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หลักการก ากับดแูลกจิการที่ดี 
 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการปฏบัิตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐาน
ส าคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กจิการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ลงทุน เพ่ือ
น าไปสู่การประกอบธุรกจิที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว ประกอบ
ธุรกจิอย่างมีจริยธรรม เคารพสทิธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง 
 ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจงึได้จัดท าคู่มือ “หลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครัง้ที่ 2” ให้
สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed 
companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยดึถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัตงิาน ประกอบด้วย 
  นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ด ี
  หลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี 8 หลักปฏบิัต ิ
  จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 

นโยบายการก ากับดแูลกจิการที่ดี 
  คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือมัน่วา่การมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดลุ
อ านาจ และระบบการควบคมุภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไ่ปกบัการเคารพสิทธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น
และรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้เสีย จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดลุ
และยัง่ยืนในระยะยาว 
  คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุ
คนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้ 
  1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มุง่มัน่ท่ีจะน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไปปฏิบตัิในการด าเนินงานของบริษัท 
  2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์ 
สจุริต โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
  3. ด าเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบริษัท มีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตล่ะคณะ และผู้บริหารอยา่งชดัเจน 
  4. ด าเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมถงึการมี
ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้ 
  5. ด าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา ตราบเท่าท่ีไมก่ระทบ
ตอ่ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท 
  6. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของ ของผู้ ถือหุ้น ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
  7. ด าเนินการโดยค านงึถงึความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้เสีย ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
  8. มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยดึมัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการรับฟังและ
ทบทวนตนเอง เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการบริหาร และสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีท่ีสดุอยูเ่สมอ 
  9. ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกอนัดีงาม ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุง่มัน่
ในการพฒันา และยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง 
  10. ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชนั ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมาย และสทิธิมนษุยชน 
  11. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตผุล โดยยดึถือประโยชน์ของบริษัท
เป็นท่ีตัง้ 
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หลักการก ากับดแูลกจิการที่ดี 8 หลักปฏบิัต ิ 
หลักปฏิบัต ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า 
 ให้แก่กจิการอย่างยั่งยืน 
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในการตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น าองค์กร  เพ่ือดแูล
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสีย โดยก าหนดยทุธศาสตร์และทิศทางการด าเนินธุรกิจทัง้ในปัจจบุนัและในระยะยาว 
ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก ากบัดแูลให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอยา่งโปร่งใส  เพ่ือสร้างมลูค่าเพิ่มให้องค์กร
สูค่วามยัง่ยืน 
หลักปฏิบัต ิ1.1  
 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานมี
จดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัให้มีการทบทวนทกุปี  
แนวปฏิบัต ิ
 1. ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย กลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัท 
โดยจดัให้มีการแสดงความคิดเหน็อยา่งเป็นอิสระ เพ่ือร่วมกนัก าหนดทิศทางองค์กรผ่านการประชมุเชิงปฏิบตัิการ ระหวา่ง
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ าทกุปี  
 2. ก าหนดให้มีการทบทวนวตัถปุระสงค์ และเปา้หมาย ตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี เพ่ือติดตามให้ฝ่ายจดัการ
ปฏิบตัิตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยทุธ์องค์กร   
 3. จดัให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายจดัการอยา่งอิสระ เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางองค์กร และ
เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
 4. ให้ค าแนะน า ข้อคิดเหน็ และแนวทางบริหารจดัการบริษัท เพ่ือใช้ในการจดัท าแผนงานที่ชดัเจน ตลอดจน
การจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายของบริษัท  
 5. สื่อสารนโยบาย เปา้หมาย และทิศทางการด าเนินงานให้พนกังานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กรรับทราบ 
  - ผู้บริหาร : ผ่านการประชมุ 

  - พนกังาน : ผ่านการประชมุ / ประชาสมัพนัธ์  
 6. มีการติดตามและประเมินผล โดยก าหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหาร 
เป็นประจ าอยา่งน้อยทกุไตรมาส 
 
หลักปฏิบัติ 1.2  
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรในทกุ ๆ ด้าน สง่เสริมและ
สนบัสนนุให้บริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี สามารถแข่งขนัได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านงึถงึผลกระทบในระยะยาว มี
จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสีย  เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้าน
ลบตอ่สิ่งแวดล้อม  สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างมลูค่าให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 
แนวปฏิบัต ิ  
 1.  ก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทค านงึถงึจริยธรรม ผลกระทบตอ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยพิจารณาและอนมุตัิการก าหนดนโยบายการจดัการด้าน
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรท่ียดึมัน่ในจริยธรรม โดย
คณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผู้น าในการด าเนินการและปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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 3.  คณะกรรมการบริษัทมีการจดัให้มีนโยบายส าหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีแสดงถงึหลกัการ
และแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้มีการจดัท าและพิจารณาอนมุตัินโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
 4.  คณะกรรมการบริษัทมีการก ากบัดแูลให้มีการสื่อสารเพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจ 
มีกลไกเพียงพอที่เอือ้ให้มีการปฏิบตัิจริงตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบาย และการ
ปฏิบตัิเป็นประจ า 
  5. การปรับตวัภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง  คณะกรรมการบริษัทเฝา้ระวงัและติดตามข่าวสารอยา่งตอ่เน่ือง 
โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอ่ืนท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดยก าหนดกลยทุธ์และ
ผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ สง่เสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึง่ในวฒันธรรม
ของบริษัท และมีการจดัการความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ของบริษัท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
 
หลักปฏิบัต ิ1.3  
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดแูลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ
ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์สจุริตตอ่บริษัท และดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท ประกาศท่ีเก่ียวข้อง และมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น  
แนวปฏิบัต ิ
 1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริต โดยพิจารณา
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอยา่งเพียงพอท่ีจะมัน่ใจได้วา่การด าเนินงานของบริษัท 
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้มีกระบวนการอนมุตัิการ
ด าเนินงานที่ส าคญัให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
หลักปฏิบัต ิ1.4  
 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ก าหนด
หน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลให้กรรมการผู้จดัการ และฝ่าย
จดัการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  
แนวปฏิบัต ิ 
 1.   คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ช่วยกลัน่กรองงานที่ส าคญัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 2.   คณะกรรมการบริษัทจดัท ากฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยระบบุทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือใช้อ้างอิงในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการทกุคน และก าหนดให้มีการทบทวนกฎบตัร
เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละครัง้ 
 3.  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจดัการ และก าหนดให้มีการติดตาม
งานที่มอบหมาย 

  1)  รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับอนมุตัิ  
  2)  อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 
  3)  คูมื่ออ านาจด าเนินการ หรือ ระเบียบอนมุตัิ โดยจดัให้มีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี 
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หลักปฏิบัต ิ2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
หลักปฏิบัต ิ2.1   
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดหรือดแูลให้วตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อ
ความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีสอดคล้องกบัการสร้างคณุค่าให้บริษัท ลกูค้า ผู้ มีสว่นได้เสีย และสงัคมโดยรวม 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดแูลให้มีวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกั (objectives) ท่ีชดัเจน เหมาะสม
สามารถใช้เป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทกุคนในองค์กรขบัเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยก าหนดเป็นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมของบริษัทท่ีสะท้อนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีสามารถสร้างคณุคา่ให้แก่บริษัท ผู้ มีสว่นได้เสีย 
และสงัคมควบคู่กนัไป โดยพิจารณาถงึ 
  1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่ง
   เหมาะสม 
  2) ความต้องการของลกูค้าและผู้ มีสว่นได้เสีย 
  3) ความสามารถในการแข่งขนั ความช านาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ              
 3. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการสือ่สาร และเสริมสร้างให้วตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของบริษัทอยูใ่น
จิตส านึกของบคุลากรในทกุระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร  
 
หลักปฏิบัต ิ 2.2  
 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มัน่ใจวา่ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย และกลยทุธ์ในระยะกลาง และ/หรือ ประจ าปี
ของบริษัท น าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกั โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้การจดัท ากลยทุธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ
เปา้หมายหลกัของบริษัท โดยค านงึถงึปัจจยัแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนบัสนนุให้มีการ
จดัท าหรือทบทวนวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย และกลยทุธ์อยา่งสม ่าเสมอ  
 2. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้การก าหนดกลยทุธ์และแผนงานประจ าปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ปัจจยัความเสี่ยงตา่ง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียตลอดหว่งโซอ่ปุทาน รวมถึงปัจจยัท่ีอาจมีผลตอ่การบรรลเุปา้หมาย
หลกัของบริษัท   
  1) ระบวุิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีสว่นร่วม หรือ ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ มีสว่นได้เสียกบับริษัท
   อยา่งชดัเจน เพ่ือให้บริษัทเข้าถงึข้อมลู หรือความต้องการของผู้ มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่ได้อยา่งถกูต้อง
   ใกล้เคียงมากท่ีสดุ 
  2) ระบผุู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องของบริษัท ทัง้ภายในและภายนอก  
  3) ระบคุวามคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสีย เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่บริษัทและผู้ มีสว่น
   ได้เสีย โดยจดัล าดบัความส าคญัมาด าเนินการให้เกิดผล  
 3. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการสง่เสริมการสร้างนวตักรรม และน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้เสีย โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. คณะกรรมการบริษัทก าหนดเปา้หมาย โดยค านงึถงึความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศกัยภาพ
ของบริษัท ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน ให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 5. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการสื่อสารวตัถปุระสงค์ เปา้หมายและแผนงานประจ าปี ทัว่ทัง้องค์กร 
 6. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการจดัสรรทรัพยากรและควบคมุการด าเนินงานท่ีเหมาะสม และติดตาม
การด าเนินการตามแผนงานประจ าปี  
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หลักปฏิบัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสทิธิผล     
หลักปฏิบัต ิ3.1      
 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเร่ืองขนาด 
องค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัท่ีก าหนดไว้   
แนวปฏิบัต ิ 
 1.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิ
หลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท ไมจ่ ากดัเพศ มีคณุสมบตัิตามท่ี
กฎหมายก าหนด และมีกรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารอยา่งน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัท่ีบริษัท
ด าเนินธุรกิจอยู่  
 2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ านวนกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยมีจ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจ 

 3. คณะกรรมการบริษัทมีสดัสว่นระหวา่งกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
สะท้อนอ านาจท่ีถ่วงดลุกนัอยา่งเหมาะสม โดยสว่นใหญ่เป็นกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารท่ีสามารถให้ความเหน็เก่ียวกบัการ
ท างานของฝ่ายจดัการได้อยา่งอิสระ มีจ านวนและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ดแูลให้กรรมการอิสระท างานร่วมกบัคณะกรรมการ
บริษัททัง้หมดได้อยา่งมีประสทิธิภาพและแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ 
 4. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ท่ีมี
ความหลากหลาย และข้อมลูกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้น จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไว้ในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซต์ของบริษัท  
 
หลักปฏิบัต ิ3.2      
 คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทและดแูลให้มัน่ใจวา่องค์ประกอบและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอือ้ตอ่การใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ 
แนวปฏิบัต ิ
 1.  คณะกรรมการบริษัทไมไ่ด้ก าหนดวา่ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ 
 2.   ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบแยกจากกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือไมใ่ห้
คนใดคนหนึง่มีอ านาจโดยไมจ่ ากดั ดงันี ้

  1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าท่ีอยา่งน้อยครอบคลมุ
ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

   (1) เป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

   (2) เป็นประธานในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  
   (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนั 

   (4) เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท และก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยหารือ
    กบักรรมการผู้จดัการ และมีมาตรการท่ีดแูลเร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ  
   (5)   ก ากบั ติดตาม ดแูลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

   (6) ดแูลให้มัน่ใจวา่กรรมการบริษัททกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม 
    และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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   (7) จดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอ ท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปราย
ประเดน็ส าคญัอยา่งรอบคอบ สง่เสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดลุพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็น
ได้อยา่งอิสระ 

   (8)   เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็น 
    ผู้บริหาร และระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ 
  2)   กรรมการผู้จดัการมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 
 3. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการเป็นบคุคลคนเดียวกนั บริษัทมีมาตรการดงันี ้
  1) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการมีสว่นได้เสีย จะต้องออกจากห้องประชมุและไม่ 
   มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ ๆ 
  2) รองประธานกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุแทน หากไมมี่รองประธานกรรมการบริษัทหรือ 
   มีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้เลือกกรรมการบริษัททา่นใดท่านหนึง่ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ 
   แทนในวาระนัน้ 
 4. คณะกรรมการบริษัทไมไ่ด้ก าหนดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมี
การด ารงต าแหน่งตอ่เน่ืองเกิน 9 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่ว 
 5. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือพิจารณาประเดน็เฉพาะเร่ือง กลัน่กรองข้อมลู และ
เสนอแนวทางการด าเนินการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
 6. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
จ านวนครัง้ของการประชมุ และจ านวนครัง้ท่ีกรรมการบริษัทแต่ละทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ   
 
