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บทน า 
 

 กลุ่มบริษทั ชโย ไดต้ระหนักและให้ความส าคญัต่อระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยืน ภายใตก้ารด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อยกระดับการด าเนินการท่ีมีอยู่แลว้ ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานท่ีชดัเจน และกระจายการ
ปฏิบติัไปสู่พนักงานของบริษทัทุกระดบัชั้น อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการอย่างแทจ้ริง 
โดยบริษทัไดรั้บเอาหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of for Listed 
Companies 2012: Good Corporate Governance) ตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาเป็นแนวปฏิบติั  
ซ่ึงไดมี้การก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการปฏิบติั ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บังคบัขององค์กร โดยให้ฝ่ายงาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance) รับผิดชอบก ากบัดูแลงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้ งน้ีเพื่อให้ระบบการ
บริหารจดัการ และการด าเนินงานของบริษทั เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 

 คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัเป็นก าลงัใจในการขบัเคล่ือนให้เกิดการดูแลกิจการท่ีดี 
ดงันั้น การศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบติัตนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัอยา่งเคร่งครัดทั้งในส่วนท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและเจตนารมณ์ จึงเป็นส่ิงท่ีคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งยดึถือเป็นหัวใจใน
การขบัเคล่ือนบริษทัใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 นโยบายการก ากับดูแลกิจการน้ีบังคบัใช้กับบริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยก าหนด
ขอบเขตหนา้ท่ีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ระบุสิทธิและหนา้ท่ีของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน วางกฎและขั้นตอนส าหรับตดัสินใจในกิจกรรมตามวตัถุประสงคข์ององค์กร และวางกลไกในการ
ติดตามดูแลนโยบาย การตดัสินใจ และการปฏิบตัิงานขององคก์ร ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทั ซ่ึงไดรั้บการทบทวนและปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอตามพฒันาการของหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 
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นิยามของค าทีส่ าคัญ 

 
ค าท่ีใช ้ ความหมาย 

การก ากบัดูแลกิจการหรือบรรษทัภิบาล 
( Corporate Governance )  

ระบบท่ีจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่าง
กรรมการและคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและผูถื้อหุ้นเพ่ือสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัน าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มพูนมูลคา่ให้กบัผูถื้อหุ้น
ระยะยาวโดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

จรรยาบรรณ 
( Code of Conduct ) 

ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบการอาชีพการงานแต่ละอยา่งก าหนด
ข้ึนเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก ทั้งท่ีเขียน
และไม่ไดเ้ขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วฒันธรรมองคก์ร ( Corporate culture ) ส่ิงท่ีก  าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิและสร้าง
ทศันคติท่ีเป็นคุณสมบติัหลกัอนัพึงประสงคข์องบุคลากรในองคก์รเป็น
หน่ึงเดียวกนั 

บริษทั กลุ่มบริษทั ชโย 
พนกังาน (Employee) กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังานบริษทั และลูกจา้งท่ีปฏิบตัิงานให้กบั

บริษทัเพ่ือรับคา่จา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dict.longdo.com/search/Corporate%20culture
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ส่วนที ่1 วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วัฒนธรรมองค์กร และความเส่ียงขององค์กร 
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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 ให้ความส 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  ให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัของขอ้มูลของลูกคา้และมีแผนเพื่อป้องกนัความเส่ียง 
     เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง (BCP Plan)  
 T - Technology   ใชเ้ทคโนโลย ีระบบและกระบวนการท่ีทนัสมยัมาประยกุตใ์ชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างาน      
 

ความเส่ียงขององค์กร CHAYO Risk   

 
 การปฏิบตัิ 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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ส่วนที ่2 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  
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แนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติท่ีดี

เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ปฏิบติัไว้
ชดัเจนแลว้ ซ่ึงเน้ือหาแบ่งเป็น 5 หมวด  ไดแ้ก่  
   1. สิทธิของผูถื้อหุ้น    
  2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั    
  3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย    
  4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส    
  5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ   

   เน้ือหาในแต่ละหมวดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ส่วนของหลกัการเป็นเร่ืองส าคญัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
บริษทัจดทะเบียนควรปฏิบติัและ  (2) ส่วนของแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นการใหร้ายละเอียดหรือวิธีการด าเนินการเพิ่มเติม
เพ่ือให้บริษทัจดทะเบียนสามารถปฏิบตัิตามหลกัการในส่วนแรกได ้

 

หมวดที่ 1 และหมวดที ่2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

 ผูถื้อหุ้นทุกรายถือเป็นเจ้าของกิจการ และได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ตามสิทธิท่ีจะพึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ประกอบดว้ย สิทธิในการซ้ือขายการโอนหุน้ สิทธิในส่วนแบ่งก าไร/เงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น สิทธิในการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งเพียงพอและทนัเวลาในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยผ่านช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เพ่ือใชใ้นการ
ตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัและตนเอง สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง 
 บริษทัมีหน้าท่ีตอ้งดูแลการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย รวมทั้งผูถื้อหุ้นรายย่อย และผูถื้อหุ้นสถาบนัอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกนั รวมตลอดจนถึงการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นดงัน้ี 

1. ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 
2. ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดการกระท าใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 
3. สนบัสนุนและเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั 
4. มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 
5. มีช่องทางท่ีผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถใชสิ้ทธิในการแจง้ปัญหาใดๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตนใน

ฐานะผูถื้อหุน้ ต่อคณะกรรมการบริษทั 
6. สนบัสนุนการใชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ โดยในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัมีหนา้ท่ีเพ่ิมเติมดงัน้ี 
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1) แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ถึงกฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ 
2) จดัให้มีขอ้มูลในแต่ละวาระท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้และทนัเวลา 

ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในเวบ็ไซต์ของบริษทัเป็นการล่วงหน้าก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสาร เพื่อเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหนา้ก่อนไดรั้บเอกสารจากบริษทั 

3) จดัให้มีระบบการลงทะเบียนท่ีอ  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุน้ 
4) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกตามสมควรให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกราย  
5) จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสีย’ 
6) เสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 2 คน เพ่ือเป็นทางเลือกของผูถื้อหุน้ในการมอบฉันทะ 
7) ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัท่ีตอ้งการให้ตอบในท่ีประชุมล่วงหนา้ 
8) ส่งเสริมให้ผูถื้อหุน้มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และซักถามในท่ีประชุม 
9) สนบัสนุนให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั  
10) สนับสนุนให้กรรมการบริษทัและประธานกรรมการชุดยอ่ยทุกคนจดัสรรเวลาเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น

ทุกคร้ัง 
7. คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งเปิดเผยธุรกรรมท่ีตนมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งหรือมีผลกระทบ

โดยตรงกบับริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ไม่ว่าจะโดยทางตรง ทางออ้ม หรือผ่านบุคคลท่ีสาม  
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 

ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และ ชุมชน 
เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนักดีว่าการสนับสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน
และการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ สิทธิของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี นอกจากน้ี ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดค้  านึงถึงสิทธิ ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 

ผู้ถือหุ้น :  บริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และจริยธรรม 
และพยายามท่ีจะพฒันากิจการให้เจริญเติบโตกา้วหน้า มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือ 
สร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบัการลงทุนของผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนอยา่งต่อเน่ือง 
และยัง่ยืน บริษัทยึดหลักการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยก าหนดให ้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจน 
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ตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ยความโปร่งใส ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม รวมทั้งบริษทั 
จะน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน 
การบญัชี และรายงานอ่ืน ๆโดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความจริง โดยจะแจง้ให้ 
ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทัทั้งดา้นบวกและด้านลบ ซ่ึง 
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ 
และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้นโดยใชข้อ้มูลของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ได ้
เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

 

ลูกค้า :  บริษทัตระหนกัถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั จึงไดก้ าหนดนโยบายคุณภาพ
ไวว้า่ เราจะสร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ ดว้ยบริการท่ีรวดเร็ว เน้นสินคา้และบริการ
คุณภาพ พร้อมพฒันาบุคลากรดว้ยการปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

 

คู่ค้าและ/หรือ เจ้าหนี ้:  บริษัทมีนโยบายท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีทางธุรกิจกับคู่คา้ และ/หรือเจ้าหน้ี 
ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเก้ือหนุนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบติัต่อ 
คู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาค โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั หลีกเล่ียง
สถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบติัตาม พนัธสัญญา
อยา่งเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั โดยจะไม่ด าเนินการท่ี ทุจริตในการคา้
กบัคู่คา้ และ/หรือเจ้าหน้ี กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีการด าเนินการท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น ตอ้ง
เปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา อยา่งรวดเร็วและ
ยติุธรรม และปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆท่ีมีต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ี
ไม่สามารถปฏิบติัตามได ้ตอ้งรีบแจง้ใหคู่้คา้ และ/หรือเจา้หน้ี ทราบเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 

 

คู่แข่ง :  บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาการ 
แขง่ขนัท่ียติุธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการ ท่ี
ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่
พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจาก
ความจริง ไม่ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทาง การคา้ดว้ย
วิธีฉ้อฉล 

 

