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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

 

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร)
ประธานกรรมการบริษัท

 คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ

ท�างานฉบับนี้ ได้ถูกจัดท�าขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย มีแนวทางในการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  

คุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนจ�ากัด และบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการก�ากับและดูแลกิจการที่ดี คู่มือฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและช่วยกันธ�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน 

อันจะน�าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการก�ากับดูแลที่ดี อีกทั้งยังจะท�าให้ผลงานโดยส่วนรวม 

ประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 คู่มือฉบับนี้แบ่งออกเป็นส่วนส�าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 

  ส่วนที่ 1 : นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

  ส่วนที่ 2 : ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน

     (Code of Conduct) 

 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานใช้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัต ิ

ในการท�างาน ตามคู่มือฉบับนี้อย่างสม�่าเสมอในทุกกรณี จนกลายเป็นหลักประจ�าใจในการท�างานที่ดีต่อไป

 อนุมัติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

บทนำา



5

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

1. บทนิยาม 

• บริษัทฯ หมายถึง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) (Siam Global House Public Co., 

Ltd.) และบริษัทย่อย และให้หมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอ�านาจให้กระท�าการแทนบริษัทฯ  

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�างานแทนผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนของบริษัทฯ 

• บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทอื่นใดที่บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) อาจเข้าถือหุ้นในอนาคต  

จนครบเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดที่จะเข้าข่ายเป็นบริษัทย่อย 

• ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไปของบริษัทฯ 

• ผู้บังคับบัญชา หมายถึง พนักงานซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการสั่งการ มอบหมายงาน ก�ากับ หรือควบคุม 

การท�างานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมตลอดถึงการมีอ�านาจใช้มาตรการทางวินัยลงโทษ

พนักงานของบริษัทฯ ได้ 

• พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ�าที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว พนักงานทดลองงาน  

และพนักงานตามสัญญาจ้าง 

• บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1) บุคคลที่มีอ�านาจควบคุมกิจการบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้หมายรวมถึงกรรมการ 

     ของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม 1) 

 3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม 1) หรือ 2) มีอ�านาจควบคุมกิจการ 

 4) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด 

• ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคล และ / หรือ นิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

รวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า 

และสังคมส่วนรวม เป็นต้น

• ทรัพย์สิน หมายถึง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ สิทธิ สิทธิบัตร  

ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบริษัทฯ

• ข้อมูลจ�าเพาะ หมายถึง ข้อมูลที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เป็นข้อมูลที่รู้ในวงจ�ากัดและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจ ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด  

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางบัญชี แผนการเงิน แผนธุรกิจ แผนการตลาด  

โปรแกรมวิธีการพัฒนา การสร้างสรรค์ เป็นต้น 

บททั่วไป และบทนิยาม
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

• จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร  

และพนักงาน อันจะน�าองค์กรไปสู่การมีระบบการก�ากับดูแลที่ดี

• การยึดหลักนิติธรรม หมายถึง การตัดสินใจและการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

หรือข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง (Rules of Law) 

• ความยุติธรรมและความมีคุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง 

• ความมีคุณธรรม หมายถึง ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติโดยอยู่บนพื้นฐานหลักของความเป็นธรรม 

และคุณธรรม (Fairness and Morality) 

• ความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใสในการตัดสินใจ และวิธีการด�าเนินงานที่สามารถเปิดเผยให้

สาธารณชนรับทราบ และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมาย  

(Transparency) 

• ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 

ระเบียบข้อบังคับ จารีตและศีลธรรมอันดีงาม (Integrity) 

• ความส�านึกในหน้าที่ หมายถึง การตระหนักในหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ 

และมีประสิทธิภาพ (Responsibility) 

• ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง การยอมรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่  

ทั้งในเชิงบวกหรือลบ (Accountability) 

• ความมีวิสัยทัศน์ หมายถึง การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ  

ในระยะยาว และมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision) 

2. คู่มือพนักงานฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนส�าคัญ ได้แก่

 2.1 ข้อบังคับการท�างาน

 2.2 ระเบียบงานบุคคล และ

 2.3 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (Code of Conduct)  