หลักปฏิบัต ิ3.3      
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้
ได้คณะกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีก าหนดไว้ 
แนวปฏิบัต ิ
 1. คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา  
 2.  คณะกรรมการสรรหาจดัให้มีการประชมุ เพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคล เพ่ือให้ได้
กรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิ มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสม  
 3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 
หลักปฏิบัต ิ3.4     
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจงูใจ
ให้คณะกรรมการบริษัทน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยเสนอโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทน
กรรมการบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ   
แนวปฏิบัต ิ
 1.     คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 2.  คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ (accountability and 
responsibility) ของกรรมการบริษัทแตล่ะคน โดยเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั  
 3.    ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืน 
 4.    คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ท่ีสะท้อนถงึ
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะคน  
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หลักปฏิบัต ิ3.5    
 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้กรรมการบริษัททกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีและจดัสรรเวลา
อยา่งเพียงพอ    
แนวปฏิบัต ิ 
 1.   คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน  
 2. คณะกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท  
 3. ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีสว่นได้เสียไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมใน
กิจการอ่ืนท่ีมีความขดัแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมลูของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ  
 4. กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการบริษัท
ทัง้หมดท่ีได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 

 5. คณะกรรมการบริษัทเช่ือมัน่วา่ความสามารถทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตล่ะคนนัน้ 
ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัจ านวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทด ารงต าแหน่ง ดงันัน้ บริษัทจงึไมไ่ด้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
 
หลักปฏิบัต ิ 3.6    
 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและ
กิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแหง่  
แนวปฏิบัต ิ
 1.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบริษัทยอ่ยซึง่รวมถึง 
  1) การแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุในบริษัทยอ่ย ทีมผู้บริหาร 
   ระดบัสงูของบริษัทท่ีร่วมลงทนุเป็นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่ม ท่ีมีความรู้ 
   ความสามารถและมีความช านาญในธุรกิจนัน้เข้าไปเป็นตวัแทนในฐานะผู้ ร่วมทนุหรือตามสญัญาร่วมทนุ  
  2) ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบคุคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทตามข้อ 1) และให้ตวัแทน
   ของบริษัทดแูลให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายของบริษัทยอ่ย  และในกรณีท่ีบริษัทยอ่ยมีผู้ ร่วมลงทนุอ่ืน 
   คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดนโยบายให้ตวัแทน ท าหน้าท่ีอยา่งดีท่ีสดุเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทยอ่ย 
   และให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทแม ่ 
  3)  ระบบการควบคมุภายในของบริษัทยอ่ยท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอและการท ารายการตา่ง ๆ เป็นไป
   อยา่งถกูต้องตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  
  4)  การเปิดเผยข้อมลูฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มา
   หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน การท ารายการอ่ืนท่ีส าคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การเลิกบริษัทยอ่ย เป็นต้น
 2. การเข้าร่วมลงทนุในกิจการอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั คณะกรรมการบริษัทควรดแูลให้มีการจดัท าสญัญาร่วมทนุ 
(Shareholders’ Agreement) หรือข้อตกลงอ่ืน เพ่ือให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบริหารจดัการและการมีสว่นร่วมใน
การตดัสินใจในเร่ืองส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมลูในการจดัท างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน 
และก าหนดเวลา 
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หลักปฏิบัต ิ3.7   
 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย 
โดยน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าท่ี 
แนวปฏิบัต ิ
 1.  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 2.  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน เช่น ประเมินผลทัง้คณะ ประเมินผลรายบคุคล 
และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจ าปี 

 3. คณะกรรมการบริษัทน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อย 
 
หลักปฏิบัต ิ3.8    
 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้กรรมการบริษัทแตล่ะคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี   ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุให้กรรมการบริษัททกุคนได้รับการเสริมสร้าง
ทกัษะและความรู้ ส าหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ 

  -  แนะน าข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี  
  -  ทิศทางการด าเนินธุรกิจ (วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร) 
  -  บทบาทหน้าท่ี ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนของกรรมการบริษัท  
 2. กรรมการบริษัทจะได้รับการพฒันาความรู้และการอบรมท่ีจ าเป็นอยา่งตอ่เน่ือง และเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี 

 3. คณะกรรมการบริษัทควรมีความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อม
ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ได้รับทราบข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
หลักปฏิบัต ิ3.9     
 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
เข้าถงึข้อมลูท่ีจ าเป็น และมีเลขานกุารบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็น และเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัท 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการก าหนดวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า เพ่ือให้กรรมการ
บริษัทสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชมุ  
 2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนดจ านวนครัง้ของการประชมุไมน้่อยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี  
 3. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเข้า
สูก่ารประชมุ  
 4. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการบริษัท เป็นการลว่งหน้า
อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชมุ   
 5. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้
สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง   
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 6. คณะกรรมการบริษัทเข้าถงึสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือ
ผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจดัให้มีความเห็นอิสระ
จากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

 7. คณะกรรมการบริษัทจดัให้กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชมุระหวา่งกนัเอง ตามความ
จ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการ
ทราบถงึผลการประชมุด้วย  
 8.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีเลขานกุารบริษัท โดยมีหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และจดัให้มีการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างตอ่เน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี  
 
หลักปฏิบัต ิ4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
หลักปฏิบัต ิ4.1     
 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ่การขบัเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ปา้หมาย  
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมี
คณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ 
 2.   คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการดแูลให้มีผู้บริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสม  
 3.  คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู และรายงานแผนสืบทอดต าแหน่ง
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 4. คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูได้รับการอบรมและพฒันา 
เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน 

 5. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูมีหน้าท่ีรายงานการเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทอ่ืนตอ่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยรายงานผา่น
เลขานกุารบริษัท  
 
หลักปฏิบัต ิ 4.2    
 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการผู้จดัการ  
  - ผลประโยชน์ระยะสัน้ เช่น เงินเดือน เงินอดุหนนุ เงินบ าเหน็จ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
   บริษัท ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ  
  - ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  เงินตอบแทนการเกษียณอาย ุ ESOP  
 2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเป็นผู้สื่อสารกบั
กรรมการผู้จดัการเพ่ือรับทราบผลการประเมิน ดงันี ้

  - ผลการด าเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกบัเปา้หมายและผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
  - สภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกบัธุรกิจประเภทเดียวกนั 

 3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการประเมินผู้บริหารระดบัสงู และบคุลากรของบริษัทให้
สอดคล้องกบัหลกัการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
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หลักปฏิบัต ิ4.3    
 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารและการ
ด าเนินงานของบริษัท 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. บริษัทไมมี่ข้อตกลงของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
 
หลักปฏิบัต ิ4.4   
 คณะกรรมการบริษัทติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบคุลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และ
แรงจงูใจที่เหมาะสม 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามดแูลการบริหารทรัพยากรบคุคลและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

  - โครงสร้างองค์กรและคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม  
  - แผนการพฒันาและรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

 2. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพเพ่ือดแูลให้พนกังานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรับ
รองรับการเกษียณ 
 
หลักปฏิบัต ิ5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 
หลักปฏิบัต ิ5.1    
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ปกบัการ
สร้างคณุประโยชน์ตอ่ลกูค้าหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการพฒันานวตักรรมท่ีสร้างมลูค่ามาตรฐานสนิค้า บริการ หรือกระบวนการ
ท างาน เช่ือมโยงเข้ากบัแนวทางและกลยทุธ์ของบริษัท 

 2.   คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการพฒันาตอ่ยอดนวตักรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปัจจยัแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
รวมทัง้ปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการท างาน การร่วมพฒันานวตักรรมกบัคูค้่า เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
 
หลักปฏิบัต ิ 5.2    
 คณะกรรมการบริษัทติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
ไมล่ะเมิดสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทางให้ทกุสว่นงานในองค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกัท่ีเป็นไปด้วย
ความยัง่ยืน และสะท้อนอยูใ่นแผนด าเนินการ (Operation Plan)  
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ โดยค านงึถึงสิทธิตามกฎหมาย
หรือข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สทิธิดงักลา่ว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั จงึได้
ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ ตลอดจนค านงึถงึ ชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน ต่อต้านการทจุริต การคอร์รัปชนั ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนษุยชน 

 2. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้จดัท ารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม โดยเป็นสว่นหนึง่ของรายงาน
ประจ าปี 
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 3. คณะกรรมการบริษัทด าเนินการให้มีช่องทางและขัน้ตอนท่ีผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถรายงานหรือร้องเรียน
ในเร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท ความถกูต้องของรายงานทางการเงินหรือเร่ืองที่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

 4.   คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกปอ้งคุ้มครองพนกังาน หรือผู้แจ้งเบาะแส ใน
เร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท หรือเร่ืองที่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม โดยบริษัทได้ก าหนดไว้ใน จริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
 
หลักปฏิบัต ิ5.3     
 คณะกรรมการบริษัทติดตามดแูลการจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล โดยค านงึถึง
ผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดหว่งโซอ่ปุทาน เพ่ือความยัง่ยืน 
แนวปฏิบัต ิ 
 1.   ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถงึผลกระทบตอ่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

 2. สร้างวฒันธรรมองค์กรและสร้างจิตส านึกให้พนกังานทกุระดบั เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ
จดัการสิง่แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

 3. สง่เสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเร่ืองสิง่แวดล้อม 

 4. สง่เสริมระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่การใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการบ าบดัและฟืน้ฟ ู
การทดแทน การเฝา้ระวงัดแูลและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

 5. มีระบบคดัเลือกคูค้่าในหว่งโซอ่ปุทานที่ด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. สง่เสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
 
หลักปฏิบัต ิ5.4    
 คณะกรรมการบริษัทมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และเปา้หมายของบริษัท 
แนวปฏิบัต ิ 
 1.  คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจดัการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 
 2.  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
 
หลักปฏิบัต ิ6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
หลักปฏิบัต ิ6.1    
 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่มีประสทิธิผล สอดคล้องกบั
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
แนวปฏิบัต ิ
 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัความเสีย่งท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ  
 2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการในเร่ืองตอ่ไปนี ้

  - ก าหนดนโยบาย และจดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

  - สง่เสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมส าคญัของบริษัท  
  - บริษัทมีการบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โดยให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า  
  - ติดตาม ดแูล ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
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 3. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการ
รายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองตอ่ไปนี ้
  - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสม  
  - ทบทวนและก าหนดมาตรการควบคมุภายใน โดยให้ความส าคญักบัความผิดปกติท่ีมีนยัส าคญั 
 
หลักปฏิบัต ิ 6.2     
 คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเป็นอิสระ 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึง่ทกุคน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคณุสมบตัิและหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 2. คณะกรรมการบริษัทได้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ขอบเขต
อ านาจหน้าท่ี เพ่ือแบง่แยกบทบาทหน้าท่ีไว้อยา่งชดัเจน 
 
หลักปฏิบัต ิ6.3    
 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ระหวา่ง
บริษัท กบักรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถงึการปอ้งกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและโอกาส
ของบริษัท และการท าธุรกรรมกบัผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัท 
แนวปฏิบัต ิ
 1. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึง่รวมถงึการก าหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบตัิในการรักษาความลบั (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู 
(availability) รวมทัง้การจดัการข้อมลูท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทดแูลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบตัิตามระบบ
การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 
 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้
ดแูลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตัิ เพ่ือให้การท ารายการดงักลา่วเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมลู ตามท่ี
กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยผู้ มีสว่นได้เสียไม่มีสว่นร่วมในการ
ตดัสินใจ 
 3.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีสว่นได้เสีย ก่อนการพิจารณาวาระการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ โดยกรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียออกจากห้องประชมุและไมมี่สิทธิออก
เสียงในวาระนัน้  
 
หลักปฏิบัต ิ6.4    
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั โดยจดัท านโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
และข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั โดยสื่อสารให้ทกุระดบัของบริษัทและตอ่บคุคลภายนอก   
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มี คูมื่อนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนัและข้อปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีหน้าท่ีปฏิบตัิตาม รวมถงึการสนบัสนนุกิจกรรมที่สง่เสริม
และปลกูฝังให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 2. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผย ประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณชนรับทราบถงึนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
รวมทัง้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเวบ็ไซต์ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
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หลักปฏิบัต ิ 6.5 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน และการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส  
แนวปฏิบัต ิ 
 1. ก าหนดการรับเร่ืองร้องเรียน ไว้ใน หวัข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  
 2. หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเร่ืองเก่ียวกบัการคอร์รัปชนั  ให้ปฏิบตัิตามข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการ
คอร์รัปชนั ซึง่อยู่ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนัและข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
 
หลักปฏิบัต ิ7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล    
หลักปฏิบัต ิ7.1     
 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดแูลให้มีระบบการจดัท ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลู
ส าคญัตา่ง ๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง    
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าและเปิดเผยข้อมลู มีความรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมายรวมถงึ กรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท นกัลงทนุสมัพนัธ์และผู้ เก่ียวข้อง 
 2. การให้ความเหน็ชอบการเปิดเผยข้อมลูรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการจดัท ารายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน  
 3. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึง่รวมถงึ งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion 
and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาสหรือประจ าปี  
 4. การเปิดเผยข้อมลูรายการใดท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัทได้ปฏิบตัิและเปิดเผยตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 
 
หลักปฏิบัต ิ 7.2    
 คณะกรรมการบริษัทติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงิน และความสามารถในการช าระหนี ้ 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ หากเร่ิมมีสญัญาณบง่ชีถ้งึปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกบัฝ่ายจดัการหาวิธีการแก้ไขโดยเร็ว 
 2. การอนมุตัิการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเหน็ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการบริษัทมัน่ใจวา่ 
การท ารายการดงักลา่วจะไม่กระทบตอ่ความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้
 
