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4       ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

4.1  นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกฝ่าย ตลอดจนดแูลรกัษาการใช้
ทรพัยากรให้เกิดความคุ้มค่า โดยปฏิบตัิตามแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกิจการที่จดัท าโดยตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิบตัิให้บรษิัทฯ น ามาปรบัใช้ เพื่อสร้าง
รากฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื ดงันี้ 

4.1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที่สุจรติและเป็นธรรม
ภายใตก้รอบของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทั โดยในการด าเนินธุรกจิกบัคู่คา้จะยดึกตกิาของการ
แข่งขนัอย่างเสมอภาคเพื่อผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อคู่คา้ และต้องไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีงของ
บรษิทั หรอืไม่ขดัต่อกฎหมาย โดยมหีลกัการในการด าเนินธุรกจิดงันี้ 

1) ไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบัทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือ
เงือ่นไขทางการคา้ 

2) มุ่งสรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืทีด่กีบัผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพและประสทิธภิาพใน
การด าเนินธุรกจิร่วมกนัในระยะยาว 

3) รกัษาความลบัหรอืสารสนเทศของคู่คา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 
4) จะไม่ด าเนินการใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา รวมทัง้ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิาร พนักงาน

ใชท้รพัยากรและทรพัย์สนิของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้อง
และไม่สนับสนุนสนิคา้หรอืการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 

5) ต่อต้านการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม โดยบรษิทัฯ จะไม่ด าเนินการในเรื่องดงัต่อไปนี้ (ก) การรวมหวัก าหนด
ราคา (ข) การก าหนดราคาจ าหน่ายเพื่อก าจดัคู่แข่ง ทัง้นี้ การก าหนดราคาขายสนิคา้ของบรษิทั จะมา
จากการพจิารณาสภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรอือาจกล่าวไดว้่า
เป็นการก าหนดราคาสนิค้าตามต้นทุนสนิค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ นอกจากนี้ 
นโยบายการจดัซื้อของบรษิัทฯ มกีารก าหนดวธิกีารจดัหาขัน้ตอนการด าเนินงานที่ชดัเจน เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรม 

6) จดัใหม้ชี่องทางการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส ซึง่ครอบคลุมตัง้แต่การรบัเรื่องรอ้งเรยีน การตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิและการสรุปผล รวมถงึการคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเอกสารลบั ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ 
ก าหนดไวใ้นคู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 

4.1.2 การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิ ดว้ยความเป็นธรรม สุจรติ โปร่งใส รบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุก
กลุ่มตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณของบรษิทั และตามหลกัการสากล เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่
ใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม และสนับสนุนการเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยบรษิทัฯ ตระหนักว่าการคอรร์ปัชัน่ถอืเป็น
อุปสรรคส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายดงักล่าว รวมทัง้เป็นปัญหาต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
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เพื่อใหบ้รรลุเจตนารมณ์ดงักล่าว จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏบิตัใินป้องกนัและต่อตา้นปัญหาทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ โดยอา้งองิตามขอ้ 4.4 

4.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัต่อการเคารพสทิธมินุษยชนของทุกคน โดยปฏบิตัติ่อทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั
ปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิหลกีเลี่ยงการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนและใหค้วามส าคญัดา้นแรงงาน 
โดยปฏบิตัติ่อพนักงานของบรษิทัทุกคนดว้ยความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกถิน่ก าเนิด เชื้อชาต ิเพศ อายุ สผีวิ 
ศาสนา หรอืความพกิารใดๆ โดยใหม้กีารปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
แรงงานอย่างเป็นธรรม ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏบิตัไิว ้ดงันี้ 

1) บรษิทัฯ ปฎบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนสากลอย่างเคร่งครดั รวมถงึขอ้จ ากดัของกฎหมายแรงงาน โดยจดัให้
มสีภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยั ถูกสุขอนามยัตามมาตรฐานสากล ปลอดจากสารเสพตดิ และปฏบิตัิ
ต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตัิด้วยสาเหตุอนัเนื่องมาจากความเหมอืน หรือความ
แตกต่างของถิน่ก าเนิด เพศ อายุ สผีวิ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเชื่อ ความคดิเหน็ทางการเมอืง ความ
ทุพพลภาพ ฐานะชาตติระกูลหรอืสถานะอื่นใดทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน รวมถงึเคารพสทิธเิสรภีาพ
ส่วนบุคคลและคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

2) บรษิัทฯ หมัน่ตรวจตราดูแลมใิหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิทัเขา้ไปมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธิ
มนุษยชน รวมถงึการเขา้ร่วมและยอมรบัหลกัปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลก เช่น หลกัสทิธมินุษยชน
ขององคก์ารสหประชาชาต ิเป็นตน้ 

