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1.1 บริษทั อกริเพียว โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) หรือ อกริเพียวฯ  และบริษทั  ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่แนล 

อุตสำหกรรมอำหำร จ ำกดั หรือ ริเวอร์แควฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญั ของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดย
ยดึถือหลกั 6 ประกำร ดงัน้ี  

1.1.1    ควำมรับผดิชอบ (Accountability)  
1.1.2    ควำมตระหนกัในหนำ้ท่ีรับผดิชอบ (Responsibility)  
1.1.3    ควำมยติุธรรมและซ่ือสัตย ์(Fairness and Integrity)  
1.1.4    กำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใส (Transparency)  
1.1.5    กำรสร้ำงคุณค่ำระยะยำวแก่ผูมี้ผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนั                                                    
              (Creation of Long-term Value to all Stakeholders)  
1.1.6    ส่งเสริมกำรปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Promotion of Best Practices) 

1.2    กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีทั้ง 6 ประกำรน้ี   บริษทัมีปัจจยัสนบัสนุนภำยใน 3 ประกำร คือ  

1.2.1 ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) ของบุคลำกรทุกระดบั อำทิเช่น             

(1)     มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเช่ียวชำญในหนำ้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  
(2)      มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต  
(3)      มีวนิยั และมีควำมส ำนึกในหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของตน  
(4)      พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนไปสู่พฒันำกำรท่ีดีข้ึน และรู้จกัตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลง 

1.2.2 ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม (Proper Internal Control System)โดยมีควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน                          

1.2.3 กำรปฏิบติัอยำ่งเสมอภำคและเป็นท่ีเช่ือถือต่อผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกนั  
(Fiduciary Duties towards Stakeholders*) ดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้ (Shareholders)  

 อนัได้แก่ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ และผูถื้อหุ้นรำยย่อย โดยจะต้องดูแล รักษำกำร
ลงทุนของผูถื้อหุ้นให้ได้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมและยุติธรรม  ปกป้องรักษำกองทุน ทรัพย์สิน และ  
สถำนภำพทำงกำรเงิน  ให้มีสภำวะมัน่คง พฒันำงำนของบริษทัเพื่อประโยชน์ต่อควำมคงอยู่และควำม
เจริญเติบโต  
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(2) ลูกคำ้ (Customers)  
  ด้วยกำรจดัหำผลิตภณัฑ์  และ กำรบริกำรต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสมในด้ำนรำคำ   

คุณภำพ และควำมปลอดภยั โดยผำ่นขั้นตอนกำรผลิตท่ีเหมำะสม และถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร ตลอดจน
ค ำนึงถึงกำรรักษำสภำพแวดลอ้ม  

(3) พนกังำน (Employees)  
 ดว้ยกำรส่งเสริม   และ พฒันำควำมสำมำรถของพนกังำน  ให้เกิดศกัยภำพใน

กำรปฏิบติังำนสูงสุด โดยจดัใหมี้สภำพกำรจำ้งงำนท่ียุติธรรม และมีโอกำสกำ้วหนำ้ในบริษทัอยำ่งเป็นธรรม 
และจดัใหมี้สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดีและปลอดภยั  

(4)      รัฐบำล (Government)  
 ด้วยกำรปฏิบติัตำมนโยบำยของรัฐ   รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย   และ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(5) ผูร่้วมทุน (Partners)  

 ดว้ยกำรปฏิบติังำนอยำ่งมืออำชีพ  และ โปร่งใส  เพื่อผลประโยชน์สูงสุดตำม
เป้ำหมำยร่วมกนั  

(6)      สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Public & Environment)  
ดว้ยกำรด ำเนินธุรกิจในฐำนะพลเมืองท่ีดี มีควำมรับผดิชอบต่อสังคม   ตระหนกั

ถึงกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวกบักำรรักษำ    สุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยั และ ส่ิงแวดลอ้มอยำ่ง
ถูกต้องเหมำะสม เพื่อปกป้องผลกระทบใดๆ ท่ีก่อให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลำกร 
ชุมชน และ ส่ิงแวดลอ้ม 

(7) ผูค้ำ้/ผูข้ำย (Suppliers)  
ด้วยกำรปฏิบัติต่อ ผู ้ค้ำ/ผู ้ขำย อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึง

ประโยชน์ต่อบริษทัสูงสุด  
(8) เจำ้หน้ี (Banks / Lenders)  

 ดว้ยกำรปฏิบติัตำมพนัธะสัญญำ และให้ควำมเป็นธรรมแก่เจำ้หน้ีตำมดบัชั้น
ของหน้ีตำมสัญญำท่ีไดก้ระท ำไว ้

1.3 หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรเล่มน้ี ไดร้วบรวมนโยบำยและจรรยำบรรณต่ำง ๆ ของบริษทั เพื่อใช้
อำ้งอิงและเป็นบรรทดัฐำนในกำรปฏิบติังำนของบริษทั โดยผูถื้อปฏิบติั คือ กรรมกำร ฝ่ำยจดักำร พนกังำน 
ผูป้ฏิบติังำนสมทบ และพนกังำนของผูรั้บจำ้งทุกคน 

1.4 หน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยูเ่สมอ  คือ  คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะท ำงำน หรือ บุคคลท่ีไดรั้บกำรมอบหมำย  และบริษทัฯ คำดหมำยให้ทุกคนรำยงำนโดยสุจริตถึงกำร
ปฏิบติัท่ีขดัหรือสงสัยว่ำจะขดัต่อหลกักำรฯ เล่มน้ี ต่อผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงก่อน หรือในกรณีท่ีไม่อำจ
รำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำได ้ท่ำนอำจขอค ำปรึกษำกบัผูจ้ดักำรสำยงำนบุคคลและธุรกำร โดยขอ้มูลท่ีให้นั้น

1.  บททั่วไป 
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จะถือปฏิบติัเป็นขอ้มูลลบั ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชำเองก็มีภำระหนำ้ท่ีตอ้งสอดส่องและแนะน ำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ
ตำมล ำดบัชั้น ใหป้ฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและจรรยำบรรณท่ีบริษทัไดก้ ำหนดไวใ้นหลกักำรฯ เล่มน้ี
โดยสม ่ำเสมอดว้ย  

 นโยบำยและจรรยำบรรณต่ำง ๆ ในหลกักำรฯ เล่มน้ี เป็นวินยัอยำ่งหน่ึงจึงเป็นส่ิงท่ีบุคลำกรทุก
ระดบัตอ้งท ำควำมเขำ้ใจ ยึดมัน่ และปฏิบติัให้ถูกตอ้งในกำรท ำงำนประจ ำวนัเป็นประจ ำ และบริษทัฯ ส่ิงท่ี
ส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่ท่ีควร  ตระหนกัถึง คือ “ไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญำตให้บุคลำกรของบริษทั คน
ใด กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรขดักบันโยบำยและจรรยำบรรณต่ำง ๆ ในหลกักำรเล่มน้ีได”้ 
 เม่ือพบวำ่มีกำรละเมิดหลกักำรฯ น้ี และผลกำรสอบสวนอยำ่งเป็นธรรม ปรำกฏวำ่เป็นจริง จะมี
กำรพิจำรณำลงโทษทำงวนิยั และ/หรือ กฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแลว้แต่กรณี  

1.5 หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัเล่มน้ี จะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั ทั้งน้ี 
บริษทัไม่มีเจตนำจะก ำหนดนโยบำยและจรรยำบรรณข้ึนในทุก ๆ เร่ือง และจะก ำหนดข้ึนเฉพำะท่ีมีกำร
ปฏิบติักนัอยูเ่สมอ หรือมีกำรปฏิบติัผดิพลำดบ่อย หรือมีวธีิปฏิบติัท่ีซบัซอ้นเท่ำนั้น   

1.6 กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  จะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยควำมร่วมมือร่วมใจจำกบุคลำกรทุกระดับ ตั้ งแต่
กรรมกำร ฝ่ำยจดักำร พนักงำน ผูป้ฏิบติังำนสมทบ และพนักงำนของผูรั้บจำ้งทุกคน ท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตำมนโยบำยและจรรยำบรรณในหลกักำรฯ เล่มน้ี ดงันั้น จึงถือเป็นภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ
ทุกคนท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ท่ีจะตอ้งรับรู้ ท ำควำมเขำ้ใจ ยึดมัน่ และปฏิบติัให้ถูกตอ้งเป็นประจ ำโดยใชดุ้ลย
พินิจอยำ่งถูกตอ้งเสมอ  

1.7 ในกำรตรวจสอบกำรใชดุ้ลยพินิจอยำ่งถูกตอ้งนั้นกระท ำไดง่้ำย ๆ โดยสอบถำมตวัท่ำนเองก่อนวำ่
ส่ิงท่ีจะท ำนั้น  

1.7.1.    เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือไม่  
1.7.2  เป็นท่ียอมรับและสำมำรถเปิดเผยต่อสังคมหรือไม่  
1.7.3  เป็นกำรท ำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทัในฐำนะท่ีเป็นองคก์รท่ีส่งเสริมกำรปฏิบติั
 ตำมหลกัธรรมำภิบำล  

 
 
 
 
 
 
 
 

      



 5 

 
 
 

2.1 คณะกรรมกำร เป็นองคก์รสูงสุดท่ีเป็นผูอ้อกหลกักำรฯ เล่มน้ี และกรรมกำรเป็น ตวัอยำ่งสูงสุด 
ในกำรยดึมัน่และปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแล กิจกำรน้ี  

กรรมกำรทุกคนจะตอ้งมีภำวะผูน้ ำและสำมำรถควบคุมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ยำ่ง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  เพื่อบรรลุเป้ำหมำยท่ีเป็นหวัใจของธุรกิจ โดยสำมำรถสร้ำงและเพิ่มมูลค่ำ
กำรลงทุนใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกนั (Stakeholders) อ่ืน ๆ คณะกรรมกำร จะร่วมกบัฝ่ำย
จดักำรก ำหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission)  ให้มีข้ึนและให้ทุกคนไดป้ฏิบติัตำม นอกจำกน้ี 
กรรมกำรต้องเป็นผู ้ท่ี มีควำมรับผิดชอบเต็มท่ีเชิงจริยธรรมและตำมกฎหมำยต่อบริษัทและผู ้ท่ี มี
ผลประโยชน์ร่วมกนั (Stakeholders) ตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั ดว้ยทกัษะและควำมซ่ือสัตย์
สุจริต และแสดงควำมเห็นของตนอยำ่งเป็นอิสระ  

  กรรมกำร     จะตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเป็นอิสระเสมอในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัเพื่อให ้               
ผูถื้อหุ้นสำมำรถไวว้ำงในกำรตดัสินใจท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพกับ
ธุรกิจ 

กรรมกำร     จะตอ้งพิจำรณำเสนอผูท่ี้มีควำมเหมำะสมต่อคณะกรรมกำร หรือท่ีประชุม 
   ผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำรใหม่ทดแทนต ำแหน่งท่ีวำ่งอยำ่งรอบคอบ 

โปร่งใส  และอำจจดัใหมี้คณะอนุกรรมกำรสรรหำดว้ยก็ได ้    
              กรรมกำร   ตอ้งอุทิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจใหก้บัธุรกิจของบริษทัอยำ่งเตม็ท่ีและ 
   พร้อมท่ีจะเขำ้ร่วมกำรประชุมของบริษทัเสมอ  กำรขำดกำรประชุมคณะ  
   กรรมกำรบริษทัมำกกวำ่ 3  คร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ถือวำ่ ไม่มี 
   ควำมประสงคเ์ป็นกรรมกำรอีกต่อไป    
2.2 กรรมกำร ยงัตอ้งมีหนำ้ท่ีปฏิบติัตำมจรรยำบรรณของธุรกิจท่ีเหมำะสม ดงัต่อไปน้ีอีกดว้ย                         

                        2.2.1. กรรมกำร ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั 
                                         ขององคก์ร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.2.2. กรรมกำรต้องบริหำรงำนเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร และพนักงำน  ทั้ งใน
 ปัจจุบนัและ อนำคต ตลอดจนรักษำภำพลกัษณ์ขององคก์ร   
2.2.3. กรรมกำรตอ้งบริหำรงำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตโดยไม่ฝักใฝ่กำรเมือง และจะ

 วำงตวัเป็นกลำงอย่ำงเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ต่อองคก์ร และพนกังำน ทั้งใน
 ปัจจุบนัและ อนำคต 

2.  นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
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2.2.4. กรรมกำร    พึงบริหำรงำนโดยหลีกเล่ียงควำมขดัแยง้ผลประโยชน์ส่วนตนต่อ
 ผลประโยชน์ขององค์กรเพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำง เต็ม ท่ีและมี
 ประสิทธิภำพ  ผลประโยชน์ขำ้งตน้รวมถึง 

