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นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี (Corporate Governance) 

 
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดีว่า

เป็นส่ิงส าคญัที่จะช่วยส่งเสรมิการด าเนินงานของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพและมีการเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่
ประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตัง้แต่พนกังาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ๆ ดงันัน้คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึน้ โดยครอบคลุมเนื ้อหาหลักการส าคัญตั้งแต่
โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผูบ้ริหารอย่าง
โปรง่ใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการบริหารองคก์รท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด าเนินงานใด 
ๆ ของบรษิัทเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผู้มีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

เพื่อใหบ้รษิัทมีความน่าเชื่อถือส าหรบัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และเพื่อประโยชนใ์นการสรา้งคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผูล้งทนุ ตลอดจนตลาดทุนและสงัคมโดยรวม บรษิัทจึงไดจ้ดัท า
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน  
ปี 2560 ซึ่งจดัท าโดยคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับดูแลกิจการของ
บรษิัทฯ 

หลักการและนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดใ้ห้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลัก
ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลกัปฏิบตัิ ดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1  บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
หลักปฏิบัติ 2  วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิัท 
หลักปฏิบัติ 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  
หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร  
หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  
หลักปฏิบัติ 6  ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
หลักปฏิบัติ 7  รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู  
หลักปฏิบัติ 8  สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้  
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หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าที่ตอ้งก ากับดูแลใหอ้งคก์รมี 
การบรหิารจดัการท่ีดี ซึ่งครอบคลมุถึง 

(1) การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

(2) การก าหนดกลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

• หลักปฏิบัติ 1.2 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลบริษัทให้น าไปสู่ผลการก ากับดูแลกิจการที่ ดี (governance outcome) อย่างน้อย 
ดงัต่อไปนี ้

(1) สามารถแข่งขนัได ้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(2) ประกอบธรุกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

(3) เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

(4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง  

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะยึดหลกัปฏิบตัิดงัต่อไปนีใ้นการก ากบัดแูลบรษิัทใหน้ าไปสู่ผลการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

1.2.1 คณะกรรมการจะค านึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ นอกเหนือจากผล
ประกอบการทางการเงิน 

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้  าในการก ากับดแูลกิจการเพื่อขบัเคลื่อนวฒันธรรม
องคก์รที่ยึดมั่นในจรยิธรรม 

1.2.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีนโยบายส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีแสดงถึงหลกัการและแนวทาง
ในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

1.2.4 คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหม้ีการส่ือสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ มีกลไก
เพียงพอที่เอือ้ให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างตน้ ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและ 
การปฏิบตัิเป็นประจ า 
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• หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมการจะดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) 
และซื่อสัตยส์ุจริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ไดก้ าหนดไวร้วมทัง้มีกระบวนการอนมุตัิการด าเนินงานที่ส  าคญั เช่น 
การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการกับบุคคลที่ เก่ียวโยงกัน  
การไดม้า/จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

• หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขต 
การมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบให้กรรมการผูอ้  านวยการ และฝ่ายจดัการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดแูลใหก้รรมการผูอ้  านวยการและฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

1.4.1 คณะกรรมการจะจัดท ากฎบัตรหรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้าที่และ 
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มี 
การทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการ กรรมการผู้อ  านวยการ และฝ่ายจัดการ อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกับทิศทางของ
องคก์ร 

1.4.2 คณะกรรมการจะท าความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอ านาจการจัดการบริษัทให้แก่ 
ฝ่ายจัดการ โดยท าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี  การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็น 
การปลดเปลือ้งหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งติดตามดแูลฝ่ายจดัการให้
ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้ขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการ กรรมการผูอ้  านวยการ และฝ่าย
จดัการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดงันี ้

เรือ่งที่ควรดแูลใหม้ีการด าเนินการ  

หมายถึง เรื่องที่ คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการด าเนินการอย่างเหมาะสม  ทั้งนี ้
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูเ้สนอเรื่องเพื่อพิจารณาได ้ซึ่งไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี ้

ก. การก าหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 

ข. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤติตนเป็นตน้แบบ 

ค. การดูแลโครงสรา้ง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายหลกัในการประกอบธรุกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ง. การสรรหา พฒันา ก าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผูอ้  านวยการ 
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จ. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่ เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

เรื่องที่ด  าเนินการรว่มกับฝ่ายจดัการ 

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผูอ้  านวยการ และฝ่ายจดัการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการ
เสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะก ากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ มอบหมายใหฝ่้ายจดัการ ไปด าเนินการโดย
คณะกรรมการติดตามและใหฝ่้ายจัดการรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่ง
ไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี ้

ก. การก าหนดและทบทวนกลยทุธ ์เป้าหมาย แผนงานประจ าปี  

ข. การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน  

ค. การก าหนดอ านาจด าเนินการที่เหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการ  

ง. การก าหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหาร
จดัการบคุคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จ. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

ฉ. การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ 

เรือ่งที่คณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ  

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะก ากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายใหก้รรมการผูอ้  านวยการ และ
ฝ่ายจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการด าเนินการ ซึ่งไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี ้

ก. การจดัการ (execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย แผนงานท่ีคณะกรรมการอนมุตัิแลว้  

ทั้งนี ้คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรบัผิดชอบการตัดสินใจด าเนินงาน การจัดซือ้จัดจ้าง 
การรบับุคลากรเขา้ท างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไวแ้ละติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซง
การตดัสินใจ เวน้แต่มีเหตจุ าเป็น 

ข. เรื่องที่ขอ้ก าหนดหา้มไว ้เช่น การอนมุตัิรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 
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หลักปฏิบัติ 2: ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัททีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

• หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการจะก าหนดหรือดแูลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิัท (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
โดยเป็นวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสรา้งคุณค่าให้ทั้งบริษัทลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม
โดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รบัผิดชอบดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงคห์รือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน 
เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และส่ือสาร ใหทุ้กคน
ในองคก์รขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจดัท าเป็นวิสยัทศัน ์และค่านิยมร่วมขององคก์ร (vision and 
values) หรือวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการ (principles and purposes) หรืออื่นๆ ในท านองเดียวกนั 

2.1.2 ในการบรรลวุัตถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกั คณะกรรมการจะก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่
สามารถสรา้งคณุค่าใหท้ัง้แก่บรษิัทผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไปโดยพิจารณาถึง 

(1) สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ รวมทัง้การน าเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม 

(2) ความตอ้งการของลกูคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

(3) ความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัทฯ 

(4) วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้บรษิัทฯ 

(5) กลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิัทฯ 

(6) ความสามารถในการท าก าไร หรือแข่งขนัดว้ยการสรา้งคณุค่าใหบ้รษิัทและลกูคา้ (value proposition) 

(7) ความสามารถในการด ารงอยู่ของบริษัทในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเส่ียงที่มี
ผลกระทบต่อบรษิัทและผูม้ีส่วนไดเ้สียได ้

2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เช่น ความรับผิดชอบใน 
ผลการกระท า (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ 
(due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นตน้  

2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมการส่ือสาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่
ในการตดัสินใจและการด าเนินงานของบคุลากรในทกุระดบั จนกลายเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 
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• หลักปฏิบัติ 2.2 

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให ้วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจ าปี
ของบริษัทสอดคลอ้งกับการบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัทโดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม และปลอดภยั 

2.2.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลักของบริษัทโดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัทณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและ 
ความเส่ียงที่ยอมรบัได ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ากลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปีไดค้  านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาว
ขึน้ และยงัพอจะคาดการณไ์ดต้ามสมควร 

2.2.2 ในการก าหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี คณะกรรมการจะดูแลใหม้ีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยั
และความเส่ียงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัย
ต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลเุป้าหมายหลกัของบริษัทโดยมีกลไกที่ท  าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้ีส่วนได้
เสียอย่างแทจ้รงิ 

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้มีส่วนไดเ้สียกับ 
บรษิัทไวช้ดัเจน เพื่อใหบ้ริษัทสามารถเขา้ถึงและไดร้บัขอ้มลูประเด็นหรือความตอ้งการของผูม้ีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างถกูตอ้งใกลเ้คียงมากที่สดุ 

(2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่ เก่ียวข้องของบริษัททั้งภายในและภายนอก ทั้งที่ เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงานองคก์ร เช่น พนักงาน ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล 
เป็นตน้ 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวงัของผู้มีส่วนไดเ้สีย เพื่อน าไปวิเคราะหแ์ละจัดระดับประเด็นดังกล่าว
ตามความส าคญัและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อทัง้บรษิัทและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทัง้นี ้เพื่อเลือกเรื่องส าคญัที่
จะเป็นการสรา้งคณุค่ารว่มกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียมาด าเนินการใหเ้กิดผล 

2.2.3 คณะกรรมการจะก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทโดย
คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการจะ
ตระหนักถึงความเส่ียงของการตั้งเป้าหมายที่อาจน าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม 
(unethical conduct) 

2.2.4 คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหม้ีการถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธแ์ละแผนงานใหท้ั่วทั้ง
องคก์ร 

2.2.5 คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหม้ีการจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและติดตาม
การด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี โดยจัดให้มีผู้ท  าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตาม 
ผลการด าเนินงาน  
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หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล 

• หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองคป์ระกอบ 
สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว ้

3.1.1 คณะกรรมการมีหนา้ที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดา้น
ทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะดา้น เพื่อใหม้ั่นใจว่า จะไดค้ณะกรรมการโดยรวม
ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม สามารถ เขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สียได ้ 

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยตอ้ง
มีจ านวนกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารที่สะทอ้นอ านาจที่
ถ่วงดลุกนัอย่างเหมาะสม โดย 

ก. กรรมการอย่างนอ้ย 1 ใน 3 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารที่สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกับการท างาน
ของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระ  

ข. กรรมการอิสระมีจ านวนและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ดูแล ใหก้รรมการ
อิสระสามารถท างานรว่มกับคณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็น
ไดอ้ย่างอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะด าเนินการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มี 
ความหลากหลาย และขอ้มลูกรรมการ อาทิ อาย ุประวตัิการศกึษา ประสบการณ ์สดัส่วนการถือหุน้ จ านวน
ปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจ าปีและ
บน website ของบรษิัท 

• หลักปฏิบัติ 3.2 

คณะกรรมการจะเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบและการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

3.2.2 ประธานกรรมการและกรรมการผู้อ  านวยการมีหน้าที่ความรบัผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะก าหนด
อ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมีอ านาจ
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โดยไม่จ ากดั บรษิัทจะแยกบุคคลที่ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ
ผูอ้  านวยการ 

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้  าของคณะกรรมการ โดยหนา้ที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุมเรื่อง
ดงัต่อไปนี ้

(1) การก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่ นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2) การดแูลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทกุคนมีส่วนรว่มในการส่งเสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรม และ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(3) การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูอ้  านวยการ และมีมาตรการที่
ดแูลใหเ้รื่องส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

(4) การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น
ส าคญักันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็น
ไดอ้ย่างอิสระ 

(5) การเสริมสรา้งความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3.2.5 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเกา้ (9) ปีนบัจากวนัที่
ได้รบัการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว  

3.2.6 เพื่อให้เรื่องส าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อน
เสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

3.2.7 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชมุในปีที่ผ่านมาและรายงานผล
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ  
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• หลักปฏิบัติ 3.3 

3.3.1  คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้
กรรมการที่มีคุณสมบตัิที่จะท าใหค้ณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญที่เหมาะสมรวมทัง้มีการ
พิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว ก่อนจะน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ นอกจากนี ้
บริษัทจะแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงขอ้มูลอย่างเพียงพอเก่ียวกับบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่ อเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ 

3.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการท่ีครบ
วาระ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึงผลการปฏิบตัิหนา้ที่
ของกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

3.3.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นที่ปรกึษาของคณะกรรมการบริษัทในกระบวนการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้มีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ าปี รวมทั้ง 
ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• หลักปฏิบัติ 3.4 

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้  าเนินงานตามเป้าหมาย
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

3.4.1  ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทประสบการณ ์
ภาระหน้าที่  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง
ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน ทัง้นี ้อยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบไดก้ับระดบัที่ปฏิบตัิอยู่
ในอตุสาหกรรม  

3.4.2 ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมัติโครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีความเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัรา
คงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส 
บ าเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสรา้งให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนท าให้เกิด 
การมุ่งเนน้แต่ผลประกอบการระยะสัน้ 

3.4.3  คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะทอ้นถึงภาระหนา้ที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี ้ จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนที่เปิดเผย ใหร้วมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
ดว้ย 
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• หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการมีหน้าที่ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพยีงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า มีกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตน 

3.5.2  คณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึ ง
ประสิทธิภาพการท างานของกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งหลายบริษัท และเพื่อใหม้ั่นใจว่ากรรมการสามารถ
ทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในบรษิัทไดม้อีย่างเพียงพอ โดยจะก าหนดจ านวนบรษิัทจดทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบรษิัท 

3.5.3  คณะกรรมการจะจดัใหม้ีระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นท่ีรบัทราบ 

3.5.4  ในกรณีที่กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิาร หรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในกิจการ
อื่นท่ีมีความขดัแยง้ หรือสามารถใชโ้อกาสหรือขอ้มลูของบรษิัทเพื่อประโยชนข์องตน คณะกรรมการตอ้งดแูล
ให้มั่ น ใจว่ า  บ ริษั ทมี มาตรการป้ องกันอย่ าง เพี ยงพอและมี กา รแจ้ง ให้ผู้ ถื อหุ้น รับท ราบตาม 
ความเหมาะสม 

3.5.5  ใหก้รรมการแต่ละคนเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการบรษิัททัง้หมดที่
ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในรอบปี เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็น 

• หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการมีหนา้ที่ก ากับดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บรษิัทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษิัทย่อย ซึ่งรวมถึง 

(1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ  านาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น  operating arms ของ
บรษิัทคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการผูอ้  านวยการเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้ก็ได ้ 

(2) ก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้
ตัวแทนของบริษัทดูแลใหก้ารปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมี 
ผูร้ว่มลงทุนอื่น คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายใหต้วัแทนท าหนา้ที่อย่างดีที่สดุเพื่อผลประโยชนข์อง
บรษิัทย่อย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิัทแม่ 
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(3) ระบบการควบคมุภายในของบรษิัทย่อยที่เหมาะสมและรดักมุเพียงพอและการท ารายการต่างๆ เป็นไป
อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

(4) การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การท ารายการอื่นที่ส  าคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย  
เป็นตน้ 

3.6.2 หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 
รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 และจ านวนเงินลงทนุหรืออาจตอ้งลงทนุเพิ่มเติมมีนยัส าคญัต่อบรษิัทในกรณี
ที่จ  าเป็น คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดท าสัญญาระหว่างผู้ถือหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรือ
ขอ้ตกลงอื่นเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบริหารจดัการและการมีส่วนรว่มในการตดัสินใจใน
เรื่องส าคัญ การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท างบการเงินของบริษัทไดม้ี
ตามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7 

• คณะกรรมการจะจดัใหม้ีการประเมินผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการท างานของกรรมการ
รายบุคคลอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการ
ประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิงานในดา้นต่างๆได ้ 

หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับบทบาทหนา้ที่
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนไดร้บั
การเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลใหม้ั่นใจว่า บุคคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ จะไดร้บัการแนะน าและมีขอ้มลูที่
เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติหนา้ที่ ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลัก วิสยัทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

3.8.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ี่จ  าเป็นอย่างต่อเนื่อง 

3.8.3 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มที่
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงาน
ประจ าปี  
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• หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมการจะดูแลใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่
จ  าเป็น และมีเลขานกุารบรษิัทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 

3.9.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้
กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้

3.9.2 จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาใหเ้หมาะสมกับภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบรษิัทแต่ไม่นอ้ยกว่าส่ี (4) ครัง้ต่อปี 

3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่ เป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทเขา้สู่วาระการประชมุ 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจดัส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวันประชุม 
เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
ก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้กรรมการผูอ้  านวยการเชิญผู้บริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อใหม้ีโอกาสรูจ้กัผูบ้รหิาร
ระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

3.9.6 คณะกรรมการจะเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูอ้  านวยการ เลขานุการบริษัท หรือ
ผูบ้ริหารอื่นที่ไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ  าเป็น คณะกรรมการอาจจดั
ใหม้ีความเห็นอิสระจากที่ปรกึษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ 

3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่าง
กนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
รว่มดว้ย โดยแจง้ใหก้รรมการผูอ้  านวยการทราบถึงผลการประชมุดว้ย  

3.9.8 คณะกรรมการจะก าหนดคุณสมบัติและประสบการณข์องเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ใน
การใหค้  าแนะน าเก่ียวกับดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแลการจัดการ
เอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงาน
ใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ  

3.9.9 เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่และใน
กรณีที่มีหลกัสตูรรบัรอง (certified program) เลขานกุารบรษิัทจะเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรดงักล่าวดว้ย 
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หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

• หลกัปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการจะด าเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้อ  านวยการและผูบ้ริหารระดับสูงให้มี
ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการ 

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหก้รรมการผูอ้  านวยการดูแลใหม้ีผูบ้ริหารระดบัสูงที่เหมาะสมโดยอย่างนอ้ย
คณะกรรมการจะร่วมกับกรรมการผูอ้  านวยการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้ง
บคุคล เห็นชอบบคุคลที่กรรมการผูอ้  านวยการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.3 เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผูอ้  านวยการและผูบ้ริหารระดับสงูไดร้บัการอบรมและ
พฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงาน 

• หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจ
ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุระดบัปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รและ
สอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องบรษิัทในระยะยาว 

4.2.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมตัิโครงสรา้ง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้อ  านวยการประเมินผู้บริหารระดับสูงให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักล่าว 

• หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมการจะท าความเข้าใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ 
การด าเนินงานของบรษิัท 

4.3.1 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ หรือนโยบายของ
กลุ่มบรษิัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออ านาจในการควบคมุการบรหิารจดัการบรษิัท 



                                                 คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Manual) 

15 
 

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ เช่น 
การมีบคุคลท่ีเหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคมุบรษิัท 

• หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่
เหมาะสม 

4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร 
พนักงานในทุกระดับมีความรู ้ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมเพื่อ
รกัษาบคุลากรท่ีมีความสามารถขององคก์รไว ้

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองรองเลี ้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงาน 
มีการออมอย่างเพียงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรูค้วามเขา้ใจใน 
การบรหิารจดัการเงิน การเลือกนโยบายการลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเส่ียง 

หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

• หลกัปฏิบตัิ 5.1 

คณะกรรมการให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง
คณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5.1.1 คณะกรรมการจะใหค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และดแูลใหฝ่้ายจดัการน าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การทบทวนกลยทุธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการจะส่งเสรมิการด าเนินการ เพื่อเพิ่มคณุค่าใหบ้รษิัทตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและ
พฒันาสินคา้และบริการ การวิจยั การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน รวมทัง้การร่วมมือ
กบัคู่คา้ 

ทั้งนี ้การด าเนินการขา้งตน้ควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสรา้งประโยชนร์่วมกันทั้งแก่บริษัทลูกคา้ คู่คา้ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และไม่สนบัสนนุใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจรยิธรรม 
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• หลักปฏิบัติ 5.2 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝ่้ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ
สะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้  าเนินการสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของบรษิัท 

5.2.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีกลไกที่ท  าใหม้ั่นใจว่า บรษิัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนในองคก์รสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั ที่เป็นไปดว้ยความยั่งยืน โดยจัดท านโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจใหค้รอบคลมุ
เรื่องดงัต่อไปนี ้

(1)  ความรบัผิดชอบต่อพนักงานและลกูจา้ง โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง
และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่  การก าหนด
ค่าตอบแทนและค่าผลประโยชนอ์ื่นๆ ที่เป็นธรรม การจดัสวสัดิการท่ีไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือ
มากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้
ความรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความกา้วหนา้ รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะ
การท างานในดา้นอื่นๆ 

(2) ความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง และค านึงถึ ง
สขุภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มูลลกูคา้ การบริการหลงัการขายตลอดช่วง
อายุสินคา้และบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อการพัฒนาปรบัปรุงสินคา้และ
บรกิาร รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิการขายตอ้งกระท าอยา่งมีความรบัผิดชอบ ไม่
ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 

(3) ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและเงื่อนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงที่เป็นธรรม การ
ช่วยให้ความรู ้พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและใหบ้ริการให้ไดม้าตรฐาน 
ชีแ้จงและดูแลใหคู้่คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจ
ระหว่างกนัอย่างยั่งยืน 