หลักปฏิบัต ิ7.3    
 ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมัน่ใจวา่ บริษัทมีแผนหรือกลไกอื่นใน
การแก้ไขปัญหา โดยค านงึถงึสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย    
แนวปฏิบัต ิ 
 1. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู กรณีท่ีบริษัท
ประสบปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดแูลอย่างใกล้ชิด  
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 2.  คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านงึถงึความเป็นธรรมตอ่
ผู้ มีสว่นได้เสีย รวมถงึเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยฝ่ายจดัการต้องรายงานอยา่งสม ่าเสมอ 
 3. คณะกรรมการบริษัทมัน่ใจวา่ การพิจารณาตดัสินใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล  
 
หลักปฏิบัต ิ7.4     
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม     
แนวปฏิบัต ิ
 1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชนั การปฏิบตัิต่อพนกังาน
และผู้ มีสว่นได้เสีย รวมถึงการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนษุยชน ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดย
ค านงึถงึกรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล ทัง้นี ้อาจเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี  
 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ข้อมลูท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองส าคญัและสะท้อนการปฏิบตัิท่ีจะน าไปสูก่ารสร้างคณุค่า
แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 
 
หลักปฏิบัต ิ 7.5     
 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ท าหน้าท่ี
สื่อสารกบัผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้เสีย นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน อยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา  
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการหรือบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่เป็นผู้ มีความเข้าใจธุรกิจของ
บริษัทเป็นผู้สื่อสารและเปิดเผยข้อมลูต่อบคุคลภายนอกในช่องทางท่ีเหมาะสม 
 2. คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  
 
หลักปฏิบัต ิ7.6     
 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัท  
 
หลักปฏิบัต ิ8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
หลักปฏิบัต ิ 8.1    
 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ไมมี่การกระท าใด ๆ อนั
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยท าหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนสนบัสนนุและสง่เสริม
ให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไมว่า่เป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือตา่งประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ ถือหุ้นประเภท
สถาบนัได้ใช้สิทธิของตน ทัง้สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทนัเวลา และสิทธิในการ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตดัสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบที่มีนยัส าคญัตอ่บริษัท 
 2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ 
 3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
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 4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ
ผู้ ถือหุ้น  
 5. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน พร้อม
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยจดัท าเป็นฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั
ก่อนวนัประชมุ  
 6. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทสง่หนงัสือบอกกลา่ว
นดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุเพ่ือการพิจารณาลว่งหน้า ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 7. คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  โดยหุ้นประเภทเดียวกนัมีสิทธิ
ออกเสียงเท่าเทียมกนั เทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
 8. คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ 
และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
 
หลักปฏิบัต ิ 8.2      
 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิของตน 
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนั เวลา สถานท่ีประชมุ โดยค านงึถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้น    
 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลไมใ่ห้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น 
 3. คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 4.  คณะกรรมการบริษัทก าหนดแนวทางในการประชมุผู้ ถือหุ้น ไว้ดงันี ้
  1) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
  2) ไมมี่การเพิ่มวาระการประชมุท่ีไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้า 
  3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน และ 
   ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ต้องเข้าร่วมการประชมุ  
  4) ก่อนเร่ิมการประชมุ มีการแจ้งจ านวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และผู้ ถือหุ้น
   ท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 
  5) วาระการเลือกตัง้กรรมการบริษัท จดัให้มีการลงมตเิป็นรายบคุคล 
  6) วาระคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ 
  7) มีการใช้บตัรลงคะแนน รวมทัง้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
 
หลักปฏิบัต ิ 8.3     
 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การเปิดเผยมติท่ีประชมุและการจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งถกูต้อง
และครบถ้วน     
แนวปฏิบัต ิ 
 1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถงึมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
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 2. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอน การลงคะแนน 
รายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อยและผู้บริหารท่ีมาประชมุและลาประชมุ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมค าถาม ค าตอบ 
และเปิดเผยตอ่สาธารณชนบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
 3. คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัสง่ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
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จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งบริษัทกบัผู้ มีสว่นได้เสีย  ในการสร้างเสริม
ผลการด าเนินงานของบริษัท โดยสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือและดแูลผู้ มีสว่นได้เสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผู้ มีสว่น
ได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้พนกังาน ชมุชนและสงัคม สิง่แวดล้อม และภาครัฐ  
  1) ผู้ถือหุ้น 
   คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์ สจุริต เพ่ือสร้างผลตอบแทน
ท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
   1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม 
   2. ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี    ซึง่จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่
ผู้ ถือหุ้น อนัจะน าไปสูค่วามเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
   3. มีการพฒันากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่ง
เหมาะสม 
   4. รายงานสารสนเทศส าคญัที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้สารสนเทศท่ี
รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ์ ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยไมก่ระท าการใด ๆ
ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถงึสารสนเทศของบริษัท 
   5. จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงินในรายงานประจ าปี 
   6. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
   7. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 
   8. เผยแพร่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผู้ ถือหุ้นบนเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบและศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ 
   9. อ านวยความสะดวกในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดย วนั เวลา สถานที่ และวิธีการ ไมเ่ป็นอปุสรรคใน
การเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถมาร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน
มาร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 
   10. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ด้วยความมีเหตมีุผล และเปิดเผยข้อมลู
อยา่งครบถ้วน 
   11. ปกปอ้งผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญชูนพงึรักษาทรัพย์สินของตนเอง 
ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  2) ลูกค้า 
   คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่ความพงึพอใจและความเช่ือมัน่ของลกูค้าเป็นกญุแจส าคญั อนัน าไปสู่
ความส าเร็จของบริษัทอยา่งยัง่ยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
   1. ด าเนินธุรกิจด้านผลิต จ าหน่ายสินค้า และบริการ ท่ีปลอดภยัต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   2. ด าเนินธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ พฒันาสนิค้าและบริการ คิดค้นนวตักรรมใหม ่ ๆ เพิ่มคณุคา่ให้แก่
สินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมกบัการให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่การตดัสินใจโดยไมปิ่ดบงั
หรือบิดเบือนข้อเทจ็จริง 
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   3. ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซ่ือสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ
ของลกูค้า รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า ไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
   4. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไมส่จุริตจากลกูค้าทัง้ทางตรง
และทางอ้อม 
   5. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบแจ้งลกูค้าเป็นการลว่งหน้า 
เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
   6. จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท และค าร้องเรียน พงึได้รับการ
เอาใจใสแ่ละด าเนินการอยา่งเป็นธรรม 
  3) คู่ค้า 
   คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค านงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั โดยก าหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
   1. มีระบบการคดัเลือกคูค้่าในหว่งโซ่อปุทานท่ีมีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตัิต่อคูค้่าบนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมเสมอภาค 
และเคารพซึง่กนัและกนั 
   2. รักษาความลบัหรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเอง หรือผู้ เก่ียวข้อง
โดยมิชอบ 
   3. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีตอ่กนั แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคณุคา่
ให้แก่สนิค้าและบริการ เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 
   4. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิได้ให้รีบเจรจา
กบัคูค้่าเป็นการลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
   5. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึง่อยูน่อกเหนือข้อตกลงทาง
การค้า 
  4) คู่แข่ง 
   คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญัติของกฎหมาย โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตัิ ดงันี ้
   1. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยค านงึถงึจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการค้าในประเทศตา่ง ๆ ที่บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 
   2. ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้า 
  5) เจ้าหนี ้
   คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและมีวินยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบั
เจ้าหนี ้ โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
   1. ปฏิบตัิต่อเจ้าหนีท้กุกลุม่อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
   2. ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด 
   3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีท่ี้ดี 
   4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา 
   5. ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการลว่งหน้า 
เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
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  6) พนักงาน 
   คณะกรรมการบริษัทถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษัท โดย
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
   1. ปฏิบตัิตอ่พนกังานโดยเคารพตอ่ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ และสทิธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน 
ตลอดจนไมเ่ปิดเผยหรือสง่ผา่นข้อมลูหรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอกหรือผู้ไมเ่ก่ียวข้อง 
   2. ปฏิบตัิต่อพนกังานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท 
   3. สง่เสริมความเท่าเทียมกนัในการจ้างแรงงาน  ไมเ่ลือกปฏิบตัิ ไมกี่ดกนัด้วยเหตทุางเพศ สีผิว 
เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุความพิการ หรือสถานะอื่นใดท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
   4. สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของ
บคุลากรอยา่งทัว่ถงึ สร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแตล่ะคน 
   5. สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษัท 
   6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าท่ีความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบตัิงาน 
   7. จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 
   8. เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทกุข์ เก่ียวกบัการท างาน ซึง่ข้อเสนอ
ตา่ง ๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 
   9. จดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ี รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อมการท างาน 
โดยค านงึถงึหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพื่อเป็นการสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน 
   10. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุระดบั ในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
  7) ชุมชนและสังคม 
   คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถงึหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่ประเทศชาติ ชมุชน
และสงัคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึง่สงัคมและสว่นรวมท่ีดี โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตัิ ดงันี ้
   1. ไมด่ าเนินธุรกิจท่ีท าให้สงัคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลอ่ืนท่ีอยูร่่วมในชมุชนและสงัคม 
   2. ปลกูฝังจิตส านึกความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวมให้เกิดขึน้ในบริษัทและพนกังาน
ทกุระดบัอยา่งต่อเน่ือง 
   3. ก าหนดให้มีมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ชมุชนและสงัคม อนัเน่ืองมาจาก
การด าเนินงานของบริษัท 
   4. สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
   5. ร่วมมือกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ในการพฒันาชมุชน 
   6. ให้การสนบัสนนุในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ 
   7. สร้างรายได้และสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชน โดยสนบัสนนุการจ้างงานและผลติภณัฑ์ชมุชน 
   8. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหว่างบริษัทกบัชมุชนและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม 
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  8) สิ่งแวดล้อม 
   คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึความรับผิดชอบท่ีมีตอ่สิง่แวดล้อม โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
   1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิง่แวดล้อม โดยค านงึถงึ
ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
   2. สร้างวฒันธรรมองค์กรและสร้างจิตส านึกให้พนกังานทกุระดบั เกิดความร่วมมือและความ
รับผิดชอบในการจดัการสิง่แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 
   3. สง่เสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเร่ืองสิง่แวดล้อม 
   4. สง่เสริมระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่การใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการบ าบดั
และฟืน้ฟ ูการทดแทน การเฝา้ระวงัดแูลและปอ้งกนัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
   5. มีระบบคดัเลือกคูค้่าในหว่งโซอ่ปุทานที่ด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6. สง่เสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
  9) ภาครัฐ 
   คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
   1. ศกึษาและท าความเข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานและไม่ด าเนินการใด ๆ อนัเป็น
การขดัต่อกฎหมาย 
   2. ด าเนินการอยา่งถกูต้อง เม่ือมีการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ 
   3. สร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
   4. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจในแตล่ะประเทศหรือ
ท้องถ่ิน 
 2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายด าเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 
  1. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบ เป็นธรรม 
สมเหตสุมผล มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนมุตัิเข้าท ารายการ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั กรรมการบริษัทท่ี
มีสว่นได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  2. ยดึถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถกูต้องตามกฎหมาย โดยไมก่ระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดั
ผลประโยชน์กบับริษัท  รวมทัง้ไมมี่การเอือ้ประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บคุคลใด 

  3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานซึง่อยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายใน ห้ามท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง 
  5. ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ มีหน้าท่ีรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และแจ้งเลขานกุารบริษัทเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป 

  6. ไมเ่ปิดเผยหรือสง่ผา่นข้อมลูหรือความลบัของบริษัทท่ีตนเองทราบ  หรือได้รับทราบตอ่บคุคลภายนอก
หรือผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  
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  7. การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังานของบริษัทท่ีมีอ านาจหน้าท่ี อาจมีการก าหนดชัน้ความลบัของ
ข้อมลูตามความส าคญัของข้อมลู และการให้ข้อมลูต้องอยูใ่นกรอบของหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

