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หลักการกำกับดูแลกิจการที�ดี

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 

ที�ดี ซึ�งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั�งยืนนอกเหนือ 

จากการสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ลงทุน เพื�อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที�สามารถแข่งขันได้ 

และมีผลประกอบการที�ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมี 

จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ 

ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ�งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ 

ภายใต้ปัจจัยการเปลี�ยนแปลง

 ดังนั�น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที�ดี” ฉบับ 

ปรับปรุงใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที�ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน                   

ปี ���� (Corporate Governance Code for listed companies ����) เพื�อให้กรรมการ 

บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทาง ในการ 

ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

   นโยบายการกำกับดูแลกิจการที�ดี

   หลักการกำกับดูแลกิจการที�ดี � หลักปฏิบัติ

   จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

   จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

�



นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที�ดี

�
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นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าการมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดลุอ านาจ และระบบการควบคมุภายในท่ีมีความเพียงพอ
และเหมาะสม   ควบคู่ไปกบัการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกนัของ 
ผู้ ถือหุ้นและรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างให้องค์กร 
มีภมูิคุ้มกนัท่ีดีและสร้างความเจริญเตบิโตอย่างสมดลุและยัง่ยืนในระยะยาว 
 คณะกรรมการบริษัท จงึได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเพ่ือให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน ดงันี ้ 
 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มุ่งมัน่ท่ีจะน าหลกัการก ากบัดแูล
กิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังาน ไปปฏิบตัใินการด าเนินงานของบริษัท 
 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต โดยปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และ
ประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
 3. ด าเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบริษัท มีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะคณะ และผู้บริหารอย่างชดัเจน 
 4. ด าเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม รวมถงึการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือ
ได้ 
 5. ด าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และ
ทนัเวลา ตราบเทา่ท่ีไม่กระทบตอ่ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท 
 6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของ ของผู้ ถือหุ้น ปฏิบตัติอ่ผู้ ถือ
หุ้นอย่างเทา่เทียมกนั 
 7. ด าเนินการโดยค านงึถงึความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย ชุมชน 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
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 8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยดึมัน่ในการสร้างความพงึพอใจ
ให้แก่ลกูค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการบริหารและ
สร้างสรรค์สิ่งท่ีดีท่ีสดุอยู่เสมอ 
 9. ปลกูฝังคณุธรรม  จริยธรรม  สร้างจิตส านึกอนัดีงาม  ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วย
ความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมัน่ในการพฒันา และยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากร
อย่างตอ่เน่ือง 
  10. ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพตอ่
กฎหมาย และสิทธิมนษุยชน 
  11. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตผุล 
โดยยดึถือประโยชน์ของบริษัทเป็นท่ีตัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักการกำกับดูแลกิจการที�ดี
� หลักปฏิบัติ

�
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หลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี 8 หลักปฏบิัต ิ 
 
หลักปฏิบัต ิ1  ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในการตระหนกัถงึบทบาทและความ
รับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กร  เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสีย 
โดยก าหนดยุทธศาสตร์และทศิทางการด าเนินธุรกิจทัง้ในปัจจุบนัและในระยะยาว ก าหนด
กระบวนการตรวจสอบ และการก ากบัดแูลให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่าง
โปร่งใส  เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้องค์กรสู่ความยัง่ยืน 
 
หลักปฏิบัต ิ1.1  
 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการ
บริษัท  ผู้บริหาร  และพนกังานมีจดุมุ่งหมายไปในทศิทางเดียวกนั โดยจดัให้มีการทบทวน
ทกุปี  
แนวปฏิบัต ิ
 1. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย กลยทุธ์ นโยบายการ
ด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัท โดยจดัให้มีการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอิสระ 
เพ่ือร่วมกนัก าหนดทศิทางองค์กรผ่านการประชมุเชิงปฏิบตักิาร ระหว่างคณะกรรมการ
บริษทัและผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ าทกุปี  
 2. ก าหนดให้มีการทบทวนวตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย ตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี 
เพ่ือตดิตามให้ฝ่ายจดัการปฏิบตัติามแผนงานให้เป็นไปตามทศิทางและกลยทุธ์องค์กร   
 3. จดัให้มีการอภิปรายและแสดงความคดิเห็นของฝ่ายจดัการอย่างอิสระ เพ่ือ
ก าหนดกรอบทศิทางองค์กร และเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีอาจมีการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  
 4. ให้ค าแนะน า ข้อคดิเห็น และแนวทางบริหารจดัการบริษัท เพ่ือใช้ในการจดัท า
แผนงานท่ีชดัเจน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของบริษัท  
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 5. ส่ือสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานให้พนกังานทกุระดบัทัว่
ทัง้องค์กรรับทราบ 
 -  ผู้บริหาร : ผ่านการประชมุ 

 -  พนกังาน : ผ่านการประชมุ / ประชาสมัพนัธ์  
 6. มีการติดตามและประเมินผล โดยก าหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหาร เป็นประจ าอย่างน้อยทกุไตรมาส 
 
หลักปฏิบัต ิ1.2  
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองค์กร
ในทกุ ๆ ด้าน ส่งเสริมและสนบัสนนุให้บริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี สามารถแข่งขนั
ได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านงึถงึผลกระทบในระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย  เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันา
หรือลดผลกระทบด้านลบตอ่สิ่งแวดล้อม  สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปล่ียนแปลง 
เพ่ือสร้างมลูคา่ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 
แนวปฏิบัต ิ  
 1. ก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทค านงึถงึ
จริยธรรม ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการ
ทางการเงิน โดยพิจารณาและอนมุตักิารก าหนดนโยบายการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 
นโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรม
องค์กรท่ียดึมัน่ในจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะ
ผู้น าในการด าเนินการและปฏิบตัติามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 3. คณะกรรมการบริษัทมีการจดัให้มีนโยบายส าหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนกังาน ท่ีแสดงถงึหลกัการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
โดยให้มีการจดัท าและพิจารณาอนมุตันิโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมใน 
การด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
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 4. คณะกรรมการบริษัทมีการก ากบัดแูลให้มีการส่ือสารเพ่ือให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอท่ีเอือ้ให้มีการปฏิบตัจิริงตามนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตดิตามผลการปฏิบตั ิและทบทวนนโยบาย และการปฏิบตัเิป็น
ประจ า 
  5. การปรับตวัภายใต้ปัจจยัการเปล่ียนแปลง  คณะกรรมการบริษัทเฝ้าระวงัและ
ตดิตามข่าวสารอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวกิฤตอ่ืนท่ี
อาจส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดยก าหนดกลยทุธ์และผลตอบแทนจาก
การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ สง่เสริมให้การบริหารความ
เส่ียงเป็นหนึง่ในวฒันธรรมของบริษัท และมีการจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่
การบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงของบริษัท  
 
