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หลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งถือเป็น
รากฐานส าคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 
ผู้ลงทุน เพ่ือน าไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยค านึงถึงผลกระทบใน
ระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย
การเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดท าคู่มือ “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี” ฉบับปรับปรุงใหม่ ให้
สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance 
Code for listed companies 2017) เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน
รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

o นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
o หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ 
o จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
o จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

และก าหนดให้มีการทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 
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ที่ดี 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการ
เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วย
เสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะน าหลักการก ากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการ
ด าเนินงานของบริษัท 

2.  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เก่ียวข้อง 

3.  ด าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีการก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน 

4.  ด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 

5.  ด าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบ
เท่าท่ีไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท 

6.  ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน 

7.  ด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

8.  มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย
การรับฟังและทบทวนตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ 

9.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม 
ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

10.  ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และ
สิทธิมนุษยชน 

11.  ด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง 
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หลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ 
 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะ

ผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น า
องค์กร เพ่ือดูแลรักษาผลปร ะโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก ากับดูแลให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรสู่ความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนทุกปี  

แนวปฏิบัติ 1.  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัท โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดทิศทางองค์กรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ าทุกปี  

 2.  ก าหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
ติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร  

 3.  จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายจัดการอย่างอิสระ เพ่ือก าหนดกรอบ
ทิศทางองค์กร และเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  

 4.  ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการบริษัท เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนงานที่
ชัดเจน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริษัท  

 5.  สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
รับทราบ 

  -  ผู้บริหาร : ผ่านการประชุม 
  -  พนักงาน : ผ่านการประชุม / ประชาสัมพันธ์  

 6.  มีการติดตามและประเมินผล โดยก าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการด าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการบริหาร เป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาส 

หลักปฏิบัติ 1.2 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการสร้างและขับเคลื่ อนวัฒนธรรมองค์กรในทุก ๆ ด้าน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดย
ค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  
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เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

แนวปฏิบัติ  1.  ก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงจริยธรรม 
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการ
เงิน โดยพิจารณาและอนุมัติการก าหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 2.  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น
ในจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าในการ
ด าเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 3.  คณะกรรมการบริษัทมีการจัดให้มีนโยบายส าหรับกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ
พนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้
มีการจัดท าและพิจารณาอนุมัตินโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

 4.  คณะกรรมการบริษัทมีการก ากับดูแลให้มีการสื่อสารเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอ้ือให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติเป็น
ประจ า 

 5.  การปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทเฝ้าระวังและติดตาม
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอ่ืนที่อาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยก าหนดกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการด าเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
หนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัท และมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  

หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท 
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

แนวปฏิบัติ 1.  กรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์
สุจริต โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการ
ด าเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
นโยบายหรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการด าเนินงานที่ส าคัญ
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
รวมทั้งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้อ านวยการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้กรรมการผู้อ านวยการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่ส าคัญเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

 2.  คณะกรรมการบริษัทจัดท ากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดย
ระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการทุกคน และก าหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจ าอย่างน้อยปี
ละครั้ง 

 3.  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ และ
ก าหนดให้มีการติดตามงานที่มอบหมาย 

  1)  รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ  
  2)  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อ านวยการ 
  3)  คู่มืออ านาจด าเนินการ หรือ ระเบียบอนุมัติ โดยจัดให้มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี  

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

 
หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) 
เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้บริษัท ลูกค้า ผู้มี
ส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
(objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก าหนดรูปแบบ
ธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทที่สะท้อนการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  

 2.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง 

  1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 

  2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
  3) ความสามารถในการแข่งขัน ความช านาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ  
 3.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักของบริษัทอยู่ในจิตส านึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร  
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หลักปฏิบัติ 2.2 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะกลาง และ/
หรือ ประจ าปีของบริษัท น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมีการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท 
ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดท าหรือทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่ าเสมอ  

 2.  คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้การก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท  