(4) ความรบัผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสรา้ง
เสริมประโยชนต์่อชุมชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวดัผลความคืบหน้าและความส าเร็จใน
ระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สรา้งหรือ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลมุการใชว้ตัถดุิบ การใชพ้ลงังาน การใชน้ า้ การ
ใชท้รพัยากรหมนุเวียน การปลดปล่อยและจดัการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เป็นตน้ 
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(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เ ก่ียวขอ้งและ
ก าหนดใหบ้ริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นต่อสาธารณะโดย บริษัท
อาจพิจารณาเขา้รว่มเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น รวมถึงสนบัสนนุใหบ้รษิัท
อื่นๆ และคู่คา้มีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น  

• หลักปฏิบัติ 5.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื่อใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยั่งยืน 

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรพัยากรที่ตอ้งใช ้รวมทัง้ตระหนกัว่าการใชท้รพัยากรแต่ละ
ประเภทมีผลกระทบต่อกนัและกนั 

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนกัว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อทรพัยากรที่
ต่างกันดว้ย ดังนัน้ ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ใหค้  านึงถึงผลกระทบและความคุม้ค่าที่จะเกิดขึน้ต่อ
ทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบและสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บริษัทอย่าง
ยั่งยืน 

ทัง้นี ้ทรพัยากรที่บรษิัทพึงค านึงถึงมีอย่างนอ้ย 4 ประเภท ไดแ้ก่ การเงิน (Financial Capital) ดา้นบคุลากร (Human 
Capital) สงัคมและความสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)  

• หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมการจะจดัใหม้ีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ท่ีสอดคลอ้ง
กับความต้องการของบริษัทรวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 
บรษิัท 

5.4.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีนโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบริหารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ครอบคลมุถึงการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณี
ที่ไม่สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พียงพอตามที่ก าหนดไว ้

5.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารบรหิารความเส่ียงขององคก์รครอบคลมุถึงการบรหิารและจดัการความเส่ียงดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีนโยบายและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
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ทัง้นี ้กรอบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 

(1) บริษัทไดท้ าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(2) บริษัทมีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล ในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษา
ความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการน า
ขอ้มลูไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

(3) บริษัทได้พิจารณาความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจดัการทรพัยสิ์นสารสนเทศ (Asset Management) 
เป็นตน้ 

(4) บรษิัทไดพ้ิจารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดหลกัเกณฑ์
และปัจจัยในการก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คว าม
เหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน 
งบประมาณและทรพัยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคลอ้งกับรูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

• หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะท าใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1.1 คณะกรรมการจะท าความเขา้ใจความเส่ียงที่ส  าคญัของบรษิัทและอนมุตัิความเส่ียงที่ยอมรบัได ้

6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมตัินโยบายการบริหารความเส่ียงที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย
หลัก กลยุทธ์ และความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบริษัทส าหรบัเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี ้คณะกรรมการจะใหค้วามส าคญักับสญัญาณ
เตือนภยัล่วงหนา้และดแูลใหม้ีการทบทวนนโยบายการบรหิารความเส่ียงเป็นประจ า  

6.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษิัทมีการระบคุวามเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองคก์รที่อาจ
ส่งผลใหบ้รษิัทไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้
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ทัง้นี ้ความเส่ียงหลกัที่คณะกรรมการจะใหค้วามส าคญั อาจแบ่งออกเป็น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic 
Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) และ
ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็นตน้ 

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่ น ใจว่า  บริษั ท ได้มี การประเมินผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ ้นของ 
ความเส่ียงที่ไดร้ะบไุวเ้พื่อจดัล าดบัความเส่ียง และมีวิธีจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกลั่ นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา  

6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบรหิารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ 

6.1.7 คณะกรรมการมีหนา้ที่ดแูลใหบ้รษิัทประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้ของ
ในประเทศและในระดบัสากล 

6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่ บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (เช่น มีสัดส่วนการ 
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50) คณะกรรมการจะน าผลประเมินระบบควบคุม
ภายในและการบรหิารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามขอ้ 6.1.1–6.1.7 ดว้ย 

• หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมการจะจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

6.2.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งทกุคนตอ้งเป็น
กรรมการอิสระ และมีคณุสมบตัิและหนา้ที่ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการจะก าหนดหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยมีหนา้ที่อย่างนอ้ย
ตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทจดัใหม้ีกลไกหรือเครื่องมือที่จะท าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลที่จ  าเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เรียกผูท้ี่เก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารือรว่มกบัผูส้อบบญัชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษา
ทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

6.2.4 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีบคุคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่เป็น
ผูร้บัผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี 
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6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งให้ความ เห็นถึ งความเพี ยงพอของระบบการบริหารความเส่ียง 
และการควบคมุภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

• หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบรษิัทกับฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลู และโอกาสของบรษิัท
และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะที่ไม่สมควร 

6.3.1 คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและ
วิธีปฏิบัติในการรกัษาความลับ (Confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพรอ้มใช้
ของขอ้มลู (Availability) รวมทั้งการจัดการขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive 
Information) นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง อาทิ ที่ปรกึษาทางกฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหม้ีการจดัการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทัง้ดูแล
ใหม้ีแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผย
ขอ้มลู ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผูม้ี
ส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนรว่มในการตดัสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีขอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระ
การประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็
ไดอ้ย่างอิสระ งดเวน้จากการมีส่วนรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

• หลักปฏิบตั ิ6.4 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหม้ีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นที่ชดัเจนและส่ือสารใน
ทุกระดับขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบัติไดจ้ริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ปลกูฝังใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

• หลกัปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหบ้รษิัทมีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

6.5.1 คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหม้ีกลไกและกระบวนการจดัการ ขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย และดูแลใหม้ี
การจัดช่องทางเพื่อการรบัขอ้รอ้งเรียนที่มีความสะดวก รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนไวใ้น 
website หรือรายงานประจ าปี 
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6.5.2 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแส โดยจะก าหนดใหม้ีช่องทาง
ในการแจง้เบาะแสผ่านประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทรวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การ
ด าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสท่ีแจง้เบาะแสดว้ยเจตนาสจุรติ 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

• หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญ 
ต่างๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่ เก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู ้ทักษะ และ
ประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักล่าวหมายรวมถึง
ผูบ้ริหารสงูสดุสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบัญชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท  และนกัลงทุน
สมัพนัธ ์

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการค านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวขอ้งโดยในกรณีที่ เป็น
รายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจยัอย่างนอ้ยดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

(2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สังเกตของผูส้อบบัญชีเก่ียวกับระบบควบคุม
ภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผา่นการส่ือสารในช่องทางอื่นๆ (ถา้มี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษิัท 

7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สะทอ้นฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุใหบ้รษิัทจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์อง
ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน 
ทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อใหน้กัลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทในแต่ละไตรมาสไดด้ียิ่งขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการรายนั้น
จะดแูลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถว้นถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถื้อหุน้ของกลุ่มตน การเปิดเผย
ในส่วนท่ีเก่ียวเนื่องกบัสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่มตน 
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• หลักปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมการจะติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้

7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและมี 
การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไข
โดยเรว็หากเริ่มมีสญัญาณบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้

7.2.2 ในการอนุมัติการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะ
พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ  
สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้

• หลักปฏิบัติ 7.3 

ในภาวะที่บรษิัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาใหม้ั่นใจไดว้่า 
บรษิัทมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอื่นท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารค านึงถึงสิทธิ
ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโนม้ที่จะไม่สามารถช าระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตามอย่าง
ใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ี ยวกับ 
การเปิดเผยขอ้มลู 

7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่าง
สม ่าเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจไดว้่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของ
บรษิัทไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล 

• หลักปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมการจะพิจารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น การปฏิบตัิต่อพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึง
กรอบการรายงานที่ไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี ้อาจเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไวใ้น
รายงานประจ าปี หรืออาจจดัท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบรษิัท 
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7.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหข้อ้มลูที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส  าคญัและสะทอ้นการปฏิบตัิที่จะน าไปสู่การสรา้งคณุค่า
แก่บรษิัทอย่างยั่งยืน 

• หลักปฏิบัติ 7.5 

คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท  าหนา้ที่ใน 
การส่ือสารกับผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทนัเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายการส่ือสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
(Disclosure Policy) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า การส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคา
หลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการส่ือสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีการก าหนดผู้ที่รบัผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความ
เหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ เขา้ใจธุรกิจของบรษิทัรวมทัง้วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั ค่านิยมและสามารถ
ส่ือสารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอย่างดี  

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนุนงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น การจดัใหม้ี
หลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ขอ้มูลภายใน รวมทั้งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
นกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• หลักปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมการจะส่งเสรมิใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

7.6.1 นอกจากการเผยแพรข่้อมลูตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
คณะกรรมการจะพิจารณาใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางอื่นดว้ย เช่น 
เว็บไซตข์องบรษิัทโดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั 

ทัง้นี ้บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนีบ้น Website ของบรษิัทฯ 

(1) วิสยัทศันแ์ละค่านิยมของบรษิัทฯ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 

(3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนั และของปีก่อนหนา้ 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถใหด้าวนโ์หลดได ้
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(6) ขอ้มลูหรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทน าเสนอต่อนกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรือ ส่ือต่างๆ 

(7) โครงสรา้งการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

(8) โค รงสร้า งกลุ่ มบ ริษั ท  รวมถึ งบ ริษั ทย่ อย  บ ริษั ท ร่วม  บ ริษั ท ร่วมค้าและ  Special Purpose 
Enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่ถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

(11) หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 

(12) ขอ้บงัคบัของบรษิัทหนงัสือบรคิณหส์นธิ 

(13) นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น นโยบายรกัษาความปลอดภัย
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายดา้นบรหิารความเส่ียง  

(14) กฎบตัร หรือหนา้ที่ความรบัผิดชอบ คุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ วาระ 
การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

(16) ขอ้มลูติดต่อหน่วยงานหรือรอ้งเรียน หรือบคุคลที่รบัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เลขานุการบรษิัท เช่น 
ชื่อบคุคลที่สามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

• หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบรษิัทฯ 

8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องส าคัญ ทั้งประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ 
ทิศทางการด าเนินงานของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องส าคัญ
ดงักล่าวถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนบัสนนุการมีส่วนรว่มของผูถื้อหุน้ เช่น 

(1) การก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน 
วนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชมุ ซึ่งหาก
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กรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอบรรจเุป็นวาระคณะกรรมการตอ้งแจง้เหตผุลใหท้ี่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ทราบ 

(2) หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

8.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหห้นงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้มีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของ
ผูถื้อหุน้ 

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพรอ้มเอกสารที่ เก่ียวข้อง และเผยแพร่บน 
website ของบรษิัทอย่างนอ้ยเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ  

8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่ง
ค าถามล่วงหนา้ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบรษิัทดว้ย 

8.1.6 หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจะถกูจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้มกับ
ฉบบัภาษาไทย  

ทัง้นี ้หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ความดงัต่อไปนี ้

(1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) วาระการประชุม โดยระบวุ่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมตัิ รวมทัง้แบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชดัเจน เช่น 
ในวาระที่เก่ียวกับกรรมการ ไดแ้ยกเรื่องการเลือกตัง้กรรมการและการอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการเป็น
แต่ละวาระ 

(3) วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชมุที่เสนอซึ่งรวมถึง 

ก. วาระอนุมตัิจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพรอ้มทั้งเหตุผล
และขอ้มลูประกอบ ในกรณีที่เสนอใหง้ดจ่ายปันผล ใหอ้ธิบายเหตผุลและขอ้มลูประกอบ 

ข. วาระแต่ งตั้งกรรมการ – ระบุชื่ อ อายุ  ประวัติการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษัท 
จดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภทของ
กรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกครัง้ให้
ระบขุอ้มลูการเขา้รว่มประชมุปีที่ผ่านมา และวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 

ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละต าแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตวัเงินและสิทธิประโยชน์
อืน่ๆ 
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ง. วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี – ชื่อผูส้อบบญัชี บรษิัทที่สงักดั ประสบการณท์ างาน ความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอื่น 

(4) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

(5) ขอ้มูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจง้ผลคะแนนเสียง 
สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ บริษัทเสนอเป็น 
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ เอกสารท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 
และแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ เป็นตน้  

• หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และ
เอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของ 
ผูถื้อหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อ 
การเดินทาง เป็นตน้ 

8.2.2 คณะกรรมการจะดแูลไม่ใหม้ีการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเขา้ประชมุหรือสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้
จนเกินควร เช่น ไม่ก าหนดใหผู้ถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่
ก าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานก ากับดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

8.2.3 คณ ะกรรมการจะส่งเสริมการน า เทค โนโลยีม าใช้กับการประ ชุมผู้ ถื อหุ้น  ทั้ งการลงทะเบี ยน 
ผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นย า 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดูแลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่ เก่ียวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือ 
นดัประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตัง้ค านึงถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่
เก่ียวขอ้งกบับรษิัท 

8.2.5 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถรว่มตดัสินใจในเรื่องส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุและในฐานะผูถื้อหุน้
ไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ 
ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถซักถามใน
ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ใหบ้ริษัทแจง้ผูถื้อหุน้ใหท้ราบถึงจ านวนและสัดส่วนของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 
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8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจดัใหม้ีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผูถื้อหุน้ใช้
สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั และส่งเสรมิใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระ
เป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง ในแต่ละวาระใหท้ี่ประชมุทราบพรอ้มทัง้บนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

• หลักปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้น 

8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท าการ
ถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน website ของบรษิัทฯ 

8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ภายในสิบส่ี (14) วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่ เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่ วม 
การประชมุ 

(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงดออกเสียง) 
ของแต่ละวาระ 

(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ชื่อ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทจึงมีการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยให้
ผูบ้รหิารและพนกังานยึดถือและปฏิบตัิตาม ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบรษิัท โดยมุ่งหวงัใหก้ารบรหิารและการ
ปฏิบตัิงานมีความโปรง่ใส ชดัเจน เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ ผดุงเกียรติและศกัดิ์ศรี ควรแก่ความเชื่อมั่นและไวว้างใจของคู่
คา้ ลกูคา้และประชาชน โดยมีเนือ้หาครอบคลมุในเรื่อง ดงันี ้

1. จริยธรรมทางธุรกิจ 

บรษิัทจะปฏิบตัิและดแูลใหพ้นกังานที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจโดยถือปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจ ดงัต่อไปนี ้

(1) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ทัง้ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นท าความดีต่อบคุคล กลุ่มชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(2) ปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินคา้และบรกิาร โดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

(3) ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี  โดยใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลที่เพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอา้งอิงได้
รวมทัง้ถือปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

(4)  ไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ที่ตนไดล่้วงรูม้าเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มลูที่ตามปกติวิสยัจะ
พึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหนา้ที่ตามกฎหมาย 

(5) เปิดใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนไดเ้ก่ียวกบัความไม่สมบรูณข์องสินคา้และบรกิาร 

(6) เปิดเผยข่าวสารขอ้มลูของสินคา้และบรกิารอย่างถกูตอ้งครบถว้น 

(7) ปฏิบัติตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามขอ้ตกลงหรือเงื่อนไข
ไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อหาทางออกรว่มกนั 

2. ข้อพึงปฏบิัติส าหรับพนักงาน 

พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบตัิตนตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ของบรษิัทและของผูบ้งัคบับญัชา
ในระดบัเหนือขึน้ไป กล่าวคือ 

(1) ตอ้งสนบัสนนุนโยบายและการปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง ขอ้ตกลง ประกาศ หรือหนงัสือเวียน
ของบรษิัท ซึ่งประกาศใหพ้นกังานทกุคนทราบโดยเครง่ครดั 

(2) ตอ้งปฏิบตัิงานในหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและเที่ยงธรรม ตลอดจนตอ้งรายงานเหตุการณท์ี่อาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรพัยสิ์นของบรษิัท โดยเรว็ 
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(3) ตอ้งสภุาพ ใหเ้กียรติ ใหค้วามนบัถือต่อผูร้ว่มงาน และหลีกเล่ียงการน าขอ้มลูหรือเรื่องราวของผูอ้ื่นทัง้
ในเรื่องเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน และเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วจิารณใ์นลกัษณะที่จะก่อใหเ้กิด
ความเสียหายทัง้ต่อพนกังาน และต่อบรษิัท 

(4) พึงใหค้วามเคารพและเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชาที่สั่งการโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบียบขอ้บังคบัของ
บรษิัท 

(5) ตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความตัง้ใจ วิริยะอุตสาหะ รกัษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท 
เพื่อเป็นแบบอย่างอนัดีใหแ้กพ่นกังานโดยทั่วไป เพื่อใหบ้รษิัท มีความกา้วหนา้ และเป็นไปอย่างถกูตอ้ง
ตามครรลองธรรม 

(6) พึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกัน และเอือ้เฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ซึ่ง
จะน าไปสู่ความเสียหายต่อบคุคลอื่น และบรษิัท 

(7) ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัท  ของลูกค้า หรือที่ เก่ียวกับกิจการใด ๆ ที่ 
บรษิัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครดั การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อนัเก่ียวกับธุรกิจการเงินและตวับุคคล
ของบริษัท จะตอ้งกระท าตามแนวทางที่ถูกตอ้งเหมาะสมที่ ไดร้บัอนุญาตเท่านัน้ และตอ้งกระท าดว้ย
ความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาที่เป็นพนกังานของบรษิัท และภายหลงัจาก
พน้สภาพของพนกังานของบรษิัท พนกังานทุกคนตกลงจะรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบัดงักล่าวขา้งตน้
ไวเ้ป็นความลบั หากมีการเปิดเผยหรือส่งใหแ้ก่ผูอ้ื่นหรือใชข้อ้มลูดงักล่าวในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจาก
การปฏิบตัิหนา้ที่ใหก้บับรษิัท  พนกังานตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่บริษัท ตามที่
เกิดขึน้จรงิทกุประการ 

(8) พึงปฏิบตัิ ต่อลกูคา้ คู่คา้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และดว้ยความเสมอภาค 

(9) ตอ้งช่วยกันระมดัระวงัและป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัท โดยมิใหเ้สียหายหรือสญูหายไม่ว่าจากบุคคล
หรือจากภยัพิบตัิใด ๆ เท่าที่สามารถจะท าไดอ้ย่างเต็มที่  รวมทัง้ไม่น าส่ิงของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือ
ทรพัยสิ์นของบริษัท ไปใชป้ระโยชนส่์วนตวัหรือเพื่อประโยชนข์องผูอ้ื่นที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัท 

(10) บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้ส่งเสริมใหม้ีคณุธรรมและจรยิธรรมในทกุระดบั
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ใน
บรษิัท 

(11) ตอ้งปกครองดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลช้ิด  มีความยตุิธรรม  ไม่มีอคติ 

(12) ตอ้งพรอ้มที่จะท างานเป็นทีม และสามารถรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
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(13) ตอ้งปฏิบตัิตาม ตลอดจนตอ้งสนบัสนุน และช่วยควบคุมก ากบัพนกังานในบงัคบับญัชาใหป้ฏิบตัิตาม
ระเบยีบ วินยั และขอ้ก าหนดของบรษิัท ในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์ ขอ้มลูจราจร
ทางคอมพิวเตอรข์องบริษัท อย่างเคร่งครดั เพื่อให้การใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัท เป็นไปตาม
กฎหมายคอมพิวเตอร ์กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลกัษณข์องบรษิัท 

3. ข้อไม่พึงปฏิบัติส าหรับพนักงาน 

พนักงานทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบัติหรือประพฤติตนไปในทางที่จะน าไปสู่ความเส่ือมเสียของบริษัท และของ
ตนเอง  กล่าวคือ 

(1) ใชเ้วลาท างานของบรษิัท ไปท าอย่างอื่น  หรือใชป้ระโยชนส่์วนตัว 

(2) ไม่ใชต้  าแหน่งหน้าที่ หรือประโยชนจ์ากหนา้ที่การงาน แสวงหาผลประโยชนส่์วนตน หรือพรรคพวก 
หรือท าธุรกิจแข่งขนักบับรษิัท 

(3) ประพฤติตนไปในทางที่อาจท าใหเ้ส่ือมเสียต่อต าแหน่งหนา้ที่และเกียรติคณุของบรษิัท  

(4) แจง้หรือใชข้อ้ความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดขอ้ความจรงิที่ควรแจง้ต่อบรษิัท 

