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ส่วนที ่1 หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การจดัโครงสร้าง และกลไกการบริหารจดัการภายในองค์กรเพื่อ

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ บริษทั ผูบ้ริหาร พนกังานและผูถื้อหุ้น โดยมีวตัถุประสงค์ท่ี

สําคญัในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม ซ่ึงการจดัโครงสร้าง 

และกลไกการบริหารจดัการดงักล่าว จะตอ้งสะทอ้นถึงหลกัการสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

-  ความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง สามารถช้ีแจงและอธิบายการตดัสินใจ

นั้นได ้หรือ Accountability 

- ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอหรือ

Responsibility 

- การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั มีความเป็นธรรมและมีคาํอธิบายได ้หรือEquitable 

Treatment 

- ความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสแก่         

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือ Transparency 

-  การมีวิสัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัองคก์รในระยะยาว หรือ Vision to Create Long Term 

Value 

-  การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ หรือ Ethics 

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ และเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลการปฏิบติั

หน้าท่ีต่อผู ้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจตามท่ีบริษทัตอ้งการ และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม

กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอ่ืน ทาํหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย 

ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั กาํกบัดูแลให้ผูบ้ริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ี

กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า     

1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย กรรมการแต่
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ละท่านสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินเร่ืองต่างๆ โดยสามารถตั้ง

คาํถามแสดงความคิดเห็นหรือคดัคา้นในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองม่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ       

ผูถื้อหุน้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มบุคคลใด 

องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นหวัใจสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ บริษทั โดยตอ้งประกอบดว้ย

ผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษทั ไดเ้ป็นอยา่งดีมีความทุ่มเท 

และให้เวลาอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั จึงได้กาํหนด

องคป์ระกอบและคุณสมบติัท่ีสาํคญัของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการไวด้งัต่อไปน้ี 

1) มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน  

2) เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถท่ีจําเป็น โดยควร

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แต่ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และกรรมการบริษทัอยา่ง

นอ้ย 1 คนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในดา้นบญัชีและการเงิน 

3) มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ร.บ.ว่าดว้ยคุณสมบติั

มาตรฐานสาํหรับกรรมการ ขอ้บงัคบั บริษทัและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) การเลือกตั้งกรรมการตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจนโดยมีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

พร้อมประวติัอยา่งเพียงพอสําหรับการตดัสินใจผ่านคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัจะ

พิจารณานาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั 

5) มีการเปิดเผยประวติัของกรรมการทุกคน และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่  

กรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งใหม่จะไดรั้บฟังการบรรยายสรุปเก่ียวกบัขอ้มูลบริษทัท่ีมีความจาํเป็น และ

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ  ภายในเวลาสามเดือนนบัจากท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และตอ้งมีคุณสมบติั

ตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้ งโดย

คณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ

การเงิน และใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ  
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1.3 บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) บทบาท 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูน้าํในการกาํหนดทิศทางเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจและเป็นผูติ้ดตามการ

ดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมอบอาํนาจให ้ฝ่ายบริหารสามารถดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยา่งไรก็

ตาม การดาํเนินงานในเร่ืองสาํคญัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน 

2) หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีระบบแบ่งแยกตามบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ

และฝ่ายบริหารท่ีชดัเจนตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบับริษทั 

คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ และนโยบายสําคญั ติดตามผลการดาํเนินงาน

ของฝ่ายบริหาร และดูแลใหมี้ระบบควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และดูแลให้มีการส่ือสารในเร่ืองต่างๆ กบัผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) และ

สาธารณชนรวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ เพื่อประโยชน์สูงสุดอยา่งย ัง่ยนื 

คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อยและ

รายงานขอ้มูลเพิ่มเติมทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ี

มีความเก่ียวขอ้งในแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ์คณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนท่ีกาํหนด 

1.4 ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

1) ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชค้วามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ด้วยความระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของบริษทัและรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ 

2. พิจารณากาํหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ 

นโยบายทางธุรกิจเป้าหมาย แนวทาง แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย ตามท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและฝ่ายจดัการจดัทาํ 
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3. กาํกบัดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ฝ่ายจดัการ หรือ

บุคคลใด ๆ ซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ท่ีดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนด 

4. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ

ดาํเนินงานและงบประมาณของบริษทั 

5. ดาํเนินการให้บริษทัและบริษทัย่อยนําระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้

รวมทั้งจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จดัให้มีการทาํงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั และลงลายมือช่ือเพื่อรับรองงบ

การเงินดงักล่าว เพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี เพื่อพิจารณา

อนุมติั 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและพิจารณาค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสม  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ

ประชุมสามญัประจาํปีเพื่อพิจารณาอนุมติั 

8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

การปรับใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัมีความรับผิดชอบ

ต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามท่ีกําหนดใน

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ 

ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ดาํรงตาํแหน่ง ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลง

เพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ งกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ และการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

10. แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย อาทิเช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หรือคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใดและกาํหนดอาํนาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้า ท่ีของ

คณะกรรมการ 

11. พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัได ้
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12. พิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารตามคาํนิยามท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนและเลขานุการบริษทัรวมทั้งพิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการไดก้าํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ 

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาํเป็นเพื่อประกอบการตดัสินใจท่ี

เหมาะสม 

14. ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ร่วมหลกัสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบกรรมการและ

ผูบ้ริหารนั้น 

15. แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ือง ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอาํนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง มีอาํนาจดาํเนินการในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีเห็นสมควรได ้โดยการมอบอาํนาจดงักล่าวจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ

หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหผู้รั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุน) หรือมีส่วนได้เสียหรือได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ

บริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัไว ้

2) ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชี

ท่ีกฎหมายกาํหนด และมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัและบริษทัย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิก

จา้ง และการพิจารณาผลการปฏิบติังานความดีความชอบของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนรวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั และบริษทัยอ่ย และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ

บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทัและบริษทัยอ่ย 

6. สอบทานใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีระบบบริหารความเส่ียง (Risk Management)ท่ีเหมาะสมแ ล ะ

มีประสิทธิผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

7. สอบทานและอนุมติักฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 

การปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 

8. จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาํปีของบริษัท           

ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่ง

นอ้ยดงัต่อไปน้ี 

8.1  ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั

และบริษทัยอ่ย 

8.2  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

8.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย (ถา้มี) 

8.4  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

8.5  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

8.6 ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

8.6  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

8.7  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี

ตามกฎบตัร (charter) 

8.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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9. ดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงตามท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสัย

ว่ากรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือ บุคคล ซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทั

และบริษทัยอ่ย ไดก้ระทาํความผิดตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันบั

แต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

10. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปี

ละ 4 คร้ัง โดยในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี

รายการหรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผล

การดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อ

ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

10.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ประกาศของคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายใน

เวลาท่ีกาํหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตาม

วรรคหน่ึงต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจเชิญ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษทั และบริษทัย่อย มาให้ความเห็น เขา้ร่วม

ประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจาํเป็น 

12. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการวา่จา้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย มาใหค้วามเห็น หรือคาํปรึกษาในกรณีจาํเป็น 

13. สอบทานให้บริษทัและบริษทัยอ่ย ปฏิบติัตามนโยบายการให้ขอ้มูลการกระทาํผิดและการทุจริต 

การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลและรับทราบขอ้ร้องเรียนรวมถึงผลการสอบสวนของ

คณะกรรมการสอบสวน 
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14. พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํ

ทุกปี 

15. สอบทานความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจารณาการรับบริการอ่ืน ท่ีมิใช่การสอบบญัชี

จากสาํนกัสอบบญัชีเดียวกนั 

16. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3) บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุม

ผูถื้อหุ้น  ตลอดจนมีบทบาทในการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร 

2. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั  สนบัสนุนและ

เปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้า ท่ีอย่าง เต็มความสามารถ                

ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบและตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. ดูแล  ติดตาม  การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  ให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

5. เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการให้ช้ีขาดตดัสินเอาเสียงขา้งมากเป็นใหญ่  

และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากนั 

4) บทบาทหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลเร่ืองการดําเนินกิจการ และ/หรือการ

บริหารงานประจาํวนัของบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารประกอบกิจการของบริษทั ทั้งน้ี 

ในการบริหารกิจการของบริษทัดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั หรือคาํสั่งใด ๆ ท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนด 

2. กาํหนดและนาํเสนอวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย 

แนวทาง แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณของบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อคณะกรรมการบริษทั 

เพื่อประโยชน์การจัดทําเร่ืองดังกล่าวเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารเขา้ร่วมการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการบริษทั 

3. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย 
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4. ประสานงานผูบ้ริหารและพนักงานเพื่อปฏิบติัตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจท่ีได้รับจาก

คณะกรรมการบริษทั 

5. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัเฉพาะกรณีหรือการดาํเนินการใด ๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษทั ภายใต้

วงเงินหรืองบประมาณประจําปี ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอํานาจ

ดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวโ้ดยในการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร จะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดหน้ีสินหรือภาระผกูพนัใด ๆ ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 30 ลา้นบาทต่อสัญญา 

ทั้งน้ีในส่วนของหน้ีสินหรือภาระผกูพนัใด ๆ ให้รวมถึงสินเช่ือโครงการท่ีบริษทัทาํกบัสถาบนั

การเงินใด ๆ (Project Finance) ดว้ย 

6. พิจารณาอนุมติัการลงทุนในตราสารและหลกัทรัพยห์รือเงินฝาก เพื่อบญัชีบริษทัในวงเงินตามท่ี 

คณะกรรมการบริษทัอนุมติัมอบหมายไว ้

7. พิจารณาการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการ่วมทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ และนาํเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติัในท่ีประชุมคราวถดัไป 

8. อนุมติัการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคญัๆ ท่ีได้กาํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายสําหรับปี หรือท่ี

คณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

9. ดูแลการทาํงานของพนกังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบติังานดว้ย

หลกัธรรมาภิบาลในการทาํธุรกิจ 

10. ส่งเสริมพฒันาความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานเพื่อเพิ่มศกัยภาพขององคก์ร 

11. พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการของบริษทั 

12. อนุมติัการแต่งตั้ง โยกยา้ย และเลิกจา้งพนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั 

13. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั ให้คาํแนะนาํและ

ขอ้เสนอแนะในเร่ืองดงักล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูมี้ส่วนรับผิดชอบในเร่ือง

นั้น ๆ กลัน่กรองและหาขอ้สรุป 

14. พิจารณาอนุมติัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ เช่น ซ้ือขายสินคา้ดว้ย

ราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอตัราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอม

เหมือนลูกคา้ทัว่ไปเป็นตน้ ทั้งน้ีภายใตน้โยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 ดาํเนินกิจการงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็นกรณีๆ ไป ทั้งน้ี

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไม่มีอาํนาจในการอนุมติัเร่ือง หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่ใช่เป็นเง่ือนไข

ปกติทางการคา้ รายการไดม้าจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยส์ําคญัของบริษทั และ/หรือ รายการท่ีประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
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ลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ีนกบับริษทัและบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นรายการท่ีเป็นเง่ือนไขปกติทางการคา้ท่ีได้

มีการกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ โดยได้อนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไวแ้ละไดข้อความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้น ในการทาํรายการเก่ียว

โยงกันและการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัท หรือบริษทัย่อยแล้วเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว 

5) เลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษทั มีหน้าท่ีหลกัคือ การสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎระเบียบ จดัการเร่ืองการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

และการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละ

ชุด และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี รวมทั้งการจดัทาํและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น 

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน

ประจาํปีของบริษทั รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

ดาํเนินการอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด และจดัส่งสําเนารายงานการมี

ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซ่ึงจดัทาํโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

6) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

1. การสรรหากรรมการ 

เม่ือกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจําเป็นท่ีจะต้องแต่งตั้ งกรรมการเพิ่ม 

คณะกรรมการท่ีดํารงตาํแหน่งในปัจจุบันจะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์การทาํงาน 

ประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้ งด้าน ประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้มาเป็นกรรมการ ทั้งน้ีบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอ่ืน และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง            

โดยภายหลงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งแลว้ จะเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป (ตามแต่ละกรณี) ทั้งน้ี มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออกเสียง 
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2. การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีหนา้ท่ีรายงานตรงต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมถึงจดัทาํแผนการ

สืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan)โดยในการพิจารณาจะคดัเลือกจากผูท้รงคุณวุฒิทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ร โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการอาจพิจารณาวา่จา้งท่ีปรึกษาอิสระเพื่อ

เขา้มาช่วยในการสรรหาดงักล่าวดว้ย 

1.5 การกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยให้ความสําคญักบัการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการดาํเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจวา่ นกัลงทุน

ในหลกัทรัพยข์องบริษทัได้รับสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้อย่างเท่าเทียมกนั และทนัท่วงที บริษทัจึงได้กาํหนด

ระเบียบการกาํกบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายในและระเบียบการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละมุ่งเนน้ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุป

สาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

- หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ของ

บริษทัและบริษัทย่อยท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษทัภายใน

ระยะเวลาสองสัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี ขอ้ห้าม

ดงักล่าวน้ีให้ครอบคลุมถึงระยะการห้ามมิให้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Blackout Period) (24ชัว่โมง

หลงัจากเปิดเผยงบการเงิน) 

- หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย

ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั

จนกว่าจะครบระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ขอ้มูลดงักล่าวไดเ้ปิดเผย ทั้งน้ี ห้ามมิให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย เปิดเผยขอ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย

แก่บุคคลภายนอกของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมิไดท้าํหนา้ท่ีในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน

โดยมิชอบ 

- กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึง คู่สมรสและบุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น ตอ้งจดัทาํและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์อง

ตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยต์าม

มาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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- บริษทัมีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีสําคญัของบริษทัให้สาธารณชนทราบ

โดยทนัทีและอย่างทัว่ถึง โดยผ่านส่ือและวิธีการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทักาํหนด รวมถึงผ่านส่ืออ่ืนๆ ของบริษทั เพื่อให้แน่ใจว่า

ขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถึงนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งทนัท่วงทีและเท่าเทียม 

1.6 การส่ือสารกบัคณะกรรมการ 

บริษทัจดัใหมี้ช่องทางสําหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการบริษทั โดยสามารถ

ส่งจดหมายส่ือสาร แจง้ขอ้มูล หรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มายงั บริษทั เพื่อพิจารณาดาํเนินการตาม

กระบวนการท่ีกาํหนด 

1.7 การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสารข้อมูลต่าง ๆ 

คณะกรรมการไดก้าํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการไวด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ล่วงหน้าทุกปี  โดยมีกาํหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย

ไตรมาสละคร้ังและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยแจง้ล่วงหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนั และการประชุมทุกคร้ัง จะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมด   จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

2. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารควรร่วมกันพิจารณาและกาํหนดวาระการ

ประชุมให้ชดัเจนล่วงหน้า  ทั้งน้ีเลขานุการบริษทั มีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการไดรั้บเอกสารการ

ประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษาและพิจารณาเร่ืองเพื่อการให้

ความเห็น และออกเสียงลงคะแนน 

3. กรรมการบริษทัสามารถติดต่อเลขานุการบริษทัเพื่อปรึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตาม

กฎหมายและระเบียบต่างๆ ไดโ้ดยตรงอย่างอิสระ ประธานกรรมการมีหน้าท่ีจดัสรรเวลาให้

อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสําหรับ

คณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นสําคญัเปิดโอกาสและสนบัสนุนให้กรรมการแต่ละคน

แสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นท่ีไดจ้ากท่ีประชุม 

4. คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่าง

กนัเองตามความจาํเป็นเพือ่อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มี

มีฝ่ายการจดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบถึงผลการประชุมดว้ย 
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5. คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานท่ีเป็นผูป้ฏิบติังาน

โดยตรง และเพื่อมีโอกาสทาํความรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนสืบ

ทอดงาน 

6. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาจะไม่มีสิทธิออก

เสียงและตอ้งไม่อยูใ่นท่ีประชุมในวาระดงักล่าว 

7. การประชุมทุกคร้ัง ตอ้งมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการ

ประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถ

ตรวจสอบได ้

8.  การขาดการประชุมมากกวา่ 3 คร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ถือวา่ไม่มีความประสงค์ท่ี

จะเป็นกรรมการ บริษทั อีกต่อไป ทั้งน้ี หากกรรมการมีความจาํเป็นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

ไดจ้ะตอ้งแจง้การลาต่อประธานกรรมการโดยตรง  

9.  ประธานกรรมการบริษทั ต้องมัน่ใจว่า คณะกรรมการ ได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับ

ผูบ้ริหารในการนาํเสนอขอ้มูล และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการฯ ท่ีจะอภิปรายในประเด็นท่ี

สาํคญั 

10.  คณะกรรมการบริษทั สามารถขอเอกสารข้อมูล คาํปรึกษา และบริการต่าง ๆ เก่ียวกับการ

ดาํเนินงานของ บริษทั จากผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อประกอบการประชุมแต่ละคร้ัง และสามารถขอ

ความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาภายนอกได ้หากเห็นวา่จาํเป็น โดยบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

11.  การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการ จะตอ้งมีความชดัเจนทั้งผลการประชุม และความเห็น

ของคณะกรรมการบริษทั เพื่อใชอ้า้งอิง 

12.  เลขานุการบริษทั มีหน้าท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุม   

ผูถื้อหุ้น ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบักฎหมายต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ บริษทั ควรรับทราบ รวมทั้งให้

ขอ้มูลแก่กรรมการฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

1.8 วาระการดํารงตาํแหน่งของกรรมการ 

(1) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นอตัราหน่ึงในสาม(1/3) 

ถ้าจาํนวนกรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จาํนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง            
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ให้กรรมการจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีท่ีสามให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก

จากตาํแหน่ง ทั้งน้ีกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดัพ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะ

เหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ี

ยงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

(2) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง

คราวละ 3 ปี และสามารถไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได ้  แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนัหรือ 9 ปี                       

กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธาน

กรรมการบริษทัโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกมาถึงท่ีบริษทัเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา

แต่งตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนทดแทนกรรมการท่ีลาออก โดยให้ดาํรงตาํแหน่งเท่าวาระท่ียงั

เหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตวัแทนคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถว้นภายใน 

90 วนั นบัแต่วนัท่ีกรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ เพราะเหตุอ่ืนนอกจากขาดคุณสมบติั หรือ มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตาํแหน่งยงัคงต้องอยู่รักษาการใน

ตาํแหน่งเพยีงเท่าท่ีจาํเป็นจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

1.9 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษทั  แต่การเป็น

กรรมการดังกล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของบริษทัและไม่มีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีกรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั  ให้กรรมการนั้น

แจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ 

1.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอตัราท่ีเทียบไดก้บัอุตสาหกรรมเดียวกนั 

และสูงเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้สําหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และ
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ผูบ้ริหาร จะสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน

คณะกรรมการบริษทั จะสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและ

เหมาะสมท่ีเป็นตวัเงิน ใหแ้ก่ กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมถึงผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานตรง

ต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ทั้งน้ีสําหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยกรรมการจะนาํเขา้เสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อขอมติเห็นชอบ และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีเพื่อขออนุมติัเป็น

ประจาํทุกปี 

1) คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ในดา้นการ

กาํหนดโครงสร้าง/องคป์ระกอบของค่าตอบแทน ซ่ึงควรมีลกัษณะสาํคญัดงัน้ี 

- มีความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรับผดิชอบ และสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน 

- อยูใ่นระดบัท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ดห้รือเทียบเคียงไดใ้น 

อุตสาหกรรมเดียวกนั 

-  โครงสร้าง/องคป์ระกอบค่าตอบแทนควรมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเขา้ใจ 

2) คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งรายงานเก่ียวกบันโยบายเร่ืองค่าตอบแทน

กรรมการ หลกัการและเหตุผล ไวใ้นรายงานประจาํปีและงบการเงินของบริษทั 

1.11 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 

1) เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ภายใต้การนําของประธานกรรมการ มีภาวะผูน้ําและสามารถ

ควบคุมการดาํเนินงานของผูบ้ริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่าง

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

2) คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซ่ึงเป็นผู ้มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั โดยกรรมการอิสระจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูล

ทางการเงิน และทางธุรกิจอยา่งเพียงพอท่ีจะสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ รักษาประโยชน์

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเขา้ประชุมโดยสมํ่าเสมอ 

3) กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทักาํหนด (ดูขอ้ความในส่วนท่ี 6 : 

ภาคผนวก) เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั และดูแลไม่ให้เกิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง บริษทั กบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ นอกจากน้ี ยงัตอ้ง

สามารถใหค้วามคิดเห็นในการประชุมไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
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1.12 การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

เพื่อใหมี้การพิจารณากลัน่กรองการดาํเนินงานท่ีสาํคญัอยา่งรอบคอบและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการ

บริษทั จึงใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองข้ึน 2 คณะ ดงัต่อไปน้ี  

1) คณะกรรมการตรวจสอบ  แต่งตั้งจากกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน และอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมี

ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อทาํหน้าท่ีตรวจสอบและกาํกบัดูแลการ

ดาํเนินงานของบริษทั สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การ

พิจารณาข้อขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และจดัทาํรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

2)        คณะกรรมการบริหาร  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจดัการบริษทัให้เป็นไปตาม

ทิศทาง นโยบายและเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดและมอบหมาย รวมทั้งสร้างความมัน่คง

และย ัง่ยืนในการดาํเนินธุรกิจ  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร (ตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559)  ซ่ึงมีคุณสมบติัตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  เพื่อควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ตาม

ขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

 

1.13  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

บริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี           

เพื่อร่วมกนัพิจารณาและสรุปผลการดาํเนินงานและนาํมาทบทวนการปฏิบติังาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

และร่วมกนัหาแนวทางปรับปรุง แกไ้ข เพื่อให้การทาํงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยบริษทั

ไดก้าํหนดใหมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ 
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ส่วนที ่2  นโยบายธรรมาภิบาลของบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัและมีความมุ่งมัน่ต่อการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

และบริหารงานโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการบริษทัจด

ทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ท่ี เ ก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา เพื่อยกระดบัการกาํกบัดูแล

กิจการของบริษทั ไปสู่แนวปฏิบติัอนัเป็นเลิศในระดบัสากล ซ่ึงจะสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น 

ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และมุ่งมัน่ท่ีจะกาํกบัดูแลการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยไดก้าํหนด 

และดาํเนินการตามหลกัการ และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ตามท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

สิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษทัให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบริษทั 

และการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจใน

ทุกๆ เร่ือง ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบายดงัน้ี 

- บริษทัจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ 

ระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผูถื้อหุ้นได้ศึกษาขอ้มูลอย่างครบถว้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วนั  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใช้หนงัสือมอบ

ฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

- มีนโยบายท่ีจะเสนอเร่ืองสาํคญั ๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนดให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสารสนเทศ

อย่างครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา เพื่อการตดัสินใจ สนบัสนุน และอาํนวยความสะดวกต่อ

การออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉนัทะ สนบัสนุนให้ผูถื้อ

หุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสขอคาํอธิบายหรือตั้งคาํถามใด ๆ คณะกรรมการบริษทั 

มีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบคาํถามผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั 

- จะจดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทาง

เวบ็ไซตข์อง บริษทั เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้แต่ไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น สําหรับ 

ผูถื้อหุ้นรายย่อย บริษทัจะดาํเนินการเพื่อเอ้ือต่อการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยไดมี้สิทธิเสนอ

วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้
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ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และจดัให้มีกรรมการอิสระท่ีมีความเป็นอิสระอย่าง

แทจ้ริงเขา้มาเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน 

- การจดบนัทึกรายงานการประชุม ให้บนัทึกให้ถูกตอ้ง ครบถว้นรวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึก

ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีสําคัญไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

ตรวจสอบได ้ บริษทัจะมีการบนัทึกวดีีทศัน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไวอ้า้งอิง นอกจากน้ี 

ให้นํารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษทัเพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้พิจารณา 

รวมถึงส่งรายงานการประชุมไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีมี

การประชุมผูถื้อหุน้นั้น 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

- บริษทัให้ความสําคญักบัการประชุมผูถื้อหุ้นและมีนโยบายท่ีจะอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น

ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุม การไดรั้บสารสนเทศ การซกัถามและการใชสิ้ทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

- อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้

ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

- กาํหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนเป็นการล่วงหนา้เพื่อพิจารณาวา่จะเพิ่มวาระท่ีผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอ

หรือไม่ รวมถึงมีการกาํหนดวิธีการให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 

- ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีกาํหนดโดยไม่เปล่ียนแปลง

ขอ้มูลสําคญั หรือเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจง้ล่วงหน้าโดยให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ความ

เห็นชอบ 

- ให้เพิ่มการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยให้ผูถื้อ

หุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เขา้ร่วม

ประชุมและลงมติแทนได ้และแจง้รายช่ือกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

- ใหป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 

ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ 

- สนบัสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ใน

กรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้

สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

22 
 



คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

- มีการกาํหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ

ไดแ้จง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในบริษทัถือปฏิบติั และผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครอง

หลกัทรัพยต์ามกฎหมาย มีหนา้ท่ีจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการ 

หมวดที ่2 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ภายใน ได้แก่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน และผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง ภาครัฐ และ

หน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยไดก้าํหนดคู่มือจริยธรรม

ธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบติังานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ

สมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกนัเป็นหลกั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ยงักาํหนดให้มีการรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบริษทัท่ี   

ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรรับรู้ ทั้งการรายงานขอ้มูลในแบบ 56-1 รายงานประจาํปีเวบ็ไซต ์ฯลฯ 

รวมทั้งจดัให้มีช่องทางการส่ือสารแบบสองทาง เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสแสดง

ความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการกระทาํของบริษทัดว้ย 

คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบายกาํหนดไวใ้นคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของกลุ่มบริษทั ภายใตก้รอบจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตย ์ในวิธี

ทางท่ีสร้างสรรคเ์ท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

1) การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษทัตระหนกัดีวา่ผูถื้อหุน้คือเจา้ของกิจการและบริษทัมีหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผูถื้อหุน้ใน

ระยะยาว จึงกาํหนดใหพ้นกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

 (1)  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความ

ระมดัระวงัรอบคอบและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยรวม 

 (2) กํากับดูแลการดําเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานท่ีดี และมีการนาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน  

การบญัชีและรายงานอ่ืนๆ โดยสมํ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง 

 (3) รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ทั้งในด้าน

บวกและดา้นลบ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยา่งเพียงพอ 
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 (4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้น โดยใช้ขอ้มูลใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

 (5) บริษทัตอ้งปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชุมผูถื้อหุน้ 

2) การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อภาครัฐ 

บริษทัให้ความสําคญัในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัทั้งในส่วนงานของภาครัฐ 

โดยเฉพาะในการกระทาํธุรกรรม บริษทัหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีอาจจูงใจให้รัฐ หรือพนกังานของรัฐดาํเนินการ

ท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม แต่จะเนน้การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสามารถทาํ

ได้ เช่น การพบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตาม

ประเพณีปฏิบติั เป็นตน้ โดยมีหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 (1) ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง เม่ือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานของรัฐ 

 (2) ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขอ้บงัคบัในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมี

เง่ือนไข ขั้นตอน หรือวธีิปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั และบริษทั พึงรับรู้และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

3) การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อพนักงาน 

 บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษทั เป็นปัจจยั

แห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั บริษทัจึงกาํหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งใน

ดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 (1) ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

 (2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

พนกังานอยูเ่สมอ 

 (3) การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระทาํดว้ยความ

สุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้น 

 (4) ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพฒันาอย่าง

สมํ่าเสมอ อาทิ การจดัอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทุกคน  

 (5) กาํหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ

ลกัษณะของงาน ผลการปฏิบติังาน และความสามารถของบริษทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 
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 (6) หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการ

งานของพนกังาน 

 (7) เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เก่ียวกบัการทาํงาน และกาํหนดวิธีการ

แกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

4) การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อลูกค้า 

 บริษัทมุ่งดําเนินธุรกิจโดยประสงค์ท่ีจะให้มีการสร้างสรรค์ นําเสนอ และบริหารจัดการ

ผลิตภณัฑแ์ละการบริการของบริษทั แก่ลูกคา้อยา่งมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใตห้ลกัการดาํเนินงานดงัน้ี 

 (1) มุ่งมัน่ท่ีจะจดัหา พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 (2) ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีมีคุณภาพ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรม  

 (3) ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ เพื่อใหลู้กคา้มีขอ้มูลเพียงพอ

ในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้ง ในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอ่ืนๆ กบั

ลูกคา้ อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการ 

 (4) จดัให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลูกคา้แจง้ถึงปัญหาหรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสม 

เพื่อท่ีบริษทั จะได้ป้องกนัแก้ไขปัญหาให้กับลูกคา้ได้อย่างรวดเร็วและนําขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือ

พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป  

 (5) รักษาขอ้มูลและความลบัของลูกคา้ โดยไม่นาํไปเปิดเผยหรือใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ  

5) การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา 

 บริษทัมีนโยบายปฏิบติัต่อคู่คา้และคู่สัญญาซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งความสําเร็จทาง

ธุรกิจท่ีสาํคญัประการหน่ึงดว้ยความเสมอภาค และคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษทัมีแนวทางปฏิบติั

ดงัต่อไปน้ี 

 (1) บริษทัประสงค์ท่ีจะให้การจดัหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้

หลกัการดงัต่อไปน้ี 

• มีการแข่งขนับนขอ้มลูท่ีเท่าเทียมกนั 

• มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สัญญา 

• จดัทาํรูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย 
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• จดัให้มีระบบการจดัการ และติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่า มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ

สัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการจดัหา 

• จ่ายเงินใหคู่้คา้และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการชาํระเงินท่ีตกลงกนั   

 (2) บริษัทมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย ั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาท่ีมี

วตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีคุม้ค่ากบัมูลค่าเงินและมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

 (3) ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สัญญา 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษทักาํหนดเป็นนโยบายไม่รับของขวญั/ของกาํนัล ซ่ึงรวมถึงไม่มี

นโยบายมอบของขวญั/ของกาํนลัใดๆ ใหแ้ก่คู่คา้และคู่สัญญา เพือ่การแลกเปล่ียนทางธุรกิจ 

 (4)  ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดท้ราบอนัเน่ืองมาจากการจดัซ้ือ จดัหาเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือผูอ่ื้น 

6) การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อเจ้าหนี้ 

 บริษทัยึดมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินัย เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กบัเจา้หน้ี    

โดยบริษทัยดึหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

 (1) ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือท่ีไดต้กลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

 (2) หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวไ้ด้ บริษทัจะแจง้ให้เจา้หน้ี

ทราบล่วงหนา้เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

7) การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทัมุ่งดาํเนินธุรกิจโดยประสงคท่ี์จะประสบความสําเร็จอย่างย ัง่ยืน และเป็นบริษทัชั้นนาํใน

ธุรกิจ ภายใตก้ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบติัต่อคู่แข่งทาง

การคา้ดงัน้ี  

 (1) ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

 (2) ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่

เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

 (3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทาํลายช่ือเสียงแก่คู่แข่งทางการคา้ 

 (4) ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นหรือคู่แข่งทางการคา้  
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8) การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีม่ีต่อสังคมส่วนรวม 

 บริษทัให้ความสําคญักบัชุมชนและสังคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหน่ึง

ของสังคมท่ีจะร่วมก้าวเดินไปสู่การพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อความย ัง่ยืนสืบไป บริษทัจึงไดด้าํเนิน

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบต่อชุมชนและ

สังคมโดยรวม ดงัน้ี 

 (1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคาํนึงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นสําคญั และปฏิบติัตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

 (2) มีนโยบายการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือ

ปฏิบติักนัภายในองคก์ร 

 (3) ส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทัมีจิตสาํนึกและความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

 (4) เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีบริษทัเขา้ไปดาํเนิน

ธุรกิจ 

 (5) ดาํเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้

ชุมชนท่ีบริษทั ตั้งอยูมี่คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีดาํเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน

และชุมชน 

 (6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบในพื้นท่ีท่ีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ

อยูต่ามควรแก่กรณี 

 (7) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษทั โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับ

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการ

กระทาํผิดทางกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิด

จริยธรรมธุรกิจของบริษทัผา่นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทัได ้ทั้งน้ี ขอ้มูลร้องเรียนและ

แจง้เบาะแสจะได้รับการคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะ

ดาํเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มูล และหาแนวทางแกไ้ข (ถา้มี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
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หมวดที ่3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการบริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด จดัให้มีศูนยน์กัลงทุนสัมพนัธ์ทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น

และให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซต์ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขณะเดียวกนัก็ไดจ้ดัให้

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์ทาํหน้าท่ีเผยแพร่ข่าวสารการ

ดาํเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษทั ผา่นส่ือต่าง ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดรั้บทราบขอ้มลูของบริษทั อยา่งทัว่ถึงตรงเวลา และทนัต่อเหตุการณ์ 

 คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตาม

กาํหนดเวลา มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ และผลประกอบการของ บริษทั ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน 

เพียงพอสมํ่าเสมอ ทนัเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบการท่ีแทจ้ริงของ บริษทั 

รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของ บริษทั ดงัน้ี 

1) รายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion Analysis (MD&A)) 

 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญักบัการจดัทาํบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 

(MD&A) ทั้งรายปีและรายไตรมาสอยา่งละเอียด 

2) ข้อมูลทางการเงิน 

 ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัแต่งตั้งได้ให้การรับรองขอ้มูลทางการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างเป็น

อิสระ และคณะกรรมการ บริษทั ไดอ้ธิบายความรับผดิชอบในการแสดงรายงานทางการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการ 

บริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้และรับรองว่างบการเงินท่ีเปิดเผยนั้นมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และไดป้ฏิบติั

ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมาตรฐานบญัชีสากล 

3) ข้อมูลทีไ่ม่ใช่ทางการเงิน 

 บริษทั จะใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้น ชดัเจน ทั้งในรายงานประจาํปี และในแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี 

2.1  นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย ร่วมกนัประชุม และประเมินความเส่ียงทัว่

ทั้งองคก์ร ทั้งท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอย่างสมํ่าเสมอ โดยจะทาํการวิเคราะห์ถึงปัจจยัความ

เส่ียงต่างๆ โอกาสเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกนักาํหนดมาตรการบริหารความ
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เส่ียงและผูรั้บผิดชอบ โดยคณะผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายจะคอยดูแลติดตามความเส่ียงตามแผนท่ีวางไว ้         

โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงแล้วรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัทราบ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มี

ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 

2.2  นโยบายด้านการควบคุมภายใน 

 บริษทัให้ความสําคญัเก่ียวกับความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน เน่ืองด้วยบริษัทประกอบกิจการด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding 

Company) ไม่ไดป้ระกอบธุรกิจอ่ืนใด การควบคุมและตรวจสอบภายในจึงมุ่งเนน้ให้บริษทัยอ่ยมีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงินและการปฏิบติัการ มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและอาํนาจ

การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัของบริษทัและบริษทัย่อย และเพื่อให้การ

ตรวจสอบภายในมีประสิทธิและทาํงานอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทาํหน้าท่ี ทั้งน้ีบริษทั

ยอ่ยไดว้า่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากบริษทัภายนอก ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน และ

รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท   

เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนไดท้นัการ และรับการ

ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งน้ี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลและ

ประสานงานระหวา่งผูต้รวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.3 นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานท่ีเกิดจริงเปรียบเทียบกบั

เป้าหมาย ใหค้ณะกรรมการบริษทั ทราบอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหง้านต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ทั้งรายงานทาง

การเงินและความคืบหนา้ของการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ ในกรณีท่ีการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้

คณะกรรมการบริษัท จะมีส่วนร่วมแก้ไข ปรับปรุง หรือดูแลให้ฝ่ายบริหารนําเสนอแผนงานเพื่อแก้ไข

สถานการณ์คณะกรรมการ บริษทั จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการและผลการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงลงไปตามลาํดบั โดยใชเ้ป้าหมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบั

แผนกลยทุธ์ และแผนงานประจาํปี เพื่อพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม รวมทั้งจดั

ใหมี้ระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัดว้ย 
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2.4 นโยบายด้านการพนักงาน 

 คณะกรรมการบริษทั จะกาํหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลั และการ

ลงโทษพนกังานดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม โดยอาศยัหลกัเกณฑ์และตวัช้ีวดัท่ีเป็นมาตรฐาน และเปิดโอกาส

ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายดา้นการพนกังาน 

2.5  นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน 

บริษทัมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  รวมถึงสอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนในอุตสาหกรรม

เดียวกนั   

บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการต่างๆ  อาทิเช่น  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ซ่ึงเป็นสวสัดิการระยะยาวให้แก่

พนกังาน  และการตรวจสุขภาพประจาํปี  เป็นตน้ 

2.6  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

การเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน  โดยมุ่งยกระดบัมาตรฐานการ

ปฏิบติัใหสู้งกวา่ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย 

บริษทัสนบัสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน  ซ่ึงมีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็น

ธรรมบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ โดยกาํหนดนโยบายหลกัสิทธิมนุษยชน  ดงัน้ี  

• บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน  ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  เช่น  ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labor)  

ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก (Child Labor) 

• บริษทัให้ความเคารพนบัถือและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของ

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ ไม่เลือกปฏิบติั  ไม่แบ่งแยกถ่ินกาํเนิด  เช้ือชาติ  เพศ  อายุ  สีผิว  ศาสนา  

สภาพร่างกาย  ฐานะ  ชาติตระกลู 

• คุม้ครองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั  โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหไ้ม่ตํ่ากวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด 
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2.7  นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืนและมีนโยบายหลีกเล่ียง

การละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั  ไดแ้ก่  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  ความลบั

ทางการคา้  ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท  ดังนั้ น  กรรมการ  

ผูบ้ริหาร  และพนักงานทุกคน  มีหน้าท่ีปกป้อง  รักษา  และพิทกัษ์สิทธิท่ีบริษทัมีต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา

ทั้งหมด  และใชสิ้ทธิเหล่านั้นอยา่งรับผดิชอบ  และตอ้งเคารพสิทธิท่ีชอบดว้ยกฎหมายในทรัพยสิ์นทางปัญญา

ของบุคคลอ่ืนดว้ย  นอกจากน้ี  บริษทัยงัไดก้าํหนดนโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาไวด้งัน้ี 

• การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะตอ้งผา่นการ

ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเท่านั้น 

• บริษทัจะมีการตรวจสอบการใชข้อ้มูล  เอกสาร  ส่ิงตีพิมพต่์างๆ  รวมทั้งงานอนัมีสิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญาใดๆด้วยความระมดัระวงัว่าได้รับอนุญาตให้ใช้จากผูมี้สิทธิอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย

ก่อนท่ีจะมีการใช้งานนั้นๆ  รวมถึงจะอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล  หรือช่ือเจา้ของงานอนัมีสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

• บริษทัมีนโยบายในการปกป้องและเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืน  โดยจะไม่ละเมิด

หรือสนบัสนุนการดาํเนินการใดๆท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอ่ืน  ไม่วา่

จะเป็นลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  อนุสิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  ความลบัทางการคา้  และสิทธิทางปัญญา

อ่ืนๆทุกประเภท 

• งานอนัมีสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆท่ีได้สร้างสรรค์ และ/หรือพฒันาข้ึนโดยพนักงานของ

บริษทั  ไม่ว่าจะทาํข้ึนโดยหน้าท่ีท่ีตอ้งพึงปฏิบติั  และ/หรือกระทาํตามคาํสั่งของบริษทั  สิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวใหต้กเป็นสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัทั้งส้ิน 

2.8  นโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทาํผดิและการทุจริต 

บริษทัมีนโยบายการใหข้อ้มูลการกระทาํผดิและการทุจริต  การสอบสวน  และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล  

เพื่อใหพ้นกังานทุกคนมีช่องทางในการรายงานและแจง้เบาะแสการกระทาํผดิหรือการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในบริษทั  

โดยจดัใหมี้ช่องทางเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถเขา้รายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจทาํใหเ้กิดความ

เสียหายต่อบริษทั  ต่อคณะกรรมการ  หรือถูกละเมิดสิทธิ  ซ่ึงเป็นการดาํเนินการตามจรรยาบรรณ  
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• ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษทั  กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน 

ในกรณีท่ีพบเห็นหรือถูกกดดนั/บงัคบัใหก้ระทาํการใดๆท่ีเป็นการขดัต่อจรรยาบรรณ  หรือเร่ืองอ่ืนใด

ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั  และ/หรือคณะกรรมการ 

• กรณีท่ีเป็นพนกังาน  สามารถรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารระดบัสูง  หรือสํานกัตรวจสอบ

ภายใน  แลว้แต่กรณี  และทาง Email : big.hotline@bigcamera.co.th  หรือ bod@bigcamera.co.th  

• กรณีท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน  อาทิเช่น  ผูถื้อหุ้น  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  คู่คา้  ลูกคา้  เจา้หน้ี  สามารถท่ีจะ

รายงานผา่นทาง Email : big.hotline@bigcamera.co.th  หรือส่งขอ้มูลมายงัเลขานุการบริษทั  ตามท่ี

ไดเ้ปิดเผยไวใ้นส่วนช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั 

ช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการบริษทั 

 บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางสําหรับผูมี้ส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อส่ือสารในการแสดงความคิดเห็น

ต่างๆ  รวมถึงแจง้เบาะแสในกรณีท่ีพบเห็นหรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

หรือจรรยาบรรณท่ีดีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีของบริษทั  โดยสามารถแจง้เบาะแสเป็นลายลกัษณ์อกัษรจดัส่งให้

กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนของบริษทั  หรือติดต่อเลขานุการบริษทั  ส่งมาไดท่ี้ 

 เลขานุการบริษัท 

 บริษทั บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 115, 115/1  ถนนสวสัดิการ 1  แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  10160 

นอกจากนั้น  ผูมี้ส่วนไดเ้สียยงัสามารถติดต่อโดยผา่นช่องทางอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  เวบ็ไซตบ์ริษทั  โทรศพัท ์ หรือส่ง

อีเมลแจง้เลขานุการบริษทั bod@bigcamera.co.th รวมถึงสาํนกัตรวจสอบภายใน  เป็นตน้ 

2.9   นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1) ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั กระทาํการอนัใดท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต

คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั  ไม่ว่า

ตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูรั้บ  ผูใ้ห้  หรือผูเ้สนอให้สินบน  ทั้ งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน ทั้ งแก่

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีบริษทัไดด้าํเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย  

2) ส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งของบริษทั หากไม่ปฏิบติัตามจะตอ้ง

ไดรั้บบทลงโทษทางวนิยั  ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัขอ้เท็จจริง และสถานการณ์แวดลอ้ม  
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3) บริษทัไม่มีนโยบายลดตาํแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่  แมว้า่การ

กระทาํนั้น จะทาํใหบ้ริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

4) ให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวน

แนวปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ  

แนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั   ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  (ถา้มี)  ตอ้งปฏิบติั

ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณบริษทั  โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกับเร่ือง

คอร์รัปชัน่  ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. พนกังานตอ้งไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  

ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ  และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง

ต่างๆ  หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถาม 

3. บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั     

โดยใช้มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน  หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่  ตามท่ี

บริษทักาํหนดไว ้ 

4. ผูท่ี้กระทาํคอร์รัปชั่น เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณบริษัท  จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบียบท่ีบริษทักาํหนดไว ้ นอกเหนือจากการไดรั้บโทษตามกฎหมายหากว่าการกระทาํนั้นเขา้ข่ายผิด

กฎหมาย   

5. บริษทัจะให้ความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้  และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง กบับริษทั  หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั  ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปโดยสุจริต  โปร่งใส  

สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได ้ 

6. ให้สํานักตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีตรวจพบอย่างเร่งด่วน ต่อผูบ้ริหารระดบัสูง  และ

คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อดาํเนินการเบ้ืองตน้ได้โดยตรง  และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

ต่อไปนอกจากน้ี  บริษทัยงักาํหนดแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการให้และรับของขวญัหรือผลประโยชน์

ใดๆ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานเรียก หรือรับของขวญั  หรือผลประโยชน์ใดๆจากผูรั้บจา้ง 

ลูกคา้ ผูค้า้/ผูข้าย ผูร่้วมทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  ไม่ว่าในกรณีใด ซ่ึงอาจมีผล

ต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานดว้ยความลาํเอียง หรือลาํบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัได ้

2)  ผูบ้ริหารหรือพนกังานควรหลีกเล่ียงการให้  หรือรับของขวญั หรือของกาํนัลใดๆจากคู่คา้  

หรือ ผูท่ี้บริษทัทาํธุรกิจดว้ย 
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การเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริต 

 เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น  บริษทัจะดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัจะติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสถานท่ีซ่ึงทุกคนในองค์กรสามารถ

เขา้ถึงได ้

2. บริษทัจะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษทั  เช่น 

อีเมล ์ เวบ็ไซตบ์ริษทั  รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจาํปี (56-1) 

3. บริษทัจะจดัใหมี้การอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่พนกังานใหม่ 

4. บริษทัจะทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสมํ่าเสมอ 

2.10 นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 บริษทัตระหนัก ห่วงใย และเอาใจใส่ต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

รวมถึงใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

คืนกาํไรส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม สนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนบัสนุน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสให้เป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง พึ่งพาตนเองได ้บริษทั จะปฏิบติั

และใหค้วามร่วมมือ หรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ี

ออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล 

2.11 นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นนโยบายสําคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสจาก

การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน บริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการ

ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์กบับริษทั หรือในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้การทาํ

รายการนั้น มีความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัของบริษทัจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 
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2.12 การกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ 

ท่ีดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตย์สุจริตในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนใน

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯได้รับสารสนเทศท่ีเช่ือถือไดอ้ย่างเท่าเทียมกนัและทนัท่วงที  บริษทัฯจึงไดก้าํหนด

ระเบียบการกาํกบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายในและระเบียบการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และ

พนักงาน  ให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ   

สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1) ห้ามมิให้กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ) ของบริษทัฯท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน  ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ภายใน

ระยะเวลา 2 (สอง)สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี  

ขอ้หา้มดงักล่าวน้ีใหค้รอบคลุมถึงระยะการห้ามมิให้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Blackout Period) 

(24 ชัว่โมงหลงัจากเปิดเผยงบการเงิน) 

2) หา้มมิใหก้รรมการ  ผูบ้ริหารและพนกังาน  ซ่ึงไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อย (ถ้ามี)  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษทัฯ   

จนกว่าจะครบระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผย  ทั้ งน้ี  ห้ามมิให้

กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (ถ้ามี) เปิดเผยข้อมูล

ภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (ถา้มี)  แก่บุคคลภายนอกของบริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืน

ซ่ึงมิไดท้าํหนา้ท่ีในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ 

3) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (ถา้มี) รวมถึงคู่สมรมและบุตรซ่ึงยงั

ไม่บรรลุนิติภาวะ  ซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น  ตอ้งจดัทาํและส่งรายงาน

การถือหลักทรัพย์ของตน  คู่สมรม  และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 

4) บริษัทฯ มีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีสําคญัของบริษัทฯ ให้

สาธารณชนทราบโดยทนัทีและอยา่งทัว่ถึง  โดยผา่นส่ือและวิธีการของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ กาํหนด  รวมถึงผ่านส่ือ

อ่ืนๆของบริษทัฯ  เพื่อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถึงนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งทนัท่วงที

และเท่าเทียม 
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2.13  วฒันธรรมองค์กรและการเป็นแบบอย่างทีด่ีของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

  คณะกรรมการบริษัท จะถือเป็นหน้าท่ีในการจัดให้บริษัทมีวฒันธรรมองค์กรท่ีเหมาะสมโดย

มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผูน้ําเสนอวฒันธรรมองค์กรท่ีพึงประสงค์ และดูแลให้มีการส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพไปยงัพนกังาน เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจร่วมกนั โดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารมี

หนา้ท่ีประพฤติปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
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ส่วนที ่3  จรรยาบรรณบริษทั 

 การดาํเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

ได้อย่างเต็มท่ี มีศกัยภาพในการแข่งขนั และมีความพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ 

กรรมการบริษทัจึงมีบทบาท หน้าท่ี และมีความสําคญัอย่างยิ่งในการกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการ

เพื่อให้ได้มาซ่ึงความสําเร็จ และนาํพาให้บริษทัประสบความสําเร็จในทุกด้าน ดงันั้น เพื่อให้แนวทางการ

ดาํเนินงานของกรรมการเป็นไปอยา่งเหมาะสม จึงไดก้าํหนดจรรยาบรรณกรรมการ และผูบ้ริหาร ไวด้งัน้ี 

3.1  จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

1) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ขอ้กาํหนด และมติท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงั 

2) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นถึงการเจริญเติบโตของ บริษทัอยา่งย ัง่ยืน 

และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 

3) กรรมการและผูบ้ริหารต้องบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั เป็นสําคญัและต้อง

ดาํเนินการอย่างเต็มความสามารถ มีความเป็นอิสระทั้งการตดัสินใจ ไม่กระทาํการใดท่ีเป็นการขดัแยง้กบั

ผลประโยชน์ของบริษทั อยา่งมีนยัสาํคญั ไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีกระทาํกบับริษทัท่ีตนเป็นกรรมการ 

5) กรรมการและผูบ้ริหารพึงบริหารงานโดยหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนบุคคลต่อ

ผลประโยชน์ของ บริษทั รวมถึง 

(1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตวั 

(2) ไม่ใชค้วามลบัของ บริษทั ในทางท่ีมิชอบ 

(3) ไม่มีผลประโยชน์ในการทาํสญัญาของ บริษทั 

6) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั ไม่สร้างขอ้ผูกมดัท่ีอาจขดัแยง้กบั

หนา้ท่ีของตนภายหลงั 

7) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการทาํงาน 

8) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ 
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9) กรรมการและผูบ้ริหารต้องไม่เป็นผูป้ระกอบการ หรือเป็นผูถื้อหุ้นสําคญั หรือมีบุคคลใน

ครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการ หรือธุรกิจการคา้ใดอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการ

แข่งขนั หรือทาํธุรกิจกบับริษทัท่ีตนเองเป็นกรรมการอยูไ่ม่วา่กระทาํเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือของผูอ่ื้น 

10) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่กระทาํการใดในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอนผลประโยชน์ของบริษทั 

11) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งทาํธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้เยี่ยงวิญ�ูชนจะพึงกระทาํต่อ

คู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั โดยปราศจากอิทธิพลตามท่ีตนมีสถานะ 

3.2  จรรยาบรรณของพนักงานบริษัท 

1) ขอ้พึงปฏิบติัต่อบริษทั 

(1) ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใด ๆด้วยความเป็น

ธรรม ไม่ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ 

บริษทั 

(2) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ อุทิศตนให้แก่งานของ บริษัท อย่างเต็มท่ี และพึง

ปรับปรุง แกไ้ข และพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

(3) ไม่ใชอ้าํนาจหน้าท่ีของตน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางออ้มแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง 

หรือผูอ่ื้น 

(4) หลีกเล่ียงทั้งโดยตนเอง และครอบครัว ในการให้ หรือรับส่ิงของ เงิน หรือประโยชน์อ่ืน

ใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีทางธุรกิจเก่ียวขอ้งกบั บริษทั นอกจากในโอกาส หรือเทศกาล

อนัเป็นประเพณีนิยม แต่จะตอ้งไม่มีราคามากเกินสมควร หรือเกินกวา่เหตุ 

(5) จดัการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของ บริษทั ใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด รักษามิให้เส่ือมเสีย หรือ

สูญหายโดยมิชอบ ไม่นาํไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั 

(6) ไม่เปิดเผยขอ้มูล หรือความลบัของ บริษทั ต่อบุคคลใด ๆ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง 

และผูอ่ื้น โดยขอ้มูล หรือความลบันั้นยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

(7) ระมดัระวงัการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลใด ๆ ในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียง 

ภาพลกัษณ์ และการดาํเนินงานของบริษทั 

(8) ให้ความเอาใจใส่ และช่วยดาํเนินการใด ๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มี

ความสะอาดปลอดภยั และน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 
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(9) กระทาํการปกป้อง และรักษาช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และผลประโยชน์ใด ๆ ของ บริษทั 

2) ขอ้พึงปฏิบติัต่อตนเอง 

(1) พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมานะ และอดทน แสวงหาความรู้ และประสบการณ์เพื่อ

เสริมสร้างตนเองให้เป็นผูมี้คุณธรรม และความสามารถในการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

(2) พึงยึดมัน่ในคุณธรรม และจะตอ้งไม่แสวงหาตาํแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์

อ่ืนใดโดยแนวทางท่ีมิชอบจากผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลอ่ืนใด 

(3) หา้มรับของขวญัท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น) 

(4) พึงละเวน้จากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจทาํให้เส่ือมเสียช่ือเสียงและ

เกียรติศกัด์ิของตนเอง และ บริษทั เช่น 

 -ไม่กระทาํตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง 

 - ไม่หมกมุ่นในการพนนัทุกประเภท 

 - ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือการกระทาํกิจการใดอนักระทบกระเทือนต่อการ

 ปฏิบติัหนา้ท่ี หรือช่ือเสียงของตนเอง และ บริษทั เป็นตน้ 

(5) ไม่เรียก ไม่รับ หรือใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตจากผูม้าติดต่อทั้งในฐานะผูใ้ชบ้ริการ 

และในเชิงธุรกิจธุรกรรมใด ๆ กบับริษทั 

3) ขอ้พึงปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

(1) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม การแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมทั้งการให้รางวลั และการลงโทษ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตอ้งกระทาํดว้ยความสุจริต ยุติธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้

ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้น ๆ 

(2) ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยให้โอกาส

อยา่งต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ 

(3) รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้ทางวชิาชีพ 

(4) ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด ดูแลรักษา

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
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(5) บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คง

ในหน้า ท่ี การงาน หรืออา จคุกคาม  และส ร้างควา มกดดันต่อสภาพจิตใจของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

(6) ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

(7) ใหค้วามมัน่ใจในเร่ืองสวสัดีภาพ และสวสัดิการในการทาํงาน และเปิดโอกาสให้สามารถ

แจง้เร่ืองการทาํผดิกฎหมายของ บริษทั 

(8) ย ํ้าให้เขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ใน

กรอบของจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ของ บริษทั อยา่งทัว่ถึง 

(9) หลีกเล่ียงการรับของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4) ขอ้พึงปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

(1) รับฟังคาํแนะนาํของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบติังานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนเวน้แต่ 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ั่ง รวมทั้งมีสัมมาคารวะ และมีความสุภาพต่อพนกังานท่ี

มีตาํแหน่งงานเหนือตน 

(2) เคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืนท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกนั ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือ

พนกังานอ่ืนโดยปราศจากขอ้มูลความจริง ไม่แอบอา้งผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตน 

