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หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งถือเปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาและสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน นอกเหนือจากการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน เพื่อ
นําไปสูการประกอบธุรกิจท่ีสามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการท่ีดี โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบ
ธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม และ
พัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม และสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดทําคูมือ “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี” ฉบับปรับปรุงใหม ให
สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code 
for listed companies 2017) เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

o นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
o หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 8 หลักปฏิบัติ 
o จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
o จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 

และกําหนดใหมีการทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  เปนประจําทุกป อยางนอยปละ 1 
ครั้ง เพ่ือพัฒนาใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมอยางตอเนื่อง และทันสมัยตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นวาการมีระบบบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนมี
การถวงดุลอํานาจ และระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไปกับการเคารพสิทธิและ
ความเทาเทียมกันของผูถือหุนและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย จะเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยเสริมสรางใหองคกรมี
ภูมิคุมกันท่ีดีและสรางความเจริญเติบโตอยางสมดุลและย่ังยืนในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัท  จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพ่ือใหกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และ
พนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.  กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มุงมั่นท่ีจะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท 

2.  กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซื่อสัตย สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ 

3.  ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัท  มีการกําหนดอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะ และผูบริหารอยางชัดเจน 

4.  ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงการ
มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตองเชื่อถือได 

5.  ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา ตราบเทาท่ีไม
กระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท 

6.  ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของ ของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

7.  ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

8.  มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการรับฟง
และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งที่ดีท่ีสุดอยูเสมอ 

9.  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม ตลอดจน
มุงมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

10.  ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เคารพตอกฎหมาย และสิทธิ
มนุษยชน 

11.  ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชนของ
บริษัทเปนท่ีต้ัง 
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ 
 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรที่สราง
คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกร เพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย โดยกําหนดยุทธศาสตรและทิศทางการดําเนินธุรกิจท้ังใน
ปจจุบันและในระยะยาว กําหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกํากับดูแลใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไป
อยางโปรงใส เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหองคกรสูความย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 1.1 
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดใหมีการทบทวนทุกป  

แนวปฏิบัติ 1.  กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัท โดยจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ เพื่อรวมกันกําหนด
ทิศทางองคกรผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ระดับสูงเปนประจําทุกป  

 2.  กําหนดใหมีการทบทวนวัตถุประสงค และเปาหมาย ตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อติดตามให
ฝายจัดการปฏิบัติตามแผนงานใหเปนไปตามทิศทางและกลยุทธองคกร  

 3.  จัดใหมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝายจัดการอยางอิสระ เพื่อกําหนดกรอบ
ทิศทางองคกร และเตรียมพรอมเพื่อรองรับสถานการณท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  

 4.  ใหคําแนะนํา ขอคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการบริษัท เพื่อใชในการจัดทําแผนงานท่ี
ชัดเจน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
บริษัท  

 5.  สื่อสารนโยบาย เปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานใหพนักงานทุกระดับท่ัวท้ังองคกร
รับทราบ 

  -  ผูบริหาร : ผานการประชุม 
  -  พนักงาน : ผานการประชุม / ประชาสัมพันธ  
 6.  มีการติดตามและประเมินผล โดยกําหนดใหฝายจัดการรายงานผลการดําเนินงานผานคณะ

กรรมการบริหาร เปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส 

หลักปฏิบัติ 1.2  
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการสรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรในทุกๆ ดาน สงเสริมและ

สนับสนุนใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการท่ีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบใน
ระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม และ
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พัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางมูลคา
ใหแกกิจการอยางยั่งยืน 

แนวปฏิบัติ  1.  กําหนดความสําเร็จของการดําเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยพิจารณา
และอนุมัติการกําหนดนโยบายการจัดการดานส่ิงแวดลอม นโยบายดานความรับผิดชอบตอ
สังคม 

 2.  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการสรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรท่ียึดมั่นใน
จริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเปนแบบอยางในฐานะผูนําในการดําเนินการ
และปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 3.  คณะกรรมการบริษัทมีการจัดใหมีนโยบายสําหรับกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ท่ี
แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร โดยใหมีการจัดทําและ
พิจารณาอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 

 4.  คณะกรรมการบริษัทมีการกํากับดูแลใหมีการส่ือสารเพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนเขาใจ มีกลไกเพียงพอท่ีเอื้อใหมีการปฏิบัติจริงตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติเปนประจํา 

 5.  การปรับตัวภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทเฝาระวังและติดตามขาวสาร
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอื่นท่ีอาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของบริษัท โดยกําหนดกลยุทธและผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจให
สอดคลองกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได สงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนหนึ่งใน
วัฒนธรรมของบริษัท และมีการจัดการความเสี่ยง ท่ีอาจสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคและกลยุทธของบริษัท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทํา
หนาท่ีกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  

หลักปฏิบัติ 1.3  
คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีดูแลใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

รับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตตอบริษัท และดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท 
ประกาศท่ีเกี่ยวของ และมติท่ีประชุมผูถือหุน  

แนวปฏิบัติ 1.  กรรมการบริษัทและผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต 
โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ และขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหบริษัทมีระบบหรือกลไกอยางเพียงพอท่ีจะมั่นใจไดวาการ
ดําเนินงานของบริษัท เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน ตลอดจนนโยบาย
หรือแนวทางท่ีไดกําหนดไว รวมท้ังมีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานท่ีสําคัญใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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หลักปฏิบัติ 1.4  
คณะกรรมการบริษัทเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ัง

กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการ และฝายจัดการอยางชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให
กรรมการผูจัดการ และฝายจัดการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย  

