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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเชือมัน ว่าการมีระบบบริ หารจัดการทีดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจน
มีการถ่วงดุลอํานาจและระบบการควบคุมภายในทีมีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไ่ ปกับการเคารพสิทธิ
และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย จะเป็ นปั จจัยสําคัญทีชว่ ยเสริ มสร้ างให้
องค์กรมีภมู ิค้ มุ กันทีดีและสร้ างความเจริ ญเติบโตอย่างสมดุลและยัง ยืนในระยะยาว
ดังนัน1 คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพือให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ดังนี 1
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน มุง่ มัน ทีจะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ไปปฏิบตั ใิ นการดําเนินงานของ
บริ ษัท
2. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องปฏิบตั หิ น้ าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซือสัตย์ สุจริ ต โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท และประกาศทีเกียวข้ อง
3. ดําเนินการให้ โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทมีการกําหนดอํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริ หารอย่างชัดเจน
4. ดําเนินการให้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสียงให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม รวม
ถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินทีมีความถูกต้ องเชือถือได้
5. ดําเนินการให้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญอย่างเพียงพอ เชือถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที
ไม่กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้ าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสีย ชุมชน สังคมและสิงแวดล้ อม
8. มุง่ มัน สูค่ วามเป็ นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมัน ในการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าด้ วยการ
รับฟั งและทบทวนตนเอง เพือเพิมศักยภาพในการบริ หารและสร้ างสรรค์สิงทีดีทีสดุ อยู่เสมอ
9. ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม สร้ างจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความเป็ นธรรม ตลอด
จนมุง่ มัน ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือง
10. ต่อต้ านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา เคารพต่อกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน
11. ดําเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์
ของบริ ษัทเป็ นทีตงั 1
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หลักการกํากับดูแลกิจการแบ่ งเป็ น 5 หมวด ดังนี 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
1.1 คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้ าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการ
กระทําใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทําหน้ าทีดแู ลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่าง
เป็ นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ ไม่วา่ เป็ นผู้ถือหุ้นในประเทศหรื อต่างประเทศ ทัง1
ทีเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรื อผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ ใช้ สิทธิของตน ทังสิ
1 ทธิพื 1นฐานของ
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้ าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพือ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื องทีมีผลกระทบทีมีนยั สําคัญต่อบริ ษัท
1.2 คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคําถามล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคําถามล่วงหน้ าบนเว็บไซต์
ของบริ ษัท
1.3 คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุม โดยมีคํา
ชี 1แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทังสถานที
1
จดั ประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการ
เดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริ ษัทให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
มีการกําหนดหลักเกณฑ์การให้ คา่ ตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
1.5 คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพือให้ เกิดความ
ถูกต้ อง รวดเร็ ว มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
1
ษัทเป็ นรายบุคคล และมี
การใช้ บตั รลงคะแนน รวมทังมี
1 บคุ คลทีเป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบถึงมติทีประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
1.7 คณะกรรมการบริ ษัทจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี 1แจงขันตอนการลง
1
คะแนน รายชือกรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริ หารทีมาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระพร้ อมคําถามคําตอบ ไม่มีการเพิมวาระทีไม่ได้ ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
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2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
2.1 คณะกรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้น
ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึง เสียง
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ้ ถู ือหุ้น
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชือกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ นทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2.3 คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชือบุคคลเพือรับเลือกตังเป็
