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หมวดที่ 6 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได เปนเคร่ืองมือที่ชวยสรางความเช่ือม่ันและม่ันใจใหแกผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดแนว

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 

(1) แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

และมีความเปนมืออาชีพ จึงกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเปนจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของ ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน 

(2) บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยไมฝกใฝการเมืองและวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด รวมทั้งมีความเปน

อิสระท้ังในดานการตัดสินใจและการกระทํา 

(3) ใหอํานาจผูบริหารในการดําเนินงานประจําวันอยางเต็มที่ โดยไมเขาไปช้ีนําการดําเนินงานดังกลาวโดยไมมี

เหตุผลสมควร 

(4) ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีเปนธุรกิจเก่ียวของกับบริษัทฯ หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับ 

บริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(5) หลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยาง

เต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

(6) บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง 

(7) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม 

(8) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

(9) ไมกระทําการใดๆ ที่อาจมีผลใหเกิดการบั่นทอนผลประโยชนของบริษัทฯ หรือเปนการเอื้อประโยชนใหบุคคลหรือ

นิติบุคคลอื่น 

(10) มุงม่ันที่จะปองกันและขจัดการกระทําที่สอไปในทางทุจริต โดยถือเปนเร่ืองที่ตองดําเนินการอยางรวดเร็ว และ

เด็ดขาดเพื่อสรางคานิยมและภาพลักษณที่ดีของบริษัทฯ 

(2) แนวปฏิบัติที่ดีของผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ 

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑหลังคา ไมสังเคราะห รวมถึงอุปกรณประกอบหลังคา ภายใตเคร่ืองหมายการคา 

ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส และตราเจียระไน โดยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง สามารถเพ่ิมมูลคาแกผูมีสวนไดเสียอยาง

เหมาะสม และคํานึงถึงดุลยภาพดานส่ิงแวดลอม และเอื้อประโยชนตอสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อใหบริษัทฯ มีคุณลักษณะ

ดังกลาวอยางม่ันคงสืบตอไป จึงกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผูบริหารและพนักงานซ่ึงถือเปนจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงม่ัน ทุมเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และ

วัฒนธรรมองคกรโดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ 
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(2) รักษาความลับของลูกคา คูคา และของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขาวสาร

อันเปนความลับของบริษัทฯ ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผูที่ไมเก่ียวของ 

(3) เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน หลีกเล่ียงการนําเอาขอมูลหรือเร่ืองราวของพนักงาน ทั้งเร่ืองที่เก่ียวกับ

การปฏิบัติงานและเร่ืองสวนตัวไปเปดเผยหรือวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก

พนักงาน หรือภาพพจนโดยรวมของบริษัทฯ 

(4) ไมกลาวรายหรือกระทําการใดๆ อันจะนําไปสูความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือตอบุคคล    

ที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

(5) รักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ชวยเหลือ เก้ือกูลซึ่งกันและ

กันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชนตอบริษัทฯ โดยรวม 

(6) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

ของผูรวมงานและปรับตนใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นได รวมท้ังใหเกียรติผูอื่นโดยไมนําผลงานของผูอื่น

มาแอบอางเปนผลงานของตน 

(7) มีความมุงม่ันที่จะเปนคนดี คนเกง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางท่ีเปนประโยชนตอตนเองและบริษัทฯ         

อยูเสมอ 

(8) ศึกษาหาความรูและประสบการณ เพื่อเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(9) ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ละเวนจากอบายมุขทั้งปวง โดยไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียง

ของตนเอง และบริษัทฯ 

(10) แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทําใดๆ ที่สอวาเปนการทุจริต 

หรือประพฤติมิชอบภายในบริษัทฯ 

(11) ชวยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน รวมทั้งการพัฒนาองคกรไปสูความ

เปนเลิศ 

(12) หลีกเล่ียงการให หรือรับส่ิงของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจของ

บริษทัฯ เวนแตเปนไปตามระเบียบ และคําส่ังบริษัทฯ 

(3) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคหลักในการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา สงเสริม และรักษาไว ซึ่งพนักงานที่มี

คุณภาพ รวมถึงสงเสริมใหเกิดภาพลักษณอันดีภายในหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติและบริหารงานบุคคลไว ดังตอไปนี้ 

(1) พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และสมศักด์ิศรีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของบริษัทฯ 

(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจางใหดํารงตําแหนงตางๆ จะกระทําดวยความเปนธรรมโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ 

คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ สภาพรางกายและขอกําหนดอื่นที่จําเปนแกพนักงานในตําแหนงนั้นๆ 

(3) บริษัทฯ จะพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามความเหมาะสมกับสภาพลักษณะของ

งาน และการปฏิบัติงานที่เต็มความสามารถของพนักงาน 

(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนประจําทุกป โดยใหผูบังคับบัญชาตาม      

สายงานเปนผูประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว 



  

คูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

   

  54 

 

(5) บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทํางานใหเปนไปโดยถูกตอง ปลอดภัย และ         

ถูกสุขลักษณะ 

(6) บริษัทฯ เปดโอกาสและสงเสริมใหพนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองไดโดยใหพนักงานมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของตนเองและของบริษัทฯ ใหดีย่ิงขึ้น 

(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาซ่ึงถือเปนสวนสําคัญในการพัฒนาพนักงานใหมีคุณภาพ

ย่ิงขึ้น 

(8) บริษัทฯ กําหนดนโยบายน้ีขึ้นเพื่อใหพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามใหเกิดความเปนระเบียบ เรียบรอย มีความ

สามัคคี มีสัมพันธภาพ และความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน รวมถึงใหมีความปลอดภัยและความเจริญกาวหนา

ของพนักงาน 

บริษัทฯ ถือวาผูบังคับบัญชาในสายงานเปนสวนหนึ่งที่สําคัญย่ิงของฝายจัดการ ซึ่งมีความรับผิดชอบในการบริหารงาน

และบริหารบุคคล รวมท้ังการสงเสริมความสัมพันธอันดีของพนักงานกับบริษัทฯ ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีสวนรวม

รับผิดชอบในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีดังกลาว 

(4) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน 

บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยใหมีการบันทึกรายการอยางถูกตอง ครบถวน และ

สามารถตรวจสอบได ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวของ โดยพนักงานทุกคนตองยึดหลักความ

ซื่อสัตยและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1.1) ความถูกตองของการบันทึกรายการ 

(1.1) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยางของบริษัทฯ จะตองถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบได โดยไมมี

ขอจํากัดหรือขอยกเวนในลักษณะใด 

(1.2) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะตองเปนไปตามความเปนจริง ไมมีการบิดเบือนหรือสราง
รายการเท็จ ไมวาจะดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม 

(1.3) พนักงานทุกระดับตองดําเนินการทางธุรกิจใหสอดคลอง และเปนไปตามระเบียบ และขอกําหนดตางๆ 

ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถวนและใหขอมูลที่เปน

ประโยชนอยางเพียงพอ และทันเวลาเพื่อใหพนักงานที่มีหนาที่เก่ียวของกับการบันทึก และจัดทํารายการ

ทางการบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ ลงในระบบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดที่

ถูกตองและครบถวน 
(1.2) รายงานทางการบัญชีและการเงิน 

(2.1) พนักงานทุกคนตองไมกระทําการบิดเบือนขอมูล หรือสรางรายการเท็จ ไมวาจะเปนขอมูลรายการทาง

ธุรกิจที่เก่ียวของกับการบัญชีและการเงิน หรือขอมูลรายการทางดานปฏิบัติงาน 

(2.2) พนักงานทุกคนควรตระหนักวาความถูกตองของรายงานทางการบัญชีและการเงิน เปนความรับผิดชอบ

รวมกันของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบทางการบัญชีและการเงิน 

(2.3) พนักงานทุกคนท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ จัดเตรียม และ/หรือ ใหรายละเอียดขอมูลประกอบ

รายการทางการเงินอยางถูกตอง แกพนักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบทางบัญชีและการเงิน  
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(1.3) การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(3.1) พนักงานทุกระดับจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตามกฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งในประเทศ และ/

หรือตางประเทศ เพื่อใหการจัดทําบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษัทฯ เปนไปอยางถูกตองและ

สมบูรณ  

(3.2) พนักงานทุกระดับจะตองยึดหลัก ความซ่ือสัตย ปราศจากอคติและความซ่ือตรงในการจัดเก็บบันทึก

ขอมูล  

(3.3) โดยความซื่อตรงดังกลาวหมายรวมถึงการไมยุงเก่ียวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมดวย 

(5) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหทุกหนวยงานทํางานอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ  มีการดูแลรักษาและใชทรัพยสินอยางประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหาร

ความเส่ียงที่รัดกุมตอเนื่องมีประสิทธิภาพ โดยเจาของหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานและมีการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอเพ่ือควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ  

บริษัทฯ มีการส่ือสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

รวมถึงระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ และพรอมที่จะใหบริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการทํางานไดตลอดเวลา โดยบริษัทฯ 

มีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เพียงพอ (Control Environment) กําหนดใหเปนหนาที่และความ

รับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตอง กําหนด ดูแล และตรวจสอบระบบการทํางานภายในหนวยงานของตน

ใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและ

สามารถตรวจสอบได และทุกหนวยงานจะตองจัดทําคูมือกําหนดระเบียบการปฏิบัติงาน เปนบรรทัดฐานสําหรับ

การดําเนินกิจการในสวนงานท่ีอยูในความดูแลของตน โดยยึดถือตามนโยบายดานคุณภาพ ความปลอดภัย 

และส่ิงแวดลอม ของบริษัทฯ 

(2) จัดใหมีกระบวนการประเมินความเส่ียงที่เพียงพอ (Risk Assessment) การประเมินและบริหารควบคุมความ

เส่ียงเปนแนวทางท่ีจะชวยใหแตละหนวยงานมีการประเมินความเส่ียงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทาง

ควบคุมดวยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดังกลาว โดยบริษัทฯ ตองการใหพนักงานทุก

ระดับ มีสวนรวมในการประเมิน และควบคุมความเส่ียง โดยทั่วกัน เพื่อชวยกันปองกันความเสียหายที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

(3) จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหนาที่และทุกระดับ ตามระดับความเส่ียงที่

สามารถยอมรับได โดยเจาของหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐานและมีการควบคุม

ภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมใหความเส่ียงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ 

(4) จัดใหมีระบบสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications) ที่เพียงพอ เช่ือถือได ทันเวลา 

และส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองคกรอยางเพียงพอ โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให

มีประสิทธิภาพและมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใหเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การ

บริหารงาน และความนาเช่ือถือของขอมูลจากการปฏิบัติงานและรายงานทางการเงิน และใชขอมูลดังกลาวใน
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การส่ือสารใหทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้ง มีการส่ือสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมี

ความรูสึกรวมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ 

(5) จัดใหมีระบบการติดตามและการประเมินผลอยางเพียงพอ (Monitoring and Evaluation) บริษัทฯ กําหนดให

เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตอง กําหนด ดูแล และตรวจสอบระบบการทํางาน

ภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบการปฏิบัติงานแลว บริษัทฯ ยังกําหนดให

สํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแลเปนผูสนับสนุนผูบริหารทุกหนวยงานในการจัดใหมีการควบคุม

ภายในในทุกหนวยงาน และดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานมี

ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งจะ

นําไปสูการปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนนไปในลักษณะที่สรางสรรคและปรับปรุงระบบงานใหดีขึ้น รายงานท่ีสํานักงาน

ตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแลจัดทําขึ้น และหนวยงานที่เปนเจาของระบบงานมีความเห็นสอดคลองดวยกันแลว 

จะนําไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหความเห็นชอบกอนที่จะนําไปปฏิบัติตอไป หากปรากฏวามี

ระบบงานในหนวยงานใด ที่ตองปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากย่ิงขึ้น  ถือเปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่

เก่ียวของรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือวาหนาที่ดังกลาว เปนสวนหนึ่งของงานที่หนวยงานนั้นๆ 

ตองรับผิดชอบ และถือเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานของพนักงานที่เก่ียวของดวย 

(6) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางาน บริษัทฯ จึงกําหนดใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงานทุกคน ที่จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบียบคําส่ังและมาตรฐานท่ีบริษัทฯ กําหนด ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ คําส่ังบริษัทฯ เพื่อให

พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติการใชงานคอมพิวเตอร  

(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่และขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(2.1) ตองปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติการใชงานคอมพิวเตอร ระเบียบ คําส่ังของบริษัทฯ 

เก่ียวกับการใชงานระบบสารสนเทศ 

(2.2) ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอรฟแวรหรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

(2.3) หามนําโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปใชงานสวนตัว หรือนําไปใหผูอื่นที่ไมใชพนักงานบริษัทฯ ใชเพื่อ

ผลประโยชนทางการคา หรือทําซํ้า เผยแพร ทําการเปล่ียนแปลงแกไข โดยไมไดรับอนุญาต 

(2.4) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผูอื่น สงหรือสงตอขอมูลหรือขอความท่ีมีผลรายตอ

ความม่ันคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ขอความสวนตัว ขอความท่ีมีเนื้อหาชวน

ใหงมงาย ไมสรางสรรค จดหมายลูกโซ เร่ืองขมขู ขอมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร ออกไปภายนอกหรือภายใน

บริษัทฯ และหามปลอมแปลงขอความในอีเมลของบริษัทฯ 

(2.5) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ เผยแพรขาวสารหรือขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ใหกับบุคคลภายนอก 

ยกเวนผูที่มีหนาที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น 
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(2.6) หาม Download ไฟลทุกประเภทโดยไมไดรับอนุญาต และไมใชงานเครือขายภายในเพื่อความบันเทิง

ตางๆ เพื่อไมทําใหประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูลของผูอื่นลดลง 

(2.7) ตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกระทําผิดกฎหมาย ขัดตอความสงบเรียบรอย 

ศีลธรรม การพาณิชย เปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และแสดงความคิดเห็นสวนตัว 

(2.8) การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร หรืออุปกรณส่ือสารสวนตัวที่ตองการเช่ือมตอเขาระบบเครือขายของบริษัทฯ 

จะตองไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัดการกอน  

(2.9) การใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรในบริษัทฯ หรือการนํา Notebook ไปใชงานภายนอกบริษัทฯ จะตองต้ัง

เคร่ืองใหมีการใสรหัสผาน เพื่อใชงานทุกคร้ัง เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน โดยรหัสผานจะตองเก็บ

เปนความลับ และควรมีการเปล่ียนแปลงอยางสม่ําเสมออยางนอยทุก 3 เดือน 

(2.10) ตองไมติดต้ังโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับขอมูลบนเครือขายทั้งส้ิน  

(2.11) ตองดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่รับผิดชอบใหอยูในสภาพดี และมีการใชงานอยาง
เหมาะสม 

(3) บริษัทฯ จะเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบขอ

สงสัยวาพนักงานใชงานในทางท่ีไมเหมาะสม หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ เพื่อปองกันความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศบริษัทฯ 

(4) หากบริษัทฯ พบวาพนักงานมีการละเมิด ไมปฏิบัติตามระเบียบ คําส่ังบริษัทฯ ที่กําหนดไวจะไดรับการพิจารณา

ลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

(7) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 

บริษัทฯ กําหนดใหฝายจัดซื้อเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ใหเปนไปตามความตองการของทุกฝาย โดยเฉพาะฝาย

ผลิตที่ตองผลิตสินคาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด จึงกําหนดมาตรการและขั้นตอนการจัดหาพัสดุใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 

(1) จัดหาพัสดุใหมีผลดีตอบริษัทฯ มากที่สุด โดยควรกําหนดวาตองไดรับพัสดุตรงตามความตองการท้ังคุณภาพ 

ราคา จํานวน เวลา การใหบริการ ความรวดเร็วและคํานึงถึงนโยบายดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ ดวย 

(2) พนักงานผูดําเนินการจัดหา จะตองมีการวางแผนจัดหาพัสดุลวงหนาที่ดี เพื่อหลีกเล่ียงการจัดหาพัสดุ อยาง

เรงดวนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(3) บริษัทฯ จะไมเอาเปรียบผูคา โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในดานช่ือเสียง และ

ภาพพจนของบริษทัฯ ตอสายตาของบุคคลภายนอกดวย 

(4) พนักงานจะตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน แกผูคาดวยวิธีการที่เปดเผย และใหโอกาสแกผูคาอยางเทา

เทียมกัน 

(5) พนักงานควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะใดๆ ที่ผูคารองเรียนหรือแนะนําเพื่อปรับปรุง แกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ในการปฏิบัติงาน 

(6) พนักงานตองรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวดราคาแตละรายไวเปนความลับไม

เปดเผยใหรายอื่นทราบ 
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(7) การเชิญผูคาเพื่อเสนอราคาจะตองใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมกับผูคาทุกราย 

(8) เจรจาตอรองบนพื้นฐานของความสัมพันธเชิงธุรกิจเปนธรรมทั้งสองฝาย เปดเผย และมีหลักฐาน 

(9) รักษาความสัมพันธกับผูคา ในเชิงธุรกิจดวยความเสมอภาค ไมเรียกรอง รับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด   

ทั้งโดยตรงและโดยออมจากผูคา 

(10) ผูบริหารตามอํานาจการจัดหา ตองใชดุลพินิจในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของ

ผูปฏิบัติงาน 

(11) ผูบริหารตามอํานาจการจัดหาจะควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อยางเครงครัด หาก

พบวามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณตองดําเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามขั้นตอน 

(12) สนับสนุนใหมีการจัดหาพัสดุและบริการจากผูประกอบการที่เปนคนไทย หรือบริษัทในเครือ บริษัทยอย และ

บริษัทรวมของบริษัทฯ 

(13) จัดหาพัสดุอยางมีระบบ ถูกตองตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปล่ียนวิธีการใหสอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจการคาตลอดเวลา 
(*พัสดุ หมายถึง วัตถุดิบ, อะไหล, สินคา, เคร่ืองใชไมสอย ทั้งนี้ใหรวมถึง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ) 

(8) แนวปฏิบัติที่ดีดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม และไดรับการรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม ISO 9001, OHSAS 18000 และ ISO 14000 จาก บริษัท ทูฟ นอรด (ประเทศไทย) จํากัด (TUV NORD) ดังนี้ 

(1) ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งในระบบสวนโรงงานและสวนสํานักงาน 

นโยบายคุณภาพ  “เราจะมุง ม่ันผลิตและจําหนายผลิตภัณฑวัสดุกอสราง  ที่ ได คุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การบริการที่เปนเลิศ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความประทับใจใหกับลูกคา” 

  

โดยในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบ TPM และ KAIZEN และกิจกรรม 5 ส. เพื่อเปนการสงเสริมระบบบริหาร

คุณภาพใหมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องและย่ังยืน ดังนี้ 

(1.1) TPM (Total Productive Maintenance) เปนระบบการบํารุงรักษาทวีผล ซึ่งดําเนินการโดยพนักงานทุก

คน จัดใหมีพัฒนาความรูและทักษะของพนักงาน ผานกิจกรรมกลุมยอยโดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิผลของเครื่องจักรใหไดสูงสุด ลดอุบัติเหตุ ลดของเสีย ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต (Zero 

Accident, Zero defect, Zero Failure) อันกอใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกรอยาง

ตอเนื่องและย่ังยืน โดยกําหนดนโยบาย TPM ดังนี้ 

นโยบาย  TPM  “ เราจะพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และบํารุงรักษาอุปกรณของเราใหดีขึ้นอยาง

ตอเนื่อง เพื่อมุงสู การเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสีย”  

• OEE (Overall Equipment Effectiveness) คือ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทํางาน

ของเคร่ืองจักร ซึ่งมีตัวแปรหลัก 3 คา ไดแก อัตราการเดินเคร่ือง  ประสิทธิภาพการเดินเคร่ือง และ
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อัตราคุณภาพ โดยกําหนดใหฝายผลิตจะตองวัดคา OEE ทุกเดือนเปนรายเคร่ืองจักร เพื่อนํามา

ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรแตละเคร่ือง  

• OPL (One Point Lesson)  คือเคร่ืองมือในการส่ือสาร ถายทอดความรูใหกับพนักงาน การทํา OPL 

พนักงานในแตละหนวยงานจะเสนอแนะและส่ือสารวิธีการทํางานอยางเปนระบบเพื่อลดข้ันตอนการ

ทํางานใหพนักงานในหนวยงานทราบและนําไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  

(1.2) KAIZEN  คือกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางความคิดของพนักงาน และสงเสริมให

พนักงานมีความคิดสรางสรรค เปดโอกาสใหพนักงานเสนอแนะ กิจกรรมที่สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง

ภายในองคกร เชน การพัฒนางาน การลดตนทุน และการลดใชพลังงาน เปนตน  

(1.3) นโยบาย 5 ส  กําหนดใหมีการจัดกิจกรรม 5 ส. ซึ่งถือเปนหนาที่สวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดย

พนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมและผูบังคับบัญชามีหนาที่กํากับ ดูแล สงเสริม แนะนํา 

ใหดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสภาพแวดลอมที่ดี มีความ

ปลอดภัย ตลอดจนสรางจิตสํานึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

(2) OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญดานความปลอดภัยในการทํางาน และมีความเชื่อวาอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และ

โรคท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานเปนเร่ืองที่สามารถปองกันไดดวยความรวมมือรวมใจของทุกคนในองคกร โดย 

บริษัทฯ  ไดดําเนินงานเร่ืองความปลอดภัยของพนักงาน ผูรับเหมา และผูมาเยือนอยางตอเนื่อง 

นโยบายความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม "บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะปองกันอุบัติเหตุและมลภาวะดาน

ส่ิงแวดลอมโดยปฏิบัติ ตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของเพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยและอยูใน

ส่ิงแวดลอมที่ดี พรอมปรับปรุง ดานความปลอดภัย และส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง" 

(3) ISO 14001 : 2004 : ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ถือเปนความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจที่ตองรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรชุมชน บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการควบคุมระบบส่ิงแวดลอมในกระบวนการผลิตทุกๆ ดาน ไดแก 

อากาศ สภาพแวดลอมในการทํางาน มลพิษทางเสียง ฝุน สารเคมี น้ํา ผิวดินบริเวณรอบโรงงาน ระบบบอพักน้ํา

ดาง เพื่อนําน้ํากลับมาใชใหม การกําจัดของเสียตางๆ เปนตน  

 โดยไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พรอมทั้งรายงานขอมูลผาน www.diw.go.th ซึ่งเปน 

Website ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(4) แนวทางในการปฏิบัติดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม  
ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองดําเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอม เพื่อชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณคาสูงสุดแกงาน 
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(4.1) ผูบริหาร พนักงาน ผูปฏิบัติงานสมทบ และพนักงานของผูรับจางจะยึดถือปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

กฎหมาย นโยบาย ขอกําหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

(4.2) บริษัทฯ จะดําเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อันเน่ืองมาจาก

อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยจากการทํางาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพยสิน 

การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้น 

ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยตอพนักงาน ผูปฏิบัติงานสมทบ และพนักงาน

ของผูรับจาง ทั้งนี้ถือเปนหนาที่รับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ 

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว 

(4.3) บริษัทฯ จะจัดใหมีแผนควบคุมและปองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นท่ีปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและ

สภาวะวิกฤตขององคกรเพ่ือเตรียมพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการ

เตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทําใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก เส่ือมเสียช่ือเสียง และภาพลักษณ

ขององคกร 

(4.4) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชาสัมพันธและส่ือสาร เพื่อสรางความรู ความเขาใจและเผยแพรขอมูลแก

พนักงาน ผูปฏิบัติงานสมทบและพนักงานของผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของ เพื่อใหทราบ

และเขาใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม ตลอดจนนําไปยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพ ทรัพยสิน และส่ิงแวดลอม 

(4.5) บริษัทฯ จะสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

ใหเปนวิถีดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน 

(4.6) บริษัทฯ จะอบรมและเพิ่มบทบาทหนาที่รับผิดชอบของหัวหนางานในการควบคุมการปฏิบัติงานอยาง

ปลอดภัยเก่ียวกับระบบควบคุมผูรับเหมาและควบคุมใบอนุญาตทํางาน 

(4.7) บริษัทฯ จะปรับปรุงคามาตรฐานดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมใหไดตามมาตรฐานสากล เพื่อ

คุณภาพชีวิตคนทํางาน และเพื่อส่ิงแวดลอมที่ดี 

(4.8) บริษัทฯ จะเขาไปมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยตระหนัก             

ถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของตลอดจนสงเสริม

กิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

(9) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย 

บริษัทฯ กําหนดมาตรการและขั้นตอนใหผูบริหารบริษัทฯ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติ

อื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ อันไดแก 

(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
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(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการปองกันมิให

เกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก 

(10) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผย          

ตอสาธารณชนอันเปนสาระสําคัญ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ และผูบริหารทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ          

ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(2) บริษัทฯ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย และพนักงานของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยัง

ไมไดเปดเผยตอสาธารณชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตน ซึ่งรวมถึงเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย ทั้งนี้ หามมิใหบุคคลที่ลวงรูขอมูลภายใน และยังมิได

เปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนที่ขอมูล

ดังกลาวจะเปดเผยสูสาธารณชน หากบริษัทฯ พบวาผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานของ

บริษัท กระทําผิดขอหามตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทํา

ความผิดโดยเด็ดขาด 

(3) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย หรือพนักงานของบริษัทฯ กระทําผิดอันเปนความผิดอาญาตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษอยางรุนแรงอยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยางรวมกันดังนี้ 

(3.1) ตัดเงินเดือนหรือคาตอบแทน 

(3.2) ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนผูบริหาร ผูจัดการฝายหรือพนักงานโดยถือวาจงใจกอใหเกิด

ความเสียหายแกบริษัทฯ หากเปนกรรมการ ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

(3.3) แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(3.4) แจงความดําเนินคดีตอตํารวจหรือพนักงานสอบสวน 

(3.5) ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

(4) บริษัทฯ คาดหมายให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่

ขัดหรือสงสัยจะขัดหลักการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ตอผูบังคับบัญชา โดยใหถือ

เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลและใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในการนําขอมูลภายในของ

บริษทัฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน เพื่อใหมีการปฏิบัติตามหลักการที่กําหนดอยางถูกตอง 
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(11) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาความลับทางการคาที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลสาธารณชนได ดังตอไปนี้ 
(1) การรักษาความลับของบริษัทฯ 

(1.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ลูกจาง หรือพนักงานของผูรับจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับของ

ขอมูลและเอกสารท่ีไมสามารถเปดเผย และ/หรือเปนความลับทางการคาสูตรการประดิษฐคิดคนตางๆ 

ซึ่งถือเปนสิทธิของบริษัทฯ 

(1.2) ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือพนักงานของผูรับจางของบริษัทฯ 

จะตองไมเปดเผยขอมูลและเอกสารที่เปนความลับ หรือความลับทางการคานั้นๆ อีกเปนเวลา 2 ป เม่ือ

พนจากหนาที่ไปแลว 

(1.3) ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน วิธีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและปฏิบัติตาม 

เพื่อปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูกเปดเผยโดยประมาท หรือไมเจตนา 
(2) การกําหนดช้ันความลับของขอมูล 

(2.1) ขอมูลลับทางการคาของบริษัทฯ ตองไดรับการปกปดมิใหร่ัวไหล โดยกําหนดตามความสําคัญของขอมูล 

เชน ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก เปนตน 

(2.2)  การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 
(3) การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก 

(3.1) กรรมการผูจัดการ จะเปนผูใหความเห็นชอบขอมูลที่ออกสูสาธารณชน 

(3.2) ขอมูลเก่ียวกับผูรวมทุนอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย 

(3.3) หนวยงานท่ีกําหนดใหเปนผูใหขอมูลแกสาธารณชน ไดแก สวนงานดานนักลงทุนสัมพันธ และฝายบัญชี

และการเงิน โดยใหหนวยงานเจาของขอมูลเปนผูจัดทํารายละเอียดให 

(3.4) เพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เก่ียวของวาดวย

การเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหผูที่ตองการขอมูลขาวสาร

จากบริษัทฯ ติดตอขอรับขอมูลไดที่สวนงานดานนักลงทุนสัมพันธ  
(4) การแสดงความเห็นแกบุคคลภายนอก 

(4.1) ตองไมเปดเผยหรือแสดงความเห็นแกบุคคลอื่นใดภายนอกบริษัทฯ 

(4.2) ขอใหทานถามตนเองกอนวาทานมีหนาที่ในการตอบคําถามเหลานั้นหรือไม หากไมมี ขอใหปฏิเสธการ

แสดงความเห็นตางๆ ดวยความสุภาพและแนะนําใหสอบถามจากหนวยงานท่ีกําหนดขางตนโดยตรง

ตอไป 
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(12) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการอนุมัติรายการเก่ียวโยงกันและรายการเก่ียวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัท 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเก่ียวโยงกันและรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง

สินทรัพยของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง

กฎหมายที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

(1) บุคคลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมสามารถอนุมัติรายการที่เก่ียวของกับตนได  

(2) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการคาทั่วไปโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ  

(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถาคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ

ชํานาญในการใหความเห็นในเร่ืองใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะตองจัดใหผูเช่ียวชาญอิสระเปนผูใหความเห็น

ตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือประกอบการพิจารณากล่ันกรองกอนจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/

หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 ในกรณี รายการดังกลาวเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน

สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ 

ผูบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวของ แลวแตกรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข

การคาโดยท่ัวไป บริษัทฯ จะตองนําขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติใน

หลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอนทํารายการนั้น ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 89/12 (1) แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551  

(4) บริษัทฯ จะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

(5) กรรมการทุกคนจะตองปฏิบัติตามมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให

กรรมการแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชาเม่ือมีกรณีดังตอไปนี้ 

(5.1) มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี โดยระบุ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคูสัญญาและสวนไดเสียของกรรมการในสัญญา (ถามี)  

(5.2) ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯ และบริษัทในเครือโดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวางรอบป

บัญชี (ถามี)  

ทั้งนี้มาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดไดกําหนดใหบริษัทฯ ตองเปดเผยรายละเอียด              

ที่กรรมการแจงตอบริษัทฯ ตามมาตรา 88 ขางตนไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ดวย  

(6) ผูบริหารต้ังแตตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป รวมผูจัดการฝายบัญชีและการเงินจะตองปฏิบัติ

เชนเดียวกับกรรมการในขอ (5) โดยแจงตอเลขานุการบริษัทฯ เชนเดียวกัน  
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(13) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย 

บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ดังตอไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ  ผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป และผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน            

มีหนาที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยของตนใหเปนไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และสํานักงาน ก.ล.ต.  

