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ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่

•	 สารจากประธานกรรมการ

•	 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำาเนินธุรกิจตาม
หลักการกำากับดุแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
ซึ่งนำาไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน   

คู่มือนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำางานฉบับนี้ ได้ถูกจัดทำาขึ้น เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีแนวทางในการปฏิบัติงาน การประพฤติ
ปฏิบัติตน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนจำากัด และบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการกำากับและดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้นโยบายการกำากับดูแลกิจการ ข้อ
กำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน ตามคู่มือฉบับนี้อย่างสม่ำาเสมอในทุกกรณี จนกลายเป็นหลักประจำาใจในการ
ทำางานที่ดี เพื่อนำาพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป 

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร)

ประธานกรรมการ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 
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วิสัยทัศน์

 เป็นช่องทางจัดจำาหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (A Better Choice for A Better 

Home)

พันธกิจ

 บริษัทฯ จะมุ่งสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับการบริหาร

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบความคุ้มค่าของสินค้าและบริการให้แก่

ลูกค้าได้สูงที่สุด

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นช่องทางจัดจำาหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในอาเซียน นอกจากการ

บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นกระบวนการทำางานที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทฯยังจะมุ่งพัฒนาช่องทางจัดจำาหน่ายสินค้า  

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำางานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

พัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ส่วนที่

•	 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

•	 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม

•	 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

•	 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

•	 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 2 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างความความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯได้นำาหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

(Code of Best Practices) มาใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังแนวทางต่อไปนี้  

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯให้ความสำาคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้นที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่ง

กำาไรของบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯอย่างเพียงพอ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความเห็น การแต่งตั้ง

หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือการแก้ไขข้อ

บังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ การลด โดยจะไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่ง

เสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 

 แนวปฏิบัติ

1.1 จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีใน แต่ละปี โดยบริษัทฯ

จะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระ

ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วง

หน้าเป็นเวลา ติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยกำาหนดให้ในแต่ละวาระการประชุมมีความเห็น

ของคณะกรรมการประกอบไปด้วยและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้

1.2 บริษัทฯได้ดำาเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม คำาถามสำาหรับการประชุมผู้ถือ

หุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้

ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ https://www.globalhouse.co.th/service/mianinv

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ

แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

1.4 บริษัทฯจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้ง

ชี้แจงสิทธิและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมเพื่อ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน

1.5 บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯได้ทำาการติดต่อประสานงานเพื่อ

อำานวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.6 ในการลงคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยการนำาระบบบาร์โค้ดมาใช้

ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีตัวแทนป็นสักขีพยานในการนับ

คะแนนเสียงและเปิดเผยไว้ในรายงานให้ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก

เสียงในทุก ๆ วาระ

1.7 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนใน

ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและวาระอื่นๆที่ยังไม่ได้ลงมติ

1.8 ในการประชุม ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำาถามในวาระต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

https://www.globalhouse.co.th/service/mianinv


บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

9คู่มือการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

1.9 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง

กรรมการ ได้กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

1.10 บริษัทฯ ได้ทำาการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนและจัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนินการของ 

บริษัทฯ โดยกำาหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น

หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง และคณะกรรมกา

รบริษัทฯได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ

ลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้

เปิดเผยเพื่อทำาการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำาเสนองบการเงินประจำางวดต่อสำานักงาน 

กลต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

 แนวปฏิบัติ

2.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและคำาแนะนำาในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบ

ฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติ

เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการและจะได้รับข้อมูลหรือเอกสารทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบ

ฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วน

เหมาะสมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา

2.2 บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้

ถือหุ้นตามจำานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.3 บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อ

เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัท

2.4 บริษัทฯ ได้จัดให้มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

(รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) และรายงานประจำา

ปี (56-2)

2.5 บริษัทฯ ได้กำาหนดบทลงโทษให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือการนำาข้อมูลของบริษัทฯ 

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ในกรณีที่ข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงได้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คณะ

กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน กลต. 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ คำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่   ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้

บริหารของบริษัทฯ หรือ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ตระหนักดี

ว่าการสนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินงาน และ

พัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทฯมีการเติบโตและขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทฯจะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

และเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
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 แนวปฏิบัติ

3.1 บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงการ

เจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี การเปิดเผยข้อมูลอย่าง

โปร่งใส

3.2 บริษัทฯ จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคลคลให้เกิดประโชน์สูงสุด โดยการจัดการฝึกอบรมเพื่อ

ยกระดับฝีมือของพนักงานในทุกระดับ ให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำางาน เพราะบริษัทฯ 

ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรหลักที่มีความสำาคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทจึงปฏิบัติต่อ

พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามค่างานและผลการปฏิบัติงาน

3.3 บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเหมาะสมตามความรู้ 

ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน

3.4 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้า และคำามั่นที่ให้ไว้

กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

3.5 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณ ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า โดยไม่

ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉลเพื่อเป็นการทำาลายคู่แข่ง

3.6 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

ทำาการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว

3.7 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน และ

ควบคุมให้มีการชำาระคืนเงินกู้ให้กับเจ้าหนี้ตามกำาหนดเวลา พร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

อย่างครบถ้วน

3.8 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งสำานักงานของบริษัทฯ โดยมีการรณรงค์ให้

ประหยัดพลังงาน รวมถึงการดำาเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม

3.9 บริษัทฯ เปิดช่องทางการติดต่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถซักถามข้อสงสัย และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติ

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้ผู้มี

ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงรายงานทางการ

เงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท (Whistle Blow) ดังนี้

    จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ secretary@globalhouse.co.th

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

    จดหมายธรรมดา  เลขานุการบริษัท บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

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

    โทรศัพท์   043-519777 , 043-519596   

    โทรสาร   043-519649

3.10 บริษัทฯ จัดทำานโยบายและมีแนวทางในการต่อต้านคอร์รัปชันสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ให้ความ

สำาคัญต่อการมีจิตสำานึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีขั้น

ตอนการดำาเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ

3.11 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่สนับสนุนการดำาเนินการที่มี

ลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กำาหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้หากบ

ริษัทฯ พบการระเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ จะดำาเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือ

หยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิด

mailto:secretary@globalhouse.co.th
http://www.globalhouse.co.th/
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ตามหลัก

เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้สียทุกกลุ่มมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีความเท่าเทียมกัน

 แนวปฏิบัติ 

 

4.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทำารายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงานของบริษัทตาม

ที่กฎหมายกำาหนด ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

4.2 บริษัทฯมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ที่มีความสำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบ

ริษัทฯ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของ   บริษัทฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

ตามข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล

4.3 บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานประจำาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี(56-1) 

• บทบาทหน้าที่และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการทุกชุด

• การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

• รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

• ข้อมูลประวัติ และการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

• นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

• นโยบายเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์

4.4 บริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทโดยมีเนื้อหาสำาคัญ ดังนี้

• นโยบายการกำากับดูและกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ

• โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

• โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

• วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

• รายงานประจำาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี(56-1)

• งบการเงิน

• เอกสารอื่นที่เผยแพร่ เช่น นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการดูแลพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับสังคม 

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์

4.5 บริษัทฯจัดให้มีผู้ที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์และเปิดเผยช่องทางในการติดต่อโดยชัดเจนที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท 

www.globalhouse.co.th/Contactinvs/contract_inv
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมีบทบาทในการกำากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นระยะยาว และ

รับผิดชอบผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น

 แนวปฏิบัติ

5.1 คณะกรรมการบริษัท

  โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับ

บริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและ แผนการดำาเนินธุรกิจ อีกทั้งยังให้ความสำาคัญกับระบบ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

  ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 3 ท่าน กรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำานวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน

มากกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำาหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการ

บริหารงาน ของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่

และความรับผิดชอบในการดำาเนินการ ของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัท รวมทั้งให้มีการพิจารณา ทบทวน กลยุทธ์ เป้าหมายในการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกปี

2) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อ

องค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำาเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3) คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องพิจารณาและกำาหนดแผนกการดำาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำาปีให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำาเนินงานที่

เหมาะสม รวมถึงการวิเคระห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4) คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องติดตามดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำา

เนินงาน โดยกำาหนดให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนิน

งานของธุรกิจ ให้คำานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ

ของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อ

บังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

6) คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำากับดูแลและสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท 

ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

7) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนระบบการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ และการนำาเทคโนโลยี

มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยให้ปฏิบัติอยู่ในพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม
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9) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคน

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

อย่างสม่ำ�เสมอ

10) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาแผนพัฒนาและสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกำากับดูแลให้มี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำาทุกปี

11) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และรายบุคคล

เป็นประจำาทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้า

ร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

13) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีหน้าที่เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งที่มีการจัดประชุม เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่

สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทรับทราบล่วง

หน้าก่อนการประชุม 

  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1) กำากับดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

2) กำากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี

จริยธรรม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี

3) กำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

ทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

4) เป็นผู้นำาคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียง

พอโดยควบคุมและดำาเนินการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจ อย่างมี