(5) ท างานดว้ยความประมาทเลินเล่อ กระท าการใด ๆ อนัไม่เหมาะสมแก่การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูบ้รหิารที่ดี 
เพื่อใหง้านลลุ่วงไปโดยถกูตอ้งและสจุรติ 

(6) ปกปิด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นผล
เสียหายต่อบรษิัท  ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

(7) ขดัขวาง หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบตัิงานโดยชอบของผูม้ีอ  านาจหนา้ที่ในบริษัท  
หรือออกค าสั่งใด ๆ ใหพ้นกังานปฏิบตัิในทางมิชอบหรือผิดจรยิธรรม 

(8) ท าผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัส่งผลเสียหายใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่
ก็ตาม 

(9) เปิดเผยค่าจา้งหรือเงินเดือน  อตัราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็
ตาม 

(10) เรียกรบั หรือยินยอมจะรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใดจากลกูคา้ ผูค้า้ คู่คา้ คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่
ท  าธุรกิจกับบริษัท  หรือการเลีย้งรับรอง ซึ่งพิสจูนไ์ดว้่าเกินกว่าความเหมาะสม  ยกเวน้ของขวญัตาม
ประเพณีนิยม หรือการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิธุรกิจอนัน ามาซึ่ง
ชื่อเสียงทางการคา้ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากส่ิงเหล่านั้นมีมูลค่าเกินกว่า  
5,000 บาท  ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัตัง้แต่ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 
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(11) ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกตอ้งต่อตัวแทนของรัฐ  
ลกูคา้หรือคู่คา้ ซึ่งนบัว่าเป็นการขัดแยง้ต่อนโยบายของบรษิัท 

(12) กระท าการเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแกไ้ขดว้ยประการใด ๆ ในบนัทึกหรือขอ้มลูใด ๆ เพื่อเปล่ียนแปลง หรือ
บิดเบือนผลการด าเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อ
จดุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม 

(13) ช าระเงิน หรือจดัการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าส่วนหนึ่งของการช าระเงิน  หรือการ
จดัการทางธุรกิจนัน้ ๆ มีจดุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากวตัถปุระสงคท์ี่ไดร้ะบุในเอกสารเพื่อการช าระเงิน
หรือการจดัการทางธุรกิจ 

(14) เป็นบคุคลที่มีหนีสิ้นลน้พน้ตวั หรือมีเหตผุลอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมายใหส้นันิษฐานไดว้่ามีหนีสิ้น
ลน้พน้ตวั 

(15) ไม่รกัษาขอ้มลูทางทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัท หรือที่บรษิัทไดม้าจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของพนกังาน  

(16) ลอกเลียนแบบผลงานและทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 

(17) กระท าการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ 

(18) ใหห้น่วยงานที่ไม่ใช่สายจดัซือ้ขอการสนบัสนุนจากผูค้า้หรือคู่คา้ (หากมีความจ าเป็นที่จะตอ้งขอการ
สนบัสนุนดงักล่าวเพื่อประโยชนข์องบริษัท ใหห้น่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจดัซือ้เพื่อเป็นผูร้บัผิดชอบ
ด าเนินการ ยกเวน้ การจัดกิจกรรมรว่มทางการตลาด ใหก้ารตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกิจ
เป็นผูร้บัผิดชอบ) 

(19) กระท าการอันเป็นการละเลย หรือเอือ้อ านวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเขา้มาแสวงหาประโยชน ์หรือเขา้ถึง 
หรือรบกวนระบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอรข์องบรษิัท โดยมิชอบ หรือ
โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิัท หรือจงใจ สนบัสนุน ยินยอมใหเ้กิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งการกระท าผิดของผู้
ใหบ้รกิาร  ตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์ หรือกฎหมายลิขสิทธ์ิ  หรือกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การก าหนดโทษพนักงาน 

(1) การฝ่าฝืนที่ไม่รา้ยแรงพนกังานจะไดร้บัหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร  ซึ่งจะระบลุกัษณะของการ
ฝ่าฝืนรวมทั้งมูลเหตุที่อาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั้น โดยให้โอกาสพนักงานดังกล่าวโต้แย้งข้อ
กล่าวหาดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้น า เสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา และใหถื้อค าตดัสินของคณะกรรมการบรษิัทเป็นท่ีสิน้สดุ หากมีการ
ฝ่าฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือพนกังานไม่แกไ้ขความผิดจากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามที่ไดร้บัหนงัสือเตือน
นัน้ พนกังานดงักล่าวจะถกูลงโทษทางวินยัอย่างเครง่ครดั ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจา้งได ้
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(2) การฝ่าฝืนรา้ยแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดงัต่อไปนี ้ เช่น การใหห้รือการรบัสินบน  การฉอ้โกง  การเปิดเผย
ขอ้มลูความลบั หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทต่อบคุคลท่ีสาม และการกระท าใดๆ ที่เส่ือมเสียต่อ
เกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารส าคัญใดๆ ต่อ
ผูบ้ังคับบัญชา บริษัทอาจพิจารณาเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  และโดยไม่จ าเป็นตอ้งออกหนงัสือ
เตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 

5. การก าหนดโทษ 

(1) ตกัเตือนดว้ยวาจา 

(2) ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 

(3) ตดัค่าจา้ง 

(4) พกังาน 

(5) เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

(6) ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทตระหนกัและใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งต่อการก ากบัดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการจะตอ้งเคร่งครดัใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์”) กฎหมายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแลว้ บริษัทจึงได้ก าหนด
นโยบายในการก ากับดูแลกิจการ เพื่อที่จะเนน้ถึงบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี ดงันี ้

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยบคุคลซึ่งมีความรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการก าหนด
นโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระคณะกรรมการของบรษิัท ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้

1.1 คณะกรรมการของบริษัท ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย กรรมการของบรษิัท จะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามที่
กฎหมายก าหนด และกรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

1.2  คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมี
กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี ้คุณสมบัติของกรรมการอิสระตอ้งเป็นไปตามที่
ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

1.3 คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ  และ ประธาน
กรรมการตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยก าหนดหนา้ที่ของประธานกรรมการ ดงัต่อไปนี ้

(1)  รบัผิดชอบในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัท ในการก ากบัดแูล การใหค้  าแนะน า ติดตามดแูล และ
สนบัสนุนการบรหิารงานของฝ่ายจดัการและคณะอนุกรรมการอื่นๆ ใหบ้รรลตุามวตัถุประสงค ์เพื่อให้
มั่นใจไดว้่า การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์
และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขต
อ านาจหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหก้รรมการทุกคนมีส่วน
รว่มในการส่งเสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรม  

(3) เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือถ้ามี
กรรมการสองคนขึน้ไปรอ้งขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการบริษัทเป็นผู้
ก าหนดวันประชุมภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่ ได้รับการร้องขอ รวมทั้งก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการโดย หารอืรว่มกับกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และมีมาตรการที่ดแูลใหเ้รื่องส าคญัไดถ้กูบรรจุ
เป็นวาระการประชมุ 
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(4)  การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น
ส าคญักันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็น
ไดอ้ย่างอิสระ 

 (5) การเสริมสรา้งความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ
 ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

(6) เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียงสองฝ่ายเท่ากนั 

(7) เป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการก าหนด
ระเบียบวาระการประชมุรว่มกับกรรมการผูจ้ดัการ 

(8) รบัผิดชอบการควบคุมและด าเนินการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษัท ใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บังคบัของบริษัท สนบัสนุนและเปิดโอกาสให้
กรรมการ หรือผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

1.4 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 หากแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็
ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งนีจ้ะไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้มา
รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

1.5 บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท ประกอบดว้ยบุคคลผูม้ีความรูด้า้นบญัชี การเงิน และ
ธุรกิจแขนงอื่นอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการปกป้องผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และ
อื่นๆ นอกจากนีย้ังครอบคลุมคุณสมบัติที่ก าหนดไวใ้นข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานก.ล.ต. 

1.6 บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับ
นโยบาย ในขณะที่ผูบ้ริหารท าหนา้ที่บริหารงานของบริษัทในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนั้น
ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหน่งตอ้งผ่านการ
คดัเลือกจากคณะกรรมการบรษิัทเพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

1.7 คณะกรรมการเลือกบคุคลหน่ึงท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการ
หรือไม่ก็ได ้

1.8  คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสบการณ์ของการท าหน้าที่เลขานุการบริษัทที่
เหมาะสม โดยก าหนดให้เลขานุการบริษัทท าหน้าที่ให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านที่
เก่ียวข้องกับกฎระเบียบ จัดการเรื่องการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่
เก่ียวขอ้ง และการประชุม ผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท และขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี รวมทัง้การ
จดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เอกสารส าคัญที่
ส าคญั และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ ใหค้  าแนะน า
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เก่ียวกับดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ รวมทัง้เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้
เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียซึ่งจัดท าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น  ทั้งนี ้ คณะกรรมการต้องเปิดเผย
คณุสมบตัิและประสบการณข์องเลขานกุารบรษิัทในรายงานประจ าปี และบน website ของบรษิัท 

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะต้องสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทไดร้ับการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และเข้ารับการอบรมกรณีมีหลักสูตรรับรอง (Certified 
Programme) ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของเลขานกุารบรษิัท 

2. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ
ขอ้บงัคับของบริษัท รวมทัง้มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดใหเ้รื่องดงัต่อไปนีเ้ป็นอ านาจหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงก าหนดหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆไว ้เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อ
พิจารณา อนุมัติและใหค้วามเห็นไดต้ามขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยบทบาท หนา้ที่ 
และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท มีดงันี ้

2.1 คณะกรรมการบริษัทตอ้งปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวัง ความ
ซื่อสัตยส์ุจริต ระมัดระวังรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท และตัง้ใจดูแลการด าเนินการของบริษัทใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมถึงขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2.2 คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู ้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผู้น า  และ
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง 
ผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถในสาขาต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการด าเนินงานของ
บรษิัท 

2.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องด าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภาย ในและการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผล และการควบคุมการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย อนัจะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษัท โดยไดจ้ัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Inter Audit) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทไดด้  าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และจดัใหม้ีการติดตามและประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยหน่วยงาน
เหล่านีม้ีความเป็นอิสระ และรายงานผลการด าเนินงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการก าหนด
บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎต่าง นอกจากนี ้บริษัทยังไดว้่าจา้งบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อท างาน
รว่มกับหน่วยงานตรวจสอบภายในบรษิัท เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ
รายการที่ส  าคญัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ีความมั่นใจว่าบรษิัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การ
จดัการความเส่ียงและการใชค้วามส าคญัต่อรายการผิดปกติทัง้หลาย 
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2.4 คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่หลกัในการก าหนดวสิยัทศัน ์ภารกิจ นโยบายโดยรวม ทิศทาง เป้าหมายทางการเงนิ 
ความเส่ียง แผนงาน งบประมาณ ตลอดจนกลยุทธส์ าคญัในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ดว้ยความสามารถและ
ความสจุริตรอบคอบเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท และผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ รวมถึงการควบคุมก ากับ
ดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่ ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และอย่างถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของกฎหมายและขอ้ก าหนดขององคก์รก ากับดูแลต่างๆ อีกทั้งใหม้ี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้กผู่ถื้อหุน้ และการ
เติบโตที่ยั่งยืน 

2.5 มีหนา้ที่พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับต าแหน่งกรรมการ 
ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ 

2.7 มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ
ตอ้งหา้มของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทต่อไป 

2.8 มีหนา้ที่พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ  านาจผกูพนับรษิัทได ้

2.9 แต่งตัง้บคุคลอื่นใดใหด้  าเนินกิจการของบรษิัท ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บคุคลดงักล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้

2.10 มีหนา้ที่พิจารณาอนุมตัิการท ารายการการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัท เวน้แต่ในกรณีที่รายการ
ดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. 

2.11 มีหนา้ที่พิจารณาอนุมตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน เวน้แต่ในกรณีที่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือ ส านกังาน ก.ล.ต. 

2.12 มีหนา้ที่พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกันใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ เมื่อเห็นไดว้่าบริษัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะท า
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

2.13 มีหนา้ที่ก าหนดวิสยัทัศน ์ภารกิจ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงานของบริษัท เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง 
แผนงาน งบประมาณประจ าปี ตลอดจนกลยุทธส์ าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดว้ยความสามารถและ
ความสุจริตรอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้ น รวมถึงการก ากับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวแ้ละแผนที่ไดร้บัมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และอย่างถูกตอ้งตามขอ้บังคับของกฎหมายและขอ้ก าหนดขององคก์รก ากับดูแล
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ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งใหม้ีความสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการเติบโตอย่างยั่งยืน 

2.14 รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุ้น มีการเปิดเผยขอ้มูลที่เป็น
สาระส าคญัต่อผูล้งทนุอย่างถกูตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปรง่ใส 

2.15 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย และผูบ้ริหารระดบัสงู แบบรายบคุคล
และแบบองคค์ณะ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการบริษัท และกรรมการ
ชุดย่อย และสรุปผลวิเคราะหก์ารปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปี เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยจะมีการก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อใช้ในเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบตัิงาน และจดัใหม้ีการเปิดเผยขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

2.16 ก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารมีระบบการบรหิารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.17 พิจารณาตดัสินในเรื่องที่มีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทนุขนาดใหญ่ อ านาจการบริหาร 
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และรายการอื่นใดที่กฎหมายก าหนด 

2.18 ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมตัิในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานของบรษิัทให้
คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยจัดท าเป็นคู่มืออ านาจ
ด าเนินการและใหม้ีการทบทวนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

2.19 จัดใหม้ีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรบัรองงบ
การเงินดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2.20 ใหค้วามเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุน้ใน
การพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ 

2.21 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายการทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลมุในเรื่องส าคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส าหรบักรรมการ
บรษิัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2.22 ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรที่ก าหนดไว ้

2.23 คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิดว้ยตนเอง และประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยรวม 

2.24 ด าเนินการใหบ้รษิัทและบริษัทย่อยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้รวมทัง้จดัใหม้ีระบบ
ควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

2.25 จดัใหม้ีนโยบายเก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการตามหลกัธรรมาธิบาลและจัดท าจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการทบทวนนโยบายและติดตามให้
มีการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าบรษิัทมคีวามรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทกุกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 
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2.26 มีหนา้ที่ก ากับดูแลและก าหนดนโยบายการด าเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมี
นยัส าคญั เช่น มีสดัส่วนการถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 และในกรณีที่จ  าเป็น
คณะกรรมการจะตอ้งดูแลให้มีการจัดท าสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น หรือสัญญาร่วมทุน เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน
เก่ียวกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการมีส่วนรว่มในการตดัสินใจเรื่องส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท างบการเงินของบรษิัทไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

2.27 เขา้ใจโครงสรา้ง ความสัมพนัธข์องผูถื้อหุน้ และนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ที่ผลต่อการควบคุมการบริหารงาน
ของบรษิัทย่อย 

2.28 ก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงและมาตรการควบคุมภายใน ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบตอ้งจดัใหม้ีการพิจารณาใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอในเรื่องดงักล่าว อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และให้
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ดูแลปัจจยัมิใหปั้จจยัความเส่ียงมีผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินกิจการ
ของบรษิัท 

2.29 จดัใหม้ีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น 
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานกุารบรษิัท เป็นตน้ เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน
อย่างต่อเนื่อง และมีการจดัท าเอกสารและแผนงานที่เป็นระบบ เพื่อใหผู้ท้ี่เขา้มารบัต าแหน่งสามารถด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องได ้ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือแต่งตัง้กรรมการใหม่  

2.30 จดัใหม้ีการปฐมนิเทศส าหรบักรรมการที่เขา้รบัต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลส าคัญ
ต่างๆ ของบริษัท เช่น ลกัษณะทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งใน
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทจดทะเบียน เป็นตน้ โดยเลขานุการบรษิัทไดม้อบชดุเอกสาร รายงานประจ าปีบรษิัท 
วีดีทศันข์องบริษัท รวมถึงเยียมชมสถานที่ปฏิบตัิงานของบริษัท ทั้งนี ้เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่
ของกรรมการใหม่ 

2.31 ก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนของกรรมการ โดยค านึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นหลกั และค่าตอบแทน
ของกรรมการจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทกุปี 

3. การเลือกตัง้กรรมการบริษัท และวาระการด ารงต าแหน่ง 

การเลือกตัง้กรรมการของบรษิัทใหก้ระท าโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ใหก้ระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

3.1 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 

3.2 ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ
หลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนน
เสียงที่มีตามขอ้ 3.1 ทัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ดงันัน้ ผู้ถือหุน้ไม่สามารถแบ่ง
คะแนนเสยีงของตนในการเลือกตัง้กรรมการ เพื่อใหผู้ใ้ดมากนอ้ยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ 
ได ้(ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน้) 
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3.3 บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมหีรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

3.4 คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท กล่าวคือ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบั
ต าแหน่งอีกได ้

ส าหรบัคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ใหม้ีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี 
หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของปีที่ไดร้บัการแต่งตั้ง จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปี
ถดัไป กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการเสนอชื่อและแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

3.5 นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. มหาชนฯ หรือ ตามพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

(ง) ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(จ) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

3.6 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษั ท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ 
ใบลาออกไปถึงบรษิัท กรรมการซึ่งลาออกดงักล่าวอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

3.7 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ.มหาชนฯ หรือ ตามพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ เขา้เป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดย

ระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่กรรมการไดเ้พียงเท่าวานต าแหน่งวจะอยู่ใมการแทนดงักล่าป็นกรรงเขา้เบคุคลซึ่
ามาแทนข้ตนเ  มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน

กรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

3.8 กรรมการของบรษิัทที่จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ตอ้งรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทัง้นี ้
หา้มมิใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บรษิัท และก าหนดใหร้ายงานขอ้มลูการด ารง
ต าแหน่งในบรษิัทอื่นดว้ย 
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4. การประชุมคณะกรรมการ 

การประชมุคณะกรรมการ มดีงันี ้

4.1 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้  

4.2 ในการประชุมกรรมการตอ้งแสดงความเห็น และใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้ประชุมทุกครัง้ 
นอกเหนือจากมีเหตุสดุวิสยั ซึ่งตอ้งแจง้ต่อเลขานกุารคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ บรษิัทตอ้งรายงานจ านวน
ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี  

4.3 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง  เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า  เลขานุการ
คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุแกก่รรมการทกุท่าน เพื่อใหท้ราบถึง วนัเวลาสถานท่ีและวาระการ
ประชุม โดยจดัส่งเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั และเป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชมุจากกรรมการ 
และฝ่ายจดัการ เพื่อจดัส่งใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชมุ และเอกสารดงักล่าว
ตอ้งใหข้อ้มลูที่เพียงพอต่อการตดัสินใจและใชด้ลุยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ  

4.4 เลขานุการคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผู้บนัทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจดัท าเป็นรายงานการประชุมซึ่งตอ้งมี
เนื ้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิน้  เพื่อเสนอให้ประธาน
คณะกรรมการลงนาม และจะตอ้งจดัใหม้ีระบบการจดัเก็บที่ดี สะดวกต่อการคน้หาและรกัษาความลบัไดด้ี 

4.4 กรรมการบรษิัทท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ 

4.5 การออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการ ใหถื้อเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นส าคญั ในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของ
กรรมการบรษิัทคนอื่นๆ ที่มิไดล้งมติเห็นดว้ยใหร้ะบุไวใ้นรายงานการประชมุ 

4.6 คณะกรรมการสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และเพื่อใหม้ีโอกาสรูจ้กัผูบ้ริหารระดบัสงู
ส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
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กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีจึงได้พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบการด าเนินกิจการของ
บริษัท สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างโปร่งใส และปราศจากการมีผลประโยชน์ขัดแย้งเพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานของหน่วยงานภายในมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบียบการปฏิบตัิงานที่ดี และเกิด
ประสิทธิผลสงูสดุ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหนา้ที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบรษิัทร่วมกับ
ผูส้อบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นถูกตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดที่เก่ียวข้อง สรา้งความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผูล้งทนุ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียว่า
มีการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวด้งัต่อไปนี ้

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน และมีคุณสมบตัิและหนา้ที่
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.2 กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช านาญที่เหมาะสมตามภาระงานที่ไดร้ับมอบหมาย และตอ้งมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงิน 

1.3 ใหค้ณะกรรมการของบรษิัทเลือกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีลกัษณะและคณุสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

2.1 ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการของบรษิัท 

2.2 มีคณุสมบตัิตามพ.ร.บ. มหาชนฯ และตามพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

2.3 กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่านตอ้งเป็นผูม้ีความรูด้า้นการบญัชีและการเงิน 

