หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทให้ ความสาคัญกับการปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็ นรากฐาน
สาคัญในการพัฒนาและสร้ างคุณค่ าให้ กจิ การอย่ างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้ างความเชื่อมั่นให้ แก่ ผ้ ูลงทุน เพื่อ
นาไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่ งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบ
ธุรกิจอย่ างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรั บผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม และ
พัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่ อสิ่งแวดล้ อม และสามารถปรั บตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ จัดทาคู่มือ “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรั บปรุ ง ครั ง้ ที่ 2” ให้
สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรั บบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed
companies 2017) เพื่อให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรั บทราบและยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบัตงิ าน ประกอบด้ วย
 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
 หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
 จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมัน่ ว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อานาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไ่ ปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย จะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยเสริ มสร้ างให้ องค์กรมีภมู ิค้ มุ กันที่ดีและสร้ างความเจริญเติบโตอย่างสมดุล
และยัง่ ยืนในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อให้ กรรมการบริษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุก
คนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุง่ มัน่ ที่จะนาหลักการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบตั ิในการดาเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริต โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้ อง
3. ดาเนินการให้ โครงสร้ างการจัดการของบริษัท มีการกาหนดอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดาเนินการให้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมี
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้ องเชื่อถือได้
5. ดาเนินการให้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบ
ต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้ าของ ของผู้ถือหุ้น ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดาเนินการโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
8. มุง่ มัน่ สูค่ วามเป็ นเลิศในการดาเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าด้ วยการรับฟั งและ
ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และสร้ างสรรค์สิ่งที่ดีที่สดุ อยูเ่ สมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้ างจิตสานึกอันดีงาม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความเป็ นธรรม ตลอดจนมุง่ มัน่
ในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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10. ต่อต้ านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
11. ดาเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท
เป็ นที่ตงั ้

หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ า
ให้ แก่ กจิ การอย่ างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทให้ ความสาคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นาองค์กร เพื่อดูแล
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยกาหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางการดาเนินธุรกิจทังในปั
้ จจุบนั และในระยะยาว
กาหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกากับดูแลให้ การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ องค์กร
สูค่ วามยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมี
จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้ มีการทบทวนทุกปี
แนวปฏิบัติ
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษัท
โดยจัดให้ มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ เพื่อร่วมกันกาหนดทิศทางองค์กรผ่านการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็ นประจาทุกปี
2. กาหนดให้ มีการทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี เพื่อติดตามให้ ฝ่ายจัดการ
ปฏิบตั ิตามแผนงานให้ เป็ นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร
3. จัดให้ มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ ายจัดการอย่างอิสระ เพื่อกาหนดกรอบทิศทางองค์กร และ
เตรี ยมพร้ อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
4. ให้ คาแนะนา ข้ อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการบริษัท เพื่อใช้ ในการจัดทาแผนงานที่ชดั เจน ตลอดจน
การจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
5. สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดาเนินงานให้ พนักงานทุกระดับทัว่ ทังองค์
้ กรรับทราบ
- ผู้บริหาร : ผ่านการประชุม
- พนักงาน : ผ่านการประชุม / ประชาสัมพันธ์
6. มีการติดตามและประเมินผล โดยกาหนดให้ ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานผ่านคณะกรรมการบริ หาร
เป็ นประจาอย่างน้ อยทุกไตรมาส
หลักปฏิบัติ 1.2
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการสร้ างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุก ๆ ด้ าน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ บริ ษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว มี
จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ าน
ลบต่อสิ่งแวดล้ อม สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้ างมูลค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
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แนวปฏิบัติ
1. กาหนดความสาเร็จของการดาเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทคานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมเป็ นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดนโยบายการจัดการด้ าน
สิ่งแวดล้ อม นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการสร้ างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ในจริยธรรม โดย
คณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการดาเนินการและปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดให้ มีนโยบายสาหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการ
และแนวทางในการดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยให้ มีการจัดทาและพิจารณาอนุมตั ินโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
4. คณะกรรมการบริษัทมีการกากับดูแลให้ มีการสื่อสารเพื่อให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้ าใจ
มีกลไกเพียงพอที่เอื ้อให้ มีการปฏิบตั ิจริงตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบาย และการ
ปฏิบตั ิเป็ นประจา
5. การปรับตัวภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริ ษัทเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัท
โดยกาหนดกลยุทธ์และ
ผลตอบแทนจากการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่งเสริ มให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นหนึง่ ในวัฒนธรรม
ของบริษัท และมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้ าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่ดแู ลให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อบริษัท และดูแลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับบริษัท ประกาศที่เกี่ยวข้ อง และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติ
1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต โดยพิจารณา
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ บริษัทมีระบบหรื อกลไกอย่างเพียงพอที่จะมัน่ ใจได้ วา่ การดาเนินงานของบริษัท
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรื อแนวทางที่ได้ กาหนดไว้ รวมทังมี
้ กระบวนการอนุมตั ิการ
ดาเนินงานที่สาคัญให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการบริษัทเข้ าใจขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทังก
้ าหนด
หน้ าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ กรรมการผู้จดั การ และฝ่ าย
จัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย ช่วยกลัน่ กรองงานที่สาคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทจัดทากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยระบุบทบาทหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้ อ้างอิงในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการทุกคน และกาหนดให้ มีการทบทวนกฎบัตร
เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละครัง้
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3. คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ แก่ฝ่ายจัดการ และกาหนดให้ มีการติดตาม
งานที่มอบหมาย
1) รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
2) อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
3) คูม่ ืออานาจดาเนินการ หรื อ ระเบียบอนุมตั ิ โดยจัดให้ มีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการบริษัทกาหนดหรื อดูแลให้ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็ นไปเพื่อ
ความยัง่ ยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ บริษัท ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ มีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชดั เจน เหมาะสม
สามารถใช้ เป็ นแนวคิดหลักในการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ ทกุ คนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยกาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทที่สะท้ อนการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการบริษัทกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสร้ างคุณค่าให้ แก่บริษัท ผู้มีสว่ นได้ เสีย
และสังคมควบคู่กนั ไป โดยพิจารณาถึง
1) สภาพแวดล้ อมและการเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่าง ๆ รวมทังการน
้
านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่าง
เหมาะสม
2) ความต้ องการของลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสีย
3) ความสามารถในการแข่งขัน ความชานาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ มีการสื่อสาร และเสริมสร้ างให้ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทอยูใ่ น
จิตสานึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในระยะกลาง และ/หรื อ ประจาปี
ของบริษัท นาไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของบริษัท โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมของบริษัท ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้ มีการ
จัดทาหรื อทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ อย่างสม่าเสมอ
2. คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ การกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน รวมถึงปั จจัยที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
หลักของบริษัท
1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีสว่ นร่วม หรื อ ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียกับบริษัท
อย่างชัดเจน เพื่อให้ บริษัทเข้ าถึงข้ อมูล หรื อความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ได้ อย่างถูกต้ อง
ใกล้ เคียงมากที่สดุ
2) ระบุผ้ มู ีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องของบริษัท ทังภายในและภายนอก
้
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3) ระบุความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อนาไปวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อบริษัทและผู้มีสว่ น
ได้ เสีย โดยจัดลาดับความสาคัญมาดาเนินการให้ เกิดผล
3. คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ มีการส่งเสริ มการสร้ างนวัตกรรม และนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในการสร้ างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยอยูบ่ นพื ้นฐานของความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม
4. คณะกรรมการบริษัทกาหนดเป้าหมาย โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและศักยภาพ
ของบริษัท ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานประจาปี ทัว่ ทังองค์
้ กร
6. คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสม และติดตาม
การดาเนินการตามแผนงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
ทังในเรื
้ ่ องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทกาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย กรรมการบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติ
หลากหลาย ทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท ไม่จากัดเพศ มีคณ
ุ สมบัติตามที่
กฎหมายกาหนด และมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหารอย่างน้ อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัท
ดาเนินธุรกิจอยู่
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจานวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ขนาด ประเภท และความซับซ้ อนของธุรกิจ
3. คณะกรรมการบริษัทมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
สะท้ อนอานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็ นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผู้บริหารที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระ มีจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังดู
้ แลให้ กรรมการอิสระทางานร่วมกับคณะกรรมการ
บริษัททังหมดได้
้
อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ
4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มี
ความหลากหลาย และข้ อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท และการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการบริษัทและดูแลให้ มนั่ ใจว่าองค์ประกอบและการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื ้อต่อการใช้ ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ กาหนดว่าประธานกรรมการบริษัทต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
2. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดั การ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้
คนใดคนหนึง่ มีอานาจโดยไม่จากัด ดังนี ้
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1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีหน้ าที่อย่างน้ อยครอบคลุม
ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)

เป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
เป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือ
กับกรรมการผู้จดั การ และมีมาตรการที่ดแู ลเรื่ องสาคัญได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(5) กากับ ติดตาม ดูแลให้ มนั่ ใจได้ วา่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(6) ดูแลให้ มนั่ ใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
และการกากับดูแลกิจการที่ดี
(7) จัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปราย
ประเด็นสาคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้ กรรมการบริษัทมีการใช้ ดลุ พินิจที่รอบคอบ ให้ ความเห็น
ได้ อย่างอิสระ
(8) เสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็ นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ น
ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการ
2) กรรมการผู้จดั การมีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดั การเป็ นบุคคลคนเดียวกัน บริษัทมีมาตรการดังนี ้
1) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จดั การมีสว่ นได้ เสีย จะต้ องออกจากห้ องประชุมและไม่
มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ ๆ
2) รองประธานกรรมการบริษัททาหน้ าที่ประธานที่ประชุมแทน หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรื อ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ เลือกกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม
แทนในวาระนัน้
4. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ กาหนดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการอิสระมี
การดารงตาแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นบั จากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก คณะกรรมการบริ ษัทจะ
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
5. คณะกรรมการบริษัทแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่ อง กลัน่ กรองข้ อมูล และ
เสนอแนวทางการดาเนินการเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ มีการเปิ ดเผยบทบาท หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
จานวนครัง้ ของการประชุม และจานวนครัง้ ที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
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หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้
ได้ คณะกรรมการบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
2. คณะกรรมการสรรหาจัดให้ มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ ได้
กรรมการบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติ มีความรู้ความชานาญที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.4
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนให้ มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจ
ให้ คณะกรรมการบริษัทนาพาองค์กรให้ ดาเนินงานตามเป้าหมายทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดยเสนอโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิ
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน
2. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบ (accountability and
responsibility) ของกรรมการบริ ษัทแต่ละคน โดยเปรี ยบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
3. ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น
4. คณะกรรมการบริษัทเปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่สะท้ อนถึง
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่และจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีคมู่ ือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ กรรมการบริษัทเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของตน
2. คณะกรรมการบริษัทมีการเปิ ดเผยการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท
3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริหาร หรื อมีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมใน
กิจการอื่นที่มีความขัดแย้ ง หรื อสามารถใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน ต้ องรายงานให้ ประธานกรรมการบริ ษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
4. กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทังหมดที
้
่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นในรอบปี ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุจาเป็ น
5. คณะกรรมการบริษัทเชื่อมัน่ ว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนนัน้
ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั จานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทดารงตาแหน่ง ดังนัน้ บริษัทจึงไม่ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น
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หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลบริ ษัทย่อยซึง่ รวมถึง
1) การแต่งตังบุ
้ คคลไปเป็ นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย ทีมผู้บริหาร
ระดับสูงของบริ ษัทที่ร่วมลงทุนเป็ นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรื อผู้บริ หารในกลุม่ ที่มีความรู้
ความสามารถและมีความชานาญในธุรกิจนันเข้
้ าไปเป็ นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนหรื อตามสัญญาร่วมทุน
2) กาหนดขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริษัทตามข้ อ 1) และให้ ตวั แทน
ของบริษัทดูแลให้ การปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผ้ รู ่วมลงทุนอื่น
คณะกรรมการบริษัทควรกาหนดนโยบายให้ ตวั แทน ทาหน้ าที่อย่างดีที่สดุ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย
และให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริษัทแม่
3) ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทารายการต่าง ๆ เป็ นไป
อย่างถูกต้ องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
4) การเปิ ดเผยข้ อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน การทารายการอื่นที่สาคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็ นต้ น
2. การเข้ าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้ มีการจัดทาสัญญาร่วมทุน
(Shareholders’ Agreement) หรื อข้ อตกลงอื่น เพื่อให้ เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอานาจในการบริหารจัดการและการมีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจในเรื่ องสาคัญ การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดทางบการเงินของบริษัทได้ ตามมาตรฐาน
และกาหนดเวลา
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
โดยนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เช่น ประเมินผลทังคณะ
้
ประเมินผลรายบุคคล
และเปิ ดเผยผลการประเมินไว้ ในรายงานประจาปี
3. คณะกรรมการบริษัทนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย
หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ กรรมการบริษัททุกคนได้ รับการเสริมสร้ าง
ทักษะและความรู้ สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
แนวปฏิบัติ
1. บุคคลที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้ รับการปฐมนิเทศ
- แนะนาข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่
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- ทิศทางการดาเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร)
- บทบาทหน้ าที่ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริ ษัท
2. กรรมการบริษัทจะได้ รับการพัฒนาความรู้และการอบรมที่จาเป็ นอย่างต่อเนื่อง และเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจาปี
3. คณะกรรมการบริษัทควรมีความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้ อม
ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ รวมทังได้
้ รับทราบข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็ น และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัท
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ มีการกาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อให้ กรรมการ
บริษัทสามารถจัดเวลาเข้ าร่วมประชุม
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณากาหนดจานวนครัง้ ของการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีกลไกให้ กรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทเข้ า
สูก่ ารประชุม
4. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่กรรมการบริษัท เป็ นการล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
5. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ กรรมการผู้จดั การและผู้บริหารเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง
6. คณะกรรมการบริษัทเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริษัท หรื อ
ผู้บริ หารอื่นที่ได้ รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็ นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้ มีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความ
จาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วยและควรแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การ
ทราบถึงผลการประชุมด้ วย
8. คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และจัดให้ มีการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จดั การและผู้บริหารระดับสูง ให้ มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณาหรื อมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การดูแลให้ มีผ้ บู ริหารระดับสูงที่เหมาะสม
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3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทังก
้ ากับดูแลให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จดั การและผู้บริหารระดับสูง และรายงานแผนสืบทอดตาแหน่ง
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการผู้จดั การและผู้บริหารระดับสูงได้ รับการอบรมและพัฒนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
5. คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ กรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงมีหน้ าที่รายงานการเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทหรื อผู้บริหารของบริษัทอื่นต่อประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยรายงานผ่าน
เลขานุการบริษัท
หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ มีการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนกรรมการผู้จดั การ
- ผลประโยชน์ระยะสัน้ เช่น เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบาเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ
บริษัท ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
- ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เงินตอบแทนการเกษี ยณอายุ ESOP
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานกรรมการบริษัทหรื อประธานกรรมการบริหารเป็ นผู้สื่อสารกับ
กรรมการผู้จดั การเพื่อรับทราบผลการประเมิน ดังนี ้
- ผลการดาเนินงานในรอบปี เปรี ยบเทียบกับเป้าหมายและผลการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา
- สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปรี ยบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การประเมินผู้บริ หารระดับสูง และบุคลากรของบริษัทให้
สอดคล้ องกับหลักการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการบริษัทเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดาเนินงานของบริษัท
แนวปฏิบัติ
1. บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่เป็ นอุปสรรคต่อการทาหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารเป็ นผู้ติดตามดูแลการบริ หารทรัพยากรบุคคลและ
รายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
- โครงสร้ างองค์กรและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
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2. คณะกรรมการบริษัทให้ มีการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพเพื่อดูแลให้ พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสาหรับ
รองรับการเกษี ยณ
หลักปฏิบัติ 5 การส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรั บผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการบริษัทให้ ความสาคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการ
สร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้ าหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สร้ างมูลค่ามาตรฐานสินค้ า บริ การ หรื อกระบวนการ
ทางาน เชื่อมโยงเข้ ากับแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปั จจัยแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง
รวมทังปรั
้ บปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการทางาน การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับคูค่ ้ า เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพในการแข่งขัน
หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ ทกุ ส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็ นไปด้ วย
ความยัง่ ยืน และสะท้ อนอยูใ่ นแผนดาเนินการ (Operation Plan)
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ โดยคานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย
หรือข้อตกลงทีม่ กี บั บริษทั
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ สิทธิดงั กล่าว ได้รบั การคุ้มครองและการปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้
กาหนดนโยบายเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ตลอดจนคานึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ต่อต้ านการทุจริต การคอร์ รัปชัน ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ จดั ทารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของรายงาน
ประจาปี
3. คณะกรรมการบริษัทดาเนินการให้ มีช่องทางและขันตอนที
้
่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถรายงานหรื อร้ องเรี ยน
ในเรื่ องที่อาจทาให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้ องของรายงานทางการเงินหรื อเรื่ องที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
4. คณะกรรมการบริษัทได้ กาหนดนโยบาย หรื อแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรื อผู้แจ้ งเบาะแส ใน
เรื่ องที่อาจทาให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรื อเรื่ องที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม โดยบริษัทได้ กาหนดไว้ ใน จริ ยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึง
ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน เพื่อความยัง่ ยืน
แนวปฏิบัติ
1. ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม มีการทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
2. สร้ างวัฒนธรรมองค์กรและสร้ างจิตสานึกให้ พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ
จัดการสิง่ แวดล้ อม การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
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3. ส่งเสริ มให้ ความรู้ และฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม
4. ส่งเสริ มระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ตังแต่
้ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัดและฟื น้ ฟู
การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
5. มีระบบคัดเลือกคูค่ ้ าในห่วงโซ่อปุ ทานที่ดาเนินธุรกิจเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
6. ส่งเสริ มการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการบริษัทมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ผล สอดคล้ องกับ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้ กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความเสีย่ งที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดาเนินการในเรื่ องต่อไปนี ้
- กาหนดนโยบาย และจัดให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริ ษัท
- ส่งเสริ มให้ การบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมสาคัญของบริษัท
- บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ า
- ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ ้นเป็ นหน่วยงานหนึง่ ภายในบริษัท โดยมีสายการ
รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่ องต่อไปนี ้
- สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- ทบทวนและกาหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยให้ ความสาคัญกับความผิดปกติที่มีนยั สาคัญ
หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการบริษัทแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระ
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน ซึง่ ทุกคน
ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
และมีคณ
ุ สมบัติและหน้ าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการบริษัทได้ จดั ทากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง ขอบเขต
อานาจหน้ าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ไว้ อย่างชัดเจน
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หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการบริษัทมีการกาหนดนโยบายดาเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่าง
บริษัท กับกรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูลและโอกาส
ของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ซึง่ รวมถึงการกาหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูล
(availability) รวมทังการจั
้
ดการข้ อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง ปฏิบตั ิตามระบบ
การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ รวมทัง้
ดูแลให้ มีแนวทางและวิธีปฏิบตั ิ เพื่อให้ การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามขันตอนการด
้
าเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูล ตามที่
กฎหมายกาหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ
โดยผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจ
3. คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ กรรมการบริษัทรายงานการมีสว่ นได้ เสีย ก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม โดยกรรมการบริษัทที่มีสว่ นได้ เสียออกจากห้ องประชุมและไม่มีสิทธิออก
เสียงในวาระนัน้
หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน โดยจัดทานโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
และข้ อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน โดยสื่อสารให้ ทกุ ระดับของบริ ษัทและต่อบุคคลภายนอก
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มี คูม่ ือนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันและข้ อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สง่ เสริ ม