  (1)     ไม่หำผลประโยชน์ส่วนตวัจำกกำรเป็นกรรมกำร  
  (2)     ไม่ใชค้วำมลบัขององคก์รในทำงท่ีผดิ  
  (3)     ไม่เป็นกรรมกำรในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งขนัขององคก์ร 
  (4)     ไม่มีผลประโยชน์ในกำรท ำสัญญำขององคก์ร 

2.2.5. กรรมกำรตอ้งบริหำรงำนดว้ยควำมระมดัระวงั และไม่สร้ำงขอ้ผกูมดัท่ีอำจขดัแยง้
  กบัหนำ้ท่ีของตนในภำยหลงั  
2.2.6. กรรมกำรตอ้งไม่แสวงหำผลประโยชน์อนัมิชอบจำกกำรท ำงำนไม่วำ่ทำงตรงหรือ 

    ทำงออ้ม  
2.2.7. กรรมกำร  ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ   เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ 
     สูงสุดต่อองคก์ร  
2.2.8. กรรมกำรตอ้งไม่เป็นผูป้ระกอบกำร หรือเป็นผูถื้อหุน้ส ำคญั หรือมีบุคคลใน 

    ครอบครัวเป็นกรรมกำร หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจกำร หรือธุรกิจกำรคำ้ใดอนัมีสภำพ 
    อยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบัองคก์ร  

2.2.9. กรรมกำร   ตอ้งไม่กระท ำกำรใดอนัมีลกัษณะเป็นกำรเขำ้ไปมีส่วนไดส่้วนเสีย 
  บริหำรหรือจดักำรใด ๆ ในองคก์รอ่ืนในลกัษณะท่ีมีผลประโยชน์  หรือเป็นคู่สัญญำ
  กบับริษทั หรือเอ้ือประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่วำ่จะท ำเพื่อประโยชน์
  ของตนเอง  หรือ ของผูอ่ื้น 
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3.1   นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

 บริษทัจะชกัน ำใหพ้นกังำนปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด และจะจดัใหมี้สภำพ กำรจำ้งงำนท่ี
ยติุธรรมและมีโอกำสกำ้วหนำ้ในบริษทัอยำ่งเป็นธรรม         

บริษทัตระหนกัถึงคุณค่ำทรัพยำกรมนุษยข์องบริษทั และมีควำมภำคภูมิใจท่ีจะเห็นกำรด ำเนินงำน
ของบริษทับริหำรโดยคนไทย    และจะส่งเสริมให้พนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมของสังคม ภำยนอกบริษทัภำยใต้
ขอบเขตนโยบำยของบริษทั                

บริษทัจะปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคน โดยเสมอภำคกนัโดยไม่แบ่งแยกพื้นฐำนในเร่ือง  เช้ือชำติ เพศ 
สีผิว ศำสนำ ชำติก ำเนิด อำยุ รสนิยมทำงเพศ ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย   หรือ  ลักษณะ ส่วนบุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำน และจะดูแลไม่ให้เกิดกำรคุกคำมหรือข่มขู่ต่อบุคลำกร ทุกระดบั ไม่วำ่จำกบุคคล
ใด ๆ หรือโดยวธีิใด ๆเร่ืองส ำคญั ๆ เก่ียวกบัพนกังำน ไดแ้ก่ 

3.1.1 กำรจำ้งงำน 
(1) เพื่อให้บริษทัสำมำรถใช้พนกังำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

สูงสุด  บริษทัจึงพยำยำมสรรหำและบรรจุพนักงำน โดยค ำนึงถึงคุณวุฒิ 
ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถใหท้ ำงำนในต ำแหน่งท่ีเหมำะสม 

(2) บริษัท จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ   ท่ีจะคัดเลือกจำกพนักงำนภำยในของ
บริษทั ท่ีมีคุณสมบติั  และ  ควำมสำมำรถเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งท่ีว่ำง
ก่อน หำกไม่สำมำรถจะหำพนกังำนของบริษทัไดแ้ลว้จึงคดัเลือกและบรรจุ
จำกบุคคลภำยนอก 

(3) เพื่อป้องกนัควำมไม่เป็นธรรมระหวำ่งพนกังำน บริษทัจะพยำยำมหลีกเล่ียง
กำรจำ้งพนกังำนซ่ึงเป็นญำติสนิท  เช่น  บุตร สำมี หรือ ภรรยำของพนกังำน 
(ประจ ำ) ระดบัวชิำชีพบงัคบับญัชำข้ึนไปเขำ้ท ำงำนบริษทั 

(4) ในกรณีท่ีบรรจุบุคคลจำกภำยนอกบริษัท ให้มีคณะกรรมกำรสัมภำษณ์     
ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรไม่น้อยกวำ่  2 คน  โดยมีพนกังำนระดบับริหำร
ของหน่วยงำนท่ีตอ้งกำรพนกังำนอยำ่งนอ้ย 1 คน และ ผูแ้ทนจำกฝ่ำยบุคคล
และธุรกำร 1 คน 

(5) โดยปกติในกำรบรรจุบุคคลจำกภำยนอกเป็นพนกังำนบริษทั จะให้ผูน้ั้นเป็น
พนกังำนทดลองงำน ในระยะเวลำหน่ึงแลว้ จึงตดัสินวำ่สมควรจะบรรจุให้
เป็นพนกังำนประจ ำของบริษทัหรือไม่ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัเป็นพิเศษ 

3.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณ
พนักงาน 
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(6) โดยปกติ  บริษทัไม่มีควำมประสงคท่ี์จะจำ้งพนกังำนซ่ึงเคยท ำงำนกบับริษทั 
และลำออกไป  เวน้แต่กรณีพิเศษ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัเสียก่อน 

(7) ในกรณีท่ีเป็นกำรบรรจุจำกพนกังำนภำยในบริษทั ถำ้กำรบรรจุเป็นกำรเล่ือน
ต ำแหน่งของพนกังำน บริษทัอำจจะให้พนกังำนผูน้ั้นรักษำกำรในต ำแหน่ง
ใหม่เป็นระยะเวลำหน่ึง เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในต ำแหน่งงำนนั้น 

3.1.2 กำรปฏิบติังำนและกำรหยดุพกัผอ่น 
(1)    บริษทัตอ้งกำรจะใหพ้นกังำนไดมี้โอกำสหยดุพกัผอ่นประจ ำปี    โดยตดั  

   จำกงำนประจ ำท่ีท ำอยู่เป็นกำรชั่วครำว เพรำะเช่ือว่ำกำรได้หยุดจำกงำน  
ประจ ำใน เวลำท่ีเหมำะสมจะท ำให้พนกังำนมีกำรพกัผ่อนท่ีเพียงพอ  และ
จะกลบัมำท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพดียิง่ข้ึน 

(2)    บริษทัหวงัวำ่พนกังำนทุกคนจะตอ้งทุ่มเททั้ง ก ำลงักำย และก ำลงัใจใหก้บั   
ในหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของตน   ดว้ยกำรมำท ำงำนอยำ่งเตม็ท่ีเตม็ตำม     
เวลำท ำงำนท่ีบริษทัก ำหนดอยำ่งสม ่ำเสมอ 

3.1.3 ค่ำจำ้งและค่ำตอบแทน 
(1) เพื่อควำมเป็นธรรมต่อบริษทัและพนักงำนบริษทั จึงจดัระบบค่ำจ้ำงโดย

ค ำนึงถึงปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 
(ก)      อตัรำค่ำจำ้งและวธีิกำรจ่ำยค่ำจำ้งในปัจจุบนัของกลุ่มผูป้ระกอบ 

     อุตสำหกรรมอำหำรอ่ืนในประเทศไทย 
         (ข)       ควำมแตกต่ำงของงำนในแต่ละต ำแหน่ง ดำ้นควำมรู้ ควำมช ำนำญท่ี 

ตอ้งกำร ควำมยำกง่ำยในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบท่ีไดรั้บ 
มอบหมำย และสภำวะกำรท ำงำนปกติท่ีพึงประสบ 

(ค)      ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคนท่ีแสดงออกในเชิงผลกำร
 ปฏิบติังำนท่ีมีต่องำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย     
 ทั้ ง น้ี โดย มีว ัต ถุประสงค์ ท่ี จ ะ ดึ ง ดูด    และ รักษำ บุคคล ท่ี มี
 ควำมสำมำรถตำมท่ีบริษทั  ต้องกำรให้ท ำงำนอยู่กับบริษทัอย่ำงมี
 ประสิทธิภำพ 

(2) บริษทัถือว่ำ กำรเสียภำษีเงินไดแ้ก่รัฐนั้น   เป็นภำระหน้ำท่ีของพนกังำนแต่
ละคนในฐำนะประชำชนท่ีพึงกระท ำตนตำมกฎหมำย 

(3) ในกำรด ำเนินธุรกิจ  บริษทัจ ำเป็นท่ีตอ้งให้พนักงำนบำงคนเดินทำง เพื่อ
ปฏิบติังำนในหน้ำท่ีหรือเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน 
โดยบริษทัจะเป็นผูอ้อกค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรเดินทำง ตำมควำม
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จ ำเป็นใช้สอยและควำมเหมำะสมแก่ฐำนะทำงสังคมของพนักงำน และ
ภำพพจน์ท่ีเหมำะสมของบริษทั 

(4) ในกำรปฏิบติังำนใหก้บับริษทั พนกังำนควรจะไดรั้บค่ำตอบแทน    เพื่อมิให้
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของตน  ในขณะเดียวกัน 
พนกังำนก็ไม่ควรจะไดรั้บค่ำตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจำกค่ำตอบแทน
และควำมดีควำมชอบตำมปกติ 

3.1.4 สวสัดิกำร 
(1) บริษัทจะจัดและ /หรือปรับปรุงสวสัดิกำรพนักงำน โดยค ำนึงถึงปัจจัย 

ดงัต่อไปน้ี 
(ก) เป็นสวสัดิกำรท่ีเสริมสร้ำงควำมมัน่คงในกำรด ำรงชีพของพนกังำน     

และครอบครัวในส่วนท่ีพนกังำนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถจดัหำมำด้วย
ก ำลงัทรัพยข์องตนเอง และรัฐยงัไม่ไดใ้หค้วำมคุม้ครองอยำ่งเพียงพอ 

(ข) เป็นสวสัดิกำรท่ีกลุ่มผูป้ระกอบอุตสำหกรรมอำหำรอ่ืนในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ไดจ้ดัใหแ้ก่พนกังำนของตน 

(ค) ควำมสำมำรถในกำรจดัสรรงบประมำณของบริษทัในปัจจุบนัและ
ระยะยำวในอนำคต 

(2) โดยเหตุท่ีบริษทัไดจ้ดัสวสัดิกำรพนกังำนตำมปัจจยัท่ีระบุในขำ้งตน้ ดงันั้น 
หำกรัฐมีกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย หรือ ออกกฎหมำยใหม่ เ ก่ียวกับ
สวสัดิกำรพนกังำน หรือกระทบต่อกำรใหส้วสัดิกำรพนกังำนท่ีมีอยูบ่ริษทัมี  
สิทธิจะเปล่ียนแปลงกำรให้สวสัดิกำรพนักงำนส่วนใดส่วนหน่ึง หรือ
ทั้งหมด โดยจะพยำยำมรักษำผลประโยชน์ท่ีพนกังำนพึงมีสิทธิจะไดรั้บ ทั้ง
จำกบริษทัและแหล่งอ่ืน ๆ ดว้ย รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวำ่เดิม เวน้แต่จะมีกำร
ตกลงกนัเป็นอยำ่งอ่ืน 

(3) บริษทัถือวำ่ กำรเสียภำษีเงินไดแ้ก่รัฐนั้น เป็นภำระหนำ้ท่ีของประชำชนผูมี้
เงินได้ฉะนั้น หำกผลประโยชน์จำกสวสัดิกำรท่ีบริษทัจ่ำยให้แก่พนักงำน 
หรือตกกับสมำชิกครอบครัวของพนักงำน อยู่ในข่ำยเงินได้พึงประเมิน 
พนกังำนหรือผูไ้ดรั้บประโยชน์ดงักล่ำว จะเป็นผูช้  ำระภำษีเงินไดด้ว้ย 

3.1.5 วนิยัและกำรร้องทุกข ์
(1) เป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผูบ้ ังคับบัญชำทุกคน ท่ีจะต้องกวดขัน