(3) รักษา และร่วมสร้างสรรคใ์ห้เกิดความสามคัคีในหมู่พนกังาน เอาใจใส่อย่างจริงจงั และ

เคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพฒันาองคก์รไปสู่

ความเป็นเลิศ 

(4) พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานด้วยความสุภาพมีนํ้ าใจ มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี ไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ี

จาํเป็นในการปฏิบติังานต่อผูร่้วมงาน และปรับตนใหส้ามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

(5) หลีกเล่ียงการใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา 

3.3  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะรับผดิชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโต

ของ บริษทั อย่างย ัง่ยืน และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจะดาํเนินการอย่างโปร่งใส         

มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือไดแ้ละเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว บริษทั จึงยึดถือแนวทางปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

ดงัน้ี 
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1) การเจริญเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื 

(1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุด

โดยรวม 

(2) บริหารจัดการบริษัท  โดยนําความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็ม

ความสามารถทุกกรณี รวมทั้งการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ จะกระทาํดว้ยความระมดัระวงั

และรอบคอบ 

(3) ไม่ดาํเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ บริษทั 

2) การเปิดเผยขอ้มูล 

(1) รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 

(2) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองและผูอ่ื้นโดยใช้ขอ้มูลภายในใด ๆ ของบริษทัซ่ึงยงั

ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

(3) ไม่เปิดเผยขอ้มูล หรือความลบัอนัจะนาํมาซ่ึงผลเสียของบริษทั ต่อบุคคลใด ๆ 

3.4  จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัลูกค้า  

 บริษทั มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ท่ีจะไดรั้บความปลอดภยั 

การบริการท่ีดีมีคุณภาพ และความพึงพอใจ รวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และย ัง่ยืนจึงได้กาํหนดแนวทาง

ปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

1) มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ให้ไดรั้บความปลอดภยัการบริการ

ท่ีดีมีคุณภาพ และความพึงพอใจ โดยยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และจริงจงั 

2) เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริการท่ีดีมีคุณภาพ อย่างครบถว้น ถูกตอ้งทนัต่อเหตุการณ์ 

และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และย ัง่ยนื 

3) จดัระบบเพื่อให้ลูกคา้ สามารถร้องเรียนเก่ียวกบั การบริการอาํนวยความสะดวก และความพึง

พอใจ และดาํเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

4) ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้ อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

ลูกคา้ ทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 
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5) รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงั และสมํ่าเสมอ รวมถึงไม่นาํขอ้มูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของ

ตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3.5  จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัคู่ค้า /คู่แข่งและเจ้าหนี ้/ ลูกหนี ้

 บริษทั คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ 

เจา้หน้ี และลูกหน้ี โดยคู่คา้ เจา้หน้ี และลูกหน้ีของ บริษทั พึงปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆอยา่ง

เคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั บริษทั จะยึดถือกติกา

ของการแข่งขนัท่ีดี และเป็นธรรม ในการกูย้มืเงินจากเจา้หน้ี การชาํระคืน และมีจรรยาบรรณท่ีดีกบัลูกหน้ีจาก

การติดตามเร่งรัดหน้ีสิน ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว บริษทั จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัไว้

ดงัต่อไปน้ี 

1) ความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ 

-  ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้ง

รีบเจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดความ

เสียหาย 

-  ไม่เรียก ไม่รับ หรือใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้ 

-  ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ของบริษทั บนพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทน

อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกนัทั้งสองฝ่าย กรณีไม่สามารถ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 

2) ความสัมพนัธ์กบัคู่แข่ง 

-  ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาทางการแข่งขนัท่ีดี 

-  ไม่พยายามทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความ

จริง 

-  บริษทัจะแข่งขนัอยา่งเตม็ท่ี เป็นอิสระไม่ข้ึนกบัใคร ดว้ยความยติุธรรม โดยใชข้อ้เสนอใน

การแข่งขนับนพื้นฐานของราคา คุณภาพสินคา้ และการให้บริการ  

3) ความสัมพนัธ์กบัเจา้หน้ี 
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-  ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งการชําระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค ํ้ า

ประกนั และเง่ือนไขอ่ืน ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนท่ีได้จากการกูย้ืมเงินไปในทางท่ีขดักบั

วตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีทาํกบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน 

-  รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

-  รายงานเจา้หน้ีล่วงหนา้หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสัญญา และร่วมกนัหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

4) ความสัมพนัธ์กบัลูกหน้ี 

-  ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกหน้ีโดยไม่เลือกปฏิบติัในการ

ติดตามเร่งรัดหน้ีสิน กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัลูกหน้ีเป็นการล่วงหน้า 

เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลัก 

ธรรมาภิบาล 

-  รายงานขอ้มูลลูกหน้ีคา้งชาํระท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหแ้ก่ลูกหน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

-  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัท่ีมีต่อลูกหน้ี

ตามขอ้ผูกพนัในสัญญา หนังสือบอกกล่าว ขอ้ตกลงการประนีประนอมยอมความ และ

การผอ่นผนัการชาํระหน้ีสิน 

3.6  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อพนักงาน 

 บริษทัถือว่าพนักงานเป็นปัจจยัหน่ึงสู่ความสําเร็จ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและ

บรรยากาศการทาํงานท่ีดี ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมัน่ใจให้พนักงาน จึงกาํหนดแนวทาง

ปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 

1) ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ในรูปแบบของเงินเดือนและ/หรือ เงินโบนสั 

2) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยู่

เสมอ 

3) การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระทาํดว้ยความเสมอ

ภาค สุจริต และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการ

กระทาํ หรือการปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ 

4) ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาส

พนกังานอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 
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5) รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

6) ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

7) บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงใน

หนา้ท่ีการงานของพนกังาน 

8) ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์

9) มีช่องทางใหพ้นกังานสามารถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบได ้

10) ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณ และบทบาทซ่ึงพนักงานสามารถ

ปฏิบติัได ้เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทั้งบริษทั 

3.7  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

 บริษทั ตระหนัก ห่วงใย และเอาใจใส่ต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

รวมถึงใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ

จึงกาํหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 

1) บริษทัถือเป็นหน้าท่ี และเป็นนโยบายหลกัในการให้ความสําคญักับกิจกรรมของสังคม และ

ชุมชน โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสร้างสรรค ์และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ ชุมชนท่ีด้อยโอกาส ให้เป็น

ชุมชนท่ีเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองได ้

2) คืนกําไรส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่าง

สมํ่าเสมอ 

3) ปลูกฝังจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ให้เกิดข้ึนในหมู่

พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

4) ส่งเสริมการใช ้และการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบติั และให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล 
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ส่วนที ่4  แนวปฏบัิติทีด่ีทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

4.1 แนวปฏิบัติทีด่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของ บริษทั อยา่งโปร่งใสมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อ      

ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) บริษัทจึงกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงถือเป็น

จรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง      

มติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2) บริหารงานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตวัเป็นกลางอย่างเคร่งครัด 

รวมทั้งมีความเป็นอิสระทั้งในดา้นการตดัสินใจ และการกระทาํ 

3) ให้อาํนาจผูบ้ริหารในการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทั อย่างเต็มท่ี โดยไม่เขา้ไปช้ีนาํการ

ดาํเนินงานดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

4) ไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเป็นธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ี

ชดัเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั 

5) หลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การ

บริหารงานเป็นไปอยา่งเตม็ท่ี และมีประสิทธิภาพ 

6) บริหารงานดว้ยความรับผดิชอบ และดว้ยความระมดัระวงั และไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจขดัแยง้กบั

หนา้ท่ีของตนในภายหลงั 

7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการทาํงานไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

9) ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีอาจมีผลให้เกิดการบัน่ทอนผลประโยชน์ของบริษทั หรือเป็นการเอ้ือ

ประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 

10) มุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนั และขจดัการกระทาํท่ีส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งดาํเนินการ

อยา่งรวดเร็ว และเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยม และภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 
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4.2  แนวปฏิบัติทีด่ีของผู้บริหารและบุคคลทีม่ีหน้าที่ 

 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างเสถียรภาพอยา่งต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์ และสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อ

หุ้น และเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดงันั้น เพื่อให้บริษทั มีคุณลกัษณะดงักล่าวอย่าง

มัน่คงสืบไป จึงกาํหนดแนวปฏิบติัท่ีดีของผูบ้ริหาร และพนกังานซ่ึงถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ดงัต่อไปน้ี 

1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ และความระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท ปฏิบติัตาม

กฎระเบียบ และนโยบายของบริษทั และวฒันธรรมองคก์รโดยถือประโยชน์ของบริษทั เป็นสาํคญั 

2) รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทั อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมดัระวงัมิให้เอกสาร

หรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทั ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง 

3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนกังาน หลีกเล่ียงการนาํขอ้มูลหรือเร่ืองราวของพนกังานทั้งเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่พนกังาน หรือภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทั 

4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทาํการใด ๆ อนัจะนาํไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษทั 

หรือต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

5) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามคัคีเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังานช่วยเหลือ

เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษทั โดยรวม 

6) พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความสุภาพ มีนํ้ าใจ มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี ไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจาํเป็นใน

การปฏิบติังานของผูร่้วมงาน และปรับตนให้สามารถทาํงานร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้รวมทั้งให้เกียรติผูอ่ื้นโดยไม่

นาํผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

7) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพฒันาตนเองไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

และ บริษทัอยูเ่สมอ 

8) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบติังาน 

9) ยดึมัน่ในคุณธรรม มีจริยธรรม ละเวน้จากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจทาํให้

เส่ือมเสียช่ือเสียงของตนเองและบริษทั 

10) แจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทาํใด ๆท่ีส่อ

วา่เป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในบริษทั 
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11) ช่วยดาํเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการทาํงาน รวมทั้งการพฒันา

องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 

12) หลีกเล่ียงการให้ หรือรับส่ิงของ การเล้ียงรับรอง หรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า หรือผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ บริษทั เวน้แต่เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

ในมูลค่าท่ีเหมาะสม หากของขวญัท่ีไดรั้บอยู่ในรูปของเงินหรือส่ิงของท่ีมีมูลค่าสูงให้รีบแจง้ผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบัชั้นทราบและส่งคืนโดยเร็ว 

4.3  แนวปฏิบัติทีด่ีเกี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 บริษทัถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัสําคญัและมีคุณค่ายิ่ง นาํมาซ่ึงความสําเร็จ ความก้าวหน้า และความ

เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนของ บริษทั จึงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนาํพาองค์กรไปสู่การพฒันา 

เติบโตสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื โดยกาํหนดแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1) การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลจะตอ้งสอดคล้องและสนบัสนุนกลยุทธ์ และเป้าหมายทาง

ธุรกิจของบริษทั 

2) จะจดัวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงไดก้บัธุรกิจชั้นนาํโดยมี

ความชดัเจน โปร่งใส ยติุธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งองคก์ร 

3) บริษทั จะคดัสรร และสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมในการทาํงานอยา่งมืออาชีพ 

4) ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนมีหน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระบบ 

และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บริษทั 

5) พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติังานดว้ยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ทุ่มเทให้

