หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
Good People • Good Products • Good Society

คนดี • สินค้าดี • สังคมดี

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน)
600/4 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 02-676-2727-39, 038-480-086-9 แฟกซ์. 02-676-2726, 038-480-139 http://www.snjinter.com

THE GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE
PRINCIPLES

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน)
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

........................................................................................................
• นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
• หลักการกำ�กับดูแลกิจการ 5 หมวด
• จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
• จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

2
4
11
32

หลั
กการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
......................................................................................................
คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard
(ASEAN CG Scorecard) ประกอบด้วย
1. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
2. หลักการกำ�กับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
		 ผู้บริหาร และพนักงาน
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นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ
................................................................................................
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำ�นาจและระบบการควบคุม
ภายในทีม่ คี วามเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับ
การเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดี
และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
ในระยะยาว
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ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อให้
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำ�หลักการกำ�กับดูแล
กิจการ จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน  ไปปฏิบัติในการดำ�เนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ดำ�เนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำ�หนดอำ�นาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน     
4. ดำ�เนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่
เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำ�เนินการให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
ตราบเท่าที่ ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำ�นึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วย
ความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อ
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล  
โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
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สิทธิของผู้ถือหุ้น
(Rights of Shareholders)
...................................................................................................................

หลักการกำ�กับดูแลกิจการ
แบ่งเป็น 5 หมวด
........................................................................
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1.1 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผูถ้ อื หุน้   
ไม่มีการกระทำ�ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำ�หน้าที่
ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ไม่วา่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน    
ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงาน
และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำ�ถาม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม
และการส่งคำ�ถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม   
โดยมีค�ำ ชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทัง้ สถานที่
จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมั ติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
เป็นประจำ�ทุกปี มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
1.5 คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เลือกตัง้
กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็น
อิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริษทั เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อม
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำ�การถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.7 คณะกรรมการบริษทั จัดทำ�รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอน
การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริหารทีม่ าประชุม
และลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำ�ถามคำ�ตอบ ไม่มกี ารเพิม่ วาระ
ที่ ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษทั
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(Equitable Treatment of Shareholders)
..............................................................................................................

การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
(Role of Stakeholders)
...................................................................................................................

2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบั ติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน     
โดยหุน้ ประเภทเดียวกันมีสทิ ธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2.2 คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้  
และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้น
2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น    
โดยส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณา
ล่วงหน้า โดยได้จัดทำ�ฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
2.6 คณะกรรมการบริ ษั ท กำ � หนดนโยบายการป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในและมี
มาตรการป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองและ
ผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ซึ่งอยู่ ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  
2.7 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร รายงานการมีสว่ นได้เสีย
ของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ    
โดยคำ�นึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบั ติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
จึงได้กำ�หนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบั ติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม   
ตลอดจนคำ�นึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบทางสังคม  
โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำ�ปี
3.3 คณะกรรมการบริษัทดำ�เนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  
ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครอง
พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส  ในเรื่องที่อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือ
เรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparency)
...................................................................................................................
4.1 คณะกรรมการบริษัทกำ�กับดูแลให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญอย่างถูกต้อง
โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ สารสนเทศทีร่ ายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ ไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษทั
ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน
7

4.2 คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการทำ � หน้ า ที่
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(Responsibilities of The Board)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
5.1 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย  
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำ�กัดเพศ และมี
คุณสมบั ติตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ ไม่ ได้เป็นกรรมการ
บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจที่บริษัทดำ�เนินกิจการอยู่
มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
5.2 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่ส�ำ คัญ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำ�หนดวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่ง ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่ตามกฎหมาย และตาม
ที่ ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบั ติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้
ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้  
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง
5.10 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณา
วาระต่างๆ จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
5.11 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น
5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ ไม่เป็นผู้บริหารมี
โอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
5.14 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ทุกท่านเข้าถึงสารสนเทศ
ที่จำ�เป็น เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่น
ที่ ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำ�หนด และในกรณีที่จำ�เป็น
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา  หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์     
ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมผ
ี ลและปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำ�การซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
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5.17 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะมีหน้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำ�เนาให้เลขานุการบริษทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
5.18 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ต้องรายงานการมีสว่ น
ได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการประเมินผลงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ
บริษัท
5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำ�ปี
5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำ�เนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่
กรรมการแต่ละคณะ ตามอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับ
ที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดนโยบายในการสืบทอดตำ�แหน่งของพนักงานใน
หน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น
5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำ�แหน่งใน
บริษัทเป็นครั้งแรก
5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
5.26 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการติดตามและประเมินการกำ�กับดูแลกิจการ
ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ

1

ความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
.................................................................................
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1.1

ผู้ถือหุ้น

..............................................................................................................
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย
กำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม
2. ดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำ�ไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำ�คัญทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตาม
เหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำ�การใดๆ ที่มีลักษณะ
เป็นการจำ�กัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
ในรายงานประจำ�ปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
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9. อำ�นวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ  
ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ที่ ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมผ
ี ล
และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.2

