์ส ำหรับใช้งำนอีเมล์ต้องได้รับกำรตัง้คำ่ให้อีเมล์สง่ออกทกุฉบบัมีลำยเซ็นต์ของผู้ส่งเสมอ โดย
ลำยเซ็นต์นัน้ต้องประกอบด้วย ช่ือ-สกลุ ต ำแหนง่ ช่ือหนว่ยงำน ช่ือบริษัทฯ และเบอร์โทรศพัท์ตดิตอ่ 

- ไฟล์เอกสำรท่ีแนบมำพร้อมกับอีเมล์ จะต้องอยู่ในรูปแบบมำตรฐำนซึ่งผู้ รับสำมำรถเปิดอ่ำนได้ด้วย
ซอฟต์แวร์พืน้ฐำนบนทกุระบบปฏิบตักิำร อำทิ PDF, DOC, TXT, CSV, XLS, JPG, GIF, PPT และ HTML 

- อีเมล์ส่งออกนอกบริษัทฯ ทกุฉบบัต้องมีข้อควำมแสดงเจตจ ำนง/ข้อยกเว้นควำมรับผิดชอบ ของบริษัทฯ
แนบท้ำยเสมอ 
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- ห้ำมผู้ ใช้งำนท ำส ำเนำข้อควำมหรือท ำส ำเนำไฟล์แนบท่ีเป็นข้อมลูลบัจำกอีเมล์ของบคุคลอ่ืน ก่อนได้รับ
อนญุำตจำกเจ้ำของข้อมลู 

- ผู้ ใช้งำนต้องร่ำงเนือ้หำของอีเมล์ด้วยควำมระมดัระวงั โดยค ำนึงอยู่เสมอว่ำตนเองเป็นผู้ส่งออกอีเมล์
นัน้ในนำมตวัแทนของบริษัทฯ 

- ห้ำมผู้ ใช้งำนท ำกำรปลอมแปลงข้อควำมในอีเมล์ หัวจดหมำยอีเมล์ ลำยเซ็นต์ในอีเมลหรือ e-mail 
Account ของบคุคลอ่ืนโดยเดด็ขำด 

- ผู้ ใช้งำนต้องไม่ยินยอมให้บุคคลอ่ืนท ำกำรส่งอีเมล์โดยใช้ e-mail Account ของตนโดยเด็ดขำด ไม่ว่ำ
บคุคลนัน้จะเป็นผู้บงัคบับญัชำ เลขำนกุำร ผู้ชว่ย หรือบคุคลอ่ืนใดก็ตำม 

- ห้ำมผู้ ใช้งำนส่งอีเมล์ท่ีผู้ รับไม่ได้ต้องกำร ตัวอย่ำง อีเมล์ขยะ (Junk Mail) หรือโฆษณำสินค้ำต่ำงๆ 
(Spam Mail) 

- ห้ำมผู้ ใช้งำนสร้ำงหรือมีส่วนร่วมใดๆ กบักำรส่งอีเมล์หลอกลวง หรือกำรส่งอีเมล์ในลกัษณะลกูโซ่โดย
เดด็ขำด 

- ห้ำมผู้ ใช้งำนส่งหรือส่งตอ่อีเมล์ท่ีมีเนือ้หำหรือรูปภำพท่ีเข้ำข่ำยกำรดหูมิ่น หมิ่นประมำท กล่ำวร้ำย ท ำ
ให้บคุคลอ่ืนเส่ือมเสียช่ือเสียง เหยียดชนชัน้ ข่มขู่ ลำมกอนำจำร กำรยัว่ยทุำงเพศ หรืออีเมล์ท่ีมีเนือ้หำสุ่มเส่ียง
ตอ่ประเด็นทำงวฒันธรรมหรือศำสนำ และอีเมล์ท่ีกระทบตอ่ควำมมัน่คงของชำติ หรือสถำบนัพระมหำกษัตริย์
โดยเดด็ขำด 

- ห้ำมผู้ ใช้งำนส่งอีเมล์ท่ีมีไฟล์แนบเก่ียวกบักำรพนนั ภำพลำมกอนำจำร หรือไฟล์อ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวข้องกบั
กำรท ำงำนและสง่ผลเสียตอ่บริษัทฯ 

- ผู้ ใช้งำนต้องใช้ควำมระมดัระวงัเป็นพิเศษเม่ือจ ำเป็นต้องเปิดไฟล์แนบท่ีได้รับจำกผู้ส่งท่ีตนเองไม่รู้จกั 
ซึง่ไฟล์แนบนัน้อำจมีไวรัส อีเมล์บอมบ์ หรือโปรแกรมแฝง (ม้ำโทรจนั) 

- เม่ือผู้ ใช้งำนได้รับข้อควำมเตือนจำกซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสว่ำ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนมีไวรัส 
ผู้ใช้งำนต้องระงบักำรสง่อีเมล์โดยทนัที จนกวำ่เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะได้รับกำรแก้ไขจนกลบัเข้ำสูส่ภำพปกติ 
 

กำรอนญุำตให้ใช้งำนโทรศพัท์ โทรสำร เคร่ืองพิมพ์ และเคร่ืองถ่ำยเอกสำร มีดงันี ้
- ถ้ำหำกผู้ ใช้งำนได้รับข้อมลูจำกกำรส่งโทรสำรท่ีผิดพลำด ตวัอย่ำงเช่น ส่งโทรสำรผิดหมำยเลข ผิดส่วน

งำน เป็นต้น ผู้ใช้งำนต้องแจ้งให้ผู้สง่โทรสำรนัน้รับทรำบ และท ำลำยเอกสำรข้อมลูนัน้ 
- ห้ำมผู้ ใช้งำนสั่งพิมพ์ข้อมูลลับด้วยเคร่ืองพิมพ์ท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีส่วนกลำง เว้นแต่จะมีบุคคลท่ีได้รับ

อนญุำตรอรับเอกสำรท่ีออกมำจำกเคร่ืองพิมพ์นัน้ 
- ห้ำมผู้ ใช้งำนบนัทึกหรือฝำกข้อควำมท่ีมีข้อมลูลบัในเคร่ืองตอบรับโทรศพัท์อตัโนมตัหิรือระบบวอยซ์เมล์

โดยเดด็ขำด 
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- ห้ำมสนทนำเก่ียวกับข้อมูลลับผ่ำนล ำโพงของเคร่ืองโทรศัพท์ (Speakerphones) หรือผ่ำน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ อำทิ Voice Over IP หรือในระหว่ำงกำรประชุมทำงไกล เว้นแต่ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทุก
หนว่ยงำนได้รับกำรพิสจูน์ตวัตนแล้ววำ่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และมีสิทธ์ิรับทรำบข้อมลู 

- ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบจนมั่นใจแล้วว่ำไม่มีบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญำตอยู่ในบริเวณใกล้เคียงท่ีอำจได้ยิน
ข้อมลูลบัท่ีสนทนำอยู ่

- กำรประชุมทำงไกลถูกจดัขึน้ในบริเวณท่ีมีควำมมั่นคงปลอดภัย อำทิ ห้องประชมุท่ีมีผนงั และประตูท่ี
เหมำะสมสำมำรถปอ้งกนัเสียงลอดออกมำได้ 

- ผู้ ใช้งำนต้องสนทนำโทรศพัท์ด้วยควำมระมดัระวงั เพ่ือปอ้งกนัข้อมลูลบัถกูแอบฟังโดยบุคคลท่ีไม่ได้รับ
อนญุำต 

- ในกรณีท่ีต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลลบัใด ๆ ทำงโทรศพัท์ ผู้ ให้ข้อมูลต้องท ำกำรตรวจสอบให้มั่นใจว่ำคูุุ่
สนทนำนัน้เป็นผู้ได้รับอนญุำตให้รับทรำบข้อมลูดงักล่ำว ก่อนท่ีจะเปิดเผยข้อมลู 

- ผู้ใช้งำนต้องขออนญุำตจำกเจ้ำของข้อมลูก่อนท ำกำรถ่ำยเอกสำรหรือสแกนเอกสำรท่ีมีข้อมลูลบั 
 

4.2 กำรจดัหมวดหมูข้่อมลูและสินทรัพย์สำรสนเทศ (Information Classification) 

จดุประสงค์เพ่ือท ำให้แนใ่จวำ่สำรสนเทศของบริษัทฯ ได้รับกำรปกปอ้งในระดบัท่ีเหมำะสม 

ต้องท ำกำรจดัหมวดหมู ่กำรก ำหนดชัน้ควำมลบั และกำรก ำหนดระดบัควำมส ำคญัของเอกสำร (Classfication 
Guidelines)เพ่ือปอ้งกนัสำรสนเทศ ให้มีควำมปลอดภยัด้วยวิธีกำรท่ีเหมำะสม 

เอกสำรหรือสิ่งตีพิมพ์ ท่ีพิมพ์หรือท ำซ ำ้ขึน้มำจำกต้นฉบบัซึ่งมีกำรก ำหนดชัน้ควำมลบัไว้ ทัง้ในกรณีทัง้หมดหรือ
บำงสว่น ให้ถือวำ่มีชัน้ควำมลบัเดียวกนักบัต้นฉบบัข้อมลูดจิิตอลหรือสำรสนเทศดจิิตอลนัน้ 

ต้องจดัให้มีวิธีกำรจดัท ำและจดักำรปำ้ยช่ือส ำหรับปิดฉลำกเอกสำรข้อมลู และอปุกรณ์ สินทรัพย์ สำรสนเทศท่ี
เก่ียวข้องกบักำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ข้อมลูท่ีอยู่ในรูปแบบของเอกสำร ท่ีถกูจดัท ำขึน้จะต้องมีกำรควบคมุและรักษำควำมปลอดภยั อยำ่งเหมำะสม
ตัง้แตก่ำรเร่ิมพิมพ์ กำรจดัท ำปำ้ยช่ือ กำรเก็บรักษำ กำรท ำส ำเนำ กำรแจกจ่ำย จนถึงกำรท ำลำย และก ำหนด
เป็นระเบียบปฏิบตัใิห้เจ้ำหน้ำท่ีต้องปฏิบตัติำมเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ข้อมลูได้รับกำรควบคมุและรักษำควำมปลอดภยั 
ข้อมลูลบัต้องไมถ่กูเปิดเผยกบัผู้ อ่ืน เว้นแตมี่ควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบตังิำนเท่ำนัน้ 

ผู้ ใช้งำนต้องตระหนักถึงกำรรักษำข้อมูลท่ีถูกเก็บไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้งำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีกำรใช้งำนร่วมกันมำกกว่ำหนึ่งคนขึน้ไป ข้อมูลลบัเหล่ำนีต้้องได้รับกำรปกป้องโดยกำร
เข้ำรหสั หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดของระบบปฏิบตักิำร หรือระบบสำรสนเทศอยำ่งเหมำะสม 
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ผู้ ใช้งำนควรเก็บรักษำเอกสำรลับและส่ือบนัทึกข้อมูลท่ีมีข้อมูลลับในตู้ ท่ีสำมำรถปิดล็อคได้เม่ือไม่ได้ใช้งำน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเม่ืออยู่นอกเวลำท ำกำร หรือเม่ือต้องทิง้เอกสำรหรือส่ือนัน้ไว้โดยไม่อยู่ท่ีโต๊ะท ำงำน  ข้อมูล
ลบัต้องถกูเก็บออกจำกอปุกรณ์ประมวลผลตำ่ง ๆ อำทิ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองโทรสำร เคร่ืองถ่ำยเอกสำร โดยทนัที 

เจ้ำหน้ำท่ีต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลบัต่อบุคคลภำยนอก ยกเว้นในกรณีท่ีกำรเปิดเผยนัน้ ครอบคลุมโดยข้อตกลง
กำรไมเ่ปิดเผยข้อมลู 

เจ้ำหน้ำท่ีต้องไมพ่ดูคยุหรือใช้งำนข้อมลูลบัของบริษัทฯ ในพืน้ท่ีสำธำรณะ อำทิ ลิฟท์ ร้ำนอำหำร 