พนกังำนในหน่วยงำนของตนให้ปฏิบติัตำมวินยัโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นกำร
ป้องกนัมิใหพ้นกังำนท ำผดิ หรือท ำควำมเสียหำยท่ีร้ำยแรงมำสู่ตนเอง เพื่อน
ร่วมงำน หรือ ต่อบริษทั 
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(2) บริษทัถือวำ่ เม่ือพนกังำนท ำผดิวนิยั ก็จะตอ้งถูกลงโทษตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อป้องกนัมิใหท้  ำผดิซ ้ ำอีก หรือเพื่อป้องกนัมิให้ท ำผิดท่ีร้ำยแรงยิ่งข้ึน กำร
ลงโทษตอ้งท ำโดยไม่มีเจตนำจะกลัน่แกลง้ หรือเจตนำร้ำยต่อพนกังำน 

(3) กำรท ำผิดวินัย แม้จะเป็นกำรปฏิบติัอย่ำงเดียวกัน อำจได้รับกำรลงโทษ
แตกต่ำงกนั หำกกำรท ำผิดนั้นเป็นกำรท ำผิดซ ้ ำ ๆ  เป็นกำรท ำผิดโดยเจตนำ 
หรือมีผล หรืออำจมีผลร้ำยแรงต่อส่วนรวมแตกต่ำงกนั 

(4) เม่ือมีปัญหำระหว่ำงพนักงำน หรือระหว่ำงพนักงำนกับผูบ้ ังคับบัญชำ 
พนักงำนมีสิทธิร้องทุกข์ตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดได้ ขณะเดียวกับบริษทั
ตระหนกัถึงคุณค่ำและควำมส ำคญัในกำรพบปะเจรจำกนั เพื่อแกปั้ญหำท่ี
เกิดข้ึนร่วมกนัให้ลุล่วงไปโดยเร็ว ทั้งน้ี เพื่อรักษำไวซ่ึ้งควำมสัมพนัธ์อนัดี
ต่อกนั โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งท ำตำมวธีิกำรร้องทุกขอ์ยำ่งเป็นทำงกำรเสมอไป 

3.1.6 กำรพน้สภำพกำรเป็นพนกังำน 
(1)   กำรใหพ้นกังำนพน้สภำพจำกกำรเป็นพนกังำน เป็นหนำ้ท่ีรับผดิชอบโดย 
         ตรงของผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำน ซ่ึงจะตอ้งช้ีแจงใหพ้นกังำนทรำบถึง 
         สำเหตุควำม เป็นมำแห่งกำรพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนนั้น 
(2)   บริษทัจะพิจำรณำถึงประโยชน์ท่ีพนกังำนควรจะไดรั้บอนัเน่ืองจำกกำร   

  พน้สภำพกำรเป็นพนกังำนตำมสมควร และเหมำะสมแก่สำเหตุของกำร 
  พน้สภำพนั้น ๆ 

3.2 จรรยำบรรณพนกังำน 
 จรรยำบรรณพนกังำน   หมำยถึง    ขอ้ปฏิบติัต่ำง ๆ   ท่ีบริษทัถือวำ่เป็นจริยธรรม ในกำร
ด ำเนินงำนและประกอบธุรกิจ ซ่ึงบริษทัเช่ือวำ่ส่ิงเหล่ำนั้นไดย้ดึถือปฏิบติักนัอยำ่งเป็นประเพณีสืบต่อกนัมำ
จนเป็นท่ีเช่ือถือในวงกำรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 

บริษทัปรำรถนำอยำ่งยิง่ท่ีจะใหฝ่้ำยจดักำรและพนกังำนทุกคนประพฤติตำมหลกัจรรยำบรรณน้ี
อยำ่งสม ่ำเสมออยูต่ลอดเวลำในทุกกรณี และใหร้วมถึงผูป้ฏิบติังำน 

สมทบกบัพนกังำนของผูรั้บจำ้งแลว้แต่กรณีดว้ย ดงันั้น ค ำวำ่ “พนกังำน” ต่อไปน้ีจึงหมำยควำม
รวมถึงทุกคนท่ีกล่ำวมำนั้น 

บริษทัไดก้ ำหนดจรรยำบรรณพนกังำนเป็นดำ้นต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
3.2.1  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อบริษทั  
3.2.2  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
3.2.3  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชำ ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชำ และผูร่้วมงำน  
3.2.4  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง  
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3.2.5  กำรคิดคน้ประดิษฐกรรม  
3.2.6  กำรเผยแพร่ขอ้มูลทำงส่ือประเภทต่ำง ๆ    
3.2.7  กำรใชช่ื้อ "อกริเพียวฯ และ ริเวอร์แควฯ"  
3.2.8  กำรคุกคำมทำงเพศ 

 
3.2.1  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อบริษทั 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในกำรเป็นผูผ้ลิตสินคำ้อำหำรจำกผกั
และผลไมเ้พื่อกำรส่งออก และจ ำหน่ำยในประเทศท่ีมีกำรพฒันำดำ้น
กำรตลำดและกำรผลิตดว้ยเทคโนโลยีใ่หม่อยูต่ลอดเวลำ  จึงจ ำเป็นตอ้ง
ธ ำรงไวซ่ึ้งควำมเป็นมืออำชีพ ควำมคล่องตวั และควำมเป็นอิสระ ดงันั้น 
เพื่อรักษำคุณลกัษณะ ดงักล่ำวใหม้ัน่คงสืบไปพนกังำนตอ้งปฏิบติั ดงั 
ต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผดิชอบถือประโยชน์บริษทัเป็นส ำคญั 
ตวัอยำ่งเช่น 
(ก)  อุทิศตนให้แก่งำนของบริษทัอยำ่งเตม็ท่ี  
(ข)   งดเวน้กำรท ำงำนในองคก์ร หรือสถำนประกอบกำรอ่ืน
 หรือกำรเป็นตวักระท ำกำรใหห้ำ้งหุน้ส่วนบริษทั หรือ 
 บุคคลอ่ืนใดควบคู่ไปกบักำรปฏิบติังำนของบริษทั 

  (ค)    หำทำงปรับปรุงแกไ้ข และ พฒันำงำนใหมี้ประสิทธิภำพ
อยูเ่สมอ 

(2) ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และ เท่ียงธรรม หลีกเล่ียง
เล่ียงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีอำจจะเป็นขอ้ครหำในเร่ืองควำมซ่ือสัตย์
สุจริตและเท่ียงธรรม ตวัอยำ่งเช่น  
(ก) ไม่ใช้อ  ำนำจหน้ำท่ีของตน หรือยอมให้ผูอ่ื้นอำศยัของตน 

ไม่ว่ำโดยทำงตรง หรือทำงออ้ม แสวงหำผลประโยชน์แก่
ตนเอง  หรือ ผูอ่ื้น    

(ข) หลีกเล่ียงทั้งโดยตนเอง  หรือ ครอบครัวในกำรให ้ หรือ รับ
ส่ิงของ เงิน หรือ  ประโยชน์อยำ่งอ่ืนจำกบุคคลอ่ืนท่ีมีหนำ้ท่ี  
หรือ ธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทั เวน้แต่ในโอกำสหรือเทศกำล
อนัเป็นประเพณีนิยม ทั้งน้ี จะตอ้ง ไม่มีรำคำจนเกินสมควร 
หรือเกินกวำ่เหตุ  

3.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ 
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(ค) ไม่ใช้ข้อมูลหรือข่ำวสำรอันเป็นสำระส ำคัญต่อกำร
เปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพยข์อง อกริเพียวฯ   ท่ียงั  มิได้
เปิดเผยต่อประชำชนเพื่อแสวงหำก ำไรหรือผลประโยชน์ 
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม   จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์
ของ อกริเพียวฯ  

(ง) หลีก เ ล่ี ย ง ก ำ ร รับ เ ล้ี ย ง ในลักษณะ ท่ี เ กิ นกว่ ำ เ ห ตุ
ควำมสัมพนัธ์ปกติจำกบุคคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบังำน
ของบริษทั 

(3) รักษำควำมลบัของบริษทัโดยดูแลและระมดัระวงัมิให้เอกสำร
หรือ ข่ำวสำรอนัเป็นควำมลบัของบริษทัร่ัวไหล หรือตกไปถึงผูท่ี้
ไม่เก่ียวขอ้งอนัอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทั ทั้งน้ี 
รวมทั้งกำรไม่ให้เอกสำรหรือข่ำวสำรของบริษทัท่ีไม่พึงเปิดเผย
แก่บุคคลภำยนอก เว ้นแต่ได้รับอนุญำตจำกบริษัท (โปรดดู
รำยละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ 9 นโยบำยเก่ียวกบัควำมลบัของบริษทั) 

(4) ระมดัระวงักำรแสดงควำมเห็นต่อบุคคลภำยนอกในเร่ืองท่ีอำจ
กระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
(โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ 9 นโยบำยเก่ียวกบัควำมลบั
ของบริษทั) 

(5) ใช้และรักษำทรัพย์สินของบริษัทให้ เ กิดประโยชน์สูงสุด 
ประหยดั และไม่น ำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้สถำนท่ี 
ประดิษฐกรรม หรือสัญลักษณ์ ตรำของบริษัท ในทำงเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ งช่วยกันดูแลสถำนท่ีท ำงำนและ
โรงงำนผลิตใหเ้ป็นระเบียบและสะอำดอยูเ่สมอ  

3.2.2  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ในฐำนะท่ีบริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวปฏิบติัก ำหนดเป็นนโยบำยของบริษทัดำ้นสุขภำพอนำมยั 
ควำมปลอดภัย  และ ส่ิงแวดล้อมอย่ำงชัด เจน  จ ำ เ ป็นต้องพัฒนำและใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันต้องดูแลรักษำ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งช่วยสร้ำงสรรคส์ังคมให้มีควำมเป็นอยูท่ี่ดี ดงันั้น พนกังำน ซ่ึง
เป็นกลไกท่ีส ำคญัและเป็นตวัแทนบริษทั ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
 

3.  นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลฯ 
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(1)  ด ำเนินงำนและบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
 ขององคก์ร ประเทศ และ ประชำชน  
(2)  ปฏิบติัหนำ้ท่ีในควำมรับผดิชอบและกำรด ำรงชีวติดว้ยจิตส ำนึกถึง
 ผลกระทบต่อสุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม โดยถือ  
 นโยบำยสุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั และ
 ทอ้งถ่ินเป็นส ำคญั  
(3) ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงท่ีดี ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  และ 

ส่ิงแวดล้อม โดยกำรใช้  สนับสนุน  และ เผยแพร่กำรใช้ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ  และทรัพยำกรพลังงำน รวมทั้ งผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทรัพยำกร   
ดงักล่ำวในกระบวนกำรผลิตอย่ำงประหยดั  เช่น เช้ือเพลิง ไฟฟ้ำ และน ้ ำ  
เป็นตน้  รวมทั้งหลีกเล่ียงกำรใชใ้น ลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดอันตรำยหรือ 
มลภำวะต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน  

   (4) เขำ้ร่วมในกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ และส่งเสริมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ
    ทำงวชิำกำร ทั้งภำยในและภำยนอกบริษทั เพื่อสร้ำงสรรคแ์ละพฒันำ 
    สังคมโดยส่วนรวมให้เจริญกำ้วหนำ้ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
    ต่องำนของบริษทั 

3.2.3 ข้อประพฤติปฏิบัติต่อผูบ้ ังคับบัญชำ ผูอ้ยู่ใต้บังคับบญัชำ  และผูร่้วมงำน กำร
ประพฤติปฏิบติัของพนกังำนท่ีมีต่อกนัและกนัอย่ำงถูกตอ้งเหมำะสมเป็น ปัจจยัท่ี
ส ำคญัประกำรหน่ึงท่ีจะท ำให้เกิดควำมร่วมมือ และกำรประสำนงำน  ท่ีดี ส่งเสริม
ควำมสำมคัคีและพลงัร่วมในกำรปฏิบติังำนของบริษทั ดงันั้น เพื่อเสริมสร้ำงและ
รักษำคุณลกัษณะท่ีดีดงักล่ำวพนกังำนตอ้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
(1)   รักษำและเสริมสร้ำงควำมสำมคัคีระหว่ำงผูร่้วมงำน    และ ช่วยเหลือ
 เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัในทำงท่ีชอบ     เพื่อประโยชน์ต่องำนของบริษทั โดย
 ส่วนรวม  
(2)  ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชำดว้ยเมตตำธรรมและยุติธรรม ดูแลเอำใจใส่และ

พฒันำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ  เพื่อให้มีควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน โดยกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ในงำน สนบัสนุนให้ไดรั้บกำรอบรม  และให้ไดเ้พิ่มพูน
ควำมรู้ประสบกำรณ์อยูเ่สมอ  

(3)  รับฟังควำมคิดเห็น  หรือ   ขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเก่ียวกบังำน
 ในหนำ้ท่ี   และพิจำรณำน ำไปใชใ้นทำงท่ีเป็นประโยชน์ต่องำนของบริษทั 