(2) บริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมของบริษัทฯ ที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตองปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการใชขอมูลภายใน โดยดําเนินการอยางเสมอภาคและยุติธรรมตอผูถือหุนทุก

รายอยางเทาเทียมกัน เพื่อเปนการปองกันการกระทําผิดกฎหมายของพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และ

ครอบครัวทุกคนที่ไดรับทราบ หรืออาจไดรับทราบขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน บริษัทฯ จึงหาม

บุคคลดังกลาวทําการซ้ือขายหุนหรือชักชวนใหบุคคลอื่นซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายหุนของบริษัทฯ 

บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไมวาจะดวยตนเอง หรือผานนายหนา 

ในขณะท่ียังครอบครองขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนอยู โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ถือวาเปนการซ้ือขายหลักทรัพยเพื่อเก็งกําไร หรือสรางความไดเปรียบใหกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 

(3) บริษัทฯ ไดจัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทํางานเพื่อปองกันแฟมขอมูลและเอกสารลับ และไดดําเนินการ

จํากัดการเขาถึงขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณะ โดยใหรับรูเฉพาะแกผูเก่ียวของและท่ีจําเปนเทานั้น จึงถือเปน

หนาที่ของเจาของขอมูล หรือผูครอบครองขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน จะตองกําชับผูที่เก่ียวของให

ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด ทั้งนี้ ผูฝาฝนการใชขอมูลภายในจะตองถูกลงโทษทาง

วินัย และ/หรือ กฎหมายแลวแตกรณี 

(14) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหลักเกณฑการรายงานการมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวของ ให

เปนไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมี

สวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเก่ียวของ ซึ่งมีวิธีการรายงาน ดังตอไปนี้ 

(1) ใหกรรมการและผูบริหารรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเก่ียวของ 

กรณีเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ โดยกรอกแบบแจงรายงานการมีสวนได

เสียของกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(1.1) รายงานในครั้งแรก : ใหรายงานภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2552  

(1.2) รายงานการเปล่ียนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย : ใหรายงานโดยมิชักชาภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มี

การเปล่ียนแปลงขอมูล โดยระบุแจงการเปล่ียนแปลงครั้งที่เทาไร  

(2) ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบแจงรายงานการมีสวนไดเสียของของตนหรือของบุคคลที่มีความเก่ียวของให

เลขานุการบริษัทฯ ทันทีหรือภายในเวลาท่ีกําหนด  

(3) ใหเลขานุการบริษัทฯ ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
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(3.1) จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการบริษัทฯ และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น 

(3.2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารรายงานตอบริษัทฯ 

(3.3) ใหเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป           
(แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(15) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการ
เสนอแตงต้ังกรรมการรายใหมลวงหนา 

บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมตํ่ากวารอยละ 1 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

มีสิทธิจะเสนอเร่ืองไดลวงหนา ซึ่งกําหนดชวงเวลาเปดรับเร่ืองต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป กอนการ

ประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนจะตองเสนอเร่ืองเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการ

บริษัทฯ หรือสงผานทางเว็บไซต เพื่อแจงในเบื้องตน แลวจึงจัดทําเปนหนังสือสงถึงเลขานุการบริษัทฯ 

 โดยสงทางไปรษณียมาที่ :-   

เลขานุการบริษัทฯ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

69-70 หมู 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตําบลตล่ิงชัน 

อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 

 สงทาง E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 

โทรศัพท :   0-3622-4171-8 ตอ 193-194   โทรสาร : 0-3622-4192 

ทั้งนี้ การพิจารณาเร่ืองที่จะบรรจุในวาระการประชุมและการเสนอช่ือกรรมการรายใหมจะตองเปนไปตามหลักการท่ีกําหนดไว

แลวเทานั้น 

(16) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ 

เพื่อเปนไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติการใชงานคอมพิวเตอร รวมทั้งใหการใชงานคอมพิวเตอรของบริษัทฯ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) โปรแกรมที่กําหนดใหใชงานในบริษัทฯ จะตองเปนโปรแกรมที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่ง Software License 

Agreement นั้น จะตองเปนของ บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) เทานั้น (ยกเวนโปรแกรมประเภทที่

ไมมีลิขสิทธิ์ “Free Ware” หรือ “Shareware”) 

(2) ฝายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน จะลงโปรแกรมมาตรฐานสําหรับใชงานในเคร่ืองคอมพิวเตอรของบริษัทฯ 

ซึ่งโปรแกรมมาตรฐานจะถูกกําหนดใน S-IT-001 มาตรฐานการติดต้ังโปรแกรมมาตรฐาน 

(3) การติดต้ัง ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ยกเลิก โปรแกรมใดๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอรของบริษัทฯ จะกระทําไดโดยฝาย

สารสนเทศและระบบมาตรฐาน หรือตองไดรับอนุญาตจากฝายสารสนเทศและระบบมาตรฐานเทานั้น หาก

ตองการที่จะใชงานโปรแกรมใดนอกเหนือจากโปรแกรมมาตรฐานใหทําการแจงฝายสารสนเทศและระบบ

มาตรฐาน 
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(4) หากมีการตรวจพบวามีการติดต้ังโปรแกรมที่ไมไดรับอนุญาต พนักงานท่ีติดต้ังโปรแกรมรวมถึงพนักงานผูใช

คอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมดังกลาวติดต้ังอยูจะตองรับผิดชอบ ทั้งดานระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ     

ดานกฎหมาย 

(5) หามนําโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปใชงานกับเคร่ืองสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาต 

(6) หามนําโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ใหผูอื่นที่ไมไดเปนพนักงานของบริษัทฯ ใชงานหรือนําไปหาประโยชนเพื่อ

การคาโดยไมไดรับอนุญาต (เชน ใหยืม ใหเชา หรือนําไปขาย เปนตน) 

(7) หามนําโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปทําซํ้า (Copy) เผยแพร ทําการเปล่ียนแปลง หรือแกไขใดๆ โดยไมไดรับ

อนุญาต 

(8) โปรแกรมทุกโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ถือวาเปนสมบัติของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิใน

โปรแกรมดังกลาวเต็มที่ หามพนักงานนําไปเผยแพร หรือนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคา (เชน Form, Report  

เปนตน) 

(9) สําหรับโปรแกรมประเภทกําจัดไวรัส (Antivirus) จะมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน (Update) อยูเสมอโดยฝาย

สารสนเทศและระบบมาตรฐาน สวนผูที่ใชงานจะตองทําการคนหาไวรัส (Scan Virus) เม่ือมีการนําขอมูลจาก

ภายนอกมาใชงาน 

(10) พนักงานจะตองมีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการใชงานโปรแกรมตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อไมใหเกิด

ความเสียหายตอตัวโปรแกรมที่เปนทรัพยสินของบริษัทฯ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายทางดานธุรกิจ 

(11) บุคลากรที่เปนพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เขามามีสวนรวมในการใชงานโปรแกรมตางๆ ของ

บริษัทฯ จะตองเห็นดวยและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยผูที่ฝาฝนหรือละเมิดนโยบายจะมีความผิดทาง

วินัยและจะตองไดรับการลงโทษ ทั้งทางดานระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และทางดานกฎหมาย 

(17) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการดานพลังงาน 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการส่ิงแวดลอม และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จึงมุงเนนใหมีแนวทาง

ปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานแกพนักงาน เพื่อทําใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน และปฏิบัติไป

ในแนวทางเดียวกัน ดังตอไปนี้ 
 

บริษัทฯ จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของ

การดําเนินงานของบริษัทฯ สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
(1) บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เหมาะสมกับ

ธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 
(2) บริษัทฯ จะกําหนดแผนและเปาหมายการอนุรักษพลังงานในแตละป และส่ือสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
(3) บริษัทฯ ถือวาการอนุรักษพลังงานเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับที่

จะใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานตอคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน 
(4) บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนที่จําเปน รวมถึงทรัพยากรดานบุคลากร ดานเทคโนโลยี ดานงบประมาณ ดานการ

ฝกอบรม และการมีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นเพื่อพัฒนางานดานพลังงาน 
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(5) ผูบริหารและคณะทํางานดานการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เปาหมาย และแผนการ

ดําเนินงานดานพลังงานทุกป เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(18) แนวปฏิบัติที่ดีดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มุงม่ันในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และได

กําหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ (Code of Conduct) เนื่องจาก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญวา “สังคม” เปนกลไกสําคัญที่จะชวยสงเสริมผลักดันใหกิจการของบริษัทฯ คงอยูและเติบโต

อยางม่ันคงย่ังยืน และเปนที่ยอมรับจากผูที่เก่ียวของทุกกลุม โดยเร่ิมจากสังคมเล็กๆ ในองคกร ไดแก กรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานซ่ึงเปนหัวใจสําคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันไปสูสังคมระดับชุมชน รวมทั้งเปนการสงเสริมให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไดดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

ดังนี้  

(1) การประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 
(2) การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดลอม 
(3) การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมวาผูที่เก่ียวของสวนตางๆ ของบริษัทฯ จะมีเช้ือ

ชาติ สัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน บริษัทฯ จะบริหารจัดการดวยความเปนธรรมและสงเสริมให

เกิดการพัฒนารวมกันอยางย่ังยืน 
(4) การสงเสริมใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตอาสา และปลูกฝงจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยาง

จริงจังและตอเนื่องเพื่อประโยชนสวนรวมโดยไมหวังส่ิงตอบแทน 
(5) การสงเสริมใหเกิดกิจกรรมที่สรางประโยชนที่ย่ังยืนแกชุมชนและสังคม ภายใตกรอบแนวทาง ดังตอไปนี้  

(5.1)  กิจกรรมระดับองคกร 

• เปนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ และสรางองคความรู

ภายในองคกร 

• เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นตอองคกร 

• เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

• เปนกิจกรรมที่สงเสริมการรักษาส่ิงแวดลอมที่ดีภายในองคกร 

(5.2) กิจกรรมระดับชุมชน 

• เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

• เปนกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และเห็นผลอยางชัดเจน 

• เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมในระยะยาวอยางแทจริง 

• เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาการดานการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

• เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ และ

สังคมโดยรวม 

• เปนกิจกรรมที่ชวยเหลือสังคม กรณีเกิดภัยพิบัติ 

• สนับสนุนพัฒนาการเรียนรูและการสรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมของเยาวชน 
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(6) กําหนดใหมีการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานดานสังคมและชุมชน เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ และผูที่

เก่ียวของทุกฝายไดรับรู ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ดังนี้  
 ภายในบริษัทฯ ผาน http://drt/  หัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม”  

 ภายนอกบริษัทฯ ผาน http://www.dbp.co.th/trade_information.htm ในสวนของ “ขอมูลการ

ลงทุน” หัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม” 

(19) แนวปฏิบัติที่ดีการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
 

บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดม่ันหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

บริษัทฯ มุงม่ันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ จึงไดจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณ

อักษร เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่น 

สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพิ่มความเช่ือม่ันตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมทั้งเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ 

และพัฒนาสูองคกรที่ย่ังยืนตอไป 

 

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน “หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดําเนินการหรือยอมรับ

การทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในประเทศและทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 

และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันนี้อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ

ปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ

กฎหมาย” 
 

มาตรการดําเนินการ 
(1) นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้  ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล  ต้ังแตการสรรหาหรือ

การคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตําแหนง  การฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน  และการให

ผลตอบแทน และการปฏิบัติงานในทุกกรณี  โดยบริษัทฯ จะคุมครองไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอ

พนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น รวมถึงการที่พนักงานใหความรวมมือในการแจงเร่ือง การใหขอเท็จจริง และการ

รายงานการทุจริตคอรรัปชั่น แมวาการกระทํานั้นจะทําใหบริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยกําหนดให

ผูบังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารทําความเขาใจ กับพนักงานเพ่ือใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบ

และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวในคูมือการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกําหนดขึ้นตอไป 

และใหนํามาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันนี้ไปปฏิบัติที่บริษัทยอย บริษัทรวมทุน และบริษัทที่มีอํานาจ

ควบคุมอยางเครงครัด 

(3) เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหาร  

และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตาม

กฎหมาย บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายในเร่ืองดังตอไปนี้ 
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(3.1) การเปนกลางและการชวยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายการเปนกลางทางการเมือง โดยไมใหการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากร หรือการ

กระทําอันเปนการเอ้ือประโยชนตอนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดฯ ทั้งทางตรงและทางออม ไมมีสวน

รวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ ที่จะทําให

บริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางทางการเมือง และ/หรือ ไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเก่ียวของ

ใน กิจกรรมดังกลาว โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของ

กฎหมาย รัฐธรรมนูญ และยึดม่ันในระบบประชาธิปไตย 

(3.2) การรับ การใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด  

บริษัทฯ กําหนดนโยบายวา “การรับ การใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด ตอง

เปนไปตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี ตองไมมีมูลคาเกินสมควร และไมเปนการ

กระทําเพื่อจูงใจใหปฏิบัติทุจริตตอหนาที่ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งอาจนําไปสูปญหาการทุจริต

คอรรัปชั่น”  

(3.3) การบริจาคเพื่อการกุศล 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายวา “การบริจาคเพื่อการกุศลของบริษัทฯ ตองพิสูจนไดวาการบริจาคไดใหการ

ชวยเหลือ สนับสนุนชุมชน สังคม โดยการบริจาคเพื่อการกุศลจะตองนําไปใชในสาธารณกุศล ตองมี

เอกสารหลักฐานชัดเจน ไมเปนเสนทางสําหรับการทุจริตคอรรัปช่ัน” 

(3.4) การใหเงินสนับสนุน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายวา “การใหเงินสนับสนุนตองพิสูจนไดวาสนับสนุนใหกิจกรรมของโครงการประสบ 

ผลสําเร็จ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจ ตราสินคาของบริษัทฯ หรือเปนไปตามวัตถุประสงคของการ

ดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง เปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย ไมไดถูก

นําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน  โดยการกําหนดขั้นตอน อํานาจอนุมัติอยางรัดกุมสามารถสอบ

ทานและติดตามเอกสารหลักฐานตางๆได” 

(3.5) ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อ/ส่ังจางกับภาครัฐ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายวา “หามใหหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริษัทฯ 

และการติดตองานกับภาครัฐจะตองเปนไประเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อ/ส่ังจางของบริษัทฯ อยาง

โปรงใส  ซื่อสัตย  และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ” 

(3.6) นโยบายหรือระเบียบคําส่ังอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน (ถามี) 
 

(4) ตามมาตรการขอ 3 กําหนดใหฝายจัดการไปจัดทําแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไวในคูมือกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

ออก ”ระเบียบคําส่ัง” ที่เก่ียวของเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับใชเปนแนวทางปฏิบัติงานอยาง

ถูกตอง ตอไป 
 
แนวทางการปฏิบัติ 

(ก) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจโดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมเรียกรอง 
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ดําเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจัก ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม 

(ข) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตองไมละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่

เก่ียวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดใหทํา

หนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจผานชองทางตางๆ ที่กําหนด

ไว 

(ค) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัทฯ โดยใช

มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด

ไวในขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย   

(ง) ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณา
ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนด นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย  

(จ) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู  และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่

เก่ียวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นนี้ 

(ฉ) บริษัทฯ มีชองทางการแจงเบาะแสและขอรองเรียนการทุจริตคอรรัปช่ัน ผานชองทางดังนี้ 

• แจงผานประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สงทางไปรษณียมาที่ :-  

69-70 หมู 1 ถนนมิตรภาพ กม.115  

ตําบลตล่ิงชัน อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 

เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 282 

• E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th 
 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหม่ันใจวาฝายบริหารใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี  ระบบควบคุมภายใน 

ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อใหม่ันใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพ

และรัดกุม 

(3) คณะกรรมการจัดการ กรรมการผูจัดการ และผูบริหาร  มีหนาที่ในการสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ัน และดําเนินการใหเปนระบบ และส่ือสารไปยังพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝายใหทราบถึงนโยบาย 
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รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

ขอบังคับบริษัทฯ ระเบียบปฏิบัติและอํานาจในการอนุมัติ และขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ 

(4) สํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล  มีหนาที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไป

อยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี ระเบียบปฏิบัติและอํานาจอนุมัติ กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของ เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและ

เพียงพอตอความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปช่ัน ที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบตอไป 

(5) คณะกรรมการปองกันและตอตานการทุจริต มีหนาที่ประเมินความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมกับ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อสรุปผลความเส่ียงดานทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละ

กระบวนการอยางสม่ําเสมอ รวมถึงเสนอมาตรการปองกันแกไขที่เหมาะสม และรายงานตอคณะกรรมการ

จัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป 

(20) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอ่ืนใด 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการรับของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใดในงานบริษัทฯ 

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไว เพื่อใหการปฏิบัติงาน

เปนไปตามวัตถุประสงค ดวยความเรียบรอย และโปรงใส  จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) หามมิใหพนักงานทุกระดับ ครอบครัว เพื่อน และ/หรือคนรูจัก เรียกรองหรือรับของขวัญ คารับรอง คาบริการ

ตางๆ หรือประโยชนอื่นใดจากผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง ลูกคา ลูกคาชวง ผูคา/ผูขาย ผูรวมทุน หรือผูมีสวนไดเสีย

ทุกฝายของบริษัทฯ ไมวาในกรณีใด เปนการสวนตัวหรือเพื่อกลุมบุคคล ซึ่งอาจมีผลตอการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานอยางไมเปนธรรม เกิดความลําเอียง หรือเกิดความลําบากใจ หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเก่ียวของ

อื่น หรืออาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันได เวนแตไดรับตามเหตุ และกรณีตามขอ (2) และขอ (3) ใหปฏิบัติตามที่

กําหนด 

(2) ใหรับไดในนามบริษัทฯ ที่ไดมอบหนาที่ รับมอบอํานาจ หรือใหเปนตัวแทนของบริษัทฯ กําหนดใหรับได ทั้งนี้ อาจ

มาจากการสงเสริมการขาย การจัดกิจกรรมสมนาคุณหรืออื่นใด ของคูคา ผูคา/ผูขาย หรืออื่นๆ เพื่อมอบให

บริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จากการจัดกิจกรรมหรือการสงเสริมการขายนั้น เม่ือไดรับใหสงมอบใหผูจัดการ

สวนธรุการ เพื่อดําเนินการตอไป 

(3) การไดรับดวยเหตุใดก็ตามอาจเพราะดวยความเคารพนับถือ หรือเพื่อการสรางความสัมพันธที่ดี หรือในกรณีใด

ที่เห็นวาไดรับมาโดยสุจริต ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) กรณีเงินสดหรือเช็ค หามรับโดยเด็ดขาด เวนใหรับไดโดยถูกตองตามขอ (2) 

(ข) รับไดกรณีเปนของอปุโภคบริโภคที่เก็บไวไมเกิน 7 วัน จะเนาเสีย เชน ของสด ผลไม น้ําผลไมสด เปนตน 

(ค) รับไดในกรณีเปนของชํารวย ของที่ระลึก ที่จัดทําขึ้นเพื่อแจกจายโดยทั่วไป ซึ่งมีมูลคาโดยประมาณไมเกิน 

1,000 บาท หากสูงกวานี้ใหรายงานผูบังคับบัญชา และสงมอบใหผูจัดการสวนธุรการ เพื่อดําเนินการ

ตอไป 
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(4) ใหผูจัดการสวนธุรการ รวบรวม และรายงานใหกรรมการผูจัดการทราบเพื่อนําไปดําเนินการอันเปนประโยชนตอ

สวนรวม หรือการกุศล เชน นําไปบริจาค มอบเปนรางวัลพนักงาน มอบใหหนวยงานราชการ หรือที่อื่นใด โดยให

เสนอขออนุมัติการดําเนินการเปนกรณีไป ทั้งนี้ ในการรับตามขอ (2) หากมีภาษีตองชําระใหแจงฝายบัญชีและ

การเงินดวย ในกรณีที่ของขวัญตามขอ (2) เปนเงินสด/เช็คหรือทอง ใหผูจัดการสวนธุรการทําเร่ืองสงมอบตอ

ใหกับผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงินเปนผูจัดเก็บเพื่อดําเนินการอันเปนประโยชนตอสวนรวม

ตอไป 

(5) หลักเกณฑการรับของขวัญใหเปนไปตามประเภทและมูลคา มีความเหมาะสมตามของขนบธรรมเนียมประเพณี   

หากบริษัทฯ อยูระหวางจัดใหมีการประกวดราคา พนักงานจะตองไมรับของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือ

ประโยชนอื่นใดจากบริษัทที่เขารวมการประกวดราคาแตอยางใด 

(6) บริษัทฯ มีวัตถุประสงค เพื่อมิใหเกิดชองทางทุจริต หรือเกิดความลําบากใจของผูรับ หรือเกิดผลตอการตัดสินใจ

ในการปฏิบัติตอผูใหในทางท่ีกอประโยชนตางตอบแทน หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเก่ียวของอื่น ทั้งนี้   

บริษัทฯ จะพิจารณาเจตนาของผูใหและผูรับเปนหลัก 

(7) ใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล มีหนาที่สอบทานการการรับของขวัญ คารับรอง คาบริการ

ตางๆ หรือประโยชนอื่นใด ใหเปนไปตามนโยบายน้ีอยางเครงครัด และรายงานผลการสอบทานใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาตอไป 

(8) หากตรวจสอบพบวาพนักงานคนหนึ่งคนใด กระทําไปในทางที่สอวาเปนการกระทําโดยทุจริต หรือเพื่อการ

แสวงหาประโยชนสวนตัว กลุมบุคคล หรือพวกพอง จากหนาที่ความรับผิดชอบ ถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย

อยางรายแรง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบปฏิบัติตอไป 

(21) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอ่ืนใด 

บริษัทฯ  ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใดในงานบริษัทฯ 

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไวเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป

ตามวัตถุประสงคดวยความเรียบรอย และโปรงใส  จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(ก) หลักเกณฑการเบิกคาของขวัญ คารับรองและคาบริการตางๆ 

(1) การใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ ใหกระทําในนามของบริษัทฯ ตามที่ไดรับมอบอํานาจหนาที่ หรือให

เปนตัวแทนของบริษัทฯ เทานั้น  ทั้งนี้ ตองเปนไปตามความจําเปนตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป 

หรือ การสงเสริมการขาย การจัดกิจกรรมสมนาคุณหรืออื่นใดแกตัวแทนของลูกคา ลูกคาชวง คูคา ผูขาย 

ผูรับเหมา เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

(2) บุคคลที่ไดรับการรับรองหรือรับบริการตองมิใชกรรมการ หรือ พนักงานของบริษัทฯ เวนแต กรรมการ หรือ 

พนักงานดังกลาวจะมีหนาที่มอบหมายใหเขารวมการตอนรับนั้น 

(3) คารับรอง คาบริการตางๆตองเปนคาใชจายอันเก่ียวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการที่จะอํานวย

ประโยชนแกกิจการ เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาดูมหรสพ คาใชจายเก่ียวกับ