ส่ือบนัทึกข้อมลู และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์พกพำตำ่งๆ (อำทิ PDA, Thumb-Drive, CD-Rom) ท่ีมีข้อมลูลบัของ
บริษัทฯ บนัทกึอยูต้่องได้รับกำรดแูลรักษำและใช้งำนอยำ่งระมดัระวงั 

ข้อมูลส ำคญัท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ทัง้หมด ทัง้ท่ีมีกำรเก็บรักษำอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของผู้ ใช้งำนหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยท่ีดูแลโดยผู้ ใช้งำนต้องได้รับกำรส ำรองข้อมูลอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรกู้ คืนข้อมลูเม่ือมีปัญหำใดๆเกิดขึน้ ตวัอยำ่ง กำรตดิไวรัส ฮำร์ดดสิก์เสีย 
 

หมวด 5 

ความม่ันคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (Human Resources Security) 
 

5.1 กำรสร้ำงควำมควำมมั่นคงปลอดภัยในกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรก่อนกำรท ำงำน (Prior to 
Employment) 

 

จุดประสงค์เพ่ือก ำหนดและคดัสรรบุคคลก่อนท่ีจะเข้ำมำท ำงำน เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกควำมผิดพลำด กำร
ขโมย กำรปลอมแปลง และกำรน ำไปใช้ในทำงท่ีไม่เหมำะสมของเจ้ำหน้ำท่ีอนัเกิดจำกกำรปฏิบตัิงำนกบัระบบ
สำรสนเทศ และทรัพยำกรสำรสนเทศอ่ืนๆ ของบริษัทฯ 

หน่วยงำนภำยนอกท่ีได้รับกำรว่ำจ้ำงตำมสญัญำกำรจ้ำงงำนต้องปฎิบตัิตำมมำตรกำรกำรรักษำควำมมัน่คง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ตำมนโยบำยและขัน้ตอนปฎิบตัิทำงด้ำน
ควำมมัน่คงปลอดภยัของบริษัทฯ อยำ่งเคร่งครัด 

ต้องท ำกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ สมัครงำนทุกคนก่อนท่ีจะบรรจุเป็นผู้ บริหำร พนักงำนชั่วครำวหรือ
นักศึกษำฝึกงำน โดยต้องไม่มีประวัติในกำรบุกรุก แก้ไข ท ำลำย หรือโจรกรรมข้อมูลในระบบ เทคโนโลยี
สำรสนเทศของหนว่ยงำนใดมำก่อน 
 

5.2 กำรสร้ำงควำมควำมมัน่คงปลอดภยัขณะเป็นพนกังำน (During Employment) 
 



 

113 | 137 

จุดประสงค์เพ่ือใหเจ้ำหน้ำท่ีได้ตระหนักถึงภัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนสำรสนเทศ รวมถึงให้ควำมรู้แก่
พนกังำนเพ่ือให้สำมำรถปอ้งกนัภยัดงักลำ่วได้ 

เจ้ำหน้ำท่ีหรือผู้ ใช้งำนมีหน้ำท่ีศึกษำท ำควำมเข้ำใจวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย ของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีบริษัทฯ ก ำหนด เพ่ือน ำไปปฏิบตัิในกำรรักษำควำมปลอดภยั สินทรัพย์ คอมพิวเตอร์ใน
สว่นท่ีตนใช้งำนหรือดแูลรับผิดชอบ 

ต้องจัดอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำง เก่ียวกับควำมตระหนักและวิธีปฏิบัติเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคง
ปลอดภยัให้กบัระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึง่รวมถึงกำรแจ้งให้ทรำบเก่ียวกบันโยบำยควำมมัน่คง ปลอดภยัฯ 
และกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ ด้วย 

เจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำงใหม่ทุกคน ต้องได้รับกำรอบรมเก่ียวกับนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคง ปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและระเบียบปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกบัหน่วยงำนก่อน หรืออย่ำงน้อยภำยใน 30 วนันบัจำกเข้ำ
ท ำงำนในหน่วยงำน  โดยควรเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฐมนิเทศและต้องมีกำรลงนำมและเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ม
ประวตัขิองบคุลำกรด้วย 

ต้องก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัส ำหรับผู้ ท่ีฝ่ำฝืนนโยบำย กฏ และ/หรือ ระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ แตห่ำกเป็น
กำรละเมิดข้อกฎหมำย บทลงโทษจะเป็นไปตำมฐำนควำมผิดท่ีได้กระท ำตำมท่ีระบใุนแตล่ะข้อกฎหมำยนัน้ๆ 
 

5.3 กำรยกเลิกกำรจ้ำงงำน (Termination of Change of Employment) 
 

จุดประสงค์เพ่ือให้มีกำรยกเลิกสิทธ์ิกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีถูกยกเลิกกำรจ้ำงงำนหรือหมดสัญญำฯ เพ่ือควำมมั่นคง
ปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร Login หรือ User ID เป็นไปอย่ำงถูกต้องและเป็นปัจจุบันท่ีสุด หน่วยงำนด้ำน
ทรัพยำกรบคุคลต้องแจ้งให้หนว๋ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทรำบทนัทีเม่ือมีเหตดุงันี ้
 

 - กำรว่ำจ้ำงงำน 
 - กำรเปล่ียนแปลงสภำพกำรวำ่จ้ำงงำน 
 - กำรลำออกจำกงำน หรือกำรสิน้สดุกำรเป็นผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ี และลกูจ้ำง หรือกำรถึงแก๋กรรม 
 - กำรโยกย้ำยหน่วยงำน 
 - กำรพกังำน กำรลงโทษทำงวินยั หรือระงบักำรปฏิบตัหิน้ำท่ี 
 

เจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำงซึ่งพ้นสภำพจำกกำรจ้ำงงำนต้องคืนทรัพย์สินทัง้หมดซึ่งเก่ียวข้องกับ ระบบงำน
คอมพิวเตอร์ รวมทัง้กญุแจ บตัรประจ ำตวัเจ้ำหน้ำท่ี บตัรผ่ำนเข้ำ-ออก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่พ่วง คูมื่อ 
และเอกสำรตำ่งๆ ให้แก่ผู้บงัคบับญัชำก่อนวนัสดุท้ำยของกำรวำ่จ้ำงงำน 
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หลงัจำกมีกำรยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงต ำแหน่งกำรเป็นเจ้ำหน้ำท่ีและลกูจ้ำงแล้ว จะต้องแจ้งยกเลิกกำรเข้ำถึง
ข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนและจะแจ้งต่อเจ้ำหน้ำท่ี และลูกจ้ำงอ่ืนๆ , ลูกค้ำ, บริษัทคู่ค้ำ, Third Party/ 
Outsource ท่ีเก่ียวข้องให้รับทรำบตำมเหมำะสม 
 

หมวด 6 

การสร้างความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environmental 
Security) 
 

6.1 บริเวณท่ีต้องมีกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั (Secure Areas) 

จดุประสงค์เพ่ือเป็นมำตรฐำนในกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัทำงกำยภำพท่ีเก่ียวกบัสถำนท่ีซึ่งเป็นท่ีตัง้และ
พืน้ท่ีใช้งำนของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและสำรสนเทศซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นผู้ก ำหนดรำยละเอียดของสถำนท่ี อุปกรณ์ป้องกัน ควำมเสียหำย และ
กำรควบคุมกำรเข้ำออกในเขตรักษำควำมปลอดภัยให้เหมำะสมกับสถำนท่ีหรือพืน้ท่ีท่ีต้อง รักษำควำม
ปลอดภยัท่ีเหมำะสม 

ต้องจดัให้มีกำรควบคมุกำรเข้ำ-ออกในบริเวณหรือพืน้ท่ี ท่ีต้องกำรรักษำควำมปลอดภัยและ อนุญำตให้ผ่ำน
เข้ำ-ออกได้เฉพำะผู้ ท่ีได้รับอนญุำตแล้วเทำ่นัน้ 

หำกมีบุคคลอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ “เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ” ขอเข้ำพืน้ท่ีโดยมิได้ขอสิทธ์ิในกำรเข้ำ
พืน้ท่ีนัน้ไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ ต้องตรวจสอบเหตผุลและควำมจ ำเป็นก่อนท่ีจะอนญุำตหรือ ไม่อนญุำตให้บคุคล
เข้ำพืน้ท่ีเป็นกำรชัว่ครำว ทัง้นีบ้คุคลจะต้องแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัอ่ืนท่ีรำชกำรออก
ให้ โดยหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจะต้องจดบนัทึกบคุคล และกำรขอเข้ำออกไว้เป็นหลกัฐำน (ทัง้ในกรณี
ท่ีอนญุำต และไม่อนญุำตให้เข้ำพืน้ท่ี) และต้องมีกำรบนัทึกข้อมลูกำรเข้ำออกห้องคอมพิวเตอร์ (Data Center) 
ของบคุคลภำยนอกทกุครัง้ พร้อมทัง้จดัเก็บบนัทกึดงักลำ่วไว้อยำ่งน้อย 1 ปี 

บุคคลภำยนอกต้องท ำกำรแลกบตัรประจ ำตวัของตนท่ีออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ ตวัอย่ำง บตัรประชำชน 
ใบขับ ข่ี  พำสปอร์ต กับบัตรผู้ มำติดต่อของหน่วยงำน ก่อนได้ รับอนุญ ำตให้ เข้ำถึงพื น้ ท่ีส ำนักงำน 
บคุคลภำยนอกต้องติดบตัรผู้มำติดตอ่ตลอดเวลำท่ีอยู่ในพืน้ท่ีส ำนกังำน ทัง้นีบ้ตัรผู้มำติดตอ่ไม่อนญุำตให้โอน
กรรมสิทธ์ิหรือหยิบยืมกนัใช้งำน 

ต้องไมเ่ปิดประตสู ำนกังำนทิง้ไว้  หรือยินยอมให้บคุคลอ่ืนติดตำมเข้ำภำยในพืน้ท่ีส ำนกังำนโดยเด็ดขำดเว้นแต่
บคุคลอ่ืนนัน้สำมำรถแสดงบตัรประจ ำตวัหรือบตัรผู้มำติดต่อได้ เพ่ือเป็นกำรปอ้งกนักำรเข้ำถึงพืน้ท่ีส ำนกังำน
และพืน้ท่ีควบคมุควำมมัน่คงปลอดภยัโดยบคุคลท่ีไมไ่ด้รับอนญุำต 
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ต้องจดัให้มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยอ่ืนๆ ให้กับส ำนกังำน ห้องท ำงำนและเคร่ืองมือต่ำงๆ 
อำทิ เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือระบบท่ีมีควำมส ำคญัสงูต้องไม่ตัง้อยู่ในบริเวณท่ีมีกำรผ่ำนเข้ำ ออกของบคุคลเป็น
จ ำนวนมำก ส ำนกังำนหรือห้องจะต้องไม่มีปำ้ยหรือสญัลกัษณ์ท่ีบง่บอกถึงกำรมีระบบส ำคญัอยูภ่ำยในสถำนท่ี
ดงักล่ำว ประตูหน้ำต่ำงของส ำนักงำนหรือห้องต้องใส่กุญแจเสมอ เม่ือไม่มีคนอยู่ต้องตัง้เคร่ืองโทรสำรหรือ
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรแยกออกมำจำกบริเวณท่ีต้องมีกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั 

เจ้ำหน้ำท่ีควรตรวจสอบควำมมัน่คงปลอดภัยของพืน้ท่ีท ำงำนของตนเป็นประจ ำทุกวนัหลัง เลิกงำน เพ่ือให้
มัน่ใจวำ่ตู้ เซฟ ตู้ เอกสำร ลิน้ชกั และอปุกรณ์ตำ่งๆ ได้รับกำรปิดล็อคอย่ำงเหมำะสม และกญุแจถกูเก็บรักษำไว้
อยำ่งปลอดภยั 