3.  นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลฯ 
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(4)  รับฟังค ำแนะน ำของผูบ้งัคบับญัชำ   และไม่ปฏิบติังำนขำ้มผูบ้งัคบับญัชำ
เหนือตน    เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชำเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ั่งรวมทั้งมีควำมสุภำพ
ต่อพนักงำนท่ีมีต ำแหน่งงำนเหนือตน     ตำมควำมเหมำะสมของธรรม
เนียมวฒันธรรมไทยท่ีดีของไทย 

(5)  หลีกเล่ียงกำรน ำเอำขอ้มูล หรือเร่ืองรำวของพนักงำนอ่ืน  ทั้งในเร่ืองท่ี
  เก่ียวกบักำรปฏิบติังำน  และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผย  หรือวิพำกษ์วิจำรณ์
  ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่พนักงำน หรือ ภำพพจน์โดย
  ส่วนรวมของบริษทั 

   (6)         พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงำนดว้ยควำมสุภำพ  มีน ้ ำใจ  มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี ไม่
    ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบติังำนของผูร่้วมงำน และปรับตน ให ้
    สำมำรถท ำงำนร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้

(7)  ใหเ้กียรติผูอ่ื้น เช่น  ไม่น ำผลงำนของผูอ่ื้นมำ แอบอำ้งเป็นผลงำนของตน  

3.2.4  ขอ้ประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง  

ในกำรประพฤติปฏิบติัของพนกังำน แมจ้ะเป็นเร่ืองส่วนตวั ก็ตำมยอ่มมีผลกระทบ
ถึงบริษทั และสังคมโดยส่วนรวม ดงันั้น พนกังำนตอ้งประพฤติปฏิบติัและพฒันำ
ตนเองไปในทำงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษทัอยูเ่สมอ ดงัต่อไปน้ี  
(1) ศึกษำหำควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อเสริมสร้ำงตนเองให้เป็นผูมี้คุณธรรม

และควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ยิง่ข้ึน  

(2) ยึดมัน่ในคุณธรรม และจะตอ้งไม่แสวงหำต ำแหน่ง ควำมดีควำมชอบ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบจำกผูบ้งัคบับญัชำหรือจำกบุคคลอ่ืนใด  

(3) ละเวน้จำกอบำยมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทำงท่ีอำจท ำให้เส่ือมเสีย
ช่ือเสียงและเกียรติศกัด์ิของตนเองและบริษทั ตวัอยำ่งเช่น  
(ก) ไม่กระท ำตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง  
(ข) ไม่หมกมุ่นในกำรพนนัทุกประเภท  
(ค) ไม่ประกอบอำชีพ หรือวิชำชีพ หรือกระท ำกิจกำรใดอันจะ

กระทบกระเทือนต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีหรือช่ือเสียงของตนเอง
และบริษทั 

(4) หลีกเล่ียงกำรมีภำระผกูพนัทำงกำรเงินกบับุคคลท่ีท ำธุรกิจกบับริษทัหรือ
ระหว่ำงบุคลำกรดว้ยกนัเอง ซ่ึงหมำยควำมรวมถึงกำรให้ยืมหรือกูย้ืมเงิน 
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กำรเรียกร้องเร่ียไรต่ำง ๆ กำรใช้เช็คแลกเงินสด กำรเล่นแชร์ เป็นต้น 
ยกเวน้กิจกรรมเพื่อกำรกุศลและสำธำรณะ 

3.2.5  กำรคิดคน้ประดิษฐกรรม  

ประดิษฐกรรมท่ีคิดคน้ได้ เป็นผลทั้งหมด หรือบำงส่วนจำกควำมรู้ท่ีได้รับจำก
บริษทั หรือเก่ียวข้องกบักิจกรรมของบริษทัท่ีก ำลงัท ำอยู่ หรือมีโครงกำรจะท ำ
ต่อไป ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีพนักงำนจะตอ้งมอบเอกสำรหรือขอ้มูลทั้งมวลท่ีคน้พบ
ให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทเป็นเจ้ำของ และมีสิทธิโดยชอบธรรมสมบูรณ์ต่อ 
ประดิษฐก์รรมช้ินนั้น  

3.2.6 กำรเผยแพร่ขอ้มูลทำงส่ือประเภทต่ำง ๆ 

โดยทัว่ไป บริษทัส่งเสริมให้พนกังำนไปท ำกำรบรรยำย หรือ มีส่วนร่วมในกำร
สอน กำรฝึกอบรม หรือกำรเผยแพร่ควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่ำนส่ือ
ประเภทต่ำง ๆ  อยำ่งไรก็ตำม พนกังำนจะตอ้งขออนุมติัจำกบริษทัเสียก่อน ถำ้ตอ้ง
ใชข้อ้มูลหรือเอกสำรจำกบริษทั ควรไดรั้บอนุญำต ล่วงหนำ้ก่อน  

3.2.7  กำรใชช่ื้อ "อกริเพียวฯ และ ริเวอร์แควฯ"  

กำรใชช่ื้อ "อกริเพียวฯ และ ริเวอร์แควฯ" อำจช่วยอ ำนวยประโยชน์ไดบ้ำงประกำร 
และพนกังำนทุกคนมีสิทธิใช้ช่ือน้ีโดยเสรี อย่ำงไรก็ตำม พนกังำนไม่ควรใช้ช่ือ
บริษทั เพื่อเรียกควำมสนใจ หรือเพื่อขอเครดิต หรือบริกำรอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์
ส่วนตวั ทั้งน้ี เน่ืองจำกกำรกระท ำเช่นน้ีจะเป็นผลเสียหำยต่อภำพพจน์ของบริษทั 

3.2.8  กำรคุกคำมทำงเพศ  

คุกคำมทำงเพศ หมำยถึง กำรกระท ำใด ๆ โดยพนักงำนคนหน่ึงในเร่ืองเพศต่อ
พนักงำนอีกคน โดยกำรกระท ำดงักล่ำวก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน ร ำคำญ หรือ
ก่อใหเ้กิดสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีบัน่ทอนก ำลงัใจ เป็นปฏิปักษ ์หรือกำ้วร้ำว 
รวมถึงกำรรบกวนกำรปฏิบติังำนของพนักงำนผูน้ั้นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรม
ดงักล่ำวครอบคลุมถึงกำรลวนลำม อนำจำร กำรเก้ียวพำรำสี หรือกำรล่วงเกินทำง
เพศ ไม่ว่ำจะดว้ยวำจำ หรือร่ำงกำยก็ตำม พนกังำนทุกคนมีหน้ำท่ีตอ้งดูแลควำม
ประพฤติของตนให้ปลอดจำกกำรกระท ำใด ๆ ท่ีเป็นกำรคุกคำมทำงเพศ พนกังำน
ทุกคนควรตระหนกัวำ่พฤติกรรมบำงอยำ่งอำจจะมีลกัษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศ
ได ้แมว้่ำจะไม่มีเจตนำก็ตำม ถำ้พนกังำนคนใดเช่ือว่ำตนเองก ำลงัถูกคุกคำมไม่ว่ำ
จะเป็นรูปแบบใดก็ตำมหรือมีเหตุกำรณ์เกิดข้ึนจริง ควรจะแจง้ฝ่ำยจดักำร ท่ีอยู่



 16 

สูงข้ึนไป หรือผูแ้ทนฝ่ำยบุคคลและ   ธุรกำรตำมควำมสะดวกในทนัที เพื่อท่ีจะได้
กระท ำกำรสอบสวนและกำรด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไปบริษัทจะ
ด ำเนินกำรสอบสวนค ำร้องท่ีเก่ียวกบักำรคุกคำมต่ำง ๆ อย่ำงเร่งด่วนและละเอียด           
ถ่ีถ้วน พร้อมด ำเนินกำรแก้ไขตำมท่ีเห็นสมควร และจะปกป้องพนักงำนให้
ปลอดภยัจำกผลกระทบ อ่ืน ๆ อนัเกิดจำกกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ดงักล่ำวดว้ยเจตนำ
ท่ีดี 

นโยบำยน้ีก ำหนดใหพ้นกังำนทุกคนหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเป็นกำรคุกคำม
ดงักล่ำว โดยถือเป็นเง่ือนไขหน่ึงของกำรจำ้งงำน ในกรณีท่ีมีกำรคุกคำมเกิดข้ึนอนั
เป็นกำรละเมิดนโยบำยข้อน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยกับผูล้ะเมิด
นโยบำยอย่ำงไม่มีกำรละเวน้ตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงอำจจะรุนแรงถึงขั้นเลิกจำ้ง
โดยไม่ไดรั้บค่ำชดเชยได ้ในบำงกรณีพนกังำนท่ีท ำควำมผิดอำจตอ้งรับผิดชอบต่อ
พนัธะผกูพนัทำงกฎหมำยดว้ย 

นโยบำยน้ีให้ใชร้วมไปถึงกำรท่ีพนกังำนมีพฤติกรรมดงักล่ำวต่อผูรั้บจำ้ง
หรือผูค้ำ้/ผูข้ำยและกำรท่ีผูรั้บจำ้งหรือผูค้ำ้/ผูข้ำยมีพฤติกรรมดงักล่ำวต่อพนกังำน
ด้วย ซ่ึงผูก้ระท ำพฤติกรรมดังกล่ำว จะต้องถูกด ำเนินกำรทำงวินัย และ /หรือ 
กฎหมำยแลว้แต่กรณี  
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4.1 นโยบำยของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนัตั้งอยูบ่นหลกักำร ท่ีวำ่  กำรตดัสินใจใด ๆ  
ของบุคลำกรทุกระดบัในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่ำนั้น 
กำรตดัสินใจดงักล่ำวจะตอ้งปรำศจำกอิทธิพลของควำมตอ้งกำรส่วนตวั ของครอบครัว หรือบุคคลผูใ้กลชิ้ด 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกำรตดัสินใจวำ่อะไรเป็นผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยเฉพำะส ำหรับบุคลำกร
ทุกคนจะตอ้ง ปฏิบติังำนเตม็เวลำใหก้บับริษทัอยำ่งสุดก ำลงัควำมสำมำรถ และไม่ควรจะมีผลประโยชน์ทำง
ธุรกิจอ่ืนใด ภำยนอกบริษทั อนัจะเป็นกำรเบียดบงัเวลำหรือเบียดบงักำรทุ่มเทเอำใจใส่ในหน้ำท่ีควำม
รับผดิชอบท่ีมีต่อบริษทั และอำจสร้ำงควำมเสียหำยใหก้บับริษทั  

ผลประโยชน์ท่ีขดักนัจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีบุคลำกรทุกระดบัมี ผลประโยชน์ส่วนตวั หรือ
ของครอบครัว หรือบุคคลผูใ้กลชิ้ด ไม่วำ่จะเป็นดำ้นกำรเงินหรือดำ้นอ่ืนใดก็ตำมใน   กิจกำรซ่ึงจะไดรั้บ
ผลประโยชน์จำก 

4.1.1 กำรตดัสินใจของบุคคลผูน้ั้นในกำรปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีใหก้บับริษทัหรือ 
4.1.2     กำรรับรู้กิจกรรมกำรด ำเนินงำนหรือแผนกำรในอนำคตของบริษทั 

บริษทัถือเป็นหน้ำท่ีของบุคลำกรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงกำรมีส่วนเก่ียวขอ้ง ทำง
 กำรเงิน และ/หรือ ควำมสัมพนัธ์กบับุคคลภำยนอกอ่ืน ๆ ซ่ึงจะ ส่งผลให้บริษทั
 ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เ กิดควำมขัดแย้งในด้ำนควำมภักดี หรือ
 ผลประโยชน์ หรือขดัขวำงกำรปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ  

บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปกปักรักษำผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท    
ขณะเดียวกันก็จะให้มีกำรจ ำกัดขอบเขตแห่งเสรีภำพในกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
บุคลำกรทุกระดบัใหน้อ้ยท่ีสุด 

4.2 กำรพิจำรณำประจ ำปีเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนั  
ในแต่ละปี บุคลำกรทุกระดับจะต้องทบทวน และ ตระหนักถึงนโยบำยเก่ียวกับ

ผลประโยชน์ท่ีขดักนัของบริษทั และทุกคนตอ้งแจง้เร่ืองซ่ึงอำจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัท่ีเกิดข้ึนให้  ฝ่ำย
บริหำรทรำบ โดยต้องแนบรำยละเอียดในเร่ืองดงักล่ำวมำด้วย เพื่อจะได้รวบรวมเข้ำหำรือกับกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

 
 

