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บทน า 

 
 กลุ่มบริษทั ชโย ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยืน ภายใตก้ารด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อยกระดบัการด าเนินการท่ีมีอยู่แลว้ ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานท่ีชดัเจน และกระจายการ
ปฏิบติัไปสู่พนกังานของบริษทัทุกระดบัชั้น อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการอย่างแทจ้ริง 
โดยบริษทัไดรั้บเอาหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of for Listed 
Companies 2012: Good Corporate Governance) ตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาเป็นแนวปฏิบติั  
ซ่ึงไดมี้การก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการปฏิบติั ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัขององค์กร โดยให้ฝ่ายงาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance) รับผิดชอบก ากบัดูแลงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีเพื่อให้ระบบการ
บริหารจดัการ และการด าเนินงานของบริษทั เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 

 คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัเป็นก าลงัใจในการขบัเคล่ือนให้เกิดการดูแลกิจการท่ีดี 
ดงันั้น การศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบติัตนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัอยา่งเคร่งครัดทั้งในส่วนท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและเจตนารมณ์ จึงเป็นส่ิงท่ีคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งยึดถือเป็นหัวใจใน
การขบัเคล่ือนบริษทัใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
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นิยามของค าทีส่ าคัญ 

 
ค าท่ีใช ้ ความหมาย 

การก ากบัดูแลกิจการหรือบรรษทัภิบาล 
( Corporate Governance )  

ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กรรมการและคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและผูถื้อหุ้นเพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัน าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มพูนมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้
ระยะยาวโดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

จรรยาบรรณ 
( Code of Conduct ) 

ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบการอาชีพการงานแต่ละอยา่งก าหนด
ข้ึนเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก ทั้งท่ีเขียน
และไม่ไดเ้ขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วฒันธรรมองคก์ร ( Corporate culture ) ส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัและสร้าง
ทศันคติท่ีเป็นคุณสมบติัหลกัอนัพึงประสงคข์องบุคลากรในองคก์รเป็น
หน่ึงเดียวกนั 

บริษทั กลุ่มบริษทั ชโย 
พนกังาน (Employee) กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังานบริษทั และลูกจา้งท่ีปฏิบติังานใหก้บั

บริษทัเพื่อรับค่าจา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dict.longdo.com/search/Corporate%20culture
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วสัิยทัศน์ ( Vision ) 

 
 เป็นมืออาชีพในการบริหารหน้ีท่ีมีหลกัประกนั และไม่มีหลกัประกนั อยา่งสร้างสรรค ์ เพื่อลูกคา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

พนัธะกจิ  ( Mission ) 

 
 บริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ ตามกฎหมาย  และ พรบ.การทวงถามหน้ี 
 เสริมสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ของลูกคา้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 ใชก้ารตลาดน า ท าอยา่งเป็นระบบ จบหรือครบ กระบวนการและขั้นตอน 
 บริหารจดัการดว้ยระบบคุณธรรม ใหค้วามส าคญักบัทางออกของลูกหน้ี 

 

วฒันธรรมองค์กร  Chayo Trust  

CHAYO - TRUST 
 T - Team  เป็นทีมงานบริหารหน้ีท่ีเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ และเขา้ใจในงาน 
 R - Responsibility  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ลูกคา้ บริษทั และสังคม  
 U - Unity  ท างานเป็นหน่ึงเดียว ดว้ยความขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั อดทนและมีเมตตา 
 S - Security  ใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัของขอ้มูลของลูกคา้และมีแผนเพื่อป้องกนัความเส่ียง 
     เพื่อใหธุ้รกิจด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง ( BCP Plan )  
 T - Technology   ใชเ้ทคโนโลย ีระบบและกระบวนการท่ีทนัสมยัมาประยกุตใ์ชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างาน      

ความเส่ียงขององค์กร  Chayo Risk   

 
 การปฏิบติั ผดิ พ.ร.บ. การทวงถามหน้ี 2558  

มาตรา 8  ทวงถามหน้ีกบับุคคลท่ีไม่ใช่ลูกหน้ี  
มาตรา 9  ทวงถามหน้ีนอกเวลา 
มาตรา 11 ข่มขู่ใชค้วามรุนแรง  

 โทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 100,000 บาท  
 โทษอาญา จ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
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แนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบติัท่ีดี
เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ปฏิบติัไว้
ชดัเจนแลว้ ซ่ึงเน้ือหาแบ่งเป็น 5 หมวด  ไดแ้ก่  
   1. สิทธิของผูถื้อหุน้    
  2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั    
  3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย    
  4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส    
  5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ   
   เน้ือหาในแต่ละหมวดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของหลกัการเป็นเร่ืองส าคญัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
บริษทัจดทะเบียนควรปฏิบติั  2. ส่วนของแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นการใหร้ายละเอียดหรือวธีิการด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้
บริษทัจดทะเบียนสามารถปฏิบติัตามหลกัการในส่วนแรกได ้

 

หมวดที่ 1 และหมวดที ่2   สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

 
 ผูถื้อหุ้นทุกรายถือเป็นเจ้าของกิจการ และได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามสิทธิท่ีจะพึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ประกอบดว้ย สิทธิในการซ้ือขายการโอนหุน้ สิทธิในส่วนแบ่งก าไร/เงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น สิทธิในการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารอย่างเพียงพอและทนัเวลาในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยผา่นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เพื่อใช้ในการ
ตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัและตนเอง สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง 
 บริษทัมีหน้าท่ีตอ้งดูแลการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย รวมทั้งผูถื้อหุ้นรายย่อย และผูถื้อหุ้นสถาบนัอยา่งเป็นธรรม
และเท่าเทียมกนั รวมตลอดจนถึงการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1. ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 
2. ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดการกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 
3. สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั 
4. มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 
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5. มีช่องทางท่ีผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถใชสิ้ทธิในการแจง้ปัญหาใดๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตนใน
ฐานะผูถื้อหุน้ ต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. สนบัสนุนการใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ โดยในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัมีหนา้ท่ีเพิ่มเติมดงัน้ี 
1) แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ถึงกฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ขั้นตอนการออกเสียง

ลงมติ 
2) จดัใหมี้ขอ้มูลในแต่ละวาระท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้และทนัเวลา 

ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในเว็บไซต์ของบริษทัเป็นการล่วงหน้าก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสาร เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนไดรั้บเอกสารจากบริษทั 

3) จดัใหมี้ระบบการลงทะเบียนท่ีอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
4) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกตามสมควรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกราย  
5) จดัใหมี้หนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสีย’ 
6) เสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 2 คน เพื่อเป็นทางเลือกของผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ 
7) ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัท่ีตอ้งการใหต้อบในท่ีประชุมล่วงหนา้ 
8) ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และซกัถามในท่ีประชุม 
9) สนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั  
10) สนบัสนุนให้กรรมการบริษทัและประธานกรรมการชุดยอ่ยทุกคนจดัสรรเวลาเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น