ข้อมลู ส่ือบนัทึก วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีจดัเก็บข้อมลูลบัต้องไมถ่กูทิง้ไว้โดยล ำพงับนโต๊ะท ำงำนในห้องประชมุ หรือ
ในตู้ ท่ีไมไ่ด้ล็อคกญุแจโดยเดด็ขำด 

ข้อมูล ส่ือบันทึก วสัดุ และอุปกรณ์ท่ีจัดเก็บข้อมูลลับต้องไม่ถูกทิง้ลงในถังขยะโดยไม่ได้รับกำรท ำลำยอย่ำง
เหมำะสม วิธีกำรท ำลำยข้อมูล ส่ือบนัทึก วสัด ุและอุปกรณ์เหล่ำนีโ้ดยปฏิบตัิตำมเอกสำรคู่มือ กระบวนกำร
จดักำรส่ือและข้อมลูสำรสนเทศ 

เจ้ำหน้ำท่ีต้องไม่ยินยอมให้ผู้ ใดท ำกำรเคล่ือนย้ำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือส่ือบนัทึกข้อมลูออกจำกพืน้ท่ีท ำงำน
ของตนโดยเด็ดขำด เว้นแต่บุคคลผู้นัน้เป็นเจ้ำหน้ำท่ีท่ีได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำร และเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีมี
ค ำสัง่อยำ่งถกูต้องของหนว่ยงำนเทำ่นัน้ 

เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนท่ีติดตัง้และเก็บรักษำสินทรัพย์คอมพิวเตอร์  ต้องจดัให้มีกำร
ปอ้งกนัตอ่ภยัคกุคำมตำ่งๆ ได้แก่ อคัคีภยั ควำมไมส่งบของบ้ำนเมือง หรือหำยนะอ่ืนๆ ทัง้ท่ีเกิดจำกมนษุย์และ
ธรรมชำตพิร้อมทัง้ให้ทดสอบระบบรักษำควำมปลอดภยัภำยในเขตรักษำควำมปลอดภยัอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

จดัอบรมและซกัซ้อมเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบตัิงำนภำยในเขตรักษำควำมปลอดภัยตำมระยะเวลำอนัสมควร เพ่ือให้
สำมำรถใช้งำนอปุกรณ์รักษำควำมปลอดภยัได้อย่ำงถกูต้องและเหมำะสม 

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรบ ำรุงรักษำสถำนท่ีอุปกรณ์ป้องกันควำม เสียหำย และ
อปุกรณ์ปอ้งกนัภยัตำ่งๆ ภำยในเขตรักษำควำมปลอดภยัตำมระยะเวลำอนัสมควร 

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจ ำกดัพืน้ท่ีกำรเข้ำถึงของบคุคลภำยนอกท่ีอำจเข้ำมำในพืน้ท่ีได้ หำกเป็นไป
ได้ควรแบ่งแยกพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกับกำรท ำงำนออกจำกพืน้ท่ีท่ีบุคคลภำยนอกเข้ำมำได้ เช่น บริเวณเก็บและ
จดัสง่สินค้ำจะต้องไมอ่ยูใ่นพืน้ท่ีๆ บคุคลภำยนอกเข้ำถึงได้ 
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6.2 ควำมมัน่คงปลอดภยัของอปุกรณ์ (Equipment Security) 
 

จุดประสงค์เพ่ือป้องกันกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญำต และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้มีกำรปอ้งกนัอยำ่งเพียงพอจำกภยัธรรมชำต ิกำรโจรกรรม และควำมเสียหำยอ่ืนๆ 

เจ้ำหน้ำท่ีหรือผู้ ใช้งำนต้องจดัวำงและป้องกนัอุปกรณ์ของบริษัทฯ เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกภัย คกุคำมทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อมและอนัตรำยตำ่งๆ รวมทัง้ควำมเส่ียงในกำรเข้ำถึงอปุกรณ์โดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

ก ำหนดให้มีกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือให้อุปกรณ์ท ำงำนได้อย่ำง ต่อเน่ืองและอยู่ใน
สภำพท่ีมีควำมสมบรูณ์ตอ่กำรใช้งำน 

เจ้ำหน้ำท่ีหรือผู้ ใช้งำนต้องท ำกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจดัเตรียมแผนรองรับ
หำกอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ได้รับควำมเสียหำยและทดสอบแผนรองรับตำมระยะเวลำอนัสมควร 

เจ้ำหน้ำท่ีหรือผู้ ใช้งำนต้องตรวจสอบอปุกรณ์ท่ีมีส่ือบนัทึกข้อมลูเพ่ือดวู่ำข้อมลูส ำคญัและ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิท่ี
เก็บอยู่ในส่ือบนัทึกดงักล่ำวได้ถกูลบทิง้ หรือถกูบนัทึกทบัก่อนท่ีจะทิง้อปุกรณ์ หรือส่ง อปุกรณ์ดงักล่ำวไปซ่อม
บ ำรุง ทัง้นีเ้พ่ือเป็นกำรปอ้งกนัข้อมลูดงักลำ่ว 

มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีในส่วนงำนดแูลกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และควบคมุกำรขนย้ำยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือปอ้งกนัข้อมลูท่ีจดัเก็บในอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ร่ัวไหลหรือถกูแก้ไข 
 

หมวด 7 

การบริหารจัดการด้านการส่ือสารและการด าเนินงานของเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
(Communication and Operations Management) 
 

7.1 กำรก ำหนดห น้ ำ ท่ี ค วำม รับ ผิ ด ชอบและวิ ธี ก ำ รป ฎิ บัติ ง ำน  (Operational Procedures and 
Responsibilities) 

จุดประสงค์เพ่ือให้กำรใช้ปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนสำรสนเทศ เป็นไปอย่ำง
ถกูต้องและปลอดภยั 

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจดัท ำคู่มือและ/หรือ ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนสำรสนเทศในหน่วยงำน  เช่น  
ขัน้ตอนกำรแจ้งเหตุขัดข้อง  ขัน้ตอนกำรกู้ คืน ขัน้ตอนกำรบ ำรุงรักษำและดูแลระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย
รำยละเอียดขัน้ตอนกำรปฏิบตั ิและเจ้ำหน้ำท่ีหรือหนว่ยงำนผู้ รับผิดชอบ 

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรจดักำรกำรเปล่ียนแปลงระบบเครือข่ำย ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 
ซอฟต์แวร์ ทกุครัง้ 
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ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรบนัทกึกำรเปล่ียนแปลงทุกครัง้ โดยจะต้องแจ้งให้หนว่ยงำนท่ี
เก่ียวข้องได้รับทรำบรำยละเอียดของกำรเปล่ียนแปลงให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก ำหนดหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสำรสนเทศและเครือขำ่ยให้เกิดควำมชดัเจน เพ่ือหลีกเล่ียงกำร
ใช้งำนสินทรัพย์ผิดวตัถปุระสงค์ หรือโดยไมมี่สิทธ์ิ 
 

7.2 กำรจดักำรผู้ให้บริกำรภำยนอก (Third Party Service Delivery Management) 

จดุประสงค์เพ่ือให้มีและคงไว้ซึ่งระดบักำรรักษำควำมปลอดภยัสำรสนเทศ และระดบักำร ให้บริกำรท่ีเหมำะสม
และสอดคล้องกบัข้อตกลงกำรบริกำรกบัหน่วยงำนภำยนอก 

ต้องมีกำรจดัท ำข้อตกลงเพ่ือควบคมุกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนภำยนอกโดยต้อง
ประกอบไปด้วยรำยละเอียดดงันี ้
 - กำรยอมรับนโยบำยและกำรควบคมุด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศของบริษัทฯ 
  - ขอบเขต รำยละเอียด และระดบักำรให้บริกำร (Service Level Agreement) 
 - เอกสำรตำ่ง ๆ เก่ียวกบัมำตรกำรกำรควบคมุท่ีใช้ทัง้ด้ำนกำยภำพและด้ำน Logical 
 - เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่ระบบงำนของผู้ให้บริกำรจำกภำยนอกสำมำรถรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั        
   สำรสนเทศได้ทัง้ 3 ด้ำน คือ กำรรักษำควำมลบั (Confientiality) กำรรักษำควำมถกูต้องเช่ือถือได้  
    (Integrity) และกำรรักษำควำมพร้อมท่ีจะให้บริกำร (Availability) 
 - ข้อตกลงกำรเช่ือมโยงระบบเครือข่ำยของหนว่ยงำนภำยนอก 
 - ข้อมลูท่ีหนว่ยงำนภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงได้และขัน้ตอนและวิธีกำรร้องขอข้อมลูของบริษัทฯ กรณี 
   ต้องกำรข้อมลูเพิ่มเตมิ 
 - สญัญำในกำรไมเ่ปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ 
 - กำรยืมหรือกำรร้องขอใช้อปุกรณ์ของบริษัทฯ 
 - ข้อก ำหนดทำงด้ำนกฎหมำย เชน่ ควำมลบัสว่นบคุคล (Privacy) และกำรปอ้งกนัข้อมลู 
 - ให้หนว่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศทบทวนและตรวจสอบบริกำรจำกผู้ให้บริกำรฯ ภำยนอกตำม 
   ข้อตกลงท่ีก ำหนด 
 - ให้หนว่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรบริหำรจดักำรกำรเปล่ียนแปลงในกำร 
   ให้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก 
 

 
 
 
 
 



 

118 | 137 

7.3 กำรวำงแผนและกำรยอมรับระบบสำรสนเทศ (System Planning and Acceptance) 

จดุประสงค์เพ่ือลดควำมเส่ียงตอ่กำรเกิดควำมล้มเหลวของระบบลงให้เหลือน้อยท่ีสดุ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกำรติดตำมสภำพกำรใช้งำน และวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถทรัพยำกร
ปัจจุบนัอย่ำงสม ่ำเสมอตำมควำมเหมำะสมของทรัพยำกรชนิดตำ่งๆ โดยปฏิบตัิตำมเอกสำร คู่มือกำรจดักำร
ขีดควำมสำมำรถ 

หนว่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกำรวำงแผนจดักำรขีดควำมสำมำรถของระบบ อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้โดย
พิจำรณำจำกควำมต้องกำรใช้งำนทรัพยำกรสำรสนเทศในอนำคต (อำทิ ควำมต้องกำรใน 1 ปีท่ีจะถึง อำทิ 
CPU ท่ีควำมเร็วสงูขึน้ ฮำร์ดดิสก์ท่ีควำมจมุำกขึน้ สภำพกำรใช้งำนทรัพยำกรในปัจจบุนั กำรเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องจดัให้มีเกณฑ์ในกำรยอมรับระบบใหม่ ระบบท่ีจดัซือ้เข้ำมำใช้งำน หรือ
ทรัพยำกรสำรสนเทศอ่ืนๆ ก่อนกำรใช้งำน รวมทัง้ต้องท ำกำรทดสอบก่อนท่ีจะตรวจรับระบบนัน้ด้วย โดยปฏิบตัิ
ตำมเอกสำรคูมื่อกำรจดักำรกำรยอมรับระบบ 
 

7.4 กำรควบคุมและป้องกันกำรใช้งำนระบบและอุปกรณ์เคล่ือนท่ีผิดวัตุประสงค์ (Protection against 
Malicious and Mobile Code) 

จดุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทำงกำรป้องกันควบคมุและคุ้มครองผู้ ใช้งำน จำกกำรใช้งำนระบบ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล
และอุปกรณ์ส่ือสำรอิเลคทรอนิคส์แบบไร้สำยสำรสนเทศ อำทิ โทรศพัท์มือถือ สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบพกพำ ผิดจำกวตัถปุระสงค์กำรใช้งำนท่ีก ำหนดหรือกิจกรรมท่ีไมป่ระสงค์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพำและอุปกรณ์ส่ือสำรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สำย สำรสนเทศท่ี
ต้องกำรใช้งำนผ่ำนระบบเครือข่ำยของบริษัทฯ จะต้องได้รับกำรลงทะเบียนและก ำหนดสิทธ์ิกำรใช้งำนตำม
นโยบำยควำมปลอดภยั ก่อนได้รับกำรอนมุตัิเพ่ือให้งำนในระบบ โดยกำรลงทะเบียนของอปุกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ีได้ 
ต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 -วนัท่ีรับเร่ือง และวนัท่ีขอลงทะเบียน 
 -ชนิดและประเภทของอปุกรณ์ 
 -หมำยเลขอปุกรณ์ อำทิ MAC Address 
 -เจ้ำของข้อมลู ผู้ดแูลระบบและผู้อนมุตัใิห้ด ำเนินกำร 
 -ควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้งำนอปุกรณ์นัน้ๆ 
 -ระบสุิทธ์ิกำรใช้งำนของอปุกรณ์ 
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพำ ต้องได้รับกำรติดตัง้โปรแกรมป้องกันไวรัสรุ่น
ล่ำสดุท่ีได้รับกำรอนมุตัิจำกหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและต้องเปิดใช้งำนตลอดเวลำท่ีใช้งำนเคร่ือง โดย
ปฏิบตัติำมเอกสำรคูมื่อกำรจดักำรควบคมุซอฟต์แวร์ไมป่ระสงค์ดี 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยท่ีให้บริกำรกำรป้องกันไวรัส ต้องมีกำรปรับปรุงข้อมูลล่ำสุด (Update Latest 
Pattern) อยู่เสมอ เคร่ืองให้บริกำร เคร่ืองตัง้โต๊ะ และโน้ตบุ๊คทกุเคร่ืองต้องได้รับกำร ปรับปรุงข้อมูลล่ำสดุจำก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่ำ่ยท่ีให้บริกำรกำรปอ้งกนัไวรัส 

เอกสำรกำรติดตัง้ค่ำของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยท่ีให้บริกำรป้องกันไวรัส ต้องได้รับกำร ตรวจสอบทุก 6 
เดือน 

ห้ำมเจ้ำหน้ำท่ีท ำกำรดำวน์โหลดแชร์แวร์หรือฟรีแวร์โดยตรงจำกอินเทอร์เน็ต  โดยปรำศจำกกำรอนุมัติจำก
หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลงัจำกกำรอนุมตัิแล้วเจ้ำหน้ำท่ีต้องท ำกำรท ำจะต้องสแกน ซอฟต์แวร์ด้วย
โปรแกรมตรวจหำไวรัสก่อนกำรใช้งำน 

ไฟล์ทกุไฟล์ท่ีดำวน์โหลดในหนว่ยงำนเป็นไฟล์แนบของอีเมล์ ส ำเนำจำกแผ่นดิสก์ หรือไฟล์แชร์ตำ่งๆ ต้องได้รับ
กำรสแกนหำไวรัส 

ห้ำมผู้ ใช้งำนสร้ำง เก็บ หรือเผยแพร่โปรแกรมมุ่งร้ำยใดๆ ตัวอย่ำง ไวรัส หนอนอินเทอร์เน็ต  โปรแกรมแฝง    
(ม้ำโทรจนั) อีเมล์บอมบ์ เข้ำสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 

ห้ำมผู้ใช้งำนขดัขวำง หรือรบกวนกำรท ำงำนของซอฟต์แวร์ปอ้งกนัไวรัส ไฟล์ท่ีเก่ียวข้อง กบักำรท ำงำนเทำ่นัน้ท่ี
ได้รับอนญุำตให้สำมำรถรับ-ส่งผ่ำนระบบเครือข่ำยของบริษัทฯ ได้ ทัง้นีผู้้ ใช้งำนควรรับไฟล์เฉพำะจำกบคุคลท่ี
ตนรู้จกัและจำกชอ่งทำงกำร ตดิตอ่ส่ือสำรท่ีน่ำจะเป็นไปได้เทำ่นัน้นอกจำกนีผู้้ ใช้งำน ต้องท ำกำรสแกนไวรัสใน
ไฟล์ท่ีได้รับด้วยซอฟต์แวร์ปอ้งกนัไวรัสของบริษัทฯ ก่อนเปิดใช้งำนเสมอ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยทุกเคร่ืองให้ปิดฟังก์ชั่นกำรท ำงำนเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตยกเว้น ในกรณีท่ี
จ ำเป็นต้องใช้เท่ำนัน้ เพ่ือเป็นกำรป้องกนัไม่ให้โปรแกรมไม่ประสงค์ดีมีผลกระทบกับข้อมูลท่ีส ำคญับนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แมข่ำ่ยเหลำ่นี ้

 ห้ำมผู้ใช้งำนติดตัง้โปรแกรมชนิดเคล่ือนท่ีได้ อำทิ Active Code ตำ่งๆ  (เชน่ Java, ActiveX) จำกแหลง่ท่ีไม่
นำ่เช่ือถือในอินเทอร์เน็ต 
 

7.5 นโยบำยกำรส ำรองข้อมลู (Information Back-up) 

จุดประสงค์เพ่ือเป็นแนวทำงในก ำหนดกำรส ำรองข้อมูล เพ่ือใช้ในกำรกู้ ระบบในกรณีท่ีเกิดเหตุต่ำงๆ อำทิ       
ภยัธรรมชำต ิระบบเสียหำย 
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หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องก ำหนดควำมถ่ีในกำรท ำกำรส ำรองข้อมูล ขึน้อยู่กับ ควำมส ำคัญของ
ข้อมูลและกำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีก ำหนดโดยเจ้ำของข้อมูล หรือระบบ โดยปฏิบัติตำมเอกสำร คู่มือ กำร
จดักำรกำรส ำรองข้อมลูสำรสนเทศ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องจดัให้มีกำรดแูลอปุกรณ์ หรือระบบส ำรองข้อมลูให้มีประสิทธิภำพสำมำรถ
ใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกำรควมคุมกำรเข้ำถึงทำงกำยภำพ (Physical Access Control) ของ
สถำนท่ีท่ีเก็บข้อมูลส ำรอง ส่ือเก็บข้อมูลต้องได้รับกำรป้องกันสอดคล้องกับระดับ ควำมส ำคัญของระบบ
สำรสนเทศ 

หนว่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องก ำหนดระยะเวลำในกำรส ำรองข้อมลูตำมระดบักำรบริหำรควำมเส่ียง 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกระบวนกำรส ำรองข้อมูลและกำรกู้ ข้อมูลของทุกระบบ ต้องมีกำรท ำ
เอกสำร และมีกำรตรวจสอบเป็นระยะๆ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องจดัให้มีทะเบียนกำรบนัทึกข้อมลูกำรส ำรองข้อมลู  และกำรเรียกคืนข้อมูล
ในแตล่ะครัง้ 

ข้อมลูส ำรองต้องได้รับกำรทดสอบเป็นระยะๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำข้อมลูท่ีส ำรองไว้สำมำรถกู้ ข้อมลูกลบัมำได้อย่ำง
สมบรูณ์ 

หนว่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรต้องลงบนัทกึกำรเก็บส่ือข้อมลูท่ีสถำนท่ีเก็บข้อมลูต้องได้รับกำร
ตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปี 

 กระบวนกำรในกำรเก็บส่ือข้อมลูและสถำนท่ีท่ีเก็บข้อมลูส ำรอง ต้องได้รับกำรตรวจสอบอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 ส่ือท่ีใช้เก็บข้อมลูต้องมีปำ้ยบอกรำยละเอียด ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 

 -ช่ือระบบ 
 -วนัสร้ำง 
 -ระดบัควำมส ำคญัของข้อมลู 
 -รำยละเอียดตดิตอ่ผู้ดแูลข้อมลู 
 

7.6 กำรจดักำรระบบรักษำควำมปลอดภยัระบบเครือขำ่ย (Network Security Management) 

จดุประสงค์เพ่ือป้องกนัข้อมูลในระบบเครือข่ำย และป้องกันโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีสนบัสนุนระบบเครือข่ำยของ
บริษัทฯ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ รวมทัง้วิธีปฏิบตัิเม่ือมี เหตกุำรณ์ผิดปกติ
หรือกำรละเมิดควำมปลอดภยั และด ำเนินกำรตรวจสอบผู้กระท ำกำรละเมิด 
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หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องบนัทึกรำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขท่ีส ำคญัและ แจ้งให้หน่วยงำน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทรำบ กรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบเครือขำ่ย 

บริหำรจดักำรกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องให้เหมำะสมและต้องมัน่ใจว่ำสอดคล้องกับกำรควบคมุ ข้อมูลสำรสนเทศท่ี
สง่ผำ่นเครือขำ่ยตลอดจนโครงสร้ำงพืน้ฐำนของบริษัทฯ ด้วย 

ระบบเครือขำ่ยทัง้หมดของบริษัทฯ ท่ีมีกำรเช่ือมตอ่ไปยงัระบบเครือขำ่ยอ่ืนๆ ต้องมีกำรใช้อปุกรณ์หรือโปรแกรม
ในกำรท ำ Package Filtering เช่น กำรใช้ Firewall หรือ ฮำร์ดแวร์อ่ืนๆ รวมทัง้ต้องมีควำมสำมำรถในกำร
ตรวจจบัไวรัสด้วย 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องจ ำกัดจ ำนวนกำรเช่ือมต่อจำกภำยนอกเข้ำมำยังระบบเครือข่ำยของ  
บริษัทฯ และต้องก ำหนดให้กำรเช่ือมตอ่เข้ำมำยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีก ำหนดไว้เฉพำะและติดตอ่กบัระบบงำน
ท่ีก ำหนดไว้เฉพำะเท่ำนัน้ และควรก ำหนดให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบงำนดงักล่ำวแยกออกจำกระบบ
เครือข่ำยท่ีเป็นส่วนท่ีใช้งำนจริงของบริษัทฯ ทัง้ทำงด้ำนกำยภำพและทำงด้ำน Logical และต้องไม่อนุญำตให้
หนว่ยงำนภำยนอกมีสิทธ์ิเข้ำมำใช้คอมพิวเตอร์ หรือระบบงำนเครือขำ่ยบริษัทฯ 

ห้ำมผู้ ใช้งำนติดตัง้โมเด็มเข้ำกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตน หรือต่อกับจุดใดก็ตำมบนระบบเครือข่ำยของ   
บริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนญุำตจำกหนว่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ห้ำมบุคคลภำยนอกท ำกำรเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ  จำกภำยนอกเข้ำกับระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยของบริษัทฯ โดยเด็ดขำด หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนต้องด ำเนินกำรขอ
อนมุตัอิยำ่งเหมำะสมก่อนทกุครัง้ 

ห้ำมผู้ ใช้งำนติดตัง้ฮำร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรให้บริกำรเครือขำ่ย ตวัอย่ำง Router, Switch, 
Hub และ Wireless Access Point โดยไมไ่ด้รับอนญุำตเดด็ขำด 

ห้ำมผู้ ใช้งำนท่ีอยู่บนระบบเครือข่ำยของบริษัทฯ ท ำกำรเช่ือมตอ่ออกไปยงัเครือข่ำยภำยนอก ผ่ำนทำงโมเด็ม
หรืออปุกรณ์เช่ือมตอ่อ่ืนในขณะท่ียงัเช่ือมตอ่อยู่กบัระบบเครือข่ำยภำยในบริษัทฯ 
 

7.7 กำรจดักำรส่ือท่ีใช้ในกำรบนัทกึข้อมลูให้มีควำมมัน่คงปลอดภยั (Media Handling) 

จดุประสงค์ปอ้งกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้กบัส่ือท่ีใช้ในกำรบนัทกึข้อมลูของบริษัทฯ 

ต้องก ำหนดวิธีปฏิบัติและสิท ธ์ิส ำหรับกำรบริหำรและจัดกำรส่ือบันทึกข้อมูล ท่ีสำมำรถถอดแยกได้ 
(Management of Removable Computer Media) 