  1)  ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือ ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้
มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างชัดเจน เพ่ือให้บริษัทเข้าถึงข้อมูล หรือความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากท่ีสุด 

  2)  ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก  
  3)  ระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ

บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดล าดับความส าคัญมาด าเนินการให้เกิดผล  

 3.  คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 4.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดเป้าหมาย โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ให้สอดคล้องกับ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 5.  คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงาน
ประจ าปี ทั่วทั้งองค์กร 

 6.  คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการด าเนินงานที่
เหมาะสม และติดตามการด าเนินการตามแผนงานประจ าปี  

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 

 
หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่อง
ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักที่ก าหนดไว้ 
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แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ
บริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ไม่จ ากัดเพศ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด และมี
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่  

 2.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ านวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท 
และความซับซ้อนของธุรกิจ 

 3.  คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการ
บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็น
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่าย
จัดการได้อย่างอิสระ มีจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระท างานร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

 4.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัท ที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
และการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไว้ในรายงานประจ าปี 
และบนเว็บไซต์ของบริษัท  

หลักปฏิบัติ 3.2 

คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทและดูแลให้มั่นใจว่า
องค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดว่าประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ 

 2.  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ านวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบแยก
จากกันอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด ดังนี้ 

  1)  ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่
อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (1) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  (2)  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
  (3)  เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน 
  (4)  เป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และก าหนดวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยหารือกับกรรมการผู้อ านวยการ และมีมาตรการที่ดูแล
เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม  

  (5) ก ากับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  (6)  ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม วัฒนธรรม
องค์กรที่มีจริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

  (7)  จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการ
บริษัทจะอภิปรายประเด็นส าคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมี
การใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

  (8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและ
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
จัดการ 

  2)  กรรมการผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนด 

 3.  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ านวยการเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
บริษัทมีมาตรการ ดังนี้ 

  1)  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้อ านวยการมีส่วนได้เสีย จะต้อง
ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

  2)  รองประธานกรรมการบริษัทท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน หากไม่มีรองประธาน
กรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการบริษัทท่านใด
ท่านหนึ่งท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนั้น 

 4.  คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ในกรณีที่
กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง
ความจ าเป็นดังกล่าว 

 5.  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่ อง
กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการด าเนินการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา  

 6.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุม และจ านวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่
ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด  

หลักปฏิบัติ 3.3 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชัดเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  

 2.  คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคล เพ่ือให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสม  
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 3.  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3.4 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอ
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ  

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 2.  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกับภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบ 
(accountability and responsibility) ของกรรมการบริษัทแต่ละคน โดยเปรียบเทียบ
กับบริษัทอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  

 3.  ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์อื่น 

 4.  คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน  

หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ   

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้กรรมการบริษัท
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน  

 2.  คณะกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท  

 3.  ในกรณีที่กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอ่ืนที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของ
บริษัทเพ่ือประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ  

 4.  กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดท่ีได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 

 5.  คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการ
บริษัทแต่ละคนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่ง ดังนั้น 
บริษัทจึงไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น 

หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง  
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แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง 
 1)  การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท

ย่อย ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรือ
ผู้บริหารในกลุ่ม มีความรู้ ความสามารถและมีความช านาญในธุรกิจนั้นเข้าไปเป็น
ตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน  

 2)  ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตาม
ข้อ 1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย 
และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดนโยบาย
ให้ตัวแทน ท าหน้าที่อย่างดีที่สุดเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัทแม่  

 3)  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท า
รายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

 4)  การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน การได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การท ารายการอ่ืนที่ส าคัญ การ
เพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

 2.  การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการ
จัดท าสัญญาร่วมทุน (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอ่ืน เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
ส าคัญ การติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างบการเงิน
ของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และก าหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย โดยน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ 

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินผลทั้งคณะ
ประเมินผลรายบุคคล และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจ าปี 

 3.  คณะกรรมการบริษัทน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการ
บริษัททุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