2.4 กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต.ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึง
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กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั
บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี ก่อน
ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการ
ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท  

2.5 เป็นผูท้ี่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายได้
อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือ
ญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว 
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2.6 เป็นผูท้ี่ไดร้บัความเชื่อถือและเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป  

2.7 สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. ขอบเขตอ านาจหน้าที ่

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน มีอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
ดงันี ้

3.1 สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง และครบถว้น (accuracy and completeness) รวมทัง้
เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้รหิารท่ีรบัผิดชอบในการจดัท า
รายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี และเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิัท 

3.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือการว่าจา้ง
บรษิัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3.3 สอบทานใหม้ีการบรหิารจดัการและปฏิบตัิตามนโยบายดา้นบรหิารความเส่ียง  

3.4 สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

3.5 พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ตลอดจนประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชี เก่ียวกับวัตถุประสงคใ์นการด าเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่ พบ
ระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผูส้อบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระส าคัญ รวมทั้ง เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.6 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์หม้ีความถูกตอ้งและครบถว้น และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในการเขา้ท ารายการดังกล่าวอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

3.7 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 

2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท   

3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  
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4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(Charter) 

8) รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบเป็นประจ า อย่างนอ้ย
ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

9) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท   

3.8 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนีซ้ึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(2) การทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาขา้งตน้ กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านักงาน ก.ล.ต.หรือตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

3.9 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.10 ทบทวนกฎบตัร และผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.11 ดูแลใหบ้ริษัทมีช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ เก่ียวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม
หรือประเด็นอื่น โดยท าให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการ
ติดตามที่เหมาะสม 

3.12  ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากที่ ปรึกษาภายนอก หรือ ผูเ้ชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบ โดยบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายตามระเบียบของบรษิัท 

3.13  สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของ
กิจการตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ 
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4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

4.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ของปีที่ไดร้บัการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการเสนอชื่อและแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

4.2 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้หรือตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

(ง) พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

4.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็น
หนงัสือล่วงหนา้อย่างน้อย 1 เดือน พรอ้มเหตุผล และใหค้ณะกรรมการเป็นผูอ้นุมัติ โดยบริษัทจะแจง้เรื่องการ
ลาออกพรอ้มส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทัง้
คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบที่พน้จากต าแหน่งตอ้งรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่จะเขา้รบัหนา้ที่ 

4.3 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหค้ณะกรรมการ
แต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมี
จ านวนครบตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยบคุคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระ
ที่ยงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

5. การประชุม 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

5.1 ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรือ่งอื่นๆ 
อย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่อง
จ าเป็นเรง่ด่วนอื่น ๆ ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร 

5.2 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ 

5.3 การออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบใหถื้อเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นส าคญัในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้ขาด  อย่างไรก็ตาม 
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ที่มิไดล้งมติเห็นดว้ยใหน้ าเสนอเป็นความเห็นแยง้ต่อคณะกรรมการ 
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5.4 ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไปเพื่อ
ทราบทกุครัง้ 

5.5 ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

6.  การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการ ในการประชมุคณะกรรมการ 

6.2 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษั ท ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

(2) การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งส าคญัในระบบการควบคมุภายใน  

(3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน และไดม้ีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรบัปรุง
แกไ้ข เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไวร้่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการ
แกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงที่พบดงักล่าวโดยตรงต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต.   หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

7. การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพยฯ์   

7.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  

7.1.1 รายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการ ถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มน าส่งแบบแจง้รายชื่อ
และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7.1.2 น าส่งหนงัสือรบัรองและประวตัิของกรรมการตรวจสอบ พรอ้มการรายงานมติการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการมีมติแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  

7.2 การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ  

7.2.1 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ  ถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ  ต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7.2.2 น าส่งหนงัสือรบัรองและประวตัิของกรรมการตรวจสอบ ส าหรบักรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัการแต่งตัง้
ใหม่ พรอ้มการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีมติของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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7.3 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการถึงการเปล่ียนแปลงหน้าที่และขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนันับ
แต่วนัท่ีมีมติของคณะกรรมการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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กฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการของบรษิัทมีมตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเป็นกรรมการชดุย่อยของบรษิทั เพื่อท าหนา้ที่บรหิารจดัการและ

ควบคมุกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรใหก้ าหนดกฎบตัรของ

คณะกรรมการบรหิาร ดงันี ้

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหาร 

1.1 คณะกรรมการบริหารตอ้งไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ โดยประกอบดว้ยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้

บรหิารงาน และพนกังานในระดบับรหิาร รวมกนัไม่นอ้ยกว่า [5] คน รว่มกนัเป็นคณะกรรมการบรหิาร 

1.2 คณะกรรมการบรษิัทจะเลือกกรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารในกรณีที่บริษัทพิจารณา

เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบรหิารคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรหิารก็ได ้

1.3 ประธานกรรมการตอ้งไม่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบรหิาร 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 

2.2 มีความรู ้ความสามารถ ความซื่อสัตยส์ุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ

ความรู ้ความสามารถ และปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทได ้ 

2.3 มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

2.4 ไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เ วน้แต่

จะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

3. ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิาร มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ดงันี ้

3.1 น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบรษิัท 

การขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและ

กลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ายบรหิารเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

3.2 ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

แผนงาน เป้าหมายที่ก าหนดไว ้และงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 
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3.3 พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการด าเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมี เงื่อนไขทางการค้าทั่ วไปในวงเงินไม่ เกินงบประมาณที่ ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมัติในหลกัการไวแ้ลว้ ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคับ

ของหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงตลาดหลกัทรพัย ์

เก่ียวกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมตลอดจนคู่มืออ านาจ

ด าเนินการซึ่งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการพิจารณา

อนมุตัิรายจ่ายในวงเงินอนมุตัิที่คณะกรรมการบรษิัท  

3.4 พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการ

บรษิัทอนมุตัิ 

3.5 พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้

ถือหุน้ต่อไป 

3.6 ก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบรหิารความเส่ียงที่ก าหนด และตรวจสอบและ

ติดตามการปฏิบตัิงานของคณะท างานบรหิารความเส่ียง 

(ก) ก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงโดยรวมใหค้รอบคลมุความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ที่ส  าคญัของ

บรษิัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

(ข) ดูแลการวางแผนกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงการติดตามดูแล

ความเส่ียงของบรษิัท ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

(ค) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง รวมถึงความมีประสิทธิผล

ของกระบวนการ และการปฏิบตัิตามนโยบาย 

(ง) รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบรษิัท พรอ้มความเห็นในแนวปฏิบตัิ และขอ้เสนอแนะ

เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

3.7 มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว มีอ านาจตามที่

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ ง

คณะกรรมการบรหิารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจหรือการมอบ

อ านาจนัน้ๆ ไดต้ามที่เห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุตัิรายการที่

ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
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หลกัทรพัย ์และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

อื่นใดกับบรษิัท และ/หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบรหิารไม่มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินการในเรื่อง

ดังกล่าว ทั้งนี ้เรื่องดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่

กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคา้ปกติซึ่ง

เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งก าหนด 

3.8 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

4.1 กรรมการบรหิารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

4.2  กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ใบลา

ออกไปถึงบรษิัท 

4.3 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลงใหค้ณะกรรมการบรษิัทเลือกบคุคลใดบคุคลหนึ่งซึ่งมีคณุสมบตัิเขา้

เป็นกรรมการบรหิารแทน 

5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารก าหนดจ านวนครัง้ของการประชุมไดต้ามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะน ามาเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

6. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีหนา้ที่ตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ า โดยอาจรายงานเรื่องที่

ส  าคญัและมติที่ประชมุใหค้ณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ที่มีการประชมุคณะกรรมการบรหิาร 
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กฎบตัรของกรรมการผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้กรรมการผูอ้  านวยการ กรรมการผูอ้  านวยการมีอ านาจและหนา้ที่เก่ียวกับ
การบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
ก าหนดและอนมุตัิค่าตอบแทนใหก้บักรรมการผูอ้  านวยการ ทัง้นีก้รรมการผูอ้  านวยการตอ้งบรหิารบรษิัท ตามแผนงานหรือ
งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด  ซื่อสัตย์ สุจริต  และระมัดระวัง รวมทั้งรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นอย่างดีที่สุด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหร้วมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ  ดงัต่อไปนี ้ 

1.  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
และตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

2.  ก าหนดกลยทุธ ์และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
กลยทุธแ์ละแผนการทางธุรกิจที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

3.  ด าเนินการและปฏิบตัิภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิัท 

4.  สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย 

5.  อนุมัติและ/หรือมอบอ านาจการท านิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัท ส าหรบัธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึงธุรกรรมที่
กรรมการผูอ้  านวยการ ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัทใหด้  าเนินการแทน ทัง้นี ้ใหร้วมถึงธุรกรรมใดๆ 
ที่ไม่เป็นการผกูพนัทรพัยสิ์นของบรษิัท โดยตรง 

6.  ประสานงาน ผูบ้ริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ไดร้บัจากคณะกรรมการ
บรษิัท 

7.  แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้
ใหแ้ก่บรษิัท 

8.  พิจารณาการน าสิทธิและทรพัยสิ์นของบริษัท ไปก่อภาระผกูพนัใดกบับุคคล บรษิัท หา้ง รา้น หรือสถาบนัการเงิน 
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการอนมุตัิ 

9.  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าใชจ้่ายการด าเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิมอบหมายไว้ 

10. พิจารณาอนุมตัิการลงทุนในตราสารและหลกัทรพัยเ์พื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
มอบหมายไว ้

11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผูป้ระกอบกิจการอื่นๆ และใหน้ าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัท เพื่ออนมุตัิในท่ีประชมุคราวถดัไป 
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12. อนมุตัิการใชจ้่ายเงินลงทุนท่ีส าคญัๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายส าหรบัปี หรือที่คณะกรรมการบรษิัท
ไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกัการไวแ้ลว้ 

13.  ดูแลการท างานของพนักงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตัิงานดว้ยหลักธรรมาภิ
บาล ในการท าธุรกิจ 

14.  ส่งเสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพของพนกังานเพื่อเพิ่มศกัยภาพขององคก์ร 

15.  พิจารณาแต่งตัง้ที่ปรกึษาต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของบรษิัท 

16.  พิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นเงื่อนไขปกติทางการคา้ เช่น ซือ้ขายสินคา้ดว้ยราคาตลาด การ
คิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกคา้ทั่วไป เป็นตน้ ทั้งนี ้
ภายใตน้โยบายที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทตามที่ก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

17.  มีอ านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย บคุคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และผลตอบแทน
ที่เหมาะสม และใหม้ีอ  านาจปลดออก ใหอ้อกตามความเหมาะสม ของพนกังานระดบัต่างๆ ตามที่ก าหนดไวใ้น
คู่มืออ านาจด าเนินการ 

18.  ด าเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทเป็นกรณีๆ ไป ทัง้นีก้รรมการผูอ้  านวยการ
ไม่มีอ านาจในการอนุมัติรายการที่กรรมการผู้อ  านวยการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับรษิัทและบรษิัทย่อย  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ไดม้อบอ านาจในการบริหารจดัการบริษัท ให้กรรมการผูอ้  านวยการ โดยมีหลกัการและ
ขอบเขตอ านาจ  ดงัต่อไปนี ้

(ก) เป็นผูม้ีอ  านาจในการบรหิารกจิการของบรษิัท ตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด 
ค าสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ทกุประการ 

(ข) เป็นผู้มีอ  านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ และด าเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม 
สญัญา เอกสารค าสั่ง หนังสือแจง้หรือหนังสือใดๆ ที่ใชต้ิดต่อกับหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจและ
บคุคลอื่น ตลอดจนใหม้ีอ  านาจกระท าการใดๆ ที่จ  าเป็นและตามสมควร เพื่อใหก้ารด าเนินการขา้งตน้
ส าเรจ็ลลุ่วง 

(ค) ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง  และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได ้
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจ
ตามหนังสือมอบอ านาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามขอ้บังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่
คณะกรรมการของบรษิัท และ/หรือบรษิัท ก าหนดไว ้

ทัง้นี ้การใชอ้  านาจของกรรมการผูอ้  านวยการดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระท าได ้หากกรรมการผูอ้  านวยการมีส่วนไดส่้วน
เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ กบับรษิัท 
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กฎบตัรของเลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญของบทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษัท จึงได้
พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัทขึน้ เพื่อท าหนา้ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมดา้นต่างๆ ของคณะกรรมการ และเพื่อช่วยให้
คณะกรรมการและบรษิัทเอง สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรก าหนดกฎบตัรของเลขานกุารบรษิัท ไวด้งัต่อไปนี ้

1. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั  

เลขานุการบริษัทตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสตัยส์จุริต ตามพ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์ ซึ่งไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบส าหรบัเลขานกุารบรษิัทไวโ้ดยเฉพาะดงันี ้

1.1 จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

(ค) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

(ง) รายงานประจ าปี 

1.2 เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร 

1.3 ด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และการประชมุผูถื้อหุน้ 

1.4 ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการบรษิัท และผูบ้รหิารควรรบัทราบ 

1.5 จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มูลที่จ  าเป็นต่อการปฏิบัติหนา้ที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่
ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ 

1.6 ดแูล และประสานงานใหบ้รษิัท ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจไดอ้ย่างครบถ้วนและ
ถกูตอ้ง 

1.7 จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่บริษัทไดร้บัรายงานนัน้ และบริษัทตอ้งจดัใหม้ีระบบการเก็บรกัษาเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกตอ้ง ครบถ้วน และสามารถ
ตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าว 

1.8 ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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2. หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารบรษิัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุน้โดย 

2.1 การตดัสินใจตอ้งกระท าบนพืน้ฐานขอ้มลูที่เชื่อโดยสจุรติว่าเพียงพอ 

2.2 การตดัสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในเรื่องที่ตดัสินใจนัน้ 

2.3 กระท าการโดยสจุรติเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเป็นส าคญั 

2.4 กระท าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอันเป็นการขัดหรือแยง้กับประโยชนข์อง
บรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 

2.5 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้มูลของบริษัทที่ล่วงรูม้า เว้นแต่เป็นขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ห รือใช้
ทรพัยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

2.6 ไม่เขา้ท าข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ
บรษิัท หรือพนกังาน หรือลกูคา้ของบรษิัท ทัง้ยงัเป็นการขดัต่อการปฏิบตัิต่องานในหนา้ที่ของตน 

3. กรณีทีเ่ลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าทีไ่ด ้

แนวทางการปฏิบตัิในกรณีที่เลขานกุารบรษิัทพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก าหนดไวด้งัต่อไปนี ้

3.1 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจาก
ต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ ได ้

3.2 ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการ
บรษิัทพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้

3.3 ใหป้ระธานกรรมการแจง้ชื่อเลขานกุารบริษัท ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีจดัใหม้ีผูร้บัผิดชอบ
ในต าแหน่งดงักล่าวด าเนินการแจง้ใหส้ านกังานก.ล.ต. ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตามขอ้ 1.1 และ 1.2 
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เร่ือง นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบโดยตรงในการจัดใหม้ีและรกัษาไวซ้ึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งด าเนินการ
ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และทรพัยสิ์น
ของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแลการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และการบรหิารความเส่ียง ระบบการควบคมุภายในท่ีบริษัทจดัไว ้เพื่อช่วยให้
บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผล ที่จะสามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวใ้นเรื่องของระบบขอ้มลูและ
รายงานทางการเงินมีความถกูตอ้งเชื่อถือได ้ในเรื่องดงันี ้

1. ไดม้ีการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท างานของบรษิัท และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

2. ทรพัยสิ์นของบรษิัทมีอยู่จริง และไดม้ีการควบคมุดแูล จดัเก็บ รกัษา เป็นอย่างดี 

3. การด าเนินงานของบรษิัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการใชท้รพัยากรอย่างประหยดั 

4. วตัถปุระสงค ์กลยทุธข์องบรษิัท ไดม้ีการบรรลแุละด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล 

การตรวจสอบภายใน 

บรษิัทไดก้ าหนดใหม้ีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัท และใชบ้รกิารของ
ส านักงานตรวจสอบภายนอกร่วมดว้ย เพื่อก ากับดูแลการท างานในดา้นต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีหนา้ที่ในการใหค้  าปรกึษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความเส่ียง  เพื่อให้
แน่ใจว่าระบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเส่ียง และกระบวนการก ากับดแูลกิจการของบริษัท ไดจ้ดัใหม้ี
ขึน้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่วางไว ้
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เร่ือง นโยบายการท ารายการกับบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง 

บรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใสและค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย บรษิัทจึงได้

ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พื่อ ใชเ้ป็นแนวทางในการ

เขา้ท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ โดย

นโยบายและขัน้ตอนการท ารายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้นี ้ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรษิัทแลว้  

1. วัตถุประสงค ์

บริษัทก าหนดนโยบายและขั้นตอนการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทาง

ปฏิบตัิงานในการพิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคุม และบุคคลอื่นๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทัง้ทางตรงและทางออ้มที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว 

เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการภายในองคก์รเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส และมีกรอบแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน 

2. มาตรการและขั้นตอนการท ารายการกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

หากบรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการ

บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุรายโดยเท่าเทียมกนัโดยยึดหลกัการดงันี ้

• เป็นรายการท่ีผ่านกระบวนการอนมุตัิที่โปรง่ใสโดยกรรมการและผูบ้รหิารดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงัและ

ซื่อสตัยส์จุรติ โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนรว่มในการตดัสินใจ 

• เป็นรายการท่ีกระท าโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทเสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก 

• มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูตอ้ง 

• มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง โปรง่ใส ในเวลาที่เหมาะสม 

นโยบายของบรษิัทในการท ารายการระหว่างกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

ก. การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป 

การท ารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การให้บริการ เป็นตน้ ระหว่างบริษัทและ

บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ ได้รับอนุมัติ เป็นหลักการจาก

คณะกรรมการบริษัทแลว้ ใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หากรายการนัน้มีขอ้ตกลง

ทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจ

ต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียว

โยงกัน ทั้งนี ้บริษัทจะจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทในทกุไตรมาส 

 

 



                                                 คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Manual) 

57 
 

ข.  การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป 

การท ารายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและให้

ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่

กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้

ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึน้ 

บริษัทจะแต่งตัง้ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน

ดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แลว้แต่กรณี) ใช้เป็นขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและมีความสมเหตสุมผล โดย

ค านึงถึงผลประโยชนข์องบริทเป็นส าคญัโดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบรษิัท และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท 

3. นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์รวมทั้งขอ้บังคับ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการ

เปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทและบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี

และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
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เร่ือง นโยบายการต่อต้านคอรรั์ปชั่น 
 

 บรษิัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม และเป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรบัผิดชอบต่อสังคมและผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยมุ่งเนน้การส่งเสริมคุณธรรม 
สรา้งจิตส านึกและค่านิยมที่ถกูตอ้งในการปฏิบตัิงาน บริษัทตระหนกัดีว่า การคอรร์ปัชั่นเป็นการกระท าที่ไม่ถกูตอ้งและไม่
เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจอนัจะส่งผลเสียหายต่อบรษิัทและสงัคม ดงันัน้เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทมีเจตนารมณท์ี่จะป้องกัน
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจรติและคอรร์ปัชั่นขึน้ บริษัทจึงก าหนดนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน เพื่อใหบุ้คลากรของบริษัท
และบริษัทย่อยและผู้ที่เก่ียวขอ้งใช้เป็นหลักปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดยกรรมการ ผูบ้ริ หาร และ
พนกังานทกุคนตอ้ง ยึดถือปฏิบตัิและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  

1. นิยาม 

“การคอรรั์ปชั่น” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอหรือสญัญาว่าจะ
ให ้การรบัหรือเรียกรอ้งซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใด กบัเจา้หนา้ที่ของรัฐ หน่วยงานของรฐั หน่วยงาน
ของเอกชน หรือผูท้ี่มีหนา้ที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ 
หรือเพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาซึ่งผลประโยชนท์างธุรกิจที่ไม่ถกูตอ้ง 

2. นโยบาย 

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม และก าหนดใหบุ้คลากรของ
บรษิัท ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นอย่างจรงิจงั ดงันี ้

2.1 บคุลากรของบรษิัท ตอ้งไม่ด  าเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนรว่มในการคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม 

2.2 บคุลากรของบรษิัท ตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องที่เก่ียวกบัการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น 
หรือประโยชนอ์ื่นใด การใหห้รือรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรองควรเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจ
เท่านัน้ โดยมีมลูค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจอย่างมีนยัส าคญั 