หลักปฏิบัต ิ1.3  
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดแูลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริตตอ่บริษัท และดแูลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท ประกาศท่ีเก่ียวข้อง และมตท่ีิประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น  
แนวปฏิบัติ 
 1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั 
และซื่อสตัย์สจุริต โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอท่ีจะมัน่ใจ
ได้ว่าการด าเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 
ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้มีกระบวนการอนมุตักิารด าเนินงาน
ท่ีส าคญัให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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หลักปฏิบัต ิ1.4  
 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการ 
และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนตดิตามดแูลให้กรรมการผู้จดัการ และฝ่ายจดัการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ช่วยกลัน่กรองงานท่ีส าคญั
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 2. คณะกรรมการบริษัทจดัท ากฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุ
ย่อย โดยระบบุทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือใช้อ้างอิงในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการทกุคน และก าหนดให้มีการทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าอย่าง
น้อยปีละครัง้ 
 3. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่ฝ่าย
จดัการ และก าหนดให้มีการตดิตามงานท่ีมอบหมาย 

 1)  รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบตังิานตามท่ีได้รับอนมุตั ิ 
 2)  อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 
 3)  คูมื่ออ านาจด าเนินการ หรือ ระเบียบอนมุตั ิโดยจดัให้มีการทบทวน 
                                เป็นประจ าทกุปี 
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หลักปฏิบัต ิ2  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อ
ความยั่งยืน 
หลักปฏิบัต ิ2.1   
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดหรือดแูลให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
กิจการ (objectives) เป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ี
สอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ให้บริษัท ลกูค้า ผู้ มีส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวม 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดแูลให้มีวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั 
(objectives) ท่ีชดัเจน เหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ 
(business model) และส่ือสารให้ทกุคนในองค์กรขบัเคล่ือนไปในทศิทางเดียวกนั โดย
ก าหนดเป็นวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมของบริษัทท่ีสะท้อนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีสามารถสร้าง
คณุคา่ให้แก่บริษัท ผู้ มีส่วนได้เสีย และสงัคมควบคูก่นัไป โดยพิจารณาถงึ 
 1) สภาพแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงปัจจยัตา่ง ๆ รวมทัง้การน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 

 2) ความต้องการของลกูค้าและผู้ มีส่วนได้เสีย 

 3) ความสามารถในการแข่งขนั ความช านาญ โอกาส/ความเส่ียงทาง                                                              
                ธรุกิจ              

 3. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการส่ือสาร และเสริมสร้างให้วตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายหลกัของบริษัทอยู่ในจิตส านกึของบคุลากรในทกุระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรม
องค์กร  
 
 
 
 
 
 



11 

 

หลักปฏิบัต ิ 2.2  
 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มัน่ใจวา่ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์
ในระยะกลาง และ/หรือ ประจ าปีของบริษัท น าไปสู่การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
หลกั โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้การจดัท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปี
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัของบริษัท โดยค านงึถงึปัจจยัแวดล้อมของ
บริษัท ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงท่ียอมรับได้ และสนบัสนนุให้มีการจดัท าหรือ
ทบทวนวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์อย่างสม ่าเสมอ  
 2. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้การก าหนดกลยทุธ์และแผนงานประจ าปี มี
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจยัความเส่ียงตา่ง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย
ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน รวมถงึปัจจยัท่ีอาจมีผลตอ่การบรรลเุป้าหมายหลกัของบริษัท   
 1) ระบวุธีิการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือ ช่องทางการ
ส่ือสารระหวา่งผู้ มีส่วนได้เสียกบับริษัทอย่างชดัเจน เพ่ือให้บริษัทเข้าถงึข้อมลู หรือความ
ต้องการของผู้ มีส่วนได้เสียแตล่ะกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากท่ีสดุ 

 2) ระบผุู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องของบริษัท ทัง้ภายในและภายนอก  
 3) ระบคุวามคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าไปวเิคราะห์ผลกระทบ
ท่ีจะเกิดขึน้ตอ่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย โดยจดัล าดบัความส าคญัมาด าเนินการให้เกิดผล  
 3. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 4. คณะกรรมการบริษัทก าหนดเป้าหมาย โดยค านงึถงึความเหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศกัยภาพของบริษัท ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ให้
สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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 5. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการส่ือสารวตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
แผนงานประจ าปี ทัว่ทัง้องค์กร 
 6. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการจดัสรรทรัพยากรและควบคมุการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสม และตดิตามการด าเนินการตามแผนงานประจ าปี  
 
หลักปฏิบัต ิ3  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล     
หลักปฏิบัต ิ3.1      
 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษัท ทัง้ในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นตอ่

การน าพาองค์กรสู่วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว้ 

แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
กรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท ไม่จ ากดัเพศ มีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก าหนด 
และมีกรรมการบริษัทท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อตุสาหกรรมหลกัท่ีบริษัทด าเนินธุรกิจอยู่  
 2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ านวนกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขนาด ประเภท 
และความซบัซ้อนของธุรกิจ 
 3. คณะกรรมการบริษัทมีสดัส่วนระหว่างกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารและ
กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร สะท้อนอ านาจท่ีถ่วงดลุกนัอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่
เป็นกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่าย
จดัการได้อย่างอิสระ มีจ านวนและคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย รวมทัง้ดแูลให้กรรมการอิสระท างานร่วมกบัคณะกรรมการบริษัททัง้หมดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเหน็ได้อย่างอิสระ 
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 4. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ท่ีมีความหลากหลาย และข้อมลูกรรมการ อาท ิอาย ุเพศ 
ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุ้น จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท และการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไว้ในรายงาน
ประจ าปี และบนเวบ็ไซต์ของบริษัท  
 
หลักปฏิบัต ิ3.2      
 คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทและดแูลให้
มัน่ใจว่าองค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอือ้ตอ่การใช้ดลุพินิจใน
การตดัสินใจอย่างมีอิสระ 
แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดวา่ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการ
อิสระ 
 2. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ มีหน้าท่ีและความรับผดิชอบแยก
จากกนัอย่างชดัเจน เพ่ือไม่ให้คนใดคนหนึง่มีอ านาจโดยไม่จ ากดั ดงันี ้

 1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีหน้าท่ีอย่างน้อยครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

  (2)  เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  
  (3)  เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั 

  (4)  เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท และก าหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือกบักรรมการผู้จดัการ และมีมาตรการท่ีดแูลเร่ือง
ส าคญัได้ถูกบรรจเุป็นวาระการประชมุ  
  (5)  ก ากบั ตดิตาม ดแูลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัหิน้าท่ีของ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (6)  ดแูลให้มัน่ใจว่ากรรมการบริษัททกุคนมีส่วนร่วมในการ 
ส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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  (7) จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและ 
มากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเดน็ส าคญัอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการ
บริษัทมีการใช้ดลุพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 
  (8)  เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการบริษัทท่ีเป็น
ผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร   และระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและ 
ฝ่ายจดัการ 
 2) กรรมการผู้จดัการมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

 3. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการเป็นบคุคลคนเดียวกนั 
บริษัทมีมาตรการดงันี ้

