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เอกสารแนบท่ี 5 – แนวทางและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณองคก์ร 

ก.แนวทางและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณองคก์ร 
 
วตัถปุระสงคข์องนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

วตัถปุระสงคใ์นการจดัท าและด าเนินนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย 
 

1. จดัใหม้รีะบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทัง้หมด 
2. เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูทีส่ านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 
องคป์ระกอบของระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามท่ีตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
 

บรษิทัฯ บรหิารจดัการธุรกจิโดยยดึหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี โดยเลง็เหน็ถงึประโยชน์และความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ซึง่
เอือ้ต่อการบรหิารงานและการด าเนินธุรกจิอยา่งโปรง่ใส และค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกภาคส่วน ตลอดจน
การรกัษาความสามารถตรวจสอบได ้ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและส่วนของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว บรษิทัจงึไดก้ าหนด
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

1. สิทธิของผูถ้ือหุ้น 
 

1.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีเก่ียวกบัสิทธิของผูถ้ือหุ้น 
 

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยใหค้วามส าคญัเป็น
พเิศษกบัการดแูลใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัอยา่งเท่าเทยีมกนั และมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจทีส่ าคญัต่างๆ 
ตลอดจนตรวจสอบว่าสทิธขิองผูถ้อืหุน้ไดร้บัการคุม้ครอง ส่งเสรมิ และสนับสนุน และผูถ้อืหุน้จะไมถู่กลดิรอนสทิธ ิ โดยนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 
 

• บรษิทัมหีน้าทีป่กป้องและเคารพสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึ สทิธใินการซือ้ ขาย หรอืโอนหุน้ สทิธใินการจดัสรรผล
ก าไรทีไ่ดร้บัจากการด าเนินธุรกจิ สทิธใินการรบัขา่วสารและขอ้มลูอย่างเพยีงพอ ในการด าเนินธุรกจิ สทิธใินการเขา้รว่ม
ประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการออกจากต าแหน่ง แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี จดัสรรเงนิปันผล ก าหนดหรอืแกไ้ข
ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิเพือ่ลดหรอืเพิม่ทุนและอนุมตัริายการพเิศษ ฯลฯ 

• บรษิทัมหีน้าทีส่่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินเรือ่งต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เชน่ สทิธเิสนอ
วาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า สทิธเิสนอชือ่บุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธสิ่งค าถามไปยงัทีป่ระชุมก่อน
การประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถามในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

• บรษิทัมหีน้าทีล่ะเวน้การกระท าใด ๆ ทีถ่อืวา่เป็นการฝ่าฝืนหรอืจ ากดัหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการตรวจสอบขอ้มลูที่
บรษิทัตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่างๆ และสทิธใินการเขา้ร่วมประชุม การประชุมผูถ้อืหุน้ เชน่ หา้มน าเสนอเอกสาร
เพิม่เตมิทีม่ขีอ้มลูส าคญัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และหา้มเพิม่วาระการประชุมหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญั
โดยไมแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

• บรษิทัมหีน้าทีอ่ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตน เช่น ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
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1.2. การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น 

 

• บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวนั เวลา สถานที ่และระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขอ้มลูต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะลงคะแนนใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า โดยระยะเวลาอยา่งน้อยตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจสอบขอ้มลูก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดย
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้นี้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาเพยีงพอในการศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประชุม ก่อนทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูเอกสารจากบรษิทัฯ 

• หลงัการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะรวบรวมผลจากการประชุมซึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีดของระเบยีบวาระ มตทิีป่ระชุม 
ขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง ตลอดจนค าถามและความคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ และรวบรวมไวใ้น “รายงานการประชุม ประชุมผู้
ถอืหุน้” จากนัน้จงึเผยแพรร่ายงานการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม ซึง่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

  

1.3.       การด าเนินการประชุม 
 

• บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะอ านวยความสะดวกอยา่งเตม็ทีแ่ก่ผูถ้อืหุน้ในการใชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ในการประชุมผูถ้อืหุน้ และจะไมก่ระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการเขา้รว่มประชุมดงักล่าว 

• บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึหลกัเกณฑ ์ระเบยีบ และวธิกีารในการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้
และในการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยใหป้ระธานในทีป่ระชุมแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมทราบถงึระเบยีบปฏบิตัใินการจดัประชุม
ตลอดจนวธิกีารลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม และบนัทกึรายงานดงักล่าวไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้นทุกรายการ 
นอกจากนี้ บรษิทัอาจเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะหารอืในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนวนัประชุมตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควร 

• บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในขอ้ซกัถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมหรอืต่อบรษิทัฯ และแสดงความคดิเหน็ 
โดยประธานคณะกรรมการจะสอบถามทีป่ระชุมเกีย่วกบัค าถามหรอืความคดิเหน็ในแต่ละวาระ โดยค าถามและความคดิเหน็
ของผูถ้อืหุน้ ทีเ่กีย่วกบัวาระการประชุมหรอืของบรษิทั ตลอดจนค าชีแ้จงของคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืผูบ้รหิาร จะถูก
บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

• บรษิทัใหค้วามส าคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้
รว่มการประชุมดงักล่าว 

 

2. การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
 

บรษิทัตระหนกัดวีา่ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีม และไดก้ าหนดนโยบายทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 
 
2.1 การน าเสนอหวัข้อเพ่ิมเติมท่ีจะท าการหารือในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 

บรษิทัฯ มนีโยบายอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ระเบยีบวาระ
เพิม่เตมิทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและพจิารณาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีบ่รษิทัก าหนด 
 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีด่ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารจะไมเ่พิม่วาระการประชุมเพิม่เตมิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ  
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2.2      การเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

นโยบายของบรษิทัคอืการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยในการเสนอชือ่บุคคลเพื่อรบัต าแหน่งกรรมการ ทัง้นี้การเสนอชือ่
และการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีบ่รษิทัก าหนด 
 
2.3     ส่งเสริมให้ผูถ้ือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 

บรษิทัสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่ชว่ยใหผู้ถ้อืหุน้สามารถระบุคะแนนเสยีงของตนได ้ โดยจะตอ้งเสนอชือ่กรรมการ
อสิระอยา่งน้อย 1 คนเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และบรษิทัจะแนบหนังสอืมอบฉนัทะดงักล่าวในหนังสอืเชญิประชุม 
 

2.4     ส่งเสริมให้ผูถ้ือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียง 

 

บรษิทัสนับสนุนใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระการประชุมทีส่ าคญั เชน่ การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิทีม่สีาระส าคญั เป็นตน้ เพือ่รกัษาความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ในภายหลงั 
 
