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ประกาศเจตนารมณ์ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 
 

 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน(  (บริษัทฯ( มี
ความมุ่งมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม โดยมีเจตนารมณ์
ในการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของธรรมาภิบาล มีความรบัผิดชอบ
ต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย และมุ่งพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน 
 

 เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติให้กรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรม ซึ่ง
อา้งอิงแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และหลกัเกณฑก์ารส ารวจโครงการส ารวจการก ากบั
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies -CGR( ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  และประกาศใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกท่านยึดถือปฏิบติัในการด าเนินงานและยงัสง่เสริม
สนบัสนุน บริษัทในเครือ ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป ใหน้ าคู่มือหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรม ไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจ โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ 
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลที่องคก์ารชั้นน า
ควรปฏิบติั 

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุท่านจะใหค้วามรว่มมือที่ดี ในการศกึษาคู่มือการก ากับ
ดูแลกิจการและจริยธรรม และน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ขับเคลื่อนองคก์รให้บรรลุเป้าหมายและสรา้งความมั่นคง ยั่งยืน
เจรญิกา้วหนา้ต่อไป 
 

 

นายแพทย์บญุ   วนาสนิ 

ประธานกรรมการ 

นายเฉลิมกุล  อภิบณุโยภาส 

ประธานคณะกรรมการการก ากบัดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
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วิสัยทัศน ์

เสรมิสรา้งคณุภาพชีวิต พรอ้มอยู่เคียงขา้ง เป็นผูด้แูลสขุภาพท่ีทกุคนไวว้างใจ 

 
พันธกิจ 

• ใหบ้ริการดูแลสขุภาพอย่างเขา้ใจผูใ้ชบ้ริการ พรอ้มทัง้นวตักรรม ในราคาที่เหมาะสม ส าหรบัทุกคนและทกุความ
ตอ้งการ 

• ทีมงานมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ พรอ้มดว้ยความเชี่ยวชาญ และบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อประโยชน์
สงูสดุส าหรบัทกุคน 

 
คุณค่าของแบรนด ์

TREASURE LIVES ใหค้ณุค่ากบัทกุชีวิต และมุ่งมั่นท่ีจะใหก้ารดแูลทกุคนอย่างดีที่สดุ โดยไม่แบ่งแยกหรือจ ากัด
เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

HONEST เรายืนหยดัในหลกัของความสจุริตและโปร่งใส น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละใหบ้ริการตามความ
จ าเป็นรักษา และตามความตอ้งการ อีกทั้งยังด าเนินงานดว้ยความอ่อนนอ้มและเคารพ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

OPTIMISTIC เรามองโลกดว้ยทศันคติเชิงบวก มุ่งหาหนทางใหม่ๆ เพื่อพฒันาการใหบ้รกิารและการด าเนนิ
ธุรกิจใหด้ียิ่งขึน้ 

NURTURING คนคือทรัพยากรที่ส  าคัญยิ่ง เราจึงดูแลและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นผู้ให้บริการด้าน
สขุภาพอย่างมืออาชีพที่ดีที่สดุส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร 

 
หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนที่จะตอ้ง
รับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อก าหนดที่มีอยู่ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมพัฒนา ให้ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องนีแ้ก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัท ยงัก าหนดใหผู้บ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรบัผิดชอบและถือเป็นเรื่องส าคญัในการส่งเสริมใหพ้นกังาน
ภายใตก้ารบังคับบญัชาใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมของบริษัทฯ อย่าง
เครง่ครดั  

คณะกรรมการบริษัท ไม่พึงปรารถนาใหเ้กิดการกระท าใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานผูใ้ดกระท าผิดจรยิธรรมที่ก าหนดไว ้บรษิัทฯ จะพิจารณาด าเนินการตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  

 

ทั้งนี ้หากพบการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการก ากับดูแลกิจการ ใหแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนไปยังช่องทางต่างๆ 
ตามที่ระบไุวใ้นมาตรการการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้
แจง้เบาะแสเพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้กล่าวหาดงักล่าว (รายละเอียดตามมาตรการการ
รอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส( 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

บรษิัทฯ มีความมุ่งมั่น ในการสรา้งความน่าเชื่อใหก้บัผูล้งทนุ และผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียต่อการด าเนินธุรกิจ เพิ่มมลูค่าของ
องคก์รและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดว้ยการบริหารจัดการธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการอนัเป็นสากล และเป็นคุณค่าพืน้ฐานขององคก์รชัน้น า ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบตัิงานดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและรบัผิดชอบอย่าง
เต็มความสามารถ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ  

2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัร่วมกับผูบ้ริหารในการก าหนดวิสยัทศัน ์กลยุทธ ์นโยบาย และแผนงานที่
ส าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้การจดัโครงสรา้งการบริหารงานที่สอดคลอ้งและสมัพนัธก์ันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการ
บรษิัท ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้ โดยมีการวางแนวทางการบรหิารจดัการ และการด าเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม ตลอดจนก ากบั
และควบคมุดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ ์และแผนงานท่ีก าหนดไว ้ 

3. คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้  าในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ย
ความซื่อสตัย ์สจุรติ ยตุิธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 

4. คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย
อย่างเท่าเทียมกัน พรอ้มทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจ หรือการกระท าใด  ๆ ที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

5. คณะกรรมการบรษิัท ดแูลใหบ้รษิัทฯ เปิดเผยขอ้มลูส าคญัทัง้ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงิน
อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และเชื่อถือได ้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่าง
สะดวก และเท่าเทียมกนั  

6. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการจดัใหม้ีคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมใหเ้ป็นลายลักษณ์
อกัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และยึดถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั ทัง้ยงัมีมาตรการ
ในการติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามอีกดว้ย 
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หลักการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์"( โดยตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิผูถื้อหุน้และความรบัผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้และผูม้ี
ส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม การค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผย
ขอ้มลูและความโปรง่ใส รวมถึงคณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการรบัผิดชอบต่อหนา้ที่และการปฏิบตัิตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ดงันัน้ นอกจากบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิ
ตามแนวทางปฏิบตัิที่ดีซึ่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ าหนดเป็นหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียนแลว้ บรษิัทฯ 
ยงัไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดดงันี ้

1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2) การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
3) บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
5) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

 
หมวดที ่1: สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นอนัดบัแรก โดยด าเนินการใหม้ั่นใจไดว้่า ผู้
ถือหุน้สามารถใชสิ้ทธิพืน้ฐานในฐานะผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างครบถว้น เช่น (1( สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ (2( สิทธิในการมีส่วน
แบ่งก าไรของบรษิัทฯ (3( สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิัทฯ หรือเว็บไซตข์อง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือโดยวิธีการอื่นใด (4( สิทธิในการเขา้รว่มประชมุเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือ
ถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทนุและออกหุน้
ใหม่ เรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งสิทธิในการตั้งค าถามต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายงานข อง
คณะกรรมการบรษิัทและเรื่องอื่นใดที่น าเสนอต่อท่ีประชมุเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทยงัส่งเสรมิและก าหนดนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิผูถื้อหุน้ดงัต่อไปนี  ้

1.  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้ 

(ก( คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ สิทธิการซือ้ขายหรือโอน
หุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มลูกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการ
เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแตง่ตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การ
ก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บังคบัหรือหนังสือบริคณหส์นธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ 
เป็นตน้ 

(ข( คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชมุ สิทธิในการเสนอ
บุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ สิทธิในการส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม สิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชมุ เป็นตน้ 

(ค( คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเวน้การกระท าใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือจ ากัดสิทธิ หรือการ
รดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศของบรษิัทฯ ที่ตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และ
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การเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ไม่น าเสนอเอกสารที่มีขอ้มูลส าคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการ
ประชมุหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ เป็นตน้ 

(ง( คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่อ  านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิต่าง ๆ เช่น การใหข้อ้มลูส าคญัที่
เป็นปัจจบุนัผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เป็นตน้ 

2.  การเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

(ก( บรษิัทฯ มีนโยบายใหข้อ้มลูเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมด
ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ตอ้งตดัสินใจในท่ีประชมุผูถื้อหุน้แก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอและทนัเวลา
ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ในแต่ละครัง้ บรษิัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ศกึษาขอ้มลูก่อนวนั
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลใน
รูปแบบเอกสารที่บรษิัทฯ จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 

(ข( บรษิัทฯ จะเปิดเผยมติการประชมุผูถื้อหุน้ใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ
ออนไลนข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัประชุมผูถื้อหุน้หรืออย่างชา้ภายในเวลา 9.00 น.ของวนัท าการ
ถดัไป 

 (ค( หลงัการประชมุผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ บริษัทฯ จะรวบรวมเนือ้หาการประชมุซึ่งประกอบดว้ย รายละเอียดวาระ
การประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดท าเป็น 
“รายงานการประชุมผูถื้อหุน้” เผยแพร่ขึน้เว็บไซตข์องบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม ซึ่งเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("ส านักงาน ก.ล.ต."( 
และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง( คณะกรรมการบรษิัท ส่งเสรมิการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้และไม่จ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจดัใหม้ีการเปิดเผย
ขอ้มลูสารสนเทศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ล่วงหนา้ และบรษิัทฯ จะไม่น าเสนอเอกสารที่มีขอ้มลูส าคญั
เพิ่มเติมระหว่างการประชมุผูถื้อหุน้ และบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชมุหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญั
โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

(จ( บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นขอ้มลูปัจจุบนัผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 

3. การด าเนินการประชมุ 

(ก( บริษัทฯ มีนโยบายอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ไดใ้ช้สิทธิในการเขา้ร่วม
ประชมุและออกเสียงอย่างเต็มที่ในการประชมุผูถื้อหุน้และจะละเวน้การกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการ
เขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ 

(ข( บริษัทฯ จะแจง้กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนงัสือเชิญประชุม
และในวันประชุมผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้กฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชุม และขั้นตอนการออก
เสียงลงมติให้ผูถ้ือหุ ้นทราบในที่ประชุมผู ้ถือหุ้น และไดม้ีการบันทึกการแจง้กฎเกณฑแ์ละขั้นตอนการ
ออกเสียงลงมติดงักล่าวลงในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

(ค( บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซักถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ 
และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบรษิัทจะสอบถามที่ประชมุในแต่ละวาระ รวมทัง้จดัใหม้ีการ
บันทึกขอ้ซักถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น
ของผูถื้อหุน้ รวมทัง้ค าชีแ้จงของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ริหารลงในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้
ทกุครัง้ 
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(ง( คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และเคารพสิทธิของผู้
ถือหุน้ จึงสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคน รวมผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้หากไม่ติดภารกิจส าคญั 
เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ 

(จ( บรษิัทจะจดัใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในท่ีประชมุ 
(ฉ( ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จดัใหม้ีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ เช่น 

วาระการแต่งตัง้กรรมการ และได้ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล การลงมติ 
ตอ้งเลือกใชว้ิธีการ และอุปกรณอ์อกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผล
การลงมติไดร้วดเรว็และผูถื้อหุน้มีสิทธิทราบผลการลงมติอย่างทนัท่วงที 

 
หมวดที ่2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 

บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายรวมถึงผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูถื้อ
หุน้รายย่อยอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมตามหลกัการดงัต่อไปนี ้

1. ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และผูบ้ริหารที่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไม่น าเสนอ
วาระการประชมุเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่จ าเป็นต่อที่ประชมุ โดยเฉพาะวาระการประชมุที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาอยา่ง
เพียงพอก่อนการตดัสินใจ 

2. อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ โดยส่งประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวไปยังประธานกรรมการบริษัท ภายใต้
หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขัน้ตอนท่ีบรษิัทฯ ก าหนด  

3. สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉันทะในรูปแบบที่สอดคลอ้งกับประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบ
หนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5 พ.ศ. 2550 ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถ ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งด
ออกเสียง โดยไดจ้ัดท าหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะส าหรบั Custodian( 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

4. อ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง แต่มีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการลงคะแนน
เสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอใหม้ีกรรมการอิสระเขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนส าหรบัวาระการประชมุที่ส  าคญั เช่น รายการระหว่างกัน  การไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั 

6. มีนโยบายสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 
7. ไม่ใหส้ารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยกับผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษหรือแตกต่างจากผูถื้อหุน้อื่นของบริษัทฯ และมี

ความเท่าเทียมกนัในขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัทฯ  
8. มีมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามนโยบายการท ารายการระหว่างกนั และนโยบายการป้องกนัการใช้

ขอ้มลูภายใน เพื่อป้องกนัการหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมชิอบและไดเ้ผยแพรใ่หพ้นกังาน ผูบ้รหิาร และ
กรรมการบรษิัททราบ 

9. ในกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับชื่อและความสมัพันธข์องบุคคล  ที่เก่ียวโยง 
นโยบายการก าหนดราคาและมลูค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้
ทราบอย่างชดัเจน 

10. เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันไดก้ระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at 
arms’ length( 
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หมวดที ่3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สียและปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั 
ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ กรรมการ พนกังานและผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ผูถื้อหุน้ 
ลกูคา้  คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  ภาครฐัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม ทัง้สิทธิที่ก าหนด
โดยกฎหมายหรือโดยขอ้ตกลงที่ท  าร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และ
เป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ดงันี ้  
1. ก าหนดนโยบายใหม้ีการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย แต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวตามกฎหมาย 

หรือตามขอ้ตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียเหล่านั้น และก าหนด
มาตรการชดเชยกรณีผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 

2. ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มใหช้ดัเจน และจดัใหม้ีช่องทางในการส่ือสารกับผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่
ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

3. พฒันากลไกการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ในการสรา้งเสริมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสรา้งความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องให้ผู้มีส่วนไดเ้สียเหล่านั้นไดร้ับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้
สามารถท าหนา้ที่ในการมีส่วนรว่มดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ก าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิดและขอ้รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการ ในประเด็นเก่ียวกับการท าผิดกฎหมาย 
ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีกลไก คุม้ครองสิทธิ
ของผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว 

5. ก าหนดนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงใหค้รบถว้น เพื่อให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบรษิัทไดค้  านึงถึงปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 

 

นโยบายแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทัง้ภายในและภายนอกของ
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถแจง้เบาะแสเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย ขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการกระท า
ความผิดทางกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ รายงานทางการเงินที่ไม่ถกูตอ้ง การทุจริตคอรร์ปัชนั หรือความบกพร่องของระบบ
ควบคุมภายในบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะน าเบาะแส ข้อรอ้งเรียน หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไปตรวจสอบหา
ขอ้เท็จจรงิเพื่อก าหนดมาตรการก ากบัดแูลต่อไป โดยสามารถแจง้ผ่านช่องทาง ดงันี  ้

ทางโทรศัพท ์ 02-159-0336-7 หรือ หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 081-613-3539 
ทาง E-mail  BOD@thg.co.th, AC@thg.co.th 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน IA@thg.co.th 
ทางเวบ็ไซตบ์ริษัท  www.thg.co.th 
ทางจดหมาย  ส่งแบบแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน (ตามเอกสารแนบ(  

ถึง  คณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บรษิัท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน( 
518 ถนนก าแพงเพชร 2 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

 

mailto:IA@thg.co.th
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กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน  
 

โดยเบือ้งตน้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูดู้แล รวบรวม กลั่นกรองขอ้มลู พิสจูนห์าขอ้เท็จจริงและสรุปเรื่องรอ้งเรียน
ต่าง ๆ ใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อกลั่นกรองขอ้มลูและ
สอบสวน โดยตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนที่เข้าร่วมในการพิจารณา ไดแ้ก่ ผู้อ  านวยการฝ่ายบุคคลหรือตัวแทนจาก
หน่วยงาน, ผูบ้ังคับบัญชาในสายงานของผูร้อ้งเรียนซึ่งตอ้งเป็นบุคคลผูไ้ม่มีความขดัแยง้หรือผลประโยชนใ์ดกับผูร้อ้งเรียน, 
ตวัแทนจากคณะท างานบริหารความเสี่ยง, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตวัแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เขา้รว่มเพื่อสงัเกตการณ ์ 

ภายหลงัการสอบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูส้รุปรายงาน และเสนอรายงานในการด าเนินการต่อขอ้รอ้งเรยีน
และการแจง้เบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลกัษณ ์หรือฐานะทางการเงินของ
บริษัท หรือเป็นเรื่องที่มีขอ้ขดัแยง้กับนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสงู คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดและผู้ร้องเรียนรวมทั้งการรักษาความลับ  

คณะกรรมการบรษิัท ก าหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิดและผูร้อ้งเรียน โดยจะ
เก็บรักษาข้อมูลของผู้แจง้เบาะแสการกระท าผิดและผู้รอ้งเรียนไว้เป็นความลับ โดยผู้ไดร้ับข้อมูลจากการปฏิบัติหนา้ที่ที่
เก่ียวขอ้งกับเรื่องดังกล่าวมีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มูล ขอ้รอ้งเรียนและเอกสารหลักฐานของผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิดและผู้
รอ้งเรียนไวเ้ป็นความลับ ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
หมวดที ่4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษัท ดูแลใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ทัง้ขอ้มลูทางการเงินที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขอ้มลูอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส 
ผ่านช่องทางที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัและมีความน่าเชื่อถือ 

คณะกรรมการบรษิัท จดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานส่ือสารกบับคุคลภายนอก เช่น ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุสถาบนั 
นกัลงทนุทั่วไป นกัวิเคราะห ์ภาครฐัและองคก์รอื่นท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียม โปรง่ใสและเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 
1. คณะกรรมการบรษิัท มีหนา้ที่ในการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัและจ าเป็น ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่

ทางการเงิน ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขอ้มลูอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น นโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเส่ียง การดูแลส่ิงแวดลอ้มและสงัคม ผลการปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักล่าว เป็นตน้ อย่างเพียงพอ เชื่อถือได ้และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ ไดร้บัสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกนัตามที่ก าหนดโดยกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

2. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท์ี่ก าหนดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางของตลาดหลักทรพัยฯ์ แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) เว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นตน้ โดยเว็บไซต์บริษัทฯ 
ประกอบดว้ยสารสนเทศเก่ียวกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ เป็นตน้ มีความครบถว้น 
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สม ่าเสมอ ทันสถานการณเ์พื่อใหแ้น่ใจว่าผูถื้อหุน้สามารถคน้หาขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับ
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบต่อการใหข้อ้มลูไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 

3. จดัใหม้ีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์และส านกัเลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารการด าเนินงาน
และผลงานของบรษิัทฯ ที่เป็นประโยชนใ์หก้บัผูถื้อหุน้ เจา้หนี ้นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทั่วไป นกัวิเคราะห ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ  

4. คณะกรรมการบรษิัท จดัท ารายงานการประเมินสถานะและแนวโนม้ของบรษิทัฯ โดยสรุปใหเ้ขา้ใจไดง้่าย รายงานความ
รับผิดชอบของตนในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่นของผูส้อบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จ  าเป็นเพื่อการวิเคราะหใ์นรูปแบบต่าง ๆ รายงานการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการ และ/หรือ กรรมการเฉพาะเรื่องการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวิชาชีพของคณะกรรมการ
บรษิัท และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูไวใ้นรายงานประจ าปี 

5. คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่ อ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดและปฏิบตัิงานเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส 
โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจดัท ารายงานส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา 

 

หมวดที ่5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่ส  าคญั ซึ่งรวมถึงความรบัผิดชอบ
ของกรรมการ โดยมีนโยบายส าคญัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

องคป์ระกอบของกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน  
2. โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่

นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และตอ้งไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทัง้มีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิ
กรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่("ประกาศ 
ทจ. 28/2551"( 

3. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนีต้อ้งมี
คุณสมบัติครบถว้นตามประกาศทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์"( ประกาศก าหนด  

4. คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้

 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  
1. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ มีความซื่อสตัย ์

สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ ได้

อย่างเต็มที่ 

2. กรรมการตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 

(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( ("พ.ร.บ.บรษิัทมหาชน"( พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
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2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( ("พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์"( รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้

ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อ

หุน้ตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

โดยจะตอ้งเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบขอ้มูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยต์ามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารแสดงชื่อบุคคลในระบบขอ้มูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของ

บรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ เขา้เป็น

หุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อ

ประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบคุคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ ทัง้นี ้กรรมการ

บริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได ้แต่การเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบรษิัทฯ และตอ้งเป็นไปตามแนวทางที่ส  านกังาน ก.ล.ต.( และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดไว ้

4. กรรมการจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอื่นไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้

กรรมการอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กรรมการอิสระตอ้งไม่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ  านาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ ในลกัษณะที่จะท าใหม้ีขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและตอ้งมีคณุสมบตัิ

ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

ทั้งนี ้กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน นิติบุคคลอี่นที่อาจมีความขัดแยง้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระตอ้งไม่ท าหนา้ที่เป็นผูบ้ริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจควบคุม เป็นผูซ้ึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะท าใหม้ีขอ้จ ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและตอ้งมีคุณสมบตัิ
ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนดไว ้คือ:     

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษา ของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา  มารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต หรือบรษิัทย่อย  
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4.  ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน
วนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
ทัง้ในดา้นการเงินและการบริหารงานของบรษิัทฯ บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะที่
จะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อ 
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง
หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ
ส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิทัฯ สงักดั
อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวันไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหก้ารบริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวันไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ นอกจากนีแ้ลว้ยงัตอ้งสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีอสิระ 
ตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายโดยไม่ตอ้งค านึงถึงผลประโยชนใ์ด ๆ ที่จะมาบีบบังคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นได้
ตามที่พึงจะเป็น 

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มี
นยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษา ที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้
เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

10.  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบตัิที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์("ส านักงาน ก.ล.ต."( ก าหนด    
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กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทย่อย 
บรษิัทรว่ม  บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision( ได ้
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
1. คณะกรรมการมีอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการบรหิารจดัการและด าเนินกิจการของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปเพื่อ

ประโยชนท์ี่ดีที่สดุแก่ผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตัิที่ส  าคญั 4 ประการคือ 

1.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความรอบคอบ (Duty of Care) 

1.2 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

1.3 ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้น าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้

พิจารณาและอนมุตัใินเรื่องที่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ 

และมีหนา้ที่ดแูลใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ รวมทัง้

กฎหมายที่เก่ียวกบัการหา้มจา่ยสินบน และไม่สนบัสนนุการทจุรติคอรปัชนั (Duty of Obedience) 

1.4 เปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

2. ด าเนินการใหบ้รษิัทฯ น าระบบงานบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้
รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจดัเก็บเอกสารท่ีท าใหส้ามารถตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 

3. จดัใหม้ีการท างบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีใหม้ีความถูกตอ้ง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รบัรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตก่อนที่จะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

4. พิจารณาอนมุตัิ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์เป้าหมายระยะยาว แนวทางและนโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี แผน
ธุรกิจระยะกลาง งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมก ากับดูแล และติดตามการบริหารและการจัดการของฝ่าย
บริหาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ ์และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ 

5. พิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ากบัดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนการใน
การบรหิารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรบัและวิธีควบคมุเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างเหมาะสม 

6. ก ากับดแูลกิจการใหม้ีการปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จดัใหม้ีและปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ
ของบริษัทฯ ตามหลกัธรรมาภิบาล ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรและการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ 
เปิดเผยใหร้บัทราบ ก าหนดใหป้ฏิบตัิตามและติดตามใหม้ีการปฏิบตัิเพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าบรษิัทฯ มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ี
ส่วนเก่ียวขอ้งทกุกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 

7. พิจารณาก าหนดโครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งคณะกรรมการในเรื่องจ านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้ง
คุณสมบตัิที่หลากหลาย และโครงสรา้งการบริหารงาน รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ มีอ  านาจในการแต่งตัง้
คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสงูตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานก ากับดแูลตาม
ความเหมาะสม  

8. พิจารณาแต่งตัง้เลขานกุารบรษิัท พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของเลขานุการบรษิัท 
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9. พิจารณาคัดเลือกและใหค้วามเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิ 

10. พิจารณาและอนุมตัิธุรกรรมการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินการต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ ที่จ  าเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ เวน้แต่รายการดังกล่าวจะตอ้งไดร้บั
อนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมัติดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และ/หรือประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

11. พิจารณาและ/หรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท ารายงานที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือการเขา้ท าธุรกรรมที่ส  าคญัของบรษิัทฯ ให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยก ากบัควบคมุและป้องกนัมิให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ  

12. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะท าเช่นนั้น และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

13. ใหม้ีการจดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ 
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและ
อนมุตัิ 

14. ตอ้งรบัผิดต่อบคุคลท่ีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อนัเกดิขึน้เนื่องจากการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อ

หุน้หรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงขอ้ความที่เป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจรงิที่ควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญั

ตามที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เวน้แต่กรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวจะพิสจูนไ์ดว้่าโดย

ต าแหน่งหนา้ที่ตนไม่อาจล่วงรูถ้ึงความแทจ้รงิของขอ้มลูหรือการขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้นัน้ 

15. พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง เขา้อบรมหรือเขา้รว่มในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิ

หนา้ที่กรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

การประชุมคณะกรรมการ  

1. การประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย และขอ้บงัคบั โดยตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

2. การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการ ใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวน้
แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

3. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึน้อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม
คณะกรรมการ หรือในกรณีจ าเป็น กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป อาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการ ในกรณี
เช่นว่านี ้ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอ 

4. ใหป้ระธานกรรมการ หรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิไดก้ าหนดสถานท่ีที่ประชมุ ใหใ้ชส้ถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นสถานท่ีประชมุ 
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5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือส่งมอบใหแ้ก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชมุไปยงักรรมการ ไม่นอ้ย
กว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธี
อื่น หรือใหก้ าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

6. ในการประชมุแต่ละคราว ประธานที่ประชมุจะเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมี
การจดัสรรเวลาการประชมุอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

7. ในกรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชมุ ใหก้รรมการบรษิัทท่ีเหลืออยู่กระท าการใน

นามของคณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมการบรษิัทแทนต าแหน่งที่วา่ง

ทัง้หมดเท่านัน้ และการประชมุดงักล่าวตอ้งจดัขึน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการบรษิทัว่างลงเหลือนอ้ยกวา่

จ านวนที่จะเป็นองคป์ระชมุ 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ  

 บริษัทฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชดัเจน โดย
กรรมการบริษัทท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ขณะที่ฝ่ายจัดการท าหนา้ที่
บรหิารงานในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดงันัน้ ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจึงเป็นบคุคล
คนละคนกนั  
 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ  

1. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และดูแลใหก้รรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลู
อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพื่อใหก้รรมการบรษิัทสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม  

2. เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท  
2.1. ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบรษิัทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิัท และกฎหมาย  
2.2. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ 

เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างครบถว้น  
2.3. สรุปมติที่ประชมุและส่ิงที่จะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน  
2.4. สนบัสนุนใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 

เพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมการไดอ้ภิปรายประเด็นท่ีสนใจไดอ้ย่างอิสระ   
3. เป็นผูน้  าในการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิัท และกฎหมาย โดยจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม 

รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลใหม้ีการตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้อย่าง
เหมาะสมและโปรง่ใส  

4. สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ 
5. เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ และสนบัสนุนการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายจดัการ

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ  
6. ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
7. ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบที่เหมาะสม  
8. ก ากับดแูลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการชดุย่อยชดุต่าง ๆ  และกรรมการบรษิัทแต่ละคน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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บทบาทหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

1. ก าหนด และก ากบัยทุธศาสตรข์องกิจการและทิศทางการบรหิาร รว่มกบัคณะกรรมการบรหิารและส่ือสารแผนยทุธศาสตร์
กบัคณะกรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้ และพนกังานในบรษิัททกุระดบั 

2. ใหค้วามเห็นชอบและก ากบัดแูลนโยบายและโครงการต่าง ๆ ภายใตอ้ านาจของกรรมการบรหิาร 
3. ก ากับดูแลขอ้ตกลงและสญัญาทางกฎหมายต่าง ๆ และติดตามการด าเนินธุรกิจใหท้ าตามขอ้บงัคบัของกฎหมายอย่าง

ถกูตอ้ง 
4. ก ากบัดแูลแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันาบคุคล รวมทัง้ก าหนด และส่ือสารวิสยัทศันแ์ละวฒันธรรมองคก์ร 
5. ก ากับดูแลแผนป้องกนัความเส่ียงขององคก์ร และธุรกรรมทางการเงินทัง้หมด รวมทัง้โครงสรา้งตน้ทนุ และโครงสรา้งหนี้

ของบรษิัท 
6. ก ากับดูแลยุทธศาสตรท์างการตลาด และโครงสรา้งรายได้ รวมทัง้ก าหนดและส่ือสาร เป้ายอดขายและส่วนแบ่งตลาดที่

จะท าการแข่งขนั 
7. ก ากบัดแูลการสรา้งนวตักรรมและการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช ้พฒันาขีดความสามารถขององคก์ร 
8. แสวงโอกาสทางธุรกจิและการลงทนุใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่

บรษิัทฯ 
9. ด าเนินกิจการงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท เป็นกรณี ๆ ไป  
 

คณะกรรมการชุดย่อย  

 คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดต่าง  ๆ เพื่อกลั่นกรองและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เฉพาะเรื่อง ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ และใหเ้ป็นไป
ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และมีอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรูด้า้นบัญชี / การเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์เรื่อง
คณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 
(1.1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความถูกตอ้งและ

เชื่อถือไดร้วมถึงการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอและบรษิัทฯมีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยการประสานงานกับผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารที่ รบัผิดชอบ
จดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

 



 

 

  คู่มือการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรม 18 

(1.2) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผู้สอบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรบัทราบรายงานทางการ
เงินที่ส  าคญั ผลการตรวจสอบและหารือเก่ียวกบัปัญหาอปุสรรคที่อาจพบจากการปฏิบตัิงานของ
ผูส้อบบญัชี 

(2) การควบคมุภายใน 

(2.1) สอบทานใหบ้รษิัทฯมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 

(2.2) สอบทานใหบ้รษิัทฯมีระบบการบรหิารความเส่ียงและมาตรการในการจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสม  

(2.3) สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ ตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ 

(2.4) สอบทานและก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการเก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแสและรับข้อ
รอ้งเรียน 

(3) การตรวจสอบภายใน 

(3.1) สอบทานใหบ้ริษัทฯมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งก ากับใหฝ่้าย
ตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

(3.2) พิจารณาความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน 

(3.3) ใหค้วามเห็นชอบแต่งตัง้ โยกยา้ย  เลิกจา้ง และประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรวมถึงพิจารณาผลตอบแทน อตัราก าลงัคน และทรพัยากรที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

(3.4) พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน   

(3.5) อนุมตัิและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อใหแ้ผนการตรวจสอบสอดคลอ้งกบัประเภท
และระดบัความเส่ียงของบรษิัทฯ 

(3.6) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบรหิาร รวมถงึการสอบทานความเห็นของฝ่าย
บรหิารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบท่ีไดม้ีการเสนอและรายงานไว ้รวมทัง้ตดิตามเพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่าย
บรหิารไดด้  าเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักลา่วอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม 

(3.7) ใหค้วามเห็นชอบการวา่จา้งและก าหนดคา่ธรรมเนียมตอบแทนผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบภายใน (Out 
Source) กรณีว่าจา้งหน่วยงานภายนอก 

(4) การปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
(4.1) สอบทานใหบ้ริษัทฯปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าดว้ย หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
(4.2) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งนีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ 

(4.3) ด าเนินการตรวจสอบเมื่อไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีกรณีพบพฤติการณอ์นัควรสงสยัว่ากรรมการ ฝ่าย
บริหาร หรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯกระท าความผิดในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ
หนา้ที่และความรบัผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์มาตรา 281/2 วรรค
สอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ มาตรา 
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313 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

(5) หนา้ที่อื่น ๆ 
(5.1) ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแกไ้ขในประเด็นท่ีเห็นว่าจ าเป็นและ

เหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯเพื่ออนมุตัิ 
(5.2) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรกึษาจากที่ปรกึษาภายนอกที่เป็นอิสระไดใ้นกรณีจ าเป็น โดย

บรษิัทฯเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 

(5.3) สามารถเขา้พบผูบ้รหิาร ตดิต่อพนกังานและเขา้ถึงขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั   
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประกอบดว้ยกรรมการ และ/หรือผูบ้รหิารอย่างนอ้ย 3 คน   

หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) ก าหนดนโยบาย กรอบการบรหิารความเส่ียง รวมถึงโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
(2) รบัทราบและใหข้อ้เสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงระดับ  บริษัทฯ และ

บรษิัทย่อย 
(3) ก าหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงระดบับริษัทฯ และบริษัทย่อย และจดัใหม้ีการรายงานการบรหิารความ

เส่ียงอย่างต่อเนื่อง 
(4) พิจารณาและระบคุวามเส่ียงที่ส  าคญัของการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ เช่น ความเส่ียงดา้นการลงทนุ ดา้นการ

ประกอบธุรกิจ ดา้นการบริหารจัดการ ดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบัติการ ดา้นความปลอดภัยของขอ้มูล ดา้น
กฎหมายและกฎระเบียบ เป็นตน้ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีบรหิารความเส่ียงดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้โดยก าหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทฯ ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการ
ในเรื่องการบรหิาร ความเส่ียง 

(5) ก าหนดแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงและสอบทานแผนจดัการความเส่ียง รวมทัง้ 
กระบวนการบรหิารความเส่ียงในภาพรวม และติดตามดแูลและสอบทานกระบวนการบรหิารความเส่ียง รวมถึง
ผลการจดัการความเส่ียงของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

(6) ก ากับดูแลและสนบัสนุนใหก้ารบรหิารความเส่ียงประสบความส าเร็จ โดยมุ่งเนน้การค านึงถึงความเส่ียงในแต่
ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้ง ปรบัปรุงแผนการ
ด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงอย่างต่อเนื่องใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

(7) รบัทราบถึงความเส่ียงที่ส  าคญั ๆ  และรายงานผลการประเมินความเส่ียง และผลการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียง
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า ในกรณีที่มีเรื่องส าคญัซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาโดยเรว็ที่สดุ 

(8) พิจารณาว่าฝ่ายจดัการไดต้อบสนองต่อความเส่ียงอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
(9) ผลกัดนัใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
(10) ผลกัดนัใหม้ีการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร และสรา้งความตระหนกัถึงความเส่ียงและการควบคุม

ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างต่อเนื่อง 
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(11) ปฏิบตัิตามหนา้ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประกอบดว้ยกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 3 คน และอย่างนอ้ย 2 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(1) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
(2) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ ใหเ้หมาะสมกับหนา้ที่
ความรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และสภาวะตลาด เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิัท และขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้  

(3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องก าหนด แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ (แลว้แต่กรณี( เพื่อพิจารณาใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

(4) ก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เพื่อจูงใจและรกัษาคณะกรรมการ
บรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

(5) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีองคป์ระกอบที่เหมาะสมสอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์น
ดา้นต่าง ๆ 

(6) ก าหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรบั
ผลตอบแทนประจ าปี โดยจะต้องค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเส่ียงที่เก่ียวข้อง รวมถึงให้
ความส าคญักบัการเพิ่มมลูค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

(7) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา  นโยบายเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและ
เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยตอ้งมี
รายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมาย การด าเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ ดว้ย 

(8) ปฏิบตัิตามหนา้ที่อื่นใดที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

(1) ก าหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีและจรยิธรรมธุรกจิของกลุม่บรษิัทฯ ให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิของสากล หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษิัทฯพิจารณาอนมุตัิ 

(2) ก าหนดแนวทาง และก ากบัดแูล เพื่อใหม้ั่นใจวา่ กลุ่มบรษิัทฯ มีการด าเนินการตามนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรยิธรรมธุรกิจที่ก าหนดไว ้
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(3) ส่งเสรมิ และสนบัสนนุใหก้รรมการ ผูบ้รหิารเขา้ใจนโยบาย ปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัใินการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีและจรยิธรรมธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง และสนบัสนนุใหผู้บ้รหิารส่งเสรมิพนกังานทกุระดบัของกลุ่มบรษิัทฯ ใหม้ี
ความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม 

(4) ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี และจรยิธรรมธุรกจิรวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
และจรยิธรรมธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง  หรืออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดแูล
กิจการของกลุม่บรษิัทฯ  

(5) แต่งตัง้คณะท างานชดุย่อย เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีและจรยิธรรมธุรกิจ
ตามความจ าเป็นเหมาะสม 

(6) ปฏิบตัิตามหนา้ที่อื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีและจรยิธรรมธุรกจิที่คณะกรรมการบรษิัทฯ 
มอบหมาย 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่ และ
พิจารณา ทบทวน วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน แลว้น ามาพฒันา ปรบัปรุงการท างานต่อไป การประเมินผลดงักล่าว แบ่งเป็น 

(1) การประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ 
(2) การประเมินผลคณะกรรมการรายบคุคล 
(3) การประเมินผลคณะกรรมการชดุย่อยทัง้คณะ 

โดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิทัสรุปผล และน าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 
 

การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

บริษัทฯ จัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหารทุกสิน้ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูท้  าการประเมิน และน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ  

ผลการประเมินดงักล่าว จะถูกน าไปพิจารณาก าหนดอตัราการปรบัขึน้เงินเดือนของประธานเจา้หนา้ที่ บริหาร และ
น าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายใน
การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเห็นชอบ ก่อนน าเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยไดก้ลั่นกรองและพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คลา้ยคลึงกัน และประโยชนท์ี่คาดว่าจะ
ไดร้บัจากกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลงานประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นประจ าทุกปี เพื่อ

น าไปใชใ้นการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลงกนัล่วงหนา้กบัประธาน
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เจา้หนา้ที่บรหิารตามเกณฑท์ี่เป็นรูปธรรม สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และสภาวะตลาด ผลประเมินขา้งตน้จะ
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 

การสรรหากรรมการ 

 การคดัเลือกบคุคลที่จะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทฯ จะตอ้งมีคณุสมบตัิครบตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ รวมทัง้ไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี ้
 

นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ 

(1) กรณีคดัเลือกกรรมการรายใหม่ 
(1.1) พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน  องค์ประกอบ และความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการท่ีหลากหลาย  (Board Diversity) โดยค านึงถึงทกัษะจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ  
ทกัษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดรับกับลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ  และสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์น
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ ์แข็งแกร่ง และ
สามารถน าพาบริษัทฯ ใหบ้รรลวุตัถุประสงคท์างธุรกิจภายใตก้ารบริหารจดัการตามหลกัการก ากับดแูล
กิจการท่ีดี 

(1.2) พิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมาย หน่วยงานก ากบัดแูล และบรษิัทฯ  ประกาศ
ก าหนด 

(1.3) พิจารณาสรรหาบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูค้วามสามารถ ภาวะผูน้  า  กลา้แสดงความคดิเห็น  ตดัสินใจ
ดว้ยขอ้มลูและเหตผุล  มีคณุธรรมและจรยิธรรม และมีประวตัิการท างานท่ีไม่ด่างพรอ้ย 

(2) กรณีต่ออายกุรรมการรายเดิม  พิจารณาประวตัิและผลงานท่ีผ่านมาขณะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ คือ  
(2.1) ไดศ้กึษาขอ้มลูบรษิัทฯ วาระการประชมุ และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ 
(2.2) การอทุิศเวลาใหก้บัองคก์ร และเขา้รว่มกิจกรรม / การประชมุต่าง ๆ  

 
กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

ในการสรรหาหรือคดัเลือกกรรมการบรษิัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะด าเนนิการดงันี ้

(1) จดัท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ตามนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการ
สรรหากรรมการบรษิัท 

(2) พิจารณาคดัเลือกจากบคุคลที่มีคณุสมบตัิที่เป็นประโยชนแ์ละเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ อย่างรอบ
ดา้น และโปรง่ใส ดงันี ้ 
(2.1) จากการเสนอรายชื่อผูม้ีคณุสมบตัิล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ซึ่งบริษัทฯ มี

การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านช่องทางการแจง้ขอ้มลูของ ตลท. และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
(2.2) จากรายชื่อบุคคลจากฐานขอ้มลูกรรมการอาชีพในท าเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย (IOD Chartered Director( 
(2.3) จากผูบ้รหิารภายใน และบคุคลภายนอกที่มีคณุสมบตัิตรงตามความตอ้งการ  
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(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ด าเนินการทาบทาม สมัภาษณ ์และหารือกบับุคคลที่มีคณุสมบตัิ
สอดคลอ้งกบัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้เพื่อใหม้ั่นใจว่าบคุคลดงักล่าวยินดีที่จะเขา้รบัต าแหน่งกรรมการบรษิัทหากไดร้บั
การแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี( 

(4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑก์ารสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้หรือใหค้วามเห็นชอบก่อนน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้เป็นรายบคุคล โดย  
(4.1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(4.2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทัง้หมดตามขอ้ 1 เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได  ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(4.3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูท้ี่ไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
 ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูช้ีข้าด 

(5) ด าเนินการแต่งตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นที่นอกจากการครบวาระการด ารงต าแหน่ง เช่น ลาออก 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตัง้เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด เวน้แต่
วาระของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการ
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงตามค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต. 