3) บรษิทัฯ ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสทิธมินุษยชนสากลแก่บุคลากรของบรษิทั เพื่อน าไปปฏบิตัเิป็น
ส่วนหนึ่งในการด าเนินงานและไม่สนับสนุนกจิการและ/หรอืกจิกรรมทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชนสากล 

4.1.4 การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็น
ปัจจยัทีจ่ะช่วยเพิม่มลูค่าของกจิการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ของบรษิทัในอนาคต ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1) เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 
2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน เงื่อนไขการจ้างงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้

กระบวนการประเมนิผลการท างานทีเ่ป็นธรรม รวมถงึการก าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม โดยจดัใหม้กีาร
พจิารณาปรบัขึน้ค่าตอบแทนพนักงานทุกปี โดยพจิารณาตามผลการปฏบิตังิานของพนักงานทุกคนอย่าง
เท่าเทยีม เป็นธรรม รวมถงึการพจิารณาโบนัสสิน้ปี และค่าล่วงเวลา ใหแ้ก่พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม 

3) ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และส่งบุคลากรเข้าร่วมสมัมนา/
ฝึกอบรมภายนอก เพื่อเป็นการพฒันาความสามารถในการท างาน 

4) จดัใหม้สีวสัดกิารดา้นต่างๆ ส าหรบัพนักงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นตน้  
5) จดัใหม้กีารฝึกอบรมส่งเสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงานทุกระดบัชัน้ รวมถงึการฝึกอบรม

เพื่อรบัมอืเหตุการณ์ไม่คาดคดิ เช่น เหตุเพลงิไหม ้โดยมกีารฝึกซอ้มหนีไฟเป็นประจ าทุกปี 
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4.1.5 ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

บรษิทัฯ และลูกคา้ใหค้วามส าคญัส าหรบัคุณภาพของผลติภณัฑ์ และการใหบ้รกิารทีด่ ีโดยยดึมัน่ในการปฏบิตัิ
ต่อลูกคา้ดว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัยสุ์จรติ รกัษาความลบัของลูกคา้ และเอาใจใส่ในการใหบ้รกิารต่างๆ รวมถงึ
จดัใหม้ชี่องทางทีใ่หลู้กคา้สามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการบรกิารได ้เพื่อสรา้งความพงึ
พอใจสงูสุดใหแ้ก่ลูกคา้และรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่องยาวนาน 

4.1.6 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม บรษิัทฯ เล็งเห็นว่าการอนุรกัษ์พลงังานเป็นสิง่ส าคญั และเป็นความรบัผดิชอบของบรษิัทฯ และ
บุคลากรทีจ่ะตอ้งร่วมมอืกนัใชพ้ลงังานใหเ้กดิประสทิธภิาพและประโยชน์สงูสุด  

4.1.7 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม 

 บรษิัทฯ มกีารช่วยเหลอืสงัคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เช่น การร่วมเป็น
เจา้ภาพจดังานพธิกีรรมทางศาสนาในวนัส าคญัทางศาสนาต่างๆ การมอบเงนิบรจิาคใหแ้ก่โรงพยาบาล เป็นตน้ 

4.2  การด าเนินงานและจดัท ารายงาน 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมข้างต้น ตัง้แต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน มกีระบวนการตรวจสอบคุณภาพเพื่อไม่ใหว้ตัถุดบิปนเป้ือนสารเคมแีละส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ ส่งมอบสนิค้าที่มคีุณภาพใหแ้ก่ลูกค้าทนัเวลา รวมถงึ
ปฎิบตัติ่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนรบัฟังขอ้คดิเหน็ของลูกคา้ เพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาสนิคา้และ
บรกิาร และรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้อย่างต่อเนื่อง 

4.3  การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

- ไม่ม ี- 

4.4  แนวทางการป้องกนัการทุจริตคอรปัชัน่ 

บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ เพื่อเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ทุกระดบัตระหนักถงึการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยจติส านึกในการยดึถือความซื่อสตัย์สุจรติ และไม่กระท าหรอืยอมรบั
การทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยบรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตั ิมาตรการด าเนินการและ
บทบาทหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ ตลอดจนจดัใหม้กีารสอบทานและทบทวนการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติ
หรอืคอรร์ปัชัน่น้ีอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

แนวปฎบิตัเิพื่อต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

1 การด าเนินการตามนโยบายฉบบันี้ใหน้ าแนวปฏบิตัติามทีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูล
กจิการทีด่แีละหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้ระเบยีบขอ้บงัคบัและคู่มอืการปฏบิตังิานของ
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บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง มาปรบัใชห้รอืประยุกต์ใชต้ามความเหมาะสม เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัแนวปฏบิตัิตาม
นโยบายนี้ 

2 ในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตหรือคอร์รปัชัน่ดงัต่อไปนี้ บริษัทฯ ก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั 