ประสิทธิภาพ

5) เป็นผู้นำาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาส 

แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจใน 

การดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดการประชุมคณะกรรมการ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และ

กรรมการแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี

2) การประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทจะทำาเอกสารประกอบ

การประชุมส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล

อย่างเพียงพอ

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำาเป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมูล คำาปรึกษาและบริการต่าง ๆ

เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
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5) ในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาใน

การประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

  การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

  บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะ

กรรมการบริษัทฯ จะทำาหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารจะทำาหน้าที่บริหาร

งานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงไม่ใช่บุคคลคน

เดียวกัน

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดำาเนินงานที่สำาคัญอย่างรอบคอบและ 

มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่มี

ความรู้ด้านการบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีความ

รู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำางานด้านบัญชีหรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยทำาหน้าที่สอบทานการดำาเนินงานให้ถูกต้องตาม 

นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานและ

การพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สากลกำาหนด รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบุคมภายใน 

ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง

ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำานักงานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติการ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี เป็นประจำาสม่ำาเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมกับผู้สอบบัญชี 

โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำานวน 3 ท่าน โดยคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

ด้านการสรรหา 

  ทำาหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ามาเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มีองค์

ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำานึงถึงความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เช่น ทักษะ 

ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

  ทำาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอเป็น

นโยบายค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท โดยได้เปรียบเทียบระดับค่าตอบแทนกับบริษัทอื่นๆในการประกอบ

ธุรกิจอย่างเดียวกัน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูง โดยเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี

  ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อสรรหาพิจารณา 

และเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
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5.3 กรรมการอิสระ

  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

  

  กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำาเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำาเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

โดยบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับ

รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทและต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย

ใน มาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

อย่างรอบคอบ แล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

และการให้ความอิสระ

4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้บุคคลที่

จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรม

บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติ

สนิทของบุคคลดังกล่าว

7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

5.4 การกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ ได้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจ

ได้ว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนด

ให้กรรมการสามารถ ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นจะต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน 

5.5 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ ได้กำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการดำาเนินงานของบริษัท 

ได้เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับ

ผิดชอบของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำาหนดค่าตอบแทนดังกล่าว และนำาเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำาเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละปีและได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี

ของบริษัท
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  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (CEO)

  ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับจากบริษัท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพ 

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

  การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท 

  บริษัทได้ทำาการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำาทุกปี โดยทำาการ

ประเมินใน 2 รูปแบบ คือ แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ และแบบประเมินรายบุคคล (แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ) 

  การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจาก

ผลการดำาเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ความสามารถในการพัฒนุรกิจและ

การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานของธุรกิจในแต่ละปี ประกอบกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

5.7 การพัฒนาคณะกรรมการบริษัท

1) บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความ

รู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ท่าน โดยมอบหมายให้เลขานุการกรรมการ

บริษัททำาหน้าที่ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรมและการสัมนาต่างๆ

2) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ามาใหม่ เพื่อให้กรรมการ

ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงโครงสร้างและธุรกิจของบริษัท โดยมอบเอกสารข้อบังคับบริษัท 

คู่มือการกำากับดูแลกิจการ ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ 

รวมถึงการส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำาทุก

ปีถึงสิ่งที่ได้ดำาเนินงานไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไป 

5.8 การแต่งตั้งและวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

  การแต่งตั้งกรรมการ

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำาหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ

ดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่

จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัท

จะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติเลือกตั้ง

กรรมการ จะต้องผ่านมติอนุมัติเห็นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

• บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

  วาระการดำารงตำาแหน่ง

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม (1 / 3) ของ

จำานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับ 

1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งได้อีก
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• กรรมการจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำาสั่งให้ออก

• บริษัทได้กำาหนดจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำานวน 10 คนโดยแต่ละคนจะ

มีวาระการดำารงตำาแหน่งวาระละ 3 ปี

• กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับจากวาระแรกที่ได้รับคัดเลือกเป็น

กรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

เลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นผู้มีความ

รู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สามารถให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจได้

5.9 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำาแหน่ง

  บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาดำารงตำาแหน่งบริหารงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำานาญ ความเป็นมืออาชีพและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่ง เพื่อเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งบริษัทได้มี

กระบวนการสรรหาผู้บริหาร โดยเริ่มต้นจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่ในด้านบริหารจัดการ 

5.10 การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  การบริหารจัดการความเสี่ยง

  การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำาคัญที่จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่

กำาหนดไว้ได้ ซึ่งนำาไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน คณะ

กรรมการบริษัทได้จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำาหน้าที่กำากับ

ดูแล ควบคุม และประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำา 

  การควบคุมภายใน

  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการจัดทำาคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็น

ลายลักษณ์อักษร กำาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำานาจดำาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้

อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบ การสอบทาน ความเหมาะสมและการมี

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่บริษัทจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำาและ ทบทวนระบบควบคุม ทั้งด้านการดำาเนินงาน การรายงาน

ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่

มีความเป็นอิสระ ทำาหน้าที่ตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบ
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และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน

ส่วนที่

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณทางธรุกิจ
1. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

3. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

5. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

6. จรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

7. จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน 

8. จรรยาบรรณว่าด้วยความเป็นกลางทางการเมือง

9. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวดที่ 2 ข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน
1. การมีภาวะผู้นำา

2. การมีความซื่อสัตย์สุจริต

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

4. การรักษาทรัพย์สิน

5. การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

6. การเป็นพลเมืองดี

หมวดที่ 3 การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน
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ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

 บริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ โดยยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส มีความตั้งมั่นในความยุติธรรม ความมีคุณธรรม 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำางานในฐานะตัวแทน 

ของบริษัทฯ ดังนี้

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการ

ดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

 แนวปฏิบัติ

1.1 กำาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยง

ของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจรณาความเหมาะสมอย่างรอบครอบ

1.3 บริษัทฯจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำาหนดราคาและเงื่อนไข

ต่างๆกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะ

เวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

1.4 ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ต้องไม่ดำาเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำาให้

บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ กิจกรรมใดๆที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม

1.5 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดดำาเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิด

ขึ้นดังกล่าว ควรมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

2. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

  คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและผู้ถือหุ้น 

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

 แนวปฏิบัติ

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำาการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะ

เวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำาส่งงบการเงินประจำางวดต่อสำานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน
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2.2 กำาหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานเดียวท่ีทำาหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสำานักงาน ก.ล.ต. โดยผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของบริษัทฯจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลา

อันควร

2.3 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

2.4 ผู้บริหารและพนักงานที่มีหน้าที่นำาข้อมูลภายในไปใช้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟัง บันทึกเสียง ไม่ควรสนทนา

ในที่สาธารณะผ่านเครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันนำาไปสู่การเปิดเผยต่อผู้อื่นได้

2.5 ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดการ จัดเก็บ และแยกแยะรายละเอียดข้อมูลภายในให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

อย่างเคร่งครัด

2.6 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯต่อผู้ที่ไม่มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบข้อบังคับหรือข้อตกลงทาง

ธุรกิจ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำานาจดำาเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบ

3. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง 

ลูกค้า เจ้าหนี้ ตลอดถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯและบริษัทย่อย ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทฯ

 แนวปฏิบัติ

3.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม โดยคำานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่า

บริษัทในระยะยาว เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและให้สิทธิเท่า

เทียมกัน ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

2) บริษัทฯ ได้นำาเสนอรายงานทางการบัญชี การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและ 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเป็นไปตามมาตรฐาน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยสม่ำาเสมอ

3) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใด ๆของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ

ดำาเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

3.2 การปฏิบัติต่อพนักงาน

1) บริษัทฯ มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้

ความรู้เพื่อยกระดับฝีมือของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำางาน

2) การแต่งตั้งและโยกย้าย บริษัทกระทำาด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 

และการประเมินงานของพนักงานในแต่ละปี

3) การกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ซึ่งเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ

และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

4) บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะต่อพนักงาน

5) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ทำากิจกรรม

ร่วมกัน

6) บริษัทฯ ได้เปิดช่องร้องเรียนให้กับพนักงาน โดยพนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนได้ ผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทและจะรักษาข้อมูลพร้อมทั้งไม่เปิดเผยประวัติของผู้ที่ให้ข้อมูล
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3.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด มีความ

โปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ในกรณีที่คู่ค้า มีผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือหุ้นเป็นญาติหรือบุคคล

ผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นของบริษัทฯ 

ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที เพื่อให้หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดซื้อ

จัดจ้างนั้น

2) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขทางการค้า และ

คำามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

3) บริษัทฯไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

4) บริษัทฯไม่ดำาเนินการใด ๆ ที่อันเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อคู่ค้า

3.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

1) ปฏิบัติฯ ต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง

2) บริษัทฯจะไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจำาเพราะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วย