       และให้ใช้บังคับ นับแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป 

3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับการท�างานฉบับนี้  

    ให้ใช้ข้อก�าหนดตามคู่มือฉบับนี้แทน 

4. ในกรณีที่ข้อบังคับการท�างาน ระเบียบงานบุคคล และข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 

    และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน ในคู่มือฉบับนี้มิได้ก�าหนดไว้โดยชัดแจ้ง ให้ถือเอากฎหมาย กฎระเบียบ  

    หรือค�าสั่งอื่นใด ทางด้านแรงงานของรัฐเป็นแนวทางปฏิบัติ 

5. ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน ในคู่มือฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง 

    ของสัญญาจ้างระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน

บททั่วไป และบทนิยาม



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(Siam Global House Public Co., Ltd. and Subsidiaries) 

ส่วนที่ 1

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส

และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทได้น�าหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

(Code of Best Practices) มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัท 

ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังแนวทางต่อไปนี้  



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

(The Right of Shareholders)

หมวดที่

01
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญถึงสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้นที่ตนถืออยู่ 

สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งก�าไรของบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ  

สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  

และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ

บริคณห์สนธิ และข้อบังคับ การลด โดยจะไม่กระท�าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  

ที่เป็นการส่งเสริม และอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญช ี

ในแต่ละปี โดยจะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูล

ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน 

และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา ติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุม

ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยก�าหนดให้ในแต่ละวาระการประชุมมีความเห็นของคณะกรรมการ 

ประกอบไปด้วย และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจง

สิทธิ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น 

ในการเข้าประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า 

อย่างเพียงพอ 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียง

ของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

4. ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้า 

ก่อนวันประชุมผ่าน E–mail : siriwan.n@globalhouse.co.th 

5. ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค�าถามในวาระต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

หมวดที่ 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders)



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่

02
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

 บริษัทมีนโยบายปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ

การด�าเนินการของบริษัท โดยก�าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้

พิจารณาด�าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะด�าเนินการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอค�าถามต่างๆ และเรื่องพิจารณา

หารือ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทาง

เว็บไซต์ (http://www.globalhouse.co.th)

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับ

โอน หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการน�าเสนองบการเงินประจ�างวดต่อ 

ส�านักงาน กลต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และได้ก�าหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ของบริษัท หรือการน�าข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�าข้อมูล

ภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การ

รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามมาตรา 

59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อก�าหนดต่าง ๆ 

ของส�านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามที่

ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

หมวดที่ 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บทบาท

ของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่

03
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

 บริษัทค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ 

ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน

และสังคม เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดี 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต 

และขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทจะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

รวมทั้งปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ 

แก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุม 

และตรวจสอบภายในที่ดี การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

2. พนักงาน บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

เพราะบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความส�าคัญในการพัฒนาองค์กร 

ให้มีความเติบโต บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

3. คู่ค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญา  

เงื่อนไขทางการค้า และค�ามั่นที่ให้ใว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

4. คู่แข่ง บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณ ตามการแข่งขันที่ดี โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขัน 

ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง

5. ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า จัดหาสินค้า 

และบริการที่มีคุณภาพ ท�าการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

6. ชุมชนและสังคม บริษัทให้ความส�าคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งส�านักงาน

ของบริษัท โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการด�าเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม  

 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดช่องทางการติดต่อ และร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในเรื่องที่อาจเกิด

ปัญหากับบริษัท โดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท (Whistle Blowing) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

การเปิดเผยข้อมูล

และความโปร่งใส

หมวดที่

04
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บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

SIAM GLOBAL HOUSE COMPANY LIMITED

 บริษัทตระหนักดีถึงความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส 

ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่น

ที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และ 

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ

สาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูล 

โดยเท่าเทียมกัน 

 บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย  

เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท และติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น  

รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 043-519777, 043-519596  

โทรสาร 043-519649 หรือที่อีเมล์ siriwan.n@globalhouse.co.th

หมวดที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการ

หมวดที่

05
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5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถ 

เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและ 

แผนการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

จ�านวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  จ�านวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ 

มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบริษัท

ทั้งหมด เพื่อท�าหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงาน 

ของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 

ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

และคณะกรรมการบริหาร โดยได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด�าเนินการ 

ของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณของบริษัท รวมทั้ง 

ก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 5.2.2 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าว 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ กรรมการ ผู้บริหาร  

และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�า 

 5.2.3 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีการก�าหนด 

จรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือ 

และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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 5.2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ  

ในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยง 

การกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยง 

กับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว  

และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ  

รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่อง 

การก�าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนท�ารายการ 

กับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด และจะได ้

มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

 5.2.5 การควบคุมภายใน 

 บริษัทให้ความส�าคัญในการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการจัดท�าคู่มือระเบียบและ 

วิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อ�านาจด�าเนินการ 

ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ 

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทาน 

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่บริษัทจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดท�าและ 

ทบทวนระบบควบคุม ทั้งด้านการด�าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย 

และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้ จัดให้มีฝ่ายควบคุมภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบ 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษ 

เพิ่มเติมตามความ จ�าเป็น โดยก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผล 

การด�าเนินงานเป็นประจ�า การประชุมกรรมการบริษัทจะมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�าวาระต่าง ๆ  

ของการประชุมและด�าเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุม 

และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงาน 

การประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการ 

ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
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5.4 ค่าตอบแทน 

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนและเปิดเผยตามแบบที ่

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก�าหนด โดยค่าตอบแทนดังกล่าว 

ต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทน 

ของกรรมการและผู้บริหาร ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับ 

บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาให้ผู้มีความสามารถท�างานกับบริษัทต่อไป 

ในระยะยาว 

5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

ในระบบการก�ากับดูแลกิจการเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการ

บริษัทได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะมีการฝึกอบรม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 

หรือผู้บริหาร บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

หรือผู้บริหารใหม่ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้บริหารใหม่ดังกล่าว



การจัดการภายในองค์กร
ให้เชื่อมโยงทุกความสัมพันธ์

ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้ถือหุ้น

เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การกำากับดูแลกิจการที่ดี



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(Siam Global House Public Co., Ltd. and Subsidiaries) 

ส่วนที่ 2

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 

และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน

ข้อกำาหนด 

เกี่ยวกับจริยธรรม 

ในการดำาเนินธุรกิจ

หมวดที่

01
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 บริษัทฯ มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติในการท�างานในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ยึดหลักนิติธรรม 

 บริษัทฯ ยึดหลักนิติธรรมในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ที่จะต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคต

ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการท�างาน 

 แนวปฏิบัติ 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาท�าความเข้าใจและเตรียมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลัก 

ในการปฏิบัติงานของทางราชการที่มีผลใช้บังคับแล้ว และที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้

• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจ�าเพาะของคู่แข่ง 

โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การโจรกรรม การขโมย หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิด

เผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

2. มีความโปร่งใส 

 การตัดสินใจและวิธีการด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ 

วิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า 

 แนวปฏิบัติ 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดท�ารายงานทางการบัญชี การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน 

เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วนตาม 

มาตรฐานการบัญชี และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะก�าหนด 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจ�าเพาะของคู่แข่ง 

โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การโจรกรรม การขโมย หรือการละเมิดข้อตกลง 

ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

• ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ไปเป็นตามนโยบายของบริษัทฯ 

อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ในกรณีที่บริษัทคู่ค้า มีผู้บริหาร  

พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือหุ้นเป็นญาติหรือบุคคลผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันกับผู้บริหาร 

หรือพนักงานของบริษัทฯ ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เป็นลายลักษณ์อักษรทันที และให้หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

หมวดที่ 1
ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
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• ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่ละระดับที่ก�าหนดไว้ 

และปฏิบัติเป็นไปตามอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างเคร่งครัด

• ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งญาติและผู้อยู่อาศัย 

ภายใต้ชายคาเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการรับประทานอาหาร 