2.5     เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นได้ใช้สิทธิแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 
บรษิทัสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธแิต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 
2.6     มาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานน าขอ้มลูภายในไปใชเ้พือ่ประโยชน์ส่วนตนหรอืผูอ้ื่น
อยา่งมชิอบดว้ยกฎหมาย เพือ่การคา้หลกัทรพัย ์ การมสี่วนไดเ้สยี และการรกัษาความลบั มาตรการดงักล่าวไดก้ าหนดไวใ้น
จรรยาบรรณองคก์ร นอกจากนี้ ยงัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในการถ่ายทอดระเบยีบเกีย่วกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูและตดิตามดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย รวมทัง้การ
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการมสี่วนไดเ้สยีและรายการระหวา่งกนัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร และก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารทุก
คนทีม่หีน้าทีร่ายงานการมสี่วนไดเ้สยีตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบ 
  

3.      บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

 

3.1    นโยบายการก ากบัดแูลกิจการส าหรบัผูมี้ส่วนได้เสีย 

 

บรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม มใิชเ่ฉพาะกลุ่มทีต่อ้งค านึงถงึตามกฎหมายเท่านัน้ บรษิทัได้
ระบุกลุ่มทีถ่อืวา่เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีและก าหนดนโยบายและมาตรการในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยี ผูม้สี่วนได้
เสยีของบรษิทั แบ่งออกไดเ้ป็น 6 กลุ่ม ดงัต่อไปนี้ 
 

• พนักงานและครอบครวั 

 

บรษิทัฯ จะตอบแทนใหพ้นกังานตามการพจิารณาผลงานเชงิปรมิาณอยา่งยุตธิรรมตามระเบยีบของบรษิทั 
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บรษิทัฯ มุ่งหวงัทีจ่ะสง่เสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง โดยการจดัอบรมและสมัมนาส าหรบั
ผูบ้รหิารและพนักงาน 
 
บรษิทัฯ จะปฏบิตัติ่อพนกังานทุกคนอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั ตวัอยา่งเชน่ ความลบัเกีย่วกบัการประเมนิผลของ
พนกังานประวตักิารจา้งงานและการใชส้ทิธติ่างๆ ของพนักงาน 
 

บรษิทัฯ มหีน้าทีด่แูลใหส้ภาพแวดลอ้มในการจา้งงานมคีวามปลอดภยั ถูกสุขอนามยั และอ านวยความสะดวกใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

 

• ลกูค้าและเจ้าหน้ี 

 

นโยบายลูกคา้สมัพนัธ์ 
 

บรษิทัฯ มหีน้าทีร่กัษาความสมัพนัธอ์นัดแีละใหค้วามรว่มมอืกบัลกูคา้ในระยะยาว โดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์ุจรติ เชือ่ถอืได ้
และไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
 
 

บรษิทัฯ มหีน้าทีส่รา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ในขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้ โดยมคีวามรบัผดิชอบ ด าเนินการเพือ่ผลประโยชน์ 
และพจิารณาปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั โดยผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายนี้ 
. 

บรษิทัฯ จะด าเนินการตามหลกัจรยิธรรมและจะไมเ่รยีกรอ้ง รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ทีไ่มสุ่จรติใหแ้ก่ลกูคา้และเจา้หนี้ 
 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะน าเสนอและสง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่มีาตรฐานซึง่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 
บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ตามทีต่กลงกบัลูกคา้อยา่งสุดความสามารถ 
 
บรษิทัฯ มหีน้าทีส่รา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัเจา้หนี้และปฏบิตัติ่อพวกเขาตามหลกัความซื่อสตัยส์ุจรติ เชือ่ถอืได ้และไวว้างใจ
ซึง่กนัและกนั 
 

บริษทัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ ให้ความสนใจ และใหค้วามส าคญัต่อเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีตกลงกบัเจา้หน้ีของบริษทัอยา่งสุด
ความสามารถ 

 

• ผูถ้ือหุ้นหรือนักลงทุน 
 

อ้างถึงหวัข้อท่ี 1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 

• ชุมชนทอ้งถิน่ตามสถานทีป่ระกอบธุรกจิของบรษิทัแต่ละแห่ง 
 

บรษิทัและพนักงานมุง่มัน่ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดแีละเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน 
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บรษิทัฯ มหีน้าทีป่ฏบิตัติ่อชุมชนในทอ้งถิน่ตามสถานประกอบการของบรษิทัแต่ละแหง่อย่างฉนัมติร และใหค้วามชว่ยเหลอื
และส่งเสรมิการด ารงชพีของชุมชน ตลอดจนรบัผดิชอบในการแกไ้ขสถานการณ์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั อยา่งยุตธิรรมและเสมอภาค 
 
บรษิทัฯ มหีน้าทีด่แูลและสนับสนุนกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและเตม็ใจรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน และ
เสยีสละเพือ่สิง่ทีด่กีวา่ 

 

• หน่วยงานราชการ 

 

บรษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีบ่งัคบัใชแ้ละก าหนดไวท้ัง้หมด 
 

บรษิทัฯ จะส่งเสรมิกจิกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการตามทีเ่หน็สมควร 

 

• ผูส่้งมอบและผูร้บัเหมา 
 

บรษิทัมหีน้าทีร่กัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูส้่งมอบและผูร้บัเหมาทุกราย 
 

บริษทัมีหนา้ท่ีใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมแก่ผูส่้งมอบและผูรั้บเหมาในการน าเสนอผลิตภณัฑ/์บริการ โดยผูบ้ริหารและพนกังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูส่้งมอบและผูรั้บเหมาตอ้งปฏิบติัตามมาตรการดงัต่อไปน้ี โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้ง: 
 

➢ ปฏบิตัติ่อผูส้่งมอบและผูร้บัเหมาอยา่งซื่อสตัยแ์ละเท่าเทยีม 

➢ การพิจารณาและการตดัสินใจทั้งหมดจะข้ึนอยูก่บัการเปรียบเทียบคุณภาพและเง่ือนไขต่างๆ ในขณะเดียวกนักค็  านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการด าเนินการเพือ่ประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยี ดงันี้  
 
3.2.      มาตรการชดใชค้า่เสยีหายแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีกรณีเกดิความเสยีหายอนัเกดิจากการกระท าอนัมชิอบ 

 

มาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายใน ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานตอ้งปฏบิตัติาม ดงันี้ 
 

• เลขานุการบรษิทัมหีน้าทีแ่จง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน และของคูส่มรส ตลอดจนบุตรที่
เป็นผูเ้ยาวใ์นบรษิทั และรายงานการเปลีย่นแปลงตามมาตรา 59 และขอ้ก าหนด แหง่การลงโทษตามมาตรา 275 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 