กฎหมาย เช่น การโจรกรรม การขโมย หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จาก

ลูกค้าหรือบุคคลอื่น

3) ไม่ทำาลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต

3.5 การปฏิบัติต่อลูกค้า

1) บริษัทต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

2) บริษัทต้องจัดหาสินค้าที่ดีและมีบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

3) ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และทำาความเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้ข้อมูลที่

ครบถ้วนถูกต้องแก่ลูกค้า

4) ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำาความเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยละเอียดก่อนเสนอสินค้าหรือ

บริการต่อลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจใฝ่หาข้อมูลความรู้อยู่

เสมอ และสั่งสมประสบการณ์ในการทำางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความพอใจให้กับลูกค้า

5) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติลูกค้า และใช้วาจาที่อ่อนน้อม สุภาพต่อลูกค้า

อยู่เสมอ

6) ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ให้ความสำาคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่ 

อันส่งผลให้งานบริการมีคุณค่า และมีประสิทธิภาพอันนำาไปสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ

7) ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจและข้อคิดเห็นของลูกค้าตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ

ลูกค้า

3.6 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารจัดการเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินและ

ควบคุมให้มีการชำาระคืนเงินกู้กับเจ้าหนี้ตามกำาหนดเวลาพร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อ

ตกลงอย่างเคร่งครัด

3.7 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

1) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆที่ตั้งสำานักงานของบริษัทโดยมี

การรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการดำาเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม่เกิดความเสีย

หายต่อสังคม
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2) ผู้บริหาร และพนักงานพึงมีส่วนร่วม หรือจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม

3) ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา 

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพยายามให้บริษัทฯ สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำาที่จะก่อให้เกิดอันตราย หรือมลภาวะต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง

4. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจที่จะให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงความสำาคัญของการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิด

ความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป   

แนวปฏิบัติ

4.1 บริษัทฯมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังนี้

1) กรรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและต้องไม่กระทำา

หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อธุรกิจการค้าหรือ

บุคคลใดๆ ที่ทำาธุรกิจกับบริษัทฯ

3) กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของจากบุคคลที่มาติดต่อเพื่อทำาการค้า  

คู่ค้า หรือผู้ที่ทำาธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการให้หรือรับตามเทศกาล ประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า

4) ให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการไปเลี้ยงรับรองหรือรับการเลี้ยงรับรองจากบุคคลที่เป็นคู่ค้า ผู้ที่มาทำาธุรกิจ

กับบริษัทอยู่แล้ว หรือผู้ที่กำาลังเจรจาทำาธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร และการเลี้ยงนั้นจะมีลักษณะ

เป็นการเลี้ยงตามปกติของการเลี้ยงรับรองทั่วไป

5) พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ 

ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ผ่านทางช่องทางที่กำาหนด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่าง ๆ

6) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดย

ใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่กำาหนดไว้ใน

คู่มือนโยบายการกำากับดูแลกิจการ เรื่อง การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะฯ

7) ผู้ที่กระทำาคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำาผิดข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน 

ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย  

หากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย

8) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ 

ที่เกี่ยวกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

9) บริษัทจะได้กำาหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยให้มีหน่วยงาน 

รับผิดชอบในการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมตรวจสอบเพื่อให้เกิด 

ความมั่นใจว่าการดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปโดยได้รับการตอบสนองจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

10) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่ันว่าการคอร์รัปช่ันเป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการ 

ทำาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

4.2 บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

รับทราบและถือปฏิบัติโดยรายละเอียดปรากฏบน website ของบริษัทฯ



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

23คู่มือการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

4.3 หากพบการกระทำาทุจริตคอร์รัปชั่นในบริษัทโดยบริษัทได้จัดช่องทางการติดต่อ และร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่ม ในเรื่องที่อาจเกิดปัญหากับบริษัท โดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท (Whistle Blowing) ผ่านทาง  Web Site ของ

บริษัท ในหัวข้อหลักการกำากับกิจการที่ดี แจ้งเบาะแสการกระทำาผิด 

5. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

 บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่สนับสนุนการดำาเนินการท่ีมีลักษณะ

เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้หากบริษัทพบการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทจะดำาเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการ

ละเมิด 

 แนวปฏิบัติ

5.1 บริษัทมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

5.2 ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเภทสินค้าHouse Brand เพื่อรักษาผลประโยชน์ และป้องกันการละเมิดจาก

บุคคลอื่น 

5.3 พนักงานของบริษัทต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำาผลงานของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

5.4 ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

6. จรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

 ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิด ไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ บริษัทฯ หากการรับนั้นอาจ

