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หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 
 

 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   ซ่ึงถือเป็น
รากฐานส าคญัในการพฒันาและสร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยืน      นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
ผูล้งทุน เพื่อน าไปสู่การประกอบธุรกิจท่ีสามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดี โดยค านึงถึงผลกระทบใน
ระยะยาว ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยั
การเปล่ียนแปลง 
 ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัท าคู่มือ  “หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง  คร้ังท่ี 
1” ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance 
Code for listed companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกคนรับทราบและ
ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 

 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 8 หลกัปฏิบติั 
 จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 
 คณะกรรมการบริษทัมีความเช่ือมัน่ว่าการมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได ้
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ และระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม  ควบคู่ไปกบัการ
เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุ้นและรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วย
เสริมสร้างใหอ้งคก์รมีภูมิคุม้กนัท่ีดีและสร้างความเจริญเติบโตอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืในระยะยาว 
 คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  
  1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมัน่ท่ีจะน าหลักการก ากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ไปปฏิบติัในการ
ด าเนินงานของบริษทั 
  2. กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. ด าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัท  มีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี และความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน 
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  4. ด าเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้
  5. ด าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา ตราบ
เท่าท่ีไม่กระทบต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 
  6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของ ของผูถื้อหุ้น ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั 
  7. ด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยดึมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ดว้ย
การรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหาร และสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีท่ีสุดอยูเ่สมอ 
  9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกอนัดีงาม ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม 
ตลอดจนมุ่งมัน่ในการพฒันา และยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
  10. ต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชนั ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และ
สิทธิมนุษยชน 
  11. ด าเนินการกับความขดัแยง้ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง 

หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 8 หลกัปฏิบัติ  

หลกัปฏิบัติ  1 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะผู้น ำองค์กรทีส่ร้ำง
คุณค่ำให้แก่กจิกำรอย่ำงยัง่ยืน 

 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัในการตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูน้ า
องค์กร  เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย โดยก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและในระยะยาว ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก ากบัดูแลให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยา่งโปร่งใส  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหอ้งคก์รสู่ความย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบัติ 1.1  
 คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพื่อใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
และพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัใหมี้การทบทวนทุกปี  
แนวปฏิบัติ 
 1. ก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน และ
งบประมาณของบริษทั โดยจดัใหมี้การแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ เพื่อร่วมกนัก าหนดทิศทางองคก์รผา่น
การประชุมเชิงปฏิบติัการ ระหวา่งคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจ าทุกปี  
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 2. ก าหนดใหมี้การทบทวนวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี เพื่อติดตามให้
ฝ่ายจดัการปฏิบติัตามแผนงานใหเ้ป็นไปตามทิศทางและกลยทุธ์องคก์ร   
 3. จดัให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายจดัการอย่างอิสระ เพื่อก าหนดกรอบ
ทิศทางองคก์ร และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  
 4. ให้ค  าแนะน า ขอ้คิดเห็น และแนวทางบริหารจดัการบริษทั เพื่อใช้ในการจดัท าแผนงานท่ี
ชดัเจน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั  
 5. ส่ือสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานให้พนักงานทุกระดบัทัว่ทั้งองค์กร
รับทราบ 
  - ผูบ้ริหาร : ผา่นการประชุม 
  - พนกังาน : ผา่นการประชุม / ประชาสัมพนัธ์  
 6. มีการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานผ่านคณะ
กรรมการบริหาร เป็นประจ าอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส 

หลกัปฏิบัติ 1.2  
 คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองค์กรในทุก ๆ ดา้น 
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สามารถแข่งขนัได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดย
ค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสีย  
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการ
เปล่ียนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

แนวปฏิบัติ   
 1.  ก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการบริษทัค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยพิจารณาและอนุมติัการ
ก าหนดนโยบายการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม นโยบายดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
 2.  คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ใน
จริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษทัประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการด าเนินการและปฏิบติัตาม
แนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 3.  คณะกรรมการบริษทัมีการจดัให้มีนโยบายส าหรับกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ี
แสดงถึงหลกัการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้มีการจดัท าและพิจารณาอนุมติั
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน 
 4.  คณะกรรมการบริษทัมีการก ากบัดูแลให้มีการส่ือสารเพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนเขา้ใจ มีกลไกเพียงพอท่ีเอ้ือให้มีการปฏิบติัจริงตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ติดตามผล
การปฏิบติั และทบทวนนโยบาย และการปฏิบติัเป็นประจ า 
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 5. การปรับตวัภายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง  คณะกรรมการบริษทัเฝ้าระวงัและติดตามข่าวสาร
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอ่ืนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษทั โดยก าหนดกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
ส่งเสริมให้การบริหารความเส่ียงเป็นหน่ึงในวฒันธรรมของบริษทั และมีการจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ของบริษทั  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    
ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทั  

หลกัปฏิบัติ 1.3  
 คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย
ความรับผิดชอบระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อบริษทั และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั
บริษทั ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

แนวปฏิบัติ 
 1. กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตย์
สุจริต โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. คณะกรรมการบริษทัดูแลให้บริษทัมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอท่ีจะมัน่ใจได้ว่าการ
ด าเนินงานของบริษทั เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางท่ีได้
ก าหนดไว ้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมติัการด าเนินงานท่ีส าคญัให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

หลกัปฏิบัติ 1.4  
 คณะกรรมการบริษทัเขา้ใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
รวมทั้งก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู ้จดัการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลใหก้รรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