(1) ผูบ้ริหารตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้
ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ อย่างเต็มที่ 

(2) ผูบ้ริหารตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ รวมทัง้
ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
ประชาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

(3) ผูบ้ริหารตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที่บริษัทฯ ท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรือ
โดยออ้ม หรือถือหุน้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบรษิัทฯ หรือบรษิัทในเครือ 

 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารตามค านิยามของส านักงาน ก.ล.ต.  

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล จะสรรหาและคดัเลือกบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม มีทกัษะ ประสบการณ ์และมีความเขา้ใจ
ในธุรกิจที่ตรงความตอ้งการ พรอ้มด าเนินการทาบทามบุคคลดังกล่าว เพื่อใหม้ั่นใจว่ายินดีจะมารบัต าแหน่งผูบ้ริหาร หาก
ไดร้บัการแต่งตัง้จากผูม้ีอ  านาจ โดย 

(1) กรณีแต่งตัง้ต  าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะตอ้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
พิจารณาคดัเลือก ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ 
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(2) กรณีแต่งตั้งผู้อ  านวยการฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้เสนอให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ 

 

การพัฒนากรรมการ  
บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ และจัดใหม้ีคู่มือกรรมการ เอกสารขอ้มลูที่เป็นประโยชน์

ส าหรบัการเป็นกรรมการ รวมถึงการบรรยายแนะน าการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจและการ
ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

บริษัทฯ ประสงคใ์หก้รรมการพัฒนาความรูค้วามสามารถ และทักษะในการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการ ทั้งในลักษณะ
ธุรกิจของบรษิัทฯ หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และหลกัสตูรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ โดยบรษิัทฯ ส่งเสรมิให้
กรรมการพิจารณาเขา้รบัการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย และสถาบนัอื่น ๆ ในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้ง 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของผู้บริหารระดับสูง (C-Level) 
 คณะกรรมการ ก าหนดใหก้ารด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ
ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่กระทบต่อหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบของตน โดย 

1) สามารถรบัต าแหน่งกรรมการบรษิัทอื่นในกลุ่มบรษิัทฯ ได ้เพื่อประโยชนโ์ดยรวมแก่บรษิัทฯ   
2) สามารถรบัต าแหน่งกรรมการบรษิัทจดทะเบียนอื่นได ้โดยจะตอ้งน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิกอ่น

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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1. จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบัติในการท างาน ส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร  และ
พนกังาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ข้อพึงปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

(1)  ด าเนินธุรกิจใหถ้กูตอ้งตามกฏหมาย 
(2) ด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อระบบเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(2.1) ด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

(2.2) ด าเนินธุรกิจที่ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสงัคม 

(2.3) ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถงึผลกระทบต่อสงัคม ชมุชน ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รวมถงึ
สนบัสนนุใหค้วามช่วยเหลือกิจกรรมที่มีส่วนรว่มในการสรา้งสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(2.4) ด าเนินธุรกิจค านึงถึงอาชีวอนามยั และความปลอดภยั  ดแูลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหถู้ก
สุขลักษณะและปลอดภัย ควบคุมความเส่ียงของการเกิดอุบตัิเหตุและผลกระทบต่อสขุภาพที่
อาจเกิดจากการปฏิบตัิงาน และการจดัใหม้ีอปุกรณป์้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหเ้พียงพอและ
พรอ้มใชง้านเสมอ 

(3) ปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม โดยไม่เอารดัเอาเปรียบ 

(3.1) รกัษาผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุรายดว้ยความเป็นธรรม 
(3.2) ใหค้วามมั่นใจว่าสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัการคุม้ครองโดยกฎหมาย 
(3.3) จรงิใจและมีความเป็นธรรมต่อลกูคา้และพรอ้มที่จะใหค้วามช่วยเหลือลกูคา้เสมอ 
(3.4) มีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  และปราศจากการคุกคามใด ๆ   

ส่งเสรมิการสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างาน การพฒันาความรูแ้ละความกา้วหนา้ใหพ้นกังาน
และใหผ้ลตอบแทน สวสัดิการ 

(4) การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ 
(4.1)  เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทนัเวลา ถกูตอ้ง ครบถว้นและโปรง่ใส โดยสม ่าเสมอ ทัง้นี ้

ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
แนวทางปฏิบตัิและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก าหนด 

(4.2) ระมดัระวงัไม่ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียเกิดความสบัสนและส าคญัผิดในขอ้เท็จจรงิของสารสนเทศ 

ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารบริษัทฯ 

(1) บรหิารกิจการของบรษิัทฯ ใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้ มั่นคง และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนที่เหมาะสม 
(2)  ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจด้วยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการประยุกต์ความรู้ 

ประสบการณ ์ความช านาญและทกัษะการบรหิารจดัการอย่างสดุความสามารถในทกุกรณี 
(3) ไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ขอ้มลูที่เป็นความลบัของลกูคา้ พนกังาน  และการด าเนินงานของ

บรษิัท ทัง้โดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบคุคลภายนอก เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากบรษิัทฯ และเป็น
การเปิดเผยในการปฏิบตัิหนา้ที่อนัชอบของผูบ้รหิาร 
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(4) ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมที่ เส่ือมเสีย และตัดสินใจ
ด าเนินการใด ๆ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ เอาใจใส่ เพ่ือ
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัท ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ และพนกังาน 

(5) บริหารงานดว้ย วิสยัทศันก์วา้งไกล เสริมสรา้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริยธรรม เพื่อใหบ้รรลุ
ถึงวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายของบรษิัทฯ 

(6) พึงปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสภุาพ ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเป็นธรรม และไม่ใชอ้  านาจ
ในทางที่มิชอบ 

(7) แสดงความยึดมั่นต่อจรยิธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรบัพนกังานอื่น 
เสริมสรา้งบรรยากาศในการท างานใหเ้อือ้ต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทัง้มุ่งมั่นท่ี
จะป้องปราม และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความละเมิดจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

(8) สนับสนุนการสรา้งศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน จัด
สวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพในสิทธิ และการแสดงความคิดเห็นของ
พนกังาน 

ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ 

(1) ขอ้พึงประพฤติปฏิบตัิต่อตนเอง 

(1.1) ปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิัทฯ โดยเครง่ครดั 
(1.2) ปฏิบัติงานดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต และดว้ยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท างานใหด้ียิ่งขึน้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องพนกังาน และบรษิัทฯ 
(1.3) มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ ใหค้วามเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาที่สั่ง

การโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
(1.4) ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรู ้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐานตามต าแหน่ง 
(1.5) ปฏิบตัิตนภายใตก้รอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ละเวน้พฤติกรรมที่เส่ือมเสีย 

(2) ขอ้พึงประพฤติปฏิบตัิต่อเพื่อนรว่มงาน 

(2.1) มีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอือ้เฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ ซึ่งจะน าไปสู่ความเสียหายต่อบคุคลอื่น และบรษิัทฯ 

(2.2) ปฏิบตัิต่อเพื่อนพนกังานดว้ยความมีอธัยาศยัไมตรีที่ดี มีความจรงิใจ เคารพสิทธิ และใหเ้กียรติ
ซึ่งกันและกัน หลีกเล่ียงการน าขอ้มลูหรือเรื่องราวของผูอ้ื่นทัง้ในเรื่องที่เก่ียวกับการปฏิบตัิงาน 
และเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณใ์นลกัษณะที่จะก่อใหเ้กิดความเสียหาย ทัง้ต่อ
เพื่อนพนกังานและต่อบรษิัทฯ 

(2.3) หลีกเล่ียงการให ้และการรบัของขวญัของก านลัอนัมีมลูค่ามาก หรือเพื่อหวงัผลตอบแทน หรือ
ท าให้เกิดอคติ ทั้งต่อตัวพนักงาน ต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน และผู้ ใต้บังคับบัญชากับ
ผูบ้งัคบับญัชา 

(3)  ขอ้พึงประพฤติปฏิบตัิต่อบรษิัทฯ 

(3.1) มีความศรทัธา มีความผกูพนั ซื่อสตัยส์จุรติ อตุสาหะพากเพียรและมีความจงรกัภกัดีต่อบริษัท 
รกัษาชื่อเสียงของบรษิัทฯ 
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(3.2) ไม่พึงใชอ้  านาจหนา้ที่ของตนเองเพื่อประโยชนข์องตนเองและต่อผูอ้ื่น ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 
อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัทฯ 

(3.3) รายงานเรื่องที่เป็นผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยมิชกัชา้ 

(3.4) รกัษาความลับของบริษัทฯ ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรม ทั้งทางวัตถุ และทาง
ความคิด อนัจะมีผลกระทบใหเ้กิดความเสียหายแกบ่รษิัทฯ และไม่ควรน าขอ้มลูที่ไดจ้ากหนา้ที่
การงานไปหาประโยชนส่์วนตน 

(3.5) ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษัทให้คงสภาพดี ใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเต็มที่ 
ประหยดั มิใหสิ้น้เปลือง สญูเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลาย ก่อนเวลาอนัสมควร 

(4) ขอ้พึงหลีกเล่ียงในการประพฤติปฏิบตัิที่ขดัต่อผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

(4.1) ไม่พึงใชต้  าแหน่งหนา้ที่แสวงหาประโยชนส่์วนตน หรือพรรคพวกหรือท าธุรกิจ แข่งขนักบับรษิัทฯ 
(4.2) ไม่ประกอบการ ด าเนินการ ทัง้โดยทางตรงและทางออ้มในธุรกิจที่แข่งขนักับบริษัทฯ หรือขดั

ผลประโยชนก์บับรษิัทฯ 
(4.3) ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียทางการเงินกับลูกคา้ หรือคู่คา้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็น เจา้ของกิจการ 

หุน้ส่วน ผูถื้อหุน้ กรรมการ เจา้หนี ้ลกูหนี ้หรือที่ปรกึษา ซึ่งถา้มีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าว ตอ้ง
เปิดเผยใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

(4.4) ไม่เรียกเก็บ หรือรับทรัพย์สินใด ๆ จากลูกค้า และผู้ที่ท  าธุรกิจกับบริษัทฯ  นอกเหนือจาก
ค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมที่บรษิัทฯ เรียกเก็บ 

 

2. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม ด าเนินธุรกิจดว้ยการเคารพสิทธิ และรบั
ฟังความคิดเห็นหรือความกังวล รวมทัง้สรา้งความเขา้ใจกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสรา้งสรรคใ์นเรื่องที่ผูม้ี
ส่วนไดเ้สียใหค้วามสนใจ รวมทัง้ร่วมพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหบ้ริษัทสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืน  ทัง้นี ้ได้
แยกผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นกลุ่ม ๆ และมีแนวทางการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  ดงันี ้

 
2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

แนวทางปฏิบตั ิ

2.1.1 ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม ทัง้รายใหญ่และรายย่อยค านงึถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ เช่น 
สิทธิที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัท สิทธิในการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียง
ลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  

2.1.2 ดแูลสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีจะไดร้บัผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
2.1.3 รายงานสถานะและผลการด าเนนิงานของบรษิัทฯ รวมถึงแนวโนม้ในอนาคตของบรษิัทฯ ต่อผูถื้อหุน้

อย่างเท่าเทียมกนัและครบถว้นตามความเป็นจรงิ ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
โดยใชข้อ้มลูใด ๆ ของบรษิัทฯ ที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

 2.1.4 ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นตา่ง ๆ เก่ียวกบัการด าเนนิธุรกิจของบรษิัทในฐานะเจา้ของ
บรษิัท โดยทกุ ๆ ขอ้คิดเห็นจะไดร้บัการรวบรวมเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
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2.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า 
แนวทางปฏิบตั ิ

2.2.1. ใหบ้ริการ / สินคา้ที่ลกูคา้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุทัง้ดา้นคุณภาพและราคา ภายใตค้วามปลอดภยัและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

2.2.2  ปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลกูคา้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน กรณีที่ไม่

สามารถปฏิบัติไดต้อ้งรีบเจรจากับลูกคา้ล่วงหนา้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแกไ้ขและป้องกันไม่ใหเ้กิด

ความเสียหาย 

2.2.3  จดัระบบการบรกิารลกูคา้ และเปิดช่องทางการส่ือสาร ใหค้  าปรกึษาเก่ียวกับวิธีการแกปั้ญหา และรบั

ขอ้รอ้งเรียน เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุ และใหค้วามมั่นใจว่าลกูคา้ไดร้บัการบรกิารอย่าง

มีคณุภาพท่ีดีเลิศ 

 2.2.4  เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้งทันต่อเหตุการณ ์และไม่บิดเบือน

ขอ้เท็จจรงิ รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืน 

 2.2.5  ใหค้วามส าคญัในการรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัของลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มลูดงักล่าว

มาใชเ้พื่อผลประโยชนข์องตนเอง และ/หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ 
 

2.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า  
แนวทางปฏิบตั ิ

2.3.1  ปฏิบตัิตามสญัญาขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อย่างเครง่ครดั โปรง่ใส และเท่าเทียม 

2.3.2  พิจารณาคดัเลือกคู่คา้โดยค านึงถึงความตอ้งการทัง้ในดา้นคณุภาพ ราคา จ านวน เวลา การใหบ้รกิาร 

การส่งมอบ การบริการหลงัการขาย การรบัประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ โดยไม่ท าธุรกรรมกับบุคคลหรือ

นิติบคุคลที่กระท าผิดกฎหมาย ทจุรติ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทจุรติ  