และปลูกฝังให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
2. คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการเปิ ดเผย ประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณชนรับทราบถึงนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
รวมทังช่
้ องทางในการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนผ่านเว็บไซต์ และรายงานประจาปี ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ มีกลไกในการรับเรื่ องร้ องเรี ยน และการดาเนินการกรณีมีการชี ้เบาะแส
แนวปฏิบัติ
1. กาหนดการรับเรื่ องร้ องเรี ยน ไว้ ใน หัวข้ อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
2. หากเป็ นการแจ้ งเบาะแสในเรื่ องเกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน ให้ ปฏิบตั ิตามข้ อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน ซึง่ อยู่ในนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันและข้ อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
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หลักปฏิบัติ 7 รั กษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ มีระบบการจัดทารายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูล
สาคัญต่าง ๆ ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ มีบคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูล มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึง กรรมการผู้จดั การ
ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จดั ทาบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้ อง
2. การให้ ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้ มีการจัดทารายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูล ซึง่ รวมถึง งบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้ อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรื อประจาปี
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัทได้ ปฏิบตั ิและเปิ ดเผยตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนี ้
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ หากเริ่ มมีสญ
ั ญาณบ่งชี ้ถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ ายจัดการหาวิธีการแก้ ไขโดยเร็ว
2. การอนุมตั ิการทารายการใด ๆ หรื อการเสนอความเห็นให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการบริษัทมัน่ ใจว่า
การทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรื อความสามารถในการชาระหนี ้
หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่บริษัทประสบปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมัน่ ใจว่า บริษัทมีแผนหรื อกลไกอื่นใน
การแก้ ไขปั ญหา โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
แนวปฏิบัติ
1. บริษัทประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล กรณีที่บริษัท
ประสบปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ ชิด
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ บริษัทกาหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมถึงเจ้ าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ ไขปั ญหา โดยฝ่ ายจัดการต้ องรายงานอย่างสม่าเสมอ
3. คณะกรรมการบริษัทมัน่ ใจว่า การพิจารณาตัดสินใจในการแก้ ไขปั ญหาเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
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หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย จริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
และผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดย
คานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้ รับการยอมรับในประเทศหรื อในระดับสากล ทังนี
้ ้ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องสาคัญและสะท้ อนการปฏิบตั ิที่จะนาไปสูก่ ารสร้ างคุณค่า
แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทาหน้ าที่
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรื อสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นผู้มีความเข้ าใจธุรกิจของ
บริษัทเป็ นผู้สื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางที่เหมาะสม
2. คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริษัท
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้ าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทาใด ๆ อัน
เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทาหน้ าที่ดแู ลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริ ม
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ ไม่วา่ เป็ นผู้ถือหุ้นในประเทศหรื อต่างประเทศ ทังที
้ ่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรื อผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบันได้ ใช้ สิทธิของตน ทังสิ
้ ทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้ าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการ
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและตัดสินใจในเรื่ องที่มีผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษัท
2. คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมี
้ คาชี ้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
3. คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
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4. คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน พร้ อม
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง โดยจัดทาเป็ นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน
ก่อนวันประชุม
6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายใช้ สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยบริษัทส่งหนังสือบอกกล่าว
นัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้ า ทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. คณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิ
ออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
8. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น
เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและผู้ถือหุ้น
สามารถใช้ สิทธิของตน
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทกาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้ มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทกาหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ ดงั นี ้
1) ประธานกรรมการบริษัทเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ า
3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้ านบัญชีและการเงิน และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้ อง ต้ องเข้ าร่วมการประชุม
4) ก่อนเริ่มการประชุม มีการแจ้ งจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง และผู้ถือหุ้น
ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
5) วาระการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท จัดให้ มีการลงมติเป็ นรายบุคคล
6) วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิ
7) มีการใช้ บตั รลงคะแนน รวมทังมี
้ บคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และครบถ้ วน
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในวันทาการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท
16

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ มีการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี ้แจงขันตอน
้
การลงคะแนน
รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริ หารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้ อมคาถาม คาตอบ
และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ มีการจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
1. ความรั บผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสีย ในการสร้ างเสริม
ผลการดาเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริ มให้ เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งผู้มีสว่ น
ได้ เสียของบริษัท ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า คูแ่ ข่ง เจ้ าหนี ้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิง่ แวดล้ อม และภาครัฐ
1) ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริ ต เพื่อสร้ างผลตอบแทน