แนวปฏิบัติ  
 1.   คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  ช่วยกลั่นกรองงานท่ีส าคญัเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 
 2.   คณะกรรมการบริษทัจดัท ากฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยระบุ
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการทุกคน 
และก าหนดใหมี้การทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
 3.  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ และ
ก าหนดใหมี้การติดตามงานท่ีมอบหมาย 
 1) รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บอนุมติั  
 2)  อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 
 3)  คู่มืออ านาจด าเนินการ หรือ ระเบียบอนุมติั โดยจดัใหมี้การทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
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หลกัปฏิบัติ 2 ก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกจิกำรทีเ่ป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยืน 

หลกัปฏิบัติ 2.1   

 คณะกรรมการบริษทัก าหนดหรือดูแลให้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) 
เป็นไปเพื่อความย ัง่ยืน โดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าให้บริษทั  ลูกคา้  ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัรับผิดชอบดูแลให้มีวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั (objectives) ท่ี
ชดัเจน เหมาะสมสามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ  (business model)  และส่ือสารให้ทุก
คนในองค์กรขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั โดยก าหนดเป็นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมของบริษทัท่ี
สะทอ้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
 2. คณะกรรมการบริษทัก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีสามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมควบคู่กนัไป โดยพิจารณาถึง 

1) สภาพแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้ งการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม 

2) ความตอ้งการของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
3) ความสามารถในการแข่งขนั ความช านาญ โอกาส/ความเส่ียงทางธุรกิจ              

 3. คณะกรรมการบริษทัดูแลใหมี้การส่ือสาร  และเสริมสร้างให้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั
ของบริษทัอยูใ่นจิตส านึกของบุคลากรในทุกระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

หลกัปฏิบัติ  2.2  
 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะกลาง 
และ/หรือ ประจ าปีของบริษทั น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั โดยมีการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้การจดัท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของบริษทั โดยค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของบริษทั ตลอดจนโอกาสและความ
เส่ียงท่ียอมรับได ้และสนบัสนุนใหมี้การจดัท าหรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธ์อยา่งสม ่าเสมอ  
 2. คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้การก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี มีการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัจจยัท่ี
อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบริษทั   
  1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือ ช่องทางการส่ือสารระหวา่งผูมี้
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัอยา่งชดัเจน เพื่อให้บริษทัเขา้ถึงขอ้มูล หรือความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มได้
อยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียงมากท่ีสุด 
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  2) ระบุผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั ทั้งภายในและภายนอก  
  3) ระบุความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย เพื่อน าไปวิเคราะห์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อ
บริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยจดัล าดบัความส าคญัมาด าเนินการใหเ้กิดผล  
 3. คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใชใ้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดย
อยูบ่นพื้นฐานของความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. คณะกรรมการบริษทัก าหนดเป้าหมาย โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจและศกัยภาพของบริษทั ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 5. คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้การส่ือสารวตัถุประสงค ์เป้าหมายและแผนงานประจ าปี 
ทัว่ทั้งองคก์ร 
 6. คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการด าเนินงานท่ี
เหมาะสม และติดตามการด าเนินการตามแผนงานประจ าปี  

หลกัปฏิบัติ 3 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัททีม่ีประสิทธิผล     

หลกัปฏิบัติ 3.1      
 คณะกรรมการบริษทัรับผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ทั้งใน
เร่ืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว ้  

แนวปฏิบัติ  
 1.  คณะกรรมการบริษทัก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการ
บริษทัท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์  ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบั
บริษทั  ไม่จ  ากดัเพศ  มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด   และมีกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 
1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่ 
 2. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจ านวนกรรมการบริษทัท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกิจ 
 3. คณะกรรมการบริษทัมีสัดส่วนระหวา่งกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการบริษทัท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหาร สะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
ท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระ มีจ านวนและคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้ งดูแลให้กรรมการอิสระท างานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้ งหมดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
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 4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษทั ท่ีมีความหลากหลาย และขอ้มูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ 
สัดส่วนการถือหุ้น  จ  านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  และการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในบริษทั
จดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

หลกัปฏิบัติ 3.2      
 คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทและดูแลให้มัน่ใจว่า
องคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ 

แนวปฏิบัติ 
 1.  คณะกรรมการบริษทัไม่ไดก้  าหนดวา่ประธานกรรมการบริษทัตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
 2.   ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบแยกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน เพื่อไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ  ากดั ดงัน้ี 
 1) ประธานกรรมการบริษทัมีบทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั โดยมีหนา้ท่ีอยา่ง
นอ้ยครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(2) เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  
(3) เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั 
(4) เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทัและก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั โดยหารือกบักรรมการผูจ้ดัการ และมีมาตรการท่ีดูแลเร่ืองส าคญัได้ถูก
บรรจุเป็นวาระการประชุม  

(5)   ก ากับ ติดตาม ดูแลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(6) ดูแลใหม้ัน่ใจวา่กรรมการบริษทัทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ร
ท่ีมีจริยธรรมและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(7) จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอ ท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการ
บริษทัจะอภิปรายประเด็นส าคญัอยา่งรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษทัมีการใช้
ดุลพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

(8)   เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการ
บริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหวา่งคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ 

 2) กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด 
 3. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนเดียวกนั บริษทัมี
มาตรการดงัน้ี 
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 1) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูจ้ดัการมีส่วนไดเ้สีย จะตอ้งออก
จากหอ้งประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ 
 2) รองประธานกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมแทน หากไม่มีรองประธาน
กรรมการบริษทัหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้เลือกกรรมการบริษัทท่านใดท่านหน่ึงท าหน้าท่ี
ประธานท่ีประชุมแทนในวาระนั้น 
 4. คณะกรรมการบริษทัไม่ไดก้  าหนดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ในกรณีท่ี
กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระคร้ังแรก คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 
 5. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง 
กลัน่กรองขอ้มูล และเสนอแนวทางการด าเนินการเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา  
 6. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวนคร้ังของการประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการบริษทัแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม
ในปีท่ีผา่นมา และรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด   