  8. บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งตอ่ประธานกรรมการบริษัททราบ
เก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นของบริษัทอยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 
 3. การเลีย้งรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ 
  คณะกรรมการบริษัทมุง่หวงัให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปในทางท่ีมีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม อย่างไร
ก็ตาม การเลีย้งรับรองหรือการรับการเลีย้งรับรอง การรับหรือการให้ของขวญั ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบตัิ เพ่ือรักษาไว้ซึง่
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั เป็นสิ่งอนัควรปฏิบตัิตามความเหมาะสม โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1.  ไมรั่บ หรือให้ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง ท่ีอาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหนึง่
อยา่งใด หากจ าเป็นต้องรับหรือให้ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรองตามประเพณีท่ีมีมลูค่าเกินกวา่ปกติวิสยั ให้รายงาน
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั  
  2.  กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาให้ไปชว่ยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน 
สิ่งของหรือของขวญัได้ตามหลกัเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนัน้ก าหนดและใช้เป็นการทัว่ไป เช่น การได้รับ ของขวญั ของก านลั 
การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นต้น  
  3.  กรณีท่ีตวัแทน คู่สญัญา หุ้นสว่น หรือผู้ อ่ืนใด ท่ีต้องการให้ของขวญั ของก านลั หรือการเลีย้งรับรอง ใน
นามของบริษัท ต้องได้รับการอนมุตัิจากบริษัทก่อน  
  4.  คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องในเร่ืองเหลา่นี ้ควรจะอยูภ่ายใต้งบประมาณท่ีเหมาะสม 
 4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายตอ่ต้านการทจุริตการคอร์รัปชนั โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ 
ดงันี ้
  1. สร้างจิตส านกึ คา่นิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความ
ซ่ือสตัย์ สจุริต 
  2. จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้
อ านาจให้เหมาะสม เพ่ือปอ้งกนัมิให้พนกังานทจุริตหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริต การคอร์รัปชนัตา่ง ๆ 
  3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซึง่ทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนท่ีสอ่ไปในทางจงูใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท า
ให้บริษัทเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 
  4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
บคุคลภายนอก เพื่อจงูใจให้บคุคลนัน้กระท าหรือละเว้นการกระท าใดท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบตอ่ต าแหน่งหน้าท่ีของตน 
  5. จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้อง 
  6. จดัให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือให้พนกังานและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องสามารถท่ีจะแจ้งเบาะแสอนัควร
สงสยั โดยมัน่ใจได้วา่จะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบทกุเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา 
 5. การไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมล่ะเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 
  1.  ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อผกูพนัตามสญัญาท่ีเก่ียวกบัสทิธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
  2.  ดแูลรักษางานอนัเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่วไปใช้ หรือ
ให้บคุคลอ่ืนใช้โดยมิได้รับอนญุาต  
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  3.  เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน ไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผู้ อ่ืนไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน 
เว้นแตไ่ด้รับอนญุาต หรือให้คา่ตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน  
  4.  ผลงานที่พนกังานได้สร้างสรรค์ หรือท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าท่ีให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ
บริษัท และเม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานแล้วจะต้องสง่มอบทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่วคืนให้บริษัท ไมว่า่จะเป็นข้อมลูท่ี
เก็บไว้ในรูปแบบใด 
 6. การไม่ละเมดิสิทธิมนุษยชน 
  คณะกรรมการบริษัทเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 
  1.  ไมก่ระท าการใด ๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน  
  2.  ให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัสิทธิมนษุยชนแก่พนกังานเพ่ือน าไปเป็นสว่นหนึ่งในการปฏิบตัิงาน  
  3.  ไมจ่ ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา การเมืองหรือเร่ืองอ่ืนใด 
ทัง้นี ้พงึหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือแตกแยก  
  4.  จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้พนกังานหรือผู้ ท่ีเช่ือวา่สิทธิของตนถกูละเมิดหรือได้รับการปฏิบตัิอยา่ง
ไมเ่ป็นธรรมสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท และค าร้องเรียนพงึได้รับการเอาใจใสแ่ละด าเนินการอยา่งเป็นธรรม 
 7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 
  1.  ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านงึถงึความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสขุภาพของพนกังาน คู่ค้าและผู้ มี
สว่นได้เสีย รวมถงึมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ  
  2.  สนบัสนนุให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน โดยก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบตัิ และมาตรฐานการท างาน
ท่ีปลอดภยัในการท างานท่ีสอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการท างาน สภาพแวดล้อม วิธีการท างานท่ีปลอดภยั 
รวมถึงการจดัเคร่ืองมือและอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัให้กบัพนกังาน  
  3.  มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน โดยจดัท า ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉกุเฉิน
อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกนัและลดความสญูเสียตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนกังาน คูค้่าและผู้ เก่ียวข้อง  
  4.  สร้างวฒันธรรมการท างานที่ปลอดภยัทัว่ทัง้องค์กร ซึง่จะช่วยให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน ได้
อยา่งยัง่ยืน 
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จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  
 1. ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้มีการด าเนินการมาอยา่งตอ่เน่ือง
เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน รับทราบและถือปฏิบตัิในแนวทางเดียวกนั ภายใต้กรอบจรรยาบรรณและการด ารงตน
อยูไ่ด้ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย จงึได้ก าหนดเป็น
จรรยาบรรณ ดงันี ้
  กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
  1. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์ สจุริต โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท 
ประกาศท่ีเก่ียวข้อง และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
  2. ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท รวมถึงการเข้าประชมุทกุครัง้ 
ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 
  3. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชมุ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไมมี่สิทธิออกเสียง
ในเร่ืองที่ตนมีสว่นได้เสีย 
  4. ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตผุล โดยยดึถือ
ประโยชน์ของบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
  5. ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทัง้คู่สมรสและ
บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคราวถดัไป 
  6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง 
  7. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
  8. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูมีหน้าท่ีแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเก่ียวกบัการซือ้ขาย
หุ้นของบริษัทอยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 
  9. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
  พนักงาน 
  1. สนบัสนนุและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และปฏิบตัิงานในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนกังาน 
  2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  3. ปฏิบตัิต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อธัยาศยัอนัดีงาม และการบริการท่ีเป็นเลิศ รักษาภาพลกัษณ์
และช่ือเสียงของบริษัท 
  4. รักษาความลบัทางการค้า และไมน่ าข้อมลูภายในของบริษัทเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก 
  5. ห้ามกู้ ยืมเงินจากลกูค้า ผู้ เก่ียวข้องกบัลกูค้า หรือผู้ท าธุรกิจกบับริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ ยืมเงินจาก
ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
  6. ปฏิบตัิตามค าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายของผู้บงัคบับญัชา 
  7. ยดึมัน่ในการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามคัคี และเคารพในสิทธิซึง่กนัและกนั เพ่ือประโยชน์ของบริษัท
และพนกังาน 
  8. ปฏิบตัิต่อผู้ ร่วมงานด้วยความมีน า้ใจและมนษุยสมัพนัธ์อนัดี ไม่กลา่วร้ายตอ่ผู้ อ่ืนโดยปราศจากความ
จริง รวมทัง้ไม่น าผลงานของบคุคลอ่ืนมาอ้างเป็นผลงานตนเอง 
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  9. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความตัง้ใจ ซ่ือสตัย์ สจุริต ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเอง หรือผู้ อ่ืน 
โดยอาศยัหน้าท่ีการงานท่ีท ากบับริษัท 
  10. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ไมป่ระมาทเลินเลอ่ จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายตอ่งาน 
หรือทรัพย์สินของบริษัท 
  11. ปฏิบตัิตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมือง
อยา่งเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีสว่นเก่ียวข้องกบักิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน 
 2. การดูแลรักษาทรัพย์สนิของบริษัท  
  กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท  
และทรัพย์สินภายใต้การดแูลของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ใช้ทรัพย์สินในการด าเนินธุรกิจโดยไมน่ าทรัพย์สินดงักลา่วไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลภายนอก 
  2.   ปกปอ้งผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สินมิให้สญูหายช ารุดหรือน าไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญชูนพงึ
รักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้ 
  3.  ด าเนินการให้มีการประกนัภยัในวงเงินท่ีเพียงพอตอ่ความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กบัทรัพย์สิน 
  4. ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์ อนัมีลกัษณะเป็นการเข้าถงึระบบหรือข้อมลูของผู้ อ่ืนท่ีมีมาตรการปอ้งกนั การดกั
รับไว้ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ ท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเป็นการรบกวนข้อมลูของบคุคลอื่น อนัเป็นการละเมิด
ตอ่กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ และจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
  5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตท่ีจดัให้ เพ่ือธุรกิจของบริษัทอยา่งระมดัระวงั และไมน่ ามาซึง่ความเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงของบริษัท 
  6. เก็บรักษาและไมย่ินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้รหสัผา่นส าหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศตา่ง ๆ ของบริษัท 
  7. ไมน่ าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปท าซ า้ ดดัแปลงหรือกระท าการใด ๆ เพ่ือประโยชน์สว่นตวัหรือ
ประโยชน์ของผู้ อ่ืน โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัท 
  8. รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา เม่ือพบเหน็การกระท าท่ีเป็นการละเมิดสทิธิ หรืออาจน าไปสูก่ารละเมิดสทิธิ
หรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 
  9. ดแูลให้มีการจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดและเม่ือพ้นช่วงระยะเวลาท่ีต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนกังานท่ีเก่ียวข้องต้องดแูลให้มีการท าลายด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 
 3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เม่ือพบเร่ือง
ท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย การทจุริตหรือประพฤติมิชอบของพนกังานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท รวมทัง้การรับข้อร้องเรียนในกรณีท่ีพนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียถกูละเมิดสทิธิ หรือไมไ่ด้รับความ
เป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการท่ีบริษัทก าหนด 
  บริษัทจะรับฟังและด าเนินการกบัทกุข้อร้องเรียนอยา่งเสมอภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นระบบและยตุิธรรม ข้อมลูของผู้ ร้องเรียนจะถกูเก็บรักษาไว้เป็นความลบัของบริษัท 
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  มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 
  1) ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได้ หากเหน็วา่การเปิดเผยนัน้ จะท าให้เกิดความไม่
ปลอดภยั หรือความเสียหาย 
  2) บริษัทจะเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั และค านงึถงึความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน โดยก าหนด
มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน รวมถงึผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง จะได้รับความคุ้มครองจากการ
ปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุหง่การแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบตัิงาน เปลี่ยนต าแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
 4. การวนิิจฉัยข้อสงสัย 
  ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีรับผิดชอบและให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือให้รับทราบเข้าใจและปฏิบตัิงาน
ตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ หากจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้ไมค่รอบคลมุในกรณีใด ๆ หรือหากยงัมีข้อสงสยั ไมส่ามารถปฏิบตัิหรือ
ตดัสินใจได้ ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ ในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งให้ถือค าวินิจฉยัของกรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการ
บริหาร  คณะกรรมการบริษัท  เป็นท่ีสิน้สดุ 
 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Good Corporate Governance Code 
 

 In addition to investors’ trust and confidence, the Board of Directors (the “Board”) of Saha Pathana 
Inter-Holding PLC. (the “Company”) believes that compliance with the Good Corporate Governance Code, which is 
the foundation of sustainable development and business value creation, will bring about competitiveness and 
desirable profitability. To this end, the Board has considered long-term effects, ethical business practices, respect for 
and responsibility towards shareholders and stakeholders, benefits to society, eco-friendly developments, the 
minimization of environmental impact, and the ability to cope with change. 
 Pursuant to the Corporate Governance Code for Listed Companies 2017, the Board has issued The 
Good Corporate Governance Code, Second Edition. This latest edition shall be acknowledged and implemented by 
all directors, executive officers, and employees. It comprises the following elements: 

The Good Corporate Governance Policy 
 The 8 Good Corporate Governance Principles 
 The Business Ethics 
The Code of Conduct for Directors, Executive Officers, and Employees 
 

Good Corporate Governance Policy  
  The Board of Directors is confident that a proper, transparent, and accountable governance system 
has been put in place, along with checks and balances and an adequate and appropriate internal control. Alongside 
these mechanisms is due respect for shareholders’ rights and equality, as well as accountability for all stakeholders. 
These key factors contribute to the enhancement of the Company’s immunity and to the promotion of balanced and 
sustainable long-term growth. 
  The Board of Directors thereby prescribes the following Good Corporate Governance Policy as 
practical guidelines for all directors, executive officers, and employees. 
1. All directors, executive officers, and employees shall be fully committed to the application of the Corporate 

Governance Code, Business Ethics, and Code of Conduct for Company Directors, Executive Officers, and 
Employees. 

2. All directors, executive officers, and employees shall perform their duties responsibly, prudently, earnestly, and 
honestly in accordance with relevant laws, Articles of Association, and notifications. 

3. Action shall be taken to ensure that the Company’s management structure contains clear prescriptions of 
 powers, duties, and responsibilities of each committee and executive officer. 
4. There shall be a suitable internal control system and an appropriate risk management system, as well as an 

accurate and reliable accounting system and financial statements. 
5. Information shall be disclosed in a sufficient, reliable, and timely manner to the extent that legitimate interests 
 of the Company are not prejudiced. 
6. Shareholders’ ownership rights shall be appreciated and respected. Shareholders shall be treated equitably. 
7. Undertakings shall have regard to the Company’s responsibilities towards its shareholders, stakeholders, 

communities, society, and the environment. 
8. All shall strive towards business excellence with commitment to customer satisfaction created by being attentive 

and conducting self-assessment to enhance management capabilities and continually promote productive 
creativity. 
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9. Virtue, ethics, and good values shall be instilled. Employees shall be treated fairly with a commitment to develop 
 and enhance their capabilities. 
10. Dishonest conduct, corruption, and intellectual property violation shall be suppressed. Laws and human rights 
 shall be respected. 
11. Conflicts of interest shall be dealt with prudently and reasonably with due regard to the Company’s interests. 
 

8 Good Corporate Governance Principles  
Principle 1 The Board of Directors shall be aware of its leadership roles and responsibilities in the creation of 
 the Company’s sustainable prosperity.  
 The Board shall place a great deal of importance on its awareness of its roles and responsibilities as 
leaders of the Company and as caretakers of shareholders’ and stakeholders’ interests. To this end, the Board shall 
establish both present and long-term business strategies and directions. The Board shall also ensure the 
transparency of the Company’s operations as added value on the road towards sustainability. 
Principle 1.1  
 The Board shall determine the Company’s vision and mission statements, which steer directors, 
executive officers, and employees towards the same goals. The vision and mission statements shall be annually 
reviewed. 
Guidelines  
 1. The Board shall determine the Company’s vision and mission statements, objectives, targets, 
strategies, operational policies, and budgets. Board members shall freely express their opinions while conducting an 
annual workshop with senior management to establish directions for the Company.   
 2.  The Board shall review company objectives and targets annually to ensure that executive 
officers are able to execute their plans according to the Company’s directions and strategies.  
 3. The Board shall grant executive officers the freedom to express their opinions and hold 
discussions to establish the framework of the Company’s directions and prepare for events of economic significance. 
 4. The Board shall offer management-related advice, suggestions, and guidelines, which will be 
used to establish clear plans and in the allocation of major resources to ensure the achievement of objectives. 
 5. The Board shall communicate company policies, goals, and directions to everyone in the 
Company in the following manners: 
  - To executive officers via meetings, and 
  - To employees via meetings and internal communication. 
 6. The Board shall monitor and assess the Company’s performance. In this regard, management 
shall be tasked with preparing and presenting a performance report to the Board at least once every quarter. 
 