2.3 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อป้องกันการคอรร์ัปชั่น ทบทวนและประเมินความเส่ียงจากการด าเนินงานที่อาจ
ก่อใหเ้กิดการคอรร์ปัชั่นอย่างนอ้ยปีละหน่ึง (1) ครัง้ 

2.4 จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใตม้าตรฐานการบัญชีที่ไดร้ับการ
ยอมรบัในระดบัสากล 

2.5 มีกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อตา้นการคอรร์ัปชั่น 
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2.6 จัดช่องทางการส่ือสารให้บุคลากรสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ และข้อรอ้งเรียนเก่ียวกับการ
คอรร์ปัชั่น โดยมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

2.7 ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในทุกประเทศที่บริษัทและ
บรษิัทย่อยด าเนินกิจการ 

2.8 การกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะไดร้บัการ
พิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีบรษิัท ก าหนดไวห้รือมีโทษทางกฎหมาย 

บุคลากรของบริษัท  ต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอรร์ัปชันในทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบตัิงาน หากพบการกระท าใดที่เขา้ข่ายขดัต่อนโยบายนี ้ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงาน/บคุคลที่รบัผิดชอบ 

3. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการ มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการก าหนดและอนุมัตินโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น และ
ก ากับดแูลใหม้ีระบบที่สนบัสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายจดัการ
ตระหนกัถึงความส าคญัและน านโยบายไปปฏิบตัิจนเกิดเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และรบัผิดชอบในการสอบทานใหบ้ริษัท มีการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอ และสอบทานการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

3.3 กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ รับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบให้การส่งเสริม สนับสนุน และ
ควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น รวมทัง้มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ อย่างสม ่าเสมอว่ามีความเหมาะสม
และเป็นปัจจบุนั 

3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติว่าเป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางปฏิบตัิที่บรษิัทไดก้ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้กฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษิทัมีความเหมาะสมเพียงพอและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4. ขอบเขตและแนวทางปฏิบตั ิ

4.1 บรษิัทก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตามนโยบายการต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่พึง
ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท าที่เขา้ข่ายการทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิทั และตอ้งปฏิบตัิ
อย่างระมดัระวงัต่อรูปแบบของการคอรร์ปัชั่น ดงันี ้
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▪ การให้หรือรับสินบน 

 หา้มใหห้รือรบัสินบนทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะดว้ยตนเองหรือมอบหมายใหผู้อ้ื่นกระท าแทนตน 

▪ การให้หรือรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง และผลประโยชนอ์ื่น ๆ  

 การใหห้รือรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง และผลประโยชนอ์ื่น ๆ จากลกูคา้ คู่คา้ หรือบคุคลที่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งอื่น ใหป้ฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณของบรษิัท 

▪ การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน ์และเงนิสนับสนุน 

 บรษิัทก าหนดใหก้ารบรจิาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน ์และเงินสนบัสนนุ ดงันี ้

1) ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่เกิดผล
เสียหายต่อส่วนรวม 

2) ใหป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนอนมุตัิรายการเพื่อการบรจิาค ที่บรษิัทไดก้ าหนดไว ้

4.2 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสรา้งสรา้งจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติใหแ้ก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และรกัษาวัฒนธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่า การคอรร์ปัชั่นเป็นส่ิงที่
ยอมรบัไม่ได ้ทัง้การกระท าธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

4.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่ เขา้ข่ายการ
คอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัท จะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบใหท้ราบ และใหค้วาม
รว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ 

4.4 นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นนีใ้หค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่การคัดเลือก
บคุลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยก าหนดให้
ผูบ้งัคับบัญชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกับพนกังานเพื่อใหส้ามารถปฏิบัติตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.5 จดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อ านาจใหเ้หมาะสม เพื่อป้องกนัมิใหพ้นกังานทจุรติหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติ คอรร์ปัชั่นต่างๆ 

4.6 ก าหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมดา้นการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้
มั่นใจว่าธุรกรรมทางการเงินดงักล่าวเป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้

4.7 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกรอ้ง หรือยอมรับซึ่ง
ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใด ส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นที่ส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การ
ปฏิบตัิหนา้ที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจท าใหบ้รษิัทเสียประโยชนอ์นัชอบธรรม 
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4.8 ก าหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ ส่ิงของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลส่อให้เกิดข้อสงสัยใน
พฤติกรรมการทจุรติหรือการใหสิ้นบน หากเป็นการรบัของขวญัควรเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล และตอ้ง
ไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และตอ้งตระหนกัว่าการกระท าใดๆ ตอ้งอยู่ภายใตค้วามโปรง่ใสและ
สามารถตรวจสอบได ้

4.9 ก าหนดระเบียบการจัดซือ้จัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการท าสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนตอ้งมี
หลกัฐานประกอบอย่างชดัเจนและมีการก าหนดอ านาจอนมุตัิอย่างเหมาะสมและรดักมุ 

4.10 หา้มกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใหห้รือเสนอที่จะใหท้รพัยสิ์นหรือผลประโยชนอ์ื่นใดแก่
บคุคลภายนอก เพื่อจงูใจใหบุ้คคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบ
ต่อต าแหน่งหนา้ที่ของตน 

4.11 จดัใหม้ีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปรง่ใสและถกูตอ้ง 

4.12 จดัใหม้ีการส่ือสารนโยบายและแนวทางการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทกุระดบัของบรษิัท ใหร้บัทราบและเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้พื่อน าไปปฏิบตัิโดยผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น การอบรมพนกังาน ระบบการส่ือสารภายในองคก์ร เป็นตน้ 

4.13 ก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นในกรณีที่พบเหตกุารณท์ี่น่าสงสยัอนัส่อให้
เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยผู้แจ้ง
เบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ไปยงับรษิัท โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต ์ อีเมล ์หรือ 
จดหมาย 

4.14 จดัท ากลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบรษิัท โดยการก าหนดขอ้มลู
ของผูแ้จง้เบาะแสใหเ้ป็นความลบักรณีที่ขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสถูกเปิดเผย ผูท้ี่มีหนา้ที่ดแูลรบัผิดชอบ
ขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งถกูด าเนินการลงโทษทางวินยั 

4.15 ก าหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานที่มีกระท าการทุจริตคอรร์ปัชั่นหรือสนับสนุนการ
กระท าที่เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยจะด าเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น 
ตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ลดค่าจา้ง พกังาน เลิกจา้ง และด าเนินคดีตามกฎหมาย เป็นตน้ 

4.16 ก าหนดใหม้ีการตรวจสอบ และรายงานตามล าดับขัน้ของสายงานการบงัคบับัญชา ของผูก้ระท าการ
ทจุรติ จนกระทั่งถึง คณะกรรมการความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท 

ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิาร ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจรติขึน้ รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลมุการทจุรติแบบต่างๆ 
เช่น การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าใหสู้ญเสียทรพัยสิ์น  การคอรร์ปัชนั  การที่ผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ
ควบคมุภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มลูในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือ
ใชไ้ปซึ่งทรพัยสิ์นโดยไม่ถกูตอ้ง เป็นตน้ 
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เร่ือง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) 

1. นโยบายและหลักการ   

 บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความรบัผิดชอบ ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี และนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัทที่ไดก้ าหนดไว ้บริษัทเชื่อว่าพนกังานจะตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิ
อย่างยุติธรรม และคาดหวงัว่าพนกังานของบริษัทจะตอ้งประพฤติตนอย่างมืออาชีพ ดว้ยความซื่ อสตัยส์จุริต และปฏิบตัิ
ตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบรษิัทอย่างเครง่ครดั บรษิัทมุ่งมั่นที่จะปกป้อง พนกังาน การด าเนินงาน 
และทรพัยสิ์นต่างๆ จากความเส่ียงที่เกิดจากการประพฤติที่ขดัต่อนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจและการทุจรติต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือมลูค่าของผูถื้อหุน้ของบริษัท ดงันัน้ บริษัทไม่ยินยอมใหม้ีการกระท าผิดและ
การทจุรติเกิดขึน้ในบรษิัท และจะพิจารณาลงโทษทางวินยักบัผูก้ระท าผิดหรือกระท าการทจุรติ 

 เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการตามนโยบายและหลักการดังกล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดจ้ัดท า
นโยบายฉบบันีข้ึน้โดยมีวตัถปุระสงคส์ าคญั ดงันี ้

1.1 เพื่อก าหนดช่องทางในการรายงานและสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนและบุคคลภายนอก ใหข้อ้มลู รายงาน
เบาะแสการกระท าผิดหรือการทจุรติใดๆ ที่เกิดขึน้ในบรษิัทไดอ้ย่างมั่นใจ 

1.2 เพื่อใหก้ารคุม้ครองพนกังานท่ีไดใ้หข้อ้มลู ความรว่มมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัท อนัเก่ียวขอ้งกับ
การกระท าผิดและการทุจริต ไม่ใหถู้กคุกคาม ข่มขู่ เปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่
ท  างาน พกังาน ไล่ออก หรือกระท าการอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม  

1.3 เพื่อก าหนดแนวปฏิบตัิที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมในการสอบสวนการกระท าผิดและการทจุรติ 

1.4 เพื่อเป็นการป้องปรามการกระท าผิดและการทจุรติที่อาจเกิดขึน้ในองคก์ร และช่วยใหส้ามารถตรวจพบและ
ลดความเสียหาย จากการกระท าผิดหรือการทจุรติ 

1.5 เพื่อเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณแ์ละคณุค่าจรยิธรรมที่ดี ของบรษิัทและพนกังาน 

2. ขอบเขตของนโยบาย 

2.1 นโยบายนีใ้หใ้ชบ้งัคบักบัพนกังานทกุคนของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

2.2 นโยบายนีค้รอบคลุมการกระท าผิดและการทุจริต (ทั้งที่ปรากฏแลว้ หรือ สงสัย) ซึ่ งเก่ียวขอ้งกับพนักงาน 
ผูข้ายสินคา้/บริการ เจา้หนี ้ลกูคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มซึ่งมีความสมัพันธท์าง
ธุรกิจกบับรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย 
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3. ค านิยาม 

ขอ้ความหรือ ค าใดๆ ที่ใชใ้นนโยบายนี ้ใหม้ีความหมายดังต่อไปนี ้เวน้แต่ขอ้ความดังกล่าวจะแสดงหรือได้
อธิบายไวเ้ป็นอย่างอื่น 

ก) “พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจ า พนักงานทดลองงาน และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานและสภาพการจา้งของบรษิัท 

ข) “ผูบ้ริหาร” หมายถึง กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการ
ผูจ้ดัการลงมาและผูม้ีต  าแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกรายรวมถึงต าแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงิน
ที่เป็นระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

ค) “ผูแ้จง้เบาะแส” หมายถึง พนกังาน ผูบ้รหิาร ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุกลุ่มของบรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย 
ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูท้ี่ไดร้บั
ผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิัท 

ง) “ผูถู้กกล่าวหา” หมายถึง พนกังาน ผูข้ายสินคา้/บริการ เจา้หนี ้ลกูคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ กรรมการและผูม้ี
ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มซึ่งมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย 

จ) “การกระท าผิด” หมายถึง การกระท าใดๆ ของพนักงานหรือผูบ้ริหาร ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัท และตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัท ตวัอย่างรูปแบบการกระท า
ผิด เช่น 

• เปิดเผยสารสนเทศอนัเป็นความลบันอกเหนือไปจากวตัถปุระสงคท์างธุรกิจ 

• มีผลประโยชนข์ดักันอย่างรา้ยแรง โดยเห็นแก่ประโยชนส่์วนตนในฐานะพนกังานหรือผูบ้รหิาร
มากกว่าประโยชนข์องบรษิัท 

• ด าเนินการอนัไม่สมควรเพื่อประโยชนข์องตนเอง หรือผูอ้ื่น 

• เปิดเผยหรือใชข้อ้มูลความลับทางการคา้หรือธุรกิจของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชนส่์วนตน
หรือผูอ้ื่น 

• รบัหรือแสวงหาส่ิงของอนัมีมูลค่าจากผูร้บัจา้ง ผูส่้งสินคา้หรือบุคคลผูใ้ห้บริการ หรือส่งสินคา้
ต่างๆ ใหบ้รษิัท รวมถึงการรบัค่านายหนา้ในทางลบัหรือ “เงินจงูใจใตโ้ต๊ะ” 

• การบังคับ คุกคาม การละเวน้การปฏิบัติ หรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน 

ผูข้ายสินคา้/บริการ เจ้าหนี ้ลูกคา้ คู่คา้ ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้มีส่วนไดเ้สียอื่นๆ ตลอดจน
บคุคลภายนอก 
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ฉ) “การทจุรติ” หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมใดๆ ท่ีมีเจตนาทจุรติโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดม้าซึ่ง 
เงิน ผลประโยชน์ หรือการหลีกเล่ียงภาระผูกพัน หรือการท าผิดกฎหมายและก่อความเสียหายแก่
บรษิัท ตวัอย่างรูปแบบการกระท าทจุรติ เช่น 

• ปลอม หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขโดยมิไดร้บัอนุญาตซึ่งเอกสาร สญัญา เช็ค ดราฟทธ์นาคาร หรือ
บญัชีธนาคาร ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

• เขา้ท าธุรกรรม หรือภาระผูกพันทางสัญญาในนามของบริษัท โดยไม่มีอ านาจที่จะท าเช่นนั้น 
และมีเจตนาท าเพื่อประโยชนส่์วนตนหรือผูอ้ื่น 

• ยักยอกเงิน ทรัพย์สิน หรือวัสดุเครื่องใช้ส านักงาน ตลอดจนท าลาย เคล่ือนย้าย เอกสาร 
ทรพัยสิ์น หรือวสัดส่ิุงของต่างๆ รวมทัง้การน าไปใชอ้ย่างไม่เหมาะสม 

• จดัการหรือรายงานเรื่องเงิน หรือธุรกรรมทางการเงินท่ีไม่เหมาะสม 

ช) “บรษิัทย่อย” หมายถึง บรษิัทท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้

(ก) บรษิัทท่ีผูอ้อกหลกัทรพัยม์ีอ  านาจควบคมุกิจการ 

(ข) บรษิัทท่ีบรษิัทตาม (ก) มีอ านาจควบคมุกิจการ 

(ค) บรษิัทที่อยู่ภายใตอ้ านาจควบคมุกิจการของบรษิัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่
ภายใตอ้ านาจควบคมุกิจการของบรษิัทตาม (ข) 

4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

4.1 พนกังาน 

4.1.1 พนักงานมีหน้าที่ตอ้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบและหรือตามช่องทางที่ก าหนดไว้ใน
นโยบายฉบบันีโ้ดยทนัที หากพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเชื่อว่ามีการกระท าผิดหรือการทุจริตเกิดขึน้
เก่ียวขอ้งกบับรษิัท กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

4.1.2 พนกังานตอ้งใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายที่เก่ียวขอ้งของบริษัท ที่ท  าหนา้ที่
สอบสวนการกระท าผิดหรือการทจุรติ 

4.2 ผูบ้รหิาร 

4.2.1 เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีหน้าที่ ส อดส่องดูแลและส่งเสริม
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบตัิตามนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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4.2.2 ผูบ้ริหาร มีหนา้ที่รบัผิดชอบส่งเสริมและจัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
เพื่อป้องกนัการกระท าผิด การทจุรติ ในส่วนงานท่ีตนเองรบัผิดชอบอยู่ รวมถึง 

• ท าความเขา้ใจลักษณะของการกระท าผิดและการทุจริตใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ภายในฝ่ายของ
ตนเอง 

• ตระหนกัถึงความผิดปกติที่บ่งชีถ้ึงการกระท าผิดหรือการทจุรติ 

4.2.3 ผูบ้ริหารมีหนา้ที่ใหก้ารสนับสนุนและร่วมมือแก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการสอบสวน และ
ฝ่ายที่เก่ียวขอ้งในการสอบสวนการกระท าผิดหรือการทจุริต 

4.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความรบัผิดชอบเบือ้งตน้ ในการสอบสวนการกระท าผิดหรือการกระท าทุจริต ตามที่
ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี ้

4.4 คณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน มีหนา้ที่รบัผิดชอบสืบสวนสอบสวน รวมทัง้รวบรวมพยานหลกัฐานและด าเนินการ
อื่นใด เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความจริงว่า ผู้บริหาร หรือพนักงานไดก้ระท าผิดหรือการทุจริต
หรือไม่ 

5. การให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต 

 บริษัทถือว่า พนกังานทุกคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระท าผิดและการทุจริต การรายงาน
หรือใหข้อ้มลูจะตอ้งท าดว้ยเจตนาสจุริต การจงใจใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จหรือใส่รา้ยผูอ้ื่นท าใหบุ้คคลอื่นและบริษัทเสียหาย 
จะถกูบรษิัทลงโทษทางวินยัและด าเนินคดีตามกฎหมาย ในการใหข้อ้มลู รายงานหรือแจง้เบาะแส ใหพ้นกังานปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้ 

5.1 กรณีผูแ้จง้เบาะแสเป็นพนกังาน เมื่อพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเชื่อโดยสจุริตว่ามีการกระท าผิดหรือการทจุรติเกิดขึน้
เก่ียวขอ้งกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย ตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบโดยทนัที ไม่ว่าดว้ยวาจาหรือลาย
ลกัษณอ์กัษร ตามแบบการใหข้อ้มลูพบเห็นการกระท าผิดและการทจุรติ (เอกสารแนบ 1) ทัง้นี ้พนกังานไม่ควรท่ีจะ
ด าเนินการสอบสวน หรือซกัถามใดๆ เก่ียวกบัการกระท าที่สงสยัดว้ยตนเอง 

กรณีผูแ้จง้เบาะแสมิใช่พนกังาน เมื่อพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเชื่อโดยสจุริตว่ามีการกระท าผิดหรือการทจุริตเกิดขึน้
เก่ียวขอ้งกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อยสามารถแจง้ผ่านช่องทางในขอ้ 5.2 

ในการแจง้การกระท าผิดหรือการทุจริต ผูแ้จง้เบาะแสจะตอ้งเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องตนเองไว ้
อย่างไรก็ตามผูแ้จง้เบาะแสสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อของตนเองกับกรรมการสอบสวนในชั้น
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สอบสวนได ้ยกเวน้กรณีบริษัทด าเนินคดีทางกฎหมายต่อผูก้ระท าผิด  ผูแ้จง้เบาะแสจะตอ้งเปิดเผยตัวตนเพื่อให้
ขอ้มลูและเป็นพยานในชัน้ศาล 

ผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริตที่ไม่เปิดเผยตวัตนในขั้นตอนการใหข้อ้มลูการกระท าผิดและการทุจริต
ก่อนการสอบสวนการกระท าผิดและการทจุรติ บรษิัทจะไม่รบัพิจารณาและไม่กระท าการใดๆ กบัขอ้มลู หรือเรื่องที่
แจง้เบาะแสทัง้สิน้ 

5.2 หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจง้ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน ผูแ้จง้เบาะแสสามารถ
เลือกแจง้ผ่านช่องทาง ดงันี ้

(1) รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
โทร. 08-3716-8833 หรือ E-mail: pannipa.r@chula.ac.th 

(2) นายชยัวฒุิ จ านงสทุธเสถียร - กรรมการตรวจสอบ 
โทร. 08-1400-8210 หรือ E-mail: chaiwut.jumnong@gmail.com 

(3) นายอาณาจกัร ลิม้ไพรสนัต ์- กรรมการตรวจสอบ 
โทร. 08-6610-0053 หรือ E-mail: anajak.lawyer@gmail.com 

 ในกรณีที่ผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบั VP (ผูจ้ดัการฝ่าย) หรือเทียบเท่าขึน้ไป หรือหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เก่ียวขอ้งกบัการกระท าผิดหรือการทจุรติ ใหแ้จง้ถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ผูบ้งัคบับญัชาหรือฝ่ายตา่งๆ ตามขอ้ 5.1 และ 5.2 เมื่อไดร้บัแจง้วา่มีการกระท าผิดหรือการทจุรติเกิดขึน้ ตอ้ง
รายงานฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิัท (หรือของสายงานธุรกิจที่ตนเองสงักัด) ทนัที  

5.3 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ที่จดัท าทะเบียนรบัเรื่องรอ้งเรียน และตอ้งจดัท ารายงานสรุปการรบัเรื่องการแจง้ขอ้มลู
การกระท าผิดและการทจุรติ ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ าอย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ 

