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นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเชื�อมั�นวา่การมีระบบบริหารจดัการที�ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจน 
มีการถ่วงดลุอํานาจและระบบการควบคมุภายในที�มีความเพียงพอและเหมาะสม  ควบคูไ่ปกบัการเคารพสิทธิ
และความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย   จะเป็นปัจจยัสําคญัที�ชว่ยเสริมสร้างให้
องค์กรมีภมูิคุ้มกนัที�ดีและสร้างความเจริญเตบิโตอยา่งสมดลุและยั�งยืนในระยะยาว 
 ดงันั 1น  คณะกรรมการบริษัทจงึได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพื�อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน ดงันี 1  
 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  มุง่มั�นที�จะนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการ  จริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  ไปปฏิบตัใินการดําเนินงานของ
บริษัท  
 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนกังานทกุคน   ต้องปฏิบตัหิน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   
ซื�อสตัย์ สจุริต  โดยปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และประกาศที�เกี�ยวข้อง 
 3. ดําเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจ  หน้าที�และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการแตล่ะคณะและผู้บริหารอยา่งชดัเจน      
 4. ดําเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม  รวม 
ถึงการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินที�มีความถกูต้องเชื�อถือได้ 
 5. ดําเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที�สําคญัอย่างเพียงพอ  เชื�อถือได้  และทนัเวลา  ตราบเทา่ที� 
ไมก่ระทบตอ่ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท 
 6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น  ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั 
 7. ดําเนินการโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  ผู้ มีสว่นได้เสีย  ชมุชน  สงัคมและสิ�งแวดล้อม 
 8. มุง่มั�นสูค่วามเป็นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั�นในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการ
รับฟังและทบทวนตนเอง เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ�งที�ดีที�สดุอยู่เสมอ 
 9. ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานกึอนัดีงาม ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเป็นธรรม   ตลอด 
จนมุง่มั�นในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เนื�อง  
 10. ตอ่ต้านการทจุริต   การคอร์รัปชั�น   ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา    เคารพตอ่กฎหมายและ 
สิทธิมนษุยชน 
 11. ดําเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล  โดยยึดถือประโยชน์ 
ของบริษัทเป็นที�ตั 1ง  
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หลักการกาํกับดูแลกจิการแบ่งเป็น  5 หมวด ดังนี � 
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

 1.1  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น  ไมมี่การ 
กระทําใดๆ  อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น    โดยทําหน้าที�ดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่าง
เป็นธรรม   ตลอดจนสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไมว่า่เป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือตา่งประเทศ ทั 1ง
ที�เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ ถือหุ้นรายย่อย   หรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สิทธิของตน    ทั 1งสิทธิพื 1นฐานของ 
ผู้ ถือหุ้น  สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา  และสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  เพื�อ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานและตดัสินใจในเรื�องที�มีผลกระทบที�มีนยัสําคญัตอ่บริษัท 

 1.2  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและสง่คําถามล่วงหน้าก่อน 
วนัประชมุผู้ ถือหุ้น     โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชมุและการสง่คําถามลว่งหน้าบนเว็บไซต์
ของบริษัท 

 1.3 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที�  และวาระการประชมุ   โดยมีคํา 
ชี 1แจงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระในหนงัสือนดัประชมุ   รวมทั 1งสถานที�จดัประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกตอ่การ
เดนิทาง 

 1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี 
มีการกําหนดหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการในแตล่ะคณะ 

 1.5 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น    เพื�อให้เกิดความ 
ถกูต้อง  รวดเร็ว มีการลงมตเิป็นแตล่ะรายการ   ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเลือกตั 1งกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล  และมี
การใช้บตัรลงคะแนน  รวมทั 1งมีบคุคลที�เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน  

 1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมตทีิ�ประชมุผู้ ถือหุ้น    พร้อมผลการลง 
คะแนนในแตล่ะวาระในวนัทําการถดัไปบนเว็บไซต์ของบริษัท 

 1.7 คณะกรรมการบริษัทจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น     โดยบนัทึกการชี 1แจงขั 1นตอนการลง 
คะแนน รายชื�อกรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ยและผู้บริหารที�มาประชมุและลาประชมุ  ผลการลงคะแนนใน
แตล่ะวาระพร้อมคําถามคําตอบ ไมมี่การเพิ�มวาระที�ไมไ่ด้ระบใุนหนงัสือนดัประชมุ และเปิดเผยตอ่สาธารณชน
บนเว็บไซต์ของบริษัท 
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 2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
 2.1  คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั     โดยหุ้น 

ประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเทา่เทียมกนั  เทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสียง 
 2.2 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง   สามารถ 

มอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน     โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที�ผู้ ถือหุ้น
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้  และเสนอชื�อกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลือกใน 
การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับเลือกตั 1งเป็น 
กรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้า 

อยา่งน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  ทั 1งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  2.5 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ ถือหุ้น    โดยสง่
หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุเพื�อการพิจารณาลว่งหน้า      โดยได้จดัทําฉบบั
ภาษาองักฤษให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 
  2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในและมีมาตรการป้องกนั
การนําข้อมลูภายในไปใช้เพื�อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้ อื�นโดยมิชอบ     โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร  และพนกังาน  ซึ�งอยูใ่นหนว่ยงานที�รับทราบข้อมลูภายใน  ทําการซื 1อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่ง  
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   
  2.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร   รายงานการมีสว่นได้เสียของตน
และบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง  ดําเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ   ปฏิบตัติาม
กฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
 