• บรษิทัฯ จะแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัทีค่รอบครองขอ้มลูภายในไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็น
สาระส าคญัก่อนการขายและซือ้หุน้ของบรษิทั รวมทัง้งบการเงนิของบรษิทั หากไมป่ฏบิตัติามจะถอืเป็นการฝ่าฝืน 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูบ้รหิารและพนักงาน 
 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนักรรมการและผูบ้ริหารไม่ใหน้ าขอ้มูลภายในไปใชโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมายเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ
ของผูอ่ื้นส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ดงัน้ี 

 

• ผูบ้รหิารและพนักงานตอ้งไมก่ระท าการอนัมุง่หมายแสวงหาผลประโยชน์หรอืยกัยอกทรพัยส์นิอนัเป็นทรพัยส์นิของ
บรษิทัหรอืของลูกคา้ของบรษิทัเป็นของตนเองหรอืเพื่อผูอ้ื่นซึง่ถอืวา่ขดักบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

• ผูบ้รหิารและพนักงานควรหลกีเลีย่งสถานการณ์หรอืกจิกรรมส่วนตวัและแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงนิทีอ่าจขดักบั
หน้าทีก่ารงานทีพ่วกเขาผกูพนัและมผีลกระทบต่อการคุม้ครองผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

• บริษทัจะหลีกเล่ียงการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบให้กบัผูบ้ริหารและพนกังาน ในกรณีท่ีการกระท าดงักล่าวอาจ
น าไปสู่สถานการณ์ท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัหรือของลูกคา้ของบริษทัฯ 

• ในกรณีทีผู่บ้รหิารและพนกังานเขา้รว่มกจิกรรมภายนอกหรอืด ารงต าแหน่งภายนอก เชน่ กรรมการ ทีป่รกึษา ผูแ้ทน 
หรอืพนกังานในองคก์รอื่น กจิกรรมหรอืต าแหน่งดงักล่าวตอ้งไมข่ดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม และจะไมท่ าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหายใดๆ และจะไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการปฏบิตัหิน้าที ่

• หา้มผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนเขา้รว่มหรอืด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่นทีด่ าเนินธุรกจิประเภทเดยีวกบัทีด่ าเนินการโดย
บรษิทัหรอืทีถ่อืวา่เป็นคูแ่ขง่ของบรษิทั หรอืผูท้ีธุ่รกจิอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

 
มาตรการป้องกนัความเสยีหายทีเ่กดิจากการละเมดิต่อพนักงานและครอบครวั 

 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้สีถานทีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีนและ/หรอืขอ้เสนอแนะจากพนกังานเพือ่เป็นชอ่งทางใหพ้นกังานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ
ปฏบิตังิานสามารถรอ้งเรยีนได ้
 
มาตรการป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดต่อลูกค้าและเจ้าหน้ี 
 
บรษิทัตดิต่อกบัลกูคา้ตามนโยบายลกูคา้สมัพนัธ ์ เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีเ่กดิจากการละเมดิลูกหนี้และเจา้หนี้ ฝ่ายบรหิารจะ
พจิารณาคุณสมบตัขิองลูกหนี้และเจา้หนี้ทุกรายก่อนท าธุรกรรมเพือ่หลกีเลีย่งปัญหาในอนาคต และในการด าเนินการดงักล่าว หลกั
ความซื่อสตัยส์ุจรติและเชือ่ถอืได ้
 
มาตรการป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดต่อผู้ถือหุ้น 
 
บรษิทัด าเนินการตามขัน้ตอนในการคุม้ครองและดแูลสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึสทิธใินการรบัขอ้มลู สทิธใินการเขา้รว่ม
ประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตนนอกเหนือกฎหมาย 
 
มาตรการป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดต่อท้องถ่ินสู่ชุมชนของแต่ละสถานประกอบการของบริษทั 
 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัความเสยีหายทีเ่กดิจากการละเมดิต่อชุมชนในพืน้ทีไ่ปจนถงึสถานประกอบการของบรษิทัแต่ละ
แหง่ โดยสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนโดยรอบ ตลอดจนใหค้วามชว่ยเหลอืและสนับสนุนเพือ่ส่งเสรมิการด ารงชวีติ 
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มาตรการป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดต่อหน่วยงานของรฐั 
 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัความเสยีหายทีเ่กดิจากการไมป่ฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
ฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ จะท าหน้าทีต่ดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานของบรษิทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ กบักฎหมาย 
 
มาตรการป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดผูส่้งมอบและผูร้บัเหมา 
 
บรษิทัฯไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัความเสยีหายทีเ่กดิจากการละเมดิต่อผูส้่งมอบและผูร้บัเหมา โดยบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูส้่งมอบและผูร้บัเหมาทัง้หมดของบรษิทั นอกจากนี้ ปฏบิตัติ่อผูส้่งมอบและผูร้บัเหมาทุกรายอยา่งเท่าเทยีม 
 
4.  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
 
บรษิทัฯมนีโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั รวมถงึขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูอื่นๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และ
โปรง่ใส ผา่นชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย และในลกัษณะทีย่ตุธิรรมและเชือ่ถอืได ้
 
4.1. การควบคมุภายในและการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
นโยบายของบรษิทัคอืการป้องกนัและขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยก าหนดใหธุ้รกรรมทัง้หมดทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นไปตามระเบยีบและขัน้ตอนทีก่ าหนดโดยบรษิทัและกฎหมายทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด 
 
บรษิทัจะด าเนินการเพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ แลว้แต่กรณี ไมด่ าเนินธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืแขง่ขนักบั
บรษิทั หรอืท าใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัลดลง หรอื เขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยผลประโยชน์อื่นทีอ่าจขดัแยง้กบั
ผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั แลว้แต่กรณี จะแจง้ใหบ้รษิทั
ทราบหากกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ถอืหุน้ในบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิคลา้ยกบัของบรษิทัหรอืของบรษิทั บรษิทัยอ่ย 
เพือ่ใหบ้รษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาวา่การถอืหุน้ดงักล่าวขดัแยง้กบัผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย
หรอืไม ่
 
4.2.  การเปิดเผยข้อมลู 
 
บรษิทัฯเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งผา่นทางตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทัในหวัขอ้ 
“ขอ้มลูส าหรบัผูล้งทุน” 
 
4.3.  รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 
 
บรษิทัฯก าหนดใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วกบัรายงานทางการเงนิ โดยใหแ้สดงควบคูไ่ปกบั
รายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี เนื้อหาดงักล่าวตอ้งตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัการบญัช ี และรายงานทางการเงนิตอ้ง
ประกอบดว้ยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัช ี รายงานดงักล่าวจะตอ้งมลีายเซน็ของประธานกรรมการ
บรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการ 
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4.4.  การเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
 
บรษิทัจะเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวนครัง้การประชุม และจ านวนครัง้ที่
กรรมการแต่ละคนเขา้ประชุมในปีทีผ่า่นๆ มา ตลอดจนขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั หน้าทีใ่นรายงาน
ประจ าปี 
 