ทุกคร้ัง 
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และ ชุมชน 
เป็นต้น โดยบริษทัตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ใน การ
ด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ สิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี นอกจากน้ี ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดค้  านึงถึงสิทธิ ของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
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ผู้ถือหุ้น :  บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และจริยธรรม 
และพยายามท่ีจะพฒันากิจการให้เจริญเติบโตกา้วหน้า มีผลประกอบการท่ีดี เพื่อ 
สร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบัการลงทุนของผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนอยา่งต่อเน่ือง 
และย ัง่ยืน บริษทัยึดหลักการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยก าหนดให ้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจน 
ตดัสินใจด าเนินการใดๆดว้ยความโปร่งใส ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู ้
ถือหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม รวมทั้งบริษทั 
จะน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน 
การบญัชี และรายงานอ่ืนๆโดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความจริง โดยจะแจง้ให ้
ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทัทั้งด้านบวกและดา้นลบ ซ่ึง 
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุน และมีเหตุผลอยา่งเพียงพอ 
และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้นโดยใชข้อ้มูลของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ได ้
เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด าเนินการใดๆในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

 
ลูกค้า :  บริษทัตระหนกัถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั จึงไดก้ าหนดนโยบายคุณภาพ

ไวว้า่ เราจะสร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ ดว้ยบริการท่ีรวดเร็ว เนน้สินคา้และบริการ
คุณภาพ พร้อมพฒันาบุคลากรดว้ยการปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

 
คู่ค้าและ/หรือ เจ้าหนี ้:  บริษัทมีนโยบายท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี 

ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเก้ือหนุนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบติัต่อ 
คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาค โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบติัตาม 
พนัธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั โดยจะไม่ด าเนินการท่ี 
ทุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี กรณีท่ีมีขอ้มูลวา่มีการด าเนินการท่ีไม่ สุจริต
เกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา อยา่ง
รวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆท่ีมีต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี อยา่ง
เคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี ทราบ
เพื่อหาแนวทางแกไ้ข 
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คู่แข่ง :  บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของกติกาการ 
แข่งขนัท่ียติุธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการ ท่ี
ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่
พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดย
ปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทาง 
การคา้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล 

 
พนักงาน :  บริษทัให้ความส าคญักบัพนกังานซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทั ซ่ึงจะมีส่วน

ช่วยส่งเสริมและผลกัดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น 
บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีสภาพการจา้ง
งานท่ียุติธรรม มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพฒันาความกา้วหนา้ รวมทั้งมี
สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนามยั โดยจะให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย 
และขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด จดัให้มีสภาพแวดลอ้มใน 
การท างานท่ีดี และปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน ปฏิบติัต่อพนกังาน 
ดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของความ 
เป็นมนุษย ์ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน การพิจารณาการแต่งตั้ง และการ 
โยกยา้ย รวมทั้ งการให้รางวลั และการลงโทษ กระท าด้วยความเป็นธรรม โดย
ค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์ ให้
ความส าคัญต่อการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและ
สม ่าเสมอ หลีกเล่ียงการกระท าใดๆท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความ 
มัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดนัต่อสภาพ 
จิตใจของพนกังาน พนกังานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
ตามระบบและกระบวนการท่ีก าหนด รับฟ้องข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก 
พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

 
ภาครัฐ :  บริษทัด าเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 

โดยยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและ 
เป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทัว่ไป 
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ชุมชน สังคม และ ส่ิงแวดล้อม :  บริษทัด าเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความส าคญักบั 
การปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั ความมัน่คง สุขอนามยั และ 
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ ค า นึ ง ถึ ง ผ ล ก ร ะ ทบ ท่ี มี ต่ อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการสร้างจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง คืนก าไร 
ส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน ปฏิบติัและใหค้วามร่วมมือหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่ง เคร่งครัด
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบั ดูแล ให้
ความส าคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันา สังคม 
ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสร้างสรรค ์และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
บริษทัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลในดา้นการเงินและขอ้มูลท่ี

ไม่ใช่ทางการเงิน และมีหลกัส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 
1. ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนทัว่ไป ตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

ทนัเวลาและสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของราชการ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน รายงาน
ประจ าปี งบการเงินประจ าปี / รายไตรมาส และขอ้มูลอ่ืนๆ 

2. ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นช่องทางท่ีผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนทัว่ไป สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ได ้และมีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูลของบริษทั  

3. ตอ้งด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบับริษทัใหเ้ป็นปัจจุบนั และท าการประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ตอ้งมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส รวมถึงก าหนดหน่วยงานใน
การรับค าขอและประสานงานการใหข้อ้มูล และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
นกัวเิคราะห์ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัให้มีหน่วยงานรายงานสารสนเทศภายในองคก์รมี
หนา้ท่ีแจง้ข่าวสารของบริษทั 
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หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท ( Board of Director ) 

 
 โครงสร้างคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจ านวน

กรรมการอย่างเพียงพอท่ีจะก ากบัดูแลธุรกิจของบริษทั รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน  และ
อยา่งนอ้ยหน่ึงคนมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ และมี

จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน  
2. กรรมการบริษทัทุกคนรวมถึงกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั ขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยกรรมการและหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี รวมทั้งมีทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และตอ้ง
ผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีความ
โปร่งใสและชดัเจน              

ในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาจะตอ้งมี
ประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ใน
การตดัสินใจของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ
ถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของกรรมการ 
เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้

มัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ บริษทัก าหนดให้กรรมการแต่ละท่านไม่ควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 2 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เวน้แต่มีเหตุอนัสมควรไดรั้บการพิจารณายกเวน้ โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัภายใตน้โยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

บริษทัฯ มีนโยบายใหมี้การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีจ าเป็นท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการตอ้งพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 
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กรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  
2. มีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน

ประจ า ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการท่ีมีลกัษณะดงักล่าวรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูมี้อ  านาจควบคุม 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 

คณะกรรมการชุดย่อย  

 
คณะกรรมการจดัใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อท าหนา้ท่ีช่วยศึกษาและกลัน่กรองงานของคณะกรรมการดงัน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 

และอยา่งนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชี / การเงิน กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัเก่ียวกบั
ความเป็นอิสระตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (  Nomination and Compensation Committee ) 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 ท่าน โดยมีขอบเขตการด าเนินงานดงัน้ี 

คือ ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทั พิจารณาสรรหา
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยโดยจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพื่อน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และพิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริหาร ( Board Executive Director ) 
คณะกรรมการบริหาร  เป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการและ

ผูบ้ริหาร จ านวน 6 - 8 ท่าน โดยคณะกรรมการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการบริหารตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมการบริหาร  
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ( Risk Management Committee ) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการหรือกรรมการอิสระ  

กรรมการผูจ้ดัการ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายบญัชีการเงิน และผูบ้ริหารของบริษทัท่ี
เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัร 
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ( Corporate Governance Committee ) 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คนท าหน้าท่ีในการก าหนดแนวปฏิบติั

ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่าย
จดัการ  เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 
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กฎบัตร หรือหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท   

 
1. บริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั มีความรับผดิชอบ และมีจริยธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่ง
เท่าเทียมกนั 

2. มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั จ านวนหน่ึงให้เป็นฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินการอยา่ง
ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างไดเ้พื่อปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งมีอ านาจ
แต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมทั้งมีอ านาจแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนใดด าเนินการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการและมีอ านาจยกเลิก เพิกถอน 
แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

3. พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาและบริหารค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร เป็นตน้ รวมทั้งมีอ านาจในการแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุมดูแลการ
บริหารและการจดัการของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย หรือของบุคคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้
ด าเนินงานดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้

5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ ของบริษทั ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร และจดัใหมี้การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ี
ส าคญัต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนั และเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

6. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
7. พิจารณาอนุมติัการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ หรือลงทุนใน

บริษทัหรือกิจการต่างๆ 
8. ก าหนดนโยบายทิศทางกลยทุธ์ควบคุมดูแลบริหารงานของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัในเครือ 
9. ก าหนดระเบียบต่างๆ ของบริษทั 
10. พิจารณาและอนุมติักิจการอ่ืนๆ ท่ีส าคญัอนัเก่ียวกบับริษทัหรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษทั เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการด าเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใด หรือผูรั้บมอบอ านาจจาก
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กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้(ตามประกาศ กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกรรมการ
ท่านนั้นหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการ ไม่มีอ านาจในการอนุมติัการด าเนินการในรายการดงักล่าว 

ก. เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งเป็นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ข. เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

ระบุให้ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาทิเช่น การด าเนินการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

เร่ืองต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการ
ท่ีเขา้ร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการของบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
จ. การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุน้กู ้
ฉ. การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั 
ช. การอ่ืนใดท่ีก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์ให้ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วย
คะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้  
ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั หรือบริษทั
ย่อย กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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11. มีอ านาจหนา้ท่ีจดัใหมี้รายงานขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ เพื่อรายงานต่อผูถื้อหุ้นและผู ้
มีส่วนไดเ้สียหรือผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งถูกตอ้งทนักาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษทั
มีอ านาจหน้าท่ีรับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้ง ผูต้รวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษทัฯ และมีหนา้ท่ีก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขกรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

12. กรรมการอิสระและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารมีความพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระในการ
พิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใชท้รัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการก าหนดมาตรฐาน
การด าเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมท่ีจะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอ่ืน ๆ หรือฝ่ายจดัการในกรณีท่ีมี
ความเห็นขดัแยง้ในเรืองท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกราย 

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษทั (Company Secretary) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ ดูแลการจดัการเอกสาร
การประชุมคณะกรรมการบริษทั เอกสารส าคญัและกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงประสานงาน
ใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั  

14. จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เช่ือถือได ้
ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั 

15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้ งมีการดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

16. จดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถประเมินติดตาม และ
บริหารความเส่ียงท่ีส าคญัได ้

17. จดัใหมี้การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั 
ของกรรมการ และพนักงานและสนับสนุนให้มีการส่ือสารไปสู่บุคลากรในบริษทัให้ได้รับทราบยึดถือ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

18. จดัใหมี้กระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนั 
19. จดัใหมี้กระบวนการท่ีชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเม่ือพบหรือมีขอ้

สงสัยเก่ียวกบรายการหรือการกระท า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
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20. จดัใหมี้การทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 
21. รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัท ของตน คู่สมรส และบุตรท่ีย ังไม่บรรลุนิติภาวะในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกเดือน และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั ทราบโดยมิชกัชา้ เมือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
 ตนหรือบุคคลทีมีความเก่ียวขอ้งมีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือ 

บริษทัยอ่ย 
 ตนหรือบุคคลทีมีความเก่ียวขอ้งถือหุน้ในบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

22. เก็บรักษาขอ้มูลภายในของบริษทั ท่ีล่วงรู้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือ
ผูอ่ื้นรวมถึงงดซ้ือขายหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศแจง้ข่าวและเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว 

23. คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจด้วยการว่าจา้งท่ีปรึกษา
ภายนอกดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

24. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการของบริษทัตามท่ีผูถื้อหุน้มอบหมาย 
 

กฎบัตร หรือหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee ) 
1.     สอบทานใหบ้ริษทั มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั

ผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี โดย
พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องหลักการบญัชีวิธีปฏิบติัทางบญัชีการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการบญัชีการด ารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่าย
จดัการเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายบญัชีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อเผยแพร่แก่ผูถื้อหุ้นและผู ้
ลงทุนทัว่ไป 

2.    วางแนวทางและสอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและ
ผูต้รวจสอบภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษทั และการประเมินผล
การตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบ
งบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเล็กโทรนิกส์ และการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล
เพื่อป้องกนัการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผิดโดยพนกังานบริษทั หรือบุคคลภายนอก และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
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โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

3.    สอบทานการด าเนินการของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตาม
ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องส านกังาน กลต. รวมทั้งตลาดหลกัทรัพย ์

4.    พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ี
ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.    พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ การไดม้าหรือจ าหน่ายสินทรัพยข์องบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวเพื่อน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัต่อไป ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญติั
ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6.   จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้มูลครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ทั้งน้ีรายงานดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี      
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร  

(Charter) 
- รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
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7.  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทัตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งมีหนา้ท่ีในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหน้าท่ี อ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท ทั้ ง น้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการทนัทีในกรณีดงัต่อไปน้ี 
- รายการท่ีมีหรืออาจก่อใหมี้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ขอ้สงสัยหรือสันนิษฐานวา่อาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการ

ควบคุมภายใน 
- ขอ้สงสัยวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้ก าหนดใดๆของส านกังาน กลต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทั ควรทราบ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารแลว้วา่
ตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกนัหากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่
มีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง 
อาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้แต่กรณีได ้

8.     หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบพฤติการณ์อนั
ควรสงสัยวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทั กระท าความผิดใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและหนา้ท่ี ความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 
หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบใน
เบ้ืองตน้ ให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ ผูส้อบบญัชีทราบภายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่า
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั  

10.    คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุม
หรือใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเรียกขอขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทั ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ในเร่ืองต่างๆ ได ้
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11.   ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

12. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/หรือด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหารทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส าคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อ
สาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ ทั้งน้ี อ านาจ
ของกรรมการตรวจสอบดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าให้กรรมการตรวจสอบ หรือผูรั้บมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการท่ีกรรมการตรวจสอบท่านนั้น
หรือผู ้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตลาดหลกัทรัพย ์มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งได ้