4.  นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน 
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ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์ขัดกันอย่ำงเป็นรูปธรรม กำรท่ีบุคลำกรเปิดเผย  และให้                       
ควำมร่วมมือกบับริษทัเป็นอยำ่งดี  เม่ือมีผลประโยชน์ขดักนัเกิดข้ึนปัญหำดงักล่ำวก็ สำมำรถคล่ีคลำยไปได้
โดยท่ีผูน้ั้นถอนตวัออกจำกกำรเป็นผูต้ดัสินใจในเร่ืองท่ีเป็นตน้เหตุของควำมขดัแยง้ดงักล่ำว  

ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย  หรือไม่แน่ใจว่ำกำรปฏิบติังำนของตนมี ควำมเหมำะสมหรือไม่ 
หรือทรำบวำ่อำจจะมีกำรไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนัของบริษทัโดยบุคลำกรคนอ่ืน 
ทุกคนควรปรึกษำกบั ผูบ้งัคบับญัชำ หรือฝ่ำยบริหำร แลว้แต่กรณี  

4.3     ค ำจ ำกดัควำม  
"ครอบครัว"  หมำยถึง  บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบับุคลำกรทุกระดบั   ไม่วำ่ในทำง

สำยเลือด หรือจำกกำรสมรสโดยชอบดว้ยกฎหมำย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตำมกฎหมำย  
“บุคคลผูใ้กล้ชิด" หมำยถึง บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับบุคลำกรทุกระดับในทำง

สัมพนัธภำพใด ๆ อย่ำงใกลชิ้ด "บริษทัคู่แข่ง"   หมำยถึง บริษทัท่ีประกอบธุรกิจ  ทั้งในประเทศ  และ
ต่ำงประเทศในลกัษณะคลำ้ยหรือใกลเ้คียงกบัธุรกิจบริษทั 

4.4       ตวัอยำ่งสถำนกำรณ์เก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีขดักนั  
     บุคลำกรทุกระดบั  ควรจะยึดตวัอย่ำงต่อไปน้ีไวเ้ป็นแนวทำงพิจำรณำ เพื่อประโยชน์ 

ของตนเอง และใหถื้อเป็นเร่ืองส ำคญัเร่ืองหน่ึงในกำรปฏิบติังำนกำรเปิดเผย และปรึกษำหำรือตำมขั้นตอนจะ
ช่วยคล่ีคลำยปัญหำ  หรือ  น ำไปสู่กำรหำทำงออกท่ีเหมำะสมต่อไป เม่ือเกิดควำมสงสัยไม่แน่ใจใด ๆ ควรจะ
ขอค ำปรึกษำ ทุกคร้ัง  

      4.4.1 กำรลงทุนทัว่ไป  

กฎพื้นฐำนในเร่ืองน้ีมีอยู่ว่ำ  บุคลำกรทุกระดับ  ครอบครัว หรือบุคคล                        
ผูใ้กลชิ้ด  ตอ้งไม่เป็นผูถื้อหุ้น  หรือ ไดรั้บผลประโยชน์จำกบริษทัคู่แข่ง  หรือ
กิจกำรใด ๆ รวมถึงผูค้ำ้/ผูข้ำย ท่ีบริษทัติดต่อธุรกิจดว้ย กำรซ้ือหุ้นของบริษทั
ท่ีจดทะเบียน ในตลำดหลกัทรัพย ์ หรือกำรลงทุนผำ่นกองทุนรวม หรือหน่วย
ลงทุน ไม่เป็นผลประโยชน์ท่ีขัดกันตรำบใดท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
ปฏิบติังำนใหก้บับริษทั 

      4.4.2 กำรจดัหำสินคำ้และบริกำรใหบ้ริษทั 

       ผลประโยชน์ท่ีขดักนัอำจจะเกิดข้ึนถำ้บุคลำกรทุกระดบั ครอบครัว หรือบุคคล
ผูใ้กล้ชิด เป็นผูจ้ดัหำสินค้ำหรือบริกำรให้กับบริษทั ในฐำนะผูค้ ้ำ/ผูข้ำยถ้ำ
บุคคลผูน้ั้ นสำมำรถท่ีจะช้ีน ำหรือมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร
ดงักล่ำว ถึงแมว้ำ่จะไม่มีหนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำธุรกิจของบริษทักบักิจกำร
นั้น ๆ ก็ตำม(โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ 6 จรรยำบรรณของกำรจดัหำ)                                     

                                       ในกรณีท่ีบุคลำกรทุกระดบัของบริษทั คนใดมีบุคคลในครอบครัว หรือบุคคล 
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                                     ผู้ใกล้ชิดเป็นพนักงำน  หรือเจ้ำของกิจกำรท่ี เ ป็นลูกค้ำผู ้ค้ำ /ผู้ขำย 
 หรือคู่แข่ง และ บุคลำกรของบริษัท ผู ้นั้ นมีส่วนร่วมตัดสินใจในเร่ืองท่ี
 เ ก่ี ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกิจกำรดังกล่ำวให้ ถือว่ำ เ ป็น
 ผลประโยชน์ท่ีขัดกันในท ำนองเดียวกัน  หำกลูกค้ำ  ผู ้ค้ำ /ผู้ขำย  หรือ   
 พนักงำนของคู่แข่งคนใด มีบุคคลในครอบครัวเป็นบุคลำกรของบริษทัก็เป็น
 เร่ืองท่ีไม่สมควรท่ีจะมอบอ ำนำจใหบุ้คลำกรของบริษทัผูน้ั้นมีอิทธิพลในกำร 
                                       ตดัสินเก่ียวกบักิจกรรมทำงธุรกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลในครอบครัว ข อ ง

ตน บริษัทจะไม่ซ้ือหรือเช่ำทรัพย์สิน อุปกรณ์ วตัถุดิบ หรือใช้บริกำรจำก
บุคลำกรของบริษทั บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลผูใ้กลชิ้ด และไม่ท ำสัญญำ
ใด ๆ ในเร่ืองดงักล่ำวดว้ย (ยกเวน้เฉพำะสัญญำจำ้งพนกังำน) เวน้แต่เป็นกรณี
พิเศษและไดรั้บกำรอนุมติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกกรรมกำรบริษทั เช่น กำรท่ี
บริษทัเช่ำบำ้นท่ีบุคลำกรของบริษทั ครอบครัว หรือ บุคคลผูใ้กลชิ้ดเป็นเจำ้ของ 
ทั้งน้ีจะตอ้งด ำเนินกำรโดยถูกตอ้งตำมระเบียบและจรรยำบรรณของกำรจดัหำ
ดว้ย  

4.4.3 ส่ิงบนัเทิงและของขวญั 

บุคลำกรทุกระดบัไม่ควรจะรับส่ิงบนัเทิง ของขวญั ตัว๋โดยสำร บตัรชมกีฬำ   
    ตัว๋อ่ืนๆ ขอ้เสนอเพื่อกำรพกัผ่อน ท่ีพกัรับรอง หรือขอ้เสนอ ท่ีให้ชมกีฬำเป็น
 กำรส่วนตวัต่ำง ๆ ฯลฯ  ท่ีเก่ียวข้องกับหน้ำท่ีกำรงำนของตนในบริษทัท่ีจะ
 น ำไปสู่กำรสร้ำง  ขอ้ผกูมดัใหก้บับริษทั หรืออำจจะท ำให้บุคคลผูน้ั้นตอ้งตกอยู่
 ในสถำนกำรณ์ผลประโยชน์ท่ีขดักนั  

4.4.4 กำรรับงำนทำงวชิำกำร เป็นวทิยำกร งำนบริกำรสำธำรณะ หรือ กำรรับต ำแหน่ง 
ใด ๆ ฝ่ำยจัดกำร พนักงำน ผู ้ปฏิบัติงำนสมทบ และพนักงำนของผู ้รับจ้ำง
สำมำรถเขำ้ร่วมกิจกรรมภำยนอกได้ หำกมีเหตุผลท่ีดี มีหลำกหลำยกรณี ท่ี
บริษัทส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยนอกเพรำะเห็นว่ำกิจกรรม
เหล่ำนั้น ช่วยขยำยกำรมองกำรณ์ไกล และประสบกำรณ์ให้แก่บุคลำกร ซ่ึงจะ
ช่วยปรับปรุงกำรท ำงำนของบุคลำกร ใหเ้ป็นประโยชน์แก่บริษทัยิ่งข้ึน หรือเป็น
วิทยำทำนกบัสังคม บุคลำกรท่ีจะรับงำนในสถำบนัวิชำชีพ เป็นวิทยำกร งำน
บริกำรสำธำรณะ หรือกำรรับต ำแหน่งใด ๆ เช่น กรรมกำรบริษทั ท่ีปรึกษำ 
อำจำรยพ์ิเศษ เป็นตน้ โดยบุคลำกรผูน้ั้นจะตอ้งขออนุมติัจำกกรรมกำรบริษทั 
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5.1 บริษทัมีนโยบำยจดัใหมี้กำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอกบัระดบัควำมเส่ียง
ท่ียอมรับได ้และเหมำะสมกบัสภำวะแวดลอ้มต่ำง ๆ ของงำน หรือกิจกรรม ของหน่วยงำนนั้นๆ อยู่เสมอ 
โดยจดัให้มีกำรติดตำมผลกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู่เป็นระยะๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มำตรกำร
ควบคุมต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ ส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ และควำมเส่ียงท่ีแปร เปล่ียนไป เพื่อให้
บรรลุเจตจ ำนงดงักล่ำว บริษทัจะด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 มุ่งมัน่ใหผู้บ้ริหำรตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรควบคุมภำยใน และสร้ำงใหมี้
ข้ึนในงำนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ทุกระดบัของบริษทั หรือท่ีแฝงอยูใ่นวธีิด ำเนิน
ธุรกิจของผูบ้ริหำร  

5.1.2 ก ำหนดมำตรกำร รูปแบบ และ วธีิกำรควบคุมภำยใน ใหเ้หมำะสมกบัสภำวะ
แวดลอ้มต่ำง ๆ ของงำน หรือ กิจกรรมของหน่วยงำน ระดบัควำมเส่ียง และกำร
บริหำรควำมเส่ียงอยูเ่สมอ โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพ และ ควำมเพียงพอของ
ระบบดงักล่ำว  

5.1.3 มุ่งมัน่ใหผู้บ้ริหำรจดัใหเ้กิดควำมสมดุลระหวำ่งควำมคล่องตวัในกำรปฏิบติังำน
กบัระดบัควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ และตน้ทุนกำร
ควบคุมภำยในท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งคุม้กบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

5.1.4 บุคลำกรทุกระดับจะต้องให้ควำมส ำคญักับกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรควบคุม
ภำยในทุกมำตรกำรท่ีบริษัทจัดให้มีข้ึนโดยปฏิบัติตำมอย่ำงสม ่ำเสมอและ
ต่อเน่ือง 

5.2 ควำมหมำยและวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน 
กำรควบคุมภำยใน หมำยถึง กระบวนกำรปฏิบติังำน หรือ วธีิกำรปฏิบติังำนท่ีถูกก ำหนด

ร่วมกนั โดยคณะกรรมกำรบริษทัฝ่ำยจดักำร ตลอดจนพนกังำนขององคก์รทุกระดบั เพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจ
อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ หำกไดมี้กำรปฏิบติัตำมแลว้จะท ำใหส้ำมำรถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

5.2.1 ดำ้นกำรด ำเนินงำน(Operations) มีประสิทธิภำพ และ ประสิทธิผลในกำร
ปฏิบติังำน รวมถึงกำรใชท้รัพยำกรต่ำง ๆ อยำ่งคุม้ค่ำสมประโยชน์  

5.2.2 ดำ้นกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  (Financial Reporting)  มีควำมถูกตอ้ง   เช่ือถือได ้
และทนัเวลำ  

5.2.3  ด้ำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย  กฎระ เ บียบของ กิจกำร  และ  กฎหมำย 
(Compliance) มีกำรปฏิบติัตำมอยำ่งถูกตอ้ง  

5. นโยบายเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน 
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5.3 ควำมส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน  
ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส ำคญัท่ีใหค้วำมมัน่ใจอยำ่งสมเหตุสมผลต่อผูบ้ริหำร

ในกำรช่วยลดควำมเส่ียงทำงธุรกิจ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นของกิจกำร ไม่ให้ร่ัวไหลสูญหำย หรือ  จำก
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ   ช่วยใหกิ้จกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ  โดยมีกำรจดัสรรทรัพยำกรอยำ่ง
สมประโยชน์ และ บรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ ช่วยใหบุ้คลำกรของกิจกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และ ระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  ช่วยใหร้ำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้งน่ำเช่ือถือ และยงัช่วยปกป้อง คุม้ครองเงิน
ลงทุนของผูถื้อหุ้นอีกดว้ย 

