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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาและสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน นอกเหนือจากการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน เพื่อ
นําไปสูการประกอบธุรกิจที่สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบ
ธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม และ
พัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม และสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง
ดัง นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดทํา คู มือ “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ” ฉบับปรับปรุงใหม ให
สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code
for listed companies 2017) เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
o
o
o
o

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน

และกําหนดใหมีการทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เปนประจําทุกป อยางนอยปละ 1
ครั้ง เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมอยางตอเนื่อง และทันสมัยตอสภาพการดําเนินธุรกิจ
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นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี

2

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นวาการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนมี
การถวงดุลอํานาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไปกับการเคารพสิทธิและ
ความเทาเทียมกันของผูถือหุนและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย จะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยเสริมสรางใหองคกรมี
ภูมิคุมกันที่ดีและสรางความเจริญเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัท จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มุงมั่นที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผูบริห าร และพนัก งานทุก คน ตองปฏิ บัติหนา ที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัท มีการกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะ และผูบริหารอยางชัดเจน
4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการ
มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได
5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา ตราบเทาที่ไม
กระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของ ของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการรับฟง
และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
9. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม ตลอดจน
มุงมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง
10. ตอ ตา นการทุจริต การคอรรัปชั่ น ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เคารพตอ กฎหมาย และสิทธิ
มนุษยชน
11. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชนของ
บริษัทเปนที่ตั้ง
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

8 หลักปฏิบัติ
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรที่สราง
คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกร เพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย โดยกําหนดยุทธศาสตรและทิศทางการดําเนินธุรกิจทั้ง ใน
ปจจุบันและในระยะยาว กําหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกํากับดูแลใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไป
อยางโปรงใส เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหองคกรสูความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดใหมีการทบทวนทุกป
แนวปฏิบัติ

1. กําหนดวิสัยทัศ น พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัท โดยจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ เพื่อรวมกันกําหนด
ทิศ ทางองค กรผา นการประชุมเชิงปฏิบัติก าร ระหวางคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ระดับสูงเปนประจําทุกป
2. กําหนดใหมีการทบทวนวัตถุประสงค และเปาหมาย ตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อติดตามให
ฝายจัดการปฏิบัติตามแผนงานใหเปนไปตามทิศทางและกลยุทธองคกร
3. จัดใหมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝายจัดการอยางอิสระ เพื่อกําหนดกรอบ
ทิศทางองคกร และเตรียมพรอมเพื่อรองรับสถานการณที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
4. ใหคําแนะนํา ขอคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการบริษัท เพื่อใชในการจัดทําแผนงานที่
ชัดเจน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
บริษัท
5. สื่อ สารนโยบาย เปา หมาย และทิศ ทางการดําเนินงานใหพนัก งานทุก ระดับทั่วทั้งองคกร
รับทราบ
- ผูบริหาร : ผานการประชุม
- พนักงาน : ผานการประชุม / ประชาสัมพันธ
6. มีการติดตามและประเมินผล โดยกําหนดใหฝายจัดการรายงานผลการดําเนินงานผานคณะ
กรรมการบริหาร เปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติ 1.2
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการสรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรในทุก ๆ ดาน สงเสริมและ
สนับสนุนใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบใน
ระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมี สวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม และ
5

พัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางมูลคา
ใหแกกิจการอยางยั่งยืน
แนวปฏิบัติ

1. กําหนดความสําเร็จของการดําเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยพิจารณา
และอนุมัติการกําหนดนโยบายการจัดการดานสิ่งแวดลอม นโยบายดานความรับผิดชอบตอ
สังคม
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการสรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นใน
จริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเปนแบบอยางในฐานะผูนําในการดําเนินการ
และปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดใหมีนโยบายสําหรับกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ที่
แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร โดยใหมีการจัดทําและ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
4. คณะกรรมการบริษัทมีการกํากับดูแลใหมีการสื่อสารเพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนเขาใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายการกํากั บดูแล
กิจการที่ดี ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติเปนประจํา
5. การปรับตัวภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทเฝาระวังและติดตามขาวสาร
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอื่นที่อาจสงผลกระทบตอ
การดํ า เนิ น งานของบริษั ท โดยกํ า หนดกลยุ ท ธ แ ละผลตอบแทนจากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จให
สอดคลอ งกั บระดับ ความเสี่ ยงที่ย อมรับ ได สงเสริม ใหก ารบริห ารความเสี่ยงเปน หนึ่ ง ใน
วั ฒ นธรรมของบริ ษั ท และมี ก ารจั ด การความเสี่ ย งที่ อ าจส ง ผลกระทบต อ การบรรลุ
วัตถุประสงคและกลยุทธของบริษั ท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทํา
หนาที่กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการบริษัทมีหนา ที่ดูแลใหก รรมการบริษัท ผูบริห าร และพนัก งาน ปฏิ บัติหนา ที่ดวยความ
รับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตตอบริษัท และดูแลใหการดํา เนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท
ประกาศที่เกี่ยวของ และมติที่ประชุมผูถือหุน
แนวปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัทและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต
โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. คณะกรรมการบริ ษัท ดู แ ลให บ ริ ษัท มี ร ะบบหรื อ กลไกอย า งเพี ย งพอที่ จ ะมั่น ใจได ว า การ
ดําเนินงานของบริษัท เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนนโยบาย
หรือแนวทางที่ไดกําหนดไว รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานที่สําคัญใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
6

หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการบริษัทเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
กําหนดหนาที่แ ละความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการ และฝายจัดการอยางชัดเจน ตลอดจนติดตามดู แ ลให
กรรมการผูจัดการ และฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทแตง ตั้ ง คณะกรรมการชุด ย อ ย ชวยกลั่น กรองงานที่สํ า คั ญ เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย โดยระบุ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการทุกคน และกําหนดใหมีการทบทวนกฎบัตรเปนประจําอยางนอยปละครั้ง
3. คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบใหแกฝายจัดการ และกําหนดให
มีการติดตามงานที่มอบหมาย
1) รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับอนุมัติ
2) อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
3) คูมืออํานาจดําเนินการหรือระเบียบอนุมัติ โดยจัดใหมีการทบทวนเปนประจําทุกป

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการบริษัทกําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (objectives) เปนไป
เพื่อความยั่งยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหบริษัท ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย
และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลใหมีวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก (objectives) ที่
ชัดเจน เหมาะสมสามารถใชเปนแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model)
และสื่อสารใหทุกคนในองคกรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธ
กิจ และคานิยมของบริษัทที่สะทอนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการบริษัทกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสรางคุณคาใหแก
บริษัท ผูมีสวนไดเสีย และสังคมควบคูกันไป โดยพิจารณาถึง
1) สภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ รวมทั้งการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช อยางเหมาะสม
2) ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย
3) ความสามารถในการแขงขัน ความชํานาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการสื่อสาร และเสริมสรางใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
ของบริษัทอยูในจิตสํานึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร
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หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมั่นใจวา วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธในระยะกลาง และ/หรือ
ประจําปของบริษัท นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช
อยางเหมาะสม ปลอดภัย
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกํ า กั บดู แลใหก ารจัดทํา กลยุทธแ ละแผนงานประจํา ปสอดคลอ งกับ
วัตถุประสงค และเปาหมายหลักของบริษัท โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมของบริษัท ตลอดจน
โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได และสนั บสนุนใหมีการจัดทํา หรือทบทวนวัตถุประสงค
เปาหมาย และกลยุทธอยางสม่ําเสมอ
2. คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหการกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําป มีการวิเคราะห
สภาพแวดลอ ม ปจจัยความเสี่ยงตา งๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ ผูมีสวนไดเสียตลอดหว งโซ
อุปทาน รวมถึงปจจัยที่อาจมีผลตอการบรรลุเปาหมายหลักของบริษัท
1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ชองทางการมีสวนรวม หรือ ชองทางการสื่อสารระหวางผูมีสวน
ไดเสียกับบริษัทอยางชัดเจน เพื่อใหบริษัทเขาถึงขอมูล หรือความตองการของผูมีสวนได
เสียแตละกลุมไดอยางถูกตองใกลเคียงมากที่สุด
2) ระบุผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
3) ระบุความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย เพื่อนําไปวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอบริษัท
และผูมีสวนไดเสีย โดยจัดลําดับความสําคัญมาดําเนินการใหเกิดผล
3. คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการสงเสริมการสรางนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการสรางความสามารถในการแขงขัน และตอบสนองความตองการของผูมี
สวนไดเสีย โดยอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4. คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปาหมาย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจและศักยภาพของบริษัท ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ใหสอดคลองกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการสื่อสารวัตถุประสงค เปาหมายและแผนงานประจําป
ทั่วทั้งองคกร
6. คณะกรรมการบริ ษัท กํ า กั บ ดู แ ลใหมีก ารจั ด สรรทรั พ ยากรและควบคุ ม การดํ า เนิ น งานที่
เหมาะสม และติดตามการดําเนินการตามแผนงานประจําป

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด
องคประกอบ สัดสวนกรรมการที่เปนอิสระ ที่เหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักที่กําหนดไว
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แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการ
บริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่
เปนประโยชนกับบริษัท ไมจํากัดเพศ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด และมีกรรมการ
บริษัทที่ไมไดเปนผูบริหารอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่
บริษัทดําเนินธุรกิจอยู
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจํานวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหนา ที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาด ประเภท และความ
ซับซอนของธุรกิจ
3. คณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนระหวางกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารและกรรมการบริษัทที่ไม
เปนผูบริหาร สะทอนอํานาจที่ถวงดุลกันอยางเหมาะสม โดยสวนใหญเปนกรรมการบริษัทที่ไม
เปนผูบริหารที่สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ มีจํานวน
และคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระตามหลั ก เกณฑ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย และตลาดหลั ก ทรัพ ย แ หง ประเทศไทย รวมทั้ ง ดู แ ลให
กรรมการอิสระทํางานรวมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพและแสดง
ความเห็นไดอยางอิสระ
4. คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให มี ก ารเป ด เผยนโยบายในการกํ า หนดองค ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริษัท ที่มีค วามหลากหลาย และข อ มูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือหุน จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และ
การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไวในรายงานประจํา ป และบน
เว็บไซตของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการบริษัทและดูแลใหมั่นใจวาองคประกอบ
และการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาประธานกรรมการบริษัทตองเปนกรรมการอิสระ
2. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ มีหนาที่และความรับผิดชอบแยกจากกัน
อยางชัดเจน เพื่อไมใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด ดังนี้
1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหนาที่อยาง
นอยครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน
(2) เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(3) เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน
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3.