13.  คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความ
รับผดิชอบในการด าเนินงานต่อบุคคลภายนอก 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 
1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการพิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ตาม

ความเหมาะสม 
2. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยให้มีความ

เหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3. พิจารณาก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางดา้นความรู้

ความเช่ียวชาญ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการอุทิศเวลา 
4. พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทั โดยมี

คุณสมบติัอยา่งนอ้ยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
5. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่/ผูจ้ดัการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษทั 
6. พิจารณาคดัเลือกกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ

เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือ เม่ือมีต าแหน่งวา่งลง 
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7. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร พร้อมทั้งรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะ
ไดรั้บการพิจารณาสืบทอดต าแหน่งอย่างสม ่าเสมอและเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้งเม่ือมี
ต าแหน่งวางลง 

8. พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน
ส าหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้สอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทั โดยเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยให้มี
อ านาจพิจารณาสรรหากรรมการและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

9. พิจารณาสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั ตั้งแต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป รวมทั้ง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าว โดยให้มีอ านาจพิจารณา
ส าหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

10. พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ การปรับข้ึนเงินเดือน ผูบ้ริหารระดบัสูง ประจ าปี เงินโบนสัเงินรางวลั
ต่างๆ โดยใหมี้อ านาจพิจารณาส าหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

11. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัใหท้ราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
12. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระ เม่ือ

พิจารณาเห็นวามีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย 
13. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
14. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 
15. น าเสนอเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ในขอ้ 1 - 10 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั

ต่อไป 
ทั้งน้ี การมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการ

มอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่านใดท่าน
หน่ึงหรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
(ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
จะตอ้งน าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป 
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คณะกรรมการบริหาร (Board Executive Director) 
1. มีหน้าท่ีกลั่นกรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ าปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายธุรกิจ 

แผนงานโครงการต่างๆ ก่อนท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
2. ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และบริหารธุรกิจของบริษทัให้บรรลุตามวตัถุประสงค์

วิสัยทศัน์ พนัธะกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามกฎหมาย เง่ือนไข 
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัและหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ด าเนินการเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโดยทัว่ไปของบริษทั พิจารณาอนุมติั และติดตามการด าเนินการ
ในเร่ืองต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัคณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร เช่น การลงทุนซ่ึงตอ้งใชเ้งินจ านวน
มาก การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การเขา้ร่วมทุน การให้กูย้ืมเงินหรือค ้าประกนันอกเหนือจากการท าธุรกิจปกติ
ของบริษทั   

4. พิจารณาและใหค้วามเห็นแก่คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
5. พิจารณาสอบทาน และอนุมติัรายการเก่ียวกบัการลงทุนและการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ซ่ึงอยู่

ภายใตอ้ านาจการอนุมติัของฝ่ายจดัการตามประกาศว่าดว้ยรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียน 

6. ก ากบัดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเร่ืองท่ีตอ้งผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ยกเวน้ ในกิจกรรม

ใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการไวแ้ลว้ 
8. รายงานผลการปฏิบติังานท่ีส าคญั ให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจ า รวมทั้งประเด็นส าคญัต่างๆ 

ท่ีคณะกรรมการบริษทัควรไดรั้บทราบ 
9. ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 
10. ในการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระ เม่ือพิจารณาเห็นวามีความ

จ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย 
11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารอยา่งสม ่าเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

พิจารณาอนุมติั 
12. ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
1. ก าหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึง

ตอ้งควบคุมความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั 
2. ก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวม โดยให้การประเมิน ติดตาม และ

ดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเส่ียง ความมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด ตลอดจนควบคุมและก ากบัดูแลในภาพรวมใหบ้ริษทัในกลุ่มธุรกิจ  
4. ก ากบัดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั พร้อมทั้งให้ค  าแนะน า และให้

ความเห็นในผลการประเมินความเส่ียง มาตรการจดัการความเส่ียง และแผนจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยูข่อง
บริษทั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั และสามารถบริหารจดัการความเส่ียงต่างๆ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้สอดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารความเส่ียง 

5. ก าหนดและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง 
เพื่อใหมี้ประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคลอ้งตามสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

6. ใหก้ารสนบัสนุนเพื่อพฒันาการบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือสนบัสนุนการบริหารความเส่ียงต่างๆ ในทุก
ระดบัทัว่ทั้งองคก์รอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการปรับปรุง และ
พฒันาระบบการบริหารความเส่ียงภายในองคก์รออยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

7. รายงานผลการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์ 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

8. ส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล และประสานงานเก่ียวกบัความเส่ียงและการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อยา่งสม ่าเสมอ 

9. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระ เม่ือพิจารณาเห็น
วามีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย 

10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

11. การปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี (Corporate Governance Committee) 
1. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ในดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้ท าให้เกิดความเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. ติดตามดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งมี

จรรยาบรรณ และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหลกัสากล 

3. ท างานร่วมกบัฝ่ายงานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance) โดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (The Principles of for Listed Companies 2017: Good Corporate Governance) 
หรือฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม ตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาเป็นแนวปฏิบติั   

4. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล และขอ้เสนอแนะของฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อ
ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั พร้อมความเห็น แนวปฏิบติั 
และขอ้เสนอแนะ เพื่อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

6. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยจะตอ้งมี
การประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อปี และรายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

7. จดัท ารายงานสรุปการปฏิบติัหนา้ท่ี และการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ แสดงไว้
ในรายงานประจ าปีของบริษทั 

8. สนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นท่ีเขา้ใจของผูบ้ริหารและพนกังาน
ทุกระดบั และใหมี้ผลในการปฏิบติัทั้งในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

9. สนบัสนุนและใหค้  าปรึกษาแก่บริษทั ในการเขา้รับการประเมินหรือการจดัอนัดบัดา้นการดูแลกิจการ ทั้งน้ี 
เพื่อเป็นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  

10. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระ เม่ือพิจารณาเห็นวา
มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย 

11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอย่างสม ่าเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

12. ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ไวช้ดัเจน เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
1. ก ากบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
2. ด าเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน 
3. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีก

หน่ึงเสียงเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 
4. เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ด าเนินการประชุม

ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม  
5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
1. บริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สั่งการหรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้การด าเนินงานตามขอ้ 1. ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเร่ือง

ส าคญัใหร้ายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
3. พิจารณาและอนุมติัการบรรจุ แต่งตั้ง โอนยา้ย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทาง

วนิยั ตลอดจนค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน ทั้งน้ี การด าเนินการต่างๆ ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอ านาจ
ของคณะกรรมการบริหาร 

4. ออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติังานของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติใดๆ 
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

5. มอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งทดแทนได ้
6. สร้างเสริมและพฒันาให้บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และ

วฒันธรรมอนัดีโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
7. การใชอ้ านาจดงักล่าวขา้งตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ)ไม่สามารถกระท าได ้หาก

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทั 
8. หากมีความไม่ชดัเจนในการใชอ้ านาจดงักล่าวขา้งตน้ตามท่ีก าหนดน้ี ใหเ้สนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทั

พิจารณา 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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วธีิการสรรหาคัดเลือกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 
หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ 
เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทัด าเนินไปตามหลกัเกณฑ์ มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกั

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหา
กรรมการเม่ือต าแหน่งกรรมการของบริษทัวา่งลง หรือกรรมการครบก าหนดวาระ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ซ่ึงถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษทั โดยการพิจารณา
คดัเลือกบุคคลท่ีจะเสนอใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

1. คุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาให้มีความหลากหลาย ทั้งทางดา้น คุณวุฒิทางการศึกษา ทกัษะ
วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยไม่มีการกีดกนัทางเพศ อาย ุและเช้ือชาติ 

2. มีภาวะผูน้ า มีวสิัยทศัน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส 
3. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 
4. กรณีเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองผลการปฏิบติังานในฐานะ

กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยในช่วงท่ีผา่นมา 
5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
กระบวนการในการพจิารณาสรรหากรรมการ 
1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเข้ามาด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทั โดยน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาก่อนเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีเลือกตั้ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2. คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ เพื่อเป็นขอ้มูลใช้ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 นอกจากน้ี ในการสรรหาคดัเลือกกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองของ
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการและมีความจ าเป็นต่อ
องคป์ระกอบของโครงสร้างคณะกรรมการท่ียงัขาดอยู ่

3. ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการบริษทัจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยจดัเตรียม
ข้อมูลและมีการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเก่ียวข้องต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่ 
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การประชุมคณะกรรมการ  
คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี 

และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น  
ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ดัการ จะ

เป็นผูดู้แลให้ความเห็นชอบก าหนดเชิญประชุม รวมทั้งก าหนดวาระการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษทัท า
หนา้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพื่อใหก้รรมการไดมี้เวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้  

ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  ท าหนา้ท่ีดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ  
และท าหน้าท่ีด าเนินการประชุม ส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีส าคญั
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งน าเสนอ
ขอ้มูลประกอบการอภิปรายปัญหาส าคญั 

เลขานุการคณะกรรมการท าหนา้ท่ีในการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14  วนั จดัเก็บรายงาน
การประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการประชุมคณะกรรมการ ดงัน้ี 
1. บริษทัไดก้ าหนดใหมี้การประชุมระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 
2. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 

 ค่าตอบแทน 
 บริษทัมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร ให้อยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษา
กรรมการท่ีมีคุณภาพได ้ซ่ึงค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัท่ีเปรียบเทียบไดก้บักลุ่มธุรกิจเดียวกนั และเช่ือมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทั โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 
 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ก าหนดให้มีความเหมาะสมกบัอ านาจหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑ์และนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยระดบัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน 
เงินโบนสั และเงินรางวลัต่างๆ ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลงานของบริษทัและการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละราย 
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 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง และอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมแก่ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งในระบบก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร 
และเลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพื่อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง โดยการฝึกอบรมอาจกระท าเป็นภายใน
บริษทัหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอกได้ อนัจะท าให้ได้รับความรู้ในการท าหน้าท่ีกรรมการและการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี และสร้างเครือข่ายของกรรมการเพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 
 ทั้งน้ี ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการบริษทัจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยจดัเตรียม
ขอ้มูลและมีการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ 
 
 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหา ก าหนดแผนการสรรหาบุคคลเพื่อสืบทอดต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร พร้อมทั้งเสนอรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการพิจารณาสืบทอดต าแหน่งอยา่งสม ่าเสมอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้งเม่ือมีต าแหน่งวา่งลง ดงัน้ี 

1. ระดบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 เม่ือต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารว่างลง หรือผูอ้ยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ บริษัท

ก าหนดใหผู้บ้ริหารระดบัใกลเ้คียง หรือรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูรั้กษาการในต าแหน่งจนกวา่จะมี
การสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

2. ระดบัผูบ้ริหาร 
 เม่ือต าแหน่งผูบ้ริหารตั้งแต่กรรมการผูจ้ดัการข้ึนไปวา่งลง หรือผูอ้ยูใ่นต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

บริษทัจะมีการน าเสนอผูสื้บทอดต าแหน่งท่ีคดัเลือกไว ้โดยพิจารณาจากการประเมินศกัยภาพและผลงาน 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ  ( Code of Conduct ) 

 
  บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้พนกังานของบริษทัทุกคน มีความตระหนกัรับผิดชอบกบัการไดรั้บความไวว้างใจในการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดว้ยความมัน่คง ย ัง่ยืน เป็นท่ีเช่ือถือของลูกคา้ ผูถื้อ
หุน้ และประชาชนทัว่ไป จึงไดก้ าหนดกรอบการประพฤติปฏิบติัจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังานต่อผูมี้ส่วนได้
เสีย ดงัต่อไปน้ี 
  บริษัท 

1. รักษาช่ือเสียงและเกียติภูมิของบริษทั 
2. ประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและวนิยัของบริษทั 
3. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ทุ่มเท และเสียสละ 
4. มีทศันคติท่ีดีและมีความภาคภูมิในในองคก์ร ไม่กล่าวร้ายบริษทัโดยปราศจากความจริง 
5. แจง้เหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั  และ/หรือ การปฏิบติัโดยมิชอบหรือผดิกฎหมายต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่าวของบริษทั เพื่อการด าเนินการป้องกนัแกไ้ข 
6. ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และไม่ส้ินเปลืองสูญเปล่าตลอดจนไม่ใหเ้ส่ือมเสียเร็วกวา่

ก าหนด 
7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยนัหมัน่เพียรถูกตอ้งสมเหตุสมผล โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั 
8. ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลา และใชเ้วลาปฏิบติังานใหเ้ป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งเตม็ท่ีโดยพนกังาน

ตอ้งไม่เป็นพนกังานประจ าหรือพนกังานชัว่คราวของในบริษทัอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกนักบับริษทั
หรือบริษทัท่ีเป็นคู่แข่ง หรือมีผลประโยชน์ทบัซอ้นกบับริษทั 

9. ละเวน้การน าขอ้มูล ข่าวสาร และเทคโนโลยท่ีีเป็นความลบัหรืออาจมีผลกระทบกบับริษทัไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

10. ไม่ประกอบกิจการหรือลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขนั หรือเป็นเหตุให้เกิดการขดัผลประโยชน์กบับริษทั  
11. งดออกเสียงหรือลงมติในการประชุม กรณีท่ีเขา้ข่ายอนัอาจก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
12. ร่วมกนัรักษาความสร้างสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีและความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน ร่วมกนั