5.    ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 
บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัของการเลอืกกรรมการทีม่คีวามเป็นผูน้ า มวีสิยัทศัน์ และมปีระสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ และมี
ความเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพือ่ผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม บรษิทัยงัเลง็เหน็ถงึความส าคญัในการแยก
บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนก ากบัดแูลระบบงานใหม้ัน่ใจวา่กจิกรรมต่างๆ ของ
บรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทางจรยิธรรม 
 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ รวมถงึความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยมนีโยบายที่
ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องนี้ ดงันี้ 
 
5.1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

• บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัความโปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นการท างาน ดงันัน้ ประธานกรรมการบรษิทัจงึไมใ่ชผู่ด้ ารง
ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดอ้นุมตัคิ านิยามกรรมการอสิระตาม
หลกัเกณฑแ์ละค าจ ากดัความทีค่ณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

• บรษิทัไดก้ าหนดขัน้ตอนการคดัเลอืกกรรมการอย่างเป็นทางการ โดยยดึหลกัความโปรง่ใสและปราศจากอทิธพิลจากฝ่าย
บรหิารหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจ กล่าวคอื คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมหีน้าทีส่รรหาบุคคลเพือ่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีเ่หมาะสมตามวุฒกิารศกึษา ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างาน เป็นตน้ 
โดยบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม ่ มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด ผูส้มคัรจะไดร้บัการคดัเลอืกตาม
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของต าแหน่งกรรมการของบรษิทั และ/หรอื กรรมการทีเ่ป็นกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เมือ่ได้
คดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมส าหรบัการเป็นกรรมการแลว้ ใหเ้สนอชือ่บุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

• บรษิทัฯ ก าหนดใหเ้ปิดเผยรายชือ่กรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยตอ้งเปิดเผยรายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่
กรรมการ ต าแหน่ง อาย ุวุฒกิารศกึษา สดัส่วนการถอืหุน้ และความสมัพนัธก์บัผู้บรหิารผา่นชอ่งทางต่างๆ รวมทัง้รายงาน
ประจ าปีและเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

• กรรมการบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหมจ่ากทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ 

• คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งน้อยสามคน ซึง่รวมกนัแลว้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด กรรมการอสิระของบรษิทัตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการก าหนด และ
ขอ้ก าหนดดงักล่าวตอ้งไมเ่ขม้งวดน้อยกวา่ทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

• บรษิทัฯ จะแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพือ่ท าหน้าทีต่่างๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด เชน่เดยีวกบัทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั  
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5.2   ภาวะผูน้ าและวิสยัทศัน์ 
 

• คณะกรรมการบรษิทัจะแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นผูน้ าและมวีสิยัทศัน์และเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สงูสุดของ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม บรษิทัจงึไดแ้ยกบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน โดยฝ่าย
จดัการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการรบัขอ้มลูต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัการพจิารณาในขณะทีค่ณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการ
ตดัสนิใจในเรื่องดงักล่าว  

• บรษิทัฯ หวงัวา่ธุรกจิของบรษิทัจะมเีสถยีรภาพและประสบความส าเรจ็ในระยะยาว จงึไดป้ระสานงานกบัฝ่ายจดัการเพื่อ
พจิารณา ทบทวน และสรา้งวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดจนเป้าหมายในแผน
ธุรกจิ และงบการเงนิโดยค านึงถงึมลูคา่ทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึน้สงูสุดและความมัน่คงในระยะยาวของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีก่ ากบัดแูลและตดิตามการบรหิารงานของฝ่ายจดัการใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกจิอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

• คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิการก ากบัดแูลกจิการภายในองคก์ร คณะกรรมการบรษิทัจงึเป็นผูน้ าในการก าหนดแนว
ทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี จรรยาบรรณ มาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัริายการระหวา่งกนักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัหรอื
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และแบ่งขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานอยา่งชดัเจน ผูถ้อืหุน้จากคณะกรรมการบรษิทัและ
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัจากฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพือ่สรา้งดุลอ านาจและ
ตรวจสอบการตรวจสอบรว่มกนัอยา่งเป็นอสิระ 

 
5.3   ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 

• บรษิทัฯ จะพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูถ้อืหุน้ กรรมการ และฝ่าย
จดัการดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัย ์ มเีหตุผล และความเป็นอสิระภายใตก้รอบจรยิธรรมทีด่ ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลู
ทัง้หมดโดยครบถว้น โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดโดยรวมของบรษิทัเป็นล าดบัแรก และจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ
ขัน้ตอนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเครง่ครดั คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะใหค้วามเหน็ตามความจ าเป็นและเหมาะสมส าหรบัรายการระหวา่งกนันัน้ ๆ 

• บรษิทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนุมตัริายการระหวา่งกนักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ โดยหา้มมใิหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้ม พจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าว และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
รว่มพจิารณาและแสดงความคดิเหน็ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพือ่ประโยชน์สงูสุดของบรษิทั ขอ้มลูเกีย่วกบัรายการ
ระหวา่งกนัจะตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในรายงานประจ าปี 
 

5.4   จริยธรรมทางธรุกิจ 
 

• บรษิทัฯ จะตดิตามและก ากบัดแูลการด าเนินธุรกจิและการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน และยดึถอืหลกั
คุณธรรมและจรยิธรรมเพิม่เตมิจากกฎเกณฑข์องบรษิทัและกฎหมายทีบ่งัคบัใช้ 

• นโยบายของบรษิทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัหลกีเลีย่งหรอืงดเวน้จากการขายและการซื้อ
หลกัทรพัยข์องบรษิทัภายในระยะเวลาหนึ่งเดอืนก่อนการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่อสาธารณชนทัว่ไป ซึง่อาจมผีลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรพัย ์หลกัทรพัยข์องบรษิทั เชน่ ขอ้มลูทางการเงนิ 
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5.5 การเข้าร่วมหรือแยกต าแหน่งเพื่อสร้างสมดลุของอ านาจท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
 

• บรษิทัไดก้ าหนดและแยกขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนี้ บรษิทัยงัก าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิทัไมใ่ชผู่ด้ ารงต าแหน่งประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และตอ้งไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัฝ่ายจดัการ เพื่อป้องกนัไมใ่หผู้บ้รหิารมอี านาจ
ไมจ่ ากดัและ สามารถตรวจสอบและสรา้งสมดุลในการจดัการงานได ้
 

5.6   คณะอนุกรรมการ 
 

• คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยเพือ่ชว่ยคณะกรรมการบรษิทัในการศกึษารายละเอยีดที่
เกีย่วขอ้ง ตดิตามและก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน รวมทัง้กลัน่กรองเรือ่งทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน 
 