 1) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการมีส่วนได้เสีย 
จะต้องออกจากห้องประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ ๆ 
 2) รองประธานกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุแทน หากไม่
มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้เลือกกรรมการ
บริษัทท่านใดท่านหนึง่ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุแทนในวาระนัน้ 
 4. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งตอ่เน่ืองเกิน 9 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่าง
สมเหตสุมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว 
 5. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือพิจารณาประเดน็
เฉพาะเร่ือง กลัน่กรองข้อมลู และเสนอแนวทางการด าเนินการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา  
 6. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชมุ และจ านวนครัง้ที่กรรมการ
บริษัทแตล่ะท่านเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ   
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หลักปฏิบัต ิ3.3      
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการบริษัท มี
กระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้อง
กบัองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ 
แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา  
 2. คณะกรรมการสรรหาจดัให้มีการประชมุ เพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์และวธีิการ
สรรหาบคุคล เพ่ือให้ได้กรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตั ิมีความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม  
 3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 
หลักปฏิบัต ิ3.4     
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทนให้มีความ
เหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทน าพาองค์กรให้ด าเนิน 
งานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยเสนอโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทน
กรรมการบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตั ิ  
แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 2. คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ (accountability and responsibility) ของกรรมการบริษัทแตล่ะคน โดย
เปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  
 3. ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัโิครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถงึ
สิทธิประโยชน์อ่ืน 

 4. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการบริษัท ท่ีสะท้อนถงึภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะคน  
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หลักปฏิบัต ิ3.5    
 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้กรรมการบริษัททกุคนมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ    
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้กรรมการ
บริษัทเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน  
 2. คณะกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยการด ารงต าแหน่งอ่ืนของกรรมการบริษัท  
 3. ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้
เสียไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอ่ืนท่ีมีความขดัแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือ
ข้อมลูของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ  
 4. กรรมการบริษัทแตล่ะคนควรเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวน
การประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมดที่ได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 

 5. คณะกรรมการบริษัทเช่ือมัน่ว่าความสามารถทางธุรกิจและความเช่ียวชาญ
ของกรรมการบริษัทแตล่ะคนนัน้ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัจ านวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทด ารง
ต าแหน่ง ดงันัน้ บริษัทจงึไม่ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทใน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 
หลักปฏิบัต ิ3.6    
 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและ
การด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ในระดบัท่ี
เหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่  
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แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบริษัทย่อยซึง่
รวมถงึ 
 1) การแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุในบริษัทย่อย ทีมผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทท่ีร่วมลงทนุเป็นผู้พิจารณากรรมการ
บริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่ม ท่ีมีความรู้  ความสามารถและมีความช านาญในธุรกิจนัน้เข้าไป
เป็นตวัแทนในฐานะผู้ ร่วมทนุหรือตามสญัญาร่วมทนุ  
 2) ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทน
ของบริษัทตามข้อ 1) และให้ตวัแทนของบริษัทดแูลให้การปฏิบตัเิป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทย่อย  และในกรณีท่ีบริษัทย่อยมีผู้ ร่วมลงทนุอ่ืน คณะกรรมการบริษัทควรก าหนด
นโยบายให้ตวัแทน ท าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสดุเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้อง
กบันโยบายของบริษัทแม่  
 3) ระบบการควบคมุภายในของบริษัทย่อยท่ีเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอและการท ารายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง  
 4) การเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท า
รายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มา หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน การท ารายการอ่ืน 
ท่ีส าคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น  

 2. การเข้าร่วมลงทนุในกิจการอ่ืนอย่างมีนยัส าคญั คณะกรรมการบริษัทควรดแูล
ให้มีการจดัท าสญัญาร่วมทนุ (Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอ่ืน เพ่ือให้เกิด
ความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
เร่ืองส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมลูในการจดัท างบการเงิน
ของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และก าหนดเวลา 
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หลักปฏิบัต ิ3.7   
 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัหิน้าท่ีประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย โดยน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันา 
การปฏิบตัหิน้าท่ี 
แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยมีการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 2. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิาน เช่น ประเมินผล 
ทัง้คณะ ประเมินผลรายบคุคล และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจ าปี 

 3. คณะกรรมการบริษัทน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาการปฏิบตัหิน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
 
หลักปฏิบัต ิ3.8    
 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้กรรมการบริษัทแตล่ะคนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี   ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุให้กรรมการบริษัททกุคนได้รับการเสริมสร้างทกัษะและ
ความรู้ ส าหรับการปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
แนวปฏิบัติ  
 1. บคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ 

  -  แนะน าข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ี  
 -  ทศิทางการด าเนินธุรกิจ (วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ               
                              คา่นิยมองค์กร) 
 -  บทบาทหน้าท่ี ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนของกรรมการ                       
                              บริษัท  
 2. กรรมการบริษัทจะได้รับการพฒันาความรู้และการอบรมท่ีจ าเป็นอย่าง
ตอ่เน่ือง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 
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 3. คณะกรรมการบริษัทควรมีความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน 
ความเส่ียง และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ได้รับทราบข้อมลูที่
เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 
 
หลักปฏิบัต ิ3.9     
 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถงึข้อมลูที่จ าเป็น และมีเลขานกุารบริษัทท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็น และเหมาะสมตอ่การสนบัสนนุการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการก าหนดวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็น
การล่วงหน้า เพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชมุ  
 2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดจ านวนครัง้ของการประชมุไม่น้อยกว่า  
6 ครัง้ตอ่ปี  
 3. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเสนอเร่ือง
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเข้าสู่การประชมุ  
 4. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุให้แก่
กรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชมุ   
 5. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเตมิในฐานะท่ีเก่ียวข้อง
กบัปัญหาโดยตรง   
 6. คณะกรรมการบริษัทเข้าถงึสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเตมิได้จากกรรมการ
ผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ี
ก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจดัให้มีความเหน็อิสระจากท่ีปรึกษา
หรือผู้ประกอบวชิาชีพภายนอกโดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
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 7. คณะกรรมการบริษัทจดัให้กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะ
ประชมุ ระหวา่งกนัเอง ตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ี
อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถงึผล
การประชมุด้วย  
 8. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีเลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าท่ีตามพระราช 
บญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และจดัให้มีการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่าง
ตอ่เน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ี  
 
หลักปฏิบัต ิ4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
หลักปฏิบัต ิ4.1     
 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร
ระดบัสูง ให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การ
ขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ 
 2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการดแูลให้มีผู้บริหาร
ระดบัสงูที่เหมาะสม  
 3. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้ก ากบั
ดแูลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่ง
กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู  และรายงานแผนสืบทอดต าแหน่งตอ่ 
คณะกรรมการ บริษัทเพ่ือทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร
ระดบัสงูได้รับการอบรมและพฒันา เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่การปฏิบตังิาน 



21 

 

 5. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูมี 
หน้าท่ีรายงานการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทอ่ืนตอ่ 
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยรายงานผ่าน
เลขานกุารบริษัท  
 