การกีฬา เปนตน 
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(4) กําหนดคารับรองหรือคาบริการที่เปนส่ิงของใหแตละบุคคล ซึ่งไดรับการรับรองหรือรับบริการไมเกินคนละ 2,000 

บาท (สองพันบาท) ในแตละคราวและจํานวนเงินคารับรองและคาบริการใหนํามาหักเปนรายจายไดเทากับ

จํานวนที่จาย แตรวมกันตองไมเกินรอยละ 0.3 ของยอดรายไดนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิกอนหักรายจายใด ใน

รอบระยะเวลาบัญชีหรือของจํานวนเงินทุนที่ไดรับชําระแลวถึงวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี แลวแตจํานวน

ใดจะมากกวา ทั้งนี้รายจายที่จะนํามาหักไดจะตองมีจํานวนสูงสุดไมเกิน 10 ลานบาทเปนไปตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 143  โดยการจายคารับรองนั้นๆไมมีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อ หากแตภาษีซื้อสามารถบันทึกเปนรายจายไดไม

ตองหามตามประมวลรัษฎากร 

(5) กําหนดใหผูจัดการสวนธุรการมีหนาที่รวบรวมรายชื่อที่ไดพิจารณาจากหนวยงานตางๆเพื่อจัดหาของขวัญ ของ

ชํารวย กรณีการมอบนั้นเปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี เชน ของขวัญปใหม   

เพื่อเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจตามขั้นตอนตอไป 

(ข) แนวทางปฏิบัติและเอกสารที่ใชในการขอเบิก 
(1) ใหผูขอเบิกเขียนใบขออนุมัติเบิกเงิน (บช.10) โดยตองระบุช่ือ-นามสกุล ตําแหนง/หนวยงาน หรือแนบสําเนา

นามบัตรของผูไดรับการรับรองหรือผูไดรับการบริการดวยทุกคร้ัง 

(2) ใหผูขอเบิกแนบภาพถายการสงมอบ หรือ หลักฐานการรับของรางวัล กรณีสงมอบรางวัลจากการสงเสริมการขาย

ใหลูกคาทุกคร้ัง 

(3) ใหผูขอเบิกคาของขวัญ คารับรองหรือคาบริการตางๆซึ่งเปนผูจายเงินแกรานคา หรือสถานที่ใหบริการขอ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เพื่อแนบในการเสนอขออนุมัติเบิกเงินจากผูมีอํานาจอนุมัติตอไป โดยปฏิบัติดังนี้ 

(3.1) ใหขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ในนามบริษัทฯ เทานั้น และใหเปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนดแหง

ประมวลรัษฎากร โดยไมมีรอยขูดลบ ขีดฆา หรือ ลงช่ือกํากับการแกไขใดๆเปนอันขาด หากมีการแกไขให

ขอเอกสารฉบับใหมทดแทน 

(3.2) กรณีพนักงานผูขอเบิกไดจายเงินคาบริการใหแกผูมีเงินไดไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม 

สรรพากรกําหนดผูจายใหมีหนาที่หัก ภาษี ณ ที่จายมูลคา 1,000 บาทขึ้นไป (กอนภาษีมูลคาเพิ่ม) เพื่อ

นําสงสรรพากร โดยผูขอเบิกคาบริการตองหักภาษี ณ ที่จายไวดังนี้ 

(ก) คาบริการ คาจางทําของ ตองหักภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 3 % เชน คาซอมรถยนต 

(ข) คาเชา ตองหักภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 5 % เชน คาเชาบาน คาเชารถยนต เปนตน 

(ค) คาโฆษณา ตองหักภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 2 %  

(ง) คารางวัลหรือผลประโยชนจากการสงเสริมการขาย ตองหักภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 3% 

(จ) คารางวัลในการประกวดแขงขัน การชิงโชค หรือจายอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน ตองหัก

ภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 5 % 

(ฉ) จายเงินไดใหแกนักแสดงสาธารณะ เชน นักแสดงละคร ภาพยนตร วิทยุ หรือโทรทัศน นักรอง นัก

ดนตรี นักกีฬาอาชีพ ตองหักภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 5 % 

(ช) จายเ งินไดจากวิชาชีพอิสระ  เชน  คาสอบบัญชี  คาบริการทนายความ  คาจางออกแบบ

สถาปตยกรรม การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม ตองหักภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 3 %  

ทั้งนี้  ใหฝายบัญชีและการเงินออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จายตามจํานวนเงินที่หักไวเพื่อนําสงใหรานคาผู

ใหบริการเปนหลักฐานในการขอคืนภาษีอากรจากสรรพากรตอไป 
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(4) บริษัทฯ หามมิใหมีการใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด หากการใหนั้นเปนชองทางเกิด

ทุจริต หรือการเลือกปฏิบัติตอผูรับของขวัญ หรือ ผูรับการรับรองในทางที่กอประโยชนตางตอบแทนเปนการ

สวนตัว หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเก่ียวของอื่น หรือจะมีผลกระทบเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ 

บริษัทฯ จะพิจารณาเจตนาของผูใหและผูรับเปนหลัก  

(5) ใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล มีหนาที่สอบทานการใหของขวัญ คารับรอง และคาบริการตางๆ

ในงานบริษัทฯ ใหเปนไปตามคําส่ังน้ีอยางเครงครัดและรายงานผลการสอบทานใหคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาตอไป 

(6) หากตรวจสอบพบวาพนักงานคนหนึ่งคนใดกระทําไปในทางท่ีสอวาเปนการกระทําโดยทุจริต หรือเพื่อการแสวงหา

ประโยชนสวนตัว กลุมบุคคล หรือพวกพอง จากหนาที่ความรับผิดชอบ ถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัยอยาง

รายแรง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบปฏิบัติตอไป 

(22) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ันตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไว เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค ดวยความเรียบรอย และ

โปรงใส จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

วัตถุประสงค  ในการบริจาคเพื่อการกุศลการบริจาคเพื่อการกุศลของบริษัทฯ ตองพิสูจนไดวาการบริจาคไดใหการชวยเหลือ 

สนับสนุนชุมชน สังคม  โดยการบริจาคเพื่อการกุศลจะตองนําไปใชในสาธารณกุศลอยางแทจริง ตองมีเอกสารหลักฐานชัดเจน 

ไมเปนเสนทางสําหรับการทุจริต 
 
โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้ 
(1) การขออนุมัติงบประมาณ  ใหฝายบัญชีและการเงินรวบรวมและสรุปคาใชจายเก่ียวกับการบริจาคเพื่อการกุศลของ

หนวยงานตางๆ เชน ฝายการตลาด, ฝายทรัพยากรบุคคล, คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

(CSR) เพื่อขออนุมัติงบประมาณการบริจาคเพื่อการกุศลและสังคมประจําป  ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อการกุศลตองไมเกินที่

กฎหมายกําหนดใหสามารถถือเปนรายจายทางภาษีได (ไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหง

ประมวลรัษฎากร)  

(2) การขออนุมัติบริจาค  ใหสวนบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ในการรับเร่ืองจากผูขอรับบริจาค และตรวจสอบ

เอกสารบริจาคจากโรงเรียน วัด หนวยราชการ และองคกรสาธารณกุศลตางๆ  โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้ 

 
(2.1) กรณีบริจาคเปนสินคาของบริษัทฯ 

(2.1.1) ใหฝายทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความนาเช่ือถือ เอกสารประกอบการขอรับบริจาค และการมีอยูจริง

ขององคกรที่ขอรับบริจาค ประกอบดวย 

(ก) หนังสือขอรับบริจาค ระบุรายการ จํานวน และวัตถุประสงค 

(ข) ภาพถาย แปลน แบบ ส่ิงปลูกสรางที่จะนําสินคาที่ขอบริจาคไปใชงาน 

(ค) เอกสารสําคัญการจัดต้ังขององคกรที่ขอรับบริจาค (ถามี) 

(ง) ตรวจสอบจํานวนสินคาที่ขอรับบริจาคเปนไปตามเหตุผล ขอเท็จจริง ของโครงการท่ีขอรับบริจาค 
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(จ) ใหพิจารณาลําดับความสําคัญของ โรงเรียน วัด องคกรการกุศล หนวยงานราชการ ชุมชน ที่

บริษัทฯ ติดตอประสานงานตางๆ บริเวณพ้ืนที่โดยรอบบริษัทฯ และสาขา 

(ฉ) ใหบริจาคสินคาที่บริษัทฯ ผลิตเอง เชน สินคาเคล่ือนไหวชา และสินคาเกรด F เปนตน 

(2.1.2) ใหฝายทรัพยากรบุคคล สงรายช่ือผูขอรับบริจาคท่ีไดพิจารณาตามขอ (2.1.1) สรุป ชนิด จํานวน 

รายการสินคา สงใหฝายโลจิสติกสและฝายผลิตตรวจสอบสินคาคงคลัง หรือสินคาเกรด F ที่มีสภาพ

พรอมนําไปใชงาน/บริจาคไดภายใน 1 สัปดาห และสงเร่ืองให 

(2.1.3) ฝายบัญชีและการเงินตรวจสอบงบประมาณ, ตนทุนการบริจาค และภาระดานภาษีมูลคาเพิ่มจากการ

บริจาค  และนําเสนอประธานกรรมการ CSR พิจารณาใหความเห็น เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตาม

วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(2.1.4) ใหเลขานุการคณะกรรมการ CSR รวมรวบเอกสารการบริจาคในแตงวด นํารายงานในที่ประชุม

คณะกรรมการ CSR เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการ CSR คร้ังถัดไป 
(2.2) กรณีบริจาคเปนเงินสด 

ใหฝายทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบเอกสารตามขอ (ก) – (ฉ)   และจํานวนเงินบริจาคที่เหมาะสม, ความจําเปน

ทางขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนบริเวณพ้ืนที่ต้ังบริษัทฯ และสาขา เชน วันเขาพรรษา วัดเด็ก อื่นๆ เปนตน 

(2.2.1) ใหฝายทรัพยากรบุคคลจัดทําใบยืมเงินทดรองจาย (บช.11) เสนอขออนุมัติพรอมแบบเอกสารขอ      

(ก)-(ค) 

(2.2.2) ใหส่ังจายเงินในนามองคกรที่ขอรับบริจาคเทานั้น กรณีที่บริจาคเปนของใช ของขวัญ อาหารท่ีตองหา

ซื้อของมาบริจาคในกิจกรรมนั้นๆ ใหดําเนินการตามเอกสารแนบ 1  ในคําส่ังที่ ผจ.020/2558  

(2.2.3) ใหฝายทรัพยากรบุคคล ขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเคลียรเงิน

ยืมทดรองจาย 

(3) อํานาจในการอนุมัติ  คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) เปนผูพิจารณาใหความ

เห็นชอบการบริจาคเพื่อการกุศล แลวนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

(4) การสงมอบสินคา/ทรัพยสินที่บริจาค เม่ือไดรับอนุมัติการบริจาคจากผูมีอํานาจ ใหฝายทรัพยากรบุคคล 