 3. การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

 3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียกลุม่ตา่งๆ    โดยคํานงึถึง 
สิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที�มีกบับริษัท เพื�อให้มั�นใจได้วา่สิทธิดงักลา่วได้รับการคุ้มครองและการปฏิบตัิ
อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั    จงึได้กําหนดนโยบายเพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะ
กลุม่   ตลอดจนคํานงึถึง  ชมุชน  สงัคมและสิ�งแวดล้อม  เพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยืน   ตอ่ต้านการทจุริต   การ
คอร์รัปชั�น  ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  รวมถึงการเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน 

 3.2 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้จดัทํารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม  โดยเป็นส่วนหนึ�ง 
ของรายงานประจําปี 
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 3.3 คณะกรรมการบริษัทดําเนินการให้มีชอ่งทางและขั 1นตอนที�ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถ 
รายงานหรือร้องเรียนในเรื�องที�อาจทําให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท  ความถกูต้องของรายงานทางการเงินหรือ
เรื�องที�ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

 3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนกังานหรือ 
ผู้แจ้งเบาะแส  ในเรื�องที�อาจทําให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทหรือเรื�องที�ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 
 
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
  4.1 คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที�สําคญัอยา่งถกูต้อง    โปร่งใส 
ทนัเวลา  ตามกฎหมาย  และข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง     ทั 1งสารสนเทศที�รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี  และ
สารสนเทศที�รายงานตามเหตกุารณ์   ซึ�งมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น   รวมทั 1งการเปิดเผยข้อมลู
อื�นตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตราบเทา่ที�ไมก่ระทบตอ่ประโยชน์
อนัชอบธรรมของบริษัท      โดยเปิดเผยสารสนเทศผา่นเว็บไซต์ของบริษัท      ชอ่งทางการเผยแพร่ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ทั 1งภาษาไทยและภาษาองักฤษและชอ่งทางอื�นๆ  ที�สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่ง
ทั�วถึง   เท่าเทียมกนั  
  4.2 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีหนว่ยงานหรือผู้ รับผิดชอบในการทําหน้าที�นกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื�อ
สื�อสารกบับคุคลภายนอกอย่างเทา่เทียมและเป็นธรรม 