หลักปฏิบัต ิ 4.2    
 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการผู้จดัการ  
  -  ผลประโยชน์ระยะสัน้ เช่น เงินเดือน เงินอดุหนนุ เงินบ าเหน็จ โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบตังิานของกรรมการ
ผู้จดัการ  
 -  ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  เงินตอบแทนการ
เกษียณอาย ุ ESOP  
 2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธาน
กรรมการบริหารเป็นผู้ ส่ือสารกบักรรมการผู้จดัการเพ่ือรับทราบผลการประเมิน ดงันี ้

 -  ผลการด าเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและผลการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 -  สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกบั
ธุรกิจประเภทเดียวกนั 

 3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการประเมินผู้บริหารระดบัสงู 
และบคุลากรของบริษัทให้สอดคล้องกบัหลกัการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
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หลักปฏิบัต ิ4.3    
 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การบริหารและการด าเนินงานของบริษัท 
แนวปฏิบัติ  
 บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษัท  
 
หลักปฏิบัต ิ4.4   
 คณะกรรมการบริษัทตดิตามดแูลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน 
ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ตดิตามดแูลการ
บริหารทรัพยากรบคุคลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 -  โครงสร้างองค์กรและคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม  
 -  แผนการพฒันาและรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

 2. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพเพ่ือดแูลให้พนกังานมี
การออมอยา่งเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ 
 
หลักปฏิบัต ิ5  การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบ 
หลักปฏิบัต ิ5.1    
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เกิด
มลูคา่แก่ธุรกิจควบคูไ่ปกบัการสร้างคณุประโยชน์ตอ่ลกูค้าหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
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แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพฒันานวตักรรมท่ีสร้างมลูค่ามาตรฐาน
สินค้า บริการ หรือกระบวนการท างาน เช่ือมโยงเข้ากบัแนวทางและกลยทุธ์ของบริษัท 

 2. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพฒันาตอ่ยอดนวตักรรมทางธุรกิจ ตามสภาพ
ปัจจยัแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง รวมทัง้ปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการท างาน การ
ร่วมพฒันานวตักรรมกบัคูค้่า เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
 
หลักปฏิบัต ิ5.2    
 คณะกรรมการบริษัทตดิตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทางให้
ทกุส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกัท่ีเป็นไปด้วยความยัง่ยืน 
และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operation Plan)  
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มตา่ง ๆ 
โดยค านงึถงึสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกบับริษัท เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สิทธิดงักล่าว 
ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั จงึได้ก าหนดนโยบาย
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียแตล่ะกลุ่ม  ตลอดจนค านงึถงึ  ชมุชน 
สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชัน่ ไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถงึการเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน 

 2. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้จดัท ารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม 
โดยเป็นส่วนหนึง่ของรายงานประจ าปี 

 3. คณะกรรมการบริษัทด าเนินการให้มีช่องทางและขัน้ตอนท่ีผู้ มีส่วนได้เสียทกุ
กลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท ความ
ถกูต้องของรายงานทางการเงินหรือเร่ืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
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 4. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครอง
พนกังาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ในเร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท หรือเร่ืองที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทได้ก าหนดไว้ใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
 
หลักปฏิบัต ิ5.3     
 คณะกรรมการบริษัทตดิตามดแูลการจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านงึถงึผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอด 
หว่งโซอ่ปุทาน เพ่ือความยัง่ยืน 
แนวปฏิบัติ  
 1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม มีการ 
ทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

 2. สร้างวฒันธรรมองค์กรและสร้างจิตส านกึให้พนกังานทกุระดบั เกิดความ
ร่วมมือและความรับผิดชอบในการจดัการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

 3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

 4. ส่งเสริมระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้แตก่ารใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั มีมาตรการบ าบดัและฟืน้ฟ ูการทดแทน การเฝ้าระวงัดแูลและป้องกนัผลกระทบ
ตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

 5. มีระบบคดัเลือกคูค้่าในห่วงโซอุ่ปทานท่ีด าเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

 6. ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
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หลักปฏิบัต ิ5.4    
 คณะกรรมการบริษัทมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจดัการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้เพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 
 2. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศ 
 
หลักปฏิบัต ิ6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่
เหมาะสม 
หลักปฏิบัต ิ6.1    
 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ี
มีประสิทธิผล สอดคล้องกบักฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัความ
เส่ียงท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ  
 2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ด าเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้

 -  ก าหนดนโยบาย และจดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

 -  ส่งเสริมให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมส าคญั      
                              ของบริษัท  
 -  บริษัทมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยให้ความส าคญั  
                              กบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า  
 -  ตดิตาม ดแูล ประเมินผลการปฏิบตังิาน  
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 3. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้เป็นหน่วยงานหนึง่
ภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

 -  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  
 -  ทบทวนและก าหนดมาตรการควบคมุภายใน โดยให้ความส าคญักบั 
                              ความผิดปกติท่ีมีนยัส าคญั 
 
หลักปฏิบัต ิ6.2     
 คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ
บริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึง่ทกุคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคณุสมบตัแิละหน้าท่ีตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 2. คณะกรรมการบริษัทได้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่ง ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี เพ่ือแบง่แยกบทบาทหน้าท่ีไว้อย่างชดัเจน 
 
หลักปฏิบัต ิ6.3    
 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายด าเนินการกบัความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ระหวา่งบริษัท กบักรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ หรือผู้ ถือหุ้น 
รวมไปถงึการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและโอกาสของบริษัท 
และการท าธุรกรรมกบัผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัท 
แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู 
ซึง่รวมถงึการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัใินการรักษาความลบั (confidentiality) การ
รักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู (availability) รวมทัง้การ
จดัการข้อมลูที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ (market sensitive information)  
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทดแูลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน 
ตลอดจนบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบตัติามระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู
ด้วย 

 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัการและตดิตามรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้ดแูลให้มีแนวทางและวธีิปฏิบตัิ เพ่ือให้การท ารายการ
ดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมลู ตามท่ีกฎหมายก าหนด
และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยผู้ มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 3. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสีย ก่อน
การพิจารณาวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 
โดยกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียออกจากห้องประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้  
 
หลักปฏิบัต ิ6.4    
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัติามกฎหมายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ โดย
จดัท านโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และข้อปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
โดยส่ือสารให้ทกุระดบัของบริษัทและตอ่บคุคลภายนอก   
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มี คูมื่อนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และข้อปฏิบตัิ
ตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคน มีหน้าท่ีปฏิบตัติาม รวมถงึการสนบัสนนุกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลกูฝังให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั
ท่ีเก่ียวข้อง 
 2. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผย ประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณชนรับทราบถงึ
นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเวบ็ไซต์ 
และรายงานประจ าปีของบริษัท 
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หลักปฏิบัต ิ 6.5 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน และการ
ด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส  
แนวปฏิบัติ  
 1. ก าหนดการรับเร่ืองร้องเรียน ไว้ใน หวัข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังาน  
 2. หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเร่ืองเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่  ให้ปฏิบตัติามข้อ
ปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ซึง่อยู่ในนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และ 
ข้อปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
 