2.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลอืทางการเมอืง บรษิัทฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไม่ใหก้าร
สนับสนุนหรอืการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมอืง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้
ทรพัยากรของบรษิทัฯ ในกจิกรรมทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ สูญเสยีความเป็นกลางทางการเมอืงและ/หรอืได้รบั
ความเสยีหายจากการเขา้ไปมส่ีวนเกีย่วขอ้งในกจิกรรมดงักล่าว 

2.2 การบรจิาคเพื่อการกุศลและการให้เงนิสนับสนุน บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะควบคุมดูแลการบรจิาคเพื่อการ
กุศลหรอืการใหเ้งนิสนับสนุนในรปูแบบต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินกจิกรรมดงักล่าวจะไม่เป็นชอ่งทาง
ใหเ้กดิการทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ โดยการก าหนดขัน้ตอนและการควบคุมทีช่ดัเจนรดักุมและมปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนสามารถสอบทานและตดิตามเอกสารหลกัฐานต่างๆ ได ้

2.3 การใหข้องขวญั การเลี้ยงรบัรอง และค่าใชจ้่ายอื่น บรษิทัฯ ก าหนดใหก้ารให ้มอบ หรอืรบัของขวญั ของ
ก านัลและการเลีย้งรบัรอง ตอ้งเป็นไปตามการกระท าในวสิยัทีส่มควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏบิตั ิ
แต่ตอ้งไม่มมีลูค่าเกนิสมควร และไม่เป็นการกระท าเพื่อจงูใจใหม้กีารปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตั ิ ซึง่อาจ
น าไปสู่ปัญหาการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ 

มาตรการด าเนินการต่อตา้นการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ 

1 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ 
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดแีละหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยต้องไม่เขา้ไป
เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2 พนักงานไม่ควรละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็หรอืมเีหตุสงสยัเกีย่วกบัการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติหรอื
คอร์รปัชัน่ โดยต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผดิ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายและ/หรอืระเบยีบของบรษิทัฯ 

3 บรษิัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครองพนักงานทีแ่จง้เรื่องทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ที่เกี่ยวขอ้งกบั
กิจกรรมของบรษิัทฯ โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบ และบรษิัทฯ จะด าเนินการ ตาม
มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีน หรอืผู้ใหค้วามร่วมมอืในการแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัการทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่
โดยเคร่งครดั ตามช่องทางทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผดิ 

4 ผู้ที่กระท าการทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ซึ่งถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบรษิัทฯ จะต้องได้รบัการ
พิจารณาโทษทางวนิัยตามระเบยีบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และอาจจะได้รบัโทษตามกฎหมาย หากการ
กระท านัน้ผดิกฎหมาย 
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5 บรษิทัฯ จะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน
หรอืขอ้เสนอแนะภายในบรษิัทฯ ให้แก่บุคลากรในบรษิทัฯ ทราบ โดยกระท าผ่านวธิกีารต่างๆ เช่น การ
ปฐมนิเทศพนักงาน บอร์ดประกาศ จดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่บุคลากรใน
บรษิทัฯ เพื่อน านโยบายนี้ไปปฏบิตัติ่อไป 

6 บรษิทัฯ จะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน 
หรอืขอ้เสนอแนะใหแ้ก่สาธารณชน และ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทราบ โดยกระท าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์
บรษิทั รายงานประจ าปี เป็นตน้ 

7 บรษิทัฯ จดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ โดยมกีารประเมนิความเสีย่ง จดัล าดบั
ความส าคญัและก าหนดมาตรการทีเ่หมาะสม รวมทัง้ตดิตามความก้าวหน้าของมาตรการทีไ่ด้ด าเนินไป
แลว้ 

8 บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการบรหิารงานบุคคลที่สะทอ้นถงึความมุ่งมัน่ต่อนโยบายต่อต้านการทุจรติหรอื
คอร์รปัชัน่ ตัง้แต่การคดัเลอืกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทน   การเลื่อน
ต าแหน่ง รวมทัง้มกีารจดัโครงสร้างองค์กรให้มกีารแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนมีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีทรพัยากรและบุคลากรที่มีทกัษะ
เพยีงพอและเหมาะสมต่อการน านโยบายนี้ไปปฏบิตั ิ

9 บรษิทัฯ จดัใหม้รีะเบยีบก าหนดอ านาจอนุมตัริายการธุรกจิทีช่ดัเจน รดักุม มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้

10 บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในซึง่ครอบคลุมดา้นการเงนิ การบญัช ีการเกบ็บนัทกึขอ้มลู รวมถงึ
กระบวนการอื่นภายในบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการท าทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ และมกีารสื่อสาร
ผลการควบคุมภายในใหบุ้คลากรทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบทราบ 

11 บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกจิกรรมทีส่ าคญัของบรษิทั อาท ิการด าเนินงาน
ดา้นพาณิชย ์การจดัซื้อจดัจา้ง เป็นตน้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อก าหนด 
กฎระเบียบของบริษัทฯ หรือไม่ และให้ค าแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

 