หลกัปฏิบัติ 3.3      
 คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการบริษทั มีกระบวนการท่ีโปร่งใส
และชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้

แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  
 2.  คณะกรรมการสรรหาจดัให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล 
เพื่อใหไ้ดก้รรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติั มีความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม  
 3. คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั 

หลกัปฏิบัติ 3.4     
 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบัความ
รับผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการบริษทัน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
โดยเสนอโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั   

แนวปฏิบัติ 
 1.     คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 2.  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกับภาระหน้า ท่ี  และความรับผิดชอบ 
(accountability and responsibility) ของกรรมการบริษทัแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกนั  
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 3.    ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  รวมถึงสิทธิประโยชน์
อ่ืน 
 4.    คณะกรรมการบริษทัเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
ท่ีสะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของแต่ละคน  

หลกัปฏิบัติ 3.5    
 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้กรรมการบริษทัทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี
และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ    

แนวปฏิบัติ  
 1.   คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน เพื่อให้กรรมการบริษทัเขา้ใจ
บทบาทหนา้ท่ีของตน  
 2. คณะกรรมการบริษทัมีการเปิดเผยการด ารงต าแหน่งอ่ืนของกรรมการบริษทั  
 3. ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยออ้มในกิจการอ่ืนท่ีมีความขดัแยง้ หรือสามารถใชโ้อกาสหรือขอ้มูลของบริษทัเพื่อประโยชน์
ของตน ตอ้งรายงานใหป้ระธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ  
 4. กรรมการบริษทัแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 
 5. คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าความสามารถทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการ
บริษทัแต่ละคนนั้น ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัจ  านวนบริษทัท่ีกรรมการบริษทัด ารงต าแหน่ง ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดก้  าหนด
หลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

หลกัปฏิบัติ  3.6    
 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง  

แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมถึง 
 1) การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมในบริษทั
ยอ่ย ทีมผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่ีร่วมลงทุนเป็นผูพ้ิจารณากรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารในกลุ่ม ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและมีความช านาญในธุรกิจนั้นเขา้ไปเป็นตวัแทนในฐานะผูร่้วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน  
  2) ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั ตาม
ขอ้ 1) และใหต้วัแทนของบริษทัดูแลใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายของบริษทัยอ่ย  และในกรณีท่ีบริษทัยอ่ย
มีผูร่้วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมการบริษทัควรก าหนดนโยบายให้ตวัแทน ท าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุดเพื่อผลประโยชน์
ของบริษทัยอ่ย  และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัแม่  
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  3)  ระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท า
รายการต่างๆ เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
  4)  การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การท ารายการอ่ืนท่ีส าคญั การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษทั
ยอ่ย เป็นตน้  
 2. การเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั คณะกรรมการบริษทัควรดูแลให้มีการจดัท า
สัญญาร่วมทุน (Shareholders’ Agreement) หรือขอ้ตกลงอ่ืน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับอ านาจในการ
บริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้
เป็นขอ้มูลในการจดัท างบการเงินของบริษทัไดต้ามมาตรฐาน และก าหนดเวลา 

หลกัปฏิบัติ 3.7   
 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดยอ่ย โดยน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ี 

แนวปฏิบัติ 
 1.  คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  มีการประเมินผลการปฏิบติังาน  อยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง 
 2.  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินผลทั้ งคณะ 
ประเมินผลรายบุคคล และเปิดเผยผลการประเมินไวใ้นรายงานประจ าปี 
 3. คณะกรรมการบริษัทน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้า ท่ีของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

หลกัปฏิบัติ 3.8    
 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้กรรมการบริษทัแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท
หน้าท่ี   ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการบริษทัทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ ส าหรับการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษทัอย่าง
สม ่าเสมอ 

แนวปฏิบัติ  
 1. บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัใหม่ จะไดรั้บการปฐมนิเทศ 
  -  แนะน าขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี  
  -  ทิศทางการด าเนินธุรกิจ (วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร) 
  -  บทบาทหนา้ท่ี ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนของกรรมการบริษทั  
 2. กรรมการบริษทัจะไดรั้บการพฒันาความรู้และการอบรมท่ีจ าเป็นอยา่งต่อเน่ือง และเปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจ าปี 
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 3. คณะกรรมการบริษทัควรมีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเส่ียง และ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัติ 3.9     
 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็น และมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็น และ
เหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า 
เพื่อใหก้รรมการบริษทัสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุม  
 2. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนดจ านวนคร้ังของการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี  
 3. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเสนอเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่การประชุม  
 4. คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษทั 
เป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม   
 5. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู ้จ ัดการและผู ้บริหารเข้า ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื่อใหส้ารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง   
 6. คณะกรรมการบริษทัเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการ
บริษทั หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการ
บริษทัอาจจดัใหมี้ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 7. คณะกรรมการบริษทัจดัให้กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่าง
กนัเอง ตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วม
ดว้ยและควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย  
 8.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และจดัให้มีการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ี  

หลกัปฏิบัติ 4  สรรหำและพฒันำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร 