ท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพกบับริษทั 
13. เอาใจใส่และด าเนินการทุกอยา่งท่ีรักษาความปลอดภยัสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน 
14. ใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
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15. งดเวน้การท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานบริษทั หากมีความจ าเป็นตอ้งท างานอ่ืน งานนั้นตอ้งไม่อยูใ่น
ลกัษณะ ดงัน้ี 

ก. กระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ีของตน 
ข. ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 
ค. ขดัต่อประโยชน์และระเบียบของบริษทั 
ง. มีผลเสียถึงภาพพจน์และช่ือเสียงของบริษทั 
จ. น าความลบัของบริษทัไปใชห้รือน าไปเปิดเผย 

  ลูกค้า 
1. ปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ถูกกฎหมาย ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วถูกตอ้ง และดว้ยความเสมอภาค 
2. รักษาความลบั และขอ้มูลของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
3. ประพฤติตนให้เป็นท่ีเช่ือถือของลูกคา้ 
4. ละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวสิัยท่ีวญิญูชนจะให้กนัโดยเสน่หาจาก

ลูกคา้ หรือผูซ่ึ้งอาจไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ีและปฏิบติัตามนโยบายการใหห้รือรับของขวญั
และการเล้ียงรับรอง 

5. หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ 
 

  ตนเอง 
1. เป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี และประพฤติตนใหเ้หมาะสม ละเวน้อบายมุขและการพนนัทุกประเภท 
2. มีสัจจะต่อตนเองและผูอ่ื้น 
3. พฒันาความรอบรู้และความสามารถ เพื่อเพิ่มทกัษะในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 
4. ใชว้ชิาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัโดยมิชอบ 
5. งดเวน้การใชท้รัพยสิ์นอุปกรณ์และเวลาปฏิบติังานของบริษทัอยา่งไม่เหมาะสม 

 

ความรับผดิชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้ 
การด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ใดๆตอ้งไม่น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทัหรือขดัต่อกฎหมายใดๆ มี

การค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ การคดัเลือกคู่คา้ตอ้งท าอยา่งยุติธรรม 
ทั้งน้ี บริษทัถือว่าคู่คา้เป็นปัจจยัส าคญัในการร่วมสร้างมูลค่าให้กบัลูกคา้ บริษทัยึดมัน่ในสัญญาและถือปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีเป็นส าคญั ในการช าระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และการดูแลหลกัประกนัต่างๆ  
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  ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
1. ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือในการท างานซ่ึงกนัและกนั 
2. ใหค้วามเคารพ นบัถือผูบ้งัคบับญัชา 
3. ใหค้วามใส่ใจดูแลทุกขสุ์ข และมีเมตตาธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
4. ใหค้วามรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานใหแ้ก่ผูร่้วมงาน 
5. หลีกเล่ียงการรับของขวญัของก านลัอนัมีมูลค่าสูงจากผุร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
6. ไม่น าเร่ืองส่วนตวัหรือขอ้มูลของผูร่้วมงานไปวพิากษว์จิารณ์ในทางเส่ือมเสีย 
7. ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานดว้ยความสุภาพ มีน ้าใจ และมนุษยสัมพนัธ์อนัดี 
8. ละเวน้การน าผลงานของผูอ่ื้น มาเป็นผลงานของตน 
9. มีทศันคติท่ีดี ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน โดยปราศจากความจริง 

 และไม่เป็นธรรม 
 

หลกัการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

 
  หลกัในการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 

1. จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีก าหนดในหลกัการฉบบัน้ี ถือเป็นวินยัอยา่งหน่ึง จึงเป็นส่ิงท่ีพนกังานตอ้งท า
ความเขา้ใจและถือปฏิบติัตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกบับริษทัอยา่งเคร่งครัด 

2. บริษทัจะมีหนงัสือแจง้ใหพ้นกังานไดรั้บทราบและยดึถือเป็นหลกัปฏิบติั เก่ียวกบัจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ พร้อมทั้งใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูดู้แลก ากบัการปฏิบติังานจะตอ้งมีการติดตามดูแลใหพ้นกังาน
ไดมี้การปฏิบติัโดยเคร่งครัดและจริงจงั กรณีพบวา่มีการละเมิด ฝ่าฝืนไม่ปฎิบติัจะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งถูก
พิจารณาด าเนินการลงโทษทางวนิยั 
 

  การดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
1. จริยธรรมและจรรยาบรรณถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการและพนกังาน ท่ีจะตอ้งรับทราบ 

ท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 
2. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั จะตอ้งดูแลรับผดิชอบ ใหพ้นกังานใตบ้งัคบับญัชาของตนปฏิบติัตามจริยธรรมและ

จรรยาบรรณน้ีอยา่งจริงจงั 
3. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ตอ้งเป็นผูน้ าในการปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริม

สภาพแวดลอ้มในการท างานใหพ้นกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจวา่การปฏิบติัตามจริยธรรมและ
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จรรยาบรรณเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และไม่สามารถอา้งไดว้า่ไม่ทราบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณน้ี 

4. เม่ือมีขอ้สงสัย หรือไม่แน่ใจเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา 
หรือฝ่ายบุคคล ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

5. เม่ือมีปัญหาการตีความหรือการปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน 
1) กรณีกรรมการ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการของบริษทัเป็นผูมี้อ านาจวินิจฉยั 
2) กรณีพนักงาน ให้คณะกรรมการประกอบด้วย  ผจก.ฝ่ายบุคคล ฝ่ายงานก ากับดูแลการปฏิบติังาน 

(Compliance) ผูอ้  านวยการฝ่ายท่ีพนกังานผูน้ั้นสังกดัอยูเ่ป็นผูมี้อ  านาจวนิิจฉยั โดยค าวินิจฉยัดงักล่าวให้
ถือเป็นถึงท่ีสุด 

 เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั เป็นไปอย่างราบร่ืน บริษทัได้รับเอาหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of for Listed Companies 2012: Good Corporate Governance) ตามท่ีก าหนด
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาปรับและยดึเป็นแนวปฏิบติั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 
บริษทัด าเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความส าคญักบั การปฏิบติัตามมาตรฐาน

ต่างๆท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั ความมัน่คง สุขอนามยั และ ส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และค านึงถึงผลกระทบท่ี
มีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการสร้างจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบ ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มให้
เกิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง คืนก าไร ส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และคุณภาพชีวิต ของประชาชน ปฏิบติัและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอยา่ง เคร่งครัดตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบั ดูแล ให้ความส าคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคม โดย
มุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันา สังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสร้างสรรค ์และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ( Conflict of Interests )  
 

ในการท างานให้กบับริษทัอาจเกิดสถานการณ์ท่ีผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน
อาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายรูปแบบ ดงันั้นบริษทั
จึงไดก้ าหนดแนวทางท่ีทุกคนพึงถือปฏิบติั ดงัน้ี 
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การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ คู่คา้ 