แนวปฏิบัติ 1.  บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ 
 -  แนะน าข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
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 -  ทิศทางการด าเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร) 
 -  บทบาทหน้าที่ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท  

 2.  กรรมการบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และการอบรมที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง และ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

 3.  คณะกรรมการบริษัทควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง 
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็น และ
เหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้า เพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม  

 2.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดจ านวนครั้งของการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี  

 3.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเสนอเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุม  

 4.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ
บริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม  

 5.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้สารสนเทศ รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาโดยตรง  

 6.  คณะกรรมการบริษัทเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผู้อ านวยการ 
เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด 
และในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้
ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

 7.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุม 
ระหว่างกันเอง ตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ใน
ความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้อ านวยการทราบถึงผล
การประชุมด้วย 

 8.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 
หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหารระดับสูงให้มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

 2.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้อ านวยการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่
เหมาะสม  

 3.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับดูแลให้มี
แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการ
ผู้อ านวยการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานแผนสืบทอดต าแหน่งต่อ คณะกรรมการ 
บริษัทเพ่ือทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 4.  คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหาร
ระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน 

 5.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่
รายงานการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทอ่ืนต่อประธาน
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานผ่านเลขานุการบริษัท  

หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ  1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผู้อ านวยการ  
 -  ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบ าเหน็จ โดยพิจารณาจากผล

การด าเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ านวยการ  
 -  ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ 

ESOP  

 2.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรื อประธาน
กรรมการบริหารเป็นผู้สื่อสารกับกรรมการผู้อ านวยการเพ่ือรับทราบผลการประเมิน ดังนี้ 

 -  ผลการด าเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมา 

 -  สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภท
เดียวกัน 

 3.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้อ านวยการประเมินผู้บริหารระดับสูง และ
บุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
และการด าเนินงานของบริษัท 

แนวปฏิบัติ  บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  

หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามดูแลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

 -  โครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
 -  แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 

 2.  คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพ่ือดูแลให้พนักงานมีการออม
อย่างเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ 

หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

 
หลักปฏิบัติ 5.1 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่
ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่ามาตรฐานสินค้า บริการ 
หรือกระบวนการท างาน เชื่อมโยงเข้ากับแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท 

 2.  คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปัจจัย
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการท างาน การร่วม
พัฒนานวัตกรรมกับคู่ค้า เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

หลักปฏิบัติ 5.2 

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักท่ีเป็นไปด้วยความยั่งยืน และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operation Plan)  

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าว 
ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้ก าหนดนโยบาย
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนค านึงถึง ชุมชน 
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สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

 2.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดท ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วน
หนึ่งของรายงานประจ าปี 

 3. คณะกรรมการบริษัทด าเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
รายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของ
รายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

 4.  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน 
หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม โดยบริษัทได้ก าหนดไว้ใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

หลกัปฏิบัติ 5.3 

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือความยั่งยืน 

แนวปฏิบัติ  1.  ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผล
การด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

 2.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและ
ความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

 3.  ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม 

 4.  ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มี
มาตรการบ าบัดและฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 5.  มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6.  ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมการบริษัทมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 

 2.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 
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หลักปฏิบัต ิ6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 
หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  

 2.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

 - ก าหนดนโยบาย และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
 - ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมส าคัญของบริษัท  
 - บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับสัญญาณ

เตือนภัยล่วงหน้า  
 - ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 3.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใน
บริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่อไปนี้ 

 - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  
 - ทบทวนและก าหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญกับความผิดปกติที่มี

นัยส าคัญ 

หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นอิสระ 

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท
อย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2.  คณะกรรมการบริษัทได้จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ขอบเขตอ านาจหน้าที่ เพ่ือแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ระหว่างบริษัท กับกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร
ในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท 

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึง
การก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษา
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ความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการ
จัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน 
ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ด้วย 