ประสานงานสงมอบสินคากับผูขอรับบริจาคและหนวยงานที่เก่ียวของ ในการสงมอบสินคาและทําพิธีการสงมอบพรอม

ภาพถาย รายที่ไมไดรับอนุมัติบริจาคใหแจงเหตุผลใหผูขอรับบริจาคทราบตอไป  
 (4.1)  กรณีบริจาคสินคาในบัญชีคุมสินคา 

(4.1.1) ใหสวนคลังสินคา จัดเตรียมสินคาตามที่ไดรับอนุมัติบริจาคขางตน 

(4.1.2) ใหสวนบริการลูกคา ตรวจสอบชื่อ-ที่อยูของผูรับบริจาค รายการสินคาที่ไดรับอนุมัติ และจัดทํา

ใบกํากับภาษี  ใบสงสินคา เพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เฉพาะรายที่ผูรับบริจาคไมไดเปนองคกร     

สาธารณกุศลตามประกาศของกรมสรรพากร และใหผูรับบริจาคลงนามรับสินคา (ชื่อ-สกุลตัว

บรรจง) เพื่อเปนหลักฐานการรับสินคากอนนําสินคาออกจากบริษัทฯ 

(4.1.3) ใหสวนบริการลูกคาสงตนฉบับใบกํากับภาษี ใบสงสินคา และบัตรช่ัง ใหฝายบัญชีและการเงินสําหรับ

การตรวจสอบจากสรรพากรตอไป 
(4.2) การบริจาคสินคาเกรด F ในคลังสินคาหรือฝายผลิต 

(4.2.1) ใหฝายผลิตหรือคลังสินคาจัดเตรียมสินคาเกรด F เพื่อการสงมอบใหผูรับบริจาคในพื้นที่คลังสินคา

เทานั้น 



  

คูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

   

  76 

 

(4.2.2) ใหฝายทรัพยากรบุคคลจัดทําใบอนุญาตนําของออกจากโรงงาน อางเลขที่ไวในหนังสือขอรับบริจาค

ทุกคร้ัง แลวสงมอบใบอนุญาตนําของออกจากโรงงานใหสวนคลังสินคา เพื่อจายสินคา และใหผูรับ

บริจาคลงนามรับสินคา (ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง) 

(4.2.3) ใหสวนบริการลูกคาช่ังและสอบทานน้ําหนักช่ังสินคาเกรด F กอนนําสินคาออกจากบริษัทฯ พรอมทั้ง

เก็บตนฉบับบัตรช่ัง และ สําเนาคูฉบับ-ใบอนุญาตนําของออกจากโรงงาน สงใหฝายบัญชีและการเงิน

ทุกคร้ัง 

(4.2.4) ใหฝายทรัพยากรบุคคลสงตนฉบับเอกสารการบริจาคทั้งหมดใหฝายบัญชีและการเงินเก็บไวเปน

หลักฐานสําหรับการตรวจสอบจากสรรพากร ไดแก 

(ก) หนังสือขอรับบริจาค 

(ข) ภาพถาย แปลน แบบ ส่ิงปลูกสรางที่ขอรับบริจาคสินคาของบริษัทฯ 

(ค) เอกสารสําคัญการจัดต้ังขององคกรที่ขอรับบริจาค (ถามี) 

(ง) หนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน (กรณีบริจาคเงิน) ใหระบุชื่อ-

ที่อยูของผูรับบริจาค รายการ และจํานวนเงิน ลงชื่อผูมีอํานาจ อยางถูกตองเพื่อใหถือเปน

รายจายของบริษัทฯ ไดตามประมวลรัษฎากร  

(จ) ภาพถายกิจกรรมการสงมอบ กิจกรรมชุมชนสัมพันธตางๆ ประกอบการบริจาค 
 

(5) การสอบทานการบริจาคเพ่ือการกุศล 
 

(5.1) ใหฝายทรัพยากรบุคคล และสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล สุมตรวจสอบภายหลังการบริจาค

เปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอมาหรือไม เพื่อเปนขอมูลในการบริจาคคร้ังตอไป 

(5.2) ใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล  มีหนาที่สอบทานการบริจาคเพื่อการกุศลใหเปนไปตามคําส่ัง

ฉบับนี้อยางเครงครัด หากพบวามีรายการใดผิดปกติหรือมีการปฏิบัติที่สอไปในทางทุจริต ใหรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการทราบทันที 

(6) การลงโทษทางวินัย หากตรวจสอบพบวาพนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ กลุมบุคคลใด เจตนาทุจริตในการนําเงินสด / 

ทรัพยสิน / สินคา / วัสดุ ไปบริจาคโดยไมไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจท่ีไดรับมอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือหาก

ตรวจสอบแลวพบวาการบริจาคมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย พนักงานหรือกลุม

บุคคลนั้น ตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมูลคาทั้งหมด  และจะถูกพิจารณาเร่ืองวินัยและโทษทางวินัย

อยางรายแรงตามระเบียบของบริษัทฯ           

 

(23) แนวปฏบัิติทีดี่เกี่ยวกับการใหเงินสนับสนุน 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใหเงินสนับสนุน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไว เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค ดวยความเรียบรอย และโปรงใส     

จงึไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
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หลักเกณฑการใหเงินสนับสนุน 

(1) เงินสนับสนุนนั้นตองพิสูจนไดวาผูขอเงินสนับสนุนไดทํากิจกรรมตามโครงการดังกลาวจริง และเปนการ

ดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหวัตถุประสงคของโครงการประสบผลสําเร็จ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจ ตรา

สินคาของบริษัทฯ หรือเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง 

(2) เงินสนับสนุนนั้นตองพิสูจนไดวาการใหเงินสนับสนุนหรือประโยชนอื่นใดนั้นไมมีสวนเก่ียวของกับผลประโยชน

ตางตอบแทนใหกับกรรมการ ผูบริหาร พนักงานบุคคลใด หรือหนวยงานใด ซึ่งไมไดเปนขออางสําหรับการทุจริต 

(3) การใหเงินสนับสนุนตองถูกตองตามกฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณี ของชุมชน สังคม   
 

แนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเงินสนับสนุน 

(1) ใหฝายการตลาดมีหนาที่ในการขออนุมัติต้ังงบประมาณสําหรับการจายเงินสนับสนุนแตละป 

(2) ใหผูขอเงินสนับสนุน จัดทําบันทึกคําขอ หรือ ใบขออนุมัติเบิกเงิน (บช.10) ระบุชื่อผูรับเงินสนับสนุน และ

วัตถุประสงคของการสนับสนุนพรอมแนบเอกสารประกอบท้ังหมดจากองคกรที่ขอเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ ใน

การเสนอขออนุมัติ ประกอบดวย 

(ก) หนังสือแจงความประสงคการขอเงินสนับสนุน ระบุจํานวนเงิน หรือทรัพยสินที่ขอสนับสนุน  

(ข) หลักฐานการมีตัวตนของผูขอรับการสนับสนุน เชน หนังสือรับรองการจัดต้ังองคกร 

(ค) หลักการ เหตุผล เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 

(ง) กําหนดการ วิธีการ ดําเนินงานโครงการ 

(จ) ภาพถายกิจกรรมประชาสัมพันธธุรกิจ ตราสินคา (ถามี)   

(3) กรณีการใหเงินสนับสนุนเปนสวนลดทางการคา ใหดําเนินการเอกสารตามขอ (2) โดยสงใหฝายบัญชีและ

การเงินออกเปนใบลดหนี้ หรือ เช็คในนามชื่อลูกคาเทานั้น ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการขาย 

ประชาสัมพันธธุรกิจ ตราสินคา รวมกับลูกคาของบริษัทฯ เชน สนับสนุนการจัดงานของรานคาตัวแทนจําหนาย 

สนับสนุนโฆษณาสําหรับลูกคา เปนตน    

(4) กรณีเปนการสนับสนุนการจัดทัศนศึกษาในประเทศและตางประเทศเพื่อใหลูกคามีมุมมองการดําเนินธุรกิจใน

ตางแดน แลวนํามาปรับปรุงการดําเนินธุรกิจของลูกคา ตองดําเนินการดวยความโปรงใสตามเงื่อนไขเปาหมาย

การขายของบริษัทฯ ที่ไดรับอนุมัติไวแลว และเสนอใหกับลูกคาในชื่อนิติบุคคลหรือเจาของกิจการของลูกคาเปน

ผูคัดเลือกบุคคลรวมเดินทาง และการเดินทางดังกลาวควรจัดหลังจากไดมีการบรรลุเปาหมายแลวเทานั้น 

(5) การใหเปนสวนลด (Rebate) จะตองมอบใหลูกคาในชื่อนิติบุคคลหรือรานคาที่ทําการซ้ือขายกับบริษัทฯ เทานั้น 

เปนไปตามขอตกลงเปาหมายการขายที่ไดรับอนุมัติและไดแจงใหลูกคาทราบไวลวงหนาแลว โดยการออกเปน

ใบลดหน้ีนํามาชําระคาสินคาในคร้ังตอไป 
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(6) การใหเงินสนับสนุน หรือสวนลดในนามลูกคาตัวแทนจําหนายซ่ึงนําสินคาของบริษัทฯ ไปจําหนายตอ ถือเปน

การสงเสริมการขายท่ีตองหักภาษี ณ ที่จายตามประมวลรัษฎากร (สงเสริมการขายหักภาษี ณ ที่จาย 3 %      

ชิงโชค หักภาษี ณ ที่จาย 5 %)  

(7) ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติและอํานาจในการอนุมัติของบริษัทฯ ฉบับที่บังคับ

ใชในขณะน้ัน 

(8) การสอบทานการใหเงินสนับสนุน 

(8.1) ใหผูขอเงินสนับสนุน มีหนาที่ประเมินผลและรายงานผลของการดําเนินงานตามโครงการท่ีขออนุมัติไว

ใหผูบังคับบัญชาทราบทุกคร้ัง 

(8.2) ใหผูขอเงินสนับสนุนสงมอบหลักฐานการดําเนินโครงการและ/หรือภาพถายกิจกรรมดังกลาวใหฝาย

บัญชีและการเงิน พรอมกับใบเสร็จรับเงินซ่ึงถูกตองตามประมวลรัษฎากรเพ่ือแนบไวกับตนเร่ืองที่ไดรับ

อนุมัติในครั้งแรก  

(8.3) ใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล มีหนาที่สอบทานการใหเงินสนับสนุน สวนลด หรือ

ประโยชนอื่นใดใหเปนไปตามคําส่ังนี้อยางเครงครัด และรายงานผลการสอบทานใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาตอไป 

(9) การลงโทษทางวินัย  หากตรวจสอบพบวาพนักงานคนหน่ึงคนใด ดําเนินการเก่ียวกับการใหเงินสนับสนุนนี้

ในทางที่สอวาเปนการกระทําโดยทุจริต หรือเพื่อการแสวงหาประโยชนสวนตัว กลุมบุคคล หรือพวกพอง จาก