Principle 1.2  
 The Board plays an important role in driving forward all aspects of the Company’s organizational 
culture by supporting and encouraging good corporate governance, competitiveness, and desirable profitability. To 
this end, the Board shall consider long-term effects, ethical business practices, respect for and responsibility towards 
shareholders and stakeholders, benefits to society, eco-friendly developments, the minimization of environmental 
impact, and the ability to cope with change, all of which creates long-term value for the Company. 
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Guidelines 
 1.  While evaluating the Company’s performance, the Board shall consider not only its financial 
results but also other factors, such as the Company’s ethical conduct and environmental impact, by reviewing and 
approving the proposed environmental management and corporate social responsibility policies. 
 2.  The Board shall play a leading role in creating and driving forward a steadfast organizational 
culture of ethical conduct. As leaders, board members shall serve as role models and set an example of compliance 
with good corporate governance principles. 
 3.  The Board shall provide in writing policies and guidelines of good corporate governance, business 
ethics, and code of conduct, applicable to all directors, executive officers, and employees. 
 4.  The Board shall oversee communication to all directors, executive officers, and employees to ensure 
their understanding of good corporate governance. The Board shall also make certain that adequate mechanisms have 
been put in place for regular monitoring, reviewing, and reporting of their compliance with the Company’s policies and 
guidelines. 
  5. Due to constantly changing factors, the Board shall always monitor current news and events, 
especially economic conditions and other crises that may affect the Company’s performance.  Strategies and 
revenue targets shall be established in accordance with the Company’s risk appetites and tolerances. The Board 
shall promote risk management as an integral aspect of the Company’s organizational culture and supports the  
adequate management of risks that may hinder the achievement of the Company’s objectives and strategies. The 
Risk Management Committee shall oversee matters of risk management. 
 
Principle 1.3 
 The Board shall oversee that all directors, executive officers, and employees perform their fiduciary 
duties responsibly and prudently, and that the Company operates in accordance with applicable laws, Articles of 
Association, related notifications, and resolutions passed at general meetings of shareholders.  
Guidelines  
 1. The Board shall ensure that all directors and executive officers perform their fiduciary duties 
responsibly and prudently, pursuant to applicable laws, rules, and regulations.    
 2. The Board shall provide adequate systems and mechanisms to ensure that the Company 
complies with applicable laws, Articles of Association, related notifications, and resolutions passed at general 
meetings of shareholders, as well as established policies and guidelines. In addition, any major transaction shall be 
approved through a due process pursuant to the rules of law. 
 
Principle 1.4 
 The Board shall demonstrate a thorough understanding of the scope of its powers, duties, and 
responsibilities. The Board shall clearly define the roles and responsibilities of the President and management, as 
well as ensure that the President and management properly perform their duties.  
Guidelines  
 1.   The Board shall appoint committees to oversee specific matters and report back to the Board. 

29



 2.   The Board shall provide charters for itself and for each of the committees, by which the roles and 
responsibilities of directors are defined. These charters shall serve as points of reference for every director. Each 
charter shall be reviewed at least annually.  
 3.  The Board shall assign duties and responsibilities to management, as well as monitor its 
performance, including  
  1)  reports on operating results and assigned tasks; 
  2)  the scope of powers, duties, and responsibilities of the President; and 
  3)  annual review of the executive authority or approval process handbook. 
 
Principle 2: The Board of Directors shall define the Company’s objectives to ensure sustainability. 
Principle 2.1 
 The Board shall define or oversee that the Company’s long-term objectives promote sustainability by 
creating value for the Company itself, in extension to its customers, stakeholders, and society at large. 
Guidelines  
 1. The Board shall oversee that the Company has clearly defined and suitable long-term objectives 
that support its business model. The Board shall ensure company-wide communication of these objectives to drive 
everyone in the same direction by establishing the vision and mission statements, as well as organizational values, 
that reflect good corporate governance. 
 2. The Board shall develop a business model for sustainable value creation for the Company itself, 
its stakeholders, and society, taking into consideration the following factors:  
  1)   the Company’s ecosystem, including changes to business conditions and opportunities, 

and the Company’s effective use of innovation and technology;  
  2) the needs of its customers and stakeholders; and 
  3) its available competitiveness, skillfulness and opportunity/risk of business.  
 3. The Board shall oversee that the Company’s long-term objectives are communicated to and 
instilled in the mind of all levels of personnel, engraining them as part of the organizational culture.  
 
Principle 2.2 
 The Board shall ensure that the Company’s annual and/or medium-term objectives, targets, and 
strategies are consistent with its long-term objectives, and that the Company uses innovation and technology safely 
and effectively. 
Guidelines  
 1. The Board shall ensure that the Company’s annual objectives and plans are aligned with its 
long-term objectives with due regard to its business environment, opportunities, and risk appetite. The Board shall 
arrange the Company’s objectives and strategies to be annually reviewed.  
 2. The Board shall make certain that the Company’s strategies and plans take into account the 
business environment and risk factors that may affect its stakeholders throughout the supply chain, including factors 
that may affect the achievement of the Company’s long-term objectives. To this end, the Board shall 
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  1) clearly define the method, process, and channel by which stakeholders may engage or 
communicate with the Company, enabling the Company to identify the interests of each 
stakeholder group accurately or as close as possible; 

  2) identify internal and external stakeholders; and 
3) identify stakeholders’ expectations in order to analyze potential impacts on the Company 

and on the stakeholders themselves. These shall be ranked in order of importance and 
dealt with accordingly. 

 3. The Board shall encourage innovation and promote the use of innovation and technology to 
enhance competitiveness and to respond to stakeholders’ expectations without compromising its social and 
environmental responsibilities. 
 4. While in the process of approving financial and non-financial targets, the Board shall take into 
account the Company’s business environment and potential while ensuring compliance with good corporate 
governance. 
 5. The Board shall make certain that the Company’s annual objectives, targets, and plans are 
thoroughly communicated to everyone throughout the organization. 
 6. The Board shall ensure the proper allocation of resources and see to the effective control of 
operations, as well as monitor the progress of operations according to the annual plan.  
 
Principle 3 The Board of Directors shall strengthen its effectiveness.  
Principle 3.1 
 The Board of Directors shall be responsible for determining and reviewing its own structure, in terms 
of the size, composition, and number of independent directors that is suitable and needed to bring about the 
achievement of the Company's long-term objectives.   
Guidelines  
 1.  The Board of Directors shall be diverse in terms of qualifications, such as skills, professional 
experiences, and specialized traits that will benefit the Company.  Directors may be of any gender as long as they 
possess all the legally required qualifications. In addition, there shall be at least one non-executive director with 
experience and competence in the Company’s main business or industry.  
 2. The appropriate number of directors shall be determined by the Board itself, provided that the 
Board is able to function effectively. It shall comprise at least five (5) directors, depending on the Company’s size, 
type, and business complexity.  
 3. The ratio between executive and non-executive directors shall support proper checks and 
balances. The majority of the Board shall be non-executive directors, who shall exercise objective and independent 
judgement on the work of management. The number and qualifications of independent directors shall meet the 
requirements of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.  The Board shall 
afford independent directors the ability to work efficiently with the rest of the directors and to exercise objective and 
independent judgement. 
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 4. The Board shall explicitly disclose its board diversity policy and details of its members, including 
directors’ age, gender, education, experiences, shareholding percentage, years of service as directors, and 
directorships at other listed companies in annual reports and on the Company’s website.  
 
Principle 3.2      
 The Board shall select a suitable member as its Chairman, as well as oversee that its composition and 
exercise of power allow the Board to objectively and independently exercise judgement on corporate affairs.  
Guidelines 
 1.  The Board shall not require that the Chairman be an independent director. 
 2.   The Chairman’s roles and responsibilities shall be distinct and separate from those of the President 
to establish effective checks and balances of power: 
  1) The Chairman shall be responsible for leading the Board of Directors. The Chairman’s 
duties shall at least include the following matters: 
   (1) Chairing any general meeting of shareholders; 
   (2) Chairing any board meeting; 
   (3) Casting the deciding vote to break a tie; 

   (4) Calling board meetings and establishing meeting agenda in tandem with the President, in 
which important matters shall be included; 

   (5) Overseeing, monitoring, and ensuring that the Board efficiently carries out its duties; 
   (6) Ensuring that all directors contribute to the Company’s ethical culture and good  
    corporate governance;  

   (7) Allocating sufficient time for management to propose topics and for directors to 
debate important matters thoroughly; Encouraging directors to exercise prudence and 
express their opinions freely; 

   (8) Promoting constructive relations between executive and non-executive directors, and 
between the Board and management. 

  2) The President’s roles and responsibilities shall be determined by the Board. 
 3. Should the Chairman and the President be the same person, the following measures shall apply: 

  1) In the event of a conflict of interest, the Chairman or President shall be barred from the 
meeting and have no right to vote on that particular agenda item. 

  2) The Vice Chairman shall chair the meeting in his or her stead. If the post is vacant or the 
Vice Chairman is unable to serve in this capacity, the Board shall elect a director to chair 
the meeting for the time being.  

 4. There shall be no term limit for independent directors; however, if an independent director has 
already served nine (9) consecutive years since his or her first appointment to the post, the Board shall reasonably 
evaluate the necessity of his or her continued directorship. 
 5. The Board shall appoint committees to oversee specific matters, to filter information, and to 
recommend action for board approval.  
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 6. The Board shall disclose the roles and responsibilities of the Board itself and of its committees, 
the number of meetings, and the number of directors in attendance over the course of the year. The Board shall also 
report the performance of each committee.   
 
Principle 3.3  
 The Board of Directors shall ensure that the selection and nomination of directors be transparent, 
resulting in the desired board composition. 
Guidelines 
 1. The Board shall establish a Nomination Committee.  

 2. The Nomination Committee shall meet to determine the nomination criteria and process to 
ensure that elected board members possess the appropriate qualifications, knowledge, and 
expertise.  

 3. The Board shall afford shareholders the opportunity to nominate directorial candidates. 
 
Principle 3.4 
 When proposing directors’ remuneration to a shareholder meeting for approval, the Board shall 
consider whether the remuneration structure is appropriate for the directors’ respective roles and responsibilities, 
reflects their individual and company performance, and provide incentives for the Board to lead the Company to 
achieve its short- and long-term objectives. 
Guidelines 
 1. The Board shall appoint a Remuneration Committee. 

2. The remuneration of the Board shall reflect each member’s accountability and responsibilities, in 
addition to being comparable to the practice of other companies in the industry. 

3. The structure and rate of the Board’s remuneration, as well as other benefits, shall require 
shareholders’ approval. 

4. The Board shall disclose its remuneration policy and criteria that reflect the duties and 
responsibilities of each individual. 

Principle 3.5  
 The Board shall ensure that all directors serve responsibly and that they allocate sufficient time for 
their role as board members. 
Guidelines  
 1. The Board shall provide a director handbook to empower its members with an understanding of 
their roles and responsibilities. 
 2. The Board shall publicly disclose its members’ posts at other companies.  
 3. In the event that a director of the Company serves as a director or executive officer at or have a 
direct or indirect stake in another entity that creates a conflict of interest with the Company, or is able to use insider 
information or take advantage of the Company’s opportunity for his or her own benefit, it shall be reported to the 
Chairman of the Board and the Chairman of Audit Committee for acknowledgement. 
 4. Each director shall attend no less than 75 percent of all board meetings in any given fiscal year, 
unless necessity demands otherwise. 

33



 5. Believing that each director’s business expertise and capabilities are not restricted by the 
number of companies in which he or she currently serves, the Company shall not establish any regulation on board 
members' directorships at other listed companies. 
 
Principle 3.6  
 The Board shall ensure that the Company’s governance framework and policies appropriately extend 
to and are accepted by subsidiaries and other businesses in which it has a significant investment.  
Guidelines 
 1. The Board shall consider and establish a subsidiary’s governance policies, including: 
  1) The appointment of a director, executive officer, or another authoritative post to a 

subsidiary. The senior executive team of the investing Company shall consider a director or 
an executive officer from within the group who possess the knowledge, ability, and 
expertise in the subsidiary’s business to represent the Company as an investor or in 
compliance with the joint-venture agreement.  

  2) The scope of duties and responsibilities of the position in 1). The Board shall also have the 
representative to oversee that the subsidiary’s operations comply with its own policies. If the 
subsidiary has other investors, the Board shall require the Company’s appointed 
representative to perform his or her role in the subsidiary’s in the best interest of the subsidiary 
while maintaining compliance with the Company’s policies.  

  3)  The suitability and adequacy of the subsidiary’s internal control, along with the conformity with 
relevant laws and regulations of all transactions.  

  4) The disclosure of the subsidiary’s financial information, operating results, related party 
transactions, acquisition and disposition of assets, other important transactions, capital 
increases or decreases, termination, etc. 

 2. For any significant investment in a business, the Board shall make certain that the shareholders’ 
agreement or another agreement in place clearly defines the Company’s ability to manage the subsidiary’s affairs,  
partake in major decisions, and monitor the subsidiary’s performance, which will enable the Company to prepare its 
financial statements in a timely manner and in conformity with relevant standards. 
 