ลูกค้า
...................................................................................................................
คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า
เป็นกุญแจสำ�คัญ อันนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำ�หนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจด้านผลิต จำ�หน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำ�เนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำ�การใดๆ   
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำ�ไปใช้
เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ ไม่สุจริตจาก
ลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้า
เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และ
คำ�ร้องเรียน พึงได้รับการเอาใจใส่และดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม

1.3

คู่ค้า

1.4

คู่แข่ง
...................................................................................................................
คณะกรรมการบริษัทดำ�เนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำ�หนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำ�นึงถึง
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ
ที่บริษัทเข้าไปดำ�เนินธุรกิจ
2. ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

..............................................................................................................
คณะกรรมการบริษทั ปฏิบัตติ อ่ คูค่ า้ ด้วยความเสมอภาคและคำ�นึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกัน โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำ�เนินธุรกิจ
ตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม  
เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคูค่ า้ ไม่น�ำ ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง
หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนา
และเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ในกรณีท่ี ไม่สามารถปฏิบัติได้
ให้รบี เจรจากับคูค่ า้ เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ ให้
เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่
นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

14

1.5

เจ้าหนี้
...................................................................................................................
คณะกรรมการบริ ษั ท ยึ ด มั่ น ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ห ลั ก การและมี วิ นั ย
เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนีม้ น่ั ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำ�ระหนีท้ ด่ี ี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
เป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ ให้เกิดความเสียหาย
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1.6

1.7

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่ง
ความสำ�เร็จของบริษัท โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการทำ�งาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของ
พนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งาน
ของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุ
ทางเพศ สีผวิ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ ไม่ได้เกีย่ วข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาส
ในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการกำ � หนดทิ ศ ทางการดำ � เนิ น งานและการ
พัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มสี วัสดิการและสิทธิประโยชน์ทเ่ี หมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีชอ่ งทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกีย่ วกับการทำ�งาน
ซึง่ ข้อเสนอต่างๆ จะได้รบั การพิจารณาและกำ�หนดวิธกี ารแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการทำ�งานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่จำ�เป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
การทำ�งาน โดยคำ�นึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10.   ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานทุ ก ระดั บ ในการดำ � เนิ น กิ จ กรรมด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริ ษั ท ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยคำ �นึ ง ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น เพื่อธำ�รงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำ�หนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่ดำ�เนินธุรกิจที่ทำ�ให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมใน
ชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นใน
บริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำ�หนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม  
อันเนื่องมาจากการดำ�เนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์
ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐาน
ของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

พนักงาน
..............................................................................................................
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ชุมชนและสังคม
...................................................................................................................
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1.8

1.9

คณะกรรมการบริษทั ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม
โดยมีการกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
โดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวน
และประเมินผลการดำ�เนินงานอย่างสมํ่าเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือ
และความรับผิดชอบในการจัดการสิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4.    ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
มีมาตรการบำ�บัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำ�เนินธุรกิจเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริ ษั ท ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของภาครั ฐ
โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาและทำ�ความเข้าใจในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบัตงิ านและไม่ด�ำ เนินการใดๆ
อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำ�เนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ    
ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อม
..............................................................................................................
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ภาครัฐ
...................................................................................................................
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ความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์
..............................................................................
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
รอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติ
เข้าทำ�รายการ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ กรรมการบริษัท
ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตาม
หลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษทั ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำ�การใดๆ
อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิ
พิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
4. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานซึง่ อยู่ในหน่วยงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน
ห้ามทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินแก่สาธารณชน
5. กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้
รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำ�นาจหน้าที่ อาจมีการ
กำ�หนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำ�คัญของข้อมูล และการให้ข้อมูล
ต้องอยู่ ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย
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การเลี้ยงรับรอง การรับ
หรือการให้ของขวัญ
.....................................................................................
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คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้
ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบั ติ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบั ติ
ตามความเหมาะสมโดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำ�นัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำ�ให้เกิดอิทธิพล
ในการตัดสินใจอย่างหนึง่ อย่างใด หากจำ�เป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำ�นัล
การเลีย้ งรับรอง ตามประเพณีทม่ี มี ลู ค่าเกินกว่าปกติวสิ ยั ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลำ�ดับ
2. กรณี ได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือ
หน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือ
มาตรฐานภายนอกนั้นกำ�หนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ
ของกำ�นัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีทต่ี วั แทน คูส่ ญ
ั ญา หุน้ ส่วน หรือผูอ้ นื่ ใด ทีต่ อ้ งการให้ของขวัญ ของกำ�นัล
หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท  ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยูภ่ ายใต้งบประมาณทีเ่ หมาะสม
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การต่อต้านการทุจริต
การคอร์รัปชั่น
........................................................................
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต
การคอร์รัปชั่นโดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างจิตสำ�นึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลการใช้อำ�นาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วน
เกีย่ วข้องกับการทุจริต การคอร์รปั ชัน่ ต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน กระทำ�การใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง
หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น
ทีส่ อ่ ไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในทางทีม่ ชิ อบ หรืออาจ
ทำ�ให้บริษทั เสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำ�หรือละเว้น
การกระทำ�ใดทีผ
่ ดิ ต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้าทีข่ องตน
5. จัดให้มกี ลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโ่ ปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่
จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการ
แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีท่ ม่ี หี น้าทีต่ รวจสอบทุกเบาะแสทีม่ กี ารแจ้งเข้ามา
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การไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา
......................................................................................
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คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยกำ�หนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่
เกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั และไม่น�ำ ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ดังกล่าวไปใช้หรือให้บคุ คลอื่นใช้โดยมิได้รบั อนุญาต
3.    เคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ ไม่ละเมิดหรือนำ�ผลงานของผูอ้ นื่
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของ
ผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบั ติ หน้าที่ ให้ถือเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว
จะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษทั ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทีเ่ ก็บ
ไว้ในรูปแบบใด
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การไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน
......................................................................
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คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำ�หนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่กระทำ�การใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำ�ไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำ�กัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา
การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มชี อ่ งทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผูท้ เ่ี ชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด
หรือได้รับการปฏิบั ติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และ
คำ�ร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม
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ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
............................................................................
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คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ ด้ า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัย
ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ น ได้ เ สี ย
รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำ�เสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำ�งาน โดยกำ�หนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและ
มาตรฐานการทำ � งานที่ ป ลอดภั ย ในการทำ � งานที่ ส อดคล้ อ งตามความเสี่ ย ง        
ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำ�งาน สภาพแวดล้อม วิธกี ารทำ�งานทีป่ ลอดภัย  
รวมถึงการจัดเครื่องมือ และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน โดยจัดทำ�  ฝึกซ้อมและ
ปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อ
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของบริษทั พนักงาน คูค่ า้ และผูเ้ กีย่ วข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำ�งานทีป่ ลอดภัยทัว่ ทัง้ องค์กร ซึง่ จะช่วยให้เกิดความปลอดภัย
ในการทำ�งานได้อย่างยัง่ ยืน
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1