6. การสอบสวนการกระท าผิดและการทุจริต 

 การสอบสวนการกระท าผิดและการทจุรติ ตอ้งด าเนินการดว้ยความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติใดๆ เพื่อให้
ไดท้ราบขอ้เท็จจรงิ หรือพิสจูนเ์รือ่งที่รอ้งเรยีนว่าผูท้ี่ถกูกล่าวหาไดก้ระท าผิดหรือการทจุรติหรือไม่ และตอ้งดแูลรกัษา
ผลประโยชนแ์ละชื่อเสียงของผูถ้กูกล่าวหา พนกังานและบรษิัท  

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบขอ้มลูที่ไดร้บัในเบือ้งตน้รว่มกบัฝ่าย
กฎหมาย และฝ่ายที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทหรือสายธุรกิจ ในการตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าว ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในสามารถ
ด าเนินการสอบทานเอกสาร ขอ้มลู Email ตลอดจนขอ้มลูอื่นใดของบรษิัทหรือท่ีบรษิัทมคีวามเก่ียวขอ้ง และสอบถาม
ขอ้มลูกบัผูใ้หข้อ้มลูได ้



                                                 คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Manual) 

67 
 

 เมื่อตรวจสอบขอ้มลูและพบวา่ขอ้มลูที่ไดร้บัมีมลูขอ้เท็จจรงิว่าอาจมีการกระท าผิดหรือการทจุรติ ใหฝ่้าย
ตรวจสอบภายในรว่มกบัฝ่ายกฎหมาย ด าเนินการเสนอคณะกรรมการตรวจสอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน  

6.1. คณะกรรมการสอบสวน  

คณะกรรมการสอบสวนมีองคป์ระกอบ คณุสมบตัิ และอ านาจหนา้ที่ ดงันี ้

6.1.1. องคป์ระกอบและคณุสมบตั ิ

คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยมีประธานคณะกรรมการ
สอบสวนเป็นผูบ้รหิารระดบัตัง้แต่ VP (ผูจ้ดัการฝ่าย) หรือเทยีบเท่าขึน้ไป และควรมีตวัแทนจากฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และฝ่ายกฎหมาย เขา้รว่มเป็นกรรมการ  

กรรมการสอบสวนตอ้งมคีวามเป็นอิสระ มีความรูแ้ละคณุสมบตัิที่เหมาะสมเก่ียวกบัเรื่องการ
สอบสวนตามนโยบายนี ้และจะตอ้งไม่เป็นบคุคลดงัต่อไปนี ้ 

ก)   ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูต้อ้งสงสยั 

ข)  มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรือความสมัพนัธส่์วนตวักบัผูต้อ้งสงสยั นอกเหนือจากการจา้งงานกบั
บรษิัท  

ค)   มีสาเหตโุกรธเคืองผูถ้กูกล่าวหา  

ง)   มีเหตอุื่น ซึง่อาจท าใหก้ารสอบสวนไม่เป็นธรรม 

 นอกจากนี ้ผูบ้รหิารระดบั VP (ผูจ้ดัการฝ่าย) หรือเทียบเทา่ขึน้ไป ในสายงานท่ีตอ้งสงสยักระท าผิดหรือการ
ทจุรติอาจส่งตวัแทนจากสายงานที่มีความเป็นอิสระจากผูต้อ้งสงสยักระท าผิดหรือการทจุรติเขา้รว่มเป็นผูส้นบัสนนุและให้
ขอ้มลู นอกจากนีค้ณะกรรมการสอบสวนอาจเชิญผูเ้ชี่ยวชาญต่างๆ เช่น ดา้นความปลอดภยั ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดา้นวศิวกรรมเขา้รว่มเป็นผูใ้หข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง  

 ในกรณีที่ผูต้อ้งสงสยักระท าผิดหรือทจุรติ เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู ประธานคณะกรรมการสอบสวนตอ้งมีระดับ
ที่สงูกวา่ผูท้ี่ถกูสอบสวน และกรรมการจากฝ่ายตอ้งเป็นผูบ้รหิารสงูสดุของฝ่ายนัน้ๆ 

6.1.2. อ านาจในการสอบสวน 

เพื่อประโยชนใ์นการสอบสวน ใหค้ณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจหนา้ที่ ดงันี ้ 

ก)  สอบสวนคน้หาขอ้เท็จจรงิ พยานหลกัฐาน เพื่อใหก้ารสอบสวนไดค้วามจรงิ ยตุิธรรม 

ข)  เขา้ถึงขอ้มลูต่างๆ ของฝ่ายที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทไดอ้ยา่งอิสระและไม่จ ากดั 
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ค)  มีอ  านาจในการสอบถาม ส าเนา และ/หรือ เคลื่อนยา้ยไฟล ์ตู ้หรืออปุกรณเ์ก็บเอกสารตา่งๆ ของ
บรษิัทท่ีพนกังาน หรือฝ่ายตา่งๆ เก็บรกัษา โดยจะแจง้หรือขอความยินยอมจากผูร้บัผิดชอบ
เห็นชอบก่อนหรือไม่ก็ได ้ 

ง)  มีอ  านาจในการวา่จา้ง (ตามระเบียบของบรษิัท) ขอความรว่มมือหรือช่วยเหลือ จาก
บคุคลภายนอกตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

จ)  แต่งตัง้หรือถอดถอนอนกุรรมการ เพื่อด าเนินการตามที่กลา่วขา้งตน้ แลว้รายงานตอ่
คณะกรรมการสอบสวน  

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสอบสวนไมม่ีอ  านาจในการลงโทษ ไล่ออก หรือเลิกจา้งผูใ้ด อย่างไรก็ตาม อาจให้
ค าแนะน าเพื่อด าเนินการใหม้ีการลงโทษทางวินยัในรายงานสอบสวนก็ได ้ 

6.2. การด าเนินการสอบสวน 

ในการด าเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่ค านึงถึง
ต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน หรือความส าคญัใดๆ ของผู้ตอ้งสงสยักระท าผิด หรือการทจุริต ที่มีต่อบรษิัท 

6.3. ก าหนดระยะเวลาการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งด าเนินการสอบสวนและจดัท ารายงานผลการสอบสวนใหแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 45 
วนั นบัจากวนัท่ีไดร้บัทราบหนงัสือแต่งตัง้  

ถา้มคีวามจ าเป็นซึ่งไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าวได ้ใหค้ณะกรรมการ
สอบสวนรายงานเหตทุี่ท  าใหก้ารสอบสวนล่าชา้ เพื่อขอขยายเวลาต่อผูม้ีอ  านาจ ครัง้ละไมเ่กิน 30 วนั 

6.4. การรายงานผลการสอบสวน 

เมื่อด าเนินการสอบสวนเสรจ็แลว้ ใหค้ณะกรรมการสอบสวนจดัท ารายงานผลการสอบสวนรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี ้รายงานผลการสอบสวนควรประกอบดว้ยรายละเอยีดตอ่ไปนี ้(ตวัอยา่งรายงานผลการสอบสวน 
เอกสารแนบ 2)  

ก)  วนั เวลาและสถานท่ี ท่ีสงสยัวา่มกีารกระท าผิดหรือการทจุรติเกิดขึน้ 

ข)  ลกัษณะหรือประเภทของการกระท าผิดและการทจุรติ  

ค)  จ านวนและมลูค่าเป็นตวัเงินของทรพัยสิ์น หรือรายการอื่นใด ที่สงสยัว่าเก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่เป็น
ทรพัยสิ์นท่ีสญูเสีย หรือเสียหายใหป้ระเมินมลูคา่ดัง้เดมิ และมลูคา่ปัจจบุนัดว้ย)  
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ง)  ค าแถลงวา่มีการทจุรติ หรือมคีวามประมาทเลินเล่อในส่วนของบคุคล ไดม้ีการรายงานใหบ้คุคลอืน่ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หนา้ที่ต  ารวจ หรือไม่ (ถา้มีแจง้รายละเอยีดบคุคล และสภาพของการกระท าที่นา่
สงสยั การละเวน้ หรือความประมาท)  

จ)  การสญูเสีย ความเสียหาย หรือการยกัยอก มีประกนัภยัคุม้ครองหรือไม่  

ฉ)  จดุอ่อนของการควบคมุภายใน หรือเรื่องการไม่ปฏิบตัิตามกระบวนการท างานท่ีไดก้ าหนดไว ้และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึน้  

ช)  สรุปผลของการสอบสวน  

นอกจากนี ้ใหห้วัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ประชมุครัง้ถดัไป 

7. การลงโทษทางวนัิยและการด าเนินคดทีางกฎหมาย 

 บรษิัทจะใชร้ายงานผลการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่า บรษิัทควรด าเนินการอยา่งไรต่อภายหลงัเสรจ็สิน้การ
สอบสวน การพิจารณาจะตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของขอ้เท็จจรงิที่ไดม้าในแต่ละกรณี ความเสียหายที่เกดิขึน้จรงิ หรือคาดว่าจะ
เสียหายต่อบรษิัท และส่ิงที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย การด าเนนิการอยา่งใดขึน้อยูก่บัลกัษณะความรา้ยแรงของ
ขอ้เท็จจรงิและเรื่อง โดยเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานและสภาพการจา้งของบรษิัท 

7.1. การลงโทษทางวินยั 

7.1.1. บรษิัทจะด าเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานและสภาพการจา้งของบรษิัท 
ซึ่งมีบทลงโทษตัง้แต่ ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษร พกังาน จนถงึใหอ้อกจากงาน หาก
ปรากฏว่าพนกังานไดก้ระท าผิดจรงิตามที่ไดม้ีการสอบสวนแลว้  

 นอกจากนี ้บรษิัทจะด าเนินการลงโทษทางวินยัต่อหวัหนา้งาน หรือพนกังานคนอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
หากพบวา่ไม่ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบของตน ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบอยา่ง
เพียงพอ 

7.1.2. การพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินยักับผูก้ระท าผิด ใหผู้ม้ีอ  านาจอนุมตัิตามอ านาจอนมุตัิของ
บรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินลงโทษ ในกรณีที่ผูก้ระท าผิดเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ SVP (ผูช้ว่ย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) หรือเทียบเท่าขึน้ไป ใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินลงโทษ 
โดยตอ้งปรกึษาหารือกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทก่อน 

7.1.3. การพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินยักบัผูก้ระท าผิด (ถา้ม)ี ควรด าเนินการภายใน 30 วนั เมื่อ
ไดร้บัรายงานผลการสอบสวนแลว้ 

7.2. การด าเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญา 
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กรณีการกระท าผิดหรือการทจุรติก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ ทรพัยสิ์น ชื่อเสียง ภาพลกัษณ ์ของบรษิัท หรือ
เป็นการปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมาย ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาตดัสินวา่จะ
ด าเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญาต่อผูก้ระท าผิด  

8. การคุ้มครองผู้ใหข้้อมูล 

8.1 เพื่อคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแสและผูใ้หข้อ้มลูที่กระท าโดยเจตนาสจุรติ บรษิัทจะก าหนดใหข้อ้มลูของผูแ้จง้
เบาะแส หรือพยานบคุคลที่เก่ียวขอ้งไดร้บัการคุม้ครอง โดยปกปิดชื่อ หรือขอ้มลูส่วนบคุคล ไวใ้นชัน้ความลบั 
(Confidential) ตามขอ้ก าหนดของบรษิัทว่าดว้ยการก าหนดชัน้ความลบั และการรกัษาความปลอดภยั
เก่ียวกบัเอกสารโดยจ ากดัเฉพาะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนเท่านัน้ท่ีจะเขา้ถึง
ขอ้มลูดงักลา่วได ้และผูไ้ดร้บัขอ้มลูจากการปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน มีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลู 
ขอ้รอ้งเรียน และเอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคล
อื่นท่ีไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด 

8.2 บรษิัทไม่ยินยอมใหม้กีารข่มขู่ คกุคาม พนกังานผูใ้หข้อ้มลูการกระท าผิดและการทจุรติ รวมถึงผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือ
หรือความชว่ยเหลือในการสอบสวน ดว้ยเจตนาสจุรติ บรษิัทจะใหค้วามคุม้ครองและหา้มพนกังานหรือ
ผูบ้รหิารของบรษิัท เลิกจา้ง พกังาน ลงโทษทางวินยั หรือขูว่่าจะด าเนินการต่างๆ จากการท่ีพนกังานใหข้อ้มลู
เรื่องการกระท าผิดหรือการทจุรติ รวมถึงการปฏิบตัิต่อบคุคลอื่นดว้ยวธีิที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบตัดิว้ยวิธีการ
ที่ไม่เหมาะสม หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบคุคลอื่น รวมไปถึงกรณีบคุคลอื่นนัน้ฟ้องรอ้งด าเนินคดี เป็น
พยาน ใหถ้อ้ยค า หรือใหค้วามรว่มมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรฐั หากผูใ้ดกระท าการฝ่าฝืนดงักล่าว 
จะถกูลงโทษทางวินยั และอาจไดร้บัโทษตามที่กฎหมายก าหนด หากการกระท านัน้ถือเป็นการกระท า
ความผิดตามกฎหมาย 

8.3 บรษิัทอาจใหค้วามคุม้ครองเพิม่เติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดบัความรา้ยแรงและ
ความส าคญัของเรื่องที่รอ้งเรียน ในกรณีที่ผูร้อ้งเรยีนถกู ข่มขู่ คกุคาม ใหร้ายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน
โดยทนัที ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าหนา้ที่เป็นเจา้หนา้ที่คุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มลู ตามนโยบายฉบบันี ้ 

8.4 กรณีพนกังานใหข้อ้มลูการกระท าผิดหรือการทจุรติ ดว้ยเจตนาสจุรติ แมว้า่ภายหลงับรษิัทไดด้  าเนินการ
สอบสวนแลว้และพบว่าไมม่ีการกระท าผิดตามที่ไดร้อ้งเรียน บรษิทัจะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนกังาน
ที่ใหข้อ้มลู อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบวา่ไม่มีมลูขอ้เทจ็จรงิใดๆ ตามที่รอ้งเรียน และไดท้ าดว้ย
เหตเุจตนาใหร้า้ยหรือจงใจใหเ้กดิผลที่เป็นอนัตรายหรือใหข้อ้มลูเท็จ บรษิัทจะพิจารณาด าเนินการลงโทษ
พนกังานท่ีใหข้อ้มลู ตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ซึง่มีบทลงโทษตัง้แต่ ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือลาย
ลกัษณอ์กัษร  พกังาน จนถึงใหอ้อกจากงาน รวมทัง้พิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย 

9. แนวปฏิบตัิส าหรับการสอบสวน 

 แนวปฏิบตัิต่อไปนีก้ าหนดขึน้ เพื่อใหม้ั่นใจวา่การด าเนินการสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม 

9.1 การสั่งพกังานระหว่างสอบสวน  
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 ในระหวา่งขัน้ตอนของการสอบสวนตามนโยบายนี ้คณะกรรมการสอบสวนอาจเสนอใหห้วัหนา้งานระดบั
ตัง้แต่ VP (ผูจ้ดัการฝ่าย) หรือเทยีบเท่าขึน้ไป โดยการปรกึษารว่มกบัฝ่ายทรพัยากรบคุคลของบรษิทั มีค  าสั่ง
พกังานพนกังานท่ีตอ้งสงสยัวา่กระท าผิดหรือการทจุรติไดต้ามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบรษิัท  

9.2 การตรวจสอบเอกสารและการตรวจคน้  

 คณะกรรมการสอบสวน ควรเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานและตรวจสอบเอกสารตา่งๆ เพื่อเขา้ใจขอ้เท็จจรงิ 
เรื่องราวทัง้หมด รวมทัง้จดัเก็บเอกสารไวใ้นท่ีปลอดภยั ก่อนเริ่มด าเนินการสอบถอ้ยค า 

 ในกรณีตอ้งมีการคน้ตวัหรือคน้หาเอกสารส่วนตวัของพนกังาน เชน่ กระเป๋าเงิน กระเป๋าถือ เพื่อหาเอกสาร
หรือหลกัฐาน จะตอ้งใหผู้ถ้กูตรวจคน้ลงนามยินยอมในแบบหนงัสือยินยอมใหต้รวจคน้ (เอกสารแนบ 3) หาก
พนกังานปฏิเสธไม่ลงนาม กใ็หบ้นัทึกเป็นหมายเหตไุวด้ว้ย  

9.3 การสอบถอ้ยค า 

9.3.1 การสอบถอ้ยค า เป็นกระบวนการใหไ้ดม้าซึ่งสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ตอ้งการจากผู้ที่มคีวามรูท้ี่
เก่ียวขอ้ง  

 กรรมการสอบสวน มีอ านาจเขา้ถงึ ติดต่อ สอบถามพนกังานและบคุคลอื่นๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลู
ต่างๆ ในระหวา่งการคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ทัง้นี ้ในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวน ไม่จ าเป็นตอ้ง
แจง้ฝ่ายจดัการ และผูจ้ดัการอื่นๆ ถึงการติดตอ่พนกังานในระหวา่งการคน้หาขอ้เท็จจรงิ  

9.3.2 การสอบถอ้ยค า อาจขอใหผู้ต้อ้งสงสยัหรือบคุคลอื่นใด ใหถ้อ้ยค าเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือโดยการ
บนัทึกเทปก็ได ้การสอบถอ้ยค าทกุครัง้ควรมีตวัแทนของฝ่ายตรวจสอบภายในเขา้รว่มและควรมี
ประธานคณะกรรมการสอบสวนเขา้รว่มดว้ย 

9.3.3 ใหผู้แ้ทนฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูท้  าบนัทึกการสอบถอ้ยค าไว ้อย่างรดักุม และใหป้ระธาน
คณะกรรมการสอบสวน และผูใ้หถ้อ้ยค าลงนามในบนัทึกทกุครัง้ หากผูใ้หถ้อ้ยค าปฏิเสธไม่ลงนาม ก็
ใหบ้นัทึกเป็นหมายเหตไุวด้ว้ย ในการสอบสวนอาจใชเ้ทปบนัทึกการสอบถอ้ยค าก็ได ้

9.3.4 การสอบถอ้ยค าใดๆ ควรด าเนินการในหอ้งจดัไวเ้ป็นสดัส่วนเฉพาะ ไม่มีการข่มขู่ และจะตอ้งหลีกเล่ียง
การกล่าวหาต่างๆ เมื่อเสรจ็สิน้การสอบถอ้ยค า ควรใหผู้ถ้กูสอบถอ้ยค าลงนามในเอกสารวา่ ตนเอง
รบัทราบว่าจะตอ้งเก็บเรื่องที่ไดม้กีารซกัถามตา่งๆ นัน้ไวเ้ป็นความลบั 

9.4 การสอบถอ้ยค าผูถ้กูกล่าวหา 

 คณะกรรมการสอบสวนควรสอบถอ้ยค ากบัผูต้อ้งสงสยัทกุคน ทัง้นี ้การสอบถอ้ยค าจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ผูต้อ้งสงสยัไดช้ีแ้จงขอ้เท็จจรงิและขอ้กล่าวหาในดา้นของตนเอง ซึง่เป็นส่วนท่ีส าคญัของกระบวนการคน้หา
ขอ้เท็จจรงิตามหลกัของกระบวนการยตุธิรรม โดยไม่ตอ้งค านงึวา่ผูต้อ้งสงสยัจะให้ความรว่มมือในการ
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สอบสวนหรือไม่ก็ตาม ส่ิงส าคญัคือการบนัทึกขอ้มลูตามที่ผูถ้กูกล่าวหาไดใ้หไ้วอ้ยา่งถกูตอ้ง บนัทึกถอ้ยค านี ้
อาจถกูใชใ้นการพิจารณาลงโทษทางวินยัหรือการด าเนินการทางกฎหมาย 

9.5 การใชอ้ิทธิพลเหนือการสอบสวน 

 ทกุๆ คนที่เก่ียวขอ้งในการสอบสวน พึงตระหนกัว่า ตนเองมีหนา้ที่ คือการหาความจรงิใหป้รากฏ ดงันัน้ ตอ้ง
ไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ที่ไปมีอิทธิพลที่มีผลต่อการสอบสวน 

10. การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิดเผย 

10.1 ในระหวา่งการสอบสวนการทุจรติ ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบสวนมีหนา้ที่ในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน 
และบนัทึกการใหถ้อ้ยค า ทัง้หมดที่ไดร้บัมา เมื่อด าเนินการสอบสวนเสรจ็สิน้แลว้ใหน้ าส่งตน้ฉบบัของบนัทึก
การใหถ้อ้ยค าและเอกสารประกอบ รวมทัง้เทปบนัทึกการใหถ้อ้ยค าแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูจ้ดัเก็บ
รกัษา 

10.2 หา้มจดัท าส าเนารายงานผลการสอบสวน (ไม่ว่าโดยการพิมพ ์หรือวิธีการอื่นใด) ส่งใหบ้คุคลอื่นใด เวน้แต่
เป็นการเปิดเผยแก่บคุคลตามที่ระบไุวใ้นหนา้รายงานเท่านัน้ หากผูใ้ดตอ้งการขอรายงานผลการสอบสวน
หรือท าส าเนา ตอ้งจดัท าเป็นค าขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรมายงักรรมการผูจ้ดัการใหญ่พรอ้มเหตผุลตาม
สมควร 