Principle 3.7 
 The Board shall conduct a formal annual performance evaluation of itself and its committees. The evaluation 
results shall be used to strengthen their future performance. 
Guidelines 
 1. The performance of the Board and its committees shall be evaluated at least once a year. 
 2. The Board shall disclose performance evaluation results, whether as a whole or as individuals, in 
the corresponding annual report. 
 3. The Board shall use evaluation results to improve its and its committees’ performance. 
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Principle 3.8 
 The Board shall ensure that each of its member understand his or her roles and responsibilities, the 
nature of the business, the Company’s operations, and relevant laws. The Board shall encourage all directors to 
regularly bolster any skills and knowledge necessary for their posts. 
Guidelines   
 1. A newly appointed director shall undergo orientation, which includes the following: 
  - Any information that may benefit his or her directorial role; 
  - Business directions (objectives, target, vision, mission, and organizational values); and 
  - Roles and responsibilities, as well as directorial remunerations and other benefits. 
 2. Directors shall regularly receive the necessary training, any of which shall be disclosed in the 
corresponding annual report. 
 3. The Board shall possess the knowledge and understanding of relevant laws, regulations, 
standards, risks, and business-related environment. The Board shall always stay up to date on such information. 
 
Principle 3.9 
 The Board shall ensure the effectiveness of its performance and have access the necessary 
information. The Board shall appoint a person with the desired qualifications, knowledge, skills, and experience to 
support the Board as “Company Secretary”. 
Guidelines 
 1. Board meetings shall be scheduled in advance to afford each director sufficient time to arrange 
to attend. 
 2. The Board shall meet at least six (6) times per fiscal year. 
 3. The Board shall provide a mechanism that allows each board member and management to 
propose relevant topics to be included on the meeting agenda. 
 4. The Board shall oversee that relevant meeting documents be sent to each director at least seven 
(7) business days before the meeting. 
 5. The Board shall encourage the President and other executive officers to attend board meetings 
to present additional information and details on matters for which they are directly responsible. 
 6. The Board shall be able to request additional information from the President, Company 
Secretary, or a designated executive officer within the framework of the established policy. If necessary, the Board 
shall be able to seek independent professional advice, the expenses for which shall be absorbed by the Company. 
 7. Non-executive directors shall be able to meet, as many times as necessary, among themselves 
without management to debate their concerns and report the outcome of their meeting to the President. 
 8. The Board shall appoint a Company Secretary with duties pursuant to the Securities and 
Exchange Act and provide any training and education relevant to his or her ability to serve in this capacity. 
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Principle 4 The Board of Directors shall nominate and develop senior executive officers and ensure good people 
 management. 
Principle 4.1 
 The Board shall afford a proper mechanism for the nomination and development of president and 
senior executive officers, making certain that they possess the knowledge, skills, experience, and characteristics 
necessary for the Company to achieve its objectives. 
Guidelines 
 1. The Board shall nominate or assign the Nomination Committee to nominate a candidate with the 
desired qualifications for the post of the President. 
 2. The Board shall task the President with overseeing the suitability of senior executive officers. 
 3. The Board shall ensure business continuity. To this end, succession plans shall be developed 
for the posts of the President and other senior executive officers. The implementation of these plans shall be reported 
to the Board at least once a year. 
 4. The Board shall encourage the President and other senior executive officers to continuously 
undergo any training relevant to their roles. 
 5. The Board shall require the President and other senior executive officers to report their 
directorships or executive posts at any other company to the Chairman of the Board and the Chairman of Audit 
Committee through the Company Secretary. 
 
Principle 4.2 
 The Board shall ensure that an appropriate compensation structure and performance evaluation are 
in place. 
Guidelines 
 1. The Board shall establish the President’s compensation structure: 
  - Short-term benefits, such as monthly salaries, bonus, and pension, based on the 

Company’s performance and the President’s performance evaluation. 
  - Long-term benefits, such as contribution to the Provident Fund, retirement compensation, 

and ESOP. 
 2. The Board shall assign the Chairman or the Chairman of Executive Board to communicate the 
following evaluation results to the President: 
  - The year’s performance evaluated against the year’s objectives and the previous year’s 

performance 

  - The Company’s financial liquidity and economic condition in comparison with other 
businesses in the same sector. 

 3. The Board shall task the President with evaluating senior executive officers and other personnel 
in accordance with the predetermined performance evaluation criteria.  
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Principle 4.3 
 The Board shall consider the Company’s shareholding structure and relationships with its 
shareholders, which may affect its management and operation. 
Guidelines 
 1. The Company shall not have a shareholders’ agreement that hinders the duties of the Board. 
 
Principle 4.4 
 The Board shall monitor the management and development of the Company’s human resources to 
ensure that the Company has adequate staffing and appropriately knowledgeable, skilled, experienced, and 
motivation employees. 
Guidelines 
 1. The Board shall task the Executive Board with the supervision of human-resource management. 
The following matters shall be reported to the Board at least once a year: 
  - Company structure and appropriate remunerations; and 

  - Talent development and retention plans. 
 2. The Board shall see to the establishment of a provident fund to make certain that the Company’s 
employees will have sufficient savings to support their retirement. 
 
Principle 5 The Board of Directors shall nurture innovations and responsible business practices. 
Principle 5.1 
 The Board shall prize and encourage innovations that create value for the business together with 
benefits for its customers, other stakeholders, society, and the environment. 
Guidelines 
 1. The Board shall attach importance to an organizational culture of innovation that creates value or 
sets a standard for products, services, or work processes. Innovations of this nature shall be incorporated into the 
Company’s strategies and guidelines. 
 2. The Board shall encourage further development of a business innovation, subject to the current 
business environment. The Board shall also endeavor to improve the production and work process, in addition to 
jointly developing innovations with the Company’s partners, to increase the Company’s competitiveness. 
 
Principle 5.2 
 The Board shall ensure that management operates the Company’s business with due regard to 
corporate social and environmental responsibility and without infringing upon the rights of any stakeholder. These 
efforts will allow every department to contribute to the achievement of objectives and targets in a sustainable manner, 
which is reflected in the operational plan. 
Guidelines 
 1. The Board shall recognize and respect the rights of its various groups of stakeholders. Pursuant to 
the rules of law or to any agreements made with the Company, the Board shall ensure the protection of stakeholders’ 
rights and that all stakeholders be treated equitably. In this regard, the Board shall devise policies to serve as guidelines 
for the treatment towards each group of stakeholders and shall take into account the interests of communities and 
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society, benefits to the environment, sustainable development, anti-corruption efforts, intellectual property protection, 
and respect for fundamental human rights. 
 2. The Board shall support the preparation of the corporate social responsibility report, which shall 
be included in the annual report. 
 3. The Board shall afford all groups of stakeholders a channel and process by which they may submit 
a report or compliant about a matter that may result in damage to the Company, the accuracy of financial reports, or 
unequitable treatment. 
 4. The Board shall devise a whistleblower protection policy or set of guidelines, it’s matters that 
may cause damage to the company or unfair, which shall appear in the Business Ethics and the Code of Conduct for 
Directors, Executive Officers, and Employees. 
 
Principle 5.3 
 To bring about sustainability, the Board shall monitor that resources are efficiently and effectively 
managed with due regard to the impact of such management and to resource development throughout the supply 
chain.  
Guidelines  
 1. The Company’s operations shall conform to the rules of law, regulations, and environmental 
policies, taking into consideration its impact on natural resources and the environment. Operations shall have its 
performance reviewed and evaluated regularly. 
 2. Participation in environmental management, environmental accountability, and efficient and 
sustainable use of resources shall become part of the organizational culture. An awareness of these topics shall be 
instilled in the mind of all employees. 
 3. Environmental education and training shall be provided to all employees. 
 4. A comprehensive environmental management system shall be encouraged, including 
economical use of resources, treatment and rehabilitation of resources exploited, replenishment of resources, and 
sustainable environmental watch and impact prevention. 
 5. A mechanism shall be put in place to allow the Company to select eco-friendly trading partners 
in the supply chain. 
 6. The Company shall support the development and distribution of eco-friendly technology. 
 
Principle 5.4 
 The Board shall make use of information technology to augment business opportunities and to further 
develop the Company’s operations, which will bring about the achievement of the Company’s objectives and targets. 
Guidelines 
 1. The Board shall ensure sufficient information technology resources for operations. 
 2. The Board shall develop an information technology security policy and measures. 
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Principle 6 The Board of Directors shall provide an adequate system of risk management and internal control. 
Principle 6.1 
 The Board shall ensure that the Company has effective and appropriate risk management and 
internal control systems that comply with applicable laws and standards. 
Guidelines 
 1. The Board shall educate its members about major risks to the business. 
 2. The Board shall task the Risk Management Committee with the following: 
  - Establishing the Company’s risk management policy and system; 
  - Promoting risk management as an integral part of the Company’s organizational culture; 

  - Providing the appropriate level of risk management with a particular emphasis on early 
warning signs; and 

  - Overseeing, monitoring, and evaluating risk management performance. 
 3. The Board shall establish Internal Audit as an internal department. Internal Audit shall report to 
the Audit Committee on the following matters: 
  - The adequacy of the Company’s internal control; and 
  - Reviewing and devising internal control measures with a particular emphasis on any 

significant anomalies 
 
Principle 6.2 
 The Board shall establish an Audit Committee, who shall perform its tasks effectively and 
independently. 
Guidelines 
 1. The Board shall establish an Audit Committee that comprises at least three (3) directors, all of 
whom shall be independent directors with required qualifications pursuant to applicable legal requirements 
promulgated by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. 
 2. The Board shall provide a charter for the Audit Committee, in which the directors’ term in office 
and scope of duties and responsibilities are clearly defined. 
 
Principle 6.3 
 The Board shall establish a policy to manage and monitor conflicts of interest that might occur among 
the Company, directors, management, and shareholders. The policy shall include measures to prevent the 
inappropriate use of corporate assets, information, and opportunities, as well as inappropriate transactions by related 
parties.  
Guidelines 
 1. The Board shall provide an information security system, which includes policies and procedures 
on the confidentiality, integrity, and availability of such information, as well as market-sensitive information. The Board 
shall oversee compliance by any directors, senior executive officers, employees, and outsiders with access to such 
information. 
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 2. The Board shall manage and monitor any transaction with a potential conflict of interest, as well 
as provide guidelines and procedures to make certain that such a transaction will be made in conformity with the 
legally prescribed procedure and information disclosure requirements in the best interest of the Company and the 
majority of the shareholders. Any party with a vested interest in a particular transaction shall be excluded from the 
decision. 
 3. The Board shall require all directors to report their personal stake in a particular agenda item 
that will constitute a conflict of interest before the commencing the consideration of the item. Such a report shall be 
recorded in the minutes. The director(s) in question shall be excused from the meeting for the time being and shall 
cast no vote on that agenda item. 
Principle 6.4 
 The Board shall adhere to anti-corruption laws and devise its own anti-corruption policy and procedures. 
The policy shall be made known to all within the Company and to outsiders as well. 
Guidelines   
 1. The Board shall provide in writing an anti-corruption handbook and anti-corruption regulations. All 
directors, executive officers, and employees shall abide by the handbook and regulations. The Board shall also support 
activities that promote and instill an awareness of the relevant laws, rules, and regulations in the mind of all directors, executive 
officers, and employees. 
 2. The Board shall disclose to the public its anti-corruption policy and whistleblower channel on the 
Company’s website and annual report. 
 
Principle 6.5 
 The Board shall provide a mechanism for handling complaints and whistleblowing.  
Guidelines  
 1. Instructions on how to handle complaint submissions shall be included in the Code of Conduct 
for Directors, Executive Officers, and Employees. 
 2. In the event that a submission entails matters of corruption, it shall be subject to the procedures 
in the Anti-Corruption Policy. 
Principle 7 The Board of Directors shall ensure information disclosure and financial integrity. 
Principle 7.1 
 The Board shall ensure the integrity of the Company’s financial reporting system and that timely and 
accurate disclosure of all material information regarding the Company is made consistent with applicable 
requirements. 
Guidelines  
 1. The Board shall ensure that any person involved in the preparation and disclosure of any 
information of the Company, including the President, the Chief Financial Officer, accountants, internal auditors, 
Company Secretary, Investor Relations Officers, including related relevant staffing, has relevant knowledge, skills and 
experience, and that sufficient resources,  are allocated. 
 2. Regarding information disclosures, the Board shall include a report on its financial reporting 
accountability. 

40



 3. The Board shall oversee that information disclosures, including financial statements, annual 
reports, and Form 56-1, sufficiently reflect the Company’s financial status and performance. The Board shall promote 
the inclusion of Management Discussion and Analysis (MD&A) in quarterly or annual financial reports. 
 4. Any disclosure of information about the Company’s directors and executive officers shall be in 
conformity with the regulations of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, as 
well as other relevant laws. 
 
Principle 7.2 
 The Board shall monitor the Company’s financial liquidity and solvency. 
Guidelines 
 1. The Board shall ensure that management regularly monitors, evaluates, and reports on the 
Company’s financial status. Upon the earliest signs of problems, the Board and management shall work together to 
find solutions as quickly as possible. 
 2. The Board shall ensure that it does not consciously approve any transactions or propose any 
transactions for shareholders’ approval that could negatively affect business continuity, financial liquidity, and 
solvency.  
 
Principle 7.3 
 In the event of financial difficulties, the Board shall ensure that the Company has a mitigation plan or 
mechanism in place. Stakeholders’ rights shall always be taken into consideration. 
Guidelines 
 1. The Company operates prudently and in conformity with information disclosure requirements. In 
the event of financial difficulties, the Board shall monitor the situation closely. 
 2. The Board shall ensure that the Company has sound financial mitigation plans that consider 
stakeholders’ and creditors’ rights. The Board shall diligently monitor the mitigation process through regular reports 
from management. 
 3. The Board shall ensure that any mitigatory action taken is reasonable. 
 