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ชวยกล่ันกรองงานท่ีสําคัญเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท 

 2.  คณะกรรมการบริษัทจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย โดยระบุ
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติหนาท่ีของ
กรรมการทุกคน และกําหนดใหมีการทบทวนกฎบัตรเปนประจําอยางนอยปละครั้ง 

 3.  คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบใหแกฝายจัดการ และกําหนดให
มีการติดตามงานที่มอบหมาย 

  1)  รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับอนุมัติ  
  2)  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 
  3)  คูมืออํานาจดําเนินการหรือระเบียบอนุมัติ โดยจัดใหมีการทบทวนเปนประจําทุกป  
 

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2.1  
คณะกรรมการบริษัทกําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (objectives) เปนไป

เพ่ือความย่ังยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีสอดคลองกับการสรางคุณคาใหบริษัท ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย 
และสังคมโดยรวม 
แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลใหมีวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก (objectives) ท่ี

ชัดเจน เหมาะสมสามารถใชเปนแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) 
และสื่อสารใหทุกคนในองคกรขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธ
กิจ และคานิยมของบริษัทท่ีสะทอนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 2.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีสามารถสรางคุณคาใหแก
บริษัท ผูมีสวนไดเสีย และสังคมควบคูกันไป โดยพิจารณาถึง 

  1)  สภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ รวมท้ังการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช อยางเหมาะสม 

  2) ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 
  3) ความสามารถในการแขงขัน ความชํานาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ  
 3.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการส่ือสาร และเสริมสรางใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก

ของบริษัทอยูในจิตสํานึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 
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หลักปฏิบัติ 2.2  
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมั่นใจวา วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธในระยะกลาง และ/หรือ 

ประจําปของบริษัท นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช
อยางเหมาะสม ปลอดภัย 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหการจัดทํากลยุทธและแผนงานประจําปสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และเปาหมายหลักของบริษัท โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมของบริษัท ตลอดจน
โอกาสและความเสี่ยงท่ียอมรับได และสนับสนุนใหมีการจัดทําหรือทบทวนวัตถุประสงค 
เปาหมาย และกลยุทธอยางสม่ําเสมอ  

 2.  คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหการกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําป มีการวิเคราะห
สภาพแวดลอม ปจจัยความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซ
อุปทาน รวมถึงปจจัยท่ีอาจมีผลตอการบรรลุเปาหมายหลักของบริษัท  

  1)  ระบุวิธีการ กระบวนการ ชองทางการมีสวนรวม หรือ ชองทางการส่ือสารระหวางผูมีสวน
ไดเสียกับบริษัทอยางชัดเจน  เพื่อใหบริษัทเขาถึงขอมูล หรือความตองการของผูมีสวนได
เสียแตละกลุมไดอยางถูกตองใกลเคียงมากที่สุด 

  2)  ระบุผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของของบริษัท ท้ังภายในและภายนอก  
  3)  ระบุความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย เพื่อนําไปวิเคราะหผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตอบริษัท

และผูมีสวนไดเสีย โดยจัดลําดับความสําคัญมาดําเนินการใหเกิดผล  
 3.  คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการสงเสริมการสรางนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใชในการสรางความสามารถในการแขงขัน และตอบสนองความตองการของผูมี
สวนไดเสีย โดยอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 4.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปาหมาย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจและศักยภาพของบริษัท ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ใหสอดคลองกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 

 5.  คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการสื่อสารวัตถุประสงค เปาหมายและแผนงานประจําป 
ท่ัวท้ังองคกร 

 6.  คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดําเนินงานท่ี
เหมาะสม และติดตามการดําเนินการตามแผนงานประจําป  

 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล  

หลักปฏิบัติ 3.1  
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ท้ังในเรื่องขนาด 

องคประกอบ สัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระ ท่ีเหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมาย
หลักท่ีกําหนดไว 
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แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการ
บริษัทท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท่ี
เปนประโยชนกับบริษัท ไมจํากัดเพศ มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีกรรมการ
บริษัทท่ีไมไดเปนผูบริหารอยางนอย 1 คน ท่ีมีประสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ี
บริษัทดําเนินธุรกิจอยู  

 2.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจํานวนกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับขนาด ประเภท และความ
ซับซอนของธุรกิจ 

 3.  คณะกรรมการบริษัทมีสัดสวนระหวางกรรมการบริษัทท่ีเปนผูบริหารและกรรมการบริษัทท่ีไม
เปนผูบริหาร สะทอนอํานาจท่ีถวงดุลกันอยางเหมาะสม โดยสวนใหญเปนกรรมการบริษัทท่ีไม
เปนผูบริหารท่ีสามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ มีจํานวน
และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังดูแลให
กรรมการอิสระทํางานรวมกับคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดไดอยางมีประสิทธิภาพและแสดง
ความเห็นไดอยางอิสระ 

 4.  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการบริษัท ท่ีมีความหลากหลาย และขอมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือหุน จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และ
การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไวในรายงานประจําป และบน
เว็บไซตของบริษัท  

หลักปฏิบัติ 3.2  
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเปนประธานกรรมการบริษัทและดูแลใหมั่นใจวาองคประกอบ

และการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ 

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาประธานกรรมการบริษัทตองเปนกรรมการอิสระ 
 2.  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบแยกจากกัน

อยางชัดเจน เพื่อไมใหคนใดคนหน่ึงมีอํานาจโดยไมจํากัด ดังนี้ 
  1)  ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหนาท่ีอยาง