เกิดผลสาํเร็จของงาน โดยยดึหลกัจริยธรรม และวฒันธรรมขององคก์ร 

6) การพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นเร่ืองขององคก์ร ผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานทุกคนโดย 

(1) บริษทั จะพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทาํงานในหนา้ท่ี

ท่ีรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง 

(2) ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีวางแผน ติดตาม ประเมินผลและให้คาํปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เพื่อการพฒันางาน และสืบทอดตาํแหน่งงานต่อไป 

(3) พนกังานตอ้งเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 
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7) ความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่าง ๆ ข้ึนอยู่กบัคุณภาพ ผลสําเร็จของงาน 

ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน 

8) บริษทัจะบริหารค่าตอบแทนพนกังานให้เทียบเคียงกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกนั 

9) บริษทัจะส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติในการทาํงาน มีความปลอดภยั และอาชีวอนามยัท่ีดี 

4.4  แนวปฏิบัติทีด่ีเกี่ยวกบัรายงานทางการบัญชีและการเงิน 

1) ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ 

(1) การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของ บริษทั จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถ

ตรวจสอบไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัหรือขอ้ยกเวน้ในลกัษณะใด 

(2) การลงรายการบญัชี และการบนัทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการ

บิดเบือนหรือสร้างรายการเทจ็ ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตาม 

(3) บุคลากรทุกระดับต้องดําเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบ

ขอ้กาํหนด และคาํสั่งต่าง ๆ ของบริษทั รวมทั้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการ

ทางธุรกิจท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ และทนัเวลา 

เพื่อให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึก การจดัทาํ และการประเมินรายงานทางการบญัชี

และการเงิน สามารถบนัทึก และจดัทาํรายงานทางการบญัชี และการเงินทุกประเภทของ 

บริษทั ลงในระบบบญัชีของ บริษทั โดยมีรายละเอียดท่ีถูกตอ้ง และครบถว้น 

2) รายงานทางการบญัชีและการเงิน 

(1) พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระทาํการบิดเบือนขอ้มูล หรือสร้างรายการเท็จ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูล

รายการทางธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการบญัชี และการเงิน หรือขอ้มูลรายการทางดา้นปฏิบติัการ 

(2) พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกตอ้งของรายงานทางบญัชีและการเงินเป็นความ

รับผดิชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

(3) พนกังานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการ จดัเตรียม และ/หรือให้ขอ้มูลรายการ

ทางธุรกิจ 
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3) การปฏิบติัตามกฎหมาย 

(1) บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ ขอ้กาํหนด และคาํสั่ง

เพื่อใหก้ารจดัทาํบญัชีและบนัทึกทางการเงินของ บริษทั เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

(2) บุคลากรทุกระดับจะตอ้งยึดหลักความซ่ือสัตย์ ปราศจากอคติ และความซ่ือตรงในการ

จดัเก็บบนัทึกขอ้มูล โดยความซ่ือตรงดงักล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุง่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีผิด

กฎหมาย หรือผดิจริยธรรมดว้ย 

4.5  แนวปฏิบัติทีด่ีเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน 

1) คณะกรรมการบริษทั 

(1) กาํหนดนโยบาย และกาํกบัดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารความเส่ียง

ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั 

และผูถื้อหุน้ทราบ 

(2) องคป์ระกอบของระบบการควบคุมภายในท่ีสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

- มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดี (Control Environment) เพื่อให้พนกังานมีทศันคติ

ท่ีดีต่อการควบคุมภายใน 

- มีกระบวนการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม (Risk Assessment) เพื่อประเมินความ

เส่ียงท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานขององคก์รท่ีอาจมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย 

หรือผลสาํเร็จของงาน 

- มีกิจกรรมการควบคุมท่ีดี (Control Activities) ในทุกหน้าท่ี และทุกระดบัอย่าง

เหมาะสม ตามระดบัความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้

- มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลูท่ีดี (Information and Communications) อยา่ง

เพียงพอ เช่ือถือได ้ทนัเวลา และส่ือสารอยา่งเหมาะสมทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร 

- มีระบบการติดตามและการประเมินผลท่ีดี (Monitoring and Evaluation) เพื่อให้มัน่ใจ

ว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง รวมทั้ งได้รับการ

ปรับปรุงแกไ้ข ทนัเวลาและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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3) คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

(1) กาํหนดนโยบายและกรอบการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั กาํกบัดูแล

สนับสนุน เสนอแนะวิธีป้องกนัให้การบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จในระดับ

องคก์ร 

4)  ผูบ้ริหาร 

นาํนโยบายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการ บริษทั ไปปฏิบติัใหส้ัมฤทธ์ิผลโดย 

(1) ผูบ้ริหารระดับสูงจัดระบบควบคุมภายในของบริษทั และปลูกฝังให้พนักงานมีวินัยมี

ทศันคติท่ีดีในเร่ืองการควบคุมภายใน 

(2) ผูบ้ริหารระดับกลางจดัระบบการควบคุมภายในในงานท่ีรับผิดชอบ มีการประเมินผล

ระบบฯ ปรับปรุงระบบฯ และมีการสอบทานและปฏิบติัจริงตามระบบท่ีวางไว ้

5) พนักงานทุกระดบัปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั คาํสั่ง มาตรการ และระบบการควบคุม

ภายในต่าง ๆ 

6) สาํนกัตรวจสอบภายใน 

(1) รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบการปฏิบติั

ตามระบบ 

(2) นาํผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม และปัจจยั

ความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4.6  แนวปฏิบัติทีด่ีเกี่ยวกบัรายการทีเ่ป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทถือเป็นนโยบายสําคัญท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาํหนดเป็นข้อปฏิบติัสําหรับ

กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1) หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั

บริษทั 

2) ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของ บริษทั ให้ทาํรายการนั้นเสมือนการทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มี

ส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

50 
 



คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

3) ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์

ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และการเปิดเผยขอ้มูล

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 

4) ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลในครอบครัวเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อ

หุ้นในกิจการใด ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั จะตอ้งแจง้ให้ผูบ้ริหารสูงสุด

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5) กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในบริษทัหรือองคก์รทาง

ธุรกิจอ่ืน ๆ การไปดาํรงตาํแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของ บริษทั และการปฏิบติัหน้าท่ีโดยตรงใน

บริษทั 

4.7  แนวปฏิบัติทีด่ีเกี่ยวกบัการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ 

1) ห้ามมิให้ผูบ้ริหารและพนกังานเรียก หรือรับของขวญั  หรือผลประโยชน์ใดๆจากผูรั้บจา้ง 

ลูกคา้ ผูค้า้/ผูข้าย ผูร่้วมทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  ไม่วา่ในกรณีใด ซ่ึงอาจมีผลต่อ

การตดัสินใจในการปฏิบติังานดว้ยความลาํเอียง หรือลาํบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัได ้

2)  ผูบ้ริหารหรือพนกังานควรหลีกเล่ียงการให้  หรือรับของขวญั หรือของกาํนัลใดๆจากคู่คา้  

หรือ ผูท่ี้บริษทัทาํธุรกิจดว้ย 

4.8  แนวปฏิบัติทีด่ีเกี่ยวกบัการรักษาความลบั 

1) การรักษาความลบัของบริษทั 

(1) ในการควบคุมดูแลการดาํเนินการขอ้มูลข่าวสารลบับริษทั ไดแ้ต่งตั้งนายทะเบียนขอ้มูล

ข่าวสารลบั และผูช่้วยนายทะเบียนขอ้มูลข่าวสารลบัของบริษทั ให้ดูแลรับผิดชอบการ

ดาํเนินการกบัขอ้มูลข่าวสารลบั 

2) การกาํหนดชั้นความลบัของขอ้มูลข่าวสารลบัการกาํหนดชั้นความลบัของขอ้มูลข่าวสารลบัของ

บริษทั โดยแบ่งชั้นความลบัไวเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

(1) ลบัท่ีสุด (Top Secret) หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารลบั ซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียง

บางส่วน จะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ บริษทั อยา่งร้ายแรงท่ีสุด 

(2) ลบัมาก (Secret) หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารลบั ซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน 

จะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ บริษทั อยา่งร้ายแรง 
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(3) ลบั (Confidential) หมายถึง ขอ้มูลข่าวสารลบั ซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน 

จะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ บริษทัระเบียบฯ ดงักล่าวไดย้กเลิกความลบั

ชั้น “ปกปิด (Restrict)” และกาํหนดแนวทางปฏิบติัวา่หากมีขอ้มูลข่าวสารลบัชั้นปกปิด 

ใหพ้ิจารณายกเลิกชั้นความลบั หรือปรับเป็น “ลบั” 

3) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 

(1) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผูบ้ริหารท่ีได้รับมอบหมายจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบ

ขอ้มูลท่ีออกสู่สาธารณชน 

(2) หน่วยงานท่ีกาํหนดให้เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแก่สาธารณชน ได้แก่ ส่วนงานท่ีรับผิดชอบดา้น

การใหข้อ้มูลข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์ โดยใหห้น่วยงานเจา้ของขอ้มูลเป็นผูจ้ดัทาํ

รายละเอียดให ้

4) การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก 

(1) ตอ้งไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอ่ืนใดภายนอกบริษทั 

(2) ขอให้ท่านถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าท่ีในการตอบคาํถามเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มี

ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนาํให้สอบถามจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อไป 

4.9 แนวปฏิบัติทีด่ีเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

1) คณะกรรมการบริษทัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูบ้ริหารระดบัรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารข้ึน

ไป หรือเทียบเท่า ผู ้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานแผนงานและการเงิน) รองผู ้อ ํานวยการ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน และผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานและการเงิน มีหนา้ท่ีตอ้งรายงาน

การถือหลกัทรัพยข์องตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2) คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกับการใช้ข้อมูล

ภายใน โดยดาํเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และเพื่อเป็นการ

ป้องกนัการกระทาํผดิกฎหมายของบุคลากรทุกระดบัของ บริษทั และครอบครัว ทุกคนท่ีไดรั้บทราบ หรืออาจ

ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษทั จึงห้ามบุคคลดงักล่าวทาํการซ้ือขายหุ้นหรือ

ชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายหุ้น บริษทั ไม่วา่จะดว้ยตนเอง หรือผา่นนายหนา้ 
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ในขณะท่ียงัครอบครองขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษทัและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยถือวา่เป็นการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อเก็งกาํไร หรือสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

3) บริษทัได้จดัระบบรักษาความปลอดภยัในการทาํงานเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลภายในท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลรายงานทางการเงินท่ีอาจมีผลเปล่ียนแปลงต่อราคาหุ้น บริษทั และไดจ้าํกดัการเขา้ถึงขอ้มูล

ภายในท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยใหรั้บรู้เฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้ง และท่ีจาํเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหนา้ท่ีของเจา้ของ

ขอ้มูลหรือผูค้รอบครองขอ้มูล ท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งกาํชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ปฏิบติัตามขั้นตอน

การรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535            

โดยเคร่งครัด 

4.10  แนวปฏิบัติทีด่ีของ บริษัท ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

1) ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งดาํเนินงานโดยมีระบบบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นส่วนหน่ึงของงาน เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