หนาที่ความรับผิดชอบ ถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ

ขอบังคับของบริษัทฯตอไป 

 (24) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปนกลางทางการเมือง 
 

บริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณการเปนกลางทางการเมือง โดยเคารพตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใหความสําคัญ

ในการเปนกลางทางการเมือง และสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย

ในฐานะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 

(1) บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมใหการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเพื่อ

ผลประโยชนของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ หรือเพื่อประโยชนตอบริษัทฯ ในการไดสัญญา หรือรางกฎหมาย

เพื่อเอื้อประโยชนทางธุรกิจของบริษัทฯ  

(2) บริษัทฯ ไมกระทําการอันใดท่ีเก่ียวของกับการเมือง ไมมีสวนรวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือ

นักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ ในการนั้น ไมมีแนวทางในการ

ใหการชวยเหลือทางการเมือง ไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออม 

(3) บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง 
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(4) บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมให

พนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี สามารถ

แสดงออก เขารวม สนับสนุน ใชสิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานของบริษัทฯ ในการนั้น 

(5) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเปนการกระทําในนามของแตละบุคคล รวมทั้ง

ไมใชตําแหนงในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผูอื่นใหจายเงินอุดหนุน หรือใหการสนับสนุนแกนักการเมือง

หรือพรรคการเมืองใดๆ  

(6) บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ส่ังการ หรือโนมนาว ดวยวิธีการใดๆ ที่ทําใหพนักงานและ

ผูใตบังคับบัญชา เขารวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงภายในองคกร และ

กอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี 
 
 

(25)    แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค ดวยความเรียบรอย จึงได

กําหนดแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไดปฏิบัติงานอยางถูกตอง โปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได โดยบริษัทฯ คาดหวังใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรายงานโดยสุจริตใหบริษัทฯ ทราบถึง

การปฏิบัติงานท่ีขัดหรือสงสัยวาไมสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของ เพื่อปรับปรุงแกไข หรือดําเนินการใหเกิดความถูกตองอยางเหมาะสม  

(2) ขอบเขตการแจงเบาะแส หรอืขอรองเรียน 
เม่ือมีขอสงสัย หรือพบเห็นการกระทําที่นาสงสัยวาจะฝาฝนหลักการปฏิบัติที่ดี ในเร่ืองตอไปนี้ 

(ก) การฝาฝนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

(ข) การฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ 

(ค) การไดรับความไมเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(ง) การกระทําทุจริตคอรรัปชั่น 

(จ) การกระทําผิดกฎหมาย 

(3) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  
พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผานผูบริหารของ

บริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ ไปยัง

ชองทางดังนี้  

(ก) แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการทําทุจริตคอรรัปช่ัน 

• แจงผานคณะกรรมการตรวจสอบ  แจงมาท่ี 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   

- เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 282 

- E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th 
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(ข) แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการฝาฝนกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ 

• แจงผานคณะกรรมการจัดการ  แจงมาท่ี 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร   

- เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 206  

- E-Mail Address : asanee@dbp.co.th 

หรือ กรรมการผูจัดการ  

- เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 204 

- E-Mail Address : satid@dbp.co.th 

(ค) แจงขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับขอมูลการลงทุน และอื่นๆ   

• แจงผานชองทางสํานักงานเลขานกุารบริษัทฯ  

เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 307  

E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 

(ง) กรณีที่พบประเด็นที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ อยางรายแรง ตองรายงานโดยเรงดวน มาที่ประธาน
เจาหนาที่บริหาร  

(4) การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
(4.1) การลงทะเบียนและสงเร่ือง 
 ใหผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ (3) สงขอมูลใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล เพื่อ

ลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียน และประสานงานตรวจสอบเร่ือง ดังนี้ 

 (ก)  กรณีที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ อยางรายแรงใหดําเนินการโดยเรงดวน 

 (ข)  กรณีอื่น ใหดําเนินการโดยเร็ว 

 ลงบันทึกขอมูลจากผูรองเรียน ดังนี้ 

 (ก)   ชื่อผูรองเรียน ยกเวนกรณีที่ไมไดระบุชื่อ 

(ข) วันที่รองเรียน 

(ค) ชื่อบุคคล หรือเหตุการณที่รองเรียน 

(ง) ชื่อผูรับผิดชอบการตรวจสอบ 

(จ) ขอมูลที่เก่ียวของอื่น ๆ 

(4.2) เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียนแลว ใหกําหนดช้ันความลับตามเนื้อหาของเรื่อง  

และดําเนินการดังนี้ 

(ก) สงเร่ืองใหกรรมการผูจัดการขึ้นไปไดรับทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการหาขอเท็จจริง โดยสามารถ

มอบหมายใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล หรือ ต้ังคณะทํางานสอบสวนขอเท็จจริงเปน

กรณีพิเศษ ก็ได  

(ข) กรณีรองเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ กรรมการผูจัดการ ใหสงเร่ืองให

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาดําเนินการโดยตรง ในการรับเร่ือง สืบหาขอมูล และตรวจสอบ

ขอเท็จจริง ตามท่ีไดรับแจง เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ และใหรวมกันพิจารณา และกําหนด

บทลงโทษตามที่เห็นสมควร 
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(ค) กรณีพบประเด็นที่ตองรายงานโดยเรงดวน ใหประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง 

และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยเรงดวน 

(4.3) การรวบรวมขอเท็จจริง 
(ก) ผูที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบเร่ืองรองเรียน มีอํานาจในการหาขอเท็จจริง และใหขอแนะนําผูที่

เก่ียวของใหมีการประพฤติ หรือ ปฏิบัติงานที่หมาะสมตอไป หากตองมีการลงโทษทางวินัยควรปรึกษากับ

ฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการลงโทษเปนไปตามระเบียบของบริษัทฯ  

(ข)  กรณีผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบเร่ืองรองเรียนไมมีอํานาจเรียกพนักงานมาสอบถาม หรือ ลงโทษ ให

เสนอเร่ืองไปยังกรรมการผูจัดการขึ้นไป โดยสงขอเท็จจริง เพื่อใหพิจารณาส่ังการลงโทษ ปรับเปล่ียนวิธี

ปฏิบัติ แลวแตกรณี 

(ค) กรณีเปนเร่ืองรองเรียนจากผูไมระบุชื่อ และไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดเพียงพอ ใหผูที่ไดรับมอบหมาย

ในการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนสงรายงานผลการตรวจสอบขอมูล และความเห็นเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนน้ัน

ไปที่กรรมการผูจัดการขึ้นไป  เพื่อขอแนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสม หากกรรมการผูจัดการขึ้นไปเห็น

วาไมสามารถดําเนินการตามขอรองเรียนได ใหปดเร่ืองและสงสําเนาใหสํานักงานตรวจสอบภายในฯ 

ทราบเพื่อปดเร่ืองในทะเบียน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบตอไป 

(ง) หากตรวจสอบขอเท็จจริงแลว พบวาผูถูกรองเรียนไมมีความผิด หรือ เปนเร่ืองที่เกิดจากความเขาใจผิด 

หรือ ไดใหขอแนะนําแกผูถูกรองเรียน หรือ ผูที่เก่ียวของใหมีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแลว และ

ไดพิจารณาเห็นวาควรใหปดเร่ืองโดยไมมีการลงโทษใดๆ ใหเสนอเร่ืองดังกลาวตอกรรมการผูจัดการขึ้นไป 

เพื่อขออนุมัติปดเร่ือง และสําเนาเร่ืองใหสํานักงานตรวจสอบภายในฯ ทราบ เพื่อรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบตอไป 

(4.4) การสอบสวนขอเท็จจริง 
กรณีที่ผูตรวจสอบ หรือ คณะทํางาน และฝายทรัพยากรบุคคลเห็นวา จะตองมีการลงโทษทางวินัย ใหฝาย

ทรัพยากรบุคคล เสนอเร่ืองตอกรรมการผูจัดการขึ้นไปเพื่อนําขอเท็จจริงมาพิจารณาขออนุมัติลงโทษทางวินัย 

และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่พบขอบกพรองในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นตอไป 

(5) การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง  
(5.1) ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ (3) ขางตนไมตองเปดเผยช่ือแตอยางใด 

(5.2) บริษัทฯ จะคุมครองไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริต รวมถึงการท่ี

พนักงานใหความรวมมือในการแจงเร่ือง การใหขอเท็จจริง และการรายงานการทุจริต แมวาการกระทํานั้นจะ

ทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยใหผูบังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารทําความเขาใจ กับพนักงาน

เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(5.3) ผูรับขอรองเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ตองเก็บขอมูลที่เก่ียวของเปน

ความลับ จะเปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูรองเรียน หรือผูใหความ

รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนพนักงาน หรือ

บุคคลภายนอก 



  

คูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

   

  82 

 

(5.4) หากการแจงเบาะแส ขอรองเรียน ใหถอยคํา หรือใหขอมูลใด ๆ ที่พิสูจนไดวากระทําโดยเจตนาไมสุจริต กรณี

เปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัย แตหากเปนบุคคลภายนอกท่ีทําใหบริษัทฯ ไดรับความ

เสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินคดีกับบุคคลนั้น ๆ ดวย 

 (6) มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย  

ในกรณีที่พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟง

ขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการปองกันมิ

ใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุและผลของ

เร่ืองเปนกรณีๆ ไป  

หมวดที่ 7 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ     

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงกําหนดกรอบ

ของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก

ระดับของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส อันเปนการสรางความเช่ือม่ันและเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

ดังนี้ 

(1) จรรยาบรรณในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายไมให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตนจาก

บริษัทฯ โดยมีนโยบายดังตอไปนี้ 

(ก) หามประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับกิจการของบริษัทฯ หรือเปนธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ 

(ข) ควรหลีกเล่ียงการทํารายการที่เก่ียวโยงกันอันอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

(ค) หากรายการนั้นกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ หรือไมสามารถหลีกเล่ียงรายการที่เก่ียวโยงกันนั้นได ใหผูที่มีสวน

ไดเสียในรายการนั้น จะตองทําบันทึกตามสายการบังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการ 

ผูบริหาร หรือพนักงานผูนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให “การทํารายการนั้นเสมือนการทํา

รายการกับบุคคลภายนอก” 

(ง) ตองรักษาความลับทางการคาของบริษัทฯ และไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเองในการซื้อขายหุนของ

บริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ รวมท้ังไมใชโอกาสหรือ

ขอมูลภายในของบริษัทฯ ในการหาประโยชนสวนตน และในเร่ืองการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือทําธุรกิจที่

เก่ียวเนื่อง 

(2) จรรยาบรรณตอผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และจะใชความพยายามอยางที่สุดที่จะพัฒนากิจการให

เจริญเติบโต และสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับการลงทุนของผูถือหุนอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติตอ   

ผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค กําหนดมาตรการดูแลผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยาง      