 
หลักปฏิบัต ิ7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล    
หลักปฏิบัต ิ7.1     
 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดแูลให้มีระบบการจดัท ารายงาน
ทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลูส าคญัตา่ง ๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง    
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าและเปิดเผย
ข้อมลู มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และมี
จ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถงึ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสงูสดุ 
สายงานบญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท นกัลงทนุ
สมัพนัธ์และผู้ เก่ียวข้อง 
 2. การให้ความเหน็ชอบการเปิดเผยข้อมลูรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ
บริษัทได้มีการจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทาง
การเงิน  
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 3. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึง่รวมถงึ งบการเงิน รายงาน
ประจ าปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis 
หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาสหรือประจ าปี  
 4. การเปิดเผยข้อมลูรายการใดท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
บริษัทได้ปฏิบตัแิละเปิดเผยตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 
หลักปฏิบัต ิ 7.2    
 คณะกรรมการบริษัทตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และ
ความสามารถในการช าระหนี ้ 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ฝ่ายจดัการมีการตดิตาม และประเมินฐานะทาง
การเงินของบริษัท เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ หากเร่ิมมีสญัญาณ 
บง่ชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้คณะกรรมการ
บริษัทร่วมกบัฝ่ายจดัการหาวธีิการแก้ไขโดยเร็ว 
 2. การอนมุตัิการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ
คณะกรรมการบริษัทมัน่ใจวา่ การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบตอ่ความตอ่เน่ืองในการ
ด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้
 
หลักปฏิบัต ิ7.3    
 ในภาวะท่ีบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท
มัน่ใจวา่ บริษัทมีแผนหรือกลไกอ่ืนในการแก้ไขปัญหา โดยค านงึถงึสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย    
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แนวปฏิบัติ  
 1. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบั
การเปิดเผยข้อมลู กรณีท่ีบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการ
บริษัทมีการตดิตามดแูลอย่างใกล้ชิด  
 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน 
โดยค านงึถงึความเป็นธรรมตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย รวมถงึเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไข
ปัญหา โดยฝ่ายจดัการต้องรายงานอย่างสม ่าเสมอ 
 3. คณะกรรมการบริษัทมัน่ใจว่า การพิจารณาตดัสินใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างสมเหตสุมผล  
 
หลักปฏิบัต ิ7.4     
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม     
แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนกังาน นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ การปฏิบตัติอ่พนกังานและผู้ มีส่วนได้
เสีย รวมถงึการปฏิบตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนษุยชน ความรับผิดชอบตอ่
สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านงึถงึกรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับในประเทศหรือ
ในระดบัสากล ทัง้นี ้อาจเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี  
 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ข้อมลูท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองส าคญัและสะท้อนการ
ปฏิบตัท่ีิจะน าไปสู่การสร้างคณุคา่แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 
 
หลักปฏิบัต ิ 7.5     
 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบ
งานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ท าหน้าท่ีส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสีย นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ 
หรือส่ือมวลชน อย่างเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา  
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แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการหรือบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่
เป็นผู้ มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ ส่ือสารและเปิดเผยข้อมลูตอ่บคุคลภายนอกใน
ช่องทางที่เหมาะสม 
 2. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือ
ผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  
 
หลักปฏิบัต ิ7.6     
 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมลู 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัท  
 
หลักปฏิบัต ิ8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
หลักปฏิบัต ิ8.1    
 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญัของบริษัท 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือ
หุ้น ไม่มีการกระท าใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยท าหน้าท่ีดแูล
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนบัสนนุและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่ม
ไม่วา่เป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือตา่งประเทศ ทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
หรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สิทธิของตน ทัง้สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น สิทธิในการ
เข้าถงึสารสนเทศอย่างเพียงพอและทนัเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือ
ก าหนดทศิทางการด าเนินงานและตดัสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัตอ่บริษัท 
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 2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบ 
ในแตล่ะวาระในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ 
 3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ
การประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกบัการประชมุ
เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  
 5. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมี
ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยจดัท าเป็นฉบบัภาษาไทยและ
ภาษา องักฤษ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนั
ประชมุ  
 6. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ ถือหุ้น 
โดยบริษัทส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุเพ่ือการ
พิจารณาล่วงหน้า ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 7. คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  
โดยหุ้นประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเทา่เทียมกนั เทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
 8. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้
หนงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และ
เสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
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หลักปฏิบัต ิ8.2      
 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนั เวลา สถานท่ีประชมุ โดยค านงึถงึความ
สะดวกของผู้ ถือหุ้น    
 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการ
เข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น 
 3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 4. คณะกรรมการบริษัทก าหนดแนวทางในการประชมุผู้ ถือหุ้น ไว้ดงันี  ้
 1) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 2) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า 
 3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหารสงูสดุ
ทางด้านบญัชีและการเงิน และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ต้องเข้าร่วมการประชมุ  
 4) ก่อนเร่ิมการประชมุ มีการแจ้งจ านวนและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุด้วยตนเอง และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ วธีิการประชมุ การลงคะแนนเสียงและ
การนบัคะแนนเสียง 
 5) วาระการเลือกตัง้กรรมการบริษัท จดัให้มีการลงมตเิป็นรายบคุคล 
 6) วาระคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ 
 7) มีการใช้บตัรลงคะแนน รวมทัง้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นสกัขีพยานใน
การนบัคะแนน 
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หลักปฏิบัต ิ8.3     
 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การเปิดเผยมตท่ีิประชมุและการจดัท ารายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างถกูต้องและครบถ้วน     
แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถงึมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อม
ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท 
 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบนัทกึ
การชีแ้จงขัน้ตอน การลงคะแนน รายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อยและผู้บริหารท่ีมา
ประชมุและลาประชมุ ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ พร้อมค าถาม ค าตอบ และเปิดเผย
ตอ่สาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท 
 3. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัส่งส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จริยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจ
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จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้ มี
ส่วนได้เสีย  ในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
และดแูลผู้ มีส่วนได้เสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้พนกังาน ชมุชนและสงัคม สิ่งแวดล้อม และ
ภาครัฐ  
 1) ผู้ถือหุ้น 
  คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. เคารพในสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของ และปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้น
อย่างเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม 
  2. ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี    ซึง่จะช่วย
สร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น อนัจะน าไปสู่ความเจริญเตบิโตอย่างยัง่ยืน 
  3. มีการพฒันากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างตอ่เน่ือง 
ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
  4. รายงานสารสนเทศส าคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ี
รายงานตามเหตกุารณ์ ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่กระท าการใด ๆท่ีมี
ลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถงึสารสนเทศของบริษัท 
  5. จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่
รายงานทางการเงินในรายงานประจ าปี 
  6. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ
การประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
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  7. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุเป็น
การล่วงหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  8. เผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุผู้ ถือหุ้นบนเวบ็ไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบและศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ 
  9. อ านวยความสะดวกในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดย วนั เวลา 
สถานท่ี และวธีิการ ไม่เป็นอปุสรรคในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 
   10. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วย
ความมีเหตมีุผล และเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วน 
   11. ปกป้องผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สินของบริษัท เสมือน
วญิญชูนพงึรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบ
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 
 2) ลูกค้า 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัว่าความพงึพอใจและความเช่ือมัน่
ของลกูค้าเป็นกญุแจส าคญั อนัน าไปสู่ความส าเร็จของบริษัทอย่างยัง่ยืน โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ด าเนินธุรกิจด้านผลิต จ าหน่ายสินค้า และบริการ ท่ีปลอดภยั
ตอ่ผู้บริโภคและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
  2. ด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมัน่ พฒันาสินค้าและบริการ คดิค้น
นวตักรรมใหม่ ๆ เพิ่มคณุคา่ให้แก่สินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง พร้อมกบัการให้ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การตดัสินใจโดยไม่ปิดบงัหรือ
บดิเบือนข้อเทจ็จริง 
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  3. ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และไม่
กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลกูค้า รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า ไม่
น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
  4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ท่ีไม่สจุริตจากลกูค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
  5. ปฏิบตัติามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิได้ 
ให้รีบแจ้งลกูค้าเป็นการล่วงหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิดความ
เสียหาย 
  6. จดัให้มีช่องทางการส่ือสาร เพ่ือให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนตอ่
บริษัท และค าร้องเรียน พงึได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
 