ของบริษทั หรือจากบุคคลใดอนัเน่ืองจากการท างานในนามบริษทั 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะตอ้งไม่ให้กูห้รือกูย้ืมเงิน หรือเร่ียไรเงิน ส่ิงของจากลูกคา้หรือผูท้  าธุรกิจ

กบับริษทั เวน้แต่เป็นการกูย้มืเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลูกคา้ของธนาคารหรือสถาบนัการเงินดงักล่าว 

การประกอบธุรกจิอ่ืนนอกบริษัท  
การท าธุรกิจส่วนตวัใดๆ ของกรรมการ   ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและเวลา

ท างานของบริษทั และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไม่วา่
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานดงักล่าวจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางออ้มก็ตาม 

การท าธุรกจิใดๆ กบักลุ่มบริษัท 
การท าธุรกิจใดๆ กบับริษทัทั้งในนามส่วนตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน นั้นมีส่วนไดส่้วนเสีย จะตอ้งเปิดเผยส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทัก่อนเขา้ท ารายการ 
หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นผูอ้นุมติัในการตกลงเขา้ท ารายการหรือกระท าการใดๆ 

ในนามบริษทั 
ผูท้  ารายการในนามบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบความสัมพนัธ์ของคู่คา้วา่เก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงาน หรือไม่ ก่อนท ารายการเพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้ งน้ี นิยามของ
ความสัมพนัธ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

การรับของขวัญและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกจิ  
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน พึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจากคู่คา้หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เวน้แต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท   ในกรณีท่ีมีเหตุ
จ าเป็นตอ้งรับของขวญัหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดในมูลค่าท่ีสูงกวา่ 5,000 บาท ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อด าเนินการตาม
ความเหมาะสม 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน สามารถรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจได ้เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษทั 
และพึงหลีกเล่ียงการรับการเล้ียงรับรองในลกัษณะท่ีเกินกวา่เหตุความสัมพนัธ์ปกติจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั
หรือจะเป็นคู่คา้ในอนาคต 
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การเดินทางไปสัมมนา ดูงานทศันศึกษา 
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทศันศึกษา ซ่ึงคู่คา้ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเดินทางใหไ้ด ้ทั้งน้ี เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และตอ้งผา่นการอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีมี
อ านาจเท่านั้น แต่หา้มรับเงิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่คา้ 

 

การให้ของขวญัและการเลีย้งรับรอง  
ในบางสถานการณ์ ผูอ่ื้นอาจมองวา่การให้ของขวญัและการเล้ียง รับรองนั้นเป็นผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือใน

กรณีท่ีร้ายแรงกวา่นั้นคือถือ เป็นการใหสิ้นบน หากพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูอ่ื้นอาจมองไดว้า่ของขวญั หรือการเล้ียงรับรอง
นั้นเป็นการกระท าเพื่อหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ จากหรือรัฐบาล หรือเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ จากรัฐบาล ท่านจะตอ้ง
ไม่ให้ของขวญัหรือจดัให้มีการเล้ียงรับรองนั้น แต่ทั้งน้ีอาจมีการ เสนอของขวญัและการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมให้แก่
ลูกคา้โดยบุคคลท่ี ไดรั้บมอบอ านาจใหด้ าเนินการเท่านั้น  

ในบางธุรกิจ นิติบุคคลและภูมิภาคของ บริษทั มีกระบวนการเก่ียวกบัเร่ือง น้ีซ่ึงอาจมีการตั้งขอ้จ ากดัท่ีเขม้งวด
มากกวา่และ/หรือก าหนดใหมี้การ รายงานหรือการอนุมติัเพิ่มเติม 

การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน  ส่ิงจูงใจ ของก านลั  สิทธิประโยชน์พิเศษ 

ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผา่นบุคคลท่ีสามแก่ลูกคา้ คู่คา้ของบริษทั  หน่วยงานภายนอกหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ
เพื่อใหไ้ดม้าหรือคงไวซ่ึ้งประโยชน์หรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวลัหรือการจ่ายเงินอ่ืน
ใดเพื่อเร่งการด าเนินการหรืออ านวยความสะดวก  ยกเวน้การให้การเล้ียงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลด
การคา้ และโครงการส่งเสริมการขายของบริษทั โดยมีหลกัเกณฑ์ในแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ ตาม กลต. รวมอยูท่ ั้งส้ิน  71  ขอ้  
 

กจิกรรมทางการเมืองและการให้เงินสนับสนุนทางการเมือง 
ในฐานะพลเมืองคนหน่ึง ท่านอาจมีความสนใจ ในกระบวนการทางการเมือง หรือในการ โนม้นา้วจิตใจหรือ

การสร้างสานความสัมพนัธ์ กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ อยา่งไรก็ตาม การมีส่วนร่วมใน กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ทางการ เมืองในระดบัต่าง ๆ ทั้งระดบันานาชาติ ระดบั ชาติ หรือระดบัทอ้งถ่ินอาจเกิดความพวัพนั และความรับผิดทาง
กฎหมายส าหรับ บริษทัฯ ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีอาจเกิดข้ึนไดแ้มว้่าจะเป็นส่ิงท่ีท่าน ท าดว้ยตนเองโดยไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของ
บริษทั แต่อยา่งไรกต็าม  บริษทัฯ มีพื้นฐานการท างานท่ีถูกตอ้งอยูแ่ลว้  และนโยบายของบริษทัฯ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

มีกฎหมายหลายฉบบัท่ีคอยก ากบัดูแลกิจกรรม ทางการเมืองของ บริษทั รวมทั้งพนกังานและ ตวัแทนของ
บริษทั การท่ีท่านด าเนินกิจกรรม ทางการเมืองใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต อาจส่งผล ใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การลงโทษ 
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ทางแพง่ หรือทางอาญา การหา้มด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ความเส่ียงต่อการเสียช่ือเสียงส าหรับบริษทั 
 

การบริจาคเพ่ือการกุศล 
บริษทัมุ่งต่อการเป็นพลเมืองในฐานะบริษทัท่ีดีและแสดงบทบาทอย่างเขม้ แข็งในการให้การสนบัสนุนใน

ชุมชนซ่ึงเราประกอบธุรกิจอยู ่การบริจาค ต่าง ๆ ซ่ึง บริษทัเป็นผูใ้ห้ทุนจะช่วยสนบัสนุนวตัถุประสงคเ์พื่อการกุศลของ
บริษทั และจะจดัสรรผ่านสถาบนัการกุศลท่ีหลากหลาย เพื่อป้องกนัการ เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัองค์กรการกุศลท่ีไม่
เหมาะสม (เช่น องค์กรท่ีสนบัสนุน โดยผูก่้อการร้ายหรือกิจกรรมการฟอกเงิน กลฉ้อฉลหรืออาชญากรรมอ่ืน) ท่าน
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ ฟอกเงิน (“AML”)  