2.3.3  ก าหนดระเบียบในการจดัหาและด าเนินการต่าง ๆ ที่ชดัเจนในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขได ้

จะรีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบล่วงหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

2.3.4  ช าระเงินใหคู้่คา้อย่างถกูตอ้งและตรงเวลา 

2.3.5 รกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่คา้อย่างสม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มลูมาใชเ้พื่อผลประโยชนข์องตนเอง

และ/หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจากคู่คา้ 

2.3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนใหคู้่คา้ด าเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
แนวทางปฏิบตั ิ

2.4.1  ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกตกิาของการแข่งขนัอยา่งเสรีและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอยา่งโปรง่ใส 

รวมทัง้ไมเ่อาเปรียบคู่แขง่ดว้ยวิธีอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2.4.2  ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไม่สจุรติ หรือไม่เหมาะสม 

2.4.3  ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากความจรงิ 

2.4.4  ไม่ท าความตกลงใด ๆ กบัคู่แข่งหรือบคุคลใดที่มีลกัษณะเป็นการลดหรือจ ากดัการแข่งขนัทางการคา้ 
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2.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้
แนวทางปฏิบตั ิ

2.5.1  จดัท าสญัญากบัเจา้หนีท้กุประเภทอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่

ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจเกิดขึน้ และมีความรับผิดชอบใน

หลกัประกนัต่าง ๆ 

2.5.2  เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที่ถูกตอ้งและชดัเจนแก่เจา้หนี ้รวมถึงการใหเ้ขา้เยี่ยมชมกิจการและจดัการ
ประชมุพบปะผูบ้รหิาร 

2.5.3 ไม่ปกปิดขอ้มลูหรือขอ้เท็จจรงิส าคญั ไม่ใชว้ิธีการทจุรติใด ๆ ท่ีอาจท าใหเ้จา้หนีไ้ดร้บัความเสียหาย 

2.5.4  ช าระคืนเงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้ใหก้ับเจา้หนีทุ้กประเภทอย่างครบถว้นและตรงตามก าหนดเวลาที่ไดต้ก

ลงไว ้

2.5.5  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรือมีเหตุท าใหผิ้ดนัดช าระหนี ้ตอ้งรีบแจง้ให้

เจา้หนีท้ราบ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตสุมผล 

2.5.6  บริหารจดัการเงินทุนใหม้ีโครงสรา้งที่เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรกัษา

ความเชื่อมั่นต่อเจา้หนี ้

             

2.6 การปฏิบัติต่อพนักงาน 
แนวทางปฏิบตั ิ

2.6.1 การสรรหา คัดเลือก และจา้งงาน จะด าเนินการบนพืน้ฐานของความเสมอภาคและเปิดโอกาสแก่

ผูส้มัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และมี

คณุธรรม เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน และมีทศันคติที่สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร 

2.6.2  ประเมินผลการปฏิบตัิงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหนา้ที่ความ

รบัผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งจัดใหม้ีสวสัดิการที่เป็นธรรมและ

เหมาะสมแก่พนกังานและดแูลปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ   

2.6.3  จัดให้มีกองทุนดูแลพนักงานตามกฏหมาย ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  และกองทุน

สวสัดิการพนกังาน เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพื่อดแูลพนกังานในระยะยาว 

2.6.4  ปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างยตุิธรรม บรหิารงานดว้ยความไม่ล าเอียง การแต่งตัง้ การโยกยา้ย รวมทัง้การ

ใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค บรสิทุธ์ิใจ  

2.6.5  สนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังานไดอ้ย่างเป็นอิสระ รบัฟังขอ้คิดเห็น

และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  

2.6.6  ส่งเสริมการพฒันาทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง พรอ้มใหค้วามมั่นคงและความกา้วหนา้

ในอาชีพ ส่งเสริมใหพ้นกังานไดร้บัการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่การงาน โดยให้

โอกาสกบัพนกังานอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ 

2.6.7  ปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานและหลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชน

ขัน้พืน้ฐานตามเกณฑส์ากล 
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 2.6.8 บริหารงานตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ปลูกจิตส านึกพรอ้มส่งเสริมการ

ท างานดว้ยความสุข จัดให้เกิดบรรยากาศและสภาวะแวดลอ้มในสถานที่ท  างานที่ดี  มีระบบการ

จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล 

2.6.9  ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหนา้ที่ เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรม มีคุณธรรมที่ดี

ในการท างาน  

2.6.10 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการท างาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของ

หน่วยงาน และบรษิัทฯ โดยรวม 

2.6.11 จดัใหม้ีช่องทางในการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังาน เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการ

ด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ของบรษิัท 

2.6.12 ก าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรขึน้ ส าหรบัใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการจดัท าแผนการบรหิาร

ทรพัยากรบคุคล ใหเ้กิดความเป็นธรรม ตรวจสอบได ้และใหผู้ป้ฏิบตัิงานมีความสขุ ดงันี ้

(1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่ วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ ศกัยภาพ และทกัษะการท างานที่เหมาะสม เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ใหก้บับคุลากรตามต าแหน่งงาน 

(2) จดัท าแผนพฒันาบคุลากรตามต าแหน่งงาน 
(3) พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหก้ับผูป้ฏิบัติงานทุก

ระดบั ตามต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
(4) พัฒนางานดา้นการจัดการความรู ้เพื่อสรา้งวัฒนธรรมการเรียนรู ้การถ่ายทอดความรู ้การ

แลกเปล่ียนความรู ้และประสบการณใ์นการท างานอย่างต่อเนื่อง 
(5) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร

ของบรษิัทฯ เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อใหม้ีการพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง 
 

2.7 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 
แนวทางปฏิบตัิ   
2.7.1  ดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้มรอบชมุชน ควบคมุดแูลการบรหิารจดัการการก าจดัของเสีย ทัง้จากกระบวนการ 

การใชง้านทั่วไป รวมถึงส่ิงปนเป้ือนต่าง ๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและติดตามเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

2.7.2  สนับสนุนกิจกรรม/โครงการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพื่อใหค้นในชุมชนและสังคมมีสุขภาพ
อนามยัและคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

2.7.3  สนบัสนนุกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นของผูป้ระสบภัย 
2.7.4  สนบัสนนุมลูนิธิและองคก์รสาธารณกศุล เพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสใหม้ีชีวิตที่ดีขึน้  
2.7.5  ส่งเสรมิและสนบัสนนุกิจกรรมการอนรุกัษ์วฒันธรรม และการท านบุ ารุงศาสนา  
2.7.6  ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของสงัคม 
2.7.7  ไม่สนบัสนนุกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภยัต่อสงัคม หรือศีลธรรมอนัดีงามและ/หรือ เป็นการส่งเสรมิอบายมขุ 
2.7.8  รบัฟังความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ โดยใหม้ีระบบรอ้งทุกขเ์นื่องจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่มี

ผลกระทบต่อชมุชน โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบ ปรบัปรุงแกไ้ข และแจง้ผลในเวลาอนัควร  
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2.7.9 ปลกูฝังจิตส านึกบคุลากรของบรษิัทใหม้ีความรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
 

2.8 การปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานก ากับดูแลทีเ่กี่ยวข้อง 
     แนวทางปฏิบตั ิ

2.8.1 ปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

2.8.2 ไม่กระท าการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแล  มีการ
ด าเนินการท่ีไม่ถกูตอ้ง  

2.8.3 ใหข้อ้คิดเห็น และสนบัสนนุกิจกรรมของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานก ากบัดแูล  

2.8.4  รบัการตรวจเยี่ยม ฟังความคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะหรือขอ้รอ้งเรียนตา่ง ๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือ
หน่วยงานก ากบัดแูล 

 

3. นโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
คณะกรรมการบรษิัท ยดึถือหลกัสิทธิมนษุยชนสากลเป็นหลกัปฏิบตัิรว่มกนั โดยค านึงถงึศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย ์

สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค บรษิัทฯ จะไม่กระท าการใด ๆ และไม่ส่งเสรมิใหม้กีารละเมิดสิทธิมนษุยชนสากลอยา่ง
เครง่ครดั โดยหมั่นตรวจตราดแูลมิใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนษุยชน โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งันี ้

3.1. พนกังานของบริษัทฯ ตอ้งท าความเขา้ใจในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตน  และ
ขอ้พึงปฏิบตัิของพนกังานบรษิัทฯ 

3.2. บริษัทฯ  ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงขอ้จ ากัดของกฎหมาย แรงงานในแต่ละประเทศที่
เขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยจัดใหม้ีสภาพแวดลอ้ม  การท างานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล 
ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอัน
เนื่องมาจากความเหมอืนหรือความแตกต่างของถิ่นก าเนิด  เพศ  อาย ุ สีผิว  เชือ้ชาติ  สญัชาติ  ศาสนา ความ
เชื่อ  ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล หรือสถานะอื่นใดที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการ
ปฏิบตัิงาน  รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคล และคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

3.3. บริษัทฯ  ตอ้งหมั่นตรวจตราดูแลมิใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนษุยชน รวมถึงการเขา้รว่มและยอมรบัหลกัปฏิบตัิที่เป็นประโยชนต์่อสงัคม 

3.4. บรษิัทฯ  ตอ้งใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสิทธิมนษุยชนสากลแก่พนกังานของบรษิัทฯ เพื่อน าไปปฏิบตัิ
เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน  และไม่สนบัสนนุกิจการ และ/หรือ กิจกรรมที่ละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

 

4. นโยบายการบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุน 
 คณะกรรมการบรษิัทฯ  มีนโยบายที่ชดัเจนในการบรจิาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนุนตอ้งด าเนินการในนาม
บรษิัทฯ ดว้ยความโปรง่ใส ตามระเบียบของบรษิัทฯ และถกูตอ้งตามกฎหมาย เพื่อมั่นใจว่าเงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุจะถูก
น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องสาธารณะ หรือตรงตามวตัถุประสงคข์องการบริจาค ไม่ไดถู้กน าไปเพื่อใชใ้นการอันไม่สจุริตใด ๆ 
โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

4.1. การใหเ้งินบรจิาคเพื่อการกศุลแก่องคก์รใด ๆ   ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อประโยชนต์อ่สงัคม ตอ้งเป็นองคก์รที่เชื่อถือ
ได ้และจะตอ้งด าเนินการในนามบริษัทฯ ดว้ยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ  ที่ก าหนด
ไว ้ และถกูตอ้งตามกฎหมาย   
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4.2. การใหเ้งินสนบัสนนุแก่องคก์รหรือกิจกรรมใด ๆ  ตอ้งมีวตัถปุระสงค ์ เพื่อส่งเสรมิธุรกิจ และ/หรือ ภาพลกัษณ์
ที่ดีของบริษัทฯ และตอ้งมีการระบุชื่อ  และ/หรือตราสัญลักษณข์องบริษัทฯ  อย่างชดัเจน   ด าเนินการดว้ย
ความโปรง่ใส  ผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบรษิัทฯ ที่ก าหนดไว ้และถกูตอ้งตามกฎหมาย 

4.3. ก าหนดใหม้ีอ  านาจด าเนินการในเรื่องการบริจาคและการใหเ้งินสนับสนุนที่ก าหนดจ านวนและล าดบัชั้นใน
การพิจารณาอนมุตัิไวอ้ย่างชดัเจน   

 

5. นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชนอ์ื่นใด 

บริษัทฯ  ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส มีการปฏิบัติต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั  หลีกเล่ียงการกระท าอนัจะน าไปสู่การเลือกปฏิบตัิ  หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์
ที่ขดักัน  บริษัทฯ  จึงก าหนดนโยบายการให ้หรือรบัของขวญั หรือผลประโยชนอ์ื่นใด เนื่องจากอาจมีผลต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ 
และเพื่อสรา้งมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวงัผลประโยชนต์อบแทน โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิ ดงันี ้

5.1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ไม่พึงให ้หรือรบัของขวญั หรือประโยชนอ์ื่นใดจากผูร้บัเหมา ลกูคา้ คู่คา้ หรือผูม้ี
ส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบรษิัทฯ เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบตัิต่อ
กัน ซึ่งไม่ควรมีมูลค่าเกินปกติวิสัยหรือเกินกว่าสถานะของตน และทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย 
รวมทัง้ไม่อาศยัต าแหน่งหนา้ที่หรือแสวงหาผลประโยชนเ์พื่อตนเอง และ/หรือผูอ้ื่นโดยมิชอบ 

5.2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน สามารถเป็นตวัแทนในการรบัของขวญัที่มอบใหแ้ก่บริษัทฯ  เพื่อเป็นที่ระลึกถึง
เหตุการณส์ าคัญ เช่น การลงนามสัญญาร่วมทุนของบริษัทฯ  การรบัรางวลัหรือของที่ระลึกจากการร่วมใน
กิจกรรมช่วยเหลือสงัคม เป็นตน้ แต่ควรอยู่ในมลูค่าที่เหมาะสม  

5.3. หน่วยงานท่ีติดต่อกบัคู่คา้ ลกูคา้ ผูร้ว่มทนุ หรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ ตอ้งแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ดงักล่าวทราบถึงจรรยาบรรณนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 

5.4. การใชจ้่ายส าหรบัเลีย้งรบัรองทางธุรกิจและการใชจ้่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการปฏิบตัิตามสัญญา
ทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรบัได ้ แต่ตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล 

5.5. หากพนักงาน หรือผูบ้ังคับบัญชาผูใ้ด จงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิบัตินี ้ใหถื้อว่าผูน้ัน้
ประพฤติปฏิบตัิตนไม่เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัที่บริษัทฯ ก าหนด และอาจถูกสอบสวน หรือลงโทษ ตาม
นโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบตัิดา้นการบคุคลของบรษิัทฯ 

 

6. นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

คณะกรรมการบรษิัท จดัใหม้ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยพนกังานของบรษิัทฯ 
ตอ้งใชส่ิ้งเหล่านีอ้ย่างถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย ค าสั่ง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิในการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และระมดัระวงัมิใหเ้กิดผล
กระทบต่อบรษิัทฯ หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ไวด้งันี ้