1 น
กรรมการบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2.4 คณะกรรมการบริ ษัทได้ เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทังภาษาไทยและภาษาอั
1
งกฤษ
2.5 คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายใช้ สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพือการพิจารณาล่วงหน้ า โดยได้ จดั ทําฉบับ
ภาษาอังกฤษให้ กบั ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
2.6 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดนโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกัน
การนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพือหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองและผู้อืนโดยมิชอบ โดยห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร และพนักงาน ซึง อยูใ่ นหน่วยงานทีรับทราบข้ อมูลภายใน ทําการซื 1อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง
1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
2.7 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร รายงานการมีสว่ นได้ เสียของตน
และบุคคลทีมีความเกียวข้ อง ดําเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Role of Stakeholders)
3.1 คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุม่ ต่างๆ โดยคํานึงถึง
สิทธิตามกฎหมายหรื อข้ อตกลงทีมีกบั บริ ษัท เพือให้ มนั ใจได้ วา่ สิทธิดงั กล่าวได้ รับการคุ้มครองและการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้ กําหนดนโยบายเพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละ
กลุม่ ตลอดจนคํานึงถึง ชุมชน สังคมและสิงแวดล้ อม เพือการพัฒนาอย่างยัง ยืน ต่อต้ านการทุจริ ต การ
คอร์ รัปชัน ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
3.2 คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ จดั ทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็ นส่วนหนึง
ของรายงานประจําปี
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3.3 คณะกรรมการบริ ษัทดําเนินการให้ มีชอ่ งทางและขันตอนที
1
ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถ
รายงานหรื อร้ องเรี ยนในเรื องทีอาจทําให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท ความถูกต้ องของรายงานทางการเงินหรื อ
เรื องทีไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
3.4 คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายหรื อแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรื อ
ผู้แจ้ งเบาะแส ในเรื องทีอาจทําให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทหรื อเรื องทีไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
4.1 คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญอย่างถูกต้ อง โปร่งใส
ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง ทังสารสนเทศที
1
รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และ
สารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์ ซึง มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทังการเปิ
1
ดเผยข้ อมูล
อืนตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าทีไม่กระทบต่อประโยชน์
อันชอบธรรมของบริ ษัท โดยเปิ ดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังภาษาไทยและภาษาอั
1
งกฤษและช่องทางอืนๆ ทีสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่าง
ทัว ถึง เท่าเทียมกัน
4.2 คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบในการทําหน้ าทีนกั ลงทุนสัมพันธ์ เพือ
สือสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
5. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board)
5.1 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย บุคคลทีมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ทีหลากหลาย ไม่จํากัดเพศ และมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนด โดยมี
กรรมการบริ ษัททีไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คน ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจทีบริ ษัทดําเนินกิจการ
อยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.2 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้ อยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานัก
งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
5.3 คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังคณะกรรมการชุ
1
ดย่อยช่วยกลัน กรองงานทีสําคัญเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
5.4 คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ทํากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่ง ขอบเขตอํานาจหน้ าที เพือแบ่งแยกบทบาทหน้ าที ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ ายจัดการไว้ อย่างชัดเจน
5.5 คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารทีดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทในบริ ษัทอืน ต้ องรายงานให้ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
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5.6 คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีเลขานุการบริ ษัท เพือทําหน้ าทีตามกฎหมาย และตามทีได้ รับ
มอบหมาย โดยคุณสมบัตขิ องเลขานุการบริ ษัทควรเป็ นผู้ทีมีความรู้ ด้านกฎหมาย หรื อบัญชี หรื อผ่านการ
อบรมหลักสูตรทีเกียวกับการปฏิบตั หิ น้ าทีของเลขานุการบริ ษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนือง
5.7 คณะกรรมการบริ ษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณ เพือให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ถือปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
5.8 คณะกรรมการบริ ษัทมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริ ษัท เพือให้ กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร และพนักงานมีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน
5.9 คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หารและพนักงาน อย่างต่อเนือง
5.10 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้ าทุกปี ซึง ในการพิจารณาวาระต่างๆ
จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นเกียวข้ องทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม กรรมการบริ ษัททุกท่านมี
ความเป็ นอิสระในการร่ วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริ ษัทผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที
ตนมีสว่ นได้ เสีย
5.11 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีหน้ าทีเข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุก
ครัง1 ยกเว้ นกรณีทีมีเหตุจําเป็ น
5.12 คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท
5.13 คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายเปิ ดโอกาสให้ กรรมการบริ ษัททีไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสทีจะ
ประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็ น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วย และควรแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบ
ถึงผลการประชุม
5.14 คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกท่านเข้ าถึงสารสนเทศทีจําเป็ น
เพิมเติมได้ จากกรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารอืนทีได้ รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบาย
ทีกําหนด และในกรณีทีจําเป็ นคณะกรรมการบริ ษัทอาจจัดให้ มีความเห็นอิสระจากทีปรึกษา หรื อผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัท
5.15 คณะกรรมการบริ ษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ด้ วยความ
รอบคอบ มีเหตุมีผลและปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร ห้ ามทําการซื 1อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
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5.17 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร รวมทังคู
1 ส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุ
นิตภิ าวะมีหน้ าทีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสําเนาให้ เลขานุการบริ ษัทเพือรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง1 ต่อไป
5.18 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของ
ตนและบุคคลทีมีความเกียวข้ อง ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
5.19 คณะกรรมการบริ ษัทจัดตังหน่
1 วยงานตรวจสอบภายในขึ 1นเป็ นหน่วยงานหนึง ภายในบริ ษัท
โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประเมินผลงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัท
5.21 คณะกรรมการบริ ษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทาง
การเงินเสนอไว้ ในรายงานประจําปี
5.22 คณะกรรมการบริ ษัทดูแลและดําเนินการให้ มีการจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมแก่กรรมการ
แต่ละคณะ ตามอํานาจหน้ าทีความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบกับระดับทีปฏิบตั ใิ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหน่งของพนักงานในหน้ าทีตา่ งๆ เพือ
การก้ าวสูต่ ําแหน่งทีสงู ขึ 1น
5.24 คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการบริ ษัททีเข้ ารับตําแหน่งในบริ ษัทเป็ น
ครัง1 แรก
5.25 คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสียง
5.26 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการด้ วยการจัดให้
มีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
1. ความรั บผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
1.1 ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือสัตย์ สุจริ ต เพือสร้ าง
ผลตอบแทนทีดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนืองและยัง ยืน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้ าของและปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
2. ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึง จะช่วยสร้ างความเชือมัน และความมัน ใจต่อ
ผู้ถือหุ้น อันจะนําไปสู่ความเจริ ญเติบโตอย่างยัง ยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริ ษัทให้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนือง ให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่าง
เหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสําคัญทีมีหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทังสารสนเทศ
1
ทีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที
เกียวข้ องโดยไม่กระทําการใดๆ ทีมีลกั ษณะเป็ นการจํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริ ษัท
5. จัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจําปี
6. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชือบุคคล
เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็
1 นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
7. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามทีเกียวข้ องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุม
ผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ทังภาษาไทยและภาษาอั
1
งกฤษ เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบและศึกษาข้ อมูลก่อนการประชุม
9. อํานวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที และวิธีการ ไม่เป็ นอุปสรรคใน
การเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทังเปิ
1 ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถมาร่วมประชุมด้ วยตนเองสามารถ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนมาร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดําเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้ วยความมีเหตุมีผล และเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างครบถ้ วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริ ษัท เสมือนวิญKูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้ โดยชอบไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
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1.2 ลูกค้ า
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชือมัน ของลูกค้ าเป็ นกุญแจสําคัญ อันนําไป
สูค่ วามสําเร็ จของบริ ษัทอย่างยัง ยืน โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. ดําเนินธุรกิจด้ านผลิต จําหน่ายสินค้ า และบริ การ ทีปลอดภัยต่อผู้บริ โภคและเป็ นมิตรต่อ
สิงแวดล้ อม
2. ดําเนินธุรกิจด้ วยความมุง่ มัน พัฒนาสินค้ าและบริ การ คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิมคุณค่าให้ แก่
สินค้ าและบริ การ เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนือง พร้ อมกับการให้ ข้อมูลทีจําเป็ นต่อการ
ตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรื อบิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
3. ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซือสัตย์ สุจริ ต เป็ นธรรม และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิด
สิทธิของลูกค้ า รักษาความลับทางการค้ าของลูกค้ า ไม่นําไปใช้ เพือประโยชน์ตนเองหรื อผู้ทีเกียวข้ องโดยมิชอบ
4. ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมทีจะรับ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดทีไม่สจุ ริ ตจากลูกค้ า ทังทางตรง
1
และทางอ้ อม
5. ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้ รีบแจ้ งลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า
เพือร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6. จัดให้ มีชอ่ งทางการสือสาร เพือให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษัท และคําร้ องเรี ยนพึงได้ รับ
การเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็ นธรรม
1.3 คู่ค้า
คณะกรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกําหนด
เป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. มีระบบการคัดเลือกคูค่ ้ าในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain) ทีมีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม โดยมีการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าบน
พื 1นฐานของการแข่งขันทีเป็ นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง กันและกัน
2. รักษาความลับหรื อข้ อมูลทางสารสนเทศของคูค่ ้ า ไม่นําไปใช้ เพือประโยชน์ตนเองหรื อผู้เกียวข้ อง
โดยมิชอบ
3. สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจทีดีตอ่ กัน แลกเปลียนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิมคุณค่า
ให้ แก่สินค้ าและบริ การ เพือการเจริ ญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ าและให้ ข้อมูลทีถกู ต้ อง ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้ รีบเจรจา
กับคูค่ ้ าเป็ นการล่วงหน้ า เพือร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมทีจะรับ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อืนใด ซึง อยูน่ อกเหนือข้ อตกลงทาง
การค้ า
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1.4 คู่แข่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ บทบัญญัตขิ องกฎหมาย โดยกําหนดเป็ นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงจริ ยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้ าในประเทศต่างๆ ทีบริ ษัทเข้ าไปดําเนินธุรกิจ
2. ไม่ทําลายชือเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า
1.5 เจ้ าหนี 
คณะกรรมการบริ ษัทยึดมัน ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินยั เพือสร้ างความเชือถือให้ กบั
เจ้ าหนี 1 โดยกําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. ปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี 1ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
2. ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริ หารงานเพือให้ เจ้ าหนี 1มัน ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี 1ทีดี
4. เปิ ดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ อง ตรงเวลา
5. ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้ อใดข้ อหนึง ให้ รีบแจ้ งให้ เจ้ าหนี 1ทราบเป็ นการล่วงหน้ า
เพือร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
1.6 พนักงาน
คณะกรรมการบริ ษัทถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีมีคา่ และเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จของบริ ษัท โดย
กําหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิWศรี ความเป็ นมนุษย์ และสิทธิขนพื
ั 1 1นฐานในการทํางาน
ตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูลหรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรื อผู้ไม่เกียวข้ อง
2. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานภายใต้ กรอบกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษัท
3. ส่งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้ างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันด้ วยเหตุทางเพศ สีผิว
เชื 1อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรื อสถานะอืนใดทีไม่ได้ เกียวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
4. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรม แลกเปลียนความรู้ เพือพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรอย่างทัว ถึง สร้ างความมัน คงในอาชีพ และให้ โอกาสในการเจริ ญก้ าวหน้ าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาบริ ษัท
6. ให้ ผลตอบแทนด้ วยความเป็ นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้ าที ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบตั งิ าน

10

7. จัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทีเหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุน
สํารองเลี 1ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นต้ น
8. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางสือสาร เสนอแนะและร้ องทุกข์เกียวกับการทํางาน ซึง ข้ อเสนอ
ต่างๆ จะได้ รับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแก้ ไข เพือให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ายและสร้ างความสัมพันธ์อนั
ดีในการทํางานร่ วมกัน
9. จัดหาสิงอํานวยความสะดวกทีจําเป็ นในการปฏิบตั หิ น้ าที รวมทังจั
1 ดสภาพแวดล้ อมการทํางาน
โดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพือเป็ นการส่งเสริ มและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
1.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้ าทีและความรับผิดชอบทีพงึ มีตอ่ ประเทศชาติ ชุมชน
และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน เพือธํารงรักษาไว้ ซงึ สังคมและส่วนรวมทีดี โดยกําหนด
เป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. ไม่ดําเนินธุรกิจทีทําให้ สงั คมเสือมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอืนทีอยูร่ ่วมในชุมชนและ
สังคม
2. ปลูกฝั งจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้ เกิดขึ 1นในบริ ษัทและ
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือง
3. กําหนดให้ มีมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบทีเกิดขึ 1นต่อชุมชนและสังคม อันเนืองมาจาก
การดําเนินงานของบริ ษัท
4. ส่งเสริ มการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้ การสนับสนุนในกิจกรรมทีก่อให้ เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้ างรายได้ และส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้ างงานและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
8. สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีให้ เกิดขึ 1นระหว่างบริ ษัทกับชุมชนและสังคม บนพื 1นฐานของความถูกต้ อง
โปร่งใส เป็ นธรรม
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1.8 สิVงแวดล้ อม
คณะกรรมการบริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบทีมีตอ่ สิงแวดล้ อม โดยมีการกําหนด
เป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. ดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้ านสิงแวดล้ อม โดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสมําเสมอ
2. สร้ างวัฒนธรรมองค์กรและสร้ างจิตสํานึกให้ พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการสิงแวดล้ อม การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง ยืน
3. ส่งเสริ มให้ ความรู้ และฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื องสิงแวดล้ อม
4. ส่งเสริ มระบบการจัดการด้ านสิงแวดล้ อม ตังแต่
1 การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบําบัด
และฟื น1 ฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมอย่าง
ยัง ยืน
5. มีระบบคัดเลือกคูค่ ้ าในห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain) ทีดําเนินธุรกิจเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม
6. ส่งเสริ มการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม
1.9 ภาครั ฐ
คณะกรรมการบริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเป็ นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. ศึกษาและทําความเข้ าใจในกฎหมายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั งิ านและไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็ น
การขัดต่อกฎหมาย
2. ดําเนินการอย่างถูกต้ อง เมือมีการติดต่อทําธุรกรรมกับเจ้ าหน้ าทีหรื อหน่วยงานของรัฐ
3. สร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษัทและภาครัฐในขอบเขตทีเหมาะสม
4. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ ในแต่ละประเทศ
หรื อท้ องถิน
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2. ความขัดแย้ งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. ดําเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์หรื อรายการทีเกียวโยงกันอย่างรอบคอบ เป็ นธรรม
สมเหตุสมผล มีกระบวนการทีโปร่งใสในการอนุมตั เิ ข้ าทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ น
สําคัญ กรรมการบริ ษัทผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทภายใต้ ความถูกต้ องตามกฎหมาย โดยไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการ
ขัดผลประโยชน์กบั บริ ษัท รวมทังไม่
1 มีการเอื 1อประโยชน์ หรื อให้ สิทธิพิเศษแก่บคุ คลใด
3. กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร ต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนและบุคคลทีมีความเกียวข้ อง
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
4. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานซึง อยูใ่ นหน่วยงานทีรับทราบข้ อมูลภายใน ห้ ามทําการซื 1อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กําหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร รวมทังคู
1 ส่ มรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ มีหน้ าที
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง1 ต่อไป
6. ไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูล หรื อความลับของบริ ษัททีตนเองทราบ หรื อได้ รับทราบต่อบุคคล
ภายนอกหรื อผู้ทีไม่เกียวข้ อง
7. การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องเป็ นไปโดยพนักงานของบริ ษัททีมีอํานาจหน้ าที อาจมีการกําหนดชันความ
1
ลับของข้ อมูลตามความสําคัญของข้ อมูล และการให้ ข้อมูลต้ องอยูใ่ นกรอบของหน้ าทีและความรับผิดชอบที
ได้ รับมอบหมาย
3. การเลีย งรั บรอง การรั บ หรื อการให้ ของขวัญ
คณะกรรมการบริ ษัทมุง่ หวังให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นไปในทางทีมีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
อย่างไรก็ตาม การเลี 1ยงรับรอง การรับ หรื อการให้ ของขวัญ หรื อการรับการเลี 1ยงรับรอง ตามธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบตั ิ เพือรักษาไว้ ซงึ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน เป็ นสิงอันควรปฏิบตั ิตามความเหมาะสม โดย
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. ไม่รับ หรื อให้ ของขวัญ ของกํานัล การเลี 1ยงรับรอง ทีอาจทําให้ เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่าง
หนึง อย่างใด หากจําเป็ นต้ องรับหรื อให้ ของขวัญ ของกํานัล การเลี 1ยงรับรอง ตามประเพณีทีมีมลู ค่าเกินกว่า
ปกติวิสยั ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาตามลําดับ
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2. กรณีได้ รับมอบหมาย หรื อได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาให้ ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก
อาจรับเงิน สิงของหรื อของขวัญได้ ตามหลักเกณฑ์หรื อมาตรฐานภายนอกนันกํ
1 าหนดและใช้ เป็ นการทัว ไป เช่น
การได้ รับของขวัญ ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็ นต้ น
3. กรณีทีตวั แทน คูส่ ญ
ั ญา หุ้นส่วน หรื อผู้อืนใด ทีต้องการให้ ของขวัญ ของกํานัล หรื อการเลี 1ยง
รับรองในนามของบริ ษัท ต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากบริ ษัทก่อน
4. ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ทีเกียวข้ องในเรื องเหล่านี 1 ควรจะอยูภ่ ายใต้ งบประมาณทีเหมาะสม
4. การต่ อต้ านการทุจริต การคอร์ รัปชัVน
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ต่อต้ านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน โดยกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. สร้ างจิตสํานึก ค่านิยม ทัศนคติให้ แก่พนักงานในการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้ วย
ความซือสัตย์ สุจริ ต
2. จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
การใช้ อํานาจให้ เหมาะสม เพือป้องกันมิให้ พนักงานทุจริ ตหรื อมีส่วนเกียวข้ องกับการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน
ต่างๆ
3. ห้ ามกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้ อง หรื อยอมรับซึง
ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อืนใด สําหรับตนเองหรื อผู้อืนทีสอ่ ไปในทางจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
หน้ าทีในทางทีมิชอบ หรื ออาจทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
4. ห้ ามกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ให้ หรื อเสนอทีจะให้ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อืนใด
แก่บคุ คลภายนอก เพือจูงใจให้ บคุ คลนันกระทํ
1
าหรื อละเว้ นการกระทําใดทีผิดต่อกฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อ
ตําแหน่งหน้ าทีของตน
5. จัดให้ มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปร่งใสและถูกต้ อง
6. จัดให้ มีชอ่ งทางในการสือสารเพือให้ พนักงานและผู้ทีมีสว่ นเกียวข้ องสามารถทีจะแจ้ งเบาะแสอัน
ควรสงสัย โดยมัน ใจได้ ว่าจะได้ รับการคุ้มครอง และต้ องมีการแต่งตังเจ้
1 าหน้ าทีทีมีหน้ าทีตรวจสอบทุกเบาะแส
ทีมีการแจ้ งเข้ ามา
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5. การไม่ ละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. ดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อบังคับ และข้ อผูกพันตามสัญญาทีเกียวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปั ญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท และไม่นําทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวไป
ใช้ หรื อให้ บคุ คลอืนใช้ โดยมิได้ รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อืน ไม่ละเมิดหรื อนําผลงานของผู้อืนไปใช้ เพือประโยชน์
ส่วนตน เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตหรื อให้ คา่ ตอบแทนแก่เจ้ าของผลงาน
4. ผลงานทีพนักงานได้ สร้ างสรรค์หรื อทีเกิดขึ 1นจากการปฏิบตั หิ น้ าทีให้ ถือเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา
ของบริ ษัท และเมือพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงานแล้ วจะต้ องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวคืนให้
บริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทีเก็บไว้ ในรู ปแบบใด
6. การไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริ ษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. ไม่กระทําการใดๆ หรื อไม่สนับสนุนกิจการทีละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพือนําไปเป็ นส่วนหนึง ในการปฏิบตั งิ าน