นอยครอบคลุมในเรื่องดังตอไปน้ี 
  (1) เปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุน 
  (2)  เปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
  (3)  เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน 
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  (4)  เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยหารือกับกรรมการผูจัดการ และมีมาตรการท่ีดูแลเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุ
เปนวาระการประชุม  

  (5) กํากับ ติดตาม ดูแลใหมั่นใจไดวา การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ บริษัทเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

  (6)  ดูแลใหมั่นใจวากรรมการบริษัททุกคนมีสวนรวมในการสงเสริม วัฒนธรรมองคกรท่ีมี
จริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

  (7)  จัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอ ท่ีฝายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการบริษัท
จะอภิปรายประเด็นสําคัญอยางรอบคอบ สงเสริมใหกรรมการบริษัทมีการใชดุลพินิจ
ท่ีรอบคอบ ใหความเห็นไดอยางอิสระ 

  (8) เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการบริษัทท่ีเปนผูบริหารและกรรมการ
บริษัทท่ีไมเปนผูบริหาร และระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ 

  2)  กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
 3.  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการเปนบุคคลคนเดียวกัน บริษัทมี

มาตรการดังนี้ 
  1)  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจัดการมีสวนไดเสีย จะตองออกจาก

หองประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ันๆ 
  2)  รองประธานกรรมการบริษัททําหนาท่ีประธานท่ีประชุมแทน หากไมมีรองประธาน

กรรมการบริษัทหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหเลือกกรรมการบริษัททานใดทาน
หนึ่งทําหนาที่ประธานท่ีประชุมแทนในวาระนั้น 

 4.  คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดจํานวนปในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ในกรณีท่ี
กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่องเกิน 9 ปนับจากวันท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความ
จําเปนดังกลาว 

 5.  คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย  เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง
กลั่นกรองขอมูล และเสนอแนวทางการดําเนินการเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

 6.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งท่ีกรรมการบริษัทแตละ
ทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย  
ทุกชุด  

หลักปฏิบัติ 3.3  
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการท่ีโปรงใสและชัดเจน 
เพ่ือใหไดคณะกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบท่ีกําหนดไว 



11 
 

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา  
 2.  คณะกรรมการสรรหาจัดใหมีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคล 

เพื่อใหไดกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติ มีความรูความชํานาญท่ีเหมาะสม  
 3.  คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปน

กรรมการบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3.4  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสรางและอัตราคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและ

จูงใจใหคณะกรรมการบริษัทนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยเสนอโครงสราง
และอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทใหผูถือหุนเปนผูอนุมัติ  

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 2.  คาตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคลองกับภาระหนาท่ี    และความรับผิดชอบ (account-

ability and responsibility) ของกรรมการบริษัทแตละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ี
อยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน  

 3.  ผูถือหุนเปนผูอนุมัติโครงสรางและอัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชนอื่น 
 4.  คณะกรรมการบริษัทเปดเผยนโยบายและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

ท่ีสะทอนถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละคน  

หลักปฏิบัติ 3.5  
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหกรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและจัดสรร

เวลาอยางเพียงพอ   

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีคูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหกรรมการบริษัทเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตน  

 2.  คณะกรรมการบริษัทมีการเปดเผยการดํารงตําแหนงอื่นของกรรมการบริษัท  
 3.  ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยตรง

หรือโดยออมในกิจการอื่นท่ีมีความขัดแยง หรือสามารถใชโอกาสหรือขอมูลของบริษัทเพื่อ
ประโยชนของตน ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบ  

 4.  กรรมการบริษัทแตละคนควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีขึ้นในรอบป ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 

 5.  คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นวาความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการ
บริษัทแตละคนนั้นไมไดขึ้นอยูกับจํานวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทดํารงตําแหนง ดังนั้น บริษัท
จึงไมไดกําหนดหลักเกณฑในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
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หลักปฏิบัติ 3.6  
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท

ยอยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแตละแหง  

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอยซึ่งรวมถึง 
 1)  การแตงต้ังบุคคลไปเปนกรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย 

ทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทท่ีรวมลงทุนเปนผูพิจารณากรรมการบริษัทหรือผูบริหาร
ในกลุมท่ีมีความรู  ความสามารถและมีความชํานาญในธุรกิจนั้นเขาไปเปนตัวแทนใน
ฐานะผูรวมทุนหรือตามสัญญารวมทุน  

 2)  กําหนดขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเปนตัวแทนของบริษัทตามขอ 1) 
และใหตัวแทนของบริษัทดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอย  และใน
กรณีท่ีบริษัทยอยมีผูรวมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดนโยบายใหตัวแทน 
ทําหนาท่ีอยางดีท่ีสุดเพื่อผลประโยชนของบริษัทยอย และใหสอดคลองกับนโยบายของ
บริษัทแม  

 3)  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํา
รายการตางๆ เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ  

 4)  การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
กัน การไดมา หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอื่นท่ีสําคัญ การเพิ่มทุน การ
ลดทุน การเลิกบริษัทยอย เปนตน 

 2.  การเขารวมลงทุนในกิจการอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลใหมีการจัดทํา
สัญญารวมทุน (Shareholders’ Agreement) หรือขอตกลงอ่ืน เพื่อใหเกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การ
ติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัทไดตาม
มาตรฐาน และกําหนดเวลา 

 

หลักปฏิบัติ 3.7 
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีประจําปของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย โดยนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี 

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยป
ละ  1  ครั้ง 

 2.  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน ประเมินผลท้ังคณะ
ประเมินผลรายบุคคล และเปดเผยผลการประเมินไวในรายงานประจําป 

 3.  คณะกรรมการบริษัทนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 
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หลักปฏิบัติ 3.8  
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหกรรมการบริษัทแตละคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการบริษัททุก
คนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรู  สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

แนวปฏิบัติ 1.  บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทใหม จะไดรับการปฐมนิเทศ 
 -  แนะนําขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  
 -  ทิศทางการดําเนินธุรกิจ  (วัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร) 
 -  บทบาทหนาท่ี คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่นของกรรมการบริษัท  
 2.  กรรมการบริษัทจะไดรับการพัฒนาความรูและการอบรมท่ีจําเปนอยางตอเนื่อง และเปดเผย

ไวในรายงานประจําป 
 3.  คณะกรรมการบริษัทควรมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และ

สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ รวมท้ังไดรับทราบขอมูลท่ีเปนปจจุบันอยาง
สม่ําเสมอ 

หลักปฏิบัติ 3.9  
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เปนไปดวยความเรียบรอย 

สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปน และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูและประสบการณท่ีจําเปน และเหมาะสมตอการ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา 
เพื่อใหกรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเขารวมประชุม  

 2.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดจํานวนครั้งของการประชุมไมนอยกวา  6  ครั้งตอป  
 3.  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีกลไกใหกรรมการบริษัทและฝายจัดการเสนอเรื่องท่ีเปน

ประโยชนตอบริษัทเขาสูการประชุม  
 4.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการบริษัท 

เปนการลวงหนาอยางนอย  7  วัน  กอนวันประชุม  
 5.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการและผูบริหารเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสารสนเทศ รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเกี่ยวของกับปญหา
โดยตรง  

 6.  คณะกรรมการบริษัทเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการ
บริษัท หรือผูบริหารอื่นท่ีไดรับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ี
จําเปนคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพ
ภายนอกโดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 
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 7.  คณะกรรมการบริษัทจัดใหกรรมการบริษัทท่ีไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุม ระหวาง
กันเอง ตามความจําเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจโดย
ไมมีฝายจัดการรวมดวยและควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย 

 8.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีเลขานุการบริษัท โดยมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องท่ีจะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  

 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1  
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง  ใหมีความรู 

ความสามารถ ประสบการณ และคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย  

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาหรือมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหา
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

 2.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหกรรมการผูจัดการดูแลใหมีผูบริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม  
 3.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง รวมท้ังกํากับดูแลใหมีแผน

สืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เพื่อเปนการเตรียมสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการ
และผูบริหารระดับสูง และรายงานแผนสืบทอดตําแหนงตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ 
อยางนอยปละ  1  ครั้ง 

 4.  คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงไดรับ
การอบรมและพัฒนา  เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

 5.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงมีหนาท่ีรายงานการ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหรือผูบริหารของบริษัทอื่นตอประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ  โดยรายงานผานเลขานุการบริษัท  

หลักปฏิบัติ 4.2  
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ  1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ  
 -  ผลประโยชนระยะสั้น เชน เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบําเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ  
 -  ผลประโยชนระยะยาว เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ  ESOP  
 2.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเปน

ผูสื่อสารกับกรรมการผูจัดการเพ่ือรับทราบผลการประเมิน ดังนี้ 
 -  ผลการดําเนินงานในรอบป เปรียบเทียบกับเปาหมายและผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 
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 -  สภาพคลองทางการเงินของบริษัท  สภาวะเศรษฐกิจ  เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภท
เดียวกัน 

 3.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหกรรมการผูจัดการประเมินผูบริหารระดับสูง และบุคลากร
ของบริษัทใหสอดคลองกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หลักปฏิบัติ 4.3  
คณะกรรมการบริษัทเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนท่ีอาจมีผลกระทบตอการบริหารและ

การดําเนินงานของบริษัท 

แนวปฏิบัติ  1. บริษัทไมมีขอตกลงของผูถือหุนท่ีเปนอุปสรรคตอการทําหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

หลักปฏิบัติ 4.4  
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรู ทักษะ ประสบการณ

และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูติดตามดูแลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในเรื่อง
ดังตอไปน้ี 

 -  โครงสรางองคกรและคาตอบแทนท่ีเหมาะสม  
 -  แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ 
 2.  คณะกรรมการบริษัทใหมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลใหพนักงานมีการออมอยาง

เพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ 
 

หลักปฏิบัติ 5 การสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1  
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับ

การสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูท่ีเกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคามาตรฐานสินคา บริการ หรือ
กระบวนการทํางาน เชื่อมโยงเขากับแนวทางและกลยุทธของบริษัท 

 2.  คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปจจัยแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลง  รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการผลิต  กระบวนการทํางาน  การรวมพัฒนา
นวัตกรรมกับคูคา  เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน 

หลักปฏิบัติ 5.2  
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม ไมละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย เพื่อเปนแนวทางใหทุกสวนงานในองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค 
เปาหมายหลักท่ีเปนไปดวยความยั่งยืน  และสะทอนอยูในแผนดําเนินการ  (Operation Plan)  
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แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคํานึงถึง
สิทธิตามกฎหมายหรือขอตกลงท่ีมีกับบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาว ไดรับการ
คุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม  ตลอดจนคํานึงถึง ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ไมลวงละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน 

 2.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเปนสวนหนึ่ง
ของรายงานประจําป 

 3. คณะกรรมการบริษัทดําเนินการใหมีชองทางและขั้นตอนท่ีผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถ
รายงานหรือรองเรียนในเร่ืองท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงาน
ทางการเงินหรือเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม 

 4.  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกปองคุมครองพนักงาน หรือ 
ผูแจงเบาะแส ในเรื่องท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท หรือเรื่องท่ีไมไดรับความเปน
ธรรม โดยบริษัทไดกําหนดไวใน จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 