 
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board) 
  5.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย  บคุคลที�มีความรู้ 
ความสามารถ  ประสบการณ์ที�หลากหลาย  ไมจํ่ากดัเพศ   และมีคณุสมบตัิตามที�กฎหมายกําหนด      โดยมี
กรรมการบริษัทที�ไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารอยา่งน้อย  1  คน  ที�มีประสบการณ์ในธุรกิจที�บริษัทดําเนินกิจการ
อยู ่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
  5.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ  อยา่งน้อยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกั 
งานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  
 5.3 คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั 1งคณะกรรมการชดุยอ่ยช่วยกลั�นกรองงานที�สําคญัเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท 
 5.4  คณะกรรมการบริษัทได้จดัทํากฎบตัรคณะกรรมการแตล่ะคณะ  โดยกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนง่  ขอบเขตอํานาจหน้าที�  เพื�อแบง่แยกบทบาทหน้าที�  ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุยอ่ยและฝ่ายจดัการไว้อยา่งชดัเจน 
 5.5  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที�ดํารงตําแหนง่กรรมการ
บริษัทในบริษัทอื�น  ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
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 5.6  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีเลขานกุารบริษัท  เพื�อทําหน้าที�ตามกฎหมาย  และตามที�ได้รับ 
มอบหมาย  โดยคณุสมบตัขิองเลขานกุารบริษัทควรเป็นผู้ ที�มีความรู้ด้านกฎหมาย  หรือบญัชี   หรือผา่นการ
อบรมหลกัสตูรที�เกี�ยวกบัการปฏิบตัหิน้าที�ของเลขานกุารบริษัท  มีการอบรมและพฒันาความรู้อย่างตอ่เนื�อง 
 5.7 คณะกรรมการบริษัทจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณ เพื�อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ถือปฏิบตัใิห้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสยัทศัน์  และพนัธกิจของบริษัท   เพื�อให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร  และพนกังานมีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั 
 5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาความรู้  กรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนกังาน  อยา่งตอ่เนื�อง 
 5.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชมุลว่งหน้าทกุปี   ซึ�งในการพิจารณาวาระตา่งๆ
จะคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นเกี�ยวข้องทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม      กรรมการบริษัททกุทา่นมี
ความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น    โดยกรรมการบริษัทผู้ มีสว่นได้เสียไมมี่สิทธิออกเสียงในวาระที�
ตนมีสว่นได้เสีย 
 5.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที�เข้าประชมุคณะกรรมการบริษัททกุ 
ครั 1ง  ยกเว้นกรณีที�มีเหตจํุาเป็น 
 5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 
บริษัท 
 5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที�ไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสที�จะ 
ประชมุระหวา่งกนัเองตามความจําเป็น   โดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบ
ถึงผลการประชมุ 
 5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการบริษัททกุทา่นเข้าถึงสารสนเทศที�จําเป็น 
เพิ�มเตมิได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารอื�นที�ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบาย
ที�กําหนด   และในกรณีที�จําเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากที�ปรึกษา  หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอก  โดยถือเป็นคา่ใช้จา่ยของบริษัท 
 5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์     ด้วยความ
รอบคอบ  มีเหตมีุผลและปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 5.16 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท  และผู้บริหาร  ห้ามทําการซื 1อขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทในชว่ง 1 เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
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 5.17 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั 1งคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลุ
นิตภิาวะมีหน้าที�รายงานการถือครองหลกัทรัพย์      และการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสง่สําเนาให้เลขานกุารบริษัทเพื�อรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 1งตอ่ไป 
 5.18 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของ
ตนและบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด 
 5.19 คณะกรรมการบริษัทจดัตั 1งหนว่ยงานตรวจสอบภายในขึ 1นเป็นหนว่ยงานหนึ�งภายในบริษัท  
โดยมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 5.20 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท 
 5.21 คณะกรรมการบริษัทจดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทาง
การเงินเสนอไว้ในรายงานประจําปี 
 5.22 คณะกรรมการบริษัทดแูลและดําเนินการให้มีการจา่ยคา่ตอบแทนที�เหมาะสมแก่กรรมการ 
แตล่ะคณะ  ตามอํานาจหน้าที�ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกบัระดบัที�ปฏิบตัใินกลุม่ธุรกิจเดียวกนั 
 5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหนง่ของพนกังานในหน้าที�ตา่งๆ เพื�อ
การก้าวสูตํ่าแหนง่ที�สงูขึ 1น 
 5.24 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที�เข้ารับตําแหนง่ในบริษัทเป็น 
ครั 1งแรก 
 5.25 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี�ยง 
 5.26 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการติดตามและประเมินการกํากบัดแูลกิจการด้วยการจดัให้
มีคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
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จริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 
1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 1.1  ผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ   ระมดัระวงั   ซื�อสตัย์   สจุริต    เพื�อสร้าง
ผลตอบแทนที�ดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื�องและยั�งยืน   โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดงันี 1 
 1. เคารพในสิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของและปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม 
 2. ดําเนินงานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี   ซึ�งจะชว่ยสร้างความเชื�อมั�นและความมั�นใจตอ่ 
ผู้ ถือหุ้น  อนัจะนําไปสู่ความเจริญเตบิโตอยา่งยั�งยืน  
 3. มีการพฒันากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื�อง  ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม 
 4. รายงานสารสนเทศสําคญัที�มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  ทั 1งสารสนเทศ 
ที�รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี   และสารสนเทศที�รายงานตามเหตกุารณ์     ตามกฎหมายและประกาศที�
เกี�ยวข้องโดยไมก่ระทําการใดๆ  ที�มีลกัษณะเป็นการจํากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท 
 5. จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงินในรายงาน
ประจําปี 
 6. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรือเสนอชื�อบคุคล 
เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 1งเป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 7. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น 
 8.  เผยแพร่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ
ผู้ ถือหุ้น  ทั 1งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบและศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ 
 9. อํานวยความสะดวกในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดย วนั  เวลา สถานที� และวิธีการ  ไมเ่ป็นอปุสรรคใน
การเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น     รวมทั 1งเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถมาร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถ
มอบฉนัทะให้ผู้ อื�นมาร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  
 10. ดําเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ  ด้วยความมีเหตมีุผล    และเปิดเผย
ข้อมลูอย่างครบถ้วน 
 11. ปกป้องผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญKชูนพงึรักษาทรัพย์สินของตนเอง 
ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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 1.2 ลูกค้า 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่ความพงึพอใจและความเชื�อมั�นของลกูค้าเป็นกญุแจสําคญั อนันําไป 
สูค่วามสําเร็จของบริษัทอยา่งยั�งยืน  โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี 1 
 1. ดําเนินธุรกิจด้านผลิต  จําหน่ายสินค้า  และบริการ  ที�ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคและเป็นมิตรตอ่
สิ�งแวดล้อม 
 2. ดําเนินธุรกิจด้วยความมุง่มั�น  พฒันาสินค้าและบริการ คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เพิ�มคณุคา่ให้แก่
สินค้าและบริการ เพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เนื�อง  พร้อมกบัการให้ข้อมลูที�จําเป็นตอ่การ
ตดัสินใจโดยไมปิ่ดบงั หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 
 3. ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื�อสตัย์  สจุริต  เป็นธรรม  และไมก่ระทําการใดๆ   ที�เป็นการละเมิด
สิทธิของลกูค้า รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า ไมนํ่าไปใช้เพื�อประโยชน์ตนเองหรือผู้ ที�เกี�ยวข้องโดยมิชอบ 
 4. ไมเ่รียก  รับ  หรือยินยอมที�จะรับ   ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื�นใดที�ไมส่จุริตจากลกูค้า  ทั 1งทางตรง
และทางอ้อม 
 5. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า  ในกรณีที�ไมส่ามารถปฏิบตัไิด้  ให้รีบแจ้งลกูค้าเป็นการลว่งหน้า 
เพื�อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
 6. จดัให้มีชอ่งทางการสื�อสาร   เพื�อให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท   และคําร้องเรียนพงึได้รับ
การเอาใจใสแ่ละดําเนินการอยา่งเป็นธรรม  