กำรควบคุมภำยใน จึงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัควำมส ำเร็จของทุกกิจกำร ไม่วำ่
กิจกำรขนำดใหญ่หรือเล็ก อยูใ่นภำครัฐหรือภำคเอกชน และไม่วำ่กิจกำรนั้น อยูใ่นกลุ่มธุรกิจประเภทใดจึง
เป็นหนำ้ท่ีของผูบ้ริหำรในฐำนะผูน้ ำท่ีนอกจำกตนเอง จะตอ้งรับผดิชอบจดัส่ิงแวดลอ้ม  และ   องคป์ระกอบ
ต่ำง ๆ ของกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนตนให้ดีแลว้ ยงัจะตอ้งปลูกจิตส ำนึก และกระตุน้ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำทุกระดบั ตระหนกัถึงควำมส ำคญั ท่ีจะตอ้งร่วมมือและปฏิบติัตำมอยำ่งสม ่ำเสมอและ
ต่อเน่ือง เพื่อใหม้ำตรกำรและก ำไกต่ำง ๆ ของระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงผูบ้ริหำรก ำหนดข้ึน ไดท้  ำหนำ้ท่ี
ใหไ้ดผ้ลตำมวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ เพรำะมำตรกำรต่ำง ๆ นั้น แมจ้ะไดรั้บกำรวำงระบบหรือก ำหนดวธีิกำรไว้
ดีเลิศเพียงใดถำ้ไม่ปฏิบติัตำมก็ยอ่มไร้ผลโดยส้ินเชิง นอกจำกน้ีตอ้งจดัใหมี้กำรติดตำม  และประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในท่ีมีอยูน่ั้น โดยสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้ำตรกำรและกลไกต่ำง ๆ นั้น มีควำมเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ และควำมเส่ียงท่ีแปรเปล่ียนไป  

กำรควบคุมภำยใน ไม่วำ่จะไดรั้บกำรออกแบบหรือด ำเนินกำรอยำ่งไร ก็ให้ไดเ้พียงควำม
มัน่ใจ ในระดบัท่ีสมเหตุสมผลเท่ำนั้นวำ่จะช่วยปกป้องไม่ให้เกิดควำมสูญเสียสูญเปล่ำ หรือกำรด ำเนินงำน
จะบรรลุวตัถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ แต่ไม่สำมำรถท่ีจะเป็นหลกัประกนัหรือให้ควำมมัน่ใจสมบูรณ์
เตม็ร้อยไดว้ำ่ กิจกำรจะไม่ประสบควำมลม้เหลวทำงธุรกิจ  ทั้งน้ีเพรำะกำรควบคุมภำยใน มีขอ้จ ำกดัอยูห่ลำย
ประกำร  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของคน 

5.4 กำรใหค้วำมร่วมมือกบัผูต้รวจสอบภำยในและผูต้รวจสอบจำกภำยนอก 
บุคลำกรทุกระดับจะต้องให้ควำมร่วมมือย่ำงเต็มท่ี รวมทั้งให้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ต่อผู ้

ตรวจสอบ    และ ผูส้อบบญัชีของบริษทั   ซ่ึงมีหน้ำท่ีตรวจสอบ   และประเมินขั้นตอน กระบวนกำร  
ตลอดจนระบบของกำรควบคุมภำยในว่ำมีอยู่เพียงพอ มีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองต่อเป้ำหมำยได้
อย่ำงสมบูรณ์หรือไม่    รวมทั้ งมีหน้ำท่ีเสนอแนะว่ำ  มีจุดใดท่ีควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึนตำมท่ีเห็น
เหมำะสม 
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6.1     ควำมสัมพนัธ์กบัผูค้ำ้/ผูข้ำย  

6.1.1 กำรวำงตวักบั ผูค้ำ้ / ผูข้ำย  ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมเชิงธุรกิจเท่ำนั้น   ควร
ระมดัระวงัอยำ่ใหเ้กิดขอ้ครหำไดว้ำ่มีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดเป็นพิเศษกบั  ผูค้ำ้/
ผูข้ำยรำยใดรำยหน่ึงมำกกว่ำรำยอ่ืน ๆ จนอำจท ำให้กำรตดัสินใจเลือกจดัหำ 
กำรจดัประมูล กำรเจรจำต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็นไปโดยยติุธรรมและเสมอภำคเท่ำ
เทียมกนัต่อทุกฝ่ำยได ้ 

6.1.2 ให้เกียรติและถือว่ำผูค้ำ้/ผูข้ำยเป็นแหล่งทรัพยำกรภำยนอกท่ีเอ้ืออ ำนวยให้
ธุรกิจของบริษทัด ำรงอยูไ่ด ้ไม่ใช่ปรปักษห์รือลูกไล่ในทำงกำรคำ้ หำกแต่เป็น
คู่คำ้ในทำงธุรกิจท่ีเสมอภำคกนั ดงันั้น กำรจดัหำควรตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของกำร
พฒันำธุรกิจ  เพื่อให้บริษทัและผูค้ำ้/ผูข้ำยต่ำงไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
ต่อทั้งสองฝ่ำย  ไม่ควรค ำนึงถึงแต่ประโยชน์ของบริษทัโดยไม่มีขีดจ ำกดัแต่
เพียงฝ่ำยเดียว  โดยไม่สนใจท่ีจะตรวจสอบให้แน่ชัดว่ำ  ผู ้ค้ำ /ผู้ขำย ยงั
สำมำรถท่ีจะด ำรงกิจกำรอยูต่่อไปได ้ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวหรือไม่  

6.1.3 ให้ขอ้มูลท่ีเท่ียงตรง ถูกตอ้ง อยำ่งตรงไปตรงมำ อยูบ่นพื้นฐำนของควำมสัตย์
จริงของผูค้ ้ำ/ผูข้ำย ไม่ล่อลวงให้ผูค้ ้ำ/ผูข้ำยรีบตดัสินใจด้วยควำมเข้ำใจท่ี
ผดิพลำด หรือไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแต่ไม่ครบถว้นเท่ำท่ีควรจะได ้

6.1.4 หลีกเล่ียงกำรรับของก ำนัล สินน ้ ำใจ กำรรับเชิญไปในงำนเล้ียงประเภท
สังสรรค ์หรืองำนเล้ียงรับรองจำกผูค้ำ้/ผูข้ำยท่ีจดัข้ึนให้เป็นกำรส่วนตวั หรือ
หมู่คณะใดคณะหน่ึงอย่ำงเฉพำะเจำะจง รวมถึงกำรรับเชิญไปดูงำนท่ีผูค้ำ้/
ผูข้ำยเสนอตวัเป็นผูอ้อกค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งให้   หรือกำรรับกำรสนบัสนุน
ค่ำใชจ่้ำยจำกผูค้ำ้/ ผูข้ำยส ำหรับกิจกรรมภำยในต่ำง ๆ ทั้งน้ี เพื่อหลีกเล่ียงขอ้
ครหำต่ำง ๆ ท่ีอำจจะมีข้ึน และป้องกนัไม่ให้เกิดควำมโนม้เอียงท่ีจะช่วยเหลือ
ตอบแทนฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงเป็นพิเศษในโอกำสหลงั  กำรรับเล้ียงในรูปอำหำร
กลำงวนั หรืออำหำรเยน็ ท่ีมีเจตนำเพื่อแลกเปล่ียนควำมรู้ หรือกำรเจรจำใน
บรรยำกำศไม่เป็นทำงกำร ควรท ำไดใ้นบำงโอกำสเท่ำนั้น และควรจะผลดักนั
เป็นผูอ้อกค่ำใชจ่้ำยดว้ย  

6.1.5 ระมดัระวงัอย่ำให้ผูค้ ้ำ/ผูข้ำยตอ้งแบกรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกำร
จดัหำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเม่ืออยูใ่นช่วงระยะเวลำกำรก ำหนด คุณสมบติั กำร

6. จรรยาบรรณของการจดัหา 
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เจรจำต่อรอง หรือก ำลงัจะมีกำรตดัสินใจจดัหำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
ตรวจสอบแหล่งผลิต ระบบจดัจ ำหน่ำย ระบบคุณภำพ ตวัอย่ำง  สินคำ้ ฯลฯ  
ควรใชดุ้ลยพินิจอยำ่งเหมำะสมวำ่เป็นค่ำใชจ่้ำยของฝ่ำยใด 

6.1.6 กำรเยี่ยมชมสถำนท่ีของผูค้ำ้/ผูข้ำยควรมีกำรแจง้ถึงวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจให้
ผูค้ำ้/ผูข้ำยได้ทรำบก่อนล่วงหน้ำ พร้อมก ำหนดวนัเวลำเยี่ยมชมอย่ำงชดัเจน 
ควรรบกวนเวลำของผูค้ำ้/ผูข้ำยให้น้อยท่ีสุด และไม่พยำยำมท่ีจะท ำตวัเป็น
แขกประจ ำโดยไม่มีควำมจ ำเป็นทำงธุรกิจท่ีแน่ชดั  

6.1.7 ไม่หวงัหรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็นกำรส่วนตวัหรือหมู่คณะจำก
ผูค้ำ้/ผูข้ำย ไม่วำ่ในโอกำสหรือสถำนกำรณ์ใด ๆ ทั้งส้ิน ของขวญัท่ีอำจจะตอ้ง
ยอมรับตำมมำรยำทเน่ืองในเทศกำลปีใหม่ ไม่ควรพิเศษหรือมีมูลค่ำสูงไปกวำ่
ของขวญัมำตรฐำนท่ีผูค้ำ้/ผูข้ำยไดจ้ดัไวส้ ำหรับแจกจ่ำยให้ลูกคำ้ปกติทัว่ไป 
หำ้มรับเงินหรือสินบนไม่วำ่ในรูปแบบใดทั้งส้ิน 

6.1.8 ไม่ติดต่อคบคำ้กบั ผูค้ำ้/ผูข้ำย ท่ีด ำเนินธุรกิจในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือ
ทั้งหมด ดงัต่อไปน้ี  

(1) หวงัผลประโยชน์ในระยะสั้นมำกกวำ่ระยะยำว 
(2) มีทัศนคติในทำงลบกับระบบกำรค้ำเสรีนิยม ระบบผูกขำด       

ขดัขวำงไม่ใหมี้กำรแข่งขนั  
(3) มีพฤติกรรมสมยอมกันในกำรเสนอรำคำ หวงัผลประโยชน์

ร่วมกนักบัผูค้ำ้/ผูข้ำยรำยอ่ืนโดยไม่พยำยำมท่ีจะแข่งขนักนัอย่ำง
แทจ้ริง  

(4) ไม่สนใจท่ีจะช่วยประหยดัค่ำใช้จ่ำย หรือรักษำผลประโยชน์
ใหก้บัลูกคำ้  

(5) เสนอผลประโยชน์ส่วนตวัให้กบัพนกังำน   หรือ   ผูบ้ริหำรของ
บริษทั  

(6) มีประวติักลัน่แกลง้คู่แข่งทำงกำรคำ้ของตน  
(7) ไม่จริงใจ หรือมีพฤติกรรมปิดบงั ไม่ตรงไปตรงมำกบัลูกคำ้  

6.2  กำรจดัหำ  
6.2.1 กำรรับตวัอย่ำงสินคำ้ไวท้ดลองใช้ จะตอ้งมีระยะเวลำจ ำกดั และส่งมอบ

ตวัอย่ำงคืนให้กับผูค้ ้ำ/ผูข้ำยทนัทีเม่ือครบก ำหนด ควรทดลองใช้สินค้ำ
ตวัอย่ำงนั้นอย่ำงระมดัระวงัด้วย วตัถุประสงค์ท่ีจะตรวจสอบและบนัทึก
ขอ้มูลด้ำนคุณภำพและสมรรถภำพอย่ำงแท้จริง โดยมีกำรบนัทึกข้อมูล
ดงักล่ำวไวเ้ป็นหลกัฐำน เพื่อใชอ้ำ้งอิงในกำรพิจำรณำตดัสินใจเม่ือถึงเวลำ ไม่ 
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ควรหยิบยืมสินค้ำ หรือ วสัดุอุปกรณ์ของ ผูค้ ้ำ / ผูข้ำย มำใช้งำนด้วย
วตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีนอกเหนือไปจำกน้ีทั้งส้ิน  

6.2.2 ไม่เชิญผูค้ำ้/ผูข้ำยเขำ้ร่วมยื่นขอ้เสนอ หรือประกวดรำคำโดยไม่ไดมี้ควำม
ตอ้งกำรจดัหำอยำ่งแทจ้ริง หรือตั้งใจไวแ้ลว้วำ่จะไม่จดัหำจำก  ผูค้ำ้/ผูข้ำยรำย
นั้น ควรเลือกเชิญเฉพำะผูค้ ้ำ/ผูข้ำยท่ีเม่ือพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีคุณสมบติั 
ควำมตั้งใจ และควำมสำมำรถท่ีจะเขำ้ร่วมแข่งขนัโดยหวงัจะไดรั้บกำรจดัหำ
ในท่ีสุด เท่ำนั้น ไม่ควรเชิญผูค้ ้ำ/ผูข้ำยมำประกวดรำคำเพียงเพื่อจะใช้เป็น
เคร่ืองมือส ำหรับตั้งเง่ือนไขต่อรองกบั ผูค้ำ้ / ผูข้ำย รำยอ่ืน  หำกตอ้งกำรเพียง
ตวัเลขในกำรประมำณกำร   ค่ำใชจ่้ำย หรือจดัท ำงบประมำณ จะตอ้งแจง้ให้
ผูค้ำ้/ผูข้ำยทรำบอยำ่งแจง้ชดัล่วงหนำ้  