4.

5.
6.

(4) เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยหารือกับกรรมการผูจัดการ และมีมาตรการที่ดูแลเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุ
เปนวาระการประชุม
(5) กํากับ ติดตาม ดูแลใหมั่นใจไดวา การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ บริษัทเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
(6) ดูแลใหมั่นใจวากรรมการบริษัททุกคนมีสวนรวมในการสงเสริม วัฒนธรรมองคกรที่มี
จริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(7) จัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอ ที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัท
จะอภิปรายประเด็นสําคัญอยางรอบคอบ สงเสริมใหกรรมการบริษัทมีการใชดุลพินิจ
ที่รอบคอบ ใหความเห็นไดอยางอิสระ
(8) เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารและกรรมการ
บริษัทที่ไมเปนผูบริหาร และระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ
2) กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
ในกรณีที่ป ระธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัด การเปนบุคคลคนเดียวกั น บริษัทมี
มาตรการดังนี้
1) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจัดการมีสวนไดเสีย จะตองออกจาก
หองประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ
2) รองประธานกรรมการบริษัททํา หนา ที่ประธานที่ประชุม แทน หากไมมีร องประธาน
กรรมการบริษัทหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหเลือกกรรมการบริษัททานใดทาน
หนึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนั้น
คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดจํานวนปในการดํา รงตําแหนงกรรมการอิสระ ในกรณีที่
กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่องเกิน 9 ปนับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความ
จําเปนดังกลาว
คณะกรรมการบริ ษั ท แต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ย เพื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น เฉพาะเรื่ อ ง
กลั่นกรองขอมูล และเสนอแนวทางการดําเนินการเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
คณะกรรมการบริ ษัท ดู แ ลให มี ก ารเป ด เผยบทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการบริษัทแตล ะ
ทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย
ทุกชุด

หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน
เพื่อใหไดคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว
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แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. คณะกรรมการสรรหาจัดใหมีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคล
เพื่อใหไดกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ มีความรูความชํานาญที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.4
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสรางและอัตราคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและ
จูงใจใหคณะกรรมการบริษัทนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอโครงสราง
และอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทใหผูถือหุนเปนผูอนุมัติ
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
2. คาตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคลองกับภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) ของกรรมการบริษัทแตละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่
อยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน
3. ผูถือหุนเปนผูอนุมัติโครงสรางและอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชนอื่น
4. คณะกรรมการบริษัทเปดเผยนโยบายและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่สะทอนถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน

หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการบริษัทกํากับดู แลใหกรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และจัดสรร
เวลาอยางเพียงพอ
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีคูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหกรรมการบริษัทเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตน
2. คณะกรรมการบริษัทมีการเปดเผยการดํารงตําแหนงอื่นของกรรมการบริษัท
3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยตรง
หรือโดยออมในกิจการอื่นที่มีความขัดแยง หรือสามารถใชโอกาสหรือขอมูลของบริษัทเพื่อ
ประโยชนของตน ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบ
4. กรรมการบริษัทแตละคนควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
5. คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นวาความสามารถทางธุ รกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการ
บริษัทแตละคนนั้นไมไดขึ้นอยูกับจํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทดํารงตําแหนง ดังนั้น บริษัท
จึงไมไดกําหนดหลักเกณฑในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น
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หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท
ยอยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแตละแหง
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอยซึ่งรวมถึง
1) การแตงตั้งบุคคลไปเปนกรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย
ทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่รวมลงทุนเปนผูพิจารณากรรมการบริษัทหรือผูบริหาร
ในกลุม ที่มีความรู ความสามารถและมีความชํานาญในธุรกิจนั้นเขาไปเปนตัวแทนใน
ฐานะผูรวมทุนหรือตามสัญญารวมทุน
2) กําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เปนตัวแทนของบริษัทตามขอ 1)
และใหตัวแทนของบริษัทดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอย และใน
กรณีที่บริษัทยอยมีผูรวมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดนโยบายใหตัวแทน
ทําหนาที่อยางดีที่สุดเพื่อผลประโยชนของบริษัทยอย และใหสอดคลองกับนโยบายของ
บริษัทแม
3) ระบบการควบคุ ม ภายในของบริษัท ย อ ยที่ เ หมาะสมและรัด กุ ม เพี ย งพอและการทํา
รายการตางๆ เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
4) การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน การไดมา หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอื่นที่สําคัญ การเพิ่มทุน การ
ลดทุน การเลิกบริษัทยอย เปนตน
2. การเขารวมลงทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลใหมีการจัดทํา
สั ญ ญาร ว มทุ น (Shareholders’ Agreement) หรื อ ข อ ตกลงอื่ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจน
เกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การ
ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัทไดตาม
มาตรฐาน และกําหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระจํ า ป ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุดยอย โดยนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เช น ประเมิ น ผลทั้ ง คณะ
ประเมินผลรายบุคคล และเปดเผยผลการประเมินไวในรายงานประจําป
3. คณะกรรมการบริษัทนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
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หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหกรรมการบริษัทแตละคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการบริษัททุก
คนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรู สําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
แนวปฏิบัติ

1. บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทใหม จะไดรับการปฐมนิเทศ
- แนะนําขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
- ทิศทางการดําเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร)
- บทบาทหนาที่ คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่นของกรรมการบริษัท
2. กรรมการบริษัทจะไดรับการพัฒนาความรูและการอบรมที่จําเปนอยางตอเนื่อง และเปดเผย
ไวในรายงานประจําป
3. คณะกรรมการบริษัทควรมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และ
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับทราบขอมูลที่เปนป จจุบันอยาง
สม่ําเสมอ

หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เปนไปดวยความเรียบรอย
สามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปน และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จําเปน และเหมาะสมตอการ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา
เพื่อใหกรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเขารวมประชุม
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดจํานวนครั้งของการประชุมไมนอยกวา 6 ครั้งตอป
3. คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให มี ก ลไกให ก รรมการบริ ษั ท และฝ า ยจั ด การเสนอเรื่ อ งที่ เ ป น
ประโยชนตอบริษัทเขาสูการประชุม
4. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการบริษัท
เปนการลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม
5. คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ น ให ก รรมการผู จั ด การและผู บ ริ ห ารเข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหา
โดยตรง
6. คณะกรรมการบริษัทเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการ
บริษัท หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่
จําเปนคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพ
ภายนอกโดยถือเปนคาใชจายของบริษัท
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7. คณะกรรมการบริษัทจัดใหกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริ หารมีโอกาสที่จะประชุม ระหวาง
กันเอง ตามความจําเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจโดย
ไมมีฝายจัดการรวมดวยและควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย
8. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีเลขานุการบริษัท โดยมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลัก ทรัพ ย และจัดใหมีก ารฝก อบรมและพัฒ นาความรูอ ยา งตอเนื่อ งที่จะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ใหมีความรู
ความสามารถ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาหรือมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหกรรมการผูจัดการดูแลใหมีผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง รวมทั้งกํากับดูแลใหมีแผน
สืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เพื่อเปนการเตรียมสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการ
และผูบริหารระดับสูง และรายงานแผนสืบทอดตําแหนงตอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงไดรับ
การอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
5. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงมีหนาที่รายงานการ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหรือผูบริหารของบริษัทอื่นตอประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยรายงานผานเลขานุการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ
- ผลประโยชนระยะสั้น เชน เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบําเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
- ผลประโยชนระยะยาว เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ESOP
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเปน
ผูสื่อสารกับกรรมการผูจัดการเพื่อรับทราบผลการประเมิน ดังนี้
- ผลการดําเนินงานในรอบป เปรียบเทียบกับเปาหมายและผลการดําเนินงานในปที่ผานมา

14

- สภาพคลองทางการเงินของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภท
เดียวกัน
3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหกรรมการผูจัดการประเมินผูบริหารระดับสูง และบุคลากร
ของบริษัทใหสอดคลองกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการบริษัทเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารและ
การดําเนินงานของบริษัท
แนวปฏิบัติ

1. บริษัทไมมีขอตกลงของผูถือหุนที่เปนอุปสรรคตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรู ทักษะ ประสบการณ
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให ค ณะกรรมการบริ ห ารเป น ผู ติ ด ตามดู แ ลการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลและรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในเรื่อง
ดังตอไปนี้
- โครงสรางองคกรและคาตอบแทนที่เหมาะสม
- แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
2. คณะกรรมการบริษัทใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลใหพนักงานมีการออมอยาง
เพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ

หลักปฏิบัติ 5 การสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับ
การสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สรางมูลคามาตรฐานสินคา บริการ หรือ
กระบวนการทํางาน เชื่อมโยงเขากับแนวทางและกลยุทธของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปจจัยแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการทํางาน การรวมพัฒนา
นวัตกรรมกับคูคา เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน

หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการบริษัท ติ ด ตามดู แ ลให ฝ า ยจั ด การประกอบธุ ร กิ จ อย า งมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม ไมละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย เพื่อเปนแนวทางใหทุกสวนงานในองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมายหลักที่เปนไปดวยความยั่งยืน และสะทอนอยูในแผนดําเนินการ (Operation Plan)
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แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคํานึงถึง
สิ ท ธิ ต ามกฎหมายหรือ ข อ ตกลงที่ มี กั บ บริษั ท เพื่ อ ให มั่ น ใจได ว า สิ ท ธิ ดั ง กล า ว ได รั บ การ
คุ ม ครองและการปฏิ บั ติอ ยา งเป นธรรมและเทา เที ยมกั น จึงไดกํ าหนดนโยบายเพื่ อ เป น
แนวทางในการปฏิ บั ติ ต อ ผู มี สว นได เ สี ย แต ล ะกลุม ตลอดจนคํ า นึ ง ถึ ง ชุ ม ชน สั ง คมและ
สิ่งแวดลอ ม เพื่ อ การพั ฒ นาอยา งยั่ง ยืน ตอ ตา นการทุจริต การคอรรัปชั่ น ไมลวงละเมิ ด
ทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน
2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเปนสวนหนึ่ง
ของรายงานประจําป
3. คณะกรรมการบริษั ทดําเนินการใหมีชองทางและขั้นตอนที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถ
รายงานหรือรองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงาน
ทางการเงินหรือเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม
4. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกปองคุมครองพนักงาน หรือ
ผูแจงเบาะแส ในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท หรือเรื่องที่ไมไดรับความเปน
ธรรม โดยบริษัทไดกําหนดไวใน จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผูบริหาร และพนักงาน

หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อความยั่งยืน
แนวปฏิบัติ

1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึง
ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี ก ารทบทวนและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
2. สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีมาตรการ
บําบัดและฟนฟู การทดแทน การเฝาระวังดู แลและปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทานที่ดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการบริษัทมีก ารนํา เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชใ นการเพิ่ ม โอกาสทางธุร กิ จและพั ฒ นาการ
ดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัท
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แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเพียงพอตอ
การดําเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภั ยของระบบ
สารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล สอดคลอง
กับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดใหกรรมการบริษัทมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญใน
การดําเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดําเนินการในเรื่องตอไปนี้
- กําหนดนโยบาย และจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- สงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมสําคัญของบริษัท
- บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนา
- ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งภายในบริษัท
โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องตอไปนี้
- สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- ทบทวนและกําหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยใหความสําคัญกับความผิดปกติที่มี
นัยสําคัญ

หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน
อิสระ
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการบริษัทอยาง
นอย 3 คน ซึ่งทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหนาที่ตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
2. คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนง ขอบเขตอํานาจหนาที่ เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่ไวอยางชัดเจน
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หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นได
ระหวางบริษัท กับกรรมการบริษัท ฝายจัดการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรใน
ทรัพยสิน ขอมูลและโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัท
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการ
กํ า หนดนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความลั บ (confidentiality) การรั ก ษาความ
นาเชื่อถือ (integrity) และความพรอมใชของขอมูล (availability) รวมทั้งการจัดการขอมูลที่
อาจมี ผ ลกระทบต อ ราคาหลั ก ทรั พ ย (market sensitive information) นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหก รรมการบริษัท ผูบริห ารระดับสูง และพนัก งาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย
2. คณะกรรมการบริ ษัท ดู แ ลให มี ก ารจั ด การและติ ด ตามรายการที่ อ าจมีค วามขั ด แย ง ของ
ผลประโยชน รวมทั้งดูแลใหมีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อใหการทํารายการดังกลาวเปนไปตาม
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การและการเป ด เผยข อ มู ล ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดและเป น ไปเพื่ อ
ผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ
3. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทรายงานการมีสวนไดเสีย กอนการพิจารณา
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไวในรายงานการประชุม โดยกรรมการ
บริษัทที่มีสวนไดเสียออกจากหองประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชั่น โดยจัดทํานโยบายตอตานการ
คอร รั ป ชั่ น และข อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต อ ต า นการคอร รั ป ชั่ น โดยสื่ อ สารให ทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท และต อ
บุคคลภายนอก
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมี คูมือนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและขอปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชัน่ เปนลายลักษณอักษร ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
มีหนาที่ปฏิบัติตาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการเป ดเผย ประชาสัมพันธใหสาธารณชนรับทราบถึงนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั่น รวมทั้งชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนผานเว็บไซต และ
รายงานประจําปของบริษัท

หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียน และการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

18

แนวปฏิบัติ

1. กําหนดการรับเรื่องรองเรียนไวใน หัวขอ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงาน
2. หากเปนการแจงเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับการคอรรัปชั่น ใหปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั่น ซึ่งอยูในนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและขอปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชัน่

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลใหมีระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน และการเปดเผย
ขอมูลสําคัญตางๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู
ทักษะ และประสบการณที่เหมาะสมกับหนาที่ ความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดย
บุคลากรดังกลาวหมายรวมถึง กรรมการผูจัดการ ผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธและผูเกี่ยวของ
2. การใหความเห็นชอบการเปดเผยขอมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดมีการ
จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหการเปดเผยขอมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจําป แบบ
56-1 สามารถสะทอนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยางเพียงพอ คําอธิบายและการ
วิเ คราะหข องฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่ อ
ประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจําป
4. การเปดเผยขอมูลรายการใดที่เกี่ยวของกับกรรมการบริษัท และผูบริหาร บริษัทไดปฏิบัติและ
เปดเผยตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก ทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของ

หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหฝายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงิ น ของ
บริษัท เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ หากเริ่มมีสัญญาณบงชี้ถึงปญหา
สภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ คณะกรรมการบริษัทรวมกับฝาย
จัดการหาวิธีการแกไขโดยเร็ว
2. การอนุ มั ติ ก ารทํ า รายการใด ๆ หรื อ การเสนอความเห็ น ให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ
คณะกรรมการบริษัทมั่นใจวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเนื่องในการ
ดําเนินกิจการ สภาพคลองทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี้
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หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่บริษัทประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมั่นใจวา บริษัทมีแผนหรือ
กลไกอื่นในการแกไขปญหา โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
แนวปฏิบัติ

1. บริษัทประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูล กรณีที่บริษัทประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการติดตาม
ดูแลอยางใกลชิด
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหบริษัทกําหนดแผนการแกไขปญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความ
เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย รวมถึงเจาหนี้ ตลอดจนติดตามการแกไขปญหา โดยฝายจัดการ
ตองรายงานอยางสม่ําเสมอ
3. คณะกรรมการบริษัทมั่นใจวา การพิจารณาตัดสินใจในการแกไขปญหาเปนไปอยางสมเหตุ
สมผล

หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย
จริยธรรมในการดํา เนิ นธุร กิ จและจรรยาบรรณกรรมการบริษั ท ผูบริห าร และพนัก งาน
นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ไดรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจ
เปดเผยขอมูลดังกลาวไวในรายงานประจําป
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหขอมูลที่เปดเผยเปนเรื่องสําคัญและสะทอนการปฏิบัติที่จะนําไปสู
การสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ทํา
หนาที่สื่อสารกับผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย นักลงทุน นักวิเคราะห หรือสื่อมวลชน อยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และ
ทันเวลา
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนผูมีความ
เขาใจธุรกิจของบริษัทเปนผูสื่อสารและเปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอกในชองทางที่เหมาะสม
2. คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพันธ

หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล
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แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทาง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท
แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ไมมีการ
กระทําใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชน
ของผูถื อ หุนอยางเปนธรรม ตลอดจนสนับสนุน และสงเสริม ใหผูถื อหุนทุก กลุมไมวาเปน
ผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุน
ประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศ
อยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือบอก
กลาวนัดประชุม
3. คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป
4. คณะกรรมการบริษัทเป ดโอกาสให ผูถื อ หุ นส ง คํ า ถามที่เ กี่ ยวข อ งกั บ การประชุม เป น การ
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
5. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหหนัง สือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถื อ หุนมีขอ มูลที่ถูกตอง
ครบถวน พรอมเอกสารที่เกี่ ยวของ โดยจัดทํา เปนฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุม
6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุน โดยบริษัทสง
หนัง สือ บอกกลาวนั ดประชุม ผูถื อ หุ น และเอกสารประกอบการประชุม เพื่ อ การพิ จ ารณา
ลวงหนา ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. คณะกรรมการบริษัท ปฏิ บั ติ ต อ ผู ถื อ หุ น ทุ ก รายอย า งเป น ธรรมและเท า เที ย มกั น โดยหุ น
ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
8. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่
ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย
1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
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หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพ และ
ผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน
แนวปฏิบัติ

1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริษัทกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทดูแลไมใหมีการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถ ือหุน
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดแนวทางในการประชุมผูถือหุน ไวดังนี้
1) ประธานกรรมการบริษัทเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน
2) ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนา
3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดยอย ผูบริหารสูงสุดทางดานบัญชีและการเงิน
และผูบริหารที่เกี่ยวของ ตองเขารวมการประชุม
4) กอนเริ่มการประชุมมีการแจงจํานวนและสัดสวนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง
และผูถือหุนที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
5) วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท จัดใหมีการลงมติเปนรายบุคคล
6) วาระคาตอบแทนกรรมการบริษัท ใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัติ
7) มีการใชบัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เปนอิสระเปนสักขีพยานในการนับคะแนน

หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเปนไปอยาง
ถูกตองและครบถวน
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลง
คะแนนในแตละวาระภายในวันทําการถัดไป ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และบนเว็บไซตของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกการชี้แ จง
ขั้นตอน การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุม
และลาประชุ ม ผลการลงคะแนนในแต ล ะวาระ พร อ มคํ า ถาม คํ า ตอบ และเป ด เผยต อ
สาธารณชนบนเว็บไซตของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดสงสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ภายใน 14 วันนับ จากวัน ประชุม ผูถื อ หุน และกรมพั ฒ นาธุร กิ จ การคา
กระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
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จริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ
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จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
1. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
1.1 ผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะสงเสริมความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย ในการสรางเสริมผล
การดําเนินงานของบริษัท โดยสงเสริมใหเกิดความรวมมือและดูแลผูมีสวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ผูมีสวนไดเสียของบริษัท ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดลอม และภาครัฐ
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดี
ใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของ และปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม
2. ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจ การที่ดี ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน อัน
จะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสําคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน ทั้งสารสนเทศที่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวของ โดยไมกระทํา
การใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําป
6. เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
7. เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับการประชุมเปนการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน
8. เผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวัน
ประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม
9. อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหุน โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไมเปนอุปสรรคในการเขา
รวมประชุมของผูถือหุน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผูอื่น
มารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผยขอมูลอยาง
ครบถวน
11. ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัท เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการ
แสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

1.2 ลูกคา
คณะกรรมการบริษั ท ตระหนั กว า ความพึ ง พอใจและความเชื่ อมั่ น ของลู กคา เป น กุญ แจสํ า คัญ อั น นํ า ไปสู
ความสําเร็จของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจดานผลิต จําหนายสินคา และบริการ ที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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2. ดําเนินธุรกิจดวยความมุงมั่น พัฒนาสินคาและบริการ คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพิ่มคุณคาใหแกสินคาและ
บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจโดยไมปดบัง
หรือบิดเบือนขอเท็จจริง
3. ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของ
ลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
4. ไม เรีย ก รับ หรือยิ น ยอมที่ จ ะรับ ทรัพ ย สิ น หรือประโยชน อื่นใดที่ไม สุจ ริตจากลู กคาทั้ง ทางตรงและ
ทางออม
5. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบแจงลูกคาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกัน
หาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
6. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียน พึงไดรับการเอาใจใส
และดําเนินการอยางเปนธรรม

1.3 คูคา
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทานที่มีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบนพื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรมเสมอ
ภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคาไมนาํ ไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
3. สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาและเพิ่มคุณคาใหแกสินคา
และบริการ เพื่อการเจริญเติบโตรวมกัน
4. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบเจรจากับคูคาเปน
การลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
5. ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา

1.4 คูแขง
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ ที่บริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจ
2. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา

1.5 เจาหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและมีวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้
โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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1. ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันอยางเครงครัด
3. บริหารงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ที่ดี
4. เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ใหรีบแจงใหเจาหนี้ทราบเปนการลวงหนา เพื่อรวมกัน
หาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย

1.6 พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จของบริษัท โดยกําหนด
เปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน ตลอดจนไม
เปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอกหรือผูไมเกี่ยวของ
2. ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท
3. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ
ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรู เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร
อยางทั่วถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน
5. สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบัติงาน
7. จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ สหกรณออมทรัพย เปนตน
8. เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะ และรองทุกข เกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งขอเสนอตางๆ จะ
ไดรับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางาน
รวมกัน
9. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมการทํางาน โดย
คํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ ในการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม

1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอประเทศชาติ ชุมชนและ
สังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสังคมและสวนรวมที่ดี โดยกําหนดเปนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมดําเนินธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อมลง และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชนและสังคม
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2. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหเกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับ
อยางตอเนื่อง
3. กํา หนดให มี มาตรการป อ งกัน และแกไ ขผลกระทบที่ เกิด ขึ้น ต อชุ ม ชนและสั ง คม อั น เนื่ อ งมาจากการ
ดําเนินงานของบริษัท
4. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
5. รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ใหการสนับสนุนในกิจกรรมที่กอใหเกิดสาธารณประโยชน
7. สรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจางงานและผลิตภัณฑชุมชน
8. สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอง โปรงใส
เปนธรรม

1.8 สิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอสิ่งแวดลอม โดยกําหนดเปนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
2. สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบใน
การจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีมาตรการบําบัดและฟน ฟู
การทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทานที่ดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

1.9 ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและไมดําเนินการใดๆ อันเปนการขัดตอ
กฎหมาย
2. ดําเนินการอยางถูกตอง เมื่อมีการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ
3. สรางสัมพันธอันดีระหวางบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจในแตละประเทศหรือทองถิ่น
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2. ความขัดแยงของผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดํ า เนิ น การกั บ ความขั ด แย ง ของผลประโยชน ห รื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น อย า งรอบคอบ เป น ธรรม
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปรงใสในการอนุมัติ เขาทํา รายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท เปน สํ า คัญ
กรรมการบริษัท ที่มี สวนได เสี ยไมมี สิทธิ ออกเสีย ง และเปดเผยขอมูล อยางครบถว น ตามหลั กเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ยึ ด ถือประโยชน ข องบริษั ท ภายใต ค วามถูกต อ งตามกฎหมาย โดยไม ก ระทํ า การใดๆ อั น เป น การขัด
ผลประโยชนกับบริษัท รวมทั้งไมมีการเอื้อประโยชน หรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
4. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน หามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปดเผยแลว
24 ชั่วโมง
5. กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีหนาที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และแจงเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งตอไป
6. ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือไดรับทราบตอบุคคลภายนอกหรือ
ผูที่ไมเกี่ยวของ
7. การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอํานาจหนาที่ อาจมีการกําหนดชั้นความลับของ
ขอมูลตามความสําคัญของขอมูล และการใหขอมูลตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
8. บริษัทไดกําหนดนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงแจงตอประธานกรรมการบริษัททราบ
เกี่ยวกับการซื้อขายหุนของบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขาย

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ
คณะกรรมการบริษัทมุงหวังใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปในทางที่มีการแขงขันอยางเปนธรรม อยางไรก็
ตาม การเลี้ยงรับรองหรือการรับการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการใหของขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษา
ไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางกัน เปนสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมรับ หรือใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยาง
ใด หากจําเปนตองรับ หรือใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลคาเกินกวาปกติวิสัย ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ
2. กรณีไดรับมอบหมาย หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอก อาจรับเงิน
สิ่งของหรือของขวัญไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานภายนอกนั้นกําหนดและใชเปนการทั่วไป เชน การไดรับ ของขวัญ
ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล เปนตน
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3. กรณีที่ตัวแทน คูสัญญา หุนสวน หรือผูอื่นใด ที่ตองการใหของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรอง ใน
นามของบริษัท ตองไดรับการอนุมัติจากบริษัทกอน
4. คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องเหลานี้ ควรจะอยูภายใตงบประมาณที่เหมาะสม

4. การตอตานการทุจริต การคอรรัปชัน่
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริตการคอรรัปชั่น โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต
2. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใช
อํานาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต การคอรรัปชั่นตางๆ
3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรองหรือยอมรับซึ่งทรัพยสิน
หรือผลประโยชนอื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในทางที่มิชอบ
หรืออาจทําใหบริษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม
4. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใหหรือเสนอที่จะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดแก
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบตอตําแหนงหนาที่
ของตน
5. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง
6. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสัย
โดยมั่นใจไดวาจะไดรับการคุมครอง และตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามา

5. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญา
2. ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนําทรัพยสินทางปญญาดังกลาวไปใช หรือให
บุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
เวนแตไดรับอนุญาต หรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานไดสรางสรรค หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ใหถือเปนทรัพยสินทางปญญาของ
บริษัท และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวคืนใหบริษัท ไมวาจะเปน
ขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใด
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6. การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด
ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก
4. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือ ไดรับการปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใส และดําเนินการอยางเปนธรรม