หลกัปฏิบัติ 4.1     
 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย  
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แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหา
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
 2.   คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการดูแลใหมี้ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม  
 3.  คณะกรรมการบริษทัดูแลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง   รวมทั้งก ากบัดูแลให้มี
แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และรายงานแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 4. คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บ
การอบรมและพฒันา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
 5. คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีหนา้ท่ีรายงานการ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารของบริษทัอ่ืนต่อประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ โดยรายงานผา่นเลขานุการบริษทั  

หลกัปฏิบัติ  4.2    
 คณะกรรมการบริษทัก ากับดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ี
เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ  
 - ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบ าเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ  
 - ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินตอบแทนการเกษียณอาย ุ ESOP  
 2. คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการบริหาร
เป็นผูส่ื้อสารกบักรรมการผูจ้ดัการเพื่อรับทราบผลการประเมิน ดงัน้ี 
 - ผลการด าเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
 - สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภท
เดียวกนั 
 3. คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการประเมินผูบ้ริหารระดบัสูง และบุคลากร
ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมินผลการปฏิบติังาน 

หลกัปฏิบัติ 4.3    
 คณะกรรมการบริษทัเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารและการด าเนินงานของบริษทั 
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แนวปฏิบัติ  
 1. บริษทัไม่มีขอ้ตกลงของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  

หลกัปฏิบัติ 4.4   
 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ  านวน ความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู ้ติดตามดูแลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  - โครงสร้างองคก์รและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  
  - แผนการพฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
 2. คณะกรรมการบริษทัใหมี้การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพื่อดูแลให้พนกังานมีการออมอยา่ง
เพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ 

หลกัปฏิบัติ 5 กำรส่งเสริมนวตักรรมและกำรประกอบธุรกจิอย่ำงมีควำมรับผดิชอบ 

หลกัปฏิบัติ 5.1    
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ
ควบคูไ่ปกบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมการพฒันานวตักรรมท่ีสร้างมูลค่ามาตรฐานสินคา้ บริการ หรือ
กระบวนการท างาน เช่ือมโยงเขา้กบัแนวทางและกลยทุธ์ของบริษทั 
 2.   คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมการพฒันาต่อยอดนวตักรรมทางธุรกิจ  ตามสภาพปัจจยัแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต  กระบวนการท างาน  การร่วมพฒันานวตักรรมกบัคู่คา้  เพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 

หลกัปฏิบัติ  5.2    
 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัท่ีเป็นไปดว้ยความย ัง่ยนื และสะทอ้นอยูใ่นแผนด าเนินการ (Operation Plan)  

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ โดยค านึงถึง
สิทธิตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่สิทธิดงักล่าว ไดรั้บการคุม้ครองและการปฏิบติั
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  จึงไดก้ าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละ
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กลุ่ม ตลอดจนค านึงถึง ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ต่อตา้นการทุจริตการคอร์รัปชนั 
ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
 2. คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้จดัท ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วน
หน่ึงของรายงานประจ าปี 
 3. คณะกรรมการบริษทัด าเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนท่ีผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
รายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินหรือ
เร่ืองท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
 4.   คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุม้ครองพนกังาน หรือ
ผูแ้จง้เบาะแส ในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั หรือเร่ืองท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม โดยบริษทัได้
ก าหนดไวใ้น จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

หลกัปฏิบัติ 5.3     
 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อความย ัง่ยนื 

แนวปฏิบัติ  
 1.   ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
 2. สร้างวฒันธรรมองคก์รและสร้างจิตส านึกให้พนกังานทุกระดบั เกิดความร่วมมือและความ
รับผดิชอบในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
 3. ส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ส่งเสริมระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการ
บ าบดัและฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกนัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื 
 5. มีระบบคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทานท่ีด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 6. ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

หลกัปฏิบัติ 5.4    
 คณะกรรมการบริษัทมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของบริษทั 

แนวปฏิบัติ  
 1.  คณะกรรมการบริษทัมีการบริหารจดัการทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อ
การด าเนินธุรกิจ 
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 2.  คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ 

หลกัปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม 

หลกัปฏิบัติ 6.1    
 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล 
สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษทัจดัให้กรรมการบริษทัมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญัใน
การด าเนินธุรกิจ  
 2. คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ด าเนินการในเร่ือง
ต่อไปน้ี 

- ก าหนดนโยบาย และจดัใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
- ส่งเสริมใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมส าคญัของบริษทั  
- บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยั

ล่วงหนา้  
- ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบติังาน  

 3. คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนเป็นหน่วยงานหน่ึงภายใน
บริษทั โดยมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองต่อไปน้ี 

- สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  
- ทบทวนและก าหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญกับความผิดปกติท่ีมี

นยัส าคญั 

หลกัปฏิบัติ  6.2     
 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหน้า ท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นอิสระ 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 
3 คน ซ่ึงทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. คณะกรรมการบริษทัได้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่ง ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี เพื่อแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน 
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หลกัปฏิบัติ 6.3    
 คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดนโยบายด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดร้ะหว่างบริษทั กบักรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์
อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทั 

แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงการ
ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการรักษาความลบั (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และ
ความพร้อมใช้ของขอ้มูล (availability) รวมทั้งการจดัการขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์(market 
sensitive information) นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัดูแลใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน 
ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัตามระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย 
 2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ของ
ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบติั เพื่อให้การท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการ
ด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูล ตามท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น
โดยรวมเป็นส าคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 3.  คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทัรายงานการมีส่วนไดเ้สีย ก่อนการพิจารณา
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม โดยกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ออกจากหอ้งประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น  

หลกัปฏิบัติ 6.4    
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจดัท านโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชนั  และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั โดยส่ือสารให้ทุกระดบัของบริษทัและ
ต่อบุคคลภายนอก   