6.1. พนักงานต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง  หากปฏิบัติหน้าท่ีบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  ภายนอกส านักงานให้ตรวจสอบลิขสิทธ์ิก่อนทุกครั้ง  ห้ามติดตั้งหรือใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ี์ลิขสิทธ์ิไม่ถกูตอ้งในส านกังานโดยเด็ดขาด  
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6.2. พนกังานตอ้งเก็บรกัษารหสัผ่านของตนใหเ้ป็นความลบัไม่บอกบุคคลอื่น  เพื่อป้องกันไม่ใหบุ้คคลอื่นเขา้ถึง
รหสัผ่านของตน รวมทัง้ไม่ใชอ้ินเตอรเ์น็ตหรือเขา้ไปยงัเว็บไซตท์ี่ไม่คุน้เคย อนัอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อระบบ
คอมพิวเตอรข์องบรษิัทฯ 

6.3. พนักงานตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอรท์ าลาย ละเมิด หรือรบกวนการท างานผูอ้ื่น ทั้งนี ้บริษัทฯ จัดใหม้ีการรักษา
ความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล  ซึ่งพนกังานของบริษัทฯ  มี
หนา้ที่รบัผิดชอบในการรกัษาความปลอดภยัของระบบดงักล่าว 

6.4. พนกังานตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอรใ์นการสอดแนม หรือแกไ้ข  เปิดดูในแฟ้มของผูอ้ื่น หรือสรา้งหลกัฐานที่เป็น
เท็จ อนัอาจก่อใหเ้กิดการโจรกรรมขอ้มลูข่าวสาร 

6.5. บริษัทฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานใชส่ื้ออินเตอรเ์น็ตเพื่อประโยชนใ์นการท างานพนกังาน ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็น
การรบกวนระบบคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตของผูอ้ื่นในส านักงาน  ไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ  
เผยแพร่ขอ้มลูที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย  เช่น  
การสรา้งความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรพัยสิ์น   การมีไวซ้ึ่งส่ือลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็นการ
รบกวน สรา้งความร าคาญ หรือที่เป็นการโฆษณาสินคา้ ธุรกิจและบริการ นอกเหนือจากสินคา้และบริการ
ของ บรษิัทฯ  และการส่ง Spam mail เป็นตน้ 

6.6. พนักงานต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อ่ืนท่ีมีลิขสิทธ์ิ  พนักงานมีหน้าท่ีดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึง
แฟ้มขอ้มลูและโปรแกรมเท่าที่จ  าเป็นต่อการท างานและปฏิบตัิตามกฎหมายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารอย่างเคร่งครดั  หากบริษัทฯ พบว่าพนกังานมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นจริง 
จะไดร้บัการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือ กฎหมาย ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี  

6.7. กรณีที่พนักงานขออนุญาตใหผู้ป้ฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผูร้บัจา้งใชร้ะบบสารสนเทศของบริษัทฯ  
พนกังานผูข้อตอ้งควบคมุการใชง้าน ของผูป้ฏิบตัิงานสมทบหรือพนกังานของผูร้บัจ้าง  และตอ้งรบัผิดชอบตอ่
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้กบับรษิัทฯ  จากการใชร้ะบบสารสนเทศนัน้ 

6.8. มาตรการป้องกนัความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศ  
(6.8.1) จ ากดัการเขา้ถึงขอ้มลูที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะผูบ้รหิารระดบัสงูสดุเท่าที่จะท า

ได ้และเปิดเผยต่อพนกังานของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นเพียงเท่าที่ตอ้งทราบเท่านัน้ และแจง้ให้
พนกังานทราบว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลบัและมีขอ้จ ากดัในการน าไปใช้ 

(6.8.2) จดัระบบรกัษาความปลอดภยัในที่ท  างานเพื่อป้องกนัการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การใชแ้ฟ้มขอ้มลู
และเอกสารลบั 

(6.8.3) เจา้ของขอ้มลูที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งก าชับผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบัติ ตามขั้นตอนการ
รกัษาความปลอดภยัโดยเครง่ครดั 

 

7. นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน    
คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

และคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงานในสถานประกอบการ  ตลอดจนบุคคลภายนอกที่อาจไดร้บัผลกระทบ
จากกิจกรรมทางธรุกิจ และมุ่งมั่นในการพฒันากระบวนการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มอยา่ง
ต่อเนื่อง  โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งันี ้

7.1. ส่งเสริมใหค้วามปลอดภยัเป็นวาระส าคญั โดยจดัท าขอ้ก าหนดและมาตรฐานดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีมาตรการไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายก าหนด พนักงานตอ้งศึกษาและปฏิบตัิ
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ตามกฎหมาย  นโยบาย  ขอ้ก าหนด  มาตรฐาน และคู่มือดา้นคณุภาพ  ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ 
ส่ิงแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั โดยตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมดา้นคณุภาพ  ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้มตามที่บรษิัทฯ ก าหนด 

7.2. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียใน
รูปแบบต่าง ๆ อนัเนื่องมาจากอุบตัิเหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน ทรพัยสิ์น สญูหาย
หรือเสียหาย  การละเมิดระบบรกัษาความปลอดภยั  การปฏิบตัิงานไม่ถูกวิธี  และความผิดพลาดต่าง ๆ  ที่
เกิดขึน้  ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภยัต่อพนกังาน และมีการซกัซอ้มแผนการรกัษา
ความปลอดภัยเป็นประจ า ทั้งนี ้ถือเป็นหนา้ที่รบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานในการรายงานอุบตัิเหตุ 
อบุตัิการณโ์ดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว ้

7.3. บรษิัทฯ จดัใหม้ีแผนควบคมุและป้องกนัเหตฉุกุเฉินในทกุพืน้ท่ีปฏิบตัิการ มีแผนจดัการเหตฉุกุเฉินและสภาวะ
วิกฤตขององคก์ร เพื่อเตรียมพรอ้มต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น เพลิงไหม ้และมีการ
เตรียมพรอ้มต่อเหตวุิกฤตอื่น  

7.4. บริษัทฯ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และส่ือความ เพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับ
พนักงาน พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย 
กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่าง ๆ ดา้นคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนน าไปยึดถือปฏิบตัิไดอ้ย่างถูกตอ้ง  โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสขุภาพทรพัยสิ์น และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

7.5. หากพบว่าการปฏิบตัิงานใดไม่ปลอดภยั หรือไม่อาจปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานดา้นคณุภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้ม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้แจ้ง
ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการแกไ้ข หรือวางแผนแกไ้ขต่อไป ห้าม
ปฏิบตัิงานต่อไปโดยเด็ดขาด 

 
8. นโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

ทรพัยสิ์นทางปัญญาถือเป็นทรพัยสิ์นที่มีค่ามากที่สดุอย่างหนึ่งของบริษัทฯ และส าคญัต่อการรกัษาความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ทั้งเอกลักษณต์ราสินคา้ประกอบดว้ยชื่อของบริษัทฯ โลโก ้ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตรเคร่ืองหมายการคา้ 
เครื่องหมายการบรกิาร ความลบัทางการคา้ ขัน้ตอนท างาน นวตักรรม เนือ้หา ในการเสรมิสรา้งความเขา้ใจต่อบคุคลภายนอก
เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ โดยตอ้งมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการใชง้าน ตอ้งเคารพลิขสิทธ์ิของเจา้ของทรพัยสิ์นทาง
ปัญญาและสิทธิโดยชอบธรรมต่าง ๆ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิไวด้งันี ้

8.1. บรษิัทฯ  มีนโยบายไม่ละเมิดหรือน าสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาที่ถกูตอ้งไปใชใ้นทางที่ผิด  
8.2. พนกังานมีหนา้ที่รกัษาความลบัทางการคา้ใหป้ลอดภยัที่สดุ และป้องกนัมิใหข้อ้มลูเหล่านัน้รั่วไหล   
8.3. พนกังานของบรษิัทฯ ตอ้งเคารพสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น  ไม่น าผลงานของผูอ้ื่นแมเ้พียงบางส่วน

ไปใชเ้ป็นประโยชนส่์วนตน  โดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของงานเสียก่อน หากมีขอ้สงสยัใด ๆ 
สามารถติดต่อหน่วยงานฝ่ายกฎหมาย หรือบุคลากรที่รบัผิดชอบส่วนงานทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทฯ 
เพื่อขอความเห็นก่อนเสมอ  

8.4. บริษัทฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานท าการศึกษา วิจยั คิดคน้นวตักรรม โดยผลตอบแทนจากงานเหล่านัน้ย่อมเป็น
ลิขสิทธ์ิของพนกังานนัน้เอง  แต่งานศึกษาวิจยันวตักรรมใดเป็นงานท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัทฯ ใหจ้ดัท า
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ขึน้ หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรูจ้ากบริษัทฯ ให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิใน
งานวิจยัหรือนวตักรรม การขอสิทธิบตัร การเป็นเจา้ของสิทธิบตัร และผลตอบแทนที่ไดจ้ากงานเช่นว่านัน้ 

 

9. นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ   

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวทางปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และให้
ความส าคัญกับการดูแลการใชข้อ้มูลภายในใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล
ความซื่อสตัยส์จุรติในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อใหแ้น่ใจว่านกัลงทนุในหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ไดร้บัสารสนเทศที่เชื่อถือไดอ้ย่าง
เท่าเทียมและทนัท่วงที บรษิัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

9.1. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ   

9.1.1 คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่ก ากับดูแลนโยบายฉบบันี ้
เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการซือ้ขาย
หลกัทรพัยบ์รษิัทท่ีก าหนดไว ้

9.1.2 เลขานกุารบรษิัท มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการใหค้  าแนะน าแก่กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใน
การปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี ้ตลอดจนมีหนา้ที่ในการส่ือสาร ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ และชีแ้จงตอบ
ขอ้ซกัถามและตีความในกรณีที่มีขอ้สงสยั รวมถึงประกาศช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หท้ราบไว้
เป็นการล่วงหนา้ เพื่อช่วยใหบ้คุคลที่กฎหมายก าหนดไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

9.1.3 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึง
ความส าคญัและมีความเขา้ใจนโยบายฉบบันี ้ 

9.1.4 กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเครง่ครดัในการซือ้ขาย
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในศูนย์
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์รวมทัง้ส่ือสารนโยบายฉบบันีใ้หแ้ก่คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของตนได้
รบัทราบ  

9.2. แนวทางปฏิบัติ 

9.2.1 ขอ้หา้มในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 
บุคคลที่กฎหมายก าหนดตอ้งปฏิบตัิตามขอ้หา้มในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

ซึ่งก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการซือ้
หรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์หา้มมิใหบ้คุคลใด ท าการซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนใหบ้คุคลอื่น
ซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัย์
ที่ซือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอา
เปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของ
หลักทรพัยท์ี่ยังมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน และตนไดล่้วงรูม้าในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่า
การกระท าดงักล่าวจะกระท าเพื่อประโยชนต์่อตนเอง หรือผูอ้ื่น หรือน าขอ้เท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผย
เพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าว โดยตนไดร้บัประโยชนต์อบแทน”  

9.2.2 ช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Blackout Period( 
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หา้มบคุคลที่กฎหมายก าหนดซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทในช่วงเวลา 15 วนั ก่อนการเปิดเผย
งบการเงินประจ ารายไตรมาสและประจ าปี ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่สาธารณชน และ
เหตกุารณอ์ื่นท่ีบรษิัทจะก าหนดเป็นครัง้คราว รวมถึง 1 วนัหลงัการเปิดเผยดงักล่าว   

ในสถานการณพ์ิเศษบุคคลที่กฎหมายก าหนดอาจขายหลักทรพัยข์องบริษัทในระหว่างช่วงเวลาหา้มซือ้
ขาย หลกัทรพัยไ์ด ้หากตกอยู่ในสถานการณ ์เช่น มีความยากล าบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือตอ้งปฏิบตัิตาม 
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใตค้  าสั่งศาล โดยตอ้งจดัท าบนัทึกระบเุหตผุลเสนอขออนุมตัิ ทัง้นี ้ให้
จดัส่งส าเนาบนัทึกค าขอดงักล่าวใหแ้ก่เลขานกุารบรษิัทดว้ย  ดงันี ้

ก) ประธานกรรมการบรษิัท (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรือเลขานกุารบรษิัท(   
ข) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานกรรมการบรษิัท(   
ค) ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลที่กฎหมายก าหนดซึ่ง

ไม่ใช่กรรมการและเลขานกุารบรษิัท(   

9.3. แนวทางในการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

พนกังานของบรษิัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งทราบถึงการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู เพื่อป้องกนัไม่ใหม้ีการเปิดเผย
ขอ้มลูอนัเป็นความลบั รวมทัง้ป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ 

9.3.1 แนวทางการเก็บรกัษาความลบั 
ก) ก าหนดล าดบัชัน้ความลบัของขอ้มลู ไดแ้ก่ ขอ้มลูที่เปิดเผยได ้และขอ้มลูที่ เปิดเผยไม่ได ้ทัง้นี ้

การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับ
มอบหมายเท่านัน้ 

ข) การเก็บรกัษาและปกปิดขอ้มลูลกูคา้และขอ้มลูทางการคา้ โดยบริษัทฯ ตอ้งรกัษา และปกปิด
ขอ้มูลลูกคา้ และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ และ
บคุคลภายนอกที่ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผย
เพื่อวตัถปุระสงคท์างการฟ้องรอ้งคดี หรือคณะกรรมการบรหิารอนมุตัิใหม้ีการเปิดเผย 

9.3.2 การเก็บรกัษาขอ้มลู 

การเปิดเผยขอ้มลูภายในต่อสาธารณชนตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารหรือ
กรรมการผูจ้ดัการ โดยที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการอาจจะเป็นผูต้อบเองในกรณีที่ขอ้มลู
มีนยัส าคญัมาก หรืออาจมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบเป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่สาธารณะ  