 
 1.3  คู่ค้า 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาคและคํานงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยกําหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี 1 
 1. มีระบบการคดัเลือกคูค้่าในห่วงโซอ่ปุทาน  (Value Chain)      ที�มีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย
ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม   โดยมีการปฏิบตัติอ่คูค้่าบน
พื 1นฐานของการแขง่ขนัที�เป็นธรรม  เสมอภาค  และเคารพซึ�งกนัและกนั 
 2. รักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมนํ่าไปใช้เพื�อประโยชน์ตนเองหรือผู้ เกี�ยวข้อง
โดยมิชอบ 
 3. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที�ดีตอ่กนั   แลกเปลี�ยนความรู้   ร่วมกนัพฒันาและเพิ�มคณุคา่
ให้แก่สินค้าและบริการ  เพื�อการเจริญเติบโตร่วมกนั 
 4. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูที�ถกูต้อง ในกรณีที�ไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ ให้รีบเจรจา
กบัคูค้่าเป็นการลว่งหน้า เพื�อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
 5. ไมเ่รียก  รับ  หรือยินยอมที�จะรับ  ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื�นใด  ซึ�งอยูน่อกเหนือข้อตกลงทาง
การค้า 
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 1.4  คู่แข่ง 
 คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญัตขิองกฎหมาย    โดยกําหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิดงันี 1 
 1. ประพฤติปฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัที�เป็นธรรม    โดยคํานงึถึงจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการค้าในประเทศตา่งๆ ที�บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ 
 2. ไมทํ่าลายชื�อเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้า 

 
 1.5   เจ้าหนี � 
 คณะกรรมการบริษัทยึดมั�นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและมีวินยั เพื�อสร้างความเชื�อถือให้กบั
เจ้าหนี 1 โดยกําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี 1 
 1. ปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี 1ทกุกลุม่อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
 2. ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื�อนไขตา่งๆ ที�ตกลงกนัอย่างเคร่งครัด 
 3. บริหารงานเพื�อให้เจ้าหนี 1มั�นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี 1ที�ดี 
 4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถกูต้อง ตรงเวลา  
 5. ในกรณีที�ไมส่ามารถปฏิบตัติามเงื�อนไขข้อใดข้อหนึ�ง  ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี 1ทราบเป็นการลว่งหน้า
เพื�อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 

 
 1.6 พนักงาน 
 คณะกรรมการบริษัทถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที�มีคา่และเป็นปัจจยัแหง่ความสําเร็จของบริษัท โดย
กําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 1 

1. ปฏิบตัิตอ่พนกังานโดยเคารพตอ่ศกัดิWศรีความเป็นมนษุย์ และสิทธิขั 1นพื 1นฐานในการทํางาน 
ตลอดจนไมเ่ปิดเผยหรือสง่ผา่นข้อมลูหรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอกหรือผู้ไมเ่กี�ยวข้อง 

2. ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัเกี�ยวกบัการทํางานของบริษัท 
3. สง่เสริมความเทา่เทียมกนัในการจ้างแรงงาน   ไมเ่ลือกปฏิบตั ิ  ไมกี่ดกนัด้วยเหตทุางเพศ  สีผิว  

เชื 1อชาติ ศาสนา อาย ุความพิการหรือสถานะอื�นใดที�ไมไ่ด้เกี�ยวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตังิาน 
4. สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี�ยนความรู้ เพื�อพฒันาความรู้ ความสามารถของ 

บคุลากรอยา่งทั�วถึง สร้างความมั�นคงในอาชีพ  และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแตล่ะคน 
5. สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพฒันาบริษัท 
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที� ความรับผิดชอบ 

และผลการปฏิบตังิาน 
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7. จดัให้มีสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ที�เหมาะสมแก่พนกังาน   อาทิ  การรักษาพยาบาล  กองทนุ 
สํารองเลี 1ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์  เป็นต้น 

8. เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางสื�อสาร  เสนอแนะและร้องทกุข์เกี�ยวกบัการทํางาน   ซึ�งข้อเสนอ 
ตา่งๆ จะได้รับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแก้ไข เพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนั
ดีในการทํางานร่วมกนั 

9.     จดัหาสิ�งอํานวยความสะดวกที�จําเป็นในการปฏิบตัหิน้าที� รวมทั 1งจดัสภาพแวดล้อมการทํางาน 
โดยคํานงึถึงหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพื�อเป็นการสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน 

10.   สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุระดบัในการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 

 1.7   ชุมชนและสังคม 
 คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงหน้าที�และความรับผิดชอบที�พงึมีตอ่ประเทศชาต ิชมุชน
และสงัคม   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ�น เพื�อธํารงรักษาไว้ซึ�งสงัคมและสว่นรวมที�ดี   โดยกําหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี 1 