หรือเล่นกีฬากับบริษัทคู่ค้า หากเป็นกรณี จ�าเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรมีตัวแทนของบริษัทฯ  

เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งคน และต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อน 

3. ความตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม 

 บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

อย่างต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือ

ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ 

 แนวปฏิบัติ 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินธุรกิจ 

และให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า ควรยึดหลักปฏิบัติและแนวนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

• ผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อท�าให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับ 

ในการตัดสินใจว่าการด�าเนินการใดๆ กระท�าด้วยความเป็นธรรม และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถือหุ้นทั้งหลาย 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อก�าหนดการจ้างงาน  

หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การ

ปรับเลื่อนต�าแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาท�างานใหม่ 

ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคม และกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องพยายามให้บริการที่เหนือความคาดหวังกับลูกค้าเสมอ รวมทั้ง 

ให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อตรง และเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกค้า 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ อย่างซื่อตรง 

และเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ให้แจ้งต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทาง

แก้ไขอย่างเป็นธรรม 
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4. ให้ความสำาคัญต่อลูกค้า 

 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการควบคุมดูแลสินค้าและ

บริการให้มีคุณภาพ เพื่อส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

 แนวปฏิบัติ

• ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และท�าความเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้ง 

ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องแก่ลูกค้า

• ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยละเอียด 

ก่อนจะเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง  

รวมทั้งต้องสนใจใฝ่หาข้อมูลความรู้อยู่เสมอ และสั่งสมประสบการณ์ในการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

• ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติต่อลูกค้า และใช้วาจาที่

อ่อนน้อม สุภาพต่อลูกค้าอยู่เสมอ 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ให้ความส�าคัญต่องานบริการและปฏิบัติ

อย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานบริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอันจะน�าไปสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วน

บุคคลของลูกค้า 

5. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชมจนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะ

สร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมชุมชน และประเทศชาติ 

 แนวปฏิบัติ 

• ผู้บริหารและพนักงานพึงมีส่วนร่วม หรือจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและ

บริการสังคม 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่ง

แวดล้อม ตลอดจนพยายามให้บริษัทฯ สามารถหลีกเลี่ยงการกระท�าที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือ

มลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง 
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6. เป็นกลางทางการเมือง 

 บริษัทฯ เคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้รัฐธรรมนูญ  

โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง  

และไม่ส่งเสริมสนับสนุนความรุนแรงทุกชนิดทุกประเภท 

 แนวปฏิบัติ 

• ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อ�านาจหน้าที่ชี้ชวน กดดัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง 

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือ 

สมาชิกขององค์กรทางการเมือง 

• ไม่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง หรือสนับสนุนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่สนับสนุน 

ทางการเงิน และการสนับสนุนอื่นใดต่อกลุ่มการเมืองใด ๆ 
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ข้อพึงปฏิบัติ

ในการทำางาน

หมวดที่

02

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน
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 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการท�างาน ดังนี้ 

1. มีภาวะผู้นำา 

 ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้น�าที่เหมาะสม และประพฤติตน 

ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเป็นประโยชน์ส�าหรับการบริหารจัดการของบริษัทฯ 

 แนวปฏิบัติ

• ผู้บริหารต้องแสดงวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น�าในการบริหารงาน มีความส�านึกในหน้าที่  

ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของสังคม รวมทั้งปฏิบัติตน

เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และพนักงานในบริษัทฯ 

• ผู้บริหารต้องด�าเนินการตรวจสอบการร้องเรียน ร้องทุกข์ของผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่น  

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหาร 

อาจไม่ด�าเนินการใดๆ ในการร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยวิธีการของบัตรสนเท่ห์ก็ได้

• ผู้บริหารต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น�าในหมู่พนักงาน อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ 

• ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชน

และสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนา 

และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต

 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน ์

ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

 แนวปฏิบัติ

• ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้อ�านาจหน้าที่

ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่น

• ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่จงใจ ท�ารายงานหรือบันทึกที่เป็นเท็จหรือผิดพลาด  

รวมทั้งต้องไม่จงใจปิดบัง หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือผิดพลาด ต่อบริษัทฯ เมื่อพบรายงาน 