11. การรักษาความลับ 

11.1 ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการรบัขอ้มลูการกระท าผิดหรือการทจุรติ และการสอบสวน ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูที่ไดร้บัมาไว้
เป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่บคุคลหน่ึงบคุคลใด เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามความจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน
เท่านัน้หรือเป็นการปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

11.2 หา้มน ารายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บคุคลใด ทัง้นี ้เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงการสรา้งความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของบคุคลผูต้อ้งสงสยั แต่ภายหลงัพบว่าเป็นผูบ้รสิทุธ์ิ และเพ่ือป้องกนัความเส่ียงทางกฎหมายท่ีอาจ
เกิดขึน้กบับรษิัท  

11.3 ในกรณีถกูสอบถามจากส่ือมวลชน นกัลงทนุและผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย ใหแ้จง้ว่า “ตนเองไม่อยู่ในสถานะที่จะ
สามารถหารือหรือเปิดเผยเรื่องนีไ้ด”้ และใหผู้ท้ี่สอบถามติดต่อผ่านช่องทางที่บรษิัทก าหนดไว ้เช่น ฝ่ายนกั
ลงทนุสมัพนัธ ์ 

12. นโยบายทีเ่กี่ยวข้อง 

 การปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้ควรศกึษาและปฏิบตัิควบคูก่บันโยบายที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

ก)  นโยบายการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี และนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

ข)  ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานและสภาพการจา้งของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
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ค)  อ านาจอนมุตัิของบรษิัท 

13. ค าถามเกี่ยวกับนโยบาย 

 หากมีขอ้สงสยัหรือค าถามใดๆ เก่ียวกบันโยบายฉบบันี ้สามารถสอบถามไดก้บั หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ของบรษิัทหรือสายงานท่ีตนเองสงักดั 

14. การดูแลและทบทวนนโยบาย 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิัทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการติดตาม ดแูลใหก้ารปฏิบตัิตามนโยบาย
และแนวทางปฏิบตัินี ้รวมทัง้ปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุันและสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั กฎหมายที่เก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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เร่ือง นโยบายการใชข้้อมูลภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
 

นโยบายการใชข้อ้มลูภายในนีเ้ป็นนโยบายหนึ่งที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิัทตอ้งสนบัสนุนและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นอกจากนี ้ยังไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินัยส าหรบัผูท้ี่ ฝ่าฝืนไวด้้วย บริษัทมีนโยบายในการ
ป้องกันและควบคุมดูแล หา้มมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อยน าความลับหรือขอ้มูล
ภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชนส่์วนตนหรือผูอ้ื่นไม่ ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ตอ้งไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทโดยใช้
ขอ้มลูภายใน ทัง้นีบ้รษิัทไดก้ าหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี ้ 

1.  วตัถปุระสงค ์

(1)  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังาน 

(2)  เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทมีการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ เก่ียวกบัการซือ้
ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

(3)  เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความเชื่อมั่นของผูถื้อหุน้และผูล้งทนุในหลกัทรพัยข์องบรษิัท 

2. ขอบเขต 

(1)  นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใชก้บั กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของบรษิัท นอกจากนีเ้นือ้หาบางส่วน
ของนโยบายฉบบันีย้งัขยายไปถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าวดว้ย 

(2)  นโยบายฉบับนีค้รอบคลุมถึงการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

3. ค านิยาม 

 ขอ้ความหรือ ค าใดๆ ท่ีใชใ้นนโยบายฉบับนีใ้หม้ีความหมายดงัต่อไปนีเ้วน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะแสดงหรือได้
อธิบายไวเ้ป็นอย่างอื่น 

(1)  “หลักทรพัย”์ หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุน้กู ้สิทธิในการซือ้หุ้น (Stock Options) ตราสาร
อนพุนัธ(์เช่น ฟิวเจอรส์ และออปชนั) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้หรือหุน้กู ้(Warrants) และตราสาร
ทางการเงินอื่นๆ ท่ีสามารถซือ้ขายไดใ้นตลาดการเงิน 

(2)  “การซือ้ขาย” รวมถึงการซือ้ขายโอนหรือรบัโอนผลประโยชนต์่างๆ ทางกฎหมายในหลกัทรพัยร์วมทั้ง
การใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้หรือใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้หรือหุน้กู ้

(3)  “ขอ้มลูภายใน” หมายถึงขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ที่ยัง
ไม่ไดถ้กูเปิดเผยต่อสาธารณชนตวัอย่างของขอ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 
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ก) การรว่มทนุ การรวมกิจการ หรือการไดม้าซึ่งกิจการ 

ข) การประกาศจ่าย หรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือการประกาศผลก าไรหรือขาดทนุ 

ค) การเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวห้รือการจ่ายหุน้ปันผล 

ง) การไดม้าหรือสญูเสียสญัญาทางการคา้ที่ส  าคญั 

จ) การออกผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการใหม่ที่ส  าคญั การพฒันาที่ส  าคญัเก่ียวกับทรพัยากร เทคโนโลยี   
ผลิตภณัฑแ์ละตลาด หรือการคน้พบท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติ 

ฉ) การเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคมุ หรือการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัในคณะกรรมการและผู้บรหิาร 

ช) การเรียกไถ่ถอนหลกัทรพัย ์

ซ) การกูย้ืมเงินในจ านวนที่มีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ฌ) การออกหุน้เพิ่มทนุในจ านวนที่มีนยัส าคญั โดยเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนหรือบคุคลใดๆ 

ญ) ขอ้พิพาททางกฎหมายที่ส าคญั 

ฎ) การซือ้หรือขายสินทรพัยท์ี่ส  าคญั 

ฏ) การเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัในโครงการลงทนุ 

ฐ) การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

ฑ) ขอ้พิพาทท่ีส าคญัเก่ียวกับแรงงาน ผูร้บัเหมาช่วง ผูข้ายสินคา้ใหบ้รษิัท 

ฒ) การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัทอื่น 

ณ) การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีที่ส  าคญั 

 (4)  “บุคคลที่บริษัทก าหนด” หมายถึง บุคคลที่มีต  าแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งล่วงรูข้้อมูลภายในของบริษัท 
(รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว) ไดแ้ก่ 

(ก) กรรมการบรษิัท 

(ข) ผูบ้รหิาร 

(ค) ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท ซึ่งล่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิัท 

(ง) คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลตามขอ้ (4) (ก)–(ค) 

(5)  “ผู้บริหาร” หมายถึง ผูบ้ริหารตามค านิยามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

4.  หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

4.1  ผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบท าใหม้ั่นใจว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและมีความ
เขา้ใจนโยบายฉบบันี ้
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4.2  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนจะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเครง่ครดัในการซือ้ขายหลักทรพัย์
จดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหลักทรพัยท์ี่ซือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขาย หลักทรพัย ์
รวมทัง้ส่ือสารนโยบายฉบบันีใ้หแ้ก่คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของตนไดร้บัทราบ 

4.3 กรรมการ และผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญชี รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่าของบริษัท  จดัท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยท์ี่ ออกโดย
บรษิัทของตน และคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตามมาตรา 59 ครัง้แรกที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
หรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง โดยส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อน าส่งส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และก าหนดใหเ้ลขานุการ
บริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรพัยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัยต์่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อรบัทราบเป็นประจ าทกุหก (6) เดือน 

5.  แนวทางปฏิบตัิ 

5.1  ขอ้หา้มในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบัติตามขอ้หา้มในการซือ้ขายหลักทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน ซึ่ง
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 242  

(1)  ซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์หรือเขา้ผูกพันตามสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งกับหลักทรพัยไ์ม่ว่าเพื่ อ
ตนเองหรือบคุคลอื่น เวน้แต่ 

(ก)  เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย ค าสั่งศาล หรือค าสั่งของหน่วยงานท่ีมีอ  านาจตามกฎหมาย 

(ข)  เป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ท  าขึน้ก่อนที่ตนจะรู ้หรือ
ครอบครองขอ้มลูภายในท่ีเก่ียวกบับรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

(ค)  เป็นการกระท าโดยตนมิไดเ้ป็นผูรู้เ้ห็นหรือตดัสินใจ แต่ไดม้อบหมายใหผู้ไ้ดร้บัอนญุาตหรือจด
ทะเบียนตามกฎหมายใหจ้ดัการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์
หรือเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยน์ัน้ หรือ 

(ง)  เป็นการกระท าในลักษณะที่มิ ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่
คณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ประกาศก าหนด 

(2)  เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าดว้ยวิธีใด โดยรูห้รือควรรูว้่า
ผูร้บัขอ้มลูอาจน าขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระโยชนใ์นการซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์หรือเขา้ผูกพนัตามสญัญาซือ้
ขายล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งกับหลกัทรพัย ์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบคุคลอื่น เวน้แต่เป็นการกระท าในลกัษณะ
ที่มิไดเ้ป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลกัษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด” โดย
ก าหนดขอ้หา้มไว ้ดงันี ้

5.1.1 ก าหนดหา้มมิใหก้รรมการ และผูบ้ริหารของบรษิัทรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชี
หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทราบขอ้มลู
ภายในท่ีเป็นสาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัยซ์ือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขาย 
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หรือชกัชวนใหบ้คุคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของบริษัท ไม่
ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม    ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพรง่บการเงินหรือเผยแพรเ่ก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัท จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแลว้ โดยบริษัท 
จะแจง้ใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่างดการท ารายการขา้งตน้ อย่างเป็นลายลักษณอ์กัษรเป็นเวลา
อย่างนอ้ย 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ และควรรอไปอีกอย่างนอ้ย 24 ชั่วโมง
ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณะแลว้ จึงจะสามารถท ารายการขา้งตน้ได ้ 

5.1.2 ก าหนดหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ใชข้อ้มลูภายในของบรษิัท 
และบริษัทย่อย ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งยงัมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนไดล่้วงรูม้าในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใชเ้พื่ อการซือ้ ขาย เสนอซือ้ 
เสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของ
บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือ
ผูอ้ื่น หรือน าขอ้เท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดังกล่าว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบ
แทนหรือไม่ก็ตาม  

5.1.3 ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน ที่ลาออกแลว้ เปิดเผยขอ้มูลภายใน หรือความลับของบริษัท และบริษัทย่อย 
ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ตนไดร้บัทราบจากการปฏิบตัิหนา้ที่ ให้
บุคคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ท าใหเ้กิดผลเสียหายแก่บริษัท บริษัท
ย่อย หรือคู่คา้ ก็ตาม  

5.1.4 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในของบริษัท และ
บริษัทย่อย และจะไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าที่ในบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือน าข้อมูลภายใน หรือ
สารสนเทศที่มีสาระส าคัญซึ่งไดร้บัรู ้หรือรบัทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชนใ์นทางมิชอบ หรือเปิดเผยกบับคุคลภายนอกเพื่อ
ประโยชนข์องตนเอง หรือบคุคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยไม่ค านึงว่าจะไดร้บัผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ 

5.1.5 ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ที่ลาออกแลว้ เปิดเผยความลับและ/หรือขอ้มลูภายในของบรษิัทและบรษิัทย่อย  
และหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบริษัท และบริษัทย่อย น าความลบัและ/หรือขอ้มลู
ภายในของบรษิัทและบรษิัทย่อย ไปใชป้ระโยชนแ์ก่บรษิัทอื่น 
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นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทั่ วทั้งองค์กรขึ ้นอย่างเป็นระบบ  โดยก าหนดให้คณะ
กรรมการบริหารท าหน้าที่ในการจัดท านโยบาย วางระบบ กรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท และ
ประเมินความเส่ียงต่างๆ ทัง้ที่เกิดจากปัจจยัภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองคก์ร  รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได  ้มีการส่ือสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบตัิการแก่พนกังาน ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารความเส่ียง กระบวนการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท มี
ดงันี ้

1.  การก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเส่ียง 

เป็นการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรบัผิดชอบ หลกัเกณฑแ์ละแนวทางบริหารความเส่ียงให้
สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ เป้าหมาย  แผนและทิศทางการด าเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี และจะ
ด าเนินการจดัท าพรอ้มกนักบัแผนธุรกิจเพื่อใหม้ีความสอดคลอ้งกนั 

2.  การระบคุวามเส่ียง 

เป็นการระบคุวามเส่ียงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเส่ียงที่
เกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เช่นจากสภาพแวดลอ้ม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบขอ้มลูเพื่อการ
ตดัสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรพัยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ ์ระบบรกัษาความ
ปลอดภัย เป็นตน้ โดยคณะกรรมการบริหาร ก าหนดขอบเขตความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องบริษัท (Risk Appetite) และมี
ตวัชีว้ดัความเส่ียงส าคญั (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะบริหารความเส่ียง
โดยพิจารณาจัดล าดับความเส่ียงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถา้อยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะน ามา
ความเส่ียงเหล่านัน้มาวิเคราะหเ์พื่อใชใ้นการจดัการก่อน 

3.  การวเิคราะหค์วามเส่ียง 

เป็นการวิเคราะหเ์พื่อประเมินระดบัความเส่ียงที่เหลืออยู่หลงัจากไดป้ระเมิน ระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการ
จดัล าดบัความส าคัญของความเส่ียง ซึ่งหากความเส่ียงที่เหลือยงัคงอยู่ในระดับสงูหรือสูงมาก จะตอ้งก าหนดมาตรการ
การจดัการความเส่ียงทนัที โดยผูบ้ริหารระดบัสงูที่รบัผิดชอบ และหากความเส่ียงที่เหลืออยู่ในระดบัปานกลางหรือระดบั
ต ่า ใหก้ าหนดมาตรการจดัการในระดบัฝ่ายหรือแกไ้ขในกระบวนการปฏิบตัิงาน 

4.  การจดัการความเส่ียง 

เป็นการก าหนดวิธีการจดัท าแผนในการจดัการความเส่ียงที่มีความส าคญั  ตามที่ไดม้ีการจัดล าดบัไวใ้นขัน้ตอน
ของการวิเคราะหค์วามเส่ียง การจดัการความเส่ียงมีไดห้ลายวิธี เช่น การควบคมุ การโอนความเส่ียง การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง การใชป้ระโยชนจ์ากความเส่ียง หรือการยอมรบัความเส่ียง  
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 5.  การติดตามผลและการสอบทาน 

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเส่ียงตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทัง้ประเมินผลการจัดการความเส่ียง ซึ่ง
คณะกรรมการบรหิารจะติดตามและรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการรบัทราบ 
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เร่ือง นโยบายการก ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางออ้มเพื่อใหบ้ริษัทสามารถก ากับดูแลและบริหารจดัการ

กิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตามมาตรการและ

กลไกต่างๆ ที่ก าหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบรษิัท

มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและ

หลักเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งนี ้เพื่อรกัษา

ผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิัทในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงักล่าว 

ในกรณีที่นโยบายนีไ้ดก้ าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยส าคัญหรือมีผลต่อฐานะทาง

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามตารางอ านาจอนุมัติ (แลว้แต่กรณี)  ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการ

ประชมุคณะกรรมการของบรษิทั และ/หรือ การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัเิรื่องดงักล่าวก่อนที่บรษิัทยอ่ย

และบริษัทร่วม จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการท ารายการหรือ

ด าเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี ้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่

เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่จะขออนมุตัินัน้ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายบรษิัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมาย

หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนโุลมดว้ย (เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้) อย่างครบถว้นและถกูตอ้ง   

ในการนี ้“บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม (แลว้แต่กรณี) ที่ประกอบธุรกิจ

หลกั และมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนญุาตและ

การอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรพัย ์

(ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ขอ้ 1. ใหก้รณีดงัต่อไปนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท 
(แลว้แต่กรณี) 

(1) เรื่องที่ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
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(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่าง
นอ้ยตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัท ในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยใหก้รรมการที่
บริษัท เสนอชื่อหรือแต่งตัง้มีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยหรือบรษิัทร่วมในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจดัการทั่วไปและการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติของบรษิัทย่อยหรือบริษัทรว่มไดต้ามแต่ที่กรรมการของบรษิัทย่อยหรือบริษัทรว่มจะ
เห็นสมควรเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม (แลว้แต่กรณี) เวน้
แต่เรื่องที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 1 ของนโยบายนี ้ 

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจด
ทะเบียน และ/หรือ ทนุช าระแลว้ของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผู้
ถือหุ้นหรือการด าเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลใหส้ัดส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนทั้ง
ทางตรงและทางออ้มของบรษิัทในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทยอ่ยไม่วา่ในทอดใดๆ ลดลงเกิน
กว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจ
หรืองบประมาณประจ าปีของบรษิัทย่อยซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

(ค) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบรษิัทย่อย 

(ง) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย (เวน้แต่การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องที่มีนยัส าคญัตามขอ้ (2) 
ซึ่งตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท) 

(จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีรวมของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษั ท
ทัง้หมด  

(ฉ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ไดอ้ยู่ในสังกัด
ส านกังานสอบบญัชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกัน
กบัผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทที่ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทย่อยที่จะตอ้งสงักัดส านกังานสอบบญัชีในเครือข่ายเดียวกันกับผูส้อบบัญชี
ของบรษิัท 

 รายการตัง้แต่ขอ้ (ช) ถึง (ญ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย ก่อนท่ีจะมี
การประชมุคณะกรรมการของบรษิัทย่อย กรรมการซึ่งบรษิัทแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในบรษิัท
ย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษั ท 
ก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบ
กบัขนาดของบริษัท โดยน าหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น และ/หรือ การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน (แลว้แต่กรณี) มาบังคับใชโ้ดยอนุโลมแลว้ 
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อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิทั  ซึ่งรายการดงัต่อไปนี ้
คือ 

(ช) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
รายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงกรณีดงัต่อไปนี ้

1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผู้ที่ก่อ
ความเสียหายแก่บรษิัทย่อย  

2) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

   3) การซือ้หรือการรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัทย่อย 

4) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด 
หรือบางส่วนที่ส  าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัทย่อย 
หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

5) การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรพัยสิ์นของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส  าคญั 

(ซ) การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การใหสิ้นเชื่อ การค า้ประกัน การท านิติกรรมผูกพนับริษัทย่อย
ใหต้อ้งรบัภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอื่นใด
แก่บุคคลอื่นและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินระหว่างบริษัท และ
บรษิัทย่อย  

(ฌ) การเลิกกิจการของบรษิัทย่อย 

(ญ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั 

(2) เรื่องที่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนก่อนบริษัทย่อยเขา้ท า
รายการ  

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบรษิัทย่อย หรือ
รายการที่เก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อย โดยน าหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไว้ตามประกาศที่ เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์(แลว้แต่กรณี) มาบงัคับใชโ้ดยอนุโลม ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่
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เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท 
ตามหลักเกณฑด์ังกล่าวแลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้ับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บรษิัท ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวดว้ย  

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุน้ รวมทั้งการลดทุนจด
ทะเบียน และ/หรือทุนช าระแลว้ของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้
ถือหุน้หรือการด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของ
บรษิัท ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่าสดัส่วนที่ก าหนดในกฎหมายที่ใช้
บงัคบักบับริษัทย่อยอนัมีผลใหบ้รษิัทไม่มีอ  านาจควบคมุบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อ
ค านวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท และอยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการ
พิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศที่ เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม)  

(ค) การเลิกกิจการของบรษิทัย่อย ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบรษิัทย่อยที่
เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แล้วอยู่ในเกณฑท์ี่ตอ้งไดร้บัพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
บริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการนัน้เปรียบเทียบ
กับขนาดของบริษัท แลว้อยู่ในเกณฑ์ที่ตอ้งไดร้บัพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษัท โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(จ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคับ
ของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบรษิัท ใน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย หรือการ
จ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อย เป็นตน้  

ขอ้ 2. คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และบรษิัทรว่มที่เสนอชื่อหรือแต่งตัง้
โดยบรษิัท ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายของบรษิัท 

ขอ้ 3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง และติดตามใหบ้รษิัทย่อยเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงินและผลการด าเนินการ การท ารายการเก่ียวโยง 
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และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น ต่อบริษัท อย่างครบถ้วนและถูกตอ้ง โดยน าหลักเกณฑ์ต าม
ประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย ์(แลว้แต่
กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม  