1. ไมดํ่าเนินธุรกิจที�ทําให้สงัคมเสื�อมลง   และไมล่ะเมิดสิทธิของบคุคลอื�นที�อยูร่่วมในชมุชนและ 
สงัคม 

2. ปลกูฝังจิตสํานกึความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม     ให้เกิดขึ 1นในบริษัทและ 
พนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนื�อง 

3. กําหนดให้มีมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบที�เกิดขึ 1นตอ่ชมุชนและสงัคม  อนัเนื�องมาจาก 
การดําเนินงานของบริษัท 

4. สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ�น 
5. ร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่งๆ  ในการพฒันาชมุชน  
6. ให้การสนบัสนนุในกิจกรรมที�ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์  
7. สร้างรายได้และสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชน   โดยสนบัสนนุการจ้างงานและผลิตภณัฑ์ชมุชน 
8. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึ 1นระหว่างบริษัทกบัชมุชนและสงัคม บนพื 1นฐานของความถกูต้อง   

โปร่งใส  เป็นธรรม 
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 1.8   สิVงแวดล้อม 
 คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบที�มีตอ่สิ�งแวดล้อม   โดยมีการกําหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี 1 

1. ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ  และนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม   โดยคํานงึถึง 
ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสมํ�าเสมอ 

2.     สร้างวฒันธรรมองค์กรและสร้างจิตสํานกึให้พนกังานทกุระดบั   เกิดความร่วมมือและความ 
รับผิดชอบในการจดัการสิ�งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั�งยืน 
 3. สง่เสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเรื�องสิ�งแวดล้อม 

4.    สง่เสริมระบบการจดัการด้านสิ�งแวดล้อม ตั 1งแตก่ารใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการบําบดั 
และฟื1นฟ ู  การทดแทน   การเฝ้าระวงัดแูลและป้องกนัผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมอยา่ง
ยั�งยืน 

5. มีระบบคดัเลือกคูค้่าในหว่งโซอ่ปุทาน  (Value Chain)  ที�ดําเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม 
6. สง่เสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม 

 
 1.9  ภาครัฐ 
 คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตัติามกฎระเบียบของภาครัฐ  โดยกําหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิ ดงันี 1 
 1. ศกึษาและทําความเข้าใจในกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตังิานและไมดํ่าเนินการใดๆ  อนัเป็น
การขดัตอ่กฎหมาย 

 2. ดําเนินการอยา่งถกูต้อง  เมื�อมีการติดตอ่ทําธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที�หรือหน่วยงานของรัฐ 
 3. สร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที�เหมาะสม  
 4. ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณีที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ    ในแตล่ะประเทศ 
หรือท้องถิ�น 
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2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์       โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบตัิ ดงันี 1 
 1. ดําเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที�เกี�ยวโยงกนัอยา่งรอบคอบ  เป็นธรรม 
สมเหตสุมผล  มีกระบวนการที�โปร่งใสในการอนมุตัเิข้าทํารายการ     โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็น
สําคญั กรรมการบริษัทผู้ มีสว่นได้เสียไมมี่สิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์ของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 2. ยดึถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถกูต้องตามกฎหมาย   โดยไมก่ระทําการใดๆ อนัเป็นการ
ขดัผลประโยชน์กบับริษัท  รวมทั 1งไมมี่การเอื 1อประโยชน์  หรือให้สิทธิพิเศษแก่บคุคลใด 
 3. กรรมการบริษัท  และผู้บริหาร  ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง  
ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด 
 4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานซึ�งอยูใ่นหนว่ยงานที�รับทราบข้อมลูภายใน ห้ามทําการซื 1อ
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  ในชว่ง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
 5. กําหนดให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร   รวมทั 1งคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ   มีหน้าที�
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์  และการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่คณะกรรมการ
บริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 1งตอ่ไป 
 6. ไมเ่ปิดเผยหรือสง่ผา่นข้อมลู   หรือความลบัของบริษัทที�ตนเองทราบ  หรือได้รับทราบตอ่บคุคล 
ภายนอกหรือผู้ ที�ไมเ่กี�ยวข้อง  
 7. การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังานของบริษัทที�มีอํานาจหน้าที� อาจมีการกําหนดชั 1นความ 
ลบัของข้อมลูตามความสําคญัของข้อมลู    และการให้ข้อมลูต้องอยูใ่นกรอบของหน้าที�และความรับผิดชอบที�
ได้รับมอบหมาย  