หลักปฏิบัติ 5.3  
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อความยั่งยืน 

แนวปฏิบัติ  1.  ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

 2.  สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 3.  สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดลอม 
 4.  สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ต้ังแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีมาตรการ

บําบัดและฟนฟู การทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 5.  มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทานท่ีดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 6.  สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

หลักปฏิบัติ 5.4  
คณะกรรมการบริษัทมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ

ดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของบริษัท 
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แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเพียงพอตอ
การดําเนินธุรกิจ 

 2.  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1  
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  สอดคลอง

กับกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทจัดใหกรรมการบริษัทมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีสําคัญใน
การดําเนินธุรกิจ  

 2.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดําเนินการในเรื่องตอไปน้ี 
 - กําหนดนโยบาย และจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
 - สงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมสําคัญของบริษัท  
 - บริษัทมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัย

ลวงหนา  
 - ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 3.  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนเปนหนวยงานหนึ่งภายในบริษัท 

โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองตอไปน้ี 
 - สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  
 - ทบทวนและกําหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยใหความสําคัญกับความผิดปกติท่ีมี

นัยสําคัญ 

หลักปฏิบัติ 6.2  
คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและเปน

อิสระ 

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการบริษัทอยาง
นอย 3 คน ซึ่งทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหนาท่ีตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 2.  คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนง ขอบเขตอํานาจหนาท่ี เพื่อแบงแยกบทบาทหนาท่ีไวอยางชัดเจน 
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หลักปฏิบัติ 6.3  
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นได

ระหวางบริษัท กับกรรมการบริษัท ฝายจัดการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรใน
ทรัพยสิน ขอมูลและโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัท 

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการ
กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ ( confidentiality) การรักษาความ
นาเชื่อถือ (integrity) และความพรอมใชของขอมูล (availability) รวมท้ังการจัดการขอมูลท่ี
อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย   (market sensitive information)  นอกจากน้ี  
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย 

 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชน รวมทั้งดูแลใหมีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อใหการทํารายการดังกลาวเปนไปตาม
ขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูล ตามท่ีกฎหมายกําหนดและเปนไปเพื่อ
ผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 

 3.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทรายงานการมีสวนไดเสีย กอนการพิจารณา
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไวในรายงานการประชุม โดยกรรมการ
บริษัทท่ีมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ัน  

หลักปฏิบัติ 6.4  
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชั่น  โดยจัดทํานโยบายตอตานการ

คอรรัปชั่น  และขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น   โดยสื่อสารใหทุกระดับของบริษัทและตอ
บุคคลภายนอก  

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมี คูมือนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและขอปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชัน่ เปนลายลักษณอักษร ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน 
มีหนาท่ีปฏิบัติตาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมและปลูกฝงใหกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

 2.  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการเปดเผย ประชาสัมพันธใหสาธารณชนรับทราบถึงนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั่น รวมท้ังชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนผานเว็บไซต และ
รายงานประจําปของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 6.5 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียน และการดําเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส  
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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 และกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ  

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู 
ทักษะ และประสบการณท่ีเหมาะสมกับหนาท่ี ความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ  โดย
บุคลากรดังกลาวหมายรวมถึง กรรมการผูจัดการ ผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน 
ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธและผูเกี่ยวของ 

 2.  การใหความเห็นชอบการเปดเผยขอมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทไดมีการ
จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน  

 3.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหการเปดเผยขอมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจําป แบบ 
56-1 สามารถสะทอนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยางเพียงพอ คําอธิบายและการ
วิเคราะหของฝายจัดการ  (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A)  เพื่อ
ประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจําป  

 4.  การเปดเผยขอมูลรายการใดท่ีเกี่ยวของกับกรรมการบริษัท และผูบริหาร บริษัทไดปฏิบัติและ
เปดเผยตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

หลักปฏิบัติ 7.2  
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้  

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหฝายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของ
บริษัท เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ  หากเริ่มมีสัญญาณบงชี้ถึงปญหา
สภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี คณะกรรมการบริษัทรวมกับฝาย
จัดการหาวิธีการแกไขโดยเร็ว 

 2.  การอนุมั ติการทํารายการใด  ๆ  หรือการเสนอความเห็นให ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ  
คณะกรรมการบริษัทมั่นใจวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเนื่องในการ
ดําเนินกิจการ  สภาพคลองทางการเงิน  หรือความสามารถในการชําระหนี้ 



20 
 

หลักปฏิบัติ 7.3  
ในภาวะท่ีบริษัทประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมั่นใจวา  บริษัทมีแผนหรือ

กลไกอ่ืนในการแกไขปญหา โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย  

แนวปฏิบัติ  1.  บริษัทประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูล กรณีท่ีบริษัทประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการติดตาม
ดูแลอยางใกลชิด  

 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหบริษัทกําหนดแผนการแกไขปญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความ
เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย รวมถึงเจาหนี้ ตลอดจนติดตามการแกไขปญหา โดยฝายจัดการ
ตองรายงานอยางสม่ําเสมอ 

 3.  คณะกรรมการบริษัทมั่นใจวา  การพิจารณาตัดสินใจในการแกไขปญหาเปนไปอยางสมเหตุ 
สมผล  

หลักปฏิบัติ 7.4  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม  

แนวปฏิบัติ 1.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 
นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ท้ังนี้ อาจ
เปดเผยขอมูลดังกลาวไวในรายงานประจําป  

 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหขอมูลท่ีเปดเผยเปนเรื่องสําคัญและสะทอนการปฏิบัติท่ีจะนําไปสู
การสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5  
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ทํา