ขอ้ 4. ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยที่เสนอชื่อหรือแต่งตัง้โดยบรษิัท มีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

(1) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกันของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่มีนัยส าคญัใหแ้ก่บริษัททราบโดย
ครบถว้น ถูกตอ้ง และภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทก าหนด ทั้งนี ้ใหค้ณะกรรมการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อยพิจารณาเขา้ท ารายการระหว่างกัน การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่มี
นยัส าคญัของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย โดยน าประกาศเรื่องการท ารายการท่ีเก่ียวโยง หรือประกาศเรื่อง
ไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

(2) เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งของตนในส่วนที่เ ก่ียวขอ้งกับการด าเนิน
ธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาจคาดหมายไดว้่าจะก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด 
(Conflict of Interest) กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่
คณะกรรมการของบรษิัทย่อย มอบหมายภายในก าหนดเวลาที่บรษิัทย่อยก าหนด โดยคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท ทราบภายในก าหนดเวลาที่
บริษัทก าหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะ
ค านึงถึงประโยชนโ์ดยรวมของบรษิัท และบรษิัทย่อยเป็นส าคญั  

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมตัิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

อนึ่ง การกระท าดังต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลให้กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวขอ้งของกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทย่อย ไดร้บัประโยชนท์างการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึง
ไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อย หรือบริษัทไดร้ับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการ
กระท าที่ขดัหรือแยง้กบัประโยชนข์องบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่มี
ความเก่ียวขอ้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อย โดยมิไดเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มลูของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
แลว้ 

(ค) การใชท้รพัยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ในลกัษณะที่เป็นการฝ่า
ฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบตัิทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้รว่มลงทุน
กับผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนหรือไตรมาส  และ
เขา้ชีแ้จงหรือน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีที่บรษิัท รอ้งขอ 

(4) ชีแ้จง และ/หรือ น าส่งขอ้มลูหรือเอกสารที่เก่ียวดว้ยการด าเนินงาน หรือเอกสารใดๆ ใหแ้ก่บริษัท เมื่อ
ไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม 

(5) ดแูลรบัผิดชอบใหบ้รษิัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเส่ียง และระบบป้องกันการ
ทจุริต อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรดักุมเพียงพอท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการต่างๆ ของ
บริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดอ้ย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่
ชดัเจน เพื่อแสดงไดว้่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการที่มีนยัส าคัญ
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไดอ้ย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ และมีช่องทางใหก้รรมการและผูบ้ริหารของ
บรษิัท สามารถรบัรูข้อ้มลูของบรษิัทย่อยในการติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การ
ท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการท ารายการที่มี
นัยส าคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ
ระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท 
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยตรง และใหม้ีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใหก้รรมการ
และผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจไดว้่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติงานตามระบบที่จัดท าไว้อย่าง
สม ่าเสมอ 

ขอ้ 5. ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เสนอชื่อหรือแต่ งตั้งโดยบริษัท พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับ
มอบหมายของบรษิัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มลูภายในของ
บริษัท และบริษัทย่อย ทั้งที่ไดม้าจากการกระท าตามหนา้ที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็น
นยัส าคญัต่อบริษัทย่อย และ/หรือ บรษิัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่า
จะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ขอ้ 6.  บริษัทตอ้งด าเนินการใหม้ีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามที่บริษัทก าหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในการพิจารณาวาระที่มีสาระส าคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัทย่อยทกุครัง้ 
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นโยบายการลงทนุ 

บรษิัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อใหเ้กิดประโยชน ์และสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงและผลการด าเนินงานของบรษิัท บริษัทจะท าการวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ
และพิจารณาความเส่ียงจากการลงทนุ ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงินของบรษิัทอย่างรอบคอบ นอกจากนี ้การ
ลงทุนของบริษัทจะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจอนุมัติที่
ก าหนดไว้ และต้องสอดคล้องให้เป็นไปตามข้อก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาด
หลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษัทจะควบคมุดูแลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษัท
เขา้ไปเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถือหุน้เพื่อควบคมุทิศทางและนโยบายการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัท 
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เร่ือง นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัและบริษัทย่อย 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บรษิัทและบรษิัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีและเงินทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด เงินส ารองอื่น (ถา้มี)  และภาระ
ผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู ้โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบรษิัท
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี ้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากที่ก าหนด ไว้ โดยขึน้อยู่กับผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมนุเวียนในการด าเนินงาน  แผนการ
ลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี ้มติของคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิัท มีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัท ยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิที่ขอ้บังคบัระบุไวเ้ป็นการอื่น เงินปันผลใหจ้่าย
ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ภายใตก้รอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยมีความ
มุ่ งมั่ นที่ จะพัฒ นาธุรกิ จควบคู่ ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ  สังคม  และ ส่ิงแ วดล้อม  ทั้ งนี ้  บริษั ทฯ  
ตัง้มั่นที่จะด ารงตนใหเ้ป็นบรษิัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม (Good Corporate Citizen) ในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
และสามารถบริหารกิจการใหเ้ติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรบัในสังคม บนพืน้ฐานของจริยธรรมและหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้สามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบในการด าเนิน
ธุรกิจที่มีต่อผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับบรษิัทฯ ในทกุดา้น 

จากการที่บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสังคม จึงไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมในดา้นต่างๆ ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการดูแลผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึง 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุ มชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ทัง้ยงัส่งเสรมิการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการละเมิดทรพัย์สินทางปัญญารวมถึงการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบใน
หวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี ้

(1) การก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง ดว้ยความสจุรติ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยขอ้มลู
ที่ส  าคญั และสามารถตรวจสอบได ้ซึ่งบรษิัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน ์และผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ลกูคา้  
คู่คา้ พนักงาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชนอ์ย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรม 

(2) ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ภายใตห้ลักพืน้ฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง พรอ้มทั้งน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการ
ด าเนินงานทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่การพฒันาธุรกิจที่ประสบ
ความส าเรจ็อย่างยั่งยืน 

(3)  การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนา
มัย และความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตาม
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จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบตัิตนใหอ้ยู่ใน
กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั และตอ้งไม่มีส่วนรูเ้ห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใด ๆ อันเป็น
การละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการด าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา โดยก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งปฏิบัติตนใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และ
ตอ้งไม่มีส่วนรูเ้ห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 

(5) การส่งเสรมิใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชนส์งูสดุ รวมถึงส่ือสาร ใหค้วามรู ้สนบัสนุนและ
สรา้งจิตส านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในการบริหารการใชท้รพัยากรที่มีอยู่ ให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุแก่องคก์ร  

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยมีความตอ้งการท่ีจะสรา้งความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร โดยบริษัทฯ หมั่นตรวจตรา และดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ  เขา้ไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใชแ้รงงาน 
(Forced Labor) ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก (Child Labor) ใหค้วามเคารพนบัถือและปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์ไม่เลือกปฏิบตัิ ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิต่อบุคลากร
ของบริษัทฯทกุคนโดนเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพรา่งกาย ฐานะ 
ชาติตระกูล หรือสถานะอื่นที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการกระตุน้ให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ
มนษุยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรบัผิดชอบของธุรกิจดา้นสิทธิมนษุยชนยงัครอบคลมุไปถึงบรษิัทในเครือ 
ผูร้ว่มทนุ และคู่คา้ 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะใหพ้นกังานทกุคนอยู่รว่มกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มการท างานท่ีมีความสขุและยอมรบัซึ่ง
กนัและกัน และมีการปฏิบตัิต่อพนกังานทุกระดบัเสมือนพี่นอ้ง ไม่มีการเอารดัเอาเปรียบซึ่งกนัและกัน ตลอดจน
ในดา้นการดูแลพนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรพัยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนด
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจดัสวสัดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัส่งเสรมิและสนบัสนนุให้
พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะกา้วหน้า มีการเรียนรูใ้นทุกระดับขององคก์ร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการ
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ท างานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม โดยนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ  
มีดงัต่อไปนี ้

(1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน 

บรษิัทฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ในรูปของเงนิเดือน และ/หรือ โบนสัที่เป็นธรรมเหมาะสมตาม
ศกัยภาพรวมถึงสรา้งความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจดัให้
มีสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ส าหรบัพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสขุภาพและอบุตัิเหตใุหแ้ก่พนกังาน รวมทัง้เงินช่วยเหลือ
ประเภทต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือเพื่อการเคหะ เงินช่วยเหลือพนักงานส าหรบัค่าพิธีฌาปนกิจบิดา
มารดา สามีภรรยา บตุรที่เสียชีวิตของพนกังาน เป็นตน้ 

(2) การพฒันาความรูศ้กัยภาพของพนกังาน และการฝึกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒน าความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม นอกจากนี ้ 
บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  โดยเน้นกระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ การก าหนดบทบาทหนา้ที่ของพนักงานใหช้ัดเจน การก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม  
การพฒันาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการท างานของพนกังาน 

(3) นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายที่สนบัสนนุใหพ้นกังานปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีสขุอนามยัในสถานที่

ท  างานที่ดี โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างเต็มความสามารถ และจะ

เสริมสรา้งให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรูผ่้านการฝึกอบรมและ

ส่งเสริมใหพ้นกังานมีสขุภาพอนามยัที่ดี และไม่ท าการใดที่เป็นผลรา้ยต่อสขุภาพอนามยัแก่ลกูคา้หรือ

ผูร้บับรกิาร รวมถึงดแูลสถานท่ีท างานใหถ้กูสขุลกัษณะและมีความปลอดภยัอยู่เสมอ 

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บรษิัทค านึงถึงความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ ซึ่งเป็นผูท้ี่ซือ้สินคา้และบรกิารจากบรษิทั รวมทัง้ผูบ้รโิภคซึ่งเป็นผูท้ี่
ใชสิ้นคา้และบริการที่บรษิัทผลิต ดว้ยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ และผูบ้รโิภค 
โดยยึดแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

1. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินคา้ และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องบุคลากรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ และผูบ้รโิภคอย่างเต็มที่ ดว้ยราคาที่สมเหตสุมผล ทนัต่อสถานการณ ์มีคณุภาพ ไม่
จ ากดัสิทธิของผูบ้รโิภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมส าหรบัผูบ้รโิภค 
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2. บรษิัทตอ้งไม่ท าการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือท าใหห้ลงเชื่อในคุณภาพสินคา้ และบรกิารของบรษิัท  

3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภยัในการใชสิ้นคา้และบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผูบ้ริโภค
นั้นมีความส าคัญยิ่ง บริษัทต้องก าหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการรณรงคแ์ละอบรมพนกังานในเรื่องความปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภคอย่างเครง่ครดัต่อเนื่อง 

5.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการวิเคราะหค์วามเส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัยในทุก
กระบวนการของการด าเนินธุรกิจรวมถึงใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานตามหลกัการสากล 

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่
ดี และปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น โดยบรษิัทฯ จะมุ่งมั่นในการพฒันาส่งเสริมและ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของสงัคม และชุมชนอนัเป็นที่ที่บริษัทฯ ตัง้อยู่ใหม้ีคุณภาพดีขึน้พรอ้ม ๆ กับการเติบโตของ
บรษิัทฯ 

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่าง
สม ่าเสมอ โดยด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ค  านึงถึงความเหมาะสมและประโยชนท์ี่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รบัเพื่อ 
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งพนักงานของบริษัทฯ เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน พรอ้มทั้งให้กา รสนับสนุน
กิจกรรมในชมุชนอย่างเป็นประจ าและสม ่าเสมอ 

7. การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เมื่อบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทฯจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลใน
การปฏิบตัิตามแนวทางการรบัผิดชอบต่อสงัคม ใหเ้ป็นประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย โดยมีจดัท ารายงานเปิดเผยการ
ด าเนินงานดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ที่คลอบคลมุการด าเนินการดา้นธุรกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั และดา้น
สงัคม รวมถึงจดัท าขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง และจดัใหม้ีช่องทางเผยแพร่ขอ้มลูที่หลากหลาย ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูโดยสะดวก 
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เร่ือง นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

บรษิัทก าหนดใหเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยส่งเสรมิการด าเนินธุรกิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน จึงมีนโยบายที่จะให้พนักงาน และผูป้ฏิบัติงานที่เก่ียวขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อัน
ประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล เครื่อง
คอมพิวเตอร์ พรอ้มอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษั ท อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติที่ เก่ียวข้อง  ค าสั่งบริษัท และตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนด และบริษัทได้จัดให้มีการบริหารความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล 
พระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์ พ.ศ. 2550 โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ 
เพื่อประโยชนแ์ละประสิทธิผลทางธุรกิจของบรษิัท จึงก าหนดใหพ้นกังาน และผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งถือปฏิบตัิ ดงันี ้

1.  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกดา้นของงานพรอ้มกับพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู ้
ความสามารถเพิ่มมากขึน้ 

2. พนกังานจะตอ้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสรมิกิจการของบรษิัท ตอ้งไม่กระท าเพื่อประโยชนส่์วน
บคุคล หรือละเมิดจรยิธรรม และศีลธรรมอนัดี  

3.  ขอ้มลูที่ไดบ้นัทึกผ่านและเผยแพรผ่่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรบัผิดชอบของเจา้ของขอ้มลูนัน้ๆ 
ที่จะตอ้งดแูลไม่ใหเ้กิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบคุคลที่สาม 

4.  ตอ้งไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร ์หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 

5.  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้าน จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิและปฏิบตัิตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

6.  เจา้ของขอ้มลูมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการป้องกนัและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มลูที่ส  าคญัทางธุรกิจ
ของตนเองที่อยู่ในความครอบครอง หรือหนา้ที่รบัผิดชอบของตน จากการเขา้ถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม
และการบ่อนท าลาย ไม่ใหถ้กูบคุคลที่ไม่ไดร้บัอนญุาตเขา้ถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยขอ้มลูที่มีความส าคญัทาง
ธุรกิจต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหแ้น่ใจว่าธุรกิจของบรษิัท จะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

7.  ผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ไดร้บัการมอบหมายจากบรษิัท มีหนา้ที่ตอ้งก าหนด
มาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่งคงและปลอดภัย รวมทั้งตอ้ง
ติดตามใหบ้คุลากรทกุคนถือปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดโดยเครง่ครดั 

8. มีวินยัในการใชร้ะบบสารสนเทศ และอุปกรณส่ื์อสารของบริษัท ไม่ใหส่้งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัท และผูอ้ื่น 
เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสรา้งความเสียหายต่อชื่อเสียง และทรัพยสิ์น 
รบกวน หรือก่อความร าคาญต่อการท างานของระบบสารสนเทศ ดกัขอ้มูล ลักลอบถอดรหสัผ่าน ปลอมแปลง
ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์เผยแพร่ภาพ ขอ้ความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสมรวมทัง้ไม่น าไปใชใ้นเชิงธุรกิจส่วนตวั หรือการ
กระท าที่ผิดกฎหมาย 
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9. ตอ้งเขา้รหสัขอ้มลูในกรณีที่ตอ้งการส่งขอ้มลูที่ส  าคญัทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต รวมทัง้ไม่แลกเปล่ียน
ขอ้มลูที่ส  าคญัทางธุรกิจกบั Website ที่ไม่มีการป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มลู 

10. กรณีที่พนกังานขออนุญาตใหผู้ป้ฏิบตัิงานสมทบ ซึ่งเป็นพนกังานของผูร้บัจา้งของบรษิัท เขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ
ของบริษัท ไดน้ั้น พนักงานผูข้ออนุญาตตอ้งควบคุมการใชง้านของผูป้ฏิบัติงานสมทบ และตอ้งรบัผิดชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึน้กบับรษิัท 

11. บริษัทจะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบขอ้
สงสยัว่าพนกังานใชง้านในทางที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตอุนัควร เพื่อป้องกนัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ
ของบรษิัท 

12. หากบริษัทพบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะไดร้บัการ
พิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 
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แผนการสืบทอดต าแหน่งบริหารของบริษทั  

บริษัทฯ ไดม้ีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งบริหารของกรรมการผูอ้  านวยการและผูบ้รหิารของบริษัท เพื่อ
ทดแทนต าแหน่งเดิมที่ว่างลงจากการเกษียณอายุหรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยก าหนดให้
คณะกรรมการบรษิัทหรือผูบ้รหิารระดบัท่ีสงูกว่า (แลว้แต่กรณี) เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้บคุคลมาด ารงต าแหน่งแทนและใหม้ี
การถ่ายทอดความรูใ้นการท างานใหก้ับพนกังานของบริษัทที่พิจารณาเห็นว่ามีศักยภาพและสามารถปฏิบัติหนา้ที่แทน
กรรมการผูจ้ัดการและผู้บริหารไดใ้นกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณอายุ  หรือผูอ้ยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์
ที่ตอ้งการตามต าแหน่งงานนัน้ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ในกรณีที่ต  าแหน่งผู้จัดการฝ่ายว่างลงหรือผู้อยู่ในต า แหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการ
ผูอ้  านวยการเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม และ/หรือ ที่ผ่านหลกัสตูรการอบรมของบรษิัทฯ มาด ารง
ต าแหน่งแทน หรือสรรหาผูด้  ารงต าแหน่งจากภายนอกมาปฏิบตัิหนา้ที่แทน 

2. ในกรณีที่ ต  าแหน่งกรรมการผู้อ  านวยการว่างลงหรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและ/หรือที่ผ่านหลกัสตูรการอบรมของบรษิัทมา
ด ารงต าแหน่งแทนหรือสรรหาผูด้  ารงต าแหน่งจากภายนอกมาปฏิบตัิหนา้ที่แทน โดยจดัใหม้ีการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุ
คณะกรรมการบรษิัทและตดัสินจากเสียงขา้งมากของคณะกรรมการบรษิัท หากคะแนนเสียงเท่ากนัทัง้สองฝ่าย ใหป้ระธาน
กรรมการบรษิัทเป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าด 
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นโยบายบริหารการว่าจ้างผู้ใหบ้ริการภายนอก 

บรษิัทฯ มีนโยบายเพื่อก าหนดระบบการบรหิารจดัการผูใ้หบ้รกิารภายนอก โดยใหค้วามส าคญักบัการรกัษาขอ้มลูของ
ลกูคา้และการบรหิารความเส่ียงเพื่อป้องกนัการรั่วไหลขอ้มลูของลกูคา้ 

ค านิยาม การวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารภายนอก (Outsourcing) การด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งด าเนินการโดยบคุคลภายนอก 
(ต่อไปนีเ้รียกวา่ “ผูใ้หบ้รกิารภายนอก”) โดยไมค่  านงึถึงสถานท่ีด าเนินการ หรือรูปแบบของสญัญา 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1. จะตอ้งคดัเลือกผูใ้หบ้รกิารภายนอกใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ สถานการณ ์การคดัเลือกและ

การบรหิารจดัการผูใ้หบ้รกิารภายนอกใหร้วมถงึการขยายระยะเวลา และการสิน้สดุของสญัญากบัผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอกดว้ย 

2. จะตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงว่าดว้ยการไม่เปิดเผยขอ้มลู ตามกฎและขอ้บงัคบัภายในของบรษิัทฯ มาใชก้บัผูบ้รกิาร

ภายนอกดว้ย 

3. จะตอ้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอหรือเมื่อจ าเป็นและรายงานใหผู้บ้รหิารตามสายงานทราบ 

4. การรบัฟังขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียบของลกูคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิารภายนอกใหเ้ป็นไปตามกฎและ

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

5. จะตอ้งไดร้บัค าแนะน า และ/หรือน าส่งแบบฟอรม์รายงานเหตไุม่ปกติใหก้บัฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง เมื่อมเีหตทุี่เก่ียวกบัผู้

ใหบ้รกิารภายนอกเกิดขึน้ 

6. จะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่า เอกสารและขอ้มลูของลกูคา้ทกุฉบบัท่ีไดใ้หแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารภายนอก จะถกูส่งคืนบรษิัทฯ 

และ/หรือถกูท าลายเมื่อสิน้สดุสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

7. หากผูใ้หบ้รกิารภายนอกจะตอ้งมอบหมายหรือว่าจา้งผูใ้หบ้รกิารภายนอกรายอื่นรบัจา้งชว่งงานตอ่ในบางส่วน

หรือทัง้หมดของงานท่ีรบัมาจากบรษิัทฯ ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร ทัง้นีฝ่้ายที่

รบัผิดชอบจะท าใหแ้น่ใจวา่ ผุใ้หบ้รกิารภายนอกไดใ้ชม้าตรการตา่ง อยา่งเหมาะสมส าหรบัการจา้งช่วง เพื่อ

ป้องกนัการรั่วไหลของขอ้มลูลกูคา้ 

 
 
 