5.7.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 

• คณะกรรมการมหีน้าทีพ่จิารณาอนุมตัปิระเดน็ส าคญัเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินธุรกจิ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ าหนด รวมทัง้งบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธภิาพ 

• คณะกรรมการบรษิทัไดใ้ชดุ้ลยพนิิจอยา่งรอบคอบในการพจิารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนการท ารายการที่
เกีย่วโยงกนัทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั โดยถอืวา่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

• คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีร่ว่มกนัพจิารณางบการเงนิประจ าปีและรายไตรมาสและขอ้มลูทาง
การเงนิในรายงานประจ าปีและรว่มกนัประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในการเปิดเผยขอ้มลูต่อ
ผูล้งทุน 

• คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีร่ว่มกนัพจิารณาก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
เพือ่น าไปใชท้ัว่ทัง้องคก์ร โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการดแูลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวและรายงานประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อคณะกรรมการบรษิทั ของกรรมการและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการบรษิทัจะดแูล
ใหม้กีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และในกรณีทีร่ะดบัความเสีย่ง
มกีารเปลีย่นแปลง และจะใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและผดิปกตดิว้ย การท าธุรกรรม 
 

 5.8   การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

• คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ และใหจ้ดัการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และระเบยีบและขอ้บงัคบัทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด ประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม จะสง่เสรมิการใชดุ้ลยพนิิจอยา่งรอบคอบ
และจะใหเ้วลาฝ่ายบรหิารอยา่งเพยีงพอในการเสนอเรือ่งเพือ่พจิารณา รวมทัง้ใหก้รรมการอภปิรายอยา่งรอบคอบ ปัญหา
วสัดุ ประธานจะจดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมแต่ละครัง้เพือ่ใหก้รรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบได ้
กรรมการมหีน้าทีต่อ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ เวน้แต่เป็นกรณีพเิศษ 
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• บรษิทัฯ ก าหนดใหฝ่้ายจดัการจดัท าและส่งรายงานผลการปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ า เพือ่ให้
คณะกรรมการสามารถก ากบัดแูล ควบคุม และก ากบัดแูลการปฏบิตังิานได้อยา่งต่อเนื่องและรวดเรว็ โดยผูบ้รหิาร 

• คณะกรรมการบรษิทัอาจเชญิผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหข้อ้มลูเพิม่เตมิใน
เรือ่งทีอ่ภปิราย 

• เลขานุการคณะกรรมการตอ้งจดัตารางการประชุมส าหรบัปีถดัไปก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัในปีต่อไป เพื่อแจง้ให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบล่วงหน้าและ เพือ่จะไดว้างแผนล่วงหน้าและจดัสรรเวลาในการเขา้รว่มประชุมดงักล่าวไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

• ในการก าหนดจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาความเหมาะสมตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรษิทั เลขานุการบรษิทัจะจดัท าระเบยีบวาระการประชุมสามญัประจ าปีโดยระบุเรือ่งทีจ่ะพจิารณาในการ
ประชุมแต่ละครัง้เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบรายละเอยีดต่างๆ เพือ่พจิารณาล่วงหน้า 

• ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละครัง้ เลขานุการบรษิทัจะส่งเอกสารการประชุมใหก้รรมการพจิารณาล่วงหน้า
พรอ้มทัง้เอกสารประกอบและขอ้มลูประกอบการประชุม 

• การประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัและพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
อยา่งเครง่ครดั กรรมการทุกคนจะมโีอกาสอภปิรายประเดน็ส าคญัอยา่งเท่าเทยีมกนั และเลขานุการคณะกรรมการจะเขา้รว่ม
ประชุมและบนัทกึรายงานการประชุม รวมทัง้ค าถามและขอ้เสนอแนะต่างๆ ของกรรมการ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เรือ่งทีอ่ภปิราย
สามารถตดิตามตรวจสอบได ้โดยกรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

• ประธานกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอในการน าเสนอขอ้มลูทีฝ่่ายจดัการใหม้า และให้
กรรมการทุกคนอภปิรายประเดน็ส าคญัดว้ยความรอบคอบ ประธานกรรมการจะส่งเสรมิใหก้รรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมใชดุ้ลย
พนิิจอยา่งรอบคอบและสอบถามทีป่ระชุมวา่มคี าถามเพิม่เตมิหรอืความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวาระทีก่ าลงัพจิารณา
หรอืไม ่
 

5.9.   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

• คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ ทัง้นี้ ใน
การพจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัจะเปรยีบเทยีบมาตรฐานเกีย่วกบัการจ่ายคา่ตอบแทนใน
บรษิทัทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนั และพจิารณาตามมาตรฐานทีเ่ป็นธรรม โดยจะพจิารณาถงึประสบการณ์ ภาระผกูพนั 
หน้าที ่ ขอบเขตของบทบาท ตลอดจนความรบัผดิชอบและความรบัผดิชอบ รวมถงึผลประโยชน์ทีบ่รษิทัจะไดร้บัจาก
กรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่เตมิควรไดร้บัคา่ตอบแทนทีส่งูขึน้ตามความ
เหมาะสม 

• คา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยจะ
พจิารณาเป็นผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทั การก าหนดเงนิเดอืน โบนสั และสิง่จงูใจในระยะยาว ใหส้อดคลอ้งกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัและของผูบ้รหิารแต่ละคน 
 

5.10.   นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

• การด าเนินธรุกิจอย่างเป็นธรรม 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกจิภายใตก้รอบการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมและเทีย่งตรงตามกฎหมายและระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง และไดก้ าหนดแนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ บรษิทัจะตอ้ง 
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ส่งเสรมิใหพ้นกังานตระหนกัถงึความส าคญัของการปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้และหลกัการแขง่ขนัอยา่งเป็น
ธรรม 
 
สนับสนุนนโยบายสาธารณะต่างๆ ทีส่่งเสรมิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม และ 
 
ด าเนินการในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดการแขง่ขนัรวมทัง้รว่มมอืกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั 
 

• การต่อต้านการทุจริต 
บรษิทัฯ พยายามด าเนินธุรกจิดว้ยความโปรง่ใส โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีและค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
ประการ ไดก้ าหนดแนวทางการต่อตา้นการทุจรติและสนับสนุนกจิกรรมทีส่่งเสรมิและสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารและพนกังาน
ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 
 
บรษิทัฯ ตอ้งปลูกฝังแนวทางปฏบิตั ิคา่นิยม และมมุมองทีถู่กตอ้งภายในพนักงานเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั
อยา่งตรงไปตรงมา 
 
บรษิทัฯ ตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบควบคุมภายในมปีระสทิธภิาพ การตรวจสอบและความสมดุลของ
อ านาจมคีวามเหมาะสม 
 
หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทักระท าการใด ๆ ทีถ่อืวา่เป็นการเรยีกรอ้งหรอืรบัทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์
อื่นใดโดยนยัเป็นแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืละเวน้จากการประพฤตมิชิอบ 
 
 
หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทักระท าการใด ๆ ทีถ่อืเป็นการเสนอทรพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื่นใดโดยนยั
เป็นแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืละเวน้จากการประพฤตมิชิอบ 
 

ข. แนวปฏิบติัและนโยบายจรรยาบรรณ 
 

1. นโยบายควบคมุและป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

บรษิทัฯ มนีโยบายด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ใจกวา้ง โปรง่ใส และเป็นธรรม กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ
บรษิทัตอ้งไมป่ระกอบธุรกจิทีเ่ป็นการแขง่ขนักบับรษิทั หรอืท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อาจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้กบัผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทั คณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขัน้ตอนการเปิดเผยรายการเกี่ยว
โยงกนัตามกฎหมายและหน่วยงานก ากบัดแูลอยา่งเครง่ครดั 
 
อยา่งไรกต็าม หากเกดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ รายการดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไปตามที่
คณะกรรมการก าหนดและอนุมตั ิ โดยตัง้อยู่บนความโปรง่ใสและเป็นธรรมในลกัษณะเดยีวกบัรายการทัว่ไปทีท่ ากบับุคคลภายนอก 
โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของ บรษิทั. ฝ่ายใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าธุรกรรมทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้นจะตอ้งไมม่สี่วนร่วมในการ
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พจิารณาและอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าว หากรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดทางการคา้ทัว่ไปทีไ่ดร้บัอนุมตัอิาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้กบัผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบรายการดงักล่าวและรวมความเหน็ต่อ
คณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัแิลว้แต่กรณี 
 
เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสในการท าธุรกรรมทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผู้ทีเ่กีย่วขอ้งในระหวา่งปี กรรมการหรอื
ผูบ้รหิารดงักล่าวตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้ โดยระบุขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกัษณะของสญัญาดงักล่าว ชือ่คูส่ญัญา และ
ผลประโยชน์ส่วนตวัในสญัญาดงักล่าว  
 
2. กฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ระเบยีบ ก.ล.ต.* ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยต์อ้งไมม่สี่วนไดเ้สยีทีอ่าจขดัแยง้กบั
ผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทั เวน้แต่บรษิทัผูอ้อกบตัรสามารถแสดงใหเ้หน็วา่ไดน้ ากลไกทีร่บัรองไดว้า่ฝ่ายบรหิารของ บรษิทัจะ
เป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม 
 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่และบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยป์ระกอบธุรกจิคลา้ยคลงึกนั ก.ล.ต. จะก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้รายใหญ่ท าสญัญา
กบับรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยเ์พื่อรบัรองวา่จะไมแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของ บรษิทัผูอ้อกบตัร 
 
มกีรณีตวัอยา่งทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่ท าสญัญากบับรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยเ์พือ่รบัรองว่าจะไมแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 
 
3. จรรยาบรรณ 

 
• จรรยาบรรณทางธรุกิจ 

 
บรษิทัฯตอ้งปฏบิตัตินดว้ยความรบัผดิชอบ โปรง่ใส ซื่อสตัย ์และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั โดยปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อ

แต่ละกลุ่มต่อไปนี้ 
 
1. ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุน 

 
บรษิทัตอ้งจดัใหม้ผีลการด าเนินงานทีด่เีพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่แีก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุน 
 
2. ลูกคา้ 

 
บรษิทัตอ้งจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่รีาคาสมเหตุสมผลและมคีุณภาพสงูซึง่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 
3. พนัธมติรทางธุรกจิและเจา้หนี้ 
 
บรษิทัตอ้งด าเนินงานบนพืน้ฐานของการสนับสนุนอยา่งยตุธิรรมและรว่มกนั 
4. คูแ่ขง่ 
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บรษิทัตอ้งด าเนินการบนพืน้ฐานของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
 
5. พนกังาน 

 
บรษิทัฯ ตอ้งจดัใหม้พีนกังานทีม่มีาตรฐานการครองชพีทีด่ ีคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ทีแ่ขง่ขนัได ้ โอกาสในการกา้วหน้า
ในอาชพีและสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและถูกสขุอนามยั 
 
6. รฐับาล 

 
บรษิทัฯ ตอ้งท างานเพือ่ส่งเสรมิความเจรญิรุง่เรอืงและความกา้วหน้าของประเทศ โดยปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้ง และสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินธุรกจิทัว่ไป 
 
7. ชุมชนและสงัคม 

 
บรษิทัตอ้งมสี่วนรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม และพจิารณาผลกระทบของการด าเนินงานทีม่ตี่อทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
 
บรษิทัจะมุง่สรา้งสมดุลทีเ่หมาะสมระหวา่งความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ และใหก้ารพจิารณาอยา่งเท่าเทยีม 
 

• จรรยาบรรณของกรรมการบริษทั 
 
1. กรรมการบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามเจตนารมณ์ของบรษิทัในการด าเนินธุรกจิทีด่แีละยดึมัน่ในจรรยาบรรณทีบ่รษิทั

ก าหนด 
2. กรรมการบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตขิองทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 
3. กรรมการบรษิทัตอ้งอุทศิเวลาและความรู ้ ความสามารถ และทกัษะการบรหิารทัง้หมดอยา่งเพยีงพอ ในการปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหส้ าเรจ็ เพือ่ความเจรญิรุง่เรอืงและความมัน่คงของบรษิทัและผลตอบแทนทีด่ี 
4. กรรมการบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และดว้ยความหว่งใยในผลประโยชน์ของผูม้สี่วนได้

ส่วนเสยี และตอ้งปฏบิตัติ่อทุกกลุ่มอยา่งเป็นธรรมและรอบคอบทีสุ่ด 
5. กรรมการบรษิทัตอ้งไมใ่ชต้ าแหน่งเพื่อหาก าไรโดยมชิอบ ไมเ่ปิดเผยความลบัของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก ตอ้งไม่

แสวงหาผลก าไรใหต้นเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัตนโดยใชข้อ้มลูทีย่งัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ และตอ้งไมก่ระท าการใดๆ 
ส่งผลใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 



บรษัิท องิเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั มหำชน 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2564/65 (56-1 One Report) 

Attachment 5 – Page 15 
 

• จรรยาบรรณส าหรบัผูบ้ริหาร 
 
1. ผูบ้รหิารของบรษิทัจะตอ้งด าเนินการบรษิทัดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและเอาใจใสผ่ลประโยชน์ของบรษิทั โดยรว่มกนั

ด าเนินการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของบรษิทัตามหลกัจรยิธรรมทางธุรกจิเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายและ
เป้าหมายของบรษิทั 