 3) คู่ค้า 
  คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาคและ
ค านงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี  ้
  1. มีระบบการคดัเลือกคูค้่าในห่วงโซอ่ปุทานท่ีมีการด าเนินธุรกิจ 
ตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการปฏิบตัติอ่คูค้่าบนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมเสมอภาค และเคารพซึง่กนั 
และกนั 
  2. รักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไม่น าไปใช้
เพ่ือประโยชน์ตนเอง หรือผู้ เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
  3. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีตอ่กนั แลกเปล่ียน
ความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคณุคา่ให้แก่สินค้าและบริการ เพ่ือการเจริญเตบิโตร่วมกนั 
  4. ปฏิบตัติามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูที่ถกูต้อง ในกรณี
ท่ีไม่สามารถปฏิบตัไิด้ให้รีบเจรจากบัคูค้่าเป็นการล่วงหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข
และป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 
  5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อ่ืนใด ซึง่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า 
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 4) คู่แข่ง 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมาย 
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ประพฤตปิฏิบตัภิายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
โดยค านงึถงึจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการค้าในประเทศ   
ตา่ง ๆ ท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 
  2. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้า 
 
 5) เจ้าหนี ้
  คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการ
และมีวนิยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจ้าหนี ้ โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ปฏิบตัติอ่เจ้าหนีท้กุกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
  2. ปฏิบตัติามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีตกลงกันอย่าง
เคร่งครัด 
  3. บริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงินและ
ความสามารถในการช าระหนีท่ี้ดี 
  4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา 
  5. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ ให้รีบ
แจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการล่วงหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิด
ความเสียหาย 
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 6) พนักงาน 
  คณะกรรมการบริษัทถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่และเป็น
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของบริษัท โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ปฏิบตัติอ่พนกังานโดยเคารพตอ่ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ และ
สิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมลูหรือความลบัของ
พนกังานตอ่บคุคลภายนอกหรือผู้ ไม่เก่ียวข้อง 
  2. ปฏิบตัติอ่พนกังานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั
เก่ียวกบัการท างานของบริษัท 
  3. ส่งเสริมความเทา่เทียมกนัในการจ้างแรงงาน  ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ไม่กีดกนัด้วยเหตทุางเพศ สีผิว เชือ้ชาต ิศาสนา อาย ุความพิการ หรือสถานะอ่ืนใดท่ี
ไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตังิาน 
  4. สนบัสนนุและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปล่ียนความรู้ 
เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรอย่างทัว่ถงึ สร้างความมัน่คงในอาชีพ และ
ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแตล่ะคน 
  5. ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทศิทางการ
ด าเนินงานและการพฒันาบริษัท 
  6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ 
ความสามารถ หน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบตังิาน 
  7. จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน 
อาท ิการรักษาพยาบาล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 
  8. เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางส่ือสาร เสนอแนะ และร้อง
ทกุข์ เก่ียวกบัการท างาน ซึง่ข้อเสนอตา่ง ๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวธีิการแก้ไข 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 
  9. จดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อมการท างาน โดยค านงึถงึหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและยกระดบัคณุภาพชีวติของพนกังาน 
   10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทกุระดบั ในการด าเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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 7) ชุมชนและสังคม 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่ประเทศชาต ิชมุชนและสงัคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึง่สงัคมและส่วนรวมที่ดี โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ไม่ด าเนินธุรกิจท่ีท าให้สงัคมเส่ือมลง และไม่ละเมิดสิทธิของ
บคุคลอ่ืนท่ีอยู่ร่วมในชมุชนและสงัคม 
  2. ปลกูฝังจิตส านกึความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดย
ส่วนรวมให้เกิดขึน้ในบริษัทและพนกังานทกุระดบัอย่างตอ่เน่ือง 
  3. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่
ชมุชนและสงัคม อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท 
  4. ส่งเสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น 
  5. ร่วมมือกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ในการพฒันาชมุชน 
  6. ให้การสนบัสนนุในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ 
  7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชน โดยสนบัสนนุการ
จ้างงานและผลิตภณัฑ์ชมุชน 
  8. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกบัชุมชนและ
สงัคม บนพืน้ฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
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 8) สิ่งแวดล้อม 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึความรับผิดชอบท่ี
มีตอ่สิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี  ้
  1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
  2. สร้างวฒันธรรมองค์กรและสร้างจิตส านกึให้พนกังานทกุ
ระดบั เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจดัการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
  3 .ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเร่ือง
สิ่งแวดล้อม 
  4. ส่งเสริมระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยดั มีมาตรการบ าบดัและฟืน้ฟ ูการทดแทน การเฝ้าระวงัดแูลและ
ป้องกนัผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
  5. มีระบบคดัเลือกคูค้่าในห่วงโซอุ่ปทานท่ีด าเนินธุรกิจเป็นมิตร
ตอ่สิ่งแวดล้อม 
  6. ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม 
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 9) ภาครัฐ 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัติามกฎระเบียบของ
ภาครัฐ โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ศกึษาและท าความเข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบตังิานและไม่ด าเนินการใด ๆ อนัเป็นการขดัตอ่กฎหมาย 
  2. ด าเนินการอย่างถกูต้อง เม่ือมีการตดิตอ่ท าธุรกรรมกบั
เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ     
  3. สร้างสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตท่ี
เหมาะสม 
  4. ปฏิบตัติามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเก่ียวข้องกบั
การด าเนินธุรกิจในแตล่ะประเทศหรือท้องถิ่น 
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 2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายด าเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้ 
 1. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตสุมผล มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนมุตัเิข้าท า
รายการ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสีย 
ไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วน  ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 
ประเทศไทย 
 2. ยดึถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่
กระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัผลประโยชน์กบับริษัท  รวมทัง้ไม่มีการเอือ้ประโยชน์ หรือให้
สิทธิพิเศษแก่บคุคลใด 
 3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ
บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบ
ข้อมลูภายใน ห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย 
งบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง 
  5. ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิาวะ มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และแจ้งเลขานกุารบริษัทเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป 
 6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมลูหรือความลบัของบริษัทท่ีตนเองทราบ  
หรือได้รับทราบตอ่บคุคลภายนอกหรือผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้อง  
 7. การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังานของบริษัทท่ีมีอ านาจหน้าท่ี 
อาจมีการก าหนดชัน้ความลบัของข้อมลูตามความส าคญัของข้อมลู และการให้ข้อมลูต้อง
อยู่ในกรอบของหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
 8. บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูแจ้ง
ตอ่ประธานกรรมการบริษัททราบเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วนั
ล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 
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 3. การเลีย้งรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ 
 คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวงัให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปในทางท่ีมี 
การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลีย้งรับรองหรือการรับการเลีย้งรับรอง  
การรับหรือการให้ของขวญั ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบตัิ เพ่ือรักษาไว้ซึง่ความสมัพนัธ์
อนัดีระหวา่งกนั เป็นสิ่งอนัควรปฏิบตัติามความเหมาะสม โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ 
ดงันี ้
  1. ไม่รับ หรือให้ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง ท่ีอาจท าให้เกิด
อิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหนึง่อย่างใด หากจ าเป็นต้องรับหรือให้ของขวญั ของก านลั 
การเลีย้งรับรองตามประเพณีท่ีมีมลูคา่เกินกว่าปกตวิสิยั ให้รายงานผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบั  
 2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาให้ไป
ช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวญัได้ตามหลกัเกณฑ์หรือ
มาตรฐานภายนอกนัน้ก าหนดและใช้เป็นการทัว่ไป เช่น การได้รับ ของขวญั ของก านลั 
การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นต้น  
 3. กรณีท่ีตวัแทน คูส่ญัญา หุ้นส่วน หรือผู้ อ่ืนใด ที่ต้องการให้ของขวญั 
ของก านลั หรือการเลีย้งรับรอง ในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนมุตัจิากบริษัทก่อน  
 4. คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองเหล่านี ้ควรจะอยู่ภายใต้
งบประมาณท่ีเหมาะสม 
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 4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัติามกฎหมายตอ่ต้านการทจุริตการคอร์รัปชั่น 
โดยก าหนดแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
 1. สร้างจิตส านึก คา่นิยม ทศันคตใิห้แก่พนกังานในการปฏิบตังิานตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต 
 2. จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
การตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อ านาจให้เหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิให้พนกังานทจุริตหรือมี
ส่วนเก่ียวข้องกบัการทจุริต การคอร์รัปชนัต่าง ๆ 
 3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน กระท าการใด ๆ อนัเป็น
การเรียกร้องหรือยอมรับซึง่ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนท่ีส่อ
ไปในทางจงูใจให้ปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตัหิน้าท่ีในทางที่มิชอบ หรืออาจท าให้บริษัท
เสียประโยชน์อนัชอบธรรม 
 4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บคุคลภายนอก เพ่ือจงูใจให้บคุคลนัน้กระท าหรือ 
ละเว้นการกระท าใดท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบตอ่ต าแหน่งหน้าท่ีของตน 
 5. จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้อง 
 6. จดัให้มีช่องทางในการส่ือสาร เพ่ือให้พนกังานและผู้ ท่ีมีส่วน 
เก่ียวข้องสามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั โดยมัน่ใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง  
และต้องมีการแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบทกุเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 
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 5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยก าหนด
แนวทางปฏิบตั ิดงันี ้ 
 1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อผกูพนัตาม
สญัญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
 2. ดแูลรักษางานอนัเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่น า
ทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าวไปใช้ หรือให้บคุคลอ่ืนใช้โดยมิได้รับอนญุาต  
 3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน ไม่ละเมิดหรือน าผลงาน
ของผู้ อ่ืนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เว้นแตไ่ด้รับอนญุาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของ
ผลงาน  
 4. ผลงานท่ีพนกังานได้สร้างสรรค์ หรือท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าท่ี
ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานแล้ว
จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูที่เก็บไว้ใน
รูปแบบใด 
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 6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 คณะกรรมการบริษัทเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน โดยก าหนดแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้ 
 1. ไม่กระท าการใด ๆ หรือไม่สนบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน  
 2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัสิทธิมนษุยชนแก่พนกังานเพ่ือน าไปเป็น
ส่วนหนึง่ในการปฏิบตังิาน  
 3. ไม่จ ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคดิ เพศ  
เชือ้ชาต ิศาสนา การเมืองหรือเร่ืองอ่ืนใด ทัง้นี ้พงึหลีกเล่ียงการแสดงความคดิเห็นท่ี 
อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือแตกแยก  
 4. จดัให้มีช่องทางการส่ือสาร เพ่ือให้พนกังานหรือผู้ ท่ีเช่ือวา่สิทธิของตน
ถกูละเมิดหรือได้รับการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท และค าร้อง 
เรียนพงึได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
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 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  
โดยก าหนดแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้ 
 1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบาย 
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านงึถงึความ
ปลอดภยัตอ่ชีวติและทรัพย์สิน และผลกระทบตอ่สขุภาพของพนกังาน คูค้่าและผู้ มีส่วน
ได้เสีย รวมถงึมีการตรวจตดิตามและประเมินผลด้านความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ  
 2. สนบัสนนุให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน โดยก าหนดระเบียบ 
วธีิปฏิบตั ิและมาตรฐานการท างานท่ีปลอดภยัในการท างานท่ีสอดคล้องตามความเส่ียง 
ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการท างาน สภาพแวดล้อม วธีิการท างานท่ีปลอดภยั รวมถงึ
การจดัเคร่ืองมือและอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัให้กบัพนกังาน  
 3. มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน โดยจดัท า 
ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉกุเฉินอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัและลดความสญูเสียตอ่
ชีวติและทรัพย์สินของบริษัท พนกังาน คูค้่าและผู้ เก่ียวข้อง  
 4. สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีปลอดภยัทัว่ทัง้องค์กร ซึง่จะช่วยให้เกิด
ความปลอดภยัในการท างาน ได้อย่างยัง่ยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 



จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงาน
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จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  
 1. ความรับผิดชอบในหน้าที่  
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้มี 
การด าเนินการมาอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน รับทราบ 
และถือปฏิบตัใินแนวทางเดียวกนั ภายใต้กรอบจรรยาบรรณและการด ารงตนอยู่ได้ด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ทกุฝ่าย จงึได้ก าหนดเป็นจรรยาบรรณ ดงันี ้
 