กำรท ำลำยเอกสำรและส่ือท่ีใช้ในกำรบนัทึกข้อมูล จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกเจ้ำของข้อมูล รวมทัง้บนัทึก
รำยละเอียดอยำ่งเหมำะสม 
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หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกำรบันทึกข้อมูลของส่ือบันทึกข้อมูลท่ีมีกำรแจกจ่ำย หรือขอใช้ของ
บคุลำกรท่ีมีสิทธ์ิในกำรใช้งำนเสมอ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องจัดเก็บเอกสำรท่ีเก่ียวกับระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ อย่ำงปลอดภัย 
(Security of System Documentation) 
 

7.8 กำรแลกเปล่ียนข้อมลูสำรสนเทศ (Exchange of Information) 

จดุประสงค์เพ่ือปอ้งกนักำรสญูหำยของสำรสนเทศและซอฟต์แวร์ รวมทัง้เพ่ือปอ้งกนักำรเปล่ียนแปลงแก้ไขโดย
ไมไ่ด้รับอนญุำต หรือกำรนeสำรสนเทศไปใช้ในทำงท่ีไมเ่หมำะสม 

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศก ำหนดวิธีกำรจดัส่งส่ือบนัทึกข้อมลู (สำรสนเทศหรือ ซอฟต์แวร์) ให้มีควำม
มัน่คงปลอดภยั 

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศก ำหนดวิธีกำรปอ้งกนักำรเข้ำถึงข้อมลู อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกำรจดัสง่ข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ผำ่นระบบเครือขำ่ย 

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรป้องกันกำรแลกเปล่ียน ข้อมูลระหว่ำง  
บริษัทฯ 
 

7.9 กำรเฝำ้ระวงัทำงด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยั (Monitoring) 

จดุประสงค์เพ่ือตรวจจบักิจกรรมกำรประมวลผลสำรสนเทศท่ีไมไ่ด้รับอนญุำต 

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท ำกำรบนัทึกกิจกรรม (Audit Logging) กำรใช้งำนของผู้ ใช้งำน กำรปฏิเสธ
กำรให้บริกำรของระบบ และเหตกุำรณ์ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัควำมมัน่คงปลอดภยัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตรวจสอบกำรใช้งำนสินทรัพย์สำรสนเทศ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือดูว่ำมีสิ่ง
ผิดปกตเิกิดขึน้หรือไม ่

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศก ำหนดให้มีกำรป้องกันข้อมูลบันทึกกิจกรรม  หรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบักำรใช้งำนสำรสนเทศ เพ่ือปอ้งกนักำรเปล่ียนแปลงหรือกำรแก้ไขโดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศบันทึกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำท่ีท่ี เก่ียวข้องกับระบบ 
(Administrator and Operator Logs) 

ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศบนัทึกเหตกุำรณ์ข้อผิดพลำด (Fault Logging) ต่ำงๆ ท่ี เก่ียวข้องกับกำรใช้
งำนสำรสนเทศวิเครำะห์ข้อผิดพลำดเหลำ่นัน้ และด ำเนินกำรแก้ไขตำมสมควร 
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ให้หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศตัง้เวลำของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองในหน่วยงำนให้ตรงกัน (Clock 
Synchronization)โดยอ้ำงอิงจำกแหลง่เวลำท่ีถกูต้องเพ่ือชว่ยในกำรตรวจสอบชว่งเวลำหำกเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของบริษัทฯ ถกูบกุรุก 
 

หมวด 8 

การควบคุมการเข้าถงึ (Access Control) 
 

8.1 กำรควบคมุกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ (Business Requirement for Access Control) 

จดุประสงค์เพ่ือควบคมุกำรเข้ำถึงข้อมลูและระบบสำรสนเทศให้มีควำมมัน่คงปลอดภยั 

หนว่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องจดัท ำนโยบำยและควำมต้องกำรในกำรใช้งำนข้อมลู และระบบสำรสนเทศ 
เพ่ือควบคมุกำรเข้ำถึงให้ท ำได้เฉพำะผู้ ท่ีได้รับอนญุำตเทำ่นัน้ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องก ำหนดสิทธ์ิกำรเข้ำถึงข้อมลูและระบบสำรสนเทศ ให้เหมำะสมกบักำรเข้ำ
ใช้งำนและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้ ใช้งำนก่อนเข้ำใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทัง้มีกำรทบทวนสิทธ์ิ
กำรเข้ำถึงอยำ่งสม ่ำเสมอ ทัง้นีผู้้ ใช้งำนจะต้องได้รับอนญุำตจำกผู้ดแูลระบบตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 

ผู้ดแูลระบบเทำ่นัน้ท่ีสำมำรถแก้ไขเปล่ียนแปลงสิทธ์ิกำรเข้ำถึงข้อมลูและระบบสำรสนเทศได้ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกำรบนัทกึและตดิตำมกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ 
และเฝำ้ระวงักำรละเมิดควำมปลอดภยัท่ีมีตอ่ข้อมลูและระบบสำรสนเทศท่ีส ำคญั 
 

8.2 กำรจดักำรกำรเข้ำถึงระบบของผู้ใช้งำน (User Access Management) 

จดุประสงค์เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ ท่ีไมมี่สิทธ์ิใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงระบบสำรสนเทศได้ 

กำรลงทะเบียนผู้ ใช้งำนใหม่ ต้องก ำหนดให้มีระเบียบปฏิบตัิอย่ำงเป็นทำงกำรส ำหรับกำรลงทะเบียนผู้ ใช้งำน
ใหม่เพ่ือให้มีสิทธ์ิตำ่งๆ ในกำรใช้งำนตำมควำมจ ำเป็นรวมทัง้ระเบียบปฏิบตัิส ำหรับกำรยกเลิกสิทธ์ิกำรใช้งำน 
เชน่ เม่ือลำออกไป หรือเม่ือเปล่ียนต ำแหนง่งำนภำยในบริษัทฯ เป็นต้น 

โดยปฏิบตัิตำมคู่มือกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ โดยผู้ ใช้งำนต้องได้รับกำรทบทวน และพิจำรณำ
อนมุตัติำมขัน้ตอนของบริษัทฯ อยำ่งเคร่งครัด 

ต้องก ำหนดสิทธ์ิของผู้ ใช้งำนในกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศแต่ละระบบ รวมทัง้ก ำหนดสิทธ์ิ แยกตำมหน้ำท่ีท่ี
รับผิดชอบด้วย 

ผู้ใช้งำนต้องได้รับกำรตรวจพิสจูน์ตวัตนทกุครัง้เม่ือท ำกำร Log-on เข้ำสูร่ะบบสำรสนเทศ 

หนว่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องบริหำรจดักำรรหสัผำ่นของผู้ใช้งำนให้มีควำมมัน่คงปลอดภยัอยูเ่สมอ 



 

124 | 137 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องทบทวนสิทธ์ิในกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ (เช่น 
อยำ่งน้อย 1 ครัง้ในรอบ 6 เดือน เป็นต้น) 

ให้มีกำรจดัเก็บบนัทึกข้อมลูกำรเข้ำถึงและกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศแตล่ะระบบ (Log Files) เป็นระยะเวลำ
อยำ่งน้อย 5 ปี 
 

8.3 กำรรับผิดชอบหน้ำท่ีของผู้ใช้งำน (User Responsibilities) 

จดุประสงค์เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ ท่ีไมมี่สิทธ์ิ สำมำรถเข้ำถึงระบบสำรสนเทศได้ 

ผู้ดแูลระบบ ท่ีรับผิดชอบระบบงำนนัน้ๆ ต้องก ำหนดสิทธ์ิของผู้ ใช้งำนในกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แต่ละระบบ รวมทัง้ก ำหนดสิทธ์ิแยกตำมหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบซึ่งมีแนวทำงปฏิบตัิ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำร 
“กำรควบคมุกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของบริษัทฯ และกำรจดักำรควบคมุกำรใช้รหสัผำ่น” 

เจ้ำหน้ำท่ีต้องปฏิบัติตำมกำรควบคุมกำรเข้ำถึงสำรสนเทศบริษัทฯ กำรก ำหนด กำรเปล่ียนแปลงและกำร
ยกเลิกรหสัผำ่นและกำรจดักำรควบคมุกำรใช้รหสัผำ่น 

กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องให้สิทธ์ิพิเศษกับผู้ ใช้งำน หมำยถึง ผู้ ใช้งำนท่ีมีสิทธ์ิสูงสุด ต้องมีกำรพิจำรณำกำร
ควบคมุผู้ใช้งำนท่ีมีสิทธ์ิพิเศษนัน้อยำ่งรัดกมุเพียงพอโดยใช้ปัจจยัตอ่ไปนีป้ระกอบกำรพิจำรณำ 
 -ควรได้รับควำมเห็นชอบและอนมุตัจิำกผู้บงัคบับญัชำและผู้ดแูลระบบงำนนัน้ๆ 
 -ควรควบคมุกำรใช้งำนอยำ่งเข้มงวด เชน่ ก ำหนดให้มีกำรควบคมุกำรใช้งำนเฉพำะกรณีจ ำเป็นเทำ่นัน้ 
 -ควรก ำหนดระยะเวลำกำรใช้งำนและระงบักำรใช้งำนทนัทีเม่ือพ้นระยะเวลำดงักล่ำว 
 -ควรมีกำรเปล่ียนรหสัผำ่นอยำ่งเคร่งครัด เชน่ ทกุครัง้หลงัหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน หรือในกรณี 
   ท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนเป็นระยะเวลำนำนก็ควรเปล่ียนรหสัผำ่นทกุ 6 เดือน เป็นต้น 

ผู้ใช้งำนต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรดแูล รักษำ User Name และรหสัผำ่นของตนเอง รวมทัง้ข้อมลูส่วนบคุคลท่ี
อำจน ำมำใช้เพ่ือขอเปล่ียนแปลงข้อมลูบญัชีกำรใช้งำนระบบได้ให้มีควำมมัน่คงปลอดภยั อยำ่งสม ่ำเสมอ 

รหสัผ่ำนต้องได้รับกำรเปล่ียนเม่ือเข้ำใช้งำนครัง้แรก และเปล่ียนอย่ำงสม ่ำเสมอตำมช่วงระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้
ใน เอกสำรขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำนมำตรฐำนกำรใช้รหสัผำ่น (Password Standard) 

รหัสผ่ำนต้องมีควำมมั่นคงปลอดภัยตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในเอกสำรขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนกำรใช้
รหสัผำ่น (Password Standard) 

รหสัผำ่นถือเป็นข้อมลูลบั และเป็นหน้ำท่ีของผู้ใช้งำนทกุคนท่ีต้องเก็บรักษำรหสัผำ่นอยำ่งมัน่คงปลอดภยั ห้ำม
ใช้ Account ร่วมกันหรือให้ผู้ อ่ืนเข้ำใช้งำน Account ของตนโดยเด็ดขำด ทัง้นีร้วมถึงสมำชิกในครอบครัวเม่ือ
ผู้ใช้งำนน ำงำนกลบัไปท ำท่ีบ้ำนด้วย 
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ผู้ ใช้งำนต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท ำใด ๆ ท่ีกระท ำผ่ำน User ID และรหสัผ่ำนของตนทัง้หมด หำกผู้ ใช้งำน
สงสยัว่ำ User ID หรือรหสัผ่ำนของตนถูกล่วงละเมิด ให้ผู้ ใช้งำนแจ้งเหตตุ่อหน่วยงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และท ำกำรเปล่ียนแปลงรหสัผำ่นทัง้หมดทนัที 

ผู้ จัดกำรโครงกำรของระบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ในบริษัทฯ ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ำระบบในควำมดูแลของตน
สอดคล้องกับเนือ้หำของนโยบำยฉบับนี ้รวมถึงเอกสำรสนับสนุนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด และต้อง
ประสำนงำนกับผู้ดูแลระบบให้ท ำกำรควบคุม และปรับแต่งค่ำต่ำง ๆ ของระบบให้เป็นไปตำม ข้อก ำหนดท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดนีก้่อนเร่ิมน ำมำใช้งำนจริง 