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน และผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน
คูคาและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดานความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ
2. สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทํางานที่
ปลอดภัยในการทํางานที่สอดคลองตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางาน สภาพแวดลอม วิธีการทํางาน
ที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใหกับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยจัดทํา ฝกซอม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบริษัท พนักงาน คูคาและผูเกี่ยวของ
4. สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองคกร ซึ่ งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ไดอยาง
ยั่งยืน
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จรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท
ผูบริหาร และพนักงาน
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จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
1. ความรับผิดชอบในหนาที่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ภายใตกรอบจรรยาบรรณ
และการดํารงตนอยูไดดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูที่เกี่ยวของทุก
ฝาย จึงไดกําหนดเปนจรรยาบรรณ ดังนี้
กรรมการบริษัท และผูบริหาร
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท
ประกาศที่เกี่ยวของ และมติที่ประชุมผูถือหุน
2. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชน สูงสุดตอบริษัท รวมถึงการเขาประชุมทุกครั้ง
ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุม กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไมมีสิทธิออกเสียงใน
เรื่องที่ตนมีสวนไดเสีย
4. ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชนของบริษัท เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส
5. ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัท กรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม
คราวถัดไป
6. หามกรรมการบริษัทและผูบริหาร ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการ
เปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปดเผยแลว 24 ชั่วโมง
7. กรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูที่มีความเกี่ยวของตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด
8. กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงมีหนาที่แจงตอประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุน
ของบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขาย
9. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
พนักงาน
1. สนับสนุนและใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอยางสม่ําเสมอ และปฏิบัติงานในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดผลดีและความเจริญกาวหนาแกบริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบและประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เปนเลิศ รักษาภาพลักษณและ
ชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการคา และไมนําขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยตอบุคคลภายนอก

32

5. หามกูยืมเงินจากลูกคา ผูเกี่ยวของกับลูกคา หรือผูทําธุรกิจกับบริษัท เวนแตเปนการกูยืมเงินจากธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทํางานเปนทีม ชวยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนของบริษัท
และพนักงาน
8. ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี ไมกลาวรายตอผูอื่นโดยปราศจากความจริง
รวมทั้งไมนําผลงานของบุคคลอื่นมาอางเปนผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ ซื่อสัตย สุจริต ไมแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดสาํ หรับตนเอง หรือผูอื่น โดย
อาศัยหนาที่การงานที่ทํากับบริษัท
10. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไมประมาทเลินเลอ จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตองาน
หรือทรัพยสินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยใชสิทธิทางการเมือง
อยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรม
อันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท
และทรัพยสินภายใตการดูแลของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ใชทรัพยสินในการดําเนินธุรกิจโดยไมนําทรัพยสินดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลภายนอก
2. ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินมิใหสูญหายชํารุดหรือนําไปใชในทางที่ผิดเสมือนวิญูชนพึงรักษา
ทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรได
3. ดําเนินการใหมีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยสิน
4. ไมใชคอมพิวเตอร อันมีลักษณะเปนการเขาถึงระบบหรือขอมูลของผูอื่นที่มีมาตรการปองกัน การดักรับไว
ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร ทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเปนการรบกวนขอมูลของบุคคลอื่น อันเปนการ
ละเมิดตอกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิว เตอร และจัดใหมีการรักษาความปลอดภัย ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองตามมาตรฐานสากล
5. ใชอีเมลและอินเทอรเน็ตที่จัดให เพื่อธุรกิจของบริษัทอยางระมัดระวัง และไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไมยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ของบริษัท
7. ไมนําทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปทําซ้ํา ดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชนสวนตัวหรือ
ประโยชนของผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานตอผูบังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิ หรืออาจนําไปสูการละเมิดสิทธิหรือ
การกระทําที่อาจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท
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9. ดูแลใหมีการจัดเก็บเอกสารที่สําคัญของบริษัท ใหครบถวนตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
กําหนดและเมื่อพนชว งระยะเวลาที่ตองเก็บรักษาเอกสารแลว พนักงานที่เกี่ยวข องตองดูแลใหมีการทําลายดวยวิธีที่
เหมาะสม

3. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน เมื่อพบเรื่อง
ที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปน
ปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทั้งการรับขอรองเรียนในกรณีที่พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิด
สิทธิ หรือไมไดรับความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการที่บริษัทกําหนด
บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครอง
ผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบริษัท
มาตรการคุมครองผูรองเรียน
1. ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยนั้น จะทําใหเกิดความไมปลอดภัย
หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน โดยกําหนด
มาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครอง
จากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนง
งาน เลิกจาง เปนตน

4. การวินิจฉัยขอสงสัย
ผูบังคับบัญชามีหนาทีร่ ับผิดชอบและใหคําแนะนําแกผูใตบงั คับบัญชา เพื่อใหรับทราบเขาใจและปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณที่กําหนดไว หากจรรยาบรรณที่กําหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีขอสงสัย ไมสามารถปฏิบัติ
หรือตัดสินใจได ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น ในกรณีที่มีขอขัดแยงใหถือคําวินิจฉัยของกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เปนที่สิ้นสุด

…………………………………………………………………………………….
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