2. ผูบ้รหิารของบรษิทัจะท างานรว่มกนัเพือ่เพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพการท างานของพนกังานทุกคน จดัใหม้ี
สวสัดกิารทีเ่หมาะสม จรงิใจ และเคารพในสทิธแิละความคดิเหน็ของพนกังาน 

3. ผูบ้รหิารของบรษิทัตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ โดยเป็นแบบอยา่งใหก้บัพนักงาน
ทุกคน สรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีส่นบัสนุนการยดึมัน่ในจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิ และมุง่เป้าไปที่
การป้องกนัการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณและจรรยาบรรณทางธุรกจิ ของความประพฤต ิ

 
• จรรยาบรรณส าหรบัพนักงาน 

 
1. เคารพในองคก์ร 

พนกังานตอ้งรว่มกนัเสรมิสรา้งและรกัษาเกยีรตขิองบรษิทัในดา้นทศันคตแิละพฤตกิรรม พนกังานทีด่ตีอ้งแสดงความ
ภาคภมูใิจในบรษิทั ปกป้อง รกัษาเกยีรต ิและช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์สาธารณะ 
 

2. ความภกัดแีละซื่อสตัย ์
พนกังานตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ พวกเขาตอ้งไมแ่สวงหาคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชน์จากภายนอก 
หรอืใชต้ าแหน่งของตนในบรษิทัเพือ่ผลประโยชน์ของตนเอง หรอืของครอบครวั ญาต ิหรอืบุคคลอื่น 
 

3.  มคีวามขยนัหมัน่เพยีร 
พนกังานตอ้งปฏบิตังิานทีต่นรบัผดิชอบดว้ยความระมดัระวงัและความขยนัหมัน่เพยีร พวกเขาตอ้งอุทศิตนใหก้บังาน
ของบรษิทัอยา่งเตม็ความสามารถและมุง่มัน่เพื่อความส าเรจ็ในการท างานและความดขีองบรษิทั 
 

4.  มวีนิยั 
พนกังานตอ้งปฏบิตัติามนโยบาย ระเบยีบ ค าสัง่ กฎเกณฑ ์และวฒันธรรมองคก์รทีด่ขีองบรษิทั และตอ้งเรยีนรูน้โยบาย 
ระเบยีบ ค าสัง่ และระเบยีบดงักล่าวอยา่งชดัเจนเพือ่น าไปปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้ง 
 

5. รกัษาความลบั 
พนกังานตอ้งเกบ็ขอ้มลูองคก์รไวเ้ป็นความลบัและไมเ่ปิดเผยหรอืใชข้อ้มลูใด ๆ เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืของผูอ้ื่น
โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากผูม้อี านาจ การยกเวน้จากขอ้หา้มนี้เป็นขอ้มลูที่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยในการด าเนินธุรกจิ
ตามปกตหิรอืไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ 
 

6. ใชแ้ละปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทั 
พนกังานตอ้งใชแ้ละปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทัเพือ่ประโยชน์สงูสุดของบรษิทั ไมใ่ชเ่พือ่ประโยชน์ส่วนตวัหรอืของผูอ้ื่น 
ทรพัยส์นิทัง้หมดตอ้งไดร้บัการบ ารุงรกัษาใหอ้ยูใ่นสภาพดเีพือ่ประโยชน์ในการใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพและระยะ
ยาว 
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7. ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 

พนกังานตอ้งไมเ่ขา้รว่มในกจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั หรอืส่งผลใหส้ญูเสยีหรอืลด
ผลประโยชน์ใหก้บับรษิทั หรอืหาทางแบ่งปันผลประโยชน์ของบรษิทั เชน่ 

 
➢ การด าเนินธุรกจิหรอืกจิกรรมใด ๆ ทีแ่ขง่ขนัโดยตรงหรอืโดยออ้มกบักจิกรรมของบรษิทั 
➢ ด าเนินธุรกจิหรอืกจิกรรมใดๆ ทีข่ายสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บับรษิทั รบังานตามสญัญาจากบรษิทั หรอือาจถอืเป็น

ตวัแทนของบุคคลหรอืองคก์รใด ๆ ทีข่ายสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บับรษิทั หรอืรบังานตามสญัญาจากบรษิทั 
➢ การมสี่วนไดเ้สยีทางการเงนิหรอืถอืหุน้หรอืส่วนไดเ้สยีในธุรกจิใด ๆ ทีแ่ขง่ขนักบับรษิทั หรอืมกีารท าธุรกรรมใดๆ 

กบับรษิทั เชน่ ลูกคา้ ตวัแทนขาย ผูร้บัเหมา หรอืซพัพลายเออรข์องสนิคา้หรอืบรกิาร โดยใหส้่วนไดเ้สยีหรอืหุน้
ดงักล่าว ซึง่อาจไดร้บัผลกระทบจากคา่คอมมชิชัน่หรอืการละเลยของพนกังานในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามปกตขิอง
พนกังานในบรษิทั 

 
8. การรบัของขวญั 
 

พนกังานตอ้งไมร่บัของขวญัและ/หรอืของทีม่รีาคาแพงผดิปกตใินงานหรอืงานสงัสรรคใ์ดๆ จากผูท้ีท่ าธุรกจิกบับรษิทั
หรอืใครกต็ามทีอ่าจไดร้บัประโยชน์จากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามปกต ิหากของขวญัดงักล่าวไดร้บัการยอมรบั เพยีงเพื่อจะ
คน้พบในภายหลงัว่ามลูคา่ของของขวญันัน้ถอืวา่ผดิปกต ิ ผูร้บัจะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบขอ้เทจ็จรงิและรอผลที่
จะตามมาตามทีเ่หน็สมควร 
 

9. พฤตกิรรมส่วนตวั 
 

พนกังานตอ้งประพฤตตินใหเ้หมาะสมกบัตวัแทนของบรษิทัทัง้ในดา้นพฤตกิรรม กริยิา ประเภทของเครือ่งแต่งกาย 
ลกัษณะนิสยั และทศันคต ิ พนกังานตอ้งไมป่ระพฤตตินในทางเสือ่มเสยีต่อตนเองหรอืบรษิทั พวกเขาตอ้งพยายาม
พฒันาความรูค้วามสามารถในลกัษณะทีเ่พิม่มลูคา่งานและส่งเสรมิความเจรญิรุง่เรอืงของบรษิทัใหม้ากขึน้  

10. ความประพฤตขิองผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

พนกังานทีม่ตี าแหน่งสงูกวา่ตอ้งท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ผูท้ีอ่ยูภ่ายใตต้นในแงข่องพฤตกิรรม การ
พฒันาขวญัก าลงัใจ การรบัฟังความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และปกป้องพวกเขาดว้ยความเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล พนกังานทีเ่ป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งรบัฟังและเชือ่ฟังผูบ้งัคบับญัชาของตนในสิง่ทีเ่ป็นไปตามระเบยีบ
วนิยัและขอ้บงัคบัของบรษิทั พวกเขาตอ้งไมแ่สดงท่าทแีขง็กรา้ว กา้วรา้ว หรอืเป็นปรปักษ์กบัผูบ้งัคบับญัชา แต่ให้
เคารพผูบ้งัคบับญัชาและปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องเวลาและสถานที ่
 