 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้การท ารายการดังกล่าว
เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก าหนดและ
เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 3.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสีย ก่อนการ
พิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดย
กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น  

หลักปฏิบัติ 6.4 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดท านโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยสื่อสารให้ทุกระดับของบริษัทและต่อ
บุคคลภายนอก  

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี คู่มือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึง
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่าน
เว็บไซต์ และรายงานประจ าปีของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการด าเนินการกรณีมีการ           
ชี้เบาะแส  

แนวปฏิบัติ  1.  ก าหนดการรับเรื่องร้องเรียน ไว้ใน หัวข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน  

 2.  หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซ่ึงอยู่ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

 
หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้มีระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน และการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจ านวน
เพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง กรรมการผู้อ านวยการ ผู้บริหารสูงสุดสาย
งานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท าบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุน
สัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง 

 2.  การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มี
การจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  

 3.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจ าปี 
แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ ค าอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจ าปี  

 4.  การเปิดเผยข้อมูลรายการใดที่เก่ียวข้องกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัทได้ปฏิบัติ
และเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

หลักปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการ
ช าระหนี้  

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของ
บริษัท เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ หากเริ่มมีสัญญาณ บ่งชี้ถึง
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ คณะกรรมการบริษัท
ร่วมกับฝ่ายจัดการหาวิธีการแก้ไขโดยเร็ว 

 2.  การอนุมัติการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องใน
การด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี้ 

หลักปฏิบัติ 7.3 

ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าบริษัทมีแผนหรือ
กลไกอ่ืนในการแก้ไขปัญหา โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  
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แนวปฏิบัติ  1.  บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูล กรณีที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท
มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด  

 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึง
ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดย
ฝ่ายจัดการต้องรายงานอย่างสม่ าเสมอ 

 3.  คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า การพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล  

หลักปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม  

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือใน
ระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี  

 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องส าคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะ
น าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
ท าหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน 
และทันเวลา  

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้อ านวยการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้
มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นผู้สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกใน
ช่องทางที่เหมาะสม 

 2.  คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์  

หลักปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
ช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท  
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หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

 
หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มี
การกระท าใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยท าหน้าที่ดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุก
กลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นราย
ย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิ
ในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อ
บริษัท 

 2.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระใน
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม 

 3.  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 4.  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  

 5.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเป็นฉบับภาษาไทยและภาษา อังกฤษ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม 

 6.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือการ
พิจารณาล่วงหน้า ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 7.  คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้น
ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

 8.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
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หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือ
หุ้น 

 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุม
ของผู้ถือหุ้น 

 3.  คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น  

 4.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ดังนี้ 
 1)  ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 2)  ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า 
 3)  กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและ

การเงิน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าร่วมการประชุม  
 4)  ก่อนเริ่มการประชุม มีการแจ้งจ านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับ
คะแนนเสียง 

 5)  วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท จัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล 
 6)  วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ 
 7)  มีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 

หลักปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน  

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลง 
คะแนนในแต่ละวาระภายในวันท าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจง
ขั้นตอน การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มา
ประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมค าถาม ค าตอบ และ
เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 3.  คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
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จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

1 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1.1 ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย  ในการสร้าง
เสริมผลการด าเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและ
สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ 

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

2.  ด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือ
หุ้น อันจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

3.  มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม 

4.  รายงานสารสนเทศส าคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่
รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่กระท าการใด ๆที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท 

5.  จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจ าป ี

6.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

7.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

8.  เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม 

9.  อ านวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคใน
การเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

10. ด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผย
ข้อมูลอย่างครบถ้วน 

11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง 
ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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1.2 ลูกค้า 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจส าคัญ อันน าไปสู่
ความส าเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ด าเนินธุรกิจด้านผลิต จ าหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2.  ด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ิมคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 

3. ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด
สิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้ งทางตรง
และทางอ้อม 

5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า 
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 