ที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้ าของ และปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
2. ดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ จะช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อ
ผู้ถือหุ้น อันจะนาไปสูค่ วามเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้ เจริญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง ให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่าง
เหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสาคัญที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทังสารสนเทศที
้
่
รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่กระทาการใด ๆ
ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาปี
6. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
7. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบและศึกษาข้ อมูลก่อนการประชุม
9. อานวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็ นอุปสรรคใน
การเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น
มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดาเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้ วยความมีเหตุมีผล และเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างครบถ้ วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง
ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้ โดยชอบไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม

17

2) ลูกค้ า
คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าเป็ นกุญแจสาคัญ อันนาไปสู่
ความสาเร็จของบริษัทอย่างยัง่ ยืน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ดาเนินธุรกิจด้ านผลิต จาหน่ายสินค้ า และบริ การ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม
2. ดาเนินธุรกิจด้ วยความมุง่ มัน่ พัฒนาสินค้ าและบริการ คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่าให้ แก่
สินค้ าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง พร้ อมกับการให้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง
หรื อบิดเบือนข้ อเท็จจริง
3. ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริ ต เป็ นธรรม และไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิ
ของลูกค้ า รักษาความลับทางการค้ าของลูกค้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4. ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริตจากลูกค้ าทังทางตรง
้
และทางอ้ อม
5. ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้ รีบแจ้ งลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6. จัดให้ มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนต่อบริษัท และคาร้ องเรียน พึงได้ รับการ
เอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็ นธรรม
3) คู่ค้า
คณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิต่อคู่ค้าด้ วยความเสมอภาคและคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกาหนด
เป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. มีระบบการคัดเลือกคูค่ ้ าในห่วงโซ่อปุ ทานที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมีการปฏิบตั ิต่อคูค่ ้ าบนพื ้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรมเสมอภาค
และเคารพซึง่ กันและกัน
2. รักษาความลับหรื อข้ อมูลทางสารสนเทศของคูค่ ้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ตนเอง หรื อผู้เกี่ยวข้ อง
โดยมิชอบ
3. สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
ให้ แก่สนิ ค้ าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ าและให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้ รีบเจรจา
กับคูค่ ้ าเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด ซึง่ อยูน่ อกเหนือข้ อตกลงทาง
การค้ า
4) คู่แข่ ง
คณะกรรมการบริษัทดาเนินธุรกิจภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
โดยคานึงถึงจริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้ าในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทเข้ าไปดาเนินธุรกิจ
2. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า
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5) เจ้ าหนี ้
คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินยั เพื่อสร้ างความเชื่อถือให้ กบั
เจ้ าหนี ้ โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
2. ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้ เจ้ าหนี ้มัน่ ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ที่ดี
4. เปิ ดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึง่ ให้ รีบแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบเป็ นการล่วงหน้ า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6) พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จของบริษัท โดย
กาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางาน
ตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูลหรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรื อผู้ไม่เกี่ยวข้ อง
2. ปฏิบตั ิต่อพนักงานภายใต้ กรอบกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัท
3. ส่งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้ างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันด้ วยเหตุทางเพศ สีผิว
เชื ้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรื อสถานะอื่นใดที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ มีการฝึ กอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรอย่างทัว่ ถึง สร้ างความมัน่ คงในอาชีพ และให้ โอกาสในการเจริญก้ าวหน้ าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ ผลตอบแทนด้ วยความเป็ นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้ าที่ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบตั ิงาน
7. จัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นต้ น
8. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้ องทุกข์ เกี่ยวกับการทางาน ซึง่ ข้ อเสนอ
ต่าง ๆ จะได้ รับการพิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
9. จัดหาสิง่ อานวยความสะดวกที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมทังจั
้ ดสภาพแวดล้ อมการทางาน
โดยคานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็ นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
7) ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบที่พงึ มีตอ่ ประเทศชาติ ชุมชน
และสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธารงรักษาไว้ ซงึ่ สังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ไม่ดาเนินธุรกิจที่ทาให้ สงั คมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูร่ ่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้ เกิดขึ ้นในบริษัทและพนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้ มีมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของบริษัท
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4.
5.
6.
7.
8.

ส่งเสริ มการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
ให้ การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดสาธารณประโยชน์
สร้ างรายได้ และส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้ างงานและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีให้ เกิดขึ ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง

โปร่งใส เป็ นธรรม
8) สิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการบริษัทดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอ่ สิง่ แวดล้ อม
โดยกาหนดเป็ น
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยคานึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม มีการทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
2. สร้ างวัฒนธรรมองค์กรและสร้ างจิตสานึกให้ พนักงานทุกระดับ
เกิดความร่วมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการสิง่ แวดล้ อม การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
3. ส่งเสริ มให้ ความรู้ และฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม
4. ส่งเสริ มระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ตังแต่
้ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัด
และฟื น้ ฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
5. มีระบบคัดเลือกคูค่ ้ าในห่วงโซ่อปุ ทานที่ดาเนินธุรกิจเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
6. ส่งเสริ มการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
9) ภาครั ฐ
คณะกรรมการบริษัทดาเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกาหนดเป็ นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ศึกษาและทาความเข้ าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานและไม่ดาเนินการใด ๆ อันเป็ น
การขัดต่อกฎหมาย
2. ดาเนินการอย่างถูกต้ อง เมื่อมีการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานของรัฐ
3. สร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจในแต่ละประเทศหรื อ
ท้ องถิ่น
2. ความขัดแย้ งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดาเนินการกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ดาเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ
เป็ นธรรม
สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมตั ิเข้ าทารายการ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ กรรมการบริ ษัทที่
มีสว่ นได้ เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ ความถูกต้ องตามกฎหมาย โดยไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัด
ผลประโยชน์กบั บริษัท รวมทังไม่
้ มีการเอื ้อประโยชน์ หรื อให้ สิทธิพิเศษแก่บคุ คลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
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4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึง่ อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้ อมูลภายใน ห้ ามทาการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิ ดเผยแล้ ว 24 ชัว่ โมง
5. กาหนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทังคู
้ ส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้ าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และแจ้ งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ต่อไป
6. ไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูลหรื อความลับของบริ ษัทที่ตนเองทราบ หรื อได้ รับทราบต่อบุคคลภายนอก
หรื อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง
7. การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องเป็ นไปโดยพนักงานของบริ ษัทที่มีอานาจหน้ าที่ อาจมีการกาหนดชันความลั
้
บของ
ข้ อมูลตามความสาคัญของข้ อมูล และการให้ ข้อมูลต้ องอยูใ่ นกรอบของหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
8. บริษัทได้ กาหนดนโยบายให้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้ งต่อประธานกรรมการบริษัททราบ
เกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนทาการซื ้อขาย
3. การเลีย้ งรั บรอง การรั บ หรื อการให้ ของขวัญ
คณะกรรมการบริษัทมุง่ หวังให้ การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม อย่างไร
ก็ตาม การเลี ้ยงรับรองหรื อการรับการเลี ้ยงรับรอง การรับหรื อการให้ ของขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิ เพื่อรักษาไว้ ซงึ่
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน เป็ นสิ่งอันควรปฏิบตั ิตามความเหมาะสม โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ไม่รับ หรื อให้ ของขวัญ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง ที่อาจทาให้ เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึง่
อย่างใด หากจาเป็ นต้ องรับหรื อให้ ของขวัญ ของกานัล การเลี ้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมลู ค่าเกินกว่าปกติวิสยั ให้ รายงาน
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับ
2. กรณีได้ รับมอบหมาย หรื อได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาให้ ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน
สิ่งของหรื อของขวัญได้ ตามหลักเกณฑ์หรื อมาตรฐานภายนอกนันก
้ าหนดและใช้ เป็ นการทัว่ ไป เช่น การได้ รับ ของขวัญ ของกานัล
การจับฉลากชิงรางวัล เป็ นต้ น
3. กรณีที่ตวั แทน คู่สญ
ั ญา หุ้นส่วน หรื อผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ ของขวัญ ของกานัล หรื อการเลี ้ยงรับรอง ใน
นามของบริษัท ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องเหล่านี ้ ควรจะอยูภ่ ายใต้ งบประมาณที่เหมาะสม
4. การต่ อต้ านการทุจริต การคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการทุจริตการคอร์ รัปชัน โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี ้
1. สร้ างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติให้ แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้ วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อานาจให้ เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ พนักงานทุจริตหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริต การคอร์ รัปชันต่าง ๆ
3. ห้ ามกรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทาการใด ๆ อันเป็ นการเรี ยกร้ องหรื อยอมรับซึง่ ทรัพย์สิน
หรื อผลประโยชน์อื่นใด สาหรับตนเองหรื อผู้อื่นที่สอ่ ไปในทางจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางที่มิชอบ หรื ออาจทา
ให้ บริษัทเสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
4. ห้ ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ หรื อเสนอที่จะให้ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ บคุ คลนันกระท
้
าหรื อละเว้ นการกระทาใดที่ผิดกฎหมาย หรื อโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้ าที่ของตน
5. จัดให้ มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้ อง
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6. จัดให้ มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้ พนักงานและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องสามารถที่จะแจ้ งเบาะแสอันควร
สงสัย โดยมัน่ ใจได้ วา่ จะได้ รับการคุ้มครอง และต้ องมีการแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ที่มีหน้ าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้ งเข้ ามา
5. การไม่ ละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อบังคับ และข้ อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท และไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวไปใช้ หรื อ
ให้ บคุ คลอื่นใช้ โดยมิได้ รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรื อนาผลงานของผู้อื่นไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
เว้ นแต่ได้ รับอนุญาต หรื อให้ คา่ ตอบแทนแก่เจ้ าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้ สร้ างสรรค์ หรื อที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ถือเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของ
บริษัท และเมื่อพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงานแล้ วจะต้ องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวคืนให้ บริษัท ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลที่
เก็บไว้ ในรูปแบบใด
6. การไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ไม่กระทาการใด ๆ หรื อไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ ความรู้ความเข้ าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนาไปเป็ นส่วนหนึ่งในการปฏิบตั ิงาน
3. ไม่จากัดความเป็ นอิสระหรื อความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื ้อชาติ ศาสนา การเมืองหรื อเรื่ องอื่นใด
ทังนี
้ ้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อแตกแยก
4. จัดให้ มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ พนักงานหรื อผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรื อได้ รับการปฏิบตั ิอย่าง
ไม่เป็ นธรรมสามารถร้ องเรี ยนต่อบริษัท และคาร้ องเรี ยนพึงได้ รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็ นธรรม
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริษัทให้ ความสาคัญด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มี
ส่วนได้ เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้ านความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
2. สนับสนุนให้ เกิดความปลอดภัยในการทางาน โดยกาหนดระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ และมาตรฐานการทางาน
ที่ปลอดภัยในการทางานที่สอดคล้ องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทางาน สภาพแวดล้ อม วิธีการทางานที่ปลอดภัย