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัจดัให้มี คู่มือนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันและข้อปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชนั เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มีหนา้ท่ีปฏิบติัตาม 
รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการเปิดเผย ประชาสัมพนัธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชนั รวมทั้งช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนผ่านเวบ็ไซต์  และรายงานประจ าปี
ของบริษทั 
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หลกัปฏิบัติ  6.5 
 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน   และการด าเนินการกรณีมีการช้ี
เบาะแส 

แนวปฏิบัติ  
 1. ก าหนดการรับเร่ืองร้องเรียนไวใ้น หัวข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน  
 2. หากเป็นการแจง้เบาะแสในเร่ืองเก่ียวกบัการคอร์รัปชนั  ให้ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชนั ซ่ึงอยูใ่นนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัและขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

หลกัปฏิบัติ 7  รักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล    

หลกัปฏิบัติ 7.1     
 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบในการดูแลให้มีระบบการจดัท ารายงานทางการเงิน  และ
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่างๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง    

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าว
หมายรวมถึง กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน 
เลขานุการบริษทั นกัลงทุนสัมพนัธ์และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 2. การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษทัได้มีการ
จดัท ารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน  
 3. คณะกรรมการบริษทัดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูล  ซ่ึงรวมถึง  งบการเงิน  รายงานประจ าปี  แบบ 
56-1 สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
หรือประจ าปี  
 4. การเปิดเผยขอ้มูลรายการใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร บริษทัไดป้ฏิบติัและ
เปิดเผยตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบัติ  7.2    
 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถใน
การช าระหน้ี  
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แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของ
บริษทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ หากเร่ิมมีสัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงินและความสามารถในการช าระหน้ี คณะกรรมการบริษทัร่วมกบัฝ่ายจดัการหาวธีิการแกไ้ขโดยเร็ว 
 2. การอนุมัติการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอนุมัติ 
คณะกรรมการบริษทัมัน่ใจว่า การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ สภาพ
คล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหน้ี 

หลกัปฏิบัติ 7.3    
 ในภาวะท่ีบริษทัประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษทัมัน่ใจว่า  บริษทัมี
แผนหรือกลไกอ่ืนในการแกไ้ขปัญหา โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย    

แนวปฏิบัติ  
 1. บริษทัประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบติัตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผย
ขอ้มูล กรณีท่ีบริษทัประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษทัมีการติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ด  
 2.  คณะกรรมการบริษทัดูแลให้บริษทัก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึง
ความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงเจา้หน้ี ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยฝ่ายจดัการตอ้งรายงาน
อยา่งสม ่าเสมอ 
 3. คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า การพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล  

หลกัปฏิบัติ 7.4     
 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาจดัท ารายงานความย ัง่ยนืตามความเหมาะสม     

แนวปฏิบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมาย 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน นโยบายการต่อตา้นการ
คอร์รัปชนั การปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิ
มนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับใน
ประเทศหรือในระดบัสากล ทั้งน้ี อาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี  
 2. คณะกรรมการบริษทัดูแลใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองส าคญัและสะทอ้นการปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่
การสร้างคุณค่าแก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 
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หลกัปฏิบัติ  7.5     
 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ หรือส่ือมวลชน อยา่งเหมาะสม เท่า
เทียมกนัและทนัเวลา  

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นผูมี้ความ
เขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นผูส่ื้อสารและเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางท่ีเหมาะสม 
 2. คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนัก
ลงทุนสัมพนัธ์  

หลกัปฏิบัติ 7.6     

 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทาง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั  

หลกัปฏิบัติ 8  สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำรกบัผู้ถือหุ้น 

หลกัปฏิบัติ  8.1    

 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั 

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุ้น ไม่มีการ
กระท าใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยท าหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอย่าง
เป็นธรรม  ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มไม่วา่เป็นผูถื้อหุน้ในประเทศหรือต่างประเทศ  ทั้ง
ท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย หรือผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนัไดใ้ชสิ้ทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผูถื้อหุ้น สิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  เพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั 
 2. คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งมีค  าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนงัสือบอกกล่าวนดั
ประชุม 
 3. คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
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 4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมเป็นการ
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  
 5. คณะกรรมการบริษทัดูแลให้หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัท าเป็นฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม  
 6. คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกรายใชสิ้ทธิของตนในฐานะผูถื้อหุ้น โดยบริษทั
ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า ทั้งฉบบั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 7. คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  โดยหุ้น
ประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั เท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
 8. คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการ
มอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

หลกัปฏิบัติ  8.2      
 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

แนวปฏิบัติ  
1. คณะกรรมการบริษทัก าหนดวนั เวลา สถานท่ีประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุน้    
2. คณะกรรมการบริษทัดูแลไม่ใหมี้การกระท าใดๆ   ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของ

ผูถื้อหุน้ 
3. คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้  
4.  คณะกรรมการบริษทัก าหนดแนวทางในการประชุมผูถื้อหุน้ ไวด้งัน้ี 

  1) ประธานกรรมการบริษทัเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  2) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้ 
  3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารสูงสุดทางด้านบญัชีและ
การเงิน และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งเขา้ร่วมการประชุม  
  4) ก่อนเร่ิมการประชุม มีการแจง้จ านวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ วธีิการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 
  5) วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษทั จดัใหมี้การลงมติเป็นรายบุคคล 
  6) วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั 
  7) มีการใชบ้ตัรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน 
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หลกัปฏิบัติ  8.3     
 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น     