6.  จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียน พึงได้รับการ
เอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม 

1.3 คู่ค้า 

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยก าหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพ้ืนฐานของการแข่งขันที่
เป็นธรรมเสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน 

2.  รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ 

3.  สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพ่ิมคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริการ เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกัน 

4.  ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบเจรจากับ
คู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 

5.  ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งอยู่นอกเหนือ ข้อตกลง
ทางการค้า 
  



26 
 

1.4 คู่แข่ง 

คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 

2. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 

1.5 เจ้าหนี้ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพ่ือสร้างความเชื่อถือให้กับ
เจ้าหนี้ โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด 

3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ที่ดี 

4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา 

5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า 
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 

1.6 พนักงาน 

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของบริษัท 
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน 
ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เก่ียวข้อง 

2.  ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษัท 

3.  ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อ
ชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอ่ืนใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน  

4.  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความม่ันคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน 

5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพัฒนาบริษัท 

6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบัติงาน 

7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 
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8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ เกี่ยวกับการท างาน ซึ่งข้อเสนอ
ต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์
อันดีในการท างานร่วมกัน 

9. จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการท างาน 
โดยค านึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.7 ชุมชนและสังคม 

คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน
และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งสั งคมและส่วนรวมที่ดี โดยก าหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไม่ด าเนินธุรกิจที่ท าให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม 

2. ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจาก
การด าเนินงานของบริษัท 

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน 

6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ 

7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม 

1.8 สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม 

4.  ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ าบัด
และฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

5.  มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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1.9 ภาครัฐ 

คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ด าเนินการใด ๆ อันเป็น
การขัดต่อกฎหมาย 

2. ด าเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ  

3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตที่เหมาะสม 

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ
หรือท้องถิ่น 

2  ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้  

1. ด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม 
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าท ารายการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็น
ส าคัญ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิ ออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด-หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการ
ขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอ้ือประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด 

3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4.  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามท าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน แก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงิน
เปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง 

5. ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป 

6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ  หรือได้รับทราบต่อ
บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง  

7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอ านาจหน้าที่ อาจมีการก าหนดชั้น
ความลับของข้อมูลตามความส าคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย 
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8. บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท
ทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย  

3  การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรองหรือการรับการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก ตามธรรม
เนียมประเพณีปฏิบัติ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ควรปฏิบัติตามความเหมาะสม  

บริษัทมีนโยบาย ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก การรับรอง ที่อาจท าให้เกิดอิทธิพลในการ
ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญและการรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณี เพ่ือรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ในเกณฑ์อันพอสมควร ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเข้า
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

 (1) เป็นไปตามจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ระเบียบและประกาศของบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 (2) เป็นการให้/รับในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และ
เป็นไปอย่างเปิดเผย 

 (3) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือของขวัญตามธรรมเนียม
ประเพณ ี

2. การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามธรรมเนียมประเพณี พนักงานสามารถรับของขวัญ ของที่ระลึก 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินจากที่บริษัทก าหนด  กรณีที่มีมูลค่าเกินกว่าที่บริษัทก าหนดไว้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ และน าส่งให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือด าเนินการตามความเหมาะสม 

3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผู้อ่ืนใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของก านัล หรือการเลี้ยง
รับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัตแิละด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของบริษัท 

4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีเหมาะสม 

4  การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชันแห่งราชอาณาจักรไทย และได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้ 

1.  บริษัทไม่กระท า และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้หรือรับสินบน หากมีการบริจาคเพ่ือการกุศล         
การช่วยเหลือทางการเมือง การเป็นผู้ให้การสนับสนุน รวมถึงการให้ของขวัญ ของที่ระลึกทางธุรกิจ และการ
เลี้ยงรับรอง  บริษัทจะด าเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้   

2.  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท าเอกสารเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 
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3.  ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใด หรือเป็นตัวกลางในการให้ เรียก รับ 
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน เพ่ือจูงใจหรือกระท าการผิด
กฎหมาย รวมถึงการใช้ต าแหน่งหน้าที่ และ/หรือ น าข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่น 