 
3. การเลี �ยงรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวัญ  
 คณะกรรมการบริษัทมุง่หวงัให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที�มีการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
อยา่งไรก็ตาม  การเลี 1ยงรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวญั  หรือการรับการเลี 1ยงรับรอง        ตามธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบตัิ  เพื�อรักษาไว้ซึ�งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั  เป็นสิ�งอนัควรปฏิบตัิตามความเหมาะสม  โดย
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิดงันี 1 
 1. ไมรั่บ  หรือให้ของขวญั  ของกํานลั การเลี 1ยงรับรอง ที�อาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยา่ง
หนึ�งอยา่งใด    หากจําเป็นต้องรับหรือให้ของขวญั ของกํานลั การเลี 1ยงรับรอง  ตามประเพณีที�มีมลูคา่เกินกวา่
ปกติวิสยั  ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามลําดบั 
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 2. กรณีได้รับมอบหมาย      หรือได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาให้ไปชว่ยเหลือหน่วยงานภายนอก
อาจรับเงิน  สิ�งของหรือของขวญัได้ตามหลกัเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั 1นกําหนดและใช้เป็นการทั�วไป เชน่  
การได้รับของขวญั ของกํานลั การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นต้น 
 3. กรณีที�ตวัแทน  คูส่ญัญา  หุ้นสว่น  หรือผู้ อื�นใด  ที�ต้องการให้ของขวญั  ของกํานลั  หรือการเลี 1ยง
รับรองในนามของบริษัท  ต้องได้รับการอนมุตัจิากบริษัทก่อน  
 4. คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องในเรื�องเหลา่นี 1 ควรจะอยูภ่ายใต้งบประมาณที�เหมาะสม    
 
4.  การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัVน 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัติามกฎหมาย  ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชั�น   โดยกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิดงันี 1 
 1. สร้างจิตสํานกึ คา่นิยม ทศันคตใิห้แก่พนกังานในการปฏิบตังิานตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ด้วย
ความซื�อสตัย์  สจุริต 
 2. จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีการตรวจสอบและถ่วงดลุ
การใช้อํานาจให้เหมาะสม   เพื�อป้องกนัมิให้พนกังานทจุริตหรือมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการทจุริต   การคอร์รัปชั�น
ตา่งๆ 
 3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน   กระทําการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ�ง
ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื�นใด  สําหรับตนเองหรือผู้ อื�นที�สอ่ไปในทางจงูใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตัิ
หน้าที�ในทางที�มิชอบ หรืออาจทําให้บริษัทเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 
 4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้หรือเสนอที�จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื�นใด 
แก่บคุคลภายนอก  เพื�อจงูใจให้บคุคลนั 1นกระทําหรือละเว้นการกระทําใดที�ผิดตอ่กฎหมายหรือโดยมิชอบตอ่
ตําแหนง่หน้าที�ของตน 
 5. จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที�โปร่งใสและถกูต้อง 
 6. จดัให้มีชอ่งทางในการสื�อสารเพื�อให้พนกังานและผู้ ที�มีสว่นเกี�ยวข้องสามารถที�จะแจ้งเบาะแสอนั
ควรสงสยั โดยมั�นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง  และต้องมีการแตง่ตั 1งเจ้าหน้าที�ที�มีหน้าที�ตรวจสอบทกุเบาะแส
ที�มีการแจ้งเข้ามา 
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5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  โดยกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 1 
 1. ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎหมาย   ข้อบงัคบั  และข้อผกูพนัตามสญัญาที�เกี�ยวกบัสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา  

 2. ดแูลรักษางานอนัเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท  และไมนํ่าทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่วไป
ใช้หรือให้บคุคลอื�นใช้โดยมิได้รับอนญุาต 
 3.    เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื�น ไมล่ะเมิดหรือนําผลงานของผู้ อื�นไปใช้เพื�อประโยชน์
สว่นตน เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตหรือให้คา่ตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน 
 4. ผลงานที�พนกังานได้สร้างสรรค์หรือที�เกิดขึ 1นจากการปฏิบตัหิน้าที�ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
ของบริษัท     และเมื�อพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานแล้วจะต้องสง่มอบทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่วคืนให้
บริษัท   ไมว่า่จะเป็นข้อมลูที�เก็บไว้ในรูปแบบใด 
 
6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 คณะกรรมการบริษัทเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน  โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงันี 1 
 1. ไมก่ระทําการใดๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการที�ละเมิดสิทธิมนษุยชน 
 2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัสิทธิมนษุยชนแก่พนกังาน เพื�อนําไปเป็นส่วนหนึ�งในการปฏิบตังิาน 
 3. ไมจํ่ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกตา่งทางความคิด เพศ เชื 1อชาต ิศาสนา การเมืองหรือเรื�อง
อื�นใด  ทั 1งนี 1พงึหลีกเลี�ยงการแสดงความคิดเห็นที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือแตกแยก 
 4. จดัให้มีชอ่งทางการสื�อสาร      เพื�อให้พนกังานหรือผู้ ที�เชื�อวา่สิทธิของตนถกูละเมิดหรือได้รับการ
ปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท และคําร้องเรียนพงึได้รับการเอาใจใสแ่ละดําเนินการอยา่ง
เป็นธรรม 
 