3. ไม่จํากัดความเป็ นอิสระหรื อความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื 1อชาติ ศาสนา การเมืองหรื อเรื อง
อืนใด ทังนี
1 1พึงหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อแตกแยก
4. จัดให้ มีชอ่ งทางการสือสาร เพือให้ พนักงานหรื อผู้ทีเชือว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรื อได้ รับการ
ปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมสามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษัท และคําร้ องเรี ยนพึงได้ รับการเอาใจใส่และดําเนินการอย่าง
เป็ นธรรม
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี 1
1. ดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผล
กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คูค่ ้ าและผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้ านความ
ปลอดภัยอย่างสมําเสมอ
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2. สนับสนุนให้ เกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ และมาตรฐาน
การทํางานทีปลอดภัยในการทํางานทีสอดคล้ องตามความเสียง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางาน
สภาพแวดล้ อม วิธีการทํางานทีปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื องมือและอุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยให้ กบั
พนักงาน
3. มีการเตรี ยมความพร้ อมเพือรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน โดยจัดทํา ฝึ กซ้ อมและปรับปรุงแผน
ฉุกเฉินอย่างต่อเนือง ทังนี
1 1เพือป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริ ษัท พนักงาน คูค่ ้ าและ
ผู้เกียวข้ อง
4. สร้ างวัฒนธรรมการทํางานทีปลอดภัยทัว ทังองค์
1 กร ซึง จะช่วยให้ เกิดความปลอดภัยในการ
ทํางานได้ อย่างยัง ยืน
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จรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
1. ความรั บผิดชอบในหน้ าทีV
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี ได้ มีการดําเนินการมา
อย่างต่อเนือง เพือให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปในแนวทางเดียว
กันภายใต้ กรอบจรรยาบรรณ และดํารงตนอยูไ่ ด้ ด้วยความซือสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพือประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท และผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย จึงได้ กําหนดจรรยาบรรณ ดังนี 1
กรรมการบริษัท และผู้บริ หาร
1. ปฏิบตั หิ น้ าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือสัตย์ สุจริ ต โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ
บริ ษัท และประกาศทีเกียวข้ อง
2. ปฏิบตั หิ น้ าทีอย่างเต็มความสามารถ เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท รวมถึงการเข้ าประชุม
ทุกครัง1 ยกเว้ นกรณีทีมีเหตุจําเป็ น
3. ปฏิบตั หิ น้ าทีด้วยความเป็ นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร ไม่มีสิทธิออก
เสียงในเรื องทีตนมีสว่ นได้ เสีย
4. ปฏิบตั หิ น้ าทีโดยดําเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล
โดยยึดถือประโยชน์ของบริ ษัท เพือให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง หลักทรัพย์ของบริ ษัท กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร รวมทังคู
1 ่
สมรสและบุตรทียงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะให้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ องและรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท
รับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ ามกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร ทําการซื 1อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อน
การเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร ต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนและผู้ทีมีความเกียวข้ อง ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
พนักงาน
1. สนับสนุนและให้ ความร่วมมือในการดําเนินกิจการของบริ ษัทอย่างสมําเสมอและปฏิบตั งิ านใน
หน้ าทีทีได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพือให้ เกิดผลดีและความเจริ ญก้ าวหน้ าแก่บริ ษัทและ
พนักงาน
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2. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย ข้ อบังคับเกียวกับการทํางาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที
เกียวข้ อง
3. ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มาติดต่อด้ วยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริ การทีเป็ นเลิศ รักษา
ภาพลักษณ์และชือเสียงของบริ ษัท
4. รักษาความลับทางการค้ าและไม่นําข้ อมูลภายในของบริษัทเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ ามกู้ยืมเงินจากลูกค้ า ผู้เกียวข้ องกับลูกค้ าหรื อผู้ทําธุรกิจกับบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารหรื อสถาบันการเงิน
6. ปฏิบตั ิตามคําสัง อันชอบด้ วยกฎหมายของผู้บงั คับบัญชา
7. ยึดมัน ในการทํางานเป็ นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซงึ กันและกัน เพือประโยชน์
ของบริ ษัทและพนักงาน
8. ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ร่วมงานด้ วยความมีนํ 1าใจและมนุษยสัมพันธ์อนั ดี ไม่กล่าวร้ ายต่อผู้อืนโดยปราศจาก
ความจริ ง รวมทังไม่
1 นําผลงานของบุคคลอืนมาอ้ างเป็ นผลงานตนเอง
9. ปฏิบตั หิ น้ าทีด้วยความตังใจ
1 ซือสัตย์ สุจริ ต ไม่แสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้ สําหรับตนเอง หรื อ
ผู้อืน โดยอาศัยหน้ าทีการงานทีทํากับบริ ษัท
10. ปฏิบตั หิ น้ าทีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสีย
หายต่องาน หรื อทรัพย์สินของบริ ษัท
11. ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยใช้ สิทธิ
ทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลียงการมีสว่ นเกียวข้ องกับกิจกรรมทีไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อขัดต่อความ
สงบเรี ยบร้ อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. การดูแลรั กษาทรั พย์ สินของบริษัท
กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงาน มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ
บริ ษัท และทรัพย์สินภายใต้ การดูแลของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี 1
1. ใช้ ทรัพย์สินในการดําเนินธุรกิจโดยไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคล
ภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้ สญ
ู หาย ชํารุด หรื อนําไปใช้ ในทางทีผิดเสมือน
วิญKูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้ โดยชอบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
3. ดําเนินการให้ มีการประกันภัยในวงเงินทีเพียงพอต่อความเสียหายทีจะเกิดขึ 1นกับทรัพย์สิน
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4. ไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ ทําร้ าย ละเมิด สอดแนม แก้ ไขแฟ้มข้ อมูลของผู้อืน หรื อสร้ างหลักฐานทีเป็ น
เท็จ อันอาจก่อให้ เกิดการโจรกรรมข้ อมูลข่าวสาร และจัดให้ มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีสอดคล้ องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้ อีเมล์และอินเทอร์ เน็ตทีจดั ให้ เพือธุรกิจของบริ ษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นํามาซึง ความเสือม
เสียชือเสียงของบริ ษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ ผ้ อู ืนใช้ รหัสผ่านสําหรับเข้ าใช้ งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริ ษัท
7. ไม่นําทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัทไปทําซํ 1า ดัดแปลงหรื อกระทําการใดๆ เพือประโยชน์สว่ นตัว
หรื อประโยชน์ของผู้อืน โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท
8. รายงานต่อผู้บงั คับบัญชา เมือพบเห็นการกระทําทีเป็ นการละเมิดสิทธิ หรื ออาจนําไปสูก่ าร
ละเมิดสิทธิ หรื อการกระทําทีอาจก่อให้ เกิดข้ อพิพาทเกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท
9. ดูแลให้ มีการจัดเก็บเอกสารทีสําคัญของบริ ษัทให้ ครบถ้ วนตามเวลาทีกฎหมาย หรื อระเบียบที
เกียวข้ องกําหนดและเมือพ้ นช่วงระยะเวลาทีต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ ว พนักงานทีเกียวข้ องต้ องดูแลให้ มีการ
ทําลายด้ วยวิธีทีเหมาะสม
3. การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน
คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียในการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน
เมือพบเรื องทีอาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของพนักงานในบริ ษัท ตลอดจน
พฤติกรรมทีอาจเป็ นปั ญหาและก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท รวมทังการรั
1
บข้ อร้ องเรี ยนในกรณีทีพนักงาน
และผู้มีสว่ นได้ เสียถูกละเมิดสิทธิ หรื อไม่ได้ รับความเป็ นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการทีบริ ษัท
กําหนด
บริ ษัทจะรับฟั งและดําเนินการกับทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็ นธรรม โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรี ยนทีเป็ นระบบและยุตธิ รรม ข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับของบริ ษัท
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน
1. ผู้ร้องเรี ยนสามารถเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะทํ
1 าให้ เกิดความ
ไม่ปลอดภัย หรื อความเสียหาย
2. บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลทีเกียวข้ องไว้ เป็ นความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรี ยน โดย
กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนทีเป็ นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง จะ
ได้ รับความคุ้มครองจากการปฏิบตั ทิ ีไม่เป็ นธรรม อันเนืองมาจากสาเหตุแห่งการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน เช่น รบกวน
การปฏิบตั งิ าน เปลียนตําแหน่งงาน เลิกจ้ าง เป็ นต้ น
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4. การวินิจฉัยข้ อสงสัย
ผู้บงั คับบัญชามีหน้ าทีรับผิดชอบและให้ คําแนะนําแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา เพือให้ รับทราบเข้ าใจ และ
ปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณทีกําหนดไว้ หากจรรยาบรรณทีกําหนดไว้ ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรื อหากยังมี
ข้ อสงสัย ไม่สามารถปฏิบตั ิหรื อตัดสินใจได้ ให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชาตามลําดับขัน1 ในกรณีทีมีข้อขัดแย้ ง
ให้ ถือคําวินิจฉัยของกรรมการผู้จดั การ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นทีสิ 1นสุด
--------------------------------------------หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (ฉบับปรับปรุงครัง1 ที 1) ฉบับนี 1 ออกมาใช้ บงั คับแทนฉบับทีได้ รับ
อนุมตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง1 ที 7 / 2545 เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2545 โดยได้ รับอนุมตั จิ าก
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง1 ที 1 /2557 เมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 และให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
1 วนั ที
20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้ นไป