4.  จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง  มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน   

5.  ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
การทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

6.  จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้
ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง 

5  การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1.  ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2.  ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ 
หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต  

3.  เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน  

4.  ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษัท และเม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด 

6  การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. ไม่กระท าการใด ๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

2.  ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพ่ือน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน  

3.  ไม่จ ากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่อง
อ่ืนใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก  

4.  จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือ ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และด าเนินการอย่าง
เป็นธรรม 
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7  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้  

1.  ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่าง
สม่ าเสมอ  

2.  สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน โดยก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการ
ท างานที่ปลอดภัยในการท างานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการท างาน 
สภาพแวดล้อม วิธีการท างานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภั ยให้กับ
พนักงาน  

3.  มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดท า ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผน
ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและ
ผู้เกี่ยวข้อง  

4.  สร้างวัฒนธรรมการท างานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน 
ได้อย่างยั่งยืน 
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จรรยาบรรณ 
กรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร และพนักงาน 
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จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
 

1 ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ภายใต้
กรอบจรรยาบรรณและการด ารงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เ พ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดเป็นจรรยาบรรณ ดังนี้ 

 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
บริษัท ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุม
ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 

3.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออก
เสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย 

4.  ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล 
โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 

5.  ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชุมคราวถัดไป 

6.  ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อน
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง 

7.  กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

8.  กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 

9.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

 พนักงาน 

1.  สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน 

2.  ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

  



34 
 

3.  ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษา
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท 

4.  รักษาความลับทางการค้า และไม่น าข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

5.  ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ท าธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

6.  ปฏิบัติตามค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา 

7.  ยึดมั่นในการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพ่ือประโยชน์ของ
บริษัทและพนักงาน 

8.  ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ าใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อ่ืนโดยปราศจาก
ความจริง รวมทั้งไม่น าผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง 

9.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเอง หรือ
ผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ท ากับบริษัท 

10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
ต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท 

11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทาง
การเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2 การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใช้ทรัพย์สินในการด าเนินธุรกิจโดยไม่น าทรัพย์สินดั งกล่าวไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ
บุคคลภายนอก 

2.  ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายช ารุดหรือน าไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชน
พึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ 

3.  ด าเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน 

4.  ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อันมีลักษณะเป็นการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อ่ืนที่มีมาตรการป้องกัน การ
ดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเป็นการรบกวนข้อมูลของบุคคล
อ่ืน อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

5.  ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพ่ือธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่น ามาซึ่งความเสื่อม
เสียชื่อเสียงของบริษัท 

6.  เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านส าหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท 
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7.  ไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปท าซ้ า ดัดแปลงหรือกระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
หรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 

8.  รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจน าไปสู่การละเมิด
สิทธิหรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 

9.  ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องก าหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสาร แล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการ
ท าลายด้วยวิธีที่เหมาะสม 

3 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรี ยน 
เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริต การคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบของพนักงานใน
บริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนใน
กรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและ
กระบวนการที่บริษัทก าหนด 

บริษัทจะรับฟังและด าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

 
 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

1.  ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัย หรือความเสียหาย โดยบริษัทจะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน ด้วยการปกปิดชื่อ  ที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ 
ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ 

2.  บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น รวมทั้งค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยก าหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

3.  บริษัทจะให้การดูแลและคุ้มครองผู้ร้องเรียน จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุ
แห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนต าแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น  รวมทั้งให้ความเป็น
ธรรมแก่พนักงาน โดยบริษัทจะไม่ลงโทษ ลดต าแหน่ง หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน 
แม้ว่าการกระท านั้นจะท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

4 การวินิจฉัยข้อสงสัย 

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้รับทราบเข้าใจและ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใด ๆ หรือหากยังมี
ข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้
ถือค าวินิจฉัยของกรรมการผู้อ านวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด 
  

  

  



 
 

 
  



 
 

 