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ดงันี 1 
 1.  ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย   กฎระเบียบ   และนโยบายด้านความปลอดภยั             
อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน       โดยคํานงึถึงความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินและผล 
กระทบตอ่สขุภาพของพนกังาน  คูค้่าและผู้ มีสว่นได้เสีย  รวมถึงมีการตรวจตดิตามและประเมินผลด้านความ
ปลอดภยัอย่างสมํ�าเสมอ 
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 2.  สนบัสนนุให้เกิดความปลอดภยัในการทํางาน    โดยกําหนดระเบียบ   วิธีปฏิบตั ิ และมาตรฐาน
การทํางานที�ปลอดภยัในการทํางานที�สอดคล้องตามความเสี�ยง        ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางาน
สภาพแวดล้อม  วิธีการทํางานที�ปลอดภยั  รวมถึงการจดัเครื�องมือและอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัให้กบั
พนกังาน 
 3.  มีการเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน    โดยจดัทํา   ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผน
ฉกุเฉินอย่างตอ่เนื�อง  ทั 1งนี 1เพื�อป้องกนัและลดความสญูเสียตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท  พนกังาน คูค้่าและ
ผู้ เกี�ยวข้อง 
 4.  สร้างวฒันธรรมการทํางานที�ปลอดภยัทั�วทั 1งองค์กร     ซึ�งจะชว่ยให้เกิดความปลอดภยัในการ
ทํางานได้อยา่งยั�งยืน 
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จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
1.  ความรับผิดชอบในหน้าทีV  
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที�ดี       ได้มีการดําเนินการมา
อยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนกังานรับทราบและถือปฏิบตัใิห้เป็นไปในแนวทางเดียว 
กนัภายใต้กรอบจรรยาบรรณ  และดํารงตนอยูไ่ด้ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต  ระมดัระวงั  รอบคอบ เพื�อประโยชน์
สงูสดุของบริษัท   และผู้ ที�เกี�ยวข้องทกุฝ่าย  จงึได้กําหนดจรรยาบรรณ ดงันี 1 
 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
 1. ปฏิบตัหิน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  ซื�อสตัย์ สจุริต  โดยปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั
บริษัท และประกาศที�เกี�ยวข้อง 
 2. ปฏิบตัหิน้าที�อยา่งเตม็ความสามารถ  เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท รวมถึงการเข้าประชมุ
ทกุครั 1ง ยกเว้นกรณีที�มีเหตจํุาเป็น 

 3. ปฏิบตัหิน้าที�ด้วยความเป็นกลาง   โดยในการประชมุกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไมมี่สิทธิออก
เสียงในเรื�องที�ตนมีสว่นได้เสีย 

 4. ปฏิบตัหิน้าที�โดยดําเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล 
โดยยดึถือประโยชน์ของบริษัท  เพื�อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

 5. ในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งหลกัทรัพย์ของบริษัท   กรรมการบริษัท  และผู้บริหาร   รวมทั 1งคู่
สมรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชมุคราวถดัไป 
 6. ห้ามกรรมการบริษัท  และผู้บริหาร  ทําการซื 1อหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่ง  1 เดือน ก่อน
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

 7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและผู้ ที�มีความเกี�ยวข้อง ตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนด 

 8. มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี 
 
 พนักงาน 
 1. สนบัสนนุและให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอย่างสมํ�าเสมอและปฏิบตังิานใน
หน้าที�ที�ได้รับมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถ       เพื�อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและ
พนกังาน 
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 2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย   นโยบาย   ข้อบงัคบัเกี�ยวกบัการทํางาน   ระเบียบและประกาศตา่งๆ   ที�
เกี�ยวข้อง 
 3. ปฏิบตัิตอ่ผู้มาติดตอ่ด้วยกิริยามารยาท   อธัยาศยัอนัดีงาม   และการบริการที�เป็นเลิศ   รักษา
ภาพลกัษณ์และชื�อเสียงของบริษัท 
 4. รักษาความลบัทางการค้าและไมนํ่าข้อมลูภายในของบริษัทเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก 

5.  ห้ามกู้ ยืมเงินจากลกูค้า  ผู้ เกี�ยวข้องกบัลกูค้าหรือผู้ ทําธุรกิจกบับริษัท  เว้นแตเ่ป็นการกู้ ยืมเงินจาก
ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
 6. ปฏิบตัิตามคําสั�งอนัชอบด้วยกฎหมายของผู้บงัคบับญัชา   
 7. ยดึมั�นในการทํางานเป็นทีม  ชว่ยเหลือ  สามคัคี  และเคารพในสิทธิซึ�งกนัและกนั   เพื�อประโยชน์
ของบริษัทและพนกังาน   
 8. ปฏิบตัิตอ่ผู้ ร่วมงานด้วยความมีนํ 1าใจและมนษุยสมัพนัธ์อนัดี   ไมก่ลา่วร้ายตอ่ผู้ อื�นโดยปราศจาก
ความจริง   รวมทั 1งไมนํ่าผลงานของบคุคลอื�นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง 
 9.  ปฏิบตัหิน้าที�ด้วยความตั 1งใจ  ซื�อสตัย์  สจุริต  ไมแ่สวงหาประโยชน์ที�มิควรได้สําหรับตนเอง  หรือ
ผู้ อื�น  โดยอาศยัหน้าที�การงานที�ทํากบับริษัท 
 10.  ปฏิบตัหิน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   ไมป่ระมาทเลินเลอ่   จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสีย 
หายตอ่งาน  หรือทรัพย์สินของบริษัท 
 11. ปฏิบตัิตนในฐานะพลเมืองดี   ตามกฎหมายรัฐธรรมนญู  และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง    โดยใช้สิทธิ
ทางการเมืองอยา่งเหมาะสม  หลีกเลี�ยงการมีสว่นเกี�ยวข้องกบักิจกรรมที�ไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือขดัตอ่ความ
สงบเรียบร้อย  ศีลธรรมอนัดีของประชาชน   
 