11. การใชส้ทิธทิางสงัคมและการเมอืง 
 

พนกังานมอีสิระทีจ่ะมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม แต่ตอ้งหลกีเลีย่งกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมาย ผดิศลีธรรม ไมเ่หมาะสม 
หรอืไมเ่กดิผล หรอืเป็นอนัตรายต่อสงัคม พวกเขาตอ้งปกป้องศกัดิศ์รขีองตนเองและดแูลใหจุ้ดยนืของบรษิทัในชุมชน
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และสงัคมไมบ่กพร่องจากการกระท าของตน พนกังานมอีสิระในการใชส้ทิธทิางการเมอืงของตน เชน่ การออกเสยีง
ลงคะแนนในการเลอืกตัง้และการเขา้รว่มในพรรคการเมอืง แต่จะตอ้งไมด่ าเนินการใดๆ เพือ่ส่งเสรมิความเขา้ใจวา่
บรษิทัมสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืสนับสนุนพรรคการเมอืงใดๆ 

 
4.    แนวทางป้องกนัการทุจริตและกิจกรรมท่ีไม่ปกติ 

 
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิเพือ่เป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ในการป้องกนัการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่และกจิกรรมทีไ่มป่กต ิดงันี้ 
 
4.1. การปฏิบติัต่อทรพัยสิ์นและผลประโยชน์ของบริษทั 

เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังานในการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัอยา่งประหยดัและใชป้ระโยชน์สงูสุด 
และดแูลไมใ่หเ้กดิความเสยีหายหรอืสญูหายต่อทรพัยส์นิ 
 

4.2. เอกสาร 
การจดัเตรยีมขอ้มลูและเอกสารของบรษิทัจะตอ้งด าเนินการอยา่งระมดัระวงั สุจรติ และเอกสาร จดหมาย หรอืรายงานใด ๆ 
ของบรษิทัจะไมถู่กปลอมแปลง การยืน่เอกสารตอ้งท าอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นระบบ เพือ่ความสะดวกในการใชง้าน 
ตอ้งก าหนดระยะเวลาในการจดัเกบ็และความรอบคอบในการจดัเกบ็จะขึน้อยูก่บัระดบัการรกัษาความลบัของเอกสาร 
 

4.3. การให้และรบัผลประโยชน์เป็นแรงจงูใจ 
หา้มผูบ้รหิารและพนกังานรอ้งขอหรอืรบัผลประโยชน์จากคูค่า้และบุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั 
 
หา้มผูบ้รหิารและพนกังานใหผ้ลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อจงูใจใหก้ระท าการอนัมชิอบ 
 

4.4. ของขวญัและความบนัเทิง 
ผูบ้รหิารและพนักงานควรหลกีเลีย่งการเลีย้งรบัรอง เสนอหรอืรบัของขวญัและ/หรอืของขวญัจากบุคคลทีท่ าธุรกจิกบับรษิทั 
ยกเวน้ในโอกาสพเิศษและตามมลูคา่ทีเ่หมาะสมซึง่การเสนอหรอืการยอมรบัดงักล่าวไมก่่อใหเ้กดิภาระผกูพนัทางธุรกจิใดๆ 
 

4.5. การติดตามและการลงโทษ 
พนกังานทุกคนตอ้งตดิตามการปฏบิตังิานของหน่วยงานของตน หากพบเหตุฉ้อโกงในหน่วยงาน ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชา 
ชอ่งทางอื่นตามความเหมาะสม หรอืฝ่ายตรวจสอบภายในทนัท ี
 
พนกังานทีม่สี่วนรว่มในกจิกรรมฉ้อโกงไมว่า่กรณีใด ๆ จะถูกลงโทษอยา่งรุนแรง 
  

5. การควบคมุและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนั และหา้มไมใ่หก้รรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งท า
ธุรกรรมเกีย่วกบัหุน้ทีไ่มสุ่จรติเพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น คณะกรรมการจงึมนีโยบายควบคุมการใชข้อ้มูลภายในและ
ธุรกรรมบน หุน้ของบรษิทั 
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• การควบคุมการใชข้อ้มลูภายใน: กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนตอ้งไมซ่ือ้หรอืขายหรอืเสนอซือ้หรอืขายหุน้ของ
บรษิทั หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นกระท าการดงักล่าว โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทัทีอ่าจสง่ผลกระทบอยา่งมสีาระส าคญัต่อ 
ราคาหุน้แต่ยงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ โดยขอ้มลูดงักล่าวไดร้บัการยอมรบัในฐานะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ขอ้มลู
ดงักล่าวจะไมถู่กน ามาใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานตอ้งปฏบิตัติามและ
ปฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัการปกป้องและการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเครง่ครดั 

• การซือ้ขายและการถอืหุน้ของบรษิทั: กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัอาจลงทุนในหุน้ของบรษิทั อยา่งไรกต็าม 
เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บุคลากรเหล่านี้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) ที่
รบัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ จะตอ้งไมซ่ื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหุน้หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นเขา้ซือ้ หรอืขายหรอืเสนอ
ซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทัในชว่งหนึ่งเดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิของบรษิทัต่อสาธารณะหรอืขอ้มลูอื่นใดทีอ่าจมี
ผลกระทบอยา่งมสีาระส าคญัต่อราคาหุน้ของบรษิทั ไมส่ามารถซือ้ขายหุน้ของบรษิทัไดจ้นกว่าจะพน้ชว่งเวลา 24 ชัว่โมงจาก
การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวสู่สาธารณะ ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน รวมทัง้คูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหุน้ของบรษิทั ใหจ้ดัท าและเปิดเผยรายงานการถอืหุน้และการเปลี่ยนแปลงการถอืหุน้ของตน
ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตาม กฎและขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช้ 

• การใชข้อ้มลูภายใน: บรษิทัหา้มไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน และสมาชกิในครอบครวัของตนเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ 
ของบรษิทัทีอ่าจสง่ผลกระทบอยา่งมสีาระส าคญัต่อราคาหุน้ของบรษิทั ประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น 

• การเปิดเผยขอ้มลูการถอืหุน้ของบรษิทั: เลขานุการบรษิทัตอ้งจดัท ารายงานการถอืหุน้ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

• การลงโทษ: หากกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานคนใดของบรษิทั ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัการใชข้อ้มลู
ภายในของบรษิทั จะถอืวา่มคีวามผดิฐานฝ่าฝืนกฎระเบยีบของบรษิทั และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 