การบริจาคเพื่อการกุศลจะตอ้งไม่เป็นการให้จากบริษทั หรือเป็นการ ร้องขอจากพนกังาน ลูกคา้ ผูใ้ห้บริการ 
เจา้หน้าท่ีรัฐ หรือหุ้นส่วนทาง ธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อเป็นเง่ือนไขหรือเพื่อครอบง าการตดัสินใจทางธุรกิจ (หรือปราศจาก 
“ผลประโยชน์ต่างตอบแทน”) หรือกระท าข้ึนเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด ๆสถานท่ีท างานของ บริษทั ควรเป็นอิสระ
จากอิทธิพลภายนอก การให้เงิน บริจาคแก่องคก์รการกุศลต่าง ๆ ของควรกระท าเป็นความลบั เกิดจาก ความสมคัรใจ
อย่างแทจ้ริง ไม่มีผลกระทบต่อการจา้งงาน หรือการ ตดัสินใจให้การชดเชยหรือตอบแทน และจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
นโยบาย ทั้งหมดเก่ียวกบัการไม่เรียกร้อง  
 

การท าธุรกจิภายนอก 
เม่ือพนักงานของบริษทั ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการของบริษทัท่ีไม่ได้อยู่ในเครือ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยู่ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคโ์ดยหวงัผลก าไร ท่ีอยูใ่นประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ (เรียกวา่ “กรรมการ ภายนอก
บริษทั”) ย่อมเกิดความเส่ียงในเร่ืองความรับผิดชอบของ พนกังานผูน้ั้นในฐานะกรรมการ รวมทั้ง ความเส่ียงท่ีว่า
พนกังานผูน้ั้น จะตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการเขา้ร่วมในกิจการของบริษทัแห่งนั้น ดว้ย เหตุน้ี จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ พนกังานผูน้ั้นในการท างานให้กบั บริษทั ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีและเหตุผล อ่ืน ๆ 
บริษทั จึงไม่สนบัสนุน อยา่งยิง่ท่ีจะใหพ้นกังานประจ าแสวงหาหรือ ยอมรับต าแหน่งกรรมการภายนอกบริษทัในบริษทั
ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงผลก าไร 

พนกังานทุกคนของ บริษทั ตอ้งเปิดเผยให้ทราบและขอรับค าอนุมติัท่ี  จ าเป็นล่วงหน้าก่อนท่ีจะเขา้ร่วมใน
กิจกรรมดงัต่อไปน้ี  

1)  ต าแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการของบริษทัท่ีอยูใ่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคโ์ดย
หวงัผลก าไร  

2)  ต าแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการของบริษทัเอกชน และมีวตัถุประสงคโ์ดยหวงัผลก าไร  
3)  ต าแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการขององคก์ร ท่ีไม่หวงัผลก าไร ซ่ึงท าใหเ้กิดความเขา้ใจวา่มี 
 ผลประโยชน์ ทบัซอ้น หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท างานของคณะกรรมการ บริหารการตรวจสอบ การเงิน 
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 หรือการลงทุน  
4)  ลงสมคัรรับเลือกตั้ง ยอมรับต าแหน่งในหน่วยงานรัฐบาล หรือมีความสัมพนัธ์แบบอ่ืนกบัหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงาน ก่ึงรัฐ  
5)  การท าธุรกิจภายนอกอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีไม่หวงัผลก าไร หากก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีเกิดข้ึน

จริง หรือท่ีเขา้ใจวา่ อาจเกิดข้ึนไดห้รือดูเหมือนวา่จะเกิดข้ึน  
 

การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ  
   

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืน
หรือกระท าการใดๆ ท่ีขดัต่อจรรยาบรรณ บริษทัจะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะแห่งความผิดตามควรแก่
กรณี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคล         

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนมีหน้าท่ีลงนามรับทราบจรรยาบรรณน้ี เม่ือเขา้เป็นพนกังานและ
เม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

3. ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และมีหน้าท่ีในการ
สอดส่องดูแลและส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีก าหนด 

4. ก าหนดใหมี้คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบดว้ย ฝ่ายอ านวยการของบริษทั  1 ท่าน เป็นประธาน ระดบั 
ผจก.ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผจก.ฝ่ายกฎหมาย  ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผจก.ฝ่ายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นกรรมการ โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
 ดูแลปรับปรุงจรรยาบรรณใหมี้ความเหมาะสมและทนัสมยั 

 พิจารณาเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาว่ามีกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ และท าการสอบสวน
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว 

 วนิิจฉยัช้ีขาดในกรณีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัความหมายของจรรยาบรรณของบริษทั 
 ช้ีแจงอบรมใหพ้นกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ และถือปฏิบติัจรรยาบรรณของบริษทั 

 จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจริยธรรมเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษทั 
และ คณะกรรมการบริหาร ทราบเป็นประจ าทุกๆปี 

 มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม    
5. ในการขอยกเวน้การปฏิบติัตามจรรยาบรรณน้ีให้แก่ผูบ้ริหาร และกรรมการ จะตอ้งได้รับการอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทั 
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การรายงานประเด็นด้านจริยธรรมและการรับเร่ืองร้องเรียน 
 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน  ( Hot line )  
กรณีพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ หรือพบเห็นการ

กระท าผิด การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบับริษทั  โดยคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษทั จะด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน  เพื่อใหมี้ความยติุธรรมโดยรวดเร็วท่ีสุด    

โดยพนักงาน สามารถสอบถามขอ้สงสัย หรือรายงานต่อผูท่ี้รับผิดชอบ และ/หรือ สามารถกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้น โดยขอ้มูลจะถูกส่งไปยงั  คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั 
โดยขอ้มูลของท่านจะถูกปิดเป็นความลบั  โดยมีช่องทางการับเร่ืองร้องเรียน ดงัต่อไปน้ี  

1. ผูบ้งัคบับญัชาของท่านโดยตรง 
2. ฝ่ายบุคคล    02-004-5565, 086-819-3333 
3. กรอกขอ้มูลใน Website ของบริษทั www.chayo555.com  หรือ  Email:  Center@chayo555.com 

 

การด าเนินการเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน  
ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณเพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ือง เพื่อน าเสนอ มาตรการด าเนินการระงบั
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงการบรรเทาความ เสียหายให้กบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ และ
รายงานผลใหผู้ร้้องเรียนทราบ (กรณีเปิดเผยช่ือ)  
 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ทีใ่ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง  
1.  ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย ตนเองได้

อยา่งไรก็ตาม หากมีการเปิดเผยตนเอง บริษทัจะสามารถติดต่อและรายงานผลได ้ 
2.  ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็นแก่ผูมี้ หน้าท่ี

รับผดิชอบเท่านั้น  
3.  บริษทัห้ามมิให้มีการตอบโตต่้อผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง โดย

เด็ดขาด การตอบโตจ้ะเป็นเหตุใหมี้การลงโทษทางวินยัสูงสุด ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจา้ง 
 