ความรับผิดชอบในหน้าที่
...................................................................................................................
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้มี
การดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
และดำ�รงตนอยู่ ได้ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำ�หนดจรรยาบรรณ ดังนี้

จรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน
.....................................................................................
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กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั รวมถึง
การเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัตหิ น้าทีโ่ ดยดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบ
และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
โปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ของบริษทั กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ    ให้ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี
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พนักงาน
1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำ�เนินกิจการของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและ
ความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�งาน ระเบียบและประกาศต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติตอ่ ผูม้ าติดต่อด้วยกิรยิ ามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่น�ำ ข้อมูลภายในของบริษทั เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทําธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่
เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำ�สั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำ�งานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน   
เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน  
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำ�ใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อ
ผูอ้ นื่ โดยปราศจากความจริง รวมทัง้ ไม่น�ำ ผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงาน
ตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
สำ�หรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำ�กับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
โดยใช้สทิ ธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลีย่ งการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับกิจกรรม
ที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
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การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

...................................................................................................................
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล
การใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ใช้ทรัพย์สินในการดำ�เนินธุรกิจโดยไม่นำ�ทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2.   ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สนิ มิให้สญ
ู หาย ชาํ รุด หรือนาํ ไปใช้ในทางทีผ
่ ดิ
เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อัน
มิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำ�เนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
ทรัพย์สิน
4. ไม่ ใช้คอมพิวเตอร์ทำ�ร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือ
สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้
มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล
5. ใช้อเี มล์และอินเทอร์เน็ตทีจ่ ดั ให้ เพื่อธุรกิจของบริษทั อย่างระมัดระวัง และไม่น�ำ มา
ซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยนิ ยอมให้ผอู้ นื่ ใช้รหัสผ่านสำ�หรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ
ของบริษัท
7. ไม่นำ�ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำ�ซํ้า ดัดแปลงหรือกระทำ�การใดๆ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น  โดยไม่ ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำ�ที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจ
นำ�ไปสูก่ ารละเมิดสิทธิ หรือการกระทำ�ทีอ่ าจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำ�คัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย   
หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด    และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งเก็บรักษาเอกสารแล้ว
พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำ�ลายด้วยวิธีที่เหมาะสม
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
..............................................................................................................
คณะกรรมการบริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในการแจ้ ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำ�ผิดกฎหมาย
การทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของพนักงานในบริษทั ตลอดจนพฤติกรรมทีอ่ าจ
เป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนใน
กรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ ได้รับความเป็นธรรม
โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำ�หนด
บริษัทจะรับฟังและดำ�เนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและ
เป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูล
ของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
มาตรการคุม้ ครองผู้ร้องเรียน
1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น
จะทำ�ให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำ�นึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ร้องเรียน โดยกำ�หนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึง
ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการ
ปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น  
รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำ�แหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
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การวินิจฉัยข้อสงสัย
..............................................................................................................
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้
รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำ�หนดไว้ หากจรรยาบรรณ
ที่กําหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณี ใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติ
หรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขัน้ ในกรณีทม่ี ขี อ้ ขัดแย้ง
ให้ถือคำ�วินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริษัท เป็นที่สิ้นสุด
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คนดี • สินค้าดี • สังคมดี

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน)
600/4 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 02-676-2727-39, 038-480-086-9 แฟกซ์. 02-676-2726, 038-480-139 http://www.snjinter.com

THE GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE
PRINCIPLES

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน)
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