Principle 7.4 
 The Board of Directors shall make certain of appropriate sustainability reporting. 
Guidelines 
 1. The Board shall consider the appropriateness of the Company’s information disclosure on its 
legal compliance; ethical business practices; code of conduct for directors, executive officers, and employees; anti-
corruption policy; treatment of employees and other stakeholders, including equitable treatment and respect for 
human rights; and social and environmental responsibilities. Such disclosure shall be aligned with national or 
international reporting standards. For instance, the Company may disclose these types of information in the annual 
report.  
 2. The Board shall ensure that the information disclosed is important and reflects corporate 
practices that will bring about sustainable value creation. 
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Principle 7.5 
 The Board shall oversee management’s establishment of a dedicated Investor Relations department 
or officer, who shall be responsible for suitable, equitable, and timely communication with shareholders, 
stakeholders, investors, analysts, and the media. 
Guidelines 
 1. The Board shall assign the President or a related person, who thoroughly understands the 
Company’s business, to disclose information to and communicate with external entities via appropriate channels. 
 2. The Board shall oversee that management establishes a dedicated Investor Relations 
department or officer. 
 
Principle 7.6 
 The Board shall encourage the use of information technology to disseminate information. 
Guidelines 
 1. The Board shall afford information disclosures in Thai and English via the Stock Exchange of 
Thailand and on the Company’s website. 
 
Principle 8 The Board shall encourage engagement and communication with shareholders. 
Principle 8.1 
 The Board shall afford shareholders the opportunity to participate in the decision-making process 
involving significant corporate matters. 
Guidelines  
 1. The Board shall recognize and respect the ownership rights of shareholders and shall not act in 
any manner to violate or deprive shareholders of these rights. The Board shall justly serve as caretakers of 
shareholders’ interests and shall encourage shareholders, whether they be majority or minority or institutional 
shareholders from Thailand or overseas, to exercise their rights, including their basic rights as shareholders, their right to 
access sufficient information in a timely manner, and their right to attend any shareholder meeting during which corporate 
directions and major decisions are made. 
 2. The Board shall ensure that the agenda of any general meeting of shareholders comply with the 
Company’s Articles of Association and relevant laws. Explanations and reasons shall accompany each agenda item 
in the meeting notice. 
 3. The Board shall afford minority shareholders an opportunity to propose an agenda item and/or 
nominate a directorial candidate to be elected at a general meeting of shareholders. 
 4. The Board shall allow shareholders to submit questions prior to the meeting. 
 5. The Board shall ensure that the notice of a general meeting of shareholders and related 
documents contain complete and correct information and be made available in both Thai and English on the 
Company’s website at least 30 days before the meeting. 
 6. The Board shall encourage all shareholders to exercise their rights. The notice of a general meeting 
of shareholders and related documents in both Thai and English shall be delivered to them in advance to afford them 
sufficient time for consideration. 
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 7. The Board shall treat every shareholder equitably. Every share of the same type has the same 
voting right, which is one share per vote. 
 8. The Board shall allow shareholders who are unable to attend a shareholder meeting in person to 
assign a proxy to attend and vote on their behalf. The Board shall facilitate the process by using a proxy statement 
form that allows shareholders to specify their votes in advance and by nominating at least one independent director 
as a proxy choice for shareholders. 
 
Principle 8.2 
 The Board shall ensure that shareholder meetings are held properly, transparently, and efficiently, 
and that all shareholders are able to exercise their rights. 
Guidelines 
 1. The Board shall consider shareholders’ interests before setting a meeting’s date, time, and 
place.  
 2. The Board shall ensure that no action is taken to limit shareholders’ attendance. 
 3. The Board shall use information technology to facilitate shareholder meetings  
 4.  The Board shall adhere to the following shareholder meeting regulations: 
  1) The Chairman of the Board shall preside over a shareholder meeting. 
  2) No agenda items shall be added without prior notice. 
  3) Directors, committee chairpersons, the Chief Financial Officer, and other relevant executive 
officers are required to attend shareholder meetings.  
  4) The number and ratio of shareholders attending in person to shareholders attending via 
proxies, meeting procedures, voting instructions, and vote-counting process shall be made known to the meeting 
before its commencement. 
  5) Each director shall be individually elected by shareholder votes. 
  6) The authority to approve directors’ remuneration shall lie with shareholders 
  7) Ballots shall be used for voting, and there shall be independent witnesses during the vote 
counting process. 
Principle 8.3 
 The Board shall ensure accurate and complete disclosure of shareholder resolutions and preparation 
of the minutes of any shareholder meeting. 
Guidelines 
 1. The Board shall disclose shareholder resolutions and voting results of each agenda through the 
designated channel of the Stock Exchange of Thailand and on the Company’s website by the next business day. 
 2. The Board shall oversee that the minutes of a shareholder meeting include the following: meeting and 
voting instructions; names of directors, committee members, and executive officers present and absent; each agenda 
item’s voting result; and every question and answer. The minutes shall be made available on the Company’s website. 
 3. The Board shall ensure that the minutes of every shareholder meeting is submitted to the Stock 
Exchange of Thailand within 14 days from the meeting date and to the Department of Business Development, Ministry 
of Commerce, within the legally required period. 
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Business Ethics 
 1. Responsibility Towards Stakeholders 
  It is the Board’s policy to promote cooperation between the Company and its stakeholders to 
strengthen the Company’s performance. To this end, the Board shall promote engagement and be vigilant of 
stakeholders’ interests pursuant to their legal rights. The Company’s stakeholders are, namely, its shareholders, 
customers, trade partners, competitors, debtors, employees, local communities and society, the environment, and 
the government. 
  1) Shareholders 
   The Board of Directors shall perform its duties responsibly, prudently, earnestly, and honestly 
to generate continuous, sustainable, and good returns on investment for shareholders. In this regard, the Board shall 
adopt the following policies and practical guidelines: 
   1. The Board shall respect shareholders’ ownership rights and shall treat shareholders 
equitably. 
   2. Operations shall be undertaken in accordance with the principles of good corporate 
governance, which will foster the trust and confidence of shareholders and lead to sustainable growth. 
   3. The Board shall see to the advancement of the Company’s businesses to ensure 
proper returns on investment for shareholders. 
   4. Significant information that affects or may affect shareholders’ interests shall be 
disclosed, whether in periodic accounting reports or ad-hoc reports, pursuant to the relevant laws and notifications. 
No action shall be taken to restrict shareholders’ access to the Company’s information. 
   5. A report on the Board’s accountability for financial statements shall be included in 
each year’s annual report. 
   6. Minority shareholders shall be given an opportunity to propose matters for inclusion in 
the meeting agenda and/or to nominate directorial candidates to be elected at an annual general meeting of 
shareholders. 
   7. Shareholders shall be granted an opportunity to submit questions relevant to the 
meeting in advance. 
   8. Shareholder meeting notices in both Thai and English shall be published on the 
Company’s website at least 30 days prior to the meeting date to enable shareholders to arrange to be in attendance 
and to study the information. 
   9. Shareholders’ convenience shall be ensured. The meeting’s date, time, venue, and 
procedure shall not limit shareholders’ attendance. Shareholders unable to attend in person shall be able to assign a 
proxy to attend and vote on their behalf. 
   10. Conflicts of interest shall be dealt with prudently and rationally. Information about any 
conflict of interest shall be fully disclosed. 
   11. The Company’s interests and assets shall be safeguarded as a reasonable person 
would safeguard his or her property. Wrongful interests, whether obtained by direct or indirect means, shall be 
eliminated. 
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  2) Customers 
   Understanding that customer satisfaction and confidence are critical factors that contribute 
to the Company’s sustainable success, the Board of Directors shall adopt the following policies and guidelines: 
   1. The Company shall manufacture and distribute products and services that are 
environmentally friendly and safe for consumers. 
   2. The Company’s businesses shall be operated with commitment to developing goods 
and services, introducing innovations, and adding value to goods and services in order to continuously meet 
customer demand, along with the disclosure of critical information needed for decision-making without concealment 
or distortion of facts. 
   3. The Company’s businesses shall be operated in an honest, earnest, and just manner. 
No action shall be taken to violate customers’ rights. Moreover, consumer data shall be treated with confidentiality 
and shall not be wrongfully exploited for personal gain or the benefit of a related person. 
   4. The Company shall never demand, receive, or consent to the direct or indirect receipt 
of any property or other dishonest benefit from a customer. 
   5. The Company shall adhere to trade agreements. Whenever adherence is not possible,  
customers shall promptly be notified in order to jointly find a remedial measure and to prevent losses. 
   6. The Company shall provide communication channels by which customers are able to 
file complaints to the Company. Complaints shall be processed with care and dealt with fairly. 
  3) Partners 
   The Board of Directors shall treat trading partners equitably and take into account mutual 
interests. In this regard, the Board shall adopt the following policies and practical guidelines: 
   1. The Company shall put a system in place to select environmentally friendly trading 
partners in the supply chain whose operations comply with relevant laws, as well as safety and occupational hygiene 
standards. Business partners shall be treated on the basis of fair competition, equality, and mutual respect. 
   2. Trading partners’ secrets or information shall be treated with confidentiality and shall 
not be wrongfully exploited for personal gain or the benefit of a related person. 
   3. The Company shall build good relations and understanding with trade partners, which 
will serve as the basis for knowledge exchange. The development and creation of value added to goods and 
services shall be jointly undertaken to promote mutual growth. 
   4. The Company shall adhere to trade agreements and provide accurate information. In 
the event that a violation is inevitable, the Company shall expeditiously engage in negotiations with trading partners in 
order to reach a mutual solution and prevent losses. 
   5. The Company shall not demand, receive, or consent to the receipt of any property or 
other benefit outside trade agreements. 
  4) Competitors 
   The Board of Directors shall ensure that the Company operates its businesses in 
accordance with the legal provisions. In this regard, the Board shall adopt the following policies and practical 
guidelines: 
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   1. The Company shall conduct its businesses within the rules of fair competition with due 
regard to business ethics and trade competition laws of various countries in which the Company operates. 
   2. The Company shall not damage the reputation of its business competitors.  
  5) Creditors 
   The Board of Directors shall make certain that the Company operates in a principled and 
disciplined manner in order to build trust among creditors. In this regard, the Board shall adopt the following policies 
and practical guidelines: 
   1. All creditors shall be treated equitably. 
   2. Contracts and terms shall be strictly adhered to. 
   3. Operations shall be administered to ensure creditors’ confidence in the Company’s 
financial standing and credit rating. 
   4. Financial standing shall be accurately and timely disclosed. 
   5. In the event of an inability to comply with a particular term, the creditor shall be 
forthwith notified in order to reach a mutual solution and prevent losses. 
  6) Employees 
   Regarding employees as a valuable resource and a key factor in the Company’s success, the 
Board of Directors shall adopt the following policies and guidelines: 
   1. Employees’ human dignity and fundamental rights shall be respected at work. 
Employee data or confidential information shall not be disclosed or transmitted to third parties or unrelated persons. 
   2. Employees shall be treated in accordance with the provisions of law, regulations, and 
articles governing the Company’s operations 
   3. Employment equality shall be promoted. There shall be no discrimination on the basis 
of gender, skin color, race, religion, age, disability, or any other status that is not directly related to work. 
   4. Training and knowledge exchange shall be sponsored and promoted to encourage 
learning and skill development throughout employment; The Company shall seek to strengthen employees’ career 
security and offer opportunities for advancement pursuant to each person’s potential. 
   5. Employees’ participation in the determination of the Company’s direction and 
development shall be promoted. 
   6. Fair compensation shall be offered, subject to employees’ knowledge, skills, duties, 
responsibilities, and performance. 
   7. Appropriate welfare and benefits shall be given to employees, e.g. medical expenses, 
provident fund contribution, and a savings cooperative. 
   8. Channels shall be provided for employees to communicate suggestions and 
complaints pertaining to work. All suggestions shall be considered, and remedies shall be determined in the best 
interest of all parties and with regard to good professional relations. 
   9. Facilities necessary for operations shall be provided. Working conditions shall be 
maintained with due regard to health, safety, and occupational hygiene as a means to promote and raise employees’ 
quality of life. 
   10. Employees of all levels shall be encouraged to participate in corporate social 
responsibility activities. 
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  7) Community and Society 
   The Board of Directors shall operate the Company’s businesses with due regard to the 
duties and responsibilities owed to the nation, community, and society, as well as local traditions, in order to maintain 
social order. In this regard, the Board shall adopt the following policies and practical guidelines: 
   1. A business that could lead to social degradation shall not be undertaken, and the rights 
of any person in the community and society shall not be violated. 
   2. The consciousness of responsibilities towards the community and society as a whole 
shall always be instilled for the benefit of the Company and all of its employees. 
   3. Measures shall be provided for the prevention and remedy of any negative impact on 
the community and society caused by the Company’s operations. 
   4. The preservation of local culture and traditions shall be promoted. 
   5. The Company shall cooperate with various agencies for community development. 
   6. Activities that benefit the public shall be sponsored. 
   7. Income shall be locally distributed through the employment of community members 
and the use of community products. 
   8. Good relations shall be fostered between the Company and the community and society 

on the basis of propriety, transparency, and fairness. 
  8) Environment 
   The Board of Directors shall undertake businesses with due regard to the Company’s 
responsibilities towards the environment. In this regard, the Board shall adopt the following policies and practical 
guidelines: 
   1. Businesses shall be undertaken in accordance with laws, regulations, and policies on 
the environment with due regard to the impact on natural resources and the environment. Regular revision and 