6.2.3 ใหก้ติกำ โอกำส เวลำ เน้ือหำ และตวัเลขขอ้มูลท่ีชดัเจนถูกตอ้ง และปฏิบติัต่อ 
ผูค้ำ้/ผูข้ำย ท่ีเขำ้ร่วมประกวดรำคำโดยทดัเทียมกนั หำกรำยหน่ึงรำยใดร้องขอ
และไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติม ขอ้มูลเพิ่มเติมนั้นควรถูกส่งไปยงัรำยอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้
ร้องขอดว้ย หรือหำกรำยหน่ึงรำยใดร้องขอและไดรั้บอนุญำตให้เล่ือนก ำหนด 
วนัส่งเอกสำรกำรเสนอรำคำ ก็จะตอ้งแจง้วนัครบก ำหนดใหม่นั้นให้รำยอ่ืน ๆ    
ทรำบโดยทนัทีเช่นกนั  

6.2.4 รักษำขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บจำกผูเ้สนอรำคำ หรือผูเ้ขำ้ร่วมประกวดรำคำแต่ละ
รำยไวเ้ป็นควำมลบั ไม่ควรเปิดเผยตวัเลขรำคำ หรือขอ้มูลทำงเทคนิคท่ีไดรั้บ
จำกรำยหน่ึงใหก้บัรำยอ่ืนทรำบเพื่อหวงัผลประโยชน์ ซ่ึงอำจจะไดม้ำแต่เพียง
ในระยะสั้น แต่ตอ้งแลกกบักำรสูญเสียควำมไวว้ำงใจจำกผูค้ำ้/ผูข้ำยทั้งหมด 
ระมัดระวงัผูท่ี้ท  ำตัวเป็นนำยหน้ำหำข้อมูล และไม่ตอบค ำถำมใดๆ  ทั้ ง
ทำงตรงและทำงออ้มท่ีอำจน ำไปสู่กำรร่ัวไหลของขอ้มูลทั้งส้ิน  

6.2.5 ไม่ฉวยโอกำสเอำผลประโยชน์ หรือท ำโทษ ผูค้ำ้ / ผูข้ำย จำกควำมผิดพลำด
เล็กน้อยท่ีไม่ได้ตั้งใจ หำกพบว่ำรำคำท่ีเสนอโดยผูค้ำ้/ผูข้ำย ต ่ำผิดปกติควร
ตรวจสอบรำยละเอียดใหแ้น่ใจ และ ขอค ำยืนยนัจำก ผูเ้สนออีกคร้ังหน่ึงวำ่จะ
คงรำคำตำมท่ีเสนอนั้นน ำกลับไปค ำนวณใหม่ หรือจะยกเลิก ทั้ งน้ี ต้อง
ระมดัระวงัดว้ยวำ่ไม่มีกำรเปิดเผยขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบจำกผูเ้สนอรำยน้ีให้
รำยอ่ืน ๆ  

6.2.6 ด ำเนินกำรจดัหำอยำ่งโปร่งใส ยติุธรรม และซ่ือสัตย ์และไม่ใหมี้ อิทธิพลใด ๆ 
ท่ีไม่ชอบธรรมแทรกแซงได ้ ในกำรจดัหำเคร่ืองจกัร จดัซ้ืออะไหล่ จำ้งงำน
รับเหมำ จดัซ้ือภำชนะบรรจุ และรำยกำรจดัหำอ่ืน ๆ ท่ีมูลค่ำธุรกิจรวมสูงเกิน
กวำ่ 50,000 บำท ควรตอ้งมีกำรติดต่อกบัคู่คำ้อยำ่งนอ้ย 2 รำย เพื่อเปรียบเทียบ
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รำคำและคุณภำพ และให้มีคณะกรรมกำร จดัซ้ือ/จดัหำ ท ำรำยงำนเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร เพื่ออธิบำยถึงเหตุผลในกำรตดัสินใจ 

6.3 กำรเจรจำต่อรอง  

6.3.1 ท ำกำรเจรจำ โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของควำมสัมพนัธ์ฉนัทธุ์รกิจ ท่ีพยำยำมจะ
ช่วยแกปั้ญหำ   และหำทำงออก หรือหำขอ้สรุปอนัพอใจ  และยอมรับไดข้อง
ทั้งสองฝ่ำย ไม่เจรจำดว้ยวธีิหลอกล่อ หรือขู่เข็ญบงัคบั หรือโดยไม่มีหลกักำร
และเหตุผล  

6.3.2  ไม่ควรเจรจำโดยล ำพงั และไม่มีบนัทึกหลกัฐำน  เพื่อเป็นกำรป้องกนัขอ้ครหำ
ต่ำง ๆ  ตวัแทนในกำรเจรจำของกลุ่มบริษทัควรมีไม่น้อยกว่ำ 2 คนไม่ว่ำจะ
เป็นกำรเจรจำอย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่ก็ตำม หำกไม่จ  ำเป็นจริงๆ  ควร
หลีกเล่ียงกำรเจรจำทำงโทรศัพท์ หลังจำกกำรเจรจำแล้ว ควรมีกำรสรุป
ประเด็นเป็นลำยลกัษณ์อกัษร    และลงช่ือ เป็นหลกัฐำนร่วมกนัโดยผูเ้ขำ้ร่วม
กำรเจรจำทุกฝ่ำย  

6.4  กำรเปิดเผยผลประโยชน์ท่ีอำจขดัแยง้กนั  
ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจในกำรจดัหำและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนตอ้งเปิดเผย รำยละเอียดเร่ืองธุรกิจ 

หรือผลประโยชน์ส่วนตวัทุกชนิด ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินกำรจดัหำให้บริษทัไดรั้บทรำบโดยไม่ตอ้งมีกำร
ทวงถำม ตอ้งเปิดเผยกำรถือหุ้น หรือผลตอบแทนจำกกิจกำรท่ีเป็น ผูค้ำ้ / ผูข้ำย   สินคำ้หรือบริกำรให้กบั
บริษทั ทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม หรือมีญำติ  พี่นอ้งใกลชิ้ดท ำงำน หรือเป็นหุน้ส่วน หรือด ำรงต ำแหน่ง 
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7.1 ควำมถูกตอ้งของกำรบนัทึกรำยกำร 
กำรบนัทึกรำยกำรทำงธุรกิจของบริษทัมีควำมส ำคญัส ำหรับกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรบญัชี

และกำรเงินท่ีถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง ทนัเวลำ สมเหตุผล และเช่ือถือได ้เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้น ผูร่้วม
ทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ดงันั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีบุคลำกรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตำมขั้นตอนกระบวนกำร
ควบคุมทำงกำรบญัชีและกำรเงิน ระเบียบปฏิบติั และระบบกำร ควบคุมภำยใน รวมถึงขอ้ก ำหนดทำงกำรบญัชี
และกำรเงินของบริษทั  

กำรบนัทึกรำยกำรทำงธุรกิจทุกรำยกำรของบริษทัจะตอ้งถูกตอ้ง ครบถว้น และสำมำรถ
ตรวจสอบได ้ 

บุคลำกรทุกระดบั ต้องด ำเนินรำยกำรทำงธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตำมระเบียบ
ปฏิบติัและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ของบริษทั รวมทั้งมีเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกิจท่ีครบถว้น 
และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยำ่งเพียงพอ เหมำะสม และทนัเวลำ เพื่อให้พนกังำนบริษทัท่ีมีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรบนัทึก กำรจดัท ำ และกำรประเมินรำยงำนทำงกำรบญัชีและกำรเงิน สำมำรถบนัทึกและจดัท ำรำยกำร
ทำงกำรบญัชีและกำรเงินทุกประเภทของบริษทั ลงในระบบบญัชีของบริษทั โดยมีรำยละเอียดท่ีถูกตอ้งและ
ครบถว้น  

7.2 รำยงำนทำงกำรบญัชีและกำรเงิน  
เพื่อใหผู้ท่ี้มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบนัทึก กำรจดัท ำ กำรประเมิน และกำรรักษำขอ้มูล และ/

หรือ รำยกำรทำงกำรบญัชีและกำรเงินทุกประเภทของบริษทั พึงระลึกอยูเ่สมอวำ่ บริษทัใหค้วำมส ำคญัอยำ่งสูง
กบัควำมถูกตอ้งของรำยกำร บนัทึก ต่ำง ๆ เพื่อให้รำยงำนทำงกำรบญัชีและกำรเงินไดถู้กจดัท ำข้ึน โดยมีกำร
พิจำรณำเลือกใชน้โยบำยทำงกำรบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัโดยสม ่ำเสมอ และเป็นไปตำมหลกักำรบญัชี
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอ และเป็นไปตำมระเบียบกำรเงิน
และกำรบญัชีของบริษทั 

พนกังำนทุกคน ตอ้งไม่กระท ำกำรบิดเบือนขอ้มูลหรือสร้ำงรำยกำรเทจ็ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูล
รำยกำรทำงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบญัชีและกำรเงิน หรือขอ้มูลรำยกำรทำงดำ้นฝ่ำยปฏิบติักำร โดยพนกังำน
ทุกคนควรตระหนกัวำ่ควำมถูกตอ้งของ รำยงำนทำงกำรบญัชีและกำรเงิน เป็นควำมรับผดิชอบร่วมกนัของ
คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร พนกังำนท่ีมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบทำงกำรบญัชีและกำรเงิน รวมทั้งพนกังำนทุกคน
ท่ีมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร จดัเตรียม และ/หรือ ใหข้อ้มูลรำยกำรทำงธุรกิจ  

7.3    กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย  
บุคลำกรทุกระดบั  จะตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบ  และ   ขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ เพื่อใหก้ำรจดัท ำบญัชีและบนัทึกทำงกำรเงินของบริษทัเป็นไปอยำ่ง
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ เช่นเดียวกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในควำมรับผดิชอบอ่ืน ๆ ของตน บุคลำกรทุกระดบัจะตอ้งยดึ
หลกัควำมซ่ือสัตย ์ ปรำศจำกอคติ และควำมซ่ือตรงในกำรจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล โดยควำมซ่ือตรงดงักล่ำวหมำย
รวมถึงกำรไม่ยุง่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีผิดกฎหมำยหรือผดิจริยธรรมดว้ย ดงันั้น บริษทัจึงไม่อนุญำตใหมี้กำรบนัทึก
ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ หรือท ำให้เขำ้ใจผดิโดยเจตนำโดยเด็ดขำด  
 

7. นโยบายเกี่ยวกบัรายการทางการบัญชีและการเงนิ 
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8.1 กำรใหค้วำมสนบัสนุนต่อสังคมและชุมชน  
บริษทัถือเป็นหนำ้ท่ี และนโยบำยในกำรใหค้วำมส ำคญักบักิจกรรมในระดบัท่ีเหมำะสมเพื่อ  

8.1.1  กำรพฒันำสังคมชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งสร้ำงสรรคแ์ละอนุรักษ ์
ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีดี 

8.1.2  สนบัสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชน 
8.1.3  สนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่สถำนศึกษำ และศูนยร์วม 

ของศำสนำทุกศำสนำตำมควำมเหมำะสม 
8.2 กำรใหค้วำมสนบัสนุนระบบกำรปกครองระบบประชำธิปไตย 

8.2.1 บริษทัยดึมัน่ในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมใหบุ้คลำกรปฏิบติั
หนำ้ท่ีในกำรไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตำมรัฐธรรมนูญ  

8.2.2 บริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงินไม่วำ่โดยทำงตรง
หรือทำงออ้มแก่นกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใด ๆ เพื่อผลประโยชน์
ของนกักำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองนั้น ๆ  

8.3 กำรสนบัสนุนทำงรำชกำร  
บริษทัจะใหก้ำรสนบัสนุนกิจกำรท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสำธำรณชนของรัฐ โดยค ำนึงถึง