กำร Reset Password ต้องผ่ำนกระบวนกำรมำตรฐำนของบริษัทฯ เท่ำนัน้ เพ่ือให้มั่นใจว่ำตรง กับ User ท่ี
ต้องกำร Reset รหสัผ่ำนจริง อีกทัง้เจ้ำหน้ำท่ี ท่ีดแูลระบบมีสิทธ์ิในกำรขอข้อมลูและพิสจูน์ตวัตน ของผู้ ใช้งำน
ตำมควำมเหมำะสม 

ในทำงกลบักนั ผู้ ใช้งำนอำจได้รับกำรร้องขอจำกหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ท ำกำร เปล่ียนรหสัผำ่นใหม ่
ในกรณีท่ีรหสัผ่ำนของผู้ ใช้งำนไม่มีควำมมัน่คงปลอดภัย สำมำรถถกูคำดเดำ หรือถูกล่วง ละเมิดได้ง่ำย ทัง้นี ้
ผู้ ใช้งำนต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของแหล่งท่ีมำของค ำร้องขอดงักล่ำวด้วย เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ กำรร้องขอนัน้
ไมไ่ด้เป็นกำรหลอกลวง   

ต้องก ำหนดกำรปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ ไมมี่สิทธ์ิเข้ำถึงอปุกรณ์ส ำนกังำนท่ีไมมี่ผู้ดแูล 

เจ้ำหน้ำท่ีต้องก ำหนดกำรควบคมุเอกสำร ข้อมลู หรือส่ือตำ่ง ๆ ท่ีมีข้อมลูส ำคญัจดัเก็บ หรือบนัทึกอยู่ไม่ให้วำง
ทิง้ไว้บนโต๊ะท ำงำนหรือในสถำนท่ีไม่ปลอดภัยในขณะไม่ได้น ำมำใช้งำน ตลอดจนกำรควบคุมหน้ำจอ
คอมพิวเตอร์ (Desktop) ไมใ่ห้มีข้อมลูส ำคญัปรำกฎในขณะไมไ่ด้ใช้งำน 
 

8.4  กำรควบคมุกำรเข้ำถึงเครือขำ่ย (Network Access Control) 

จดุประสงค์เพ่ือควบคมุกำรใช้บริกำรบนเครือข่ำยของบริษัทฯ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องจัดท ำแนวทำง/นโยบำยควบคุมกำรเข้ำถึง เครือข่ำยและบริกำรบน
เครือขำ่ยโดยเฉพำะเพื่อปอ้งกนักำรเข้ำถึงจำกผู้ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุำต 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกำรป้องกันกำรเข้ำถึงพอร์ตท่ีใช้ส ำหรับตรวจสอบและ ปรับแต่งระบบ 
และต้องครอบคลมุทัง้กำรปอ้งกนัทำงกำยภำพและกำรปอ้งกนักำรเข้ำถึงโดยผำ่นทำงเครือขำ่ย 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องจดัแบง่ระบบเครือข่ำยตำมกลุ่มของบริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมี
กำรใช้งำนแบง่ตำมกลุ่มของผู้ ใช้และกลุ่มของระบบสำรสนเทศ เช่น โซนภำยใน ( Internal Zone) โซนภำยนอก 
(External Zone) เป็นต้น เพ่ือท ำให้กำรควบคมุและปอ้งกนักำรบกุรุก ได้อยำ่งเป็นระบบ 
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จดัแบง่ต้องจดัท ำแผนผงัระบบเครือขำ่ย (Network Diagram) ต้องมีรำยละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตของเครือขำ่ย
ภำยในและเครือขำ่ยภำยนอก และอปุกรณ์ตำ่ง ๆ พร้อมทัง้ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยู ่เสมอ 

หนว่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องจ ำกดัสิทธ์ิกำรใช้งำนเพ่ือควบคมุผู้ใช้งำนให้สำมำรถใช้งำนเฉพำะเครือขำ่ย
ท่ีได้รับอนญุำตเทำ่นัน้ 

หนว่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องจ ำกดัเส้นทำงกำรเข้ำถึงเครือขำ่ยท่ีมีกำรใช้งำนร่วมกนั 
 

8.5 กำรควบคมุกำรใช้งำนระบบปฏิบตักิำร (Operating System Access Control) 

จดุประสงค์เพ่ือปอ้งกนักำรใช้งำนระบบปฏิบตักิำรโดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องก ำหนดกระบวนกำรในกำรเข้ำถึงระบบให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เช่น 
ก ำหนดให้ระบบให้บริกำรจะปฏิเสธกำรใช้งำนหำกผู้ใช้พิมพ์รหสัผำ่นผิดพลำดเกิน 3 ครัง้ เป็นต้น 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องก ำหนดให้มีกำรพิสจูน์ตวัตนส ำหรับผู้ ใช้งำนระบบเป็นรำยบคุคลก่อนท่ีจะ
อนญุำตให้เข้ำใช้งำนระบบ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องจัดให้มีระบบหรือวิธีกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพของรหัสผ่ำน และมี
วิธีกำรควบคมุดแูลให้ผู้ใช้งำนระบบเปล่ียนรหสัผำ่นตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องก ำหนดให้มีกำรควบคมุกำรใช้โปรแกรมยูทิลิตีส้ ำหรับ ระบบ เพ่ือป้องกัน
กำรเข้ำถึงโดยผู้ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุำต ได้แก่ 

 -ก่อนใช้ต้องท ำกำรพิสจูน์ตวัตนก่อน 
 -ให้ท ำกำรแยกโปรแกรมยทูิลิตีอ้อกจำกโปรแกรมระบบงำน 
 -จ ำกดักำรใช้งำนโปรแกรมยทูิลิตีใ้ห้เฉพำะผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยแล้วเทำ่นัน้ 
 -ให้บนัทกึรำยละเอียดกำรเข้ำใช้งำนโปรแกรมยทูิลิตี ้อำทิ ผู้ใช้งำนระบบ 

กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ต้องมีวิธีกำรตดัเวลำกำรใช้งำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลกูข่ำย เม่ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยนัน้ไม่ได้มีกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำหนึ่ง อำทิ กลไกกำรล็อกหน้ำจอ และต้องใช้
รหสัผำ่นในกำรเข้ำสูร่ะบบ 
 

8.6 กำรควบคุมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศและสำรสนเทศ (Application and Information Access 
Control) 

จดุประสงค์เพ่ือปอ้งกนักำรใช้งำนระบบสำรสนเทศและสำรสนเทศโดยไมไ่ด้รับอนญุำต 
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กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกำรควบคมุกำรใช้งำนสำรสนเทศในระบบสำรสนเทศ ได้แก่ ก ำหนดสิทธ์ิ
ในกำรใช้งำน อำทิ เขียน อ่ำน ลบ ได้ ก ำหนดกลุ่มของผู้ ใช้ท่ีสำมำรถใช้งำนได้ ตรวจสอบว่ำสำรสนเทศ ท่ี
อนญุำตให้ใช้งำนนัน้มีเฉพำะข้อมลูท่ีจ ำเป็นต้องใช้งำน 

บญัชีผู้ ใช้งำนท่ีมีสิทธ์ิกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศในระดบัพิเศษ เช่น Root หรือ Administrator ต้องได้รับกำร
พิจำรณำมอบหมำยให้แก่ผู้ ใช้งำนตำมควำมจ ำเป็นและมีกำรก ำหนดระยะเวลำ ในกำรเข้ำถึงอย่ำงเหมำะสม
กบักำรท ำงำนเทำ่นัน้ 

บคุคลภำยนอกต้องแสดงควำมยินยอมปฏิบตัิตำมนโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร (ICT Security Policy) ของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด ก่อนท่ีจะได้รับอนญุำตให้เข้ำถึง
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกำรแยกระบบสำรสนเทศท่ีมีควำมส ำคัญ ห รือมีควำมเส่ียงสูงไว้อีก
บริเวณหนึ่ง เช่น กำรแบ่งระหว่ำงระบบท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตกับระบบอินทรำเน็ต ภำยในท่ีใช้งำนในบริษัทฯ 
เป็นต้น 

8.7 กำรควบคมุกำรเข้ำถึงข้อมลูสำรสนเทศ (Information Technology Access Control) 

จดุประสงค์เพ่ือปอ้งกนักำรเข้ำถึงข้อมลูสำรสนเทศโดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

สิทธ์ิกำรเข้ำถึงไฟล์ข้อมูลสำรสนเทศต้องได้รับกำรควบคมุ และได้รับกำรพิจำรณำอนุมตัิเท่ำท่ี จ ำเป็นเท่ำนัน้ 
เพ่ือให้ไฟล์ข้อมลูสำรสนเทศได้รับกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ เป็นกำรแบง่แยก
สิทธ์ิ และหน้ำท่ีของผู้ใช้งำน 
 

8.8 คอมพิวเตอร์ประเภทพกพำและกำรปฏิบตังิำนนอกสถำนท่ี (Mobile Computing) 

จุดประสงค์เพ่ือควบคุมกำรใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทเคล่ือนท่ีได้ รวมทัง้กำรปฏิบัติงำนนอก
ส ำนกังำนให้เป็นไปอยำ่งปลอดภยั 

ต้องมีวิธีกำรปอ้งกันข้อมลูและทรัพย์สินด้ำนสำรสนเทศท่ีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเภทพกพำ (Notebook, 
Palmtops, Laptop) และอปุกรณ์ส่ือสำรอ่ืน ๆ อำทิ เม่ือปฏิบตังิำนอยูน่อกสถำนท่ี 
 -ต้องใสร่หสัผำ่นปอ้งกนัหน้ำจอทกุเคร่ือง 
 -ต้องใสร่หสัผำ่นปอ้งกนัข้อมลูท่ีส ำคญั 
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หมวด 9 

การจัดหา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

(Information System Acquisition, Development and Maintenance) 
 

9.1 กำรก ำหนดควำมต้องกำรด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัส ำหรับระบบสำรสนเทศ (Security Requirements 
of Information Systems) 

จดุประสงค์เพ่ือกำรสร้ำงควำมปลอดภยัให้กบัระบบสำรสนเทศ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องก ำหนดควำมต้องกำรด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัไว้อย่ำง ชดัเจนในระบบท่ี
จะพฒันำขึน้มำใช้งำน หรือซือ้มำใช้งำน 

หน่วยงำนดแูลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะต้องท ำกำรวิเครำะห์ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ วำ่มีควำมเส่ียง
ใดบ้ำงท่ีจะท ำให้ข้อมลูเกิดควำมเสียหำย โดยมุง่เน้นในสว่นตำ่งๆ ดงันี ้

 -มำตรกำรปฏิบตักิ่อนท่ีจะเกิดควำมเสียหำย อำทิ กำรส ำรองข้อมลู ระบบเครือขำ่ยส ำรอง 
 -มำตรกำรปฏิบตัหิลงัจำกเกิดควำมเสียหำย อำทิ แผนกำรกู้ คืนข้อมลู ระยะเวลำในกำรกู้ คืนข้อมลู 
 

9.2 กำรประมวลผลระบบสำรสนเทศ (Correct Processing in Applications) 

จดุประสงค์เพ่ือปอ้งกนัควำมผิดพลำดของระบบสำรสนเทศ จำกควำมถกูต้องของข้อมูล กำรสูญหำยและกำร
แก้ไขอยำ่งไมถ่กูต้อง 

ผู้พฒันำระบบสำรสนเทศต้องตรวจสอบข้อมูลน ำเข้ำระบบสำรสนเทศ ได้แก่ ตรวจสอบช่วงของค่ำตวัเลขท่ีใส่
เข้ำมำ ตรวจสอบแต่ละตวัอักษรท่ีใส่เข้ำมำ ตรวจสอบว่ำข้อมูลใส่เข้ำมำครบทุกฟิลด์ เป็นต้น เพ่ือตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนและไมก่่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ระบบ 