หากขอ้มลูนัน้ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน หา้มมิใหบุ้คคลท่ีบริษัทฯ ก าหนดเปิดเผยขอ้มลูภายใน
แก่บคุคลภายนอกเองโดยพลการ เพื่อก่อใหเ้กิดความเสมอภาค และยตุิธรรมในการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ 
อนัเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษัทฯ ก าหนดเป็นขอ้หา้มมิให้
บุคคลที่บริษัทฯ ก าหนดที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในของบริษัทฯ เป็นขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยแ์ละที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือ
ชักชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้ หรือเสนอขายหุน้ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะดว้ยตนเอง หรือผ่านนายหนา้ 
ทัง้นี ้ไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะกระท าเพื่อประโยชนต์อ่ตนเองหรือผูอ้ื่น บรษิัทฯ จะถือว่าการใชข้อ้มลูภายใน
โดยมิชอบเพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ดงักล่าวขา้งตน้เป็นการซือ้ขายหลกัทรพัย์เพื่อ
เก็งก าไร หรือสรา้งความไดเ้ปรียบใหก้ับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถือเป็นการกระท าความผิดตามพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 
และถือเป็นความผิดทางวินยั  
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9.3.3 การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

ก) รายงานการถือหลกัทรพัย ์ 

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งในสายงานบัญชีหรือการ เงิน มี
หนา้ที่ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎระเบียบของขอ้บงัคบัของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม((“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์"( ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง ตอ้งส่งผ่านรายงานดังกล่าว
มายังเลขานุการบริษัทก่อนน าส่งส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์   

ข) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย ์

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด  ารงต าแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน 
ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินงาน ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี พนกังาน คู่สมรสและบตุรยงัไม่บรรลนุิติภาวะของ
บุคคลดงักล่าว รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม( และจดัส่งส าเนา
รายงานนีใ้หแ้ก่เลขานุการบรษิัท ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ทุกครัง้ 

9.4. บทลงโทษส าหรับการใช้ข้อมูลภายใน 
ผูฝ่้าฝืนจะถกูลงโทษทางวินยั หรืออาจถกูลงโทษตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี    

 

10. นโยบายการต่อต้านคอรรั์ปชัน 

การคอรร์ปัชัน (Corruption) หมายถึง การกระท าการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอ (offering) การใหค้  ามั่นสัญญา 
(promising) การขอ (soliciting) การเรียกรอ้ง (demanding) การใหห้รือรบั (giving or accepting) ทรพัยสิ์นหรือผลประโยชน์
อื่นใด กับเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือบุคคลอื่นใดที่ท  าธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดังกล่าว 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ไดม้า หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน จะไม่กระท าหรือไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใด  ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ใหม้ีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 

แนวทางปฏิบัติ  

10.1. กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงานตอ้งปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ ัปชันที่บริษัทไดสื้่อสาร และ
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนกังาน บนเว็บไซดข์องบรษิัทฯ  โดยไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกับการ
คอรร์ปัชนัทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

10.2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตอ้งระมัดระวังเก่ียวกับการรับหรือให้การเลีย้งรับรอง รวมถึงการให้หรือรบั

ของขวัญ โดยตอ้งปฏิบัติตามนโยบายการให ้หรือรบัของขวัญ หรือประโยชนอ์ื่นใดอย่างเคร่งครดั และไม่

ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ 
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10.3. การจดัซือ้จดัจา้ง การบรจิาคเพื่อการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนนุ ตอ้งเป็นไปตามระเบียบขัน้ตอนของบริษัทฯ 

ซึ่งมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้และปฏิบตัิตามนโยบายการบรจิาคเพื่อการกศุล และการใหเ้งิน

สนบัสนนุบรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสม สามารถท าใหก้ิจการเป็นไป

ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

10.4. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท าท่่ีเขา้ข่ายคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษัทฯ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบ หรือช่องทางตามนโยบายการแจง้เบาะแส

การกระท าผิดและขอ้รอ้งเรียนของบรษิัทฯ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ  

10.5. ผูท้ี่กระท าคอรร์ปัชนั เป็นการกระท าผิดที่ตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบบรษิัทฯ และอาจจะ
ตอ้งรบัโทษตามกฎหมาย หากเป็นการกระท าผิดต่อกฎหมาย 

 
11. นโยบายการบริหารความเส่ียง       

 บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการองคก์รที่ดี  เพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหม้ีการเติบโตและขยาย
ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีมั่นคงและสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระดบัท่ีเหมาะสม ดงันัน้ บรษิัทฯ 
จึงเห็นควรใหม้ีการน าระบบการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการด าเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเส่ียง
สอดคลอ้งกับหลักเกณฑข์อง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่ง
เป็นมาตรฐานสากล เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจหลักการบริหารความเส่ียงและน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมจึง
ก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงองคก์ร ดงันี ้

11.1 ก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นภารกิจและความรบัผิดชอบของบุคลากรทุกคนทุกระดบั ที่ตอ้งตระหนกั

ถึงความเส่ียงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองคก์ร โดยใหค้วามส าคญัในการบริหารความ

เส่ียงทกุดา้นอย่างครอบคลมุ  

11.2 ใหม้ีกระบวนการบรหิารความเส่ียงองคก์รที่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวทางปฏิบตัิสากล เพื่อใหเ้กิดการ

บริหารจดัการความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบกบัการด าเนินงานขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหาร

ความเส่ียงทั่วทัง้องคก์รในทิศทางเดียวกนั โดยน าระบบการบรหิารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจ 

วางแผนกลยุทธ์ และมีการด าเนินงานที่ทันสมัย เพื่อสรา้งความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสรา้งความ

เชื่อมั่นของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

11.3 มีการก าหนดโครงสรา้งการบริหารความเส่ียง ก าหนดและจดัระดบัความเส่ียง และความเบี่ยงเบนของความ

เส่ียงที่ยอมรบัได ้เพื่อจะไดบ้รหิารจดัการความเส่ียงไดอ้ย่างเหมาะสม 

11.4 มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการด าเนินงานขององคก์ร เพื่อหลีกเล่ียงความ

เสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเ ส่ียงอย่าง

สม ่าเสมอ 

11.5 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชใ้นกระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์ร และสนับสนุนให้

บคุลากรทกุระดบัสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูข่าวสารการบรหิารความเส่ียงตามความรบัผิดชอบ ตลอดจนการ

จดัระบบการรายงานการบรหิารความเส่ียงใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

11.6 เป้าหมายความปลอดภยัประจ าปีขององคก์รจะถกูประกาศใหท้ราบทั่วกนัและใหถื้อเป็นภารกิจที่ส  าคญัของ
ทุกคนที่จะตอ้งเฝ้าระวงั และปฏิบัติงานตามมาตรการและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกันความ
เส่ียงอย่างจรงิจงั รวมทัง้ตอ้งมีการติดตามเฝา้ระวงัอย่างสม ่าเสมอ 
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12.  นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกัน  

12.1. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน ์ 

บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ  อย่างโปรง่ใส และเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ เป็นส าคญั 
ดังนั้น จึงใหค้วามส าคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการที่ เก่ียวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกนั โดยมีหลกัการท่ีส าคญัดงัต่อไปนี ้

(1) กรรมการบรษิัท และผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบถึงความสมัพนัธ ์หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการที่
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(2) หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งที่อาจก่อใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการนัน้ ใหม้ีการน าเสนอรายการที่
เก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท (แลว้แต่กรณี( ตามหลักเกณฑก์ารเขา้ท ารายการที่เก่ียว
โยงกนัฯ ก าหนด และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

นอกจากนี ้กรรมการและพนกังานทุกระดบัของบริษัทฯ ตอ้งหลีกเล่ียงการมีผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีจะมีผลต่อ
การปฏิบตัิหนา้ที่ ดงันี ้

(1) ไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับรษิัทฯ 
(2) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุน้ที่มีอ  านาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมี

ลกัษณะเดียวกนักบับรษิัทฯ แต่ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงไดใ้หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที 
(3) หลีกเล่ียงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหรืออาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

หรือก่อภาระผกูพนัทางการเงินในรูปแบบใด ๆ กบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษิัทฯ หรือพนกังานของ
บรษิัทฯ เอง 

(4) หลีกเล่ียงการท างานอื่นนอกเหนือจากการท างานของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความ
รบัผิดชอบไม่ว่าดา้นใด 

(5) พนักงานทุกคนต้องเปิดเผยเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ท  าให้เชื่อว่าจะท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์หากพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีบางอย่างที่อาจท าให้
ผูอ้ื่นคิดว่าเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

(6) การจัดท าธุรกรรม / รายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทั้งก าหนดราคา 
และเงื่อนไขของรายการที่เก่ียวโยงกันเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยไม่ให้ผู้ที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกับรายการที่จดัท า เขา้ร่วมในการพิจารณา และไม่มีอ านาจอนุมตัิในรายการ
นัน้ ๆ 

12.2. หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการท ารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงได้
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการท ารายการระหว่างกันหรือรายการเก่ียวโยงกนั ดงันี ้

การพิจารณาการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บรษิัทฯ จะใชเ้กณฑร์าคาและขอ้ตกลงทางการคา้เช่นเดียวกบัที่ใช้
กบัลกูคา้ทั่วไป โดยจะตอ้งมีขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม สมเหตสุมผลและก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ 
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กรณีที่ไม่มีเกณฑร์าคาดงักล่าวเพื่อใชอ้า้งอิง บรษิัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินคา้หรือบรกิารกบัราคา
ภายนอกภายใตเ้งื่อนไขที่เหมือนหรือคลา้ยคลงึกนั 

บรษิัทฯ อาจใชป้ระโยชนจ์ากรายงานของผูป้ระเมินอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรายชื่อของส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งบรษิัทฯ 
หรือบรษิัทในกลุ่มแต่งตัง้เพื่อเปรียบเทียบราคาส าหรบัการท ารายการระหว่างกนัท่ีส าคญั เพื่อใหม้ั่นใจว่าราคาดงักล่าว
สมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งจะท าธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไดต้่อเมื่อธุรกรรม
ดงักล่าวไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ แลว้ เวน้แต่ เป็นธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง แลว้แต่กรณี และเป็นข้อตกลง
ทางการที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการอนุมตัิไวแ้ลว้ หรือขนาดของธุรกรรม
ไม่จ าตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันอื่น ๆ ที่เข้าข่ายตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดงักล่าวอย่างเครง่ครดั 
 

13. นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว
รวมถึงการควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการทีไ่ปลงทุน  

 บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดงักล่าว 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก ากับดแูลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ รวมทัง้แนวทางการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รายละเอียดมีดงันี ้

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า
จะก่อใหเ้กิดประโยชนร์ว่มเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได ้และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทฯ ทัง้นี ้บรษิัทฯจะ
พิจารณาสัดส่วนการลงทุน ก าไรที่คาดว่าจะไดร้ับความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการ
ตดัสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตดัสินใจในการลงทุนดงักล่าวนัน้ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แลว้แต่กรณี( และบริษัทฯ จะแต่งตัง้ ตัวแทนของบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติ และ
ประสบการณ ์เพื่อเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคญั และก ากับดูแลการด าเนินงานของ
บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มดงักล่าว 

 
นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1) บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทัง้เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และของผูถื้อหุน้อื่นโดยรวม ดงันี ้ 
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1.1)  การรับรองรายงานการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น 

เหน็ด้วย หากรา่งรายงานการประชมุที่เสนอไดบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุถกูตอ้งและครบถว้น 

งดออกเสียง  หากในการประชมุผูถื้อหุน้คราวนัน้ไม่มีตวัแทนบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุดว้ย 

1.2)   การรับรองงบการเงนิประจ าปี 

เหน็ด้วย   ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขในประเด็นท่ีไม่มีสาระส าคญั
ต่องบการเงิน และไม่มีผลกระทบต่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้โดยรวม 

ไม่เหน็ด้วย ในกรณีมีความเห็นหรือขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีว่ามีส่วนใดของงบการเงินท่ีมีขอ้สงสยัว่า
อาจแสดงขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง 

1.3)  การเลือกตั้งกรรมการและการก าหนดค่าตอบแทน 

 การเลือกตัง้กรรมการ 
เหน็ด้วย   กรณีเป็นบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อโดยมติที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ และเป็นบคุคลที่มี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้งก าหนด
ไว ้มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ และสามารถอทุิศเวลาให้
บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้
พิจารณาเป็นรายบคุคล  

ไม่เหน็ด้วย หากเป็นการเสนอกรรมการเดิมให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง และกรรมการท่านนั้นขาด
คณุสมบตัิและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้
หรือขาดความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ อีกทัง้ไม่สามารถอทุิศ
เวลาใหบ้ริษัทที่ตนเป็นกรรมการไดอ้ย่างเพียงพอ และไม่เอาใจใส่ในการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งนี ้ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยต้องไม่เป็นการขัดต่อ
หลกัเกณฑอ์ านาจการควบคมุกิจการของบรษิัทในขอ้ 2.1 และหลกัเกณฑท์างกฎหมายใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
เห็นด้วย   กรณีค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ เหมาะสมกับหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการท่ีส่งผลสะทอ้นท่ีส าคญัต่อผลการด าเนินงาน และผลประกอบการและ/หรือฐานะทางการเงิน
ของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มนัน้  

งดออกเสียง กรณีเป็นการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ที่ไม่เปิดเผยจ านวนเงินหรือการให้ ESOP ที่ เกิด 
Dilution อย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
และ/หรือไม่เหมาะสมกับหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ส่งผลสะท้อนที่
ส  าคญัต่อผลการด าเนินงาน และผลประกอบการและ/หรือฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
นัน้  