ทำาให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียง หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯได้ 

 แนวปฏิบัติ

6.1 ผู้บริหาร พนักงาน และญาติหรือผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับร่วมกิจกรรมสังคม กิจกรรมกีฬา 

การเลี้ยงรับรอง ของกำานัล ของขวัญ หรือสินน้ำาใจ เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น จากบุคคลที่ร่วมธุรกิจด้วย

6.2 หากเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหาร และพนักงานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวัญ เพื่อการโฆษณาทางธุรกิจหรือ

ตามขนมธรรมเนียมประเพณีนิยมได้ หากผลประโยชน์ หรือของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 (ห้าพันบาท) ในกรณี

ที่ของขวัญนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 (ห้าพันบาท) ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร และนำาผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัทฯ

6.3 กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปร่วมงานเลี้ยงของคู่ค้า หรือเดินทางไปอบรม ดูงานนอกสถานที่ 

และได้รับผลประโยชน์หรือของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000 (ห้าพันบาท) ไม่ว่าจะได้มาจากการชิงโชค จับฉลาก หรือรับ

ของที่ระลึก ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น
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7. จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน 

 บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

ซึ่งกระทำาในนามบริษัทจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามขั้นตอนระเบียบของบริษัทและถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งต้องมั่นใจว่าเงิน

บริจาค หรือเงินสนับสนุนจะไม่ถูกนำาไปใช้เพื่อการติดสินบน

 แนวปฏิบัติ 

7.1 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งกระทำาในนามบริษัท 

ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามขั้นตอนระเบียบของบริษัทและถูกต้องตามกฎหมาย

7.2 บริษัทฯกำาหนดอำานาจดำาเนินการในการบริจาค และการให้เงินสนับสนุนอย่างชัดเจน มีการเก็บหลักฐานการอนุมัติ และ

บันทึกบัญชีโดยฝ่ายบัญชีและการเงิน  

8. จรรยาบรรณว่าด้วยความเป็นกลางทางการเมือง

 บริษัทฯ เคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ

จะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ส่งเสริมสนับสนุนความรุนแรงทุกชนิดทุกประเภท 

 แนวปฏิบัติ 

8.1 ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อำานาจหน้าที่ชี้ชวน กดดัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน

กิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกขององค์กรทางการเมือง 

8.2 ไม่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง หรือสนับสนุนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่สนับสนุนทางการเงิน และการสนับสนุน

อื่นใดต่อกลุ่มการเมืองใด ๆ 

9. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 บริษัทจัดให้มีเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ โดยกำาหนดให้พนักงานของบริษัทใช้อย่างถูกต้อง 

และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 แนวปฏิบัติ

9.1 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องใช้ระบบการสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยความรับผิดชอบและต้องไม่ก่อให้เกิดความ

แตกแยก ความเดือดร้อนรำาคาญ การทำาให้ผู้อื่นเสียหาย การทำาลายขวัญ หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที่

ทำางาน 

9.2 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด

9.3 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอีเมลล์ได้อย่างถูกต้อง โดยคำานึงถึงการรักษา 

ความปลอดภัย การไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง รักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

9.4 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯต้องใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อต่อเพื่อการดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่นำาไปใช้งานเรื่องส่วนตัวที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำางานหรือการดำาเนินธุรกิจ
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หมวดที่ 2 ข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน

 บริษัทฯกำาหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำาหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำางาน ดังนี้ 

1. การมีภาวะผู้นำา 

 ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำาที่เหมาะสม และประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจน

เป็นประโยชน์สำาหรับการบริหารจัดการของบริษัทฯ 

 แนวปฏิบัติ

1.1 ผู้บริหารต้องแสดงวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำาในการบริหารงาน มีความสำานึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผลของการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของสังคม รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และพนักงาน 

ในบริษัทฯ

1.2 ผู้บริหารต้องดำาเนินการตรวจสอบการร้องเรียน ร้องทุกข์ของผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและ 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารอาจไม่ดำาเนินการใดๆ ในการร้องเรียน ร้องทุกข์ โดย

วิธีการของบัตรสนเท่ห์ก็ได้

1.3 ผู้บริหารต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำาในหมู่พนักงาน อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาบริษัทฯ

1.4 ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม 

2. การมีความซื่อสัตย์สุจริต 

 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด 

 แนวปฏิบัติ 

2.1 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้อำานาจหน้าที่ของตนในการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่น

2.2 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่จงใจ ทำารายงานหรือบันทึกที่เป็นเท็จหรือผิดพลาด รวมทั้งต้องไม่จงใจปิดบัง หรือเสนอ

ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือผิดพลาด ต่อบริษัทฯ เมื่อพบรายงานหรือบันทึกที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต้องรายงานให้ 

ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

2.3 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องใช้เวลาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีประสิทธิผลตามที่กำาหนดไว้ตามระเบียบ

ข้อบังคับ รวมทั้งไม่กระทำาหรือชักจูงเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งมีความสำานึกในหน้าที่

และมีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ 
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3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับในการ

ทำางานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำาใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ 

 แนวปฏิบัติ 

3.1 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือเพิกเฉย ต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำาสั่งของบริษัทฯ 

รวมทั้งคำาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา

3.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ผลิต หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง ไม่ว่าเพื่อการใช้เองเพื่อการจำาหน่าย หรือเพื่อ

บุคคลอื่นใด 

4. การรักษาทรัพย์สิน 

 ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของบริษัทฯ 

เท่านั้น และไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 

 แนวปฏิบัติ

4.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่นำาเอาไปใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือจำาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของ บริษัทฯ  โดยไม่ได้รับ

อนุญาต ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่าหรืออยู่ในสภาพใดก็ตาม

4.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เจตนาทำาให้เสียหาย ก่อวินาศกรรมหรือทำาลายทรัพย์สินของบริษัทฯ

4.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือกิจการภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากผู้บังคับบัญชา

4.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็น

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ 

5. การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือมีความเคารพซึ่งกันและ

กัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกันในการทำางาน 

 แนวปฏิบัติ 

5.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน อันเป็นการก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี และพึงละเว้นจาก

การนำาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

5.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทำาการใด ๆ อันเป็นการละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงาน หากพบหรือทราบว่ามีการละเมิด

ทางเพศในระหว่างผู้ร่วมงานต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

5.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องเป็นผู้มีวินัย ไม่ว่ากระทำาการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติกับ 

ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ มีน้ำ�ใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี
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6. การเป็นพลเมืองดี 

 ผู้บริหารและพนักงาน พึงทำาหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

 แนวปฏิบัติ 

6.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ประพฤติตนเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น พูดจาลวนลามทางเพศ กระทำาตนเป็นอันธพาล มีหนี้

สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน หรือกระทำาการใด ๆ อันส่อให้เห็น

ว่าเสื่อมเสียในด้านศีลธรรม

6.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่พกพาอาวุธมาในที่ทำางาน เว้นแต่ กรณีจำาเป็นเพื่อความปลอดภัยของ บริษัทฯ และพนักงาน 

จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
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หมวดที่ 3 การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน

 เพื่อให้ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน มีผลเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเปิด

โอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดกฎหมาย โดยกำาหนด

ให้เลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนและกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยรายงานต่อกรรม

การอิสระ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังนี้

1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  secretary@globalhouse.co.th

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

  จดหมายธรรมดา เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

     บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) 

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

2. กระบวนการดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

 บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้าง

ความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

2.1 ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม

2.2 ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณา

เรื่องร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง เป็นต้น

2.3 มาตรการดำาเนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนนำาเสนอกรรมการอิสระ เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำาหนดมาตรการดำาเนินการ

เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

2.4 การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำาคัญ

ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ / หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส บริษัทฯ จึงกำาหนดมาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียนตามเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ทั้งนี้ หากเห็นว่าอาจกระทบต่อหน้าที่การงาน หรือเห็นว่าการเปิดเผย

นั้นจะไม่ปลอดภัยแต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำาให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้

ทราบ

3.2  ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ คำานึงถึงความปลอดภัย โดยได้กำาหนดมาตราการคุ้มครอง

พนักงานที่ร้องเรียน และ / หรือ ผู้ให้ข้อมูล และ / หรือ ความร่วมมือ ในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครอง

จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติ

งาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน

4. ความสำาคัญและแนวทางปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน
 ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางานฉบับน้ีเป็นวินัยซ่ึงผู้บริหารและพนักงานต้องทำาความเข้าใจ
และยึดมั่นปฏิบัติ และไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานกระทำาการใดๆที่เป็นการขัดต่อข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อ
พึงปฏิบัติในการทำางานนี้ หากเกิดความไม่ชัดเจน หรือเกิดปัญาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงาน
ควรปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาตามลำาดับขั้น เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขหรือหาข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

mailto:secretary@globalhouse.co.th
http://www.globalhouse.co.th/
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5. บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน

 หากผลการสอบสวนของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ตามข้อร้องเรียนในข้อ 2 พบว่าผู้บริหารหรือพนักงานกระทำา 