 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 1. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต โดย
ปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท ประกาศท่ีเก่ียวข้อง และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 
 2. ปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท รวมถงึการเข้าประชมุทกุครัง้ ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 
 3. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชมุ กรรมการบริษัท
และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองที่ตนมีส่วนได้เสีย 
 4. ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วย
ความรอบคอบ และมีเหตผุล โดยยดึถือประโยชน์ของบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างโปร่งใส 
 5. ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์ของบริษัท กรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ ให้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคราวถดัไป 
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  6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1   เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบ
การเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง 
 7. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน 
และผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 8. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูมีหน้าท่ีแจ้งตอ่ประธาน
กรรมการบริษัททราบเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อน 
ท าการซือ้ขาย 
 9. มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า
ทกุปี 
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 พนักงาน 
 1. สนบัสนนุและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการของบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ และปฏิบตังิานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถ เพ่ือให้
เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนกังาน 
 2. ปฏิบตัติามกฎหมาย นโยบาย ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ระเบียบ
และประกาศตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 3. ปฏิบตัติอ่ผู้มาตดิตอ่ด้วยกิริยามารยาท อธัยาศยัอนัดีงาม และการ
บริการท่ีเป็นเลิศ รักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษัท 
 4. รักษาความลบัทางการค้า และไม่น าข้อมลูภายในของบริษัท
เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก 
 5. ห้ามกู้ ยืมเงินจากลกูค้า ผู้ เก่ียวข้องกบัลกูค้า หรือผู้ท าธุรกิจกบั
บริษัท เว้นแตเ่ป็นการกู้ ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
 6. ปฏิบตัติามค าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายของผู้บงัคบับญัชา 
 7. ยดึมัน่ในการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามคัคี และเคารพในสิทธิ 
ซึง่กนัและกนั เพ่ือประโยชน์ของบริษทัและพนกังาน 
 8. ปฏิบตัติอ่ผู้ ร่วมงานด้วยความมีน า้ใจและมนษุยสมัพนัธ์อนัดี ไม่
กล่าวร้ายตอ่ผู้ อ่ืนโดยปราศจากความจริง รวมทัง้ไม่น าผลงานของบคุคลอื่นมาอ้างเป็น
ผลงานตนเอง 
 9. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความตัง้ใจ ซื่อสตัย์ สจุริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์
ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเอง หรือผู้ อ่ืน โดยอาศยัหน้าท่ีการงานท่ีท ากบับริษัท 
  10. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ไม่ประมาทเลินเล่อ จน
เป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายตอ่งาน หรือทรัพย์สินของบริษัท 
  11. ปฏิบตัตินในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวข้องกบั
กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน 
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 2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท  
 กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดแูล
การใช้ทรัพย์สินของบริษัท  และทรัพย์สินภายใต้การดแูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยก าหนดแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
 1. ใช้ทรัพย์สินในการด าเนินธุรกิจโดยไม่น าทรัพย์สินดงักล่าวไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก 
 2. ปกป้องผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สินมิให้สญูหายช ารุดหรือ
น าไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวญิญชูนพงึรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจดัการแสวงหา
ผลประโยชน์อนัมิควรได้ 
 3. ด าเนินการให้มีการประกนัภยัในวงเงินท่ีเพียงพอตอ่ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึน้กบัทรัพย์สิน 
 4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อนัมีลกัษณะเป็นการเข้าถงึระบบหรือข้อมลูของ
ผู้ อ่ืนท่ีมีมาตรการป้องกนั การดกัรับไว้ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข 
เปล่ียนแปลง หรือเป็นการรบกวนข้อมลูของบุคคลอ่ืน อนัเป็นการละเมิดตอ่กฎหมาย
เก่ียวกบัการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ และจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
 5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตท่ีจดัให้ เพ่ือธุรกิจของบริษัทอย่างระมดัระวงั 
และไม่น ามาซึง่ความเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษัท 
 6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้รหสัผ่านส าหรับเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท 
 7. ไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปท าซ า้ ดดัแปลงหรือกระท า
การใด ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน โดยไม่ได้รับอนญุาตจากบริษัท 
 8. รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา เม่ือพบเหน็การกระท าท่ีเป็นการละเมิด
สิทธิ หรืออาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิหรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกบั
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 
 9. ดแูลให้มีการจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลา 
ท่ีกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องก าหนดและเม่ือพ้นช่วงระยะเวลาท่ีต้องเก็บรักษาเอกสาร 
แล้ว พนกังานท่ีเก่ียวข้องต้องดแูลให้มีการท าลายด้วยวธีิท่ีเหมาะสม 
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 3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียน เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย การทจุริตหรือประพฤติ 
มิชอบของพนกังานในบริษัท ตลอดจนพฤตกิรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่บริษัท รวมทัง้การรับข้อร้องเรียนในกรณีท่ีพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียถกู
ละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการท่ีบริษัท
ก าหนด 
 บริษัทจะรับฟังและด าเนินการกบัทกุข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาพ โปร่งใสและ 
เป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นระบบและยตุธิรรม ข้อมลูของผู้
ร้องเรียนจะถกูเก็บรักษาไว้เป็นความลบัของบริษัท 
  มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 
  1)  ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเหน็วา่
การเปิดเผยนัน้ จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภยั หรือความเสียหาย 
  2)  บริษัทจะเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลบั และค านงึถงึ
ความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน โดยก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน 
รวมถงึผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง จะได้รับความคุ้มครองจากการ
ปฏิบตัท่ีิไม่เป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุหง่การแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการ
ปฏิบตังิาน เปล่ียนต าแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น  
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 4. การวนิิจฉัยข้อสงสัย 
 ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีรับผิดชอบและให้ค าแนะน าแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือให้รับ 
ทราบเข้าใจและปฏิบตังิานตามจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้ หากจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้ไม่
ครอบคลมุในกรณีใด ๆ หรือหากยงัมีข้อสงสยั ไม่สามารถปฏิบตัหิรือตดัสินใจได้ ให้ปรึกษา
กบัผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ ในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งให้ถือค าวนิิจฉัยขอกรรมการ ผู้จดัการ 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท  เป็นท่ีสิน้สดุ 
 
 

.....................................................................  
 
 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (ฉบบัปรับปรุงใหม่) ฉบบันี ้ ออกมาใช้บงัคบั แทน 
ฉบบัท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่  9/2556  เม่ือวนัท่ี  28  
มกราคม  2557  โดยได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2561 เม่ือ
วนัท่ี  12  เมษายน  2562 และให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 12  เมษายน  2562   
 
 
       บญุเกียรต ิ โชควฒันา            นพพร   พงษ์เวช 
…………………………………… …………………………………… 
  (ประธานคณะกรรมการบริษัท)      (ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล)     

 
 

 