assessment of the Company’s environmental performance shall be performed. 
   2. Organizational culture and consciousness of all employees shall be promoted to 
encourage cooperation and responsibility for the efficient and sustainable management of the environment and 
utilization of resources.  
   3. Knowledge promotion and environmental training shall be extended to employees.  
   4. An environmental management system shall be promoted, including economical use 
of resources, treatment and rehabilitation of resources exploited, replenishment of resources, and sustainable 
environmental watch and impact prevention. 
   5. There shall be a system in place for selecting trade partners in the supply chain who 
operate in an environmentally friendly manner. 
   6. Environmentally friendly technology shall be developed and applied whenever 
possible. 
  9) State Sector 
   To make sure that the Company operates in conformity with the rules and regulations 
enacted by the State, the Board of Directors shall adopt the following policies and guidelines. 
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   1. The laws governing operations shall be studied and understood. Meanwhile, no 
activities that would violate the letters of the law shall be undergone. 
   2. Legal compliance shall be assured when conducting a transaction with any state 
official or agency. 
   3. Good relations between the Company and the state sector shall be fostered so long 
as they are within proper boundaries. 
   4. The Board shall comp999ly with the relevant laws and business traditions in a particular 
country or locality. 
 2. Conflict of Interest 
  To deal with conflicts of interest, the Board shall adopt the following guidelines:  
  1. Conflicts of interest or connected transactions shall be administered prudently, fairly, and rationally. 
There shall be a transparent system for approving transactions that takes into account the Company’s best interests. 
Directors with a vested interest in a particular matter shall not have the right to vote on it and shall be required to make a full 
disclosure in accordance with the rules of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of 
Thailand.  
  2. The Company’s interests shall be upheld, subject to legality. No action that would constitute a 
conflict of interest with the Company shall be taken. In addition, no special benefits or privileges shall be given to any person.  
  3. Directors and executive officers shall be required to disclose their and related persons’ interests in 
accordance with the prescribed rules.  
  4. Directors, executive officers, and employees with insider information shall be prohibited from trading 
Company’s securities during the 1-month period prior to public disclosure of the Company’s financial statements and 24 
hours, after the Company’s financial statements disclosure. 
  5. Directors, executive officers, as well as their spouses and underage children, shall have the duty to 
report their holding of the Company’s securities and any changes to their holding to the Board of Directors in the subsequent 
board meeting.  
  6. Company information or secrets acquired or acknowledged shall not be disclosed or transmitted to 
third parties or unrelated persons.  
  7. Any information disclosure shall be made by authorized employees. Classes of confidentiality may 
be prescribed in accordance with the significance of the information. Disclosure shall be made within the assigned scope of 
duties and responsibilities. 
  8. Directors and senior executive officers shall be required to inform the Chairman about their 
trading of the Company’s securities at least one (1) day before the trading date. 
 3. Receiving or Giving a Meal or Gift 
  While the Board of Directors aspires to operate within the framework of fair competition, it 
understands that receiving or giving a meal or gift is sometimes a necessary customary practice that fosters good 
relations. In this regard, the Board shall adopt the following guidelines: 
  1. A gift, token, or meal that may influence a decision shall always be prohibited. If it is 
customary to give or to receive a gift, token, or meal whose value is in excess of normal practices, a report shall be 
filed to the respective supervisor. 
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  2. In the case of an assignment or authorization by a supervisor to assist with an external 
agency, a sum of money, an object, or a gift may be received in accordance with the applicable rules or standards 
prescribed by that external agency, e.g. gifts, presents, and lucky draw prizes. 
  3. In the case where an agent, contractual party, partner, or any other person wishes to offer a 
gift, token, or meal in the name of the Company, prior authorization from the Company shall always be required. 
  4. Expenses pertaining to these matters shall be maintained within a reasonable budget. 
 4. Anti-Fraud and Anti-Corruption Efforts 
  It is the Board of Directors’ policy to comply with anti-corruption laws. In this regard, the Board 
shall adopt the following guidelines: 
  1. Create consciousness, values, attitudes for employees in performing their duties according 

to the law, rules with integrity. 
  2. An efficient and effective internal control system shall be put in place. There shall be 
suitable supervision and a system of checks and balances to prevent employees from being involved in fraud and 
corruption. 
  3. Directors, executive officers, and employees shall be prohibited from performing any act 
that amounts to a demand or acceptance of any property or any other benefit, whether for themselves or for others, 
as an inducement to wrongfully perform or refrain from performing a duty or to act in a way that could result in a loss 
to the Company’s legitimate benefits. 
  4. Directors, executive officers, and employees shall be prohibited from giving or offering to 
give any property or any other benefits to third parties to induce such persons to unlawfully or wrongfully perform or 
refrain from an act.  
  5. There shall be a transparent and accurate financial reporting system. 
  6. There shall be a channel for employees and related persons to provide notices of causes 
for suspicion with confidence of protection. Personnel shall be appointed to examine all notices of suspicion given. 
 5. Non-Infringement of Intellectual Property  
  Pursuant to the Non-Infringement of Intellectual Property Policy, the Board shall adopt the 
following guidelines. 
  1. Business undertakings shall be consistent with laws, regulations, and contractual 
obligations governing intellectual property rights. 
  2. Intellectual property works of the Company shall be safeguarded. Such intellectual property 
shall not be used or allowed to be used by outsiders without authorization. 
  3. The intellectual property rights of others shall be respected. The works of others shall not 
be infringed upon or applied to personal use except when a license has been obtained or a fee paid to the owner of 
the work. 
  4. Intellectual property of creative works produced by employees shall belong to the 
Company. Upon termination of employment, such intellectual property works must be returned to the Company 
regardless of the form in which it is stored. 
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 6. Non-Violation of Human Rights  
  With a great deal of respect for human rights, the Board of Directors shall adopt the following 
policies and guidelines:  
  1. There shall be no activities or support for activities that violate human rights. 
  2. Employees shall be provided with knowledge and understanding of human rights, which 
shall be applied to their respective functions. 
  3. There shall be no limitations to independence or differences in ideology, gender, race, 
religion, politics, or other matters. Nonetheless, expressing an opinion that could cause conflicts or divisions shall be 
best avoided. 
  4. Channels shall be provided for employees or persons who believe that their personal rights 
have been violated or that they have been treated unfairly to file a complaint with to Company. Such complaints shall 
be heeded and processed fairly. 
 7. Occupational Safety and Health 
  Attaching importance to occupational safety and health, the Board of Directors shall adopt the 
following guidelines: 
  1. Business undertakings shall comply with safe and healthy work environment laws, 
regulations, and policies with due regard to the safety of life and property, as well as to the impact on the health of 
employees, trading partners, and stakeholders. Regular monitoring and safety assessment shall be conducted. 
  2. Occupational safety shall be promoted. Work regulations, procedures, and standards shall 
be prescribed according to the level of risk. The safety of the working condition, work environment, and work 
procedures shall be improved. Protective tools and equipment shall be provided to employees.  
  3. Preparations shall be made for emergency events. An emergency plan shall be devised. 
Regular drills and improvements shall be carried out to prevent and minimize any loss of life or property of the 
Company, employees, trading partners, and related persons. 
  4. A safe workplace culture shall be fostered for the entire organization to ensure sustainable 
and safe operations.  
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Code of Conduct for Directors, Executive Officers, and Employees 
 1. Formal Responsibilities 
  Recognizing the importance of good governance, the Board of Directors has continuously ensured 
that directors, executive officers, and employees are aware of and comply with its principles under the framework of the 
Code of Conduct, and that they act in an honest, cautious, and prudent manner in the best interest of the Company and all 
related parties. Therefore, the following Code of Conduct shall be implemented: 
  Directors and Executive Officers 
  1. Directors and executive officers shall perform their duties responsibly, prudently, honestly, in 
good faith, and in compliance with the law, Articles of Association, relevant notifications, and shareholders meeting 
resolution; 
  2. Directors and executive officers shall perform their duties to the best of their ability in the best 
interest of the Company, including attending at all meetings, except when necessity demands otherwise; 
  3. Directors and executive officers shall serve in their capacity impartially, and shall not vote on 
matters in which they have a vested interest during a meeting; 
  4. Directors and executive officers shall mitigate conflicts of interests prudently and reasonably in 
the Company’s best interest, ensuring transparent management; 
  5. Directors and executive officers, including their spouses and underage children, shall comply 
with the relevant rules on the acquisition or disposal of the Company’s assets and disclose the matter to the Board of 
Director at the subsequent board meeting; 
  6. Directors and executive officers shall be prohibited from trading the Company’s securities within 
the 1-month period before and the 24-hour period after the public disclosure of financial statements. 
  7. Directors and executive officers shall disclose their and related persons’ interests in accordance 
with the prescribed rules. 
  8. Directors and senior executive officers shall be required to inform the Chairman about their 
trading of the Company’s securities at least one (1) day before the trading date. 
  9. The Board of Directors’ performance shall be assessed every year. 
  Employees 
  1. Employees shall support and participate in the Company’s operations on a regular basis. They 
shall perform their duties to the best of their ability to bring about prosperity and advancements to the Company and fellow 
employees.  
  2. Employees shall comply with relevant laws, policies, working regulation, relevant regulations, 
and notifications.  
  3. Employees shall offer courteousness, hospitality, and excellent service to any of the Company 
visitors in order to maintain the Company’s image and reputation.  
  4. Employees shall keep trade secrets confidential and not disclose insider information to 
outsiders.  
  5. Employees shall not obtain any loan from the Company’s customers, persons connected to 
customers, or business counterparts, except for loans obtained from a bank or financial institution.  
  6. Employees shall comply with lawful commands of their supervisors.  
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  7. Employees shall be committed to teamwork, mutual assistance, harmony, and mutual respect 
for the benefit of the Company and fellow employees.  
  8. Employees shall treat co-workers with generosity and good human relations. No groundless 
allegations shall be made against others. Credit shall not be claimed for the works of others.  
  9. Employees shall perform their duties with determination, in earnest, and honestly, and shall not 
abuse their roles and responsibilities in the Company for wrongful personal gain or unlawful benefits to others. 
   10. Employees shall perform their duties responsibly, cautiously, and without neglect in such a 
manner that could cause a loss to the work or property of the Company.  
  11. Employees shall conduct themselves as good citizens who comply with the Constitution and 
relevant laws. Political rights shall be exercised appropriately. Employees shall also avoid any involvement in an activity that 
is unlawful or inconsistent with public order or the good morals of the people. 
 2. Maintenance of Company Assets 
  Directors, executive officers, and employees are accountable for efficiently maintaining the 
Company’s assets and assets under its care. In this regard, the following guidelines shall be adopted: 
  1. Assets shall be used for business operations and not for personal gain or for the benefit of 
outsiders.  
  2. Interests and assets shall be safeguarded to prevent losses, damage, or wrongful use 
pursuant to the standards of a reasonable person caring for his or her property. Direct and indirect wrongful 
exploitation of benefits shall be eliminated.  
  3. Sufficient insurance protection from losses shall be obtained for assets.  
  4. The use of computers to access another person’s protected system or data, including to 
spy on, damage, destroy, modify, change, or corrupt another person’s data in any manner that could be consider a 
violation of computer-crime laws, shall be prohibited. An information security system consistent with international 
standards shall be installed.  
  5. Email and internet access provided shall be used cautiously for business purposes as to 
not prejudice the Company’s reputation.  
  6. Passwords for access to the Company’s data shall be kept secret and shall not be 
disclosed to unauthorized persons.  
  7. The Company’s intellectual property works shall not be reproduced, adapted, or used for 
personal benefit or for the benefit of others without authorization from the Company.  
  8. Supervisors shall be notified of any finding of any rights infringement or any act that could 
lead to a rights infringement or any act that could potentially lead to a dispute relating to the Company’s intellectual 
property.  
  9. The safekeeping of important documents of the Company shall be overseen to ensure full 
compliance with relevant laws and regulations. Upon the lapse of the safekeeping period, the relevant employee 
must oversee that the documents are destroyed by appropriate means.  
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 3. Informants and Complaints 
  The Board of Directors shall afford employees and stakeholders an opportunity to give 
information or file a complaint on a matter that could constitute a violation of the law, or a dishonest or wrongful act of 
an employee, including irregular behavior that could cause a problem or loss to the Company. The Company shall 
also accept complaints on cases where the rights of an employee or stakeholder has been infringed upon or where 
they have been treated unfairly. Suitable channels and procedures shall be provided by the Company in this regard.  
  The Company shall hear and process all complaints impartially, transparently, and fairly. 
Systematic and just measures for the protection of complainants shall be afforded. Information provided by the 
complainant shall be kept confidential in the Company.  
  Measures for the Protection of Complainants  
  1. A complainant may choose to remain anonymous if he/she deems that disclosure could 
lead to insecurity or loss.  
  2. The Company shall keep relevant information a secret and take into account the safety of 
the complainant. Measures shall be prescribed for the protection of complainants who are employees, including 
those who cooperate in the investigation of facts. These persons shall be protected from unfair treatment as a 
consequence of the complaint, e.g. disturbances during work, reassignment, or termination of employment. 
 4. Interpretations 
  Supervisors shall take responsibility for and give advice to their subordinates to ensure 
knowledge and understanding of, as well as compliance with, the prescribed Code of Conduct. If the Code of 
Conduct does not provide a definitive answer for a particular scenario, or if there remains a question that renders 
action impossible, or if a decision cannot be made based on the existing provisions, the respectively higher-level 
superior shall be consulted. In the case of a conflict, the decision of the President, Executive Board, and/or Board of 
Directors shall be final. 
 
 

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