หนาท่ีสื่อสารกับผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย นักลงทุน นักวิเคราะห หรือสื่อมวลชน อยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และ
ทันเวลา  

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนผูมีความ
เขาใจธุรกิจของบริษัทเปนผูส่ือสารและเปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอกในชองทางท่ีเหมาะสม 

 2.  คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพันธ  

หลักปฏิบัติ 7.6  
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 
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แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทาง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท  

 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน 

หลักปฏิบัติ 8.1  
คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ไมมีการ
กระทําใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาท่ีดูแลผลประโยชน
ของผูถือหุนอยางเปนธรรม  ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปน 
ผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ท้ังท่ีเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุน
ประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ท้ังสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศ
อยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  เพื่อกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอบริษัท 

 2.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนไปตามขอบังคับของบริษัท 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือบอก
กลาวนัดประชุม 

 3.  คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 

 4.  คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามท่ีเกี่ยวของกับการประชุมเปนการ
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน  

 5.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนมีขอมูลท่ีถูกตอง 
ครบถวน พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของ โดยจัดทําเปนฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุม 

 6.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุน โดยบริษัทสง
หนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณา
ลวงหนา ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 7.  คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  โดยหุน
ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน เทากับหน่ึงหุนตอหนึ่งเสียง 

 

 8.  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ี 
ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 
1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 
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หลักปฏิบัติ 8.2  
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส  มีประสิทธิภาพ  และ  

ผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน 

แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกของผูถือหุน 
 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลไมใหมีการกระทําใดๆ ท่ีเปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน 
 3.  คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน  
 4.  คณะกรรมการบริษัทกําหนดแนวทางในการประชุมผูถือหุน ไวดังนี ้
 1)  ประธานกรรมการบริษัทเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน 
 2)  ไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไมไดแจงเปนการลวงหนา 
 3)  กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดยอย ผูบริหารสูงสุดทางดานบัญชีและการเงิน 

และผูบริหารท่ีเกี่ยวของ ตองเขารวมการประชุม  
 4)  กอนเริ่มการประชุมมีการแจงจํานวนและสัดสวนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง 

และผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 
 5)  วาระการเลือกต้ังกรรมการบริษัท จัดใหมีการลงมติเปนรายบุคคล 
 6)  วาระคาตอบแทนกรรมการบริษัท ใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัติ 
 7)  มีการใชบัตรลงคะแนน รวมท้ังมีบุคคลท่ีเปนอิสระเปนสักขีพยานในการนับคะแนน 

หลักปฏิบัติ 8.3  
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหการเปดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเปนไปอยาง

ถูกตองและครบถวน  
แนวปฏิบัติ  1.  คณะกรรมการบริษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผูถือหุน พรอมผลการลง 

คะแนนในแตละวาระภายในวันทําการถัดไป ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และบนเว็บไซตของบริษัท 

 2.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกการชี้แจง
ขั้นตอน การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารท่ีมาประชุม
และลาประชุม ผลการลงคะแนนในแตละวาระ พรอมคําถาม คําตอบ และเปดเผยตอ
สาธารณชนบนเว็บไซตของบริษัท 

 3.  คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดสงสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
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ในการดําเนินธุรกิจ 
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จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
 

1. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 
1.1 ผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะสงเสริมความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย  ในการสรางเสริมผล
การดําเนินงานของบริษัท โดยสงเสริมใหเกิดความรวมมือและดูแลผูมีสวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่ง
ผูมีสวนไดเสียของบริษัท ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดลอม และภาครัฐ 

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เพื่อสรางผลตอบแทนท่ีดี
ใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของ และปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม 
2.  ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน อัน

จะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
3.  มีการพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนแกผูถือหุนอยางเหมาะสม 
4.  รายงานสารสนเทศสําคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน ทั้งสารสนเทศที่รายงาน

ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวของ โดยไมกระทํา
การใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท 

5.  จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําป 
6.  เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ

การพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
7.  เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เก่ียวของกับการประชุมเปนการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน 
8.  เผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวัน

ประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม 
9.  อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหุน โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไมเปนอุปสรรคในการเขา

รวมประชุมของผูถือหุน รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผูอื่น
มารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

10. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผยขอมูลอยาง
ครบถวน 

11. ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัท เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการ
แสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
 

1.2 ลูกคา 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักวาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกคาเปนกุญแจสําคัญ อันนําไปสู

ความสําเร็จของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ดําเนินธุรกิจดานผลิต จําหนายสินคา และบริการ ที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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2.  ดําเนินธุรกิจดวยความมุงมั่น พัฒนาสินคาและบริการ คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพิ่มคุณคาใหแกสินคาและ
บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจโดยไมปดบัง
หรือบิดเบือนขอเท็จจริง 

3. ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของ
ลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ 

4. ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมสุจริตจากลูกคาทั้งทางตรงและ
ทางออม 

5. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบแจงลูกคาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกัน
หาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

6.  จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียน พึงไดรับการเอาใจใส
และดําเนินการอยางเปนธรรม 
 

1.3 คูคา 
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยกําหนดเปน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทานท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบนพื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรมเสมอ
ภาค และเคารพซึ่งกันและกัน 

2.  รักษาความลบัหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคาไมนาํไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ 
3.  สรางสัมพนัธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน แลกเปล่ียนความรู รวมกันพัฒนาและเพิ่มคุณคาใหแกสินคา

และบริการ เพื่อการเจริญเติบโตรวมกัน 
4.  ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบเจรจากับคูคาเปน

การลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
5.  ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด 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. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขตางๆ ที่ตกลงกันอยางเครงครัด 
3. บริหารงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ที่ดี 
4. เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา 
5. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ใหรีบแจงใหเจาหนี้ทราบเปนการลวงหนา เพื่อรวมกัน

หาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
 

1.6 พนักงาน 
คณะกรรมการบริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จของบริษัท โดยกําหนด

เปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน ตลอดจนไม
เปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอกหรือผูไมเก่ียวของ 

2.  ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัท 
3.  สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ 

ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอ่ืนใดที่ไมไดเก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน  
4.  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม แลกเปล่ียนความรู เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร

อยางทั่วถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน 
5. สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาบริษัท 
6. ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ความรับผิดชอบและผลการ

ปฏิบัติงาน 
7. จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสํารอง 

เลี้ยงชีพ  สหกรณออมทรัพย เปนตน 
8. เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะ และรองทุกข เก่ียวกับการทํางาน ซึ่งขอเสนอตางๆ จะ

ไดรับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางาน
รวมกัน 

9. จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่   รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมการทํางาน  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. กําหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานของบริษัท 

4. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น 
5. รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน 
6. ใหการสนับสนุนในกิจกรรมท่ีกอใหเกิดสาธารณประโยชน 
7. สรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจางงานและผลิตภัณฑชุมชน 
8. สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอง โปรงใส 

เปนธรรม 
 

1.8 สิ่งแวดลอม 
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอสิ่งแวดลอม โดยกําหนดเปนนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 

2. สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบใน
การจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

3. สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเร่ืองสิ่งแวดลอม 
4.  สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีมาตรการบําบัดและฟนฟู 

การทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
5.  มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทานท่ีดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
6. สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

1.9 ภาครัฐ 
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานและไมดําเนินการใดๆ อันเปนการขัดตอ
กฎหมาย 

2. ดําเนินการอยางถูกตอง เมื่อมีการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐ  
3. สรางสัมพันธอันดีระหวางบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตที่เหมาะสม 
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจในแตละประเทศหรือทองถิ่น 
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2.  ความขัดแยงของผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
1. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบ   เปนธรรม 

สมเหตุสมผล มีกระบวนการท่ีโปรงใสในการอนุมัติเขาทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 
กรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียง และเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. ยึดถือประโยชนของบริษัทภายใตความถูกตองตามกฎหมาย โดยไมกระทําการใดๆ อันเปนการขัด
ผลประโยชนกับบริษัท รวมทั้งไมมีการเอ้ือประโยชน หรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใด 

3. กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเ ก่ียวของ ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

4.  กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน หามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัท  ในชวง 1 เดือน  กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปดเผยแลว 
24 ชั่วโมง 

5. กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมท้ังคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีหนาที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพยและการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และแจงเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คร้ังตอไป 

6. ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือไดรับทราบตอบุคคลภายนอกหรือ
ผูที่ไมเก่ียวของ  

7. การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอํานาจหนาที่ อาจมีการกําหนดชั้นความลับของ
ขอมูลตามความสําคัญของขอมูล และการใหขอมูลตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย 

8. บริษัทไดกําหนดนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงแจงตอประธานกรรมการบริษัททราบ
เก่ียวกับการซื้อขายหุนของบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขาย 
  

3.  การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ 
คณะกรรมการบริษัทมุงหวังใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปในทางที่มีการแขงขันอยางเปนธรรม อยางไรก็

ตาม การเล้ียงรับรองหรือการรับการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการใหของขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษา
ไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางกัน เปนสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไมรับ หรือใหของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรอง ที่อาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยาง
ใด หากจําเปนตองรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรองตามประเพณีที่มีมูลคาเกินกวาปกติวิสัย ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

2. กรณีไดรับมอบหมาย หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคบับัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอก อาจรับเงิน 
สิ่งของหรือของขวัญไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานภายนอกนั้นกําหนดและใชเปนการท่ัวไป เชน การไดรับ ของขวัญ 
ของกํานัล การจับฉลากชงิรางวลั เปนตน  
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3. กรณีที่ตัวแทน คูสัญญา หุนสวน หรือผูอ่ืนใด ที่ตองการใหของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรอง ใน
นามของบริษัท ตองไดรับการอนุมัติจากบริษัทกอน  

4. คาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของในเร่ืองเหลานี้ ควรจะอยูภายใตงบประมาณที่เหมาะสม 
 

4.  การตอตานการทุจริต การคอรรัปชัน่ 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริตการคอรรัปชั่น โดยกําหนดแนวทางปฏิบตัิ 

ดังนี้ 

1. สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต 

2.  จัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใช
อํานาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุจริตหรือมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต การคอรรัปชั่นตางๆ 

3.  หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรองหรือยอมรับซ่ึงทรัพยสิน 
หรือผลประโยชนอ่ืนใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในทางที่มิชอบ 
หรืออาจทําใหบริษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม 

4.  หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใหหรือเสนอที่จะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดแก
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี
ของตน 

5.  จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง 
6. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพ่ือใหพนักงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสัย 

โดยมั่นใจไดวาจะไดรับการคุมครอง และตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามา 
 

5.  การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
1.  ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญา 
2.  ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนําทรัพยสินทางปญญาดังกลาวไปใช หรือให

บุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต  
3.  เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอ่ืนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

เวนแตไดรับอนุญาต หรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน  
4.  ผลงานท่ีพนักงานไดสรางสรรค หรือท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ใหถือเปนทรัพยสินทางปญญาของ