รวมถึงการจัดเครื่ องมือและอุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยให้ กบั พนักงาน
3. มีการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน โดยจัดทา ฝึ กซ้ อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คูค่ ้ าและผู้เกี่ยวข้ อง
4. สร้ างวัฒนธรรมการทางานที่ปลอดภัยทัว่ ทังองค์
้ กร ซึง่ จะช่วยให้ เกิดความปลอดภัยในการทางาน ได้
อย่างยัง่ ยืน
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จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
1. ความรั บผิดชอบในหน้ าที่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ กรรมการบริษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน ภายใต้ กรอบจรรยาบรรณและการดารงตน
อยูไ่ ด้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย จึงได้ กาหนดเป็ น
จรรยาบรรณ ดังนี ้
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับบริษัท
ประกาศที่เกี่ยวข้ อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้ าประชุมทุกครัง้
ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุจาเป็ น
3. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นกลาง โดยในการประชุม กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียง
ในเรื่ องที่ตนมีสว่ นได้ เสีย
4. ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยดาเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้ การบริหารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ของบริ ษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทังคู
้ ่สมรสและ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ ามกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทาการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิ ดเผยแล้ ว 24 ชัว่ โมง
7. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
8. กรรมการบริษัทและผู้บริ หารระดับสูงมีหน้ าที่แจ้ งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื ้อขาย
หุ้นของบริษัทอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนทาการซื ้อขาย
9. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
พนักงาน
1. สนับสนุนและให้ ความร่วมมือในการดาเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่าเสมอ และปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ เกิดผลดีและความเจริญก้ าวหน้ าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. ปฏิบตั ิต่อผู้มาติดต่อด้ วยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริ การที่เป็ นเลิศ รักษาภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้ า และไม่นาข้ อมูลภายในของบริษัทเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ ามกู้ยืมเงินจากลูกค้ า ผู้เกี่ยวข้ องกับลูกค้ า หรื อผู้ทาธุรกิจกับบริษัท เว้ นแต่เป็ นการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารหรื อสถาบันการเงิน
6. ปฏิบตั ิตามคาสัง่ อันชอบด้ วยกฎหมายของผู้บงั คับบัญชา
7. ยึดมัน่ ในการทางานเป็ นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซงึ่ กันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท
และพนักงาน
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8. ปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมงานด้ วยความมีน ้าใจและมนุษยสัมพันธ์อนั ดี ไม่กล่าวร้ ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความ
จริง รวมทังไม่
้ นาผลงานของบุคคลอื่นมาอ้ างเป็ นผลงานตนเอง
9. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความตังใจ
้ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ สาหรับตนเอง หรื อผู้อื่น
โดยอาศัยหน้ าที่การงานที่ทากับบริษัท
10. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายต่องาน
หรื อทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ สิทธิทางการเมือง
อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อย ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
2. การดูแลรั กษาทรั พย์ สนิ ของบริษัท
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริษัท
และทรัพย์สินภายใต้ การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ใช้ ทรัพย์สินในการดาเนินธุรกิจโดยไม่นาทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้ สญ
ู หายชารุดหรื อนาไปใช้ ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึง
รักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้
3. ดาเนินการให้ มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ อันมีลกั ษณะเป็ นการเข้ าถึงระบบหรื อข้ อมูลของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกัน การดัก
รับไว้ ซงึ่ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ทาให้ เสียหาย ทาลาย แก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อเป็ นการรบกวนข้ อมูลของบุคคลอื่น อันเป็ นการละเมิด
ต่อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ และจัดให้ มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้ อีเมล์และอินเทอร์ เน็ตที่จดั ให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นามาซึง่ ความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของบริ ษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ ผ้ อู ื่นใช้ รหัสผ่านสาหรับเข้ าใช้ งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท
7. ไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัทไปทาซ ้า ดัดแปลงหรื อกระทาการใด ๆ เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อ
ประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท
8. รายงานต่อผู้บงั คับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิ หรื ออาจนาไปสูก่ ารละเมิดสิทธิ
หรื อการกระทาที่อาจก่อให้ เกิดข้ อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท
9. ดูแลให้ มีการจัดเก็บเอกสารที่สาคัญของบริษัท ให้ ครบถ้ วนตามเวลาที่กฎหมาย หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
กาหนดและเมื่อพ้ นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ ว พนักงานที่เกี่ยวข้ องต้ องดูแลให้ มีการทาลายด้ วยวิธีที่เหมาะสม
3. การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียในการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน เมื่อพบเรื่ อง
ที่อาจเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตหรื อประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็ นปั ญหาและ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทังการรั
้
บข้ อร้ องเรี ยนในกรณีที่พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียถูกละเมิดสิทธิ หรื อไม่ได้ รับความ
เป็ นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกาหนด
บริษัทจะรับฟั งและดาเนินการกับทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาพ โปร่งใสและเป็ นธรรม โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที่เป็ นระบบและยุติธรรม ข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับของบริษัท
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน
1) ผู้ร้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนัน้ จะทาให้ เกิดความไม่
ปลอดภัย หรื อความเสียหาย
2) บริษัทจะเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นความลับ และคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรี ยน โดยกาหนด
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที่เป็ นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง จะได้ รับความคุ้มครองจากการ
ปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน เช่น รบกวนการปฏิบตั ิงาน เปลี่ยนตาแหน่งงาน เลิกจ้ าง เป็ นต้ น
4. การวินิจฉัยข้ อสงสัย
ผู้บงั คับบัญชามีหน้ าที่รับผิดชอบและให้ คาแนะนาแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา เพื่อให้ รับทราบเข้ าใจและปฏิบตั ิงาน
ตามจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ ไม่ครอบคลุมในกรณีใด ๆ หรื อหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบตั ิหรื อ
ตัดสินใจได้ ให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขัน้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ งให้ ถือคาวินิจฉัยของกรรมการผู้จดั การ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็ นที่สิ ้นสุด
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