หรือบันทึกที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

• ผู้บริหารและพนักงาน ต้องใช้เวลาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีประสิทธิผลตามที่

ก�าหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งไม่กระท�าหรือชักจูงเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลา

ปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2
ข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน
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• ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งมี

ความส�านึกในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ 

3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

และระเบียบข้อบังคับในการท�างานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระท�าใด ๆ ซึ่งอาจ 

ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 แนวปฏิบัติ

• ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือเพิกเฉย ต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

หรือค�าสั่งของบริษัทฯ รวมทั้งค�าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา

• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ผลิต หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง ไม่ว่าเพื่อการใช้เอง  

เพื่อการจ�าหน่าย หรือเพื่อบุคคลอื่นใด

• ผู้บริหารและพนักงาน ต้องใช้ระบบสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยความรับผิดชอบ 

และต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ความเดือดร้อนร�าคาญ การท�าให้ผู้อื่นเสียหาย การท�าลายขวัญ  

หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที่ท�างาน

• ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

4. รักษาทรัพย์สิน 

 ผู้บริหารและพนักงาน พึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

ต่อกิจการของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 

 แนวปฏิบัติ 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่น�าเอาไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือ จ�าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน 

ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่าหรืออยู่ในสภาพใดก็ตาม

• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เจตนาท�าให้เสียหาย ก่อวินาศกรรมหรือท�าลายทรัพย์สินของบริษัทฯ 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือกิจการภายนอก 

เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือปกป้อง

เครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ 
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5. ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

หรือมีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและ 

แก้ปัญหาร่วมกันในการท�างาน 

 แนวปฏิบัติ

• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน อันเป็นการก่อให้เกิดการแตกความ

สามัคคี และพึงละเว้นจากการน�าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงาน  

หากพบหรือทราบว่ามีการละเมิดทางเพศในระหว่างผู้ร่วมงานต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

• ผู้บริหารและพนักงานต้องเป็นผู้มีวินัย ไม่ว่ากระท�าการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือ 

ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติกับผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ มีน�้าใจ 

และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี 

6. เป็นพลเมืองดี 

 ผู้บริหารและพนักงาน พึงท�าหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

 แนวปฏิบัติ

• ผู้บริหารและพนักงานต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ประพฤติตนเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น พูดจาลวนลามทางเพศ  

กระท�าตนเป็นอันธพาล มีหนี้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์

ขณะปฏิบัติงาน หรือกระท�าการใด ๆ อันส่อให้เห็นว่าเสื่อมเสียในด้านศีลธรรม 

• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่พกพาอาวุธมาในที่ท�างาน เว้นแต่ กรณีจ�าเป็นเพื่อความปลอดภัย 

ของบริษัทฯ และพนักงานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง 

7. ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย 

 ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิด ไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

กับบริษัทฯ หากการรับนั้นอาจท�าให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียง หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษ 

กับผู้ให้ ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้ 

 แนวปฏิบัติ

• ผู้บริหาร พนักงาน และญาติหรือผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับร่วม

กิจกรรมสังคม กิจกรรมกีฬา การเลี้ยงรับรอง ของก�านัล ของขวัญ หรือสินน้�าใจ เพื่อตนเอง 

หรือเพื่อผู้อื่น จากบุคคลที่ร่วมธุรกิจด้วย 
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• หากเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหาร และพนักงานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวัญ 

เพื่อการโฆษณาทางธุรกิจหรือตามขนมธรรมเนียมประเพณีนิยมได้ หากผลประโยชน์  

หรือของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 (ห้าพันบาท) ในกรณีที่ของขวัญนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 

5,000 (ห้าพันบาท) ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

และน�าผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัทฯ

• กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปร่วมงานเลี้ยงของคู่ค้า หรือเดินทางไปอบรม 

ดูงานนอกสถานที่ และได้รับผลประโยชน์หรือของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000 (ห้าพันบาท)  

ไม่ว่าจะได้มาจากการชิงโชค จับฉลาก หรือรับของที่ระลึก ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น 

8. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

กับบริษัทฯ 

 แนวปฏิบัติ 

• ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ต้องไม่ด�าเนินธุรกิจ  

หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจท�าให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ กิจกรรมใด ๆ ที่มีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดด�าเนินธุรกิจ  

หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง 

หรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ควรมีการเปิดเผยความสัมพันธ ์

ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงาน

ต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

9. ไม่ใช้ข้อมูลจำาเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ 

 ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่น�าข้อมูล จ�าเพาะของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ 

 แนวปฏิบัติ

• ผู้บริหารและพนักงานที่มีหน้าที่น�าข้อมูลจ�าเพาะไปใช้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟัง 

บันทึกเสียง ไม่ควรสนทนาในที่สาธารณะผ่านเครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัว 

และบุคคลใกล้ชิดอันน�าไปสู่การเปิดเผยต่อผู้อื่นได้

• ผู้บริหารและพนักงาน ต้องจัดการ จัดเก็บ และแยกแยะรายละเอียดข้อมูลจ�าเพาะให้เป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
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• ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลจ�าเพาะของบริษัทฯ ต่อผู้ที่ไม่มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบข้อ

บังคับ หรือข้อตกลงทางธุรกิจ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ�านาจ

ด�าเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

• ผู้บริหารและพนักงานไม่น�าข้อมูลจ�าเพาะ ไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้

อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และ 

บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับ

จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน

หมวดที่

03

ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน
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 เพื่อให้ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน มีผลเป็นรูปธรรม คณะกรรมการ 

บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น  

และแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย โดยก�าหนดให้เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียน 

และการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยรายงานต่อกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

• เลขานุการบริษัท ที่อีเมล์ siriwan.n@globalhouse.co.th  

หรือเว็บไซต์ http://www.globalhouse.co.th  

หรือส่งผ่านไปรษณีย์ถึง

 เลขานุการบริษัท 

 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จ�ากัด (มหาชน) 

 เลขที่ 232 หมู่ 19 ถนนรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 

2. กระบวนการดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็น

แนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้ 

• ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับ

จริยธรรม

• ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวน 

ข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น  

ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น 

• มาตรการด�าเนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนน�าเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และก�าหนด

มาตรการด�าเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

หมวดที่ 3
การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และ 

บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน 
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• การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง 

ในกรณีที่เป็นเรื่องส�าคัญให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ / หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส 

บริษัทฯ จึงก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

• ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ทั้งนี้ หากเห็นว่าอาจกระทบต่อหน้าที่การงาน 

หรือเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท�าให้องค์กรสามารถรายงาน

ความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ

• ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ ค�านึงถึงความปลอดภัย โดยได้ก�าหนด

มาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ / หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ / หรือ ความร่วมมือ 

ในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยน

ต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง  

อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 

4. ความสำาคัญและแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน 

 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานฉบับนี้ เป็นวินัยซึ่งผู้บริหาร 

และพนักงานต้องท�าความเข้าใจและยึดมั่นปฏิบัติ และไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานกระท�าการใด ๆ  

ที่เป็นการขัดต่อข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างานนี้ หากเกิดความไม่ชัดเจน

หรือเกิดปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงานควรปรึกษาหารือ 

ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น เพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรือหาข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 

5. บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน 

 หากผลการสอบสวนของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ตามข้อร้องเรียนในข้อ 2. พบว่าผู้บริหาร 

หรือพนักงานกระท�าความผิดจริง บริษัทฯ จะด�าเนินการลงโทษทางวินัย โดยใช้มาตรการที่ก�าหนดไว้ใน  

ส่วนที่ 1 (ข้อบังคับการท�างาน) ในหมวด 10 (วินัยและโทษทางวินัย) มาบังคับใช้ อันได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา 

ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้าง ตามล�าดับ 

ส่วนรายละเอียดอื่นให้น�าเอาระเบียบตามหมวดดังกล่าวมาบังคับใช้
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232 หมู่ที่ 19 ตำาบลรอบเมือง อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19, Tumbon Rob Muang, Amphur Muang Roi-et, Roi-et, 45000

www.globalhouse.co.th
Call Center : 0-4351-9777, 0-4352-7222