บริษัท และเม่ือพนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวคืนใหบริษัท ไมวาจะเปน
ขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใด 
 
 



30 
 

6.  การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษัทเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  
2.  ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน  
3.  ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอ่ืนใด 

ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก  
4.  จัดใหมีชองทางการส่ือสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติอยาง

ไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใส และดําเนินการอยางเปนธรรม 
 

7.  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชวีอนามัย โดยกาํหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1.  ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน และผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน 
คูคาและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดานความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ  

2.  สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทํางานท่ี
ปลอดภัยในการทํางานท่ีสอดคลองตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางาน สภาพแวดลอม วิธีการทํางาน
ที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเคร่ืองมือและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใหกับพนักงาน  

3.  มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยจัดทํา ฝกซอม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบริษัท พนักงาน คูคาและผูเก่ียวของ  

4.  สรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีปลอดภัยท่ัวทั้งองคกร ซึ่งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 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
และการดํารงตนอยูไดดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูที่เก่ียวของทุก
ฝาย จึงไดกําหนดเปนจรรยาบรรณ ดังนี้ 

กรรมการบริษัท และผูบริหาร 
1.  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท 

ประกาศที่เก่ียวของ และมติที่ประชุมผูถือหุน 
2.  ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมถึงการเขาประชุมทุกครั้ง 

ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน 
3.  ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุม กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไมมีสิทธิออกเสียงใน

เร่ืองที่ตนมีสวนไดเสีย 
4.  ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือ

ประโยชนของบริษัท เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส 
5.  ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัท กรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตร

ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม
คราวถัดไป 

6.  หามกรรมการบริษัทและผูบริหาร  ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง  1  เดือน กอนการ
เปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปดเผยแลว 24 ชั่วโมง 

7.  กรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูที่มีความเก่ียวของตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด 

8.  กรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงมีหนาที่แจงตอประธานกรรมการบริษัททราบเก่ียวกับการซื้อขายหุน
ของบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขาย 

9.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป 

พนักงาน 
1.  สนับสนุนและใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอยางสม่ําเสมอ และปฏิบัติงานในหนาท่ีที่

ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดผลดีและความเจริญกาวหนาแกบริษัทและพนักงาน 
2.  ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ระเบียบและประกาศตางๆ ที่เก่ียวของ 
3.  ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการท่ีเปนเลิศ รักษาภาพลักษณและ

ชื่อเสียงของบริษัท 
4.  รักษาความลับทางการคา  และไมนําขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยตอบุคคลภายนอก 
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5.  หามกูยืมเงินจากลูกคา ผูเกี่ยวของกับลูกคา หรือผูทําธุรกิจกับบริษัท เวนแตเปนการกูยืมเงินจากธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน 

6.  ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา 
7.  ยึดมั่นในการทํางานเปนทีม ชวยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนของบริษัท

และพนักงาน 
8.  ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี ไมกลาวรายตอผูอ่ืนโดยปราศจากความจริง 

รวมทั้งไมนําผลงานของบุคคลอื่นมาอางเปนผลงานตนเอง 
9.  ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ ซื่อสัตย สุจริต ไมแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดสาํหรับตนเอง หรือผูอื่น โดย

อาศัยหนาที่การงานท่ีทํากับบริษัท 
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.  ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินมิใหสูญหายชํารุดหรือนําไปใชในทางท่ีผิดเสมือนวิญูชนพึงรักษา

ทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรได 
3.  ดําเนินการใหมีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยสิน 
4.  ไมใชคอมพิวเตอร อันมีลักษณะเปนการเขาถึงระบบหรือขอมูลของผูอ่ืนที่มีมาตรการปองกัน การดักรับไว

ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร ทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปล่ียนแปลง หรือเปนการรบกวนขอมูลของบุคคลอ่ืน อันเปนการ
ละเมิดตอกฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร  และจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองตามมาตรฐานสากล 

5.  ใชอีเมลและอินเทอรเน็ตที่จัดให เพื่อธุรกิจของบริษัทอยางระมัดระวัง และไมนํามาซึ่งความเส่ือมเสีย
ชื่อเสียงของบริษัท 

6.  เก็บรักษาและไมยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ของบริษัท 
7.  ไมนําทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปทําซ้ํา ดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชนสวนตัวหรือ

ประโยชนของผูอ่ืน โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท 
8.  รายงานตอผูบังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิ หรืออาจนําไปสูการละเมิดสิทธิหรือ

การกระทําที่อาจกอใหเกิดขอพิพาทเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 
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9.  ดูแลใหมีการจัดเก็บเอกสารท่ีสําคัญของบริษัท ใหครบถวนตามเวลาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
กําหนดและเม่ือพนชวงระยะเวลาที่ตองเก็บรักษาเอกสารแลว พนักงานที่เกี่ยวของตองดูแลใหมีการทําลายดวยวิธีที่
เหมาะสม 
 

3.  การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน เมื่อพบเร่ือง

ที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเปน
ปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมท้ังการรับขอรองเรียนในกรณีที่พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิด
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 
ผูบังคับบัญชามีหนาทีร่ับผิดชอบและใหคําแนะนําแกผูใตบงัคับบญัชา เพื่อใหรับทราบเขาใจและปฏิบัติงานตาม

จรรยาบรรณที่กําหนดไว หากจรรยาบรรณที่กําหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีขอสงสัย ไมสามารถปฏิบัติ
หรือตัดสินใจได ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น ในกรณีที่มีขอขัดแยงใหถือคําวินิจฉัยของกรรมการผูจัดการ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เปนที่สิ้นสุด 

 
 

……………………………………………………………………………………. 