เกิดคุณค่าสูงสุดแก่งาน 

2) ผูบ้ริหารและพนกังานจะยึดถือปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภยัในการทาํงาน 

นโยบาย ขอ้กาํหนด และมาตรฐานทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

3) บริษัทจะดําเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุม และป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆอัน

เน่ืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทาํงาน ทรัพยสิ์นสูญหาย หรือเสียหายการ

ปฏิบติังานไม่ถูกวธีิ และความผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั

ต่อพนกังาน ทั้งน้ี ถือเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของผูบ้ริหาร และพนกังานในการรายงานอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ โดย

ปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้

4) บริษทัจะจดัให้มีแผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นท่ีปฏิบติัการ มีแผนจดัการเหตุ

ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤติขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจดัการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น         

เพลิงไหมเ้ป็นตน้ และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤติอ่ืน ๆ ท่ีอาจทาํให้การดาํเนินธุรกิจหยุดชะงกั เส่ือมเสีย

ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ บริษทั 

5) บริษทัจะจดัใหมี้การฝึกอบรม รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเผยแพร่

ขอ้มูลแก่พนกังาน เพื่อใหท้ราบ และเขา้ใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวธีิปฏิบติัดา้นความปลอดภยัอาชีวอนา

มยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ และทรัพยสิ์น 
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6) บริษัทจะมุ่งส่งเสริม และปลูกฝังจิตสํานึกทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหเ้ป็นวถีิดาํเนินชีวติประจาํวนัของพนกังานอยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง 

4.11  แนวปฏิบัติทีด่ีเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 

1) บริษทักาํหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยส่งเสริมการ

ดาํเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน ฉะนั้ นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย คาํสั่ง บริษทั 

และตามมาตรฐานท่ีบริษทักาํหนด 

2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้การบริหารความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซ่ึงหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์

และขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล พระราชบญัญติัว่าดว้ย การกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 

3) พนกังานบริษทั ทุกคนมีหนา้ท่ี และขอ้ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการป้องกนั และดูแลให้ระบบสารสนเทศของ บริษทัท่ีอยูใ่นความ

ครอบครอง หรือหน้าท่ีรับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผย

ขอ้มูลท่ีมีความสาํคญัทางธุรกิจต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง 

(2) มีวินยัในการใชร้ะบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ส่ือสารของ บริษทั ไม่ให้ส่งผลกระทบใน

แง่ลบต่อ บริษทั และผูอ่ื้น เช่น ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อ

ช่ือเสียง และทรัพยสิ์น รบกวน หรือก่อความรําคาญต่อการทาํงานของระบบสารสนเทศดกัขอ้มูล ลกัลอบถอด

รหสัผา่น ปลอมแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ขอ้ความ หรือเสียงท่ีไม่เหมาะสมรวมทั้งไม่นาํไปใชใ้น

เชิงธุรกิจส่วนตวั หรือการกระทาํท่ีผดิกฎหมาย 

(3) ตอ้งไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

(4) ตอ้งเขา้รหัสข้อมูลในกรณีท่ีต้องการส่งขอ้มูลท่ีสําคญัต่อธุรกิจทางธุรกิจผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต รวมทั้งไม่แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีสําคญัต่อธุรกิจทางธุรกิจกบั Website ท่ีไม่มีการป้องกนัความ

ปลอดภยัของขอ้มูล 

(5) กรณีท่ีพนกังานขออนุญาตให้ผูป้ฏิบติังานสมทบ ซ่ึงเป็นพนกังานของผูรั้บจา้งบริษทัเขา้

ใช้ระบบสารสนเทศ บริษทั ได้นั้น พนักงานผูข้อต้องควบคุมการใช้งานของผูป้ฏิบติังานสมทบ ซ่ึงเป็น

พนกังานของผูรั้บจา้ง บริษทั และตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบั บริษทั 
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(6) บริษทั จะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของ

พนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางท่ีไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอนัควร เพื่อป้องกันความ

ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ บริษทั 

(7) หาก บริษทั พบวา่พนกังานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอยา่งเป็นธรรมปรากฏวา่เป็น

จริง จะไดรั้บการพิจารณาลงโทษทางวนิยั และ/หรือโทษกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

4.12 แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการกระทําผดิและบทลงโทษ 

1) กรณีเป็นกระทาํความผิดลหุโทษ  จดัให้มีการสอบสวนเก่ียวกบักระทาํความผิดโดยหวัหนา้สาย

งานและเปิดโอกาสให้ผูถู้กกล่าวโทษสามารถทาํหนงัสือช้ีแจงเก่ียวกบัการกระทาํความผิดดงักล่าวโดยมีแนว

ทางการลงโทษดงัน้ี 

 (1)  ออกหนงัสือแจง้ตกัเตือนภายในระยะเวลา 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการกระทาํความผดิ 

 (2) สั่งพกังานโดยไม่ไดรั้บเงินเดือน 

 (3)  ให้ออกจากงาน (ในกรณีเป็นการกระทาํความผิดวินัยและอาจส่งผลกระทบอย่าง

  ร้ายแรงต่อบริษทั ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั) 

2) กรณีท่ีเป็นการกระทาํผิดท่ีมีฐานความผิดตามกฎหมาย เช่น ลกัทรัพย ์ฉ้อโกง ยกัยอก ยกัยา้ย 

ถ่ายเท เป็นตน้ จดัให้มีคณะกรรมการสอบสวนเก่ียวกบัการกระทาํความผิดดงักล่าวโดยให้พิจารณาความผิด

ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีมีการกระทาํความผิด และเปิดโอกาสให้ผูถู้กกล่าวโทษสามารถช้ีแจงโดยวาจาหรือ

จดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการกระทาํความผดิดงักล่าวภายในวนัเดียวกนั และบริษทัจะดาํเนินการตาม

กฎหมายต่อไปและใหอ้อกจากงาน 
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ส่วนที ่5  ภาคผนวก 

5.1  คําจํากดัความ คุณสมบัติความเป็นอสิระของกรรมการบริษัท 

•  ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม

ทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

•  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

รวมถึงท่ีปรึกษาตรวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านอ่ืน ๆ หรือไม่เป็นผูมี้อาํนาจ

ควบคุม บริษทับริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มี

ผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

•  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินกูเ้ป็นตน้ 

รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงิน และการ

บริหารงานของ บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะ

ท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 

•  ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีอาจทาํให้ขาดความเป็นอิสระกบัผูบ้ริหารผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ของ บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ รวมทั้งไม่ไดรั้บ

การแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

5.2  คําจํากดัความในแนวปฏิบัติทีด่ีของผู้บริหาร และบุคคลทีม่ีหน้าที ่

•  ผูบ้ริหารของบริษทั หรือบริษทัย่อยตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551หมายความว่า รองกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป หรือเทียบเท่า ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการ รองผูอ้าํนวยการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและผูอ้าํนวยการฝ่าย

แผนงานและการเงิน  

•  บุคคลท่ีมีหน้าท่ี หมายความว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ผูท้าํแผน ผูบ้ริหารแผน

ชัว่คราว ผูบ้ริหารแผน กรรมการของบริษทัผูท้าํแผน ผูบ้ริหารแผน ผูบ้ริหารแผนชั่วคราว และ          

ผูช้าํระบญัชี 
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5.3  คําจํากดัความในแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัผลประโยชน์ทีขั่ดกนั 

•  บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หมายความว่า ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของ บริษทั หรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และญาติ

สนิทของบุคคลดงักล่าว 

•  รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หมายความวา่ รายการระหวา่ง บริษทั หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั

ของ บริษทั หรือรายการระหวา่งบริษทัยอ่ย กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ย 

•  บริษทัยอ่ย หมายความวา่ 

(ก)  บริษทัท่ี บริษทั ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทันั้น 

(ข)  บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษทันั้น 

(ค)  บริษทัท่ีถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของบริษทัตาม (ข) ในบริษทัท่ีถูก

ถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอด มีจาํนวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของ

จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง)  บริษทั หรือบริษทัตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางออ้มรวมกนัเกิน

กวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(จ)  บริษทั หรือบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอาํนาจควบคุมในเร่ืองการกาํหนดนโยบาย

ทางการเงิน และการดาํเนินงานของบริษทั เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของ

บริษทันั้น 

•  บริษทัร่วม หมายความวา่ 

(ก)  บริษทั หรือบริษทัย่อย ถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละยี่สิบ แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจาํนวน

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ข) บริษทั หรือบริษทัยอ่ย มีอาํนาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการ

ดาํเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ย 

หรือกิจการร่วมคา้ 
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5.4  บุคคลทีม่ีความเกีย่วข้อง หมายความถึง บุคคลทีม่ีความสัมพนัธ์ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดังนี้ 

(ก)  บุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมกิจการบริษทั และในกรณีบุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึง

กรรมการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

(ข)  คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลตาม (ก) 

(ค)  นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอาํนาจควบคุมกิจการ 

(ง) บุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

•  อาํนาจควบคุมกิจการ หมายความวา่ 

(ก)  การถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทั เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ (50%) ของจาํนวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

(ข)  การมีอาํนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(ค)  การมีอาํนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด 

5.5  คําจํากดัความในแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใด 

•  ประโยชน์อ่ืนใด หมายความวา่ ส่ิงท่ีมีมูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรับความบนัเทิง การรับบริการ 

การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

•  การรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ หรือจากบุคคลท่ีให้กนัในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรือวฒันธรรมหรือใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัในสังคม 

•  ญาติ หมายความวา่ ผูบุ้พการี ผูสื้บสันดาน พี่นอ้งร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกนั 

ลุง ป้า นา้ อา คู่สมรส ผูบุ้พการี หรือผูสื้บสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรั้บบุตรบุญธรรม 

5.6  คําจํากดัความของคุณสมบัติ และหน้าทีสํ่าคัญของผู้ตรวจสอบภายใน 

•  มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวชิาชีพตรวจสอบภายใน 

•  มีสิทธิท่ีจะขอตรวจสอบทรัพยสิ์น และกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งหนงัสือบญัชี เอกสารประกอบการ

บนัทึกบญัชี จดหมายโตต้อบ และรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

•  สามารถขอใหพ้นกังานผูรั้บตรวจใหข้อ้มูลคาํช้ีแจง และส่งมอบเอกสารในเร่ืองท่ีตรวจสอบ 

•  ตอ้งเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษทัต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ

คร้ัง 
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ต้นฉบับ 

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบติั 

บริษทั บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดรั้บ อ่าน และเขา้ใจคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแลว้ และยอมรับถือเป็นหลกัปฏิบติั 

ในการดาํเนินงานต่อไป 

(..............................................................) 

ตาํแหน่ง................................................................ 

..................../ ..................../ .................... 

ใบปรุฉีก : นาํส่งท่ีสาํนกัเลขานุการบริษทั 

 

 

....................................................................................................................................................................... 

 

 

สําเนา 

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบติั 

บริษทั บ๊ิก คาเมร่า คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดรั้บ อ่าน และเขา้ใจคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแลว้ และยอมรับถือเป็นหลกัปฏิบติั 

ในการดาํเนินงานต่อไป 

(..............................................................) 

ตาํแหน่ง................................................................ 

..................../ ..................../ .................... 
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