แนวปฏิบัติ  
 1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 2. คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการจัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยบันทึกการช้ีแจง
ขั้นตอน การลงคะแนน รายช่ือกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหารท่ีมาประชุมและลาประชุม ผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมค าถาม ค าตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 3. คณะกรรมการบริษทัดูแลใหมี้การจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
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จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ 

 1. ควำมรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ในการ
สร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษทั โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิท่ีมีตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี พนกังาน ชุมชนและ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และภาครัฐ  

 1) ผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั ซ่ือสัตย์ สุจริต เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
 2. ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ
ต่อผูถื้อหุน้ อนัจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 3. มีการพฒันากิจการของบริษทัให้เจริญกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง ให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้น
อยา่งเหมาะสม 
 4. รายงานสารสนเทศส าคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ทั้ ง
สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งโดยไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงสารสนเทศของบริษทั 
 5. จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจ าปี 
 6. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 7. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ผูถื้อหุน้ 
 8. เผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบและศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม 
 9. อ านวยความสะดวกในการประชุมผูถื้อหุ้นโดย วนั เวลา สถานท่ี และวิธีการ  ไม่เป็น
อุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วย
ตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
 10. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ดว้ยความมีเหตุมีผล และเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งครบถว้น 
 11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษทั เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพยสิ์นของ
ตนเอง ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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 2)  ลูกค้ำ 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนักว่าความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ของลูกคา้เป็นกุญแจส าคญั   
อนัน าไปสู่ความส าเร็จของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ด าเนินธุรกิจดา้นผลิต จ าหน่ายสินคา้ และบริการ ท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ด าเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมัน่ พฒันาสินคา้และบริการ คิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่า
ให้แก่สินคา้และบริการ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง  พร้อมกบัการให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็น
ต่อการตดัสินใจโดยไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
 3. ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการ
ละเมิดสิทธิของลูกคา้  รักษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้  ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
โดยมิชอบ 
 4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่สุจริตจากลูกคา้ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 
 5. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได้  ให้รีบแจง้ลูกคา้เป็นการ
ล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 6. จดัให้มีช่องทางการส่ือสาร  เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษทัและค าร้องเรียน       
พึงไดรั้บการเอาใจใส่และด าเนินการอยา่งเป็นธรรม 

 3) คู่ค้ำ 
 คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดย
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. มีระบบการคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทานท่ีมีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบติัตาม
มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปฏิบติัต่อคู่คา้บนพื้นฐานของการ
แข่งขนัท่ีเป็นธรรมเสมอภาค และเคารพซ่ึงกนัและกนั 
 2. รักษาความลบัหรือขอ้มูลทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
 3. สร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั แลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่ม
คุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกนั 
 4. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดใ้ห้รีบ
เจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ขอ้ตกลงทางการคา้ 
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 4)  คู่แข่ง 
 คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญติัของกฎหมาย โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่าง ๆ ท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
 2. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

 5) เจ้ำหนี้ 
 คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและมีวินยั เพื่อสร้างความเช่ือถือ
ใหก้บัเจา้หน้ี  โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
 2. ปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด 
 3. บริหารงานเพื่อใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี 
 4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ตรงเวลา 
 5. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ให้รีบแจง้ให้เจา้หน้ีทราบเป็นการ
ล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 6) พนักงำน 
 คณะกรรมการบริษทัถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษทั 
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ปฏิบติัต่อพนกังานโดยเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน 
ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มูลหรือความลบัของพนกังานต่อบุคคลภายนอกหรือผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง 
 2. ปฏิบติัต่อพนกังานภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั 
 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในการจา้งแรงงาน  ไม่เลือกปฏิบติั  ไม่กีดกนัด้วยเหตุทางเพศ    
สีผวิ เช้ือชาติ ศาสนา อาย ุความพิการ หรือสถานะอ่ืนใดท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปล่ียนความรู้  เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างทัว่ถึง สร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตาม
ศกัยภาพของแต่ละคน 
 5. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษทั 
 6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้  ความสามารถ หน้าท่ีความ
รับผดิชอบและผลการปฏิบติังาน 
 7. จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ 
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 8. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางส่ือสาร  เสนอแนะ  และร้องทุกข ์เก่ียวกบัการท างาน  ซ่ึง
ข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 
 9. จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ี รวมทั้งจดัสภาพแวดล้อมการ
ท างาน โดยค านึงถึงหลักความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนกังาน 
 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบั ในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 7) ชุมชนและสังคม 
 คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ 
ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งสังคมและส่วนรวมท่ีดี โดย
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ไม่ด าเนินธุรกิจท่ีท าให้สังคมเส่ือมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ร่วมในชุมชน
และสังคม 
 2. ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดข้ึนในบริษทัและ
พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 
 3. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนและสังคม อัน
เน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั 
 4. ส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
 5. ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชน 
 6. ใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน์ 
 7. สร้างรายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนบัสนุนการจา้งงานและผลิตภณัฑชุ์มชน 
 8. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนระหวา่งบริษทักบัชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความ
ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรม 

 8) ส่ิงแวดล้อม 
 คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอ 
 2. สร้างวฒันธรรมองคก์รและสร้างจิตส านึกใหพ้นกังานทุกระดบั  เกิดความร่วมมือและความ
รับผดิชอบในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
 3. ส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
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 4. ส่งเสริมระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการ
บ าบดัและฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกนัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื 
 5. มีระบบคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทานท่ีด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 6. ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 9) ภำครัฐ 
 คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยก าหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ศึกษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและไม่ด าเนินการใด ๆ 
อนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย 
 2. ด าเนินการอย่างถูกต้อง เม่ือมีการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ
 3. สร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัและภาครัฐ ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
 4. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ี เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในแต่ละ
ประเทศหรือทอ้งถ่ิน 