2.  การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท  
 กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน  มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการดแูลการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัท  และทรัพย์สินภายใต้การดแูลของบริษัทอยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยกําหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 1 
 1. ใช้ทรัพย์สินในการดําเนินธุรกิจโดยไมนํ่าทรัพย์สินดงักลา่วไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตนหรือบคุคล 
ภายนอก 
 2.   ปกป้องผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สินมิให้สญูหาย   ชํารุด     หรือนําไปใช้ในทางที�ผิดเสมือน 
วิญKชูนพงึรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบ  ไมว่า่โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 3.  ดําเนินการให้มีการประกนัภยัในวงเงินที�เพียงพอตอ่ความเสียหายที�จะเกิดขึ 1นกบัทรัพย์สิน 
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 4. ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์ทําร้าย ละเมิด  สอดแนม  แก้ไขแฟ้มข้อมลูของผู้ อื�น  หรือสร้างหลกัฐานที�เป็น
เท็จ  อนัอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมลูข่าวสาร  และจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที�สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
 5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตที�จดัให้ เพื�อธุรกิจของบริษัทอย่างระมดัระวงั และไมนํ่ามาซึ�งความเสื�อม
เสียชื�อเสียงของบริษัท 
 6. เก็บรักษาและไมยิ่นยอมให้ผู้ อื�นใช้รหสัผา่นสําหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศตา่งๆ  ของบริษัท 
 7. ไมนํ่าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทําซํ 1า ดดัแปลงหรือกระทําการใดๆ เพื�อประโยชน์สว่นตวั
หรือประโยชน์ของผู้ อื�น  โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัท 
 8. รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา   เมื�อพบเห็นการกระทําที�เป็นการละเมิดสิทธิ    หรืออาจนําไปสูก่าร
ละเมิดสิทธิ หรือการกระทําที�อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี�ยวกบัทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 
 9. ดแูลให้มีการจดัเก็บเอกสารที�สําคญัของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที�กฎหมาย   หรือระเบียบที�
เกี�ยวข้องกําหนดและเมื�อพ้นชว่งระยะเวลาที�ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว  พนกังานที�เกี�ยวข้องต้องดแูลให้มีการ
ทําลายด้วยวิธีที�เหมาะสม 
 
3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียในการแจ้งเบาะแส    หรือข้อร้องเรียน 
เมื�อพบเรื�องที�อาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย  การทจุริตหรือประพฤตมิิชอบของพนกังานในบริษัท  ตลอดจน
พฤตกิรรมที�อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท รวมทั 1งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที�พนกังาน
และผู้ มีสว่นได้เสียถกูละเมิดสิทธิ   หรือไมไ่ด้รับความเป็นธรรม       โดยผ่านชอ่งทางและกระบวนการที�บริษัท
กําหนด 
 บริษัทจะรับฟังและดําเนินการกบัทกุข้อร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ ร้องเรียนที�เป็นระบบและยตุธิรรม ข้อมลูของผู้ ร้องเรียนจะถกูเก็บรักษาไว้เป็นความลบัของบริษัท 
 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 1. ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที�จะไมเ่ปิดเผยตนเองได้   หากเห็นวา่การเปิดเผยนั 1นจะทําให้เกิดความ
ไมป่ลอดภยั  หรือความเสียหาย 
 2. บริษัทจะเก็บข้อมลูที�เกี�ยวข้องไว้เป็นความลบั  และคํานงึถึงความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน   โดย
กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที�เป็นพนกังาน    รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  จะ
ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบตัทีิ�ไมเ่ป็นธรรม  อนัเนื�องมาจากสาเหตแุหง่การแจ้งข้อร้องเรียน  เชน่  รบกวน
การปฏิบตังิาน เปลี�ยนตําแหนง่งาน เลิกจ้าง เป็นต้น 
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4.  การวินิจฉัยข้อสงสัย  
 ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที�รับผิดชอบและให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา   เพื�อให้รับทราบเข้าใจ   และ
ปฏิบตังิานตามจรรยาบรรณที�กําหนดไว้  หากจรรยาบรรณที�กําหนดไว้ไมค่รอบคลมุในกรณีใดๆ หรือหากยงัมี
ข้อสงสยั  ไมส่ามารถปฏิบตัิหรือตดัสินใจได้   ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขั 1น  ในกรณีที�มีข้อขดัแย้ง
ให้ถือคําวินิจฉัยของกรรมการผู้จดัการ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท  เป็นที�สิ 1นสดุ 
 

--------------------------------------------- 
 
 หลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี (ฉบบัปรับปรุงครั 1งที� 1) ฉบบันี 1    ออกมาใช้บงัคบัแทนฉบบัที�ได้รับ
อนมุตัจิากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 1งที� 7 / 2545 เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2545  โดยได้รับอนมุตัจิาก
ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 1งที� 1 /2557 เมื�อวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2557  และให้มีผลใช้บงัคบัตั 1งแตว่นัที� 
20 กมุภาพนัธ์ 2557  เป็นต้นไป 
 
 
 
         