ทอ้งถ่ินท่ีบริษทัมีกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยเป็นหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  นโยบายเกี่ยวกบัการสนับสนุนกจิกรรมสาธารณะ 
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9.1      กรรมกำร ฝ่ำยจดักำร   พนกังำน   ผูป้ฏิบติังำนสมทบ  พนกังำนของผูรั้บจำ้งของบริษทั
ในบำงคร้ังจะตอ้งท ำงำนกบัขอ้มูลและเอกสำรท่ีไม่สำมำรถเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกได ้ และ/หรือ เป็น
ควำมลบัทำงกำรคำ้ กำรปกป้องขอ้มูลทำงกำรคำ้มีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อธุรกิจ 

ผูท่ี้ไดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร พนกังำน ผูป้ฏิบติังำนสมทบ พนกังำนของผู ้
รับจำ้งของบริษทั มีหนำ้ท่ีตอ้งยอมรับพนัธะผกูพนัทำงกฏหมำย และจรรยำบรรณท่ีจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล 
และเอกสำรท่ีเป็นควำมลบั หรือ ควำมลบัทำง กำรคำ้นั้น ๆ อีกเป็นเวลำสองปี  เม่ือพน้จำกหนำ้ท่ีไปแลว้ 

9.2 กำรใหข้อ้มูลข่ำวสำรแก่บุคคลภำยนอก 
ทุกขอ้มูลท่ีออกไปสู่สำธำรณชนตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร โดย

กรรมกำรผูจ้ดักำรจะเป็นผูต้อบเองหรือมอบหมำยใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดเป็นผูใ้ห้หรือ ผูต้อบแลว้แต่กรณี 
9.3 กำรแสดงควำมเห็นแก่บุคคลภำยนอก  

ไม่เปิดเผย   หรือ  แสดงควำมเห็นแก่บุคคลอ่ืนใดภำยนอกบริษทั   เม่ือมีบุคคลภำยนอก
ถำมควำมเห็นของท่ำน ขอใหท้่ำนถำมตนเองก่อนวำ่ท่ำนมีหนำ้ท่ีในกำรตอบ  ค ำถำมเหล่ำนั้นหรือไม่หำกไม่
มีหนำ้ท่ีขอใหป้ฏิเสธกำรแสดงควำมเห็นต่ำง ๆ ดว้ยควำมสุภำพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. นโยบายเกี่ยวกบัความลับของบริษัท 
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10.1 กำรใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน  ๆ   ท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้บริกำร เทคโนโลย ี         
สำรสนเทศ  หรืออุปกรณ์กำรส่ือสำร โทรคมนำคม  ถือเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของบุคลำกรทุกระดบั ท่ี
จะใช้ประโยชน์ให้ได้อย่ำงเหมำะสม เช่ือถือได้ตำมมำตรฐำนของกำรด ำเนินธุรกิจ และสอดคล้องตำม
นโยบำยและจรรยำบรรณของบริษทั   

10.2 กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ  

(1) Internet 

บริษทัสนบัสนุนให้มีบริกำร  Internet    เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำน
ไดบ้รรลุเป้ำหมำย หรือ วตัถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ยเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั  

บริษทัส่งเสริมให้มีกำรใชบ้ริกำร Internet เพื่อเป็นกลยุทธ์ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจและเป็นเคร่ืองมือแห่งกำรเรียนรู้รวมถึงกำรใช้ในกิจกรรมส่วนตวัตำม
สมควร  แต่หำ้มมิใหน้ ำไปใชใ้นธุรกิจส่วนตวั  

ตลอดเวลำท่ีใชบ้ริกำร  Internet    ทั้งในและนอกเวลำท ำงำน จะตอ้ง
รับผิดชอบท่ีจะหลีกเล่ียง Internet Site ท่ีบริษทัถือวำ่ผิดกฎหมำย หรือละเมิด
ศีลธรรมอันดีงำม และผู ้ใช้บริกำรจะต้องงดเว้นท่ีจะเผยแพร่ข้อมูลหรือ
ข่ำวสำรของ Internet Site ดงักล่ำวต่อผูอ่ื้น  

บริษทัมีสิทธิท่ีจะติดตำมดูแลกำรใชบ้ริกำร Internet และปิดกั้นกำรเขำ้ถึง 
Internet Site ดงักล่ำว และถำ้ผูใ้ช ้ Internet มีขอ้สงสัยวำ่ Internet Site ใดท่ี
บริษทัถือวำ่ผดิกฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรม  

กิจกรรมบน Internet ถือวำ่เป็นกิจกรรมสำธำรณะ ผูใ้ชจ้ะตอ้งพิจำรณำใช้
อยำ่งระมดัระวงั กำรส่ง Internet E-mail ส ำหรับขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัจะตอ้ง
ด ำเนินกำรเขำ้รหสัท่ีเหมำะสมดว้ย  

(2) Electronic Mail (E-mail)  
         บริษทัไดด้ ำเนินกำรให้มีระบบ Electronic mail (E-mail) เพื่อใหบุ้คลำกร
ทุกระดบัไดใ้ชใ้นกำรส่ือสำรโดยปกติในกิจกรรมของบริษทั ส ำหรับกำรใช้
เพื่อกิจกรรมส่วนตวัสำมำรถท ำไดต้ำมสมควร แต่บริษทัไม่อนุญำตใหน้ ำไปใช้
ในธุรกิจส่วนตวั 

10.    นโยบายเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้การส่ือ
โทรคมนาคม 
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ผูใ้ชบ้ริกำร E-mail จะตอ้งรับทรำบวำ่เน้ือหำของ E-mail ซ่ึงรวมถึง                  
E-mail ส่วนตวัท่ีเก็บอยูใ่นระบบ E-mail ของบริษทั อำจจะถูกตรวจสอบดว้ย
เหตุผลท่ีเหมำะสม โดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั 

พนกังำนท่ีมีสิทธิพิเศษในกำรเขำ้ถึงเน้ือหำ  E-mail  ของผูอ่ื้นจะกระท ำ
กำรดงักล่ำวก็ต่อเม่ือไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูมี้อ  ำนำจเท่ำนั้น  

ผูท่ี้เขำ้ถึงเน้ือหำของ E-mail ของผูอ่ื้นโดยมิไดรั้บอนุญำตจะถือวำ่มีควำมผดิ 

(3) กำรเขำ้ถึงขอ้มูล (Access)  
บุคลำกรท่ีได้รับมอบหมำยเท่ำนั้ น ท่ีมีสิทธิเข้ำถึงแฟ้มข้อมูล หรือ

โปรแกรม  ไม่วำ่จะเก็บในรูปของแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือ รูปแบบ อ่ืน ๆ  
กำรพยำยำมเข้ำถึงข้อมูลเพื่อดู ท ำซ ้ ำ เผยแพร่ ลบทิ้ง ท ำลำย หรือ

เปล่ียนแปลงข้อมูล  เปล่ียนรหัสผ่ำน  หรือ กระท ำกำรอ่ืนใด  ท่ีท ำให้เกิด  
ควำมเสียหำยโดยผูท่ี้ไม่ไดรั้บมอบหมำย บริษทั ถือวำ่มีควำมผดิ  

(4) กำรใชส่ื้อโทรคมนำคม  
อุปกรณ์ส่ือสำรโทรคมนำคม ไดแ้ก่ โทรศพัท ์โทรสำร โทรศพัท ์  มือถือ 

วทิยกุลุ่ม 
บริษทั ไดด้ ำเนินกำรใหมี้ระบบกำรส่ือสำรโทรคมนำคม  เพื่อให้บุคลำกร

ใช้ในกำรส่ือสำรเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษทั ส ำหรับกำรใช้เพื่อ
กิจกรรมส่วนตวัสำมำรถท ำไดต้ำมสมควร แต่ไม่อนุญำตให้น ำไปใชใ้นธุรกิจ
ส่วนตวั  

อุปกรณ์กำรส่ือสำรโทรคมนำคมบริษทัมีไวใ้หบุ้คลำกรไดใ้ชต้ำม  ควำม
จ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย มิใช่ใหต้ำม ต ำแหน่ง
ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   ดงันั้น  กำรน ำอุปกรณ์กำรส่ือสำรโทรคมนำคม  ไปใชใ้น
ธุรกิจส่วนตวั  บริษทัไม่อนุญำตใหก้ระท ำ 

 
10.3 ผูป้ฏิบติังำนสมทบ พนกังำนของผูรั้บจำ้ง หรือ พนกังำนจำกบริษทัท่ีปรึกษำ 

กำรมอบหมำย  หรือ อนุญำตใหผู้ป้ฏิบติังำนสมทบ พนกังำนของผูรั้บจำ้ง  หรือ
พนกังำนจำกบริษทัท่ีปรึกษำ ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั หรือ  อุปกรณ์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง                
ลิขสิทธ์ของซอฟทแ์วร์ โปรแกรม และ 

อุปกรณ์กำรส่ือสำรโทรคมนำคม หน่วยงำนตน้สังกดัจะตอ้งดูแลใหก้ำรใช ้ และกำร
เขำ้ถึงระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์กำรส่ือสำรโทรคมนำคม  ดงักล่ำวในขอบเขตท่ีจ ำกดั ตำมควำมจ ำเป็น
ท่ีจะใชท้  ำงำนเพื่อสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัเท่ำนั้น 
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11.1  บุคลำกรทุกระดบั  ตอ้งมีควำมมุ่งมัน่ มีจิตส ำนึกท่ีดี   และมี ควำมรับผิดชอบร่วมกนั 

ต่อบริษทั ท่ีจะด ำเนินกำรให้บรรลุตำมวตัถุประสงค ์ภำยใตน้โยบำยและระบบกำรบริหำรจดักำรดำ้นสุขภำพ
อนำมยั ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั โดยตอ้งยดึถือและปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ตำมนโยบำย            
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวทำงปฏิบติัท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นเร่ืองดงักล่ำว ใหเ้กิดกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื และมี
กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนดำ้นสุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง และด ำรง
อยูเ่ป็นวฒันธรรมองคก์ร ท่ีดีตลอดไป  

บริษัทจะกระท ำทุกวิถีทำงเยี่ยงผูด้  ำเนินกำรท่ีดี เพื่อให้มั่นใจว่ำจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้ำนสุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม ต่อพนักงำนและทรัพย์สินของบริษัท 
ผูรั้บเหมำ สำธำรณชน และระบบนิเวศน์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

11.2 เพื่อใหบ้รรลุเจตจ ำนงดงักล่ำวในขอ้ 11.1 บริษทัจะด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี  
11.2.1 มุ่งมัน่ใหผู้บ้ริหำรใหค้วำมส ำคญัสูงสุดในกำรด ำเนินงำนท่ีถูกหลกัเกณฑ ์

  ดำ้นสุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม 
11.2.2 มุ่งมัน่ใหกิ้จกรรม  และ กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ    ของบริษทัสอดคลอ้งตำม

ขอ้ก ำหนดกฎหมำยและขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ดำ้นสุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยั  
และส่ิงแวดลอ้ม  

11.2.3 มุ่งมัน่ใหเ้กิดกำรส ำรวจ วิเครำะห์  และ ควบคุมอนัตรำยทั้งหลำยท่ีอำจเกิด
จำกกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษทั โดยประสำนระบบกำรจดักำร ดำ้นสุขภำพ
อนำมยั ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม  

11.2.4 มุ่งมัน่ให ้พนกังำนบริษทั  และ ผูรั้บเหมำ  ไดรั้บกำรฝึกอบรม และพฒันำ  
จิตส ำนึกดำ้นสุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม  

11.2.5 จดัใหมี้สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั ตลอดจนส่งเสริมใหมี้กำร
ปฏิบติังำนอยำ่งปลอดภยั   และกำรมีส่วนร่วมจำกพนกังำนทุกคน  ในกำร
ป้องกนัและรำยงำนอุบติัเหตุ อุบติักำรณ์ สภำพกำรปฏิบติังำน และสภำวะ 
ท่ีไม่ปลอดภยั  

11.2.6 ป้องกันมิให้เกิดโรคจำกกำรท ำงำน และ ส่งเสริมให้พนักงำนบริษัท
ผูรั้บเหมำ  มีสุขภำพอนำมยัท่ีดี  

11.2.7 ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน ดำ้นสุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยั และ       
ส่ิงแวดลอ้ม อยำ่งต่อเน่ือง โดยกำรศึกษำหำขอ้บกพร่องต่ำง ๆ ท่ีมีในกำร
ด ำเนินงำนแต่แรกเร่ิม กำรสืบสวนอุบติัเหตุและอุบติักำรณ์ กำรวิเครำะห์
หำสำเหตุท่ีแทจ้ริง และกำรด ำเนินกำรแกไ้ข 

11.2.8 มุ่งมัน่ใหกิ้จกรรมต่ำง ๆ   ของบริษทั   พฒันำแบบยัง่ยนื  โดยใชท้รัพยำกร 
ธรรมชำติ และผลิตของเสียนอ้ยท่ีสุด  

11.    นโยบายด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 