 2. ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายด าเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบติั ดงัน้ี  
 1. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรอบคอบ เป็นธรรม 
สมเหตุสมผล มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนุมติัเขา้ท ารายการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็น
ส าคญั กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. ยึดถือประโยชน์ของบริษทัภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการ
ขดัผลประโยชน์กบับริษทั  รวมทั้งไม่มีการเอ้ือประโยชน์ หรือใหสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลใด 
 3. กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 4. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน ห้ามท าการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงิน
เปิดเผยแลว้ 24 ชัว่โมง 
 5. ก าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าท่ี
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และแจง้เลขานุการบริษทัเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 
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 6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษทัท่ีตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อ
บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง  
 7. การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนักงานของบริษทัท่ีมีอ านาจหน้าท่ี อาจมีการก าหนดชั้น
ความลบัของขอ้มูลตามความส าคญัของขอ้มูล และการใหข้อ้มูลตอ้งอยูใ่นกรอบของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 8. บริษทัไดก้ าหนดนโยบายให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อประธานกรรมการ
บริษทัทราบเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

 3. กำรเลีย้งรับรอง กำรรับ หรือกำรให้ของขวัญ 
 คณะกรรมการบริษทัมุ่งหวงัให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปในทางท่ีมีการแข่งขนัอย่าง      
เป็นธรรม อยา่งไรก็ตาม การเล้ียงรับรองหรือการรับการเล้ียงรับรอง การรับหรือการให้ของขวญั ตามธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบติั  เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั เป็นส่ิงอนัควรปฏิบติัตามความเหมาะสม โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.  ไม่รับ หรือให้ของขวญั ของก านัล การเล้ียงรับรอง ท่ีอาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจ
อยา่งหน่ึงอยา่งใด หากจ าเป็นตอ้งรับหรือใหข้องขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรองตามประเพณีท่ีมีมูลค่าเกินกวา่
ปกติวสิัย ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั  
 2.  กรณีไดรั้บมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก 
อาจรับเงิน ส่ิงของหรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานภายนอกนั้นก าหนดและใชเ้ป็นการทัว่ไป เช่น 
การไดรั้บ ของขวญั ของก านลั การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นตน้  
 3.  กรณีท่ีตวัแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผูอ่ื้นใด ท่ีตอ้งการให้ของขวญั ของก านลั หรือการเล้ียง
รับรอง ในนามของบริษทั ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัก่อน  
 4.  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองเหล่าน้ี ควรจะอยูภ่ายใตง้บประมาณท่ีเหมาะสม 

 4. กำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคอร์รัปชัน 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตการคอร์รัปชัน โดยก าหนด
แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติังานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดว้ย
ความซ่ือสัตย ์สุจริต 
 2. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
การใช้อ านาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกนัมิให้พนกังานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต การคอร์รัปชัน   
ต่าง ๆ 
 3. หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซ่ึง
ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 
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 4. หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์
อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุ้คคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท าใดท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 
 5. จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้ง 
 6. จดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสาร เพื่อใหพ้นกังานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะแจง้เบาะแส
อนัควรสงสัย โดยมัน่ใจได้ว่าจะได้รับการคุม้ครอง และตอ้งมีการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบทุก
เบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 

 5. กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  
 1.  ด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั  และขอ้ผูกพนัตามสัญญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  
 2.  ดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั   และไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าว
ไปใช ้หรือใหบุ้คคลอ่ืนใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต  
 3.  เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผูอ่ื้นไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต หรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน  
 4.  ผลงานท่ีพนกังานไดส้ร้างสรรค์ หรือท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหน้าท่ีให้ถือเป็นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของบริษทั และเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังานแลว้จะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวคืนให้
บริษทั ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นรูปแบบใด 

 6. กำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 คณะกรรมการบริษทัเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  
 1.  ไม่กระท าการใด ๆ หรือไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 2.  ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการ
ปฏิบติังาน  
 3.  ไม่จ  ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การเมืองหรือ
เร่ืองอ่ืนใด ทั้งน้ี พึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือแตกแยก  
 4.  จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสาร เพื่อใหพ้นกังานหรือผูท่ี้เช่ือวา่สิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรั้บการ
ปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค าร้องเรียนพึงไดรั้บการเอาใจใส่และด าเนินการอยา่ง
เป็นธรรม 

 7. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบติั ดงัน้ี  
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 1.  ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น และผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงาน คู่ค้าและผูมี้ส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภยัอย่าง
สม ่าเสมอ  
 2.  สนบัสนุนใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน โดยก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบติั และมาตรฐานการ
ท างานท่ีปลอดภัยในการท างานท่ีสอดคล้องตามความเส่ียง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการท างาน 
สภาพแวดล้อม วิธีการท างานท่ีปลอดภยั รวมถึงการจดัเคร่ืองมือและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัให้กบั
พนกังาน  
 3.  มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจดัท า ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผน
ฉุกเฉินอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบริษทั พนกังาน คู่คา้และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
 4.  สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีปลอดภยัทัว่ทั้งองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความปลอดภยัในการ
ท างาน ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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จรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั ผู้บริหำร และพนักงำน  

1.  ควำมรับผดิชอบในหน้ำที่ 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดมี้การด าเนินการมา
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน รับทราบและถือปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั ภายใต้
กรอบจรรยาบรรณและการด ารงตนอยูไ่ดด้ว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงไดก้ าหนดเป็นจรรยาบรรณ ดงัน้ี 

กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั ซ่ือสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบับริษทั ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 2. ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมถึงการเขา้ประชุม
ทุกคร้ัง ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 
 3. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเป็นกลาง โดยในการประชุม กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในเร่ืองท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย 
 4. ปฏิบติัหน้าท่ีโดยด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบ และมีเหตุผล 
โดยยดึถือประโยชน์ของบริษทั เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
 5. ในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องบริษทั  กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 6. ห้ามกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแลว้ 24 ชัว่โมง 
 7. กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 8. กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงมีหน้าท่ีแจง้ต่อประธานกรรมการบริษทัทราบเก่ียวกบั
การซ้ือขายหุน้ของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 
 9. มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

พนักงำน 
 1. สนบัสนุนและใหค้วามร่วมมือในการด าเนินกิจการของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และปฏิบติังานใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหเ้กิดผลดีและความเจริญกา้วหนา้แก่บริษทัและพนกังาน 
 2. ปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบงัคบัเก่ียวกับการท างาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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 3. ปฏิบัติต่อผูม้าติดต่อด้วยกิริยามารยาท อธัยาศยัอันดีงาม และการบริการท่ีเป็นเลิศ รักษา
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั 
 4. รักษาความลบัทางการคา้ และไม่น าขอ้มูลภายในของบริษทัเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
 5. ห้ามกูย้ืมเงินจากลูกคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ หรือผูท้  าธุรกิจกบับริษทั เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงิน
จากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
 6. ปฏิบติัตามค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของผูบ้งัคบับญัชา 
 7. ยึดมัน่ในการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามคัคี และเคารพในสิทธิซ่ึงกนัและกนั เพื่อประโยชน์
ของบริษทัและพนกังาน 
 8. ปฏิบัติต่อผู ้ร่วมงานด้วยความมีน ้ าใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู ้อ่ืนโดย
ปราศจากความจริง รวมทั้งไม่น าผลงานของบุคคลอ่ืนมาอา้งเป็นผลงานตนเอง 
 9. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจ ซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรไดส้ าหรับตนเอง 
หรือผูอ่ื้น โดยอาศยัหนา้ท่ีการงานท่ีท ากบับริษทั 
 10. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่องาน หรือทรัพยสิ์นของบริษทั 
 11. ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชสิ้ทธิทาง
การเมืองอยา่งเหมาะสม หลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

2.  กำรดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัท  
 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลการใชท้รัพยสิ์น
ของบริษทั  และทรัพยสิ์นภายใตก้ารดูแลของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ใช้ทรัพยสิ์นในการด าเนินธุรกิจโดยไม่น าทรัพย์สินดงักล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
บุคคลภายนอก 
 2.   ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นมิให้สูญหายช ารุดหรือน าไปใช้ในทางท่ีผิดเสมือน
วญิญูชนพึงรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได ้
 3.  ด าเนินการใหมี้การประกนัภยัในวงเงินท่ีเพียงพอต่อความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์น 
 4. ไม่ใชค้อมพิวเตอร์ อนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ถึงระบบหรือขอ้มูลของผูอ่ื้นท่ีมีมาตรการป้องกนั 
การดกัรับไวซ่ึ้งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ท าให้เสียหาย ท าลาย แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเป็นการรบกวนขอ้มูลของ
บุคคลอ่ืน อนัเป็นการละเมิดต่อกฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ และจดัให้มีการรักษา
ความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 
 5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตท่ีจดัให้ เพื่อธุรกิจของบริษทัอย่างระมดัระวงั และไม่น ามาซ่ึงความ
เส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทั 
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 6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผูอ่ื้นใช้รหัสผ่านส าหรับเขา้ใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของ
บริษทั 
 7. ไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัไปท าซ ้ า ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์
ส่วนตวัหรือประโยชน์ของผูอ่ื้น โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 
 8. รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจน าไปสู่การ
ละเมิดสิทธิหรือการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั 
 9. ดูแลให้มีการจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัของบริษทั ให้ครบถว้นตามเวลาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดและเม่ือพน้ช่วงระยะเวลาท่ีต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดูแลให้มีการ
ท าลายดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม 

3.  กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 
เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนกังานในบริษทั ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั รวมทั้งการรับขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ีพนกังาน
และผูมี้ส่วนไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการท่ีบริษทั
ก าหนด 
 บริษทัจะรับฟังและด าเนินการกบัทุกขอ้ร้องเรียนอย่างเสมอภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี
มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยุติธรรม ขอ้มูลของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัของ
บริษทั 

 มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 1) ผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยนั้น จะท าให้เกิดความ
ไม่ปลอดภยั หรือความเสียหาย 
 2) บริษทัจะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั   และค านึงถึงความปลอดภยัของผูร้้องเรียน 
โดยก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน  รวมถึงผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
จะไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้ขอ้ร้องเรียน เช่น รบกวน
การปฏิบติังาน เปล่ียนต าแหน่งงาน เลิกจา้ง เป็นตน้  

4.  กำรวนิิจฉัยข้อสงสัย 
 ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีรับผิดชอบและให้ค  าแนะน าแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้รับทราบเขา้ใจและ
ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว ้หากจรรยาบรรณท่ีก าหนดไวไ้ม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยงัมี
ขอ้สงสัย  ไม่สามารถปฏิบติัหรือตดัสินใจได ้ให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น  ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้
ใหถื้อค าวนิิจฉยัของกรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษทั เป็นท่ีส้ินสุด 

---------------------------------------------- 
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