ผู้พฒันำระบบสำรสนเทศต้องวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีท ำให้ข้อมูลเสียหำย (Areas of Risk) ท ำกำรวิเครำะห์ว่ำมี
ควำมเส่ียงใดบ้ำงท่ีอำจท ำให้ข้อมลูเกิดควำมเสียหำย 

ผู้พฒันำระบบสำรสนเทศต้องมีวิธีกำรตรวจสอบกำรประมวลข้อมูลสำรสนเทศ (Checks and Controls) ว่ำมี
ข้อผิดพลำดหรือไม ่

ผู้พัฒนำระบบสำรสนเทศต้องมีวิธีกำรตรวจสอบกำรส่งข้อมูลในระบบสำรสนเทศ เพ่ือให้แน่ใจว่ำข้อมูลใน
ระบบสำรสนเทศมีควำมปลอดภยัและมีควำมถกูต้องสมบรูณ์ 

ผู้พฒันำระบบสำรสนเทศต้องมีขัน้ตอนกำรตรวจสอบ ทดสอบและประมวลผล เพ่ือให้มัน่ใจ ว่ำระบบสำมำรถ
ใช้ได้จริงและมีผลลพัธ์ท่ีถกูต้อง  
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9.3 ควำมมัน่คงปลอดภยัของแฟ้มข้อมลูระบบ (Security of System Files) 

จดุประสงค์เพ่ือให้โครงกำรสำรสนเทศได้รับกำรด ำเนินกำรอยำ่งปลอดภยั 

ผู้พฒันำระบบสำรสนเทศต้องมีกำรควบคมุกำรตดิตัง้ซอฟต์แวร์ใหม ่ซอฟต์แวร์ไลบำร่ี ซอฟต์แวร์อดุชอ่งโหว ่ลง
ในเคร่ืองท่ีใช้งำนหรือเคร่ืองให้บริกำร โดยก่อนกำรตดิตัง้ในระบบจริงจะต้องผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้งำนมำเป็น
อยำ่งดีวำ่ไมก่่อให้เกิดปัญหำกบัเคร่ืองท่ีให้บริกำรอยู่ 

ข้อมูลจริงท่ีจะน ำไปใช้ในกำรทดสอบระบบจะต้องได้รับอนญุำตจำกผู้ รับผิดชอบในกำรรักษำข้อมูลนัน้ ๆ ก่อน 
เม่ือใช้งำนเสร็จ จะต้องท ำกำรลบข้อมลูจริงออกจำกระบบทดสอบทนัที และท ำกำรบนัทกึไว้ เป็นหลกัฐำนว่ำได้
น ำข้อมูลจริงไปใช้ในกำรทดสอบอะไรบ้ำง รวมถึงวนั เวลำ และหน่วยงำนท่ีทดสอบ แจ้งไป ยงัผู้ รับผิดชอบใน
กำรรักษำข้อมลูนัน้อีกครัง้ 

ผู้ พัฒนำระบบสำรสนเทศต้องจัดให้มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึง  Source Code ของระบบท่ีใช้งำนจริงหรือ
ให้บริกำร เชน่ 
 -ไมค่วรเก็บ Source Code ไว้ในเคร่ืองท่ีใช้งำนจริงและต้องเก็บ Source Code ไว้ในท่ีท่ีปลอดภยั 
 -ต้องไมเ่ก็บ Source Code ท่ีอยูใ่นระหวำ่งท ำกำรทดสอบรวมไว้กบั Source Code ท่ีใช้งำนได้จริงแล้ว 
 

9.4 ควำมมัน่คงปลอดภยัส ำหรับกระบวนกำรในกำรพฒันำระบบ (Security in Development and Support 
Processes) 

จดุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภยัให้กบัซอฟต์แวร์ส ำหรับระบบสำรสนเทศ รวมทัง้สำรสนเทศในระบบ
ด้วย 

ผู้พัฒนำระบบสำรสนเทศต้องมีกระบวนกำรเพ่ือควบคุมกำรเปล่ียนแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ ส ำหรับระบบ
สำรสนเทศท่ีใช้งำนจริง หรือให้บริกำรอยูแ่ล้ว อำทิ 
 -ค ำขอให้แก้ไขต้องมำจำกผู้ ท่ีมีสิทธ์ิ 
 -ต้องมีกำรอนมุตัคิ ำขอโดยผู้ มีอ ำนำจ 
 -ต้องมีกำรควบคมุผลข้ำงเคียงท่ีอำจเกิดขึน้หลงัจำกมีกำรแก้ไข 
 -เม่ือแก้ไขเสร็จแล้วต้องมีกำรตรวจรับจำกผู้ มีอ ำนำจ 
 -ต้องเก็บรำยละเอียดของค ำขอไว้ 

เม่ือระบบปฏิบตัิกำรมีกำรแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงซอฟต์แวร์ต่ำงๆ ผู้พฒันำระบบสำรสนเทศ  จะต้องตรวจสอบ
และทดสอบวำ่ไมมี่ผลกระทบตอ่กำรท ำงำนและควำมมัน่คงปลอดภยั 

เม่ือมีกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปต้องมีกำรควบคุมกำรเปล่ียนแปลงเท่ำท่ีจ ำเป็น และกำรเปล่ียนแปลง
ทัง้หมดจะต้องถกูทดสอบและจดัท ำเป็นเอกสำรเพ่ือให้สำมำรถน ำมำใช้งำนได้เม่ือมีกำรปรับปรุง ซอฟต์แวร์ใน
อนำคต 
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 ผู้ พัฒนำระบบสำรสนเทศต้องมีกำรป้องกันโอกำสกำรร่ัวไหลของข้อมูล อำทิ  กำรดักจับข้อมูล จำก
สำยสญัญำณภำยนอกบริษัทฯ กำรปลอมแปลง กำรใช้ซอฟต์แวร์ท่ีมีควำมเส่ียงในกำรร่ัวไหลของข้อมลู 

ในกำรท ำสัญญำว่ำจ้ำงกำรพัฒนำระบบของบริษัทฯ ต้องมีควำมชัดเจนและครอบคลุมถึงสัญญำ ทำงด้ำน
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ กำรใช้ระบบ กำรตรวจสอบระบบ โดยละเอียดก่อนติดตัง้ใช้งำนจริง รวมถึงกำร รับรอง
คณุภำพของระบบ และกำรก ำหนดขอบเขตในกำรจ้ำงพฒันำระบบ 
 

9.5 กำรบริหำรจดักำรชอ่งโหวใ่นฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Technical Vulnerability Management) 

จดุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภยัให้กบัซอฟต์แวร์ส ำหรับระบบสำรสนเทศ รวมทัง้ สำรสนเทศในระบบ
ด้วยเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรโจมตีโดยอำศยัชอ่งโหวท่ำงเทคนิคท่ีมีกำรเผยแพร่หรือ ตีพิมพ์ในสถำนท่ีตำ่งๆ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรต้องมีกำรติดตำมข้อมลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องกบั ชอ่งโหว่ในระบบ
ตำ่งๆ ท่ีใช้งำน และประเมินควำมเส่ียงของช่องโหว่เหล่ำนัน้รวมทัง้ก ำหนดมำตรกำรรองรับ เพ่ือลดควำมเส่ียง
ดงักลำ่ว 
 

หมวด 10 

การบ ริห ารความ ต่ อ เน่ื อ งในการด า เนิ น งานของอ งค์ กร (Business Continuity 
Management) 
 

จดุประสงค์เพ่ือปอ้งกนักำรติดขดัหรือกำรหยดุชะงกัของกิจกรรมตำ่งๆ ทำงด้ำนกำรปฎิบตังิำนของบริษัทฯ เพ่ือ
ปอ้งกนักระบวนกำรทำงด้ำนกำรปฎิบตัิงำนของบริษัทฯ ท่ีส ำคญัอนัเป็นผลมำจำกกำรล้มเหลว หรือหำยนะท่ีมี
ตอ่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเพ่ือให้สำมำรถกู้ระบบกลบัคืนมำได้ภำยในระยะเวลำอนัเหมำะสม 

ก ำหนดให้มีกระบวนกำรในกำรสร้ำงควำมตอ่เน่ืองให้กบักำรปฎิบตัิงำนของบริษัทฯ กำรบริหำรจดักำรและกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรดงักลำ่วอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ก ำหนดให้มีกำรทดสอบกระบวนกำรในกำรสร้ำงควำมตอ่เน่ืองให้กบักำรปฎิบตังิำนของบริษัทฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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หมวด 11 

การปฏบิัตติามข้อก าหนด (Compliance) 
 

11.1 กำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดทำงด้ำนกฏหมำย (Compliance with Legal Requirements) 

จุดประสงค์เพ่ือหลีกเล่ียงกำรฝ่ำฝืนกฏหมำยทัง้ทำงอำญำและทำงแพ่ง พระรำชบญัญัติ ระเบียบข้อบงัคับ
รวมทัง้สญัญำตำ่ง ๆ 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกำรศึกษำและก ำหนดรำยกำรของนโยบำย กฎ  ระเบียบข้อบังคับ 
กฎหมำย หรือสญัญำท่ีเก่ียวข้องกบักำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำน 

เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนต้องรับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมรำยกำรของนโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฏหมำย หรือสญัญำท่ีเก่ียวข้องกบักำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีก ำหนดขึน้อย่ำงเคร่งครัด โดยมีรำยกำร
ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยำ่งน้อย 

 - นโยบำยกำรรักษำควำมมัน่คงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
 - พระรำชบญัญตัวิำ่ด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
 - พระรำชบญัญตัธิุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 - พระรำชบญัญตักิ ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 
 - พระรำชบญัญตัลิิขสิทธ์ิ 

ข้อมูลท่ีถูกสร้ำง เก็บรักษำ หรือส่งผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ 
(ยกเว้น ข้อมลูท่ีเป็นทรัพย์สินของลกูค้ำหรือบคุคลภำยนอกรวมถึงซอฟต์แวร์ หรือวสัดอ่ืุนๆ ท่ีได้รับกำรคุ้มครอง
โดยสิทธิบัตร หรือลิขสิทธ์ของบุคคลภำยนอก) ทัง้นี  ้บริษัทฯ สำมำรถเปิดเผยหรือใช้งำนข้อมูลเหล่ำนี ้เป็น
หลกัฐำนในกำรสืบสวนควำมผิดตำ่งๆ โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งำนทรำบลว่งหน้ำ  

เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรและรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรตรวจสอบกำรใช้งำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบเครือข่ำย
ของผู้ ใช้งำนเพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีกำรใช้งำนตรงตำมท่ีนโยบำยตำ่งๆ ท่ีก ำหนดไว้ ตลอดจนกำรเข้ำถึง ทบทวน และ
ตรวจสอบอีเมลของผู้ ใช้งำนโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงไรก็ตำมกำรตรวจสอบดงักล่ำวจะ
ด ำเนินกำรตอ่เม่ือมีควำมจ ำเป็นเท่ำนัน้ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของผู้ ใช้งำน เว้นแตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำม
ค ำสัง่ศำล ตำมบทบงัคบัของกฏหมำย หรือด้วยควำมยินยอมจำกผู้ใช้งำนเทำ่นัน้ 

ห้ำมเจ้ำหน้ำท่ีทกุคนใช้งำนทรัพย์สินและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ กระท ำกำรใดๆ ท่ีขดัแย้งต่อ
กฎหมำยแหง่รำชอำณำจกัรไทย และกฎหมำยระหวำ่งประเทศไมว่ำ่โดยกรณีใดก็ตำม 
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ต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดทำงลิขสิทธ์ิ (Copyright) ในกำรใช้งำนทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีหน่วยงำนจดัหำมำใช้
งำนและต้องระมดัระวงัท่ีจะไมล่ะเมิด 