1.4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 

เห็นด้วย   กรณีที่พิจารณาแลว้เห็นว่า ผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี มีความน่าเชื่อถือ สามารถท า
หนา้ที่ตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินไดอ้ย่างถกูตอ้งและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระจากทกุฝ่าย 
รวมถึงค่าสอบบญัชีที่เสนอมาอยู่ในระดบัเทียบเคียงไดก้บัค่าสอบบญัชีส าหรบับรษิัทท่ีใกลเ้คียงกนั 
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งดออกเสียง กรณีมีขอ้สงสัยในความน่าเชื่อถือ หรือความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี หรือค่าสอบบญัชี
แตกต่างกนัมากอย่างมีนยัส าคญักบัปีก่อนโดยไม่มีเหตผุลสมควร 

 1.5)  การจัดสรรเงนิก าไร 

เห็นด้วย   ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเสนอ โดยสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล และไม่ขดัต่อกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ไม่เหน็ด้วย กรณีจ่ายปันผล ไม่สอดคลอ้งกับฐานะทางการเงิน แผนงานในอนาคต และ/หรือปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งอื่น ๆ ของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

1.6)  การอนุมัติเร่ืองอื่นนอกเหนือจากข้อ (1)-(5) 

เห็นด้วย   กับวาระที่พิจารณาแลว้เป็นประโยชนต์่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
เงื่อนไข และขอ้เสนอต่าง ๆ มีความเป็นธรรม และสมเหตสุมผล รวมทัง้เป็นการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์างกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ขัน้ตอนและกระบวนการเสนอเรื่องดงักล่าวใหท้ี่
ประชมุพิจารณาอนมุตัินัน้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ไม่เหน็ด้วย กรณีที่ลักษณะของการท ารายการไม่เป็นปกติตามการด าเนินธุรกิจ และไม่มีการชีแ้จง
เหตผุล และความจ าเป็นในการท ารายการดงักล่าว 

1.7) การพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ซ่ึงไม่ได้ก าหนดล่วงหน้าในวาระการประชุม 

อาจจะไม่เห็นดว้ยกบัการเสนอวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ  ซึ่งมิไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ในวาระการประชมุ 
โดยเฉพาะวาระที่ส  าคัญ เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาศึกษาขอ้มลูที่ส  าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจ ทั้งนี ้อาจ
เสนอใหน้ าวาระหรือประเด็นดงักล่าวเขา้สู่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ถดัไป 

2) บริษัทฯ ก าหนดโครงสรา้งการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจดัการ 
และรบัผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมี
มาตรการในการติดตามการบริหารงานของบรษิัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของ
บรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้

2.1)  การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่ไดร้บัมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เขา้เป็นกรรมการ
ของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ ในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มนัน้  

2.2)  ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

2.2.1 กรรมการของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มมีขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามแต่ที่คณะกรรมการ
บริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้จะ
ก าหนด  

กรรมการของบรษิัทย่อยมีดลุพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจดัการทั่วไป และการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
ย่อยไดต้ามแต่ที่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท
ย่อยและบรษิัทฯ  
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อย่างไรก็ตาม การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปนีถื้อเป็นเรื่องส าคญั บคุคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยไม่สามารถใช้
ดลุพินิจของตนในการพิจารณาและออกเสียงเรื่องเหล่านีใ้นท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิัทย่อยได ้
หากแต่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี( เสียก่อน 
ก. การพิจารณาเก่ียวกบัการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทย่อย  
ข. การพิจารณาเก่ียวกบัการท ารายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อย 
ค. การพิจารณาเก่ียวกบัการท ารายการที่มีความส าคญัตามขอ้ 2.2.4 ขอ้ 2.2.5 และ 2.2.6 

2.2.2 กรรมการของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และ
ความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย 
หรือบรษิัทรว่ม ตลอดจนมตคิณะกรรมการ มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้นโยบายคณะกรรมการบรษิทั
ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทย่อย มีมติอนมุตัิตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ ก าหนด 

2.2.3 กรรมการของบริษัทย่อยมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท า
รายการระหว่างกนัของบรษิัทยอ่ย ตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มีนยัส าคญั ใหแ้ก่
บรษิัทฯ ทราบโดยครบถว้น ถกูตอ้งและภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บรษิัทฯ ก าหนด  

2.2.4 นอกเหนือจากการท ารายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือประกาศการไดม้าจ าหน่ายไปฯ 
ดังกล่าวขา้งตน้ การท ารายการดังต่อไปนีถื้อเป็นรายการที่มีความส าคัญ บริษัทย่อยมีหนา้ที่ต้อง
น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับการท ารายการต่อบริษัทฯ และจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อพิจารณา
เรื่องส าคญัดงัต่อไปนี ้อีกทัง้กรรมการซึ่งบรษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในบรษิทัย่อยจะออกเสียงใน
เรื่องดงัต่อไปนีไ้ปในทางใดนัน้ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบรษิัทฯ ก่อน   

 (1(  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าเกินกว่าอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารของ
บรษิัทในการอนมุตัิรายจ่ายต่าง ๆ  รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งซึ่งเป็นสาระส าคญัที่มีต่อผู้
ที่ก่อความเสียหายแก่บรษิัทย่อย  

(2(  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(3(  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นในสดัส่วนที่เป็นสาระส าคญัมาเป็นของบรษิัทย่อย 
(4(  การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทย่อยทัง้หมด หรือบางส่วนที่

เป็นสาระส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการ
กบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั   

(5(  การเช่า หรือใหเ้ช่าซือ้กิจการ หรือทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อยทัง้หมด หรือส่วนที่เป็นสาระส าคญั 
(6(  การกูย้ืม การใหกู้ย้ืมเงิน การใหสิ้นเชื่อ การค า้ประกัน การท านิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยใหต้อ้ง

รบัภาระทางการเงินเพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคญั ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถปฏิบตัิการช าระหนีไ้ด ้หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บคุคล
อื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบรษิัทย่อย 

(7( การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากจะพึงมี( ของบรษิัทย่อย 
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 (8( การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิก
นัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศการไดม้าจ าหน่ายไปฯ 
แลว้ อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิัทฯ 

(9( การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย 

2.2.5  เรื่องดังต่อไปนีเ้ป็นรายการส าคัญซึ่งบริษัทย่อยจะตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ ก่อน 

(1( กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่
เก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อย โดยน าหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้
ตามประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย ์(แลว้แต่กรณี( มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของ
รายการที่บริษัทย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทตามหลักเกณฑด์งักล่าว 
แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์
ดงักล่าวดว้ย 

(2( การเพิ่มทนุโดยการออกหุน้เพิ่มทนุของบรษิัทย่อยและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้อนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรง
และทางออ้มของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ทัง้
ทางตรงและทางออ้มในบรษิัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ  ลดลงเหลือนอ้ยกว่ารอ้ยละหา้สิบของทนุจด
ทะเบียนช าระแลว้ของบรษิัทย่อยนัน้ 

(3(  การด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออ้มใน
บรษิัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงมากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้
ของบริษัทย่อย หรือเป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ทัง้ทางตรงและทางออ้มในบรษิัท
ย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ารอ้ยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ
บรษิัทย่อย  

(4( การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิก
นัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบรษิัทฯ โดยน าหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรพัยสิ์น มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม และตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บรษิัท
ย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้ับการพิจารณา
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

2.2.6  นอกจากรายการตามข้อ 2.2.4 และข้อ 2.2.5 แลว้ หากบริษัทย่อยจะเข้าท ารายการอื่นใดที่มิใช่
รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและ/หรือเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี
นัยส าคัญ รายการดังกล่าวตอ้งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ ก่อน ทัง้นี ้ใหพ้ิจารณาด าเนินการตามขนาดรายการท่ีค านวณไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน
ประกาศการไดม้าจ าหน่ายไปฯ     
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3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยตอ้งเปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและผู้เก่ียวขอ้งในส่วนที่
เ ก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนอ์ื่นใด (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผูท้ี่
คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในก าหนดเวลาที่บริษัทย่อยก าหนด โดยคณะกรรมการของบริษัท
ย่อยมีหนา้ที่แจง้เรื่องดังกล่าวใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในก าหนดเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อเป็น
ขอ้มลูประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนมุตัิใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะค านึงถึงประโยชนโ์ดยรวมของบรษิทัยอ่ย
และของบรษิัทฯ เป็นส าคญั 

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนรว่มอนมุตัิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

4) กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว มีหนา้ที่แจง้ให้
คณะกรรมการของบรษิัทย่อย ทราบถึงความสมัพนัธ ์และการท าธุรกรรมกบับรษิัทย่อยในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และหลีกเล่ียงการท ารายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ
บรษิัทย่อยดงักล่าว โดยคณะกรรมการบรษิัทย่อยมีหนา้ที่แจง้เรื่องดงักล่าวใหแ้ก่บรษิัทฯ ทราบ  

อนึ่ง การกระท าดังต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเ ก่ียวขอ้งของบริษัทย่อย
ไดร้บัประโยชนท์างการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดต้ามปกติ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษัทย่อยไดร้บัความเสียหาย ให้
สนันิษฐานว่าเป็นการกระท าที่ขดัหรือแยง้กบัประโยชนข์องบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั 
(ก( การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งโดยมิไดเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
(ข( การใชข้อ้มลูของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยที่ล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ หรือ 
(ค( การใชท้รพัยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือ

หลกัปฏิบตัิทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

5(    บริษัทย่อยตอ้งน าส่งขอ้มลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานใหก้ับบรษิัทฯ เมื่อไดร้บัการรอ้งขอตามความ
เหมาะสม  

6(  กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส าคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชีแ้จง และ/หรือ น าส่งเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของบรษิัทฯ ได ้

7(  หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูร้บัมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ทัง้ที่ไดม้าจากการกระท าตาม
หนา้ที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชนต์่อตนเอง
หรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

8( กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อยจะกระท าธุรกรรมกบับริษัทย่อยไดต้่อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่าวไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่
ค  านวณไดต้ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ทั้งนี ้เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็น
ขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ย
อ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตาม
หลกัการท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ อนมุตัิไวแ้ลว้ 
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14.  นโยบายการควบคุมด้านการเงนิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

14.1 บริษัทย่อยและบรษิัทร่วมมีหนา้ที่น าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบบัผ่านการสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนขอ้มลูประกอบการจดัท างบการเงินดงักล่าวของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมใหก้ับบริษัทฯ พรอ้มยินยอมใหบ้ริษัทฯ ใชข้อ้มลูดงักล่าวนัน้ เพื่อประกอบการจดัท างบการเงินรวม
หรือรายงานผลประกอบการของบรษิัทฯ ประจ าไตรมาสหรือประจ าปีนัน้แลว้แต่กรณี  

14.2 บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มมีหนา้ที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนยัส าคญัต่อบรษิัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือ
ไดร้บัการรอ้งขอจากบรษิัทฯ ใหด้  าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

 

15.  นโยบายโครงการสืบทอดต าแหน่ง   

 บริษัทฯ  มีแผนการคดัเลือกบุคลากรที่จะเขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่งงานท่ีส าคัญทุกระดบั ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ไดผู้้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้จัดท าแผนสืบทอด
ต าแหน่ง ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท เป็นผูพ้ิจารณา 

15.1  ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ 

 เมื่อต าแหน่งผูบ้ริหารระดบั ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ ว่างลงหรือผูอ้ยู่ในต าแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งได ้บริษัทฯ จะมีระบบการใหผู้บ้ริหารในระดับใกลเ้คียง หรือระดับรองเป็นผูร้กัษาการในต าแหน่ง 
จนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด และตอ้งเป็นผูท้ี่มีวิสยัทศัน ์ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ ์ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยพิจารณาจากฝ่ายทรพัยากรบคุคล เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูท้ี่มีความเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทนต่อไป 

15.2  ระดับผู้บริหาร 

 เมื่อต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป ว่างลง หรือผูอ้ยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่ง
ได ้บริษัทฯ จะมีการน าเสนอทายาทผูสื้บทอดต าแหน่งที่คดัเลือกไว ้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้การวางแผนการสืบ
ทอดต าแหน่งของบรษิัทฯ ระดบัผูบ้รหิารมีขัน้ตอน ดงันี ้

2.1)  วิเคราะหส์ถานการณป์ระกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในดา้นกลยุทธบ์ริษัทฯ  นโยบาย แผนการลงทุน แผนงาน
การขยายตวั 

2.2)  ประเมินความพรอ้มของก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
2.3)  ก าหนดแผนสรา้งความพรอ้มของก าลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังาน เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก 
2.4)  สรา้งแผนสรรหาพนักงาน และพัฒนาฝึกอบรมพนักงานไวล่้วงหนา้ภายใน 1 ปี ก่อนพนักงานจะเกษียณ 

หรือออกจากต าแหน่งก่อนเวลา 
2.5)  ก าหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู ้ทกัษะ บุคลิกภาพ และทศันคติที่พึงปรารถนาของพนกังานใน

ต าแหน่งนัน้ ๆ และจดัท าแผนพฒันาเป็นรายบคุคล 
2.6)  คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
2.7)  ใชเ้ครื่องมือทดสอบและประเมินบคุลากร เพื่อวิเคราะหศ์กัยภาพของพนกังาน 
2.8)  ระบทุายาทผูสื้บทอดต าแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะหศ์กัยภาพ ผลงาน ของพนกังาน ตอ้งมีการแจง้

ใหพ้นกังานทราบล่วงหนา้ เพื่อเตรียมรบัมอบ 
2.9)  พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาท ว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสรา้งผลงานตามที่

คาดหวงัไดจ้รงิ หากไม่เป็นตามคาดหมาย การเปล่ียนตวัย่อมท าได ้
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