ความผิดจริง บริษัทฯ จะดำาเนินการลงโทษทางวินัย โดยใช้มาตรการที่กำาหนดไว้ในส่วนที่ 1 (ข้อบังคับการทำางาน) ในหมวดที่ 10 (วินัย

และโทษทางวินัย) มาบังคับใช้ อันได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และ

เลิกจ้าง ตามลำาดับ ส่วนรายละเอียดอื่นให้นำาเอาระเบียยตามหมวดดังกล่าวมาบังคับใช้



04
ภาคผนวก

ส่วนที่

•	 บทนิยาม
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

บทนิยาม

1. บทนิยาม

  

• บริษัทฯ หมายถึง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) (Siam Global House Public Co.,Ltd.) และ

บริษัทย่อย และให้หมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอำานาจให้กระทำาแทนบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำางานแทน

ผู้มีอำานาจกระทำาการแทนของบริษัทฯ

• บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทอื่นใดที่บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) อาจเข้าถือหุ้นในอนาคตจนครบ

เกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนดที่จะเข้าข่ายเป็นบริษัทย่อย   

• ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปของบริษัทฯ

• ผู้บังคับบัญชา หมายถึง พนักงานซึ่งมีอำานาจหน้าที่ในการสั่งการ มอบหมายงาน กำากับ หรือควบคุมการทำางานให้

เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมตลอดถึงการมีอำานาจใช้มาตรการทางวินัยลงโทษพนักงานของบริษัทฯได้

• พนักงาน หมายถึง พนักงานประจำาที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว พนักงานทดลองงาน และพนักงานตาม

สัญญาจ้าง

• บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนนี้

1)  บุคคลที่มีอำานาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้หมายรวมถึงกรรมการของนิติบุคคล

นั้นด้วย

2)  คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม 1)

3)  นิติบุคคลที่บุคคลตาม 1) หรือ 2) มีอำานาจควบคุมกิจการ

4)  บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหหนด

• ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคล และ / หรือ นิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง 

ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม เป็นต้น

• ทรัพย์สิน หมายถึง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ สิทธิ สิทธิบัตร ตลอดจน 

สิ่งประดิษฐ์และสินทรัพย์ทางปัญญาอื่นใดของบริษัทฯ

• ข้อมูลจำาเพาะ หมายถึง ข้อมูลที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เป็นข้อมูลที่รู้ในวงจำากัดและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจาก 

ผู้มีอำานาจ ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูล

ทางบัญชี แผนการเงิน แผนธุรกิจ แผนการตลาด โปรแกรมวิธีการพัฒนา การสร้างสรรค ์เป็นต้น

• จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง แนวทางปฎิบัติที่ดีในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน อันจะนำาองค์กรไปสู่การมีระบบกำากับดูแลกิจการที่ดี

• การยึดหลักนิติธรรม หมายถึง การตัดสินใจและการดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือ 

ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง (Rules of Law)

• ความยุติธรรมและความมีคุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง

• ความมีคุณธรรม หมายถึง ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติโดยอยู่บนพื้นฐานหลักของความเป็นธรรม และคุณธรรม 

(Fairness and Morality)

• ความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใสในการตัดสินใจ และวิธีการดำาเนินงานที่สามารถเปิดเผยให้สาธารณชน 

รับทราบ และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมาย (Transparency)

• ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ จารีต

และศีลธรรมอันดีงาม (Integrity)
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32 คู่มือการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

• ความสำานึกในหน้าที่ หมายถึง การตระหนักในหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ 

(Responsibility)

• ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง การยอมรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบ 

(Accountability)

• ความมีวิสัยทัศน์ หมายถึง การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว 

และมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision)

2. คู่มือพนักงานฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำาคัญ ได้แก่

2.1 ข้อบังคับการทำางาน

2.2 ระเบียบงานบุคคล

2.3 จรรณยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน (Code of Conduct) และให้ใช้บังคับนับนับแต่วันที่ประกาศ 

เป็นต้นไป 

3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับการทำางานฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำาหนดตามคู่มือ 

ฉบับนี้แทน

4. ในกรณีที่ข้อบังคับการทำางาน ระเบียบงานบุคคล และข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน 

ในคู่มือฉบับนี้มิได้กำาหนดไว้โดยชัดแจ้ง ให้ถือเอากฎหมาย กฎระเบียบหรือคำาสั่งอื่นใด ทางด้านแรงงานของรัฐเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ

5. ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน ในคู่มือฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างระหว่าง 

บริษัทฯ และพนักงาน
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