ต้องปฏิบตัติำมข้อก ำหนดท่ีระบไุว้ในลิขสิทธ์ิกำรใช้งำนซอฟต์แวร์อยำ่งเคร่งครัด (Software Copyright) รวมทัง้
ต้องมีกำรควบคมุกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ตำมลิขสิทธ์ิท่ีได้รับด้วย ได้แก่ กำรลงทะเบียนเพ่ือใช้งำนซอฟต์แวร์ต้อง
เก็บหลกัฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธ์ิ ตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอว่ำซอฟต์แวร์ท่ีติดตัง้มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง
หรือไม ่ 

ห้ำมผู้ ใช้งำนท ำกำรใช้งำน  ท ำซ ำ้  หรือเผยแพร่  รูปภำพ  บทเพลง  บทควำม  หนงัสือ  หรือเอกสำรใดๆ ท่ีเป็น
กำรละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือตดิตัง้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิบนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ โดยเดด็ขำด 

เพ่ือท่ีจะให้เกิดควำมแน่ใจว่ำเจ้ำหน้ำท่ีมิได้ละเมิดลิขสิทธ์ิโดยไม่ได้ตัง้ใจหรือพลัง้เผลอ จึงไม่ควรจะท ำส ำเนำ
ซอฟต์แวร์ใดๆ ท่ีตดิตัง้อยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เพ่ือจดุประสงค์ใดๆ ก็ตำม โดยท่ีไมไ่ด้รับอนญุำต 
 

11.2 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องกบันโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยัและรำยละเอียดทำงเทคนิค (Reviews 
of Security Policy and Technical Compliance) 

จดุประสงค์เพ่ือตรวจสอบระบบให้มีควำมสอดคล้องกบันโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยั 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องจดัให้มีกำรตรวจสอบระบบทัง้หมดของหน่วยงำนตำมนโยบำยกำรรักษำ
ควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศและระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ 

หนว่ยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องตรวจสอบรำยละเอียดทำงเทคนิคของระบบท่ีใช้งำน หรือ ให้บริกำรอยู่แล้ว
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้วำ่มีควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศอยำ่งพอเพียงหรือไม่ ได้แก่ กำรตรวจดวูำ่ระบบ
สำมำรถถูกบุกรุกได้หรือไม่ กำรปรับแต่งค่ำพำรำมิเตอร์ท่ีระบบใช้งำนเป็นไปอย่ำงปลอดภัยหรือไม่ รวมทัง้มี
กำรตรวจสอบระบบโดยท ำกำรใช้ซอฟต์แวร์ค้นหำช่องโหว่ (Vulnerability Scanning) และทดสอบกำรโจมตี
ระบบ (Penetration Test) เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบด้วย 
 

11.3 กำรพิจำรณำกำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศ (Information System Audit Considerations) 

จดุประสงค์เพ่ือท ำให้กระบวนกำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศทัง้หมดมีผลกระทบน้อยท่ีสุดตอ่กำรด ำเนินงำน
ของหนว่ยงำน 

หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องวำงแผนกำรตรวจสอบระบบทัง้หมด โดยกำรตรวจสอบ ท่ีจะด ำเนินกำร
จะต้องมีผลกระทบตอ่ระบบ และกระบวนกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนน้อยท่ีสดุ 
หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกำรป้องกนัซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในกำรตรวจสอบระบบ มิให้มีกำรน ำซอฟต์แวร์ไป
ใช้ในทำงท่ีผิด หรือปอ้งกนัข้อมลูส ำคญัท่ีเป็นผลลพัธ์จำกกำรตรวจสอบโดยซอฟต์แวร์นัน้ 
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13.  นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”)  ด ำเนินธุรกิจด้ำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ และกำรบริหำร
อำคำรส ำนกังำน แบบครบวงจร ทัง้ในด้ำนกำรบริหำรอำคำร งำนขำย งำนธุรกำร งำนกำรบญัชี และกำรเงินและ 
กำรบริหำรอำคำรท่ีพกัอำศยั ซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีย่ำนศนูย์กลำงธุรกิจ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำองค์กรให้เติบโตอย่ำง
ยัง่ยืนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่ำงต่อเน่ืองกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุม่ คือ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ คูค้่ำ พนกังำน สงัคมและสิ่งแวดล้อม จงึได้ก ำหนดนโยบำยเพ่ือเป็นแนวปฏิบตัิดงันี  ้
 

(1) สร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร มีจริยธรรมองค์กรท่ี
ค ำนงึถึงผลประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

(2) มีกำรบริหำรจดักำร ดแูล ผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย ด้วยควำมเป็นธรรม สง่เสริมกำรค้ำอยำ่งเสรีไมก่่อให้เกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

(3) เคำรพให้ควำมส ำคญัและยึดมัน่ในกำรปอ้งกนัสิทธิมนษุยชน ควำมเสมอภำค ปฏิบตัิตอ่พนกังำนอย่ำงเท่ำ
เทียมกนั ให้ควำมเป็นธรรม ในด้ำนผลตอบแทน สวสัดกิำร ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน 
ส่งเสริมฝึกอบรมเพิ่มควำมรู้และพัฒนำทักษะเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ สร้ำงควำมผูกพันระหว่ำง
พนักงำนและองค์กร ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรท ำประโยชน์เพ่ือสังคมภำยในและภำยนอก
องค์กรทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม  

(4) สร้ำงคณุคำ่และคณุภำพ มุ่งพฒันำบริกำรและผลิตภณัฑ์ท่ีลดผลกระทบหรือก่อให้เกิดอนัตรำยตอ่ผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้ตรงควำมต้องกำรของผู้บริโภค  

(5) สร้ำงสรรค์ประโยชน์ในกำรพฒันำคณุภำพชีวิต เศรษฐกิจ เพ่ือให้ชมุชนรอบๆ  องค์กร และสงัคมไทย ด้วย
กำรใช้กระบวนกำรทำงธุรกิจในกำรลดผลกระทบท่ีมีตอ่สงัคม 

(6) ให้ควำมส ำคญัในกำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรค ำนึงถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้ โดยยึดหลกัควำม
ปลอดภยั รวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพและประหยดัพลงังำน 

(7) สนบัสนุนและส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพฒันำนวตักรรมท่ีสร้ำงเสริมมูลค่ำและ
คณุคำ่ตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกบักำรเจริญเตบิโตท่ียัง่ยืนของธุรกิจ 
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ค านิยาม 
 
บริษัทฯ  หมำยควำมวำ่ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (PRINC) หรือ บริษัทในเครือ PRINC 
บริษัทในเครือ PRINC หมำยควำมวำ่ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของ บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล 
จ ำกดั (มหำชน) 
คณะกรรมการบริษัท  หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำร บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
กรรมการ หมำยควำมวำ่ กรรมกำร  บริษัท  พริน้ซิเพิล  แคปิตอล  จ ำกดั  (มหำชน)   และ/หรือ  บริษัทในเครือ 
PRINC 
ผู้บริหาร หมำยควำมวำ่  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร    ผู้อ ำนวยกำร  ของบริษัท   พริน้ซิเพิล    แคปิตอล   จ ำกดั
(มหำชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ PRINC 
พนักงาน  หมำยควำมว่ำ พนักงำน พนักงำนสัญญำจ้ำง และ ผู้ปฏิบัติงำนสมทบของ บริษัท พริน้ซิเพิล     
แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ PRINC  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมำยควำมว่ำ  ผู้ ถือหุ้น   ลกูค้ำ   คูค้่ำ คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี ้ พนกังำน  สงัคม  ชมุชน 
สิ่งแวดล้อม หนว่ยงำนรำชกำร และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
สอบทาน หมำยควำมวำ่ กำรทบทวนหรือตรวจทำนกำรปฏิบตังิำน วิธีกำร เง่ือนไข เหตกุำรณ์ หรือรำยงำน 
ตำ่งๆ รำยกำรท่ีเก่ียวโยง หมำยควำมวำ่ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยหรือกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยกบักรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หมำยควำมวำ่ ห้ำงหุ้นสว่น หรือนิตบิคุคล
ตำมมำตรำ 258 (3) ถึง (7) แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยควำมวำ่ กำรด ำเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมีควำมต้องกำรสว่นตวั หรือของ
บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ไมว่ำ่โดยทำงสำยเลือดหรือทำงอ่ืนใด เข้ำมำมีอิทธิพลตอ่กำรตดัสินใจ ซึง่อำจขดัขวำงหรือ
เป็นอปุสรรคตอ่ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ 
PRINC ประโยชน์อ่ืนใด หมำยควำมวำ่ สิ่งท่ีมีมลูคำ่ อำทิ กำรได้บตัรลดรำคำ กำรรับบริกำร หรือ ควำมบนัเทิง 
กำรรับฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหติ  หมำยควำมว่ำ  บดิำ  มำรดำ คูส่มรส บตุร คูส่มรสของบตุร เป็นต้น 
ผู้เก่ียวข้อง หมำยควำมวำ่   บพุกำรี    พ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำ  หรือร่วมบิดำ  หรือมำรดำเดียวกนั ลงุ ปำ้ น้ำ อำ 
คูส่มรส บตุรบญุธรรม เป็นต้น 
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บริษัท พริน้ซิเพลิ แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 
ใบลงนามรับทราบและยดึปฏิบัติ 
 
 
1. ข้ำพเจ้ำได้รับ “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” ของบริษัทฯ แล้ว 
2. ข้ำพเจ้ำจะศกึษำ และ ยดึถือหลกักำรก ำกบัดแูลนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ และ จริยธรรม 
    ของบริษัทฯ เป็นหลกัปฏิบตัใินกำรด ำเนินงำนด้วยมำตรฐำนขัน้สงูสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ลงช่ือ...................................................... 

(.............................................................) 
หมำยเลขพนกังำน................................... 
วนัท่ี ................/.................../.................. 

 
 
 
หำกทำ่นต้องกำรค ำชีแ้จง และ/หรือ ค ำขยำยควำมเพิ่มเตมิใดๆ ในเนือ้หำท่ีปรำกฏในนโยบำยฯ 
เลม่นีก้รุณำติดตอ่เลขำนกุำรบริษัท  ท่ี โทร. 02-714-2173 
(ต้นฉบับ: น าส่งเลขานุการบริษัท ) 
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บริษัท พริน้ซิเพลิ แคปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 
ใบลงนามรับทราบและยดึปฏิบัติ 
 
 
1. ข้ำพเจ้ำได้รับ “นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” ของบริษัทฯ แล้ว 
2. ข้ำพเจ้ำจะศกึษำ และ ยดึถือหลกักำรก ำกบัดแูลนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ และ จริยธรรม 
    ของบริษัทฯ เป็นหลกัปฏิบตัใินกำรด ำเนินงำนด้วยมำตรฐำนขัน้สงูสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ลงช่ือ...................................................... 

(.............................................................) 
หมำยเลขพนกังำน................................... 
วนัท่ี ................/.................../.................. 

 
 
 
หำกทำ่นต้องกำรค ำชีแ้จง และ/หรือ ค ำขยำยควำมเพิ่มเตมิใดๆ ในเนือ้หำท่ีปรำกฏในนโยบำยฯ 
เลม่นีก้รุณำติดตอ่เลขำนกุำรบริษัท  ท่ี โทร. 02-714-2173 
(ส าเนา) 
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แหล่งท่ีมา/ข้อมูลอ้างอิง  
 

1.   หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 5 หมวด (ฉบับปรับปรุงปี  2549) : ศูน ย์พัฒนำก ำกับดูแล กิจกำร                 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

2.   หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

3.  พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551  
4.   ข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีสำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน : ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
5.   รำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร : ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
6.   คูมื่อกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
7.   หลกัเกณฑ์กำรประเมินสถำนภำพบรรษัทภิบำล : สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
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.  ข้อบงัคบับริษัทฯ 

 
 