พนักงาน :  บริษทัให้ความส าคญักบัพนักงานซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทั ซ่ึงจะมีส่วน
ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้ น 
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บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีสภาพการจ้าง
งานท่ียติุธรรม มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพฒันาความกา้วหน้า รวมทั้งมี
สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนามยั โดยจะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครัด จดัให้มีสภาพแวดลอ้มใน 
การท างานท่ีดี และปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน ปฏิบติัต่อพนักงาน 
ดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของความ 
เป็นมนุษย ์ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตั้ง และการ 
โยกยา้ย รวมทั้งการให้รางวลั และการลงโทษ กระท าดว้ยความเป็นธรรม โดยค านึงถึง
ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้นเป็นเกณฑ์ ให้ความส าคญั
ต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ หลีกเล่ียง
การกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความ มัน่คงในหน้าท่ีการงาน
ของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดนัต่อสภาพ จิตใจของพนักงาน พนักงาน
มีสิทธิในการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ตามระบบและกระบวนการท่ี
ก าหนด รับฟ้องขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจาก พนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค 

 

ภาครัฐ :  บริษัทด าเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญกา้วหน้าของประเทศ 
โดยยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บังคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและ 
เป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทัว่ไป 

 

ชุมชน สังคม และ ส่ิงแวดล้อม :  บริษทัด าเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความส าคญักบั 
การปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั ความมัน่คง สุขอนามยั และ 
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดยการสร้างจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบ ต่อสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง คืนก าไร ส่วนหน่ึงเพ่ือ
กิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต ของประชาชน 
ปฏิบติัและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่าง เคร่งครัดตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล ให้ความส าคญักับ
กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันา สังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม 
มุ่งสร้างสรรค ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงไดก้  าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
บริษทัให้ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลในดา้นการเงินและขอ้มูลท่ี

ไม่ใช่ทางการเงิน และมีหลกัส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 
1. ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนทัว่ไป ตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

ทนัเวลาและสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของราชการ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน รายงาน
ประจ าปี งบการเงินประจ าปี/รายไตรมาส รายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
และขอ้มูลส าคญัอ่ืน ๆ 

2. ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นช่องทางท่ีผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสาธารณชนทัว่ไป สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ได ้และมีความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูลของบริษทั  

3. ตอ้งด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบับริษทัใหเ้ป็นปัจจุบนั และท าการประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ตอ้งมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส รวมถึงก าหนดหน่วยงานใน
การรับค าขอและประสานงานการให้ขอ้มูล และสร้างความสัมพนัธท่ี์ดีระหว่างบริษทักบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
นกัวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัให้มีหน่วยงานรายงานสารสนเทศภายในองคก์รมี
หนา้ท่ีแจง้ข่าวสารของบริษทั                                                                                                                                                           

5. ขอ้มูลจะไดรั้บการเปิดเผยทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงง่าย เช่น เวบ็ไซต ์
การแถลงข่าว การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส การพบปะนักลงทุน และช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. บริษทัจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัภายในวนัท า
การถดัไปหลงัประชุม 
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ส่วนที ่3 โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 
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หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 
 

 โครงสร้างคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่าง ๆ และมีจ านวน

กรรมการอย่างเพียงพอท่ีจะก ากบัดูแลธุรกิจของบริษทั รวมกนัไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน  และ
อยา่งนอ้ยหน่ึงคนมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ และ

มีจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน  
2. กรรมการบริษทัทุกคนรวมถึงกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั ขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยกรรมการและหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี รวมถึงกฎระเบียบของส าหนักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งมีทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั และตอ้งผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีความ
โปร่งใสและชดัเจน              

ในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาจะตอ้งมี
ประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ใน
การตดัสินใจของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ
ถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของกรรมการ 
เพ่ือให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้

มัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ บริษทัก าหนดให้กรรมการแต่ละท่านไม่ควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 2 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เวน้แต่มีเหตุอนัสมควรไดรั้บการพิจารณายกเวน้ โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัภายใตน้โยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

บริษทัฯ มีนโยบายใหมี้การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีจ าเป็นท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการตอ้งพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 

 



 

  เลขทีเ่อกสาร  Q-MR-001-06 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
 

หนา้ 15 

กรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  
2. มีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน

ประจ า ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการท่ีมีลกัษณะดงักล่าวรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และผูมี้อ  านาจควบคุม 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงไดรั้บคา่บริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 

คณะกรรมการชุดย่อย  
 

คณะกรรมการจดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือท าหนา้ท่ีช่วยศึกษาและกลัน่กรองงานของคณะกรรมการดงัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งน้อย 3 ท่าน 

และอยา่งน้อย 1 ท่าน ตอ้งมีความรู้ดา้นบัญชี / การเงิน กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัเก่ียวกบั
ความเป็นอิสระตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการตรวจสอบ
มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 ท่าน โดยมีขอบเขตการด าเนินงานดงัน้ี 

คือ ก  าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั พิจารณาสรรหากรรมการ
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และกรรมการชุดย่อยโดยจะพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาเพ่ือน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และพิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ และมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริหาร (Board Executive Director) 
คณะกรรมการบริหาร  เป็นคณะกรรมการชุดย่อยแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการและ

ผูบ้ริหาร จ านวน 6 - 8 ท่าน โดยคณะกรรมการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีให้คณะกรรมการบริหารตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมการบริหาร  
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการหรือกรรมการอิสระ  

กรรมการผูจ้ดัการ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายบญัชีการเงิน และผูบ้ริหารของบริษัทท่ี
เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัร 
 

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

ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการดูแลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และฝ่าย
จดัการ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 
 

กฎบัตร หรือหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท   
 

1. บริหารจัดการและด าเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติของท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่ง
เท่าเทียมกนั 

2. มีอ  านาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั จ านวนหน่ึงให้เป็นฝ่ายบริหารเพ่ือด าเนินการอยา่ง
ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งมีอ  านาจ
แต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมทั้งมีอ านาจแต่งตั้งและมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนใดด าเนินการอย่างใด
อยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการและมีอ านาจยกเลิก เพิกถอน 
แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงอ านาจดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

3. พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาและบริหารค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น รวมทั้งมีอ  านาจในการแต่งตั้งประธาน
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คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุมดูแลการ
บริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการชุดยอ่ย หรือของบุคคลใด ๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้
ด าเนินงานดงักล่าวให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการไดใ้ห้ไว ้

5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการด า เนินธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ ของบริษทั ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร และจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ี
ส าคญัต่าง ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนั และเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

6. ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
7. พิจารณาอนุมติัการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ หรือลงทุนใน

บริษทัหรือกิจการต่าง ๆ 
8. ก าหนดนโยบายทิศทางกลยทุธ์ควบคุมดูแลบริหารงานของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัในเครือ 
9. ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษทั 
10. พิจารณาและอนุมติักิจการอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัอนัเก่ียวกบับริษทัหรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิด

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

ก. เร่ืองใด ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งเป็นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ข. เร่ืองใด ๆ 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 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จัดการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการของบุคคลอ่ืนโดยมี
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วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
ง. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
จ. การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู ้
ฉ. การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั 
ช. การอ่ืนใดท่ีก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์ให้ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วย
คะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้  
ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั หรือบริษทัย่อย 
กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

11. มีอ  านาจหนา้ท่ีจดัให้มีรายงานขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ เพ่ือรายงานต่อผูถื้อหุ้นและผู ้
มีส่วนไดเ้สียหรือผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งถูกตอ้งทนักาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษทั
มีอ  านาจหน้าท่ีรับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้ง ผูต้รวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ 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) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ ดูแลการจดัการเอกสาร
การประชุมคณะกรรมการบริษทั เอกสารส าคญัและกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงประสานงาน
ใหมี้การปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษทั  

14. จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เช่ือถือได ้
ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั 

15. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

16. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถประเมินติดตาม และ
บริหารความเส่ียงท่ีส าคญัได ้

17. จดัให้มีการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติั 
ของกรรมการ และพนักงานและสนับสนุนให้มีการส่ือสารไปสู่บุคลากรในบริษัทให้ได้รับทราบยึดถือ
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ปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
18. จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนั 
19. จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเม่ือพบหรือมีขอ้

สงสัยเก่ียวกบรายการหรือการกระท า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

20. จดัให้มีการทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 
21. รายงานการถือหลกัทรัพยบ์ริษทัของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัเป็นประจ าทุกเดือน และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั ทราบโดยมิชกัชา้ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
 ตนหรือบุคคลทีมีความเก่ียวขอ้งมีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือ 

บริษทัยอ่ย 
 ตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งถือหุ้นในบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

22. เก็บรักษาขอ้มูลภายในของบริษทั ท่ีล่วงรู้จากการปฏิบติัหน้าท่ี และไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนหรือ
ผูอ่ื้นรวมถึงงดซ้ือขายหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศแจง้ข่าวและเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว 

23. คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างท่ีปรึกษา
ภายนอกดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

24. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการของบริษทัตามท่ีผูถื้อหุ้นมอบหมาย 
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กฎบัตร หรือหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
1.     สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั

ผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี โดยพิจารณา
งบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งหลกัการบญัชีวิธีปฏิบติัทางบญัชีการปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีการด ารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีส าคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการเก่ียวกบั
การก าหนดนโยบายบญัชีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อเผยแพร่แก่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป 

2.    วางแนวทางและสอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและ
ผูต้รวจสอบภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริษทั และการประเมินผล
การตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบ
งบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเล็กโทรนิกส์ และการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล
เพ่ือป้องกนัการทุจริตหรือการใชค้อมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผดิโดยพนกังานบริษทั หรือบุคคลภายนอก และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย 
เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3.    สอบทานการด าเนินการของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตาม
ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของส านกังาน กลต. รวมทั้งตลาดหลกัทรัพย ์

4.    พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5.    พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายสินทรัพยข์องบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้งพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวเพื่อน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัต่อไป ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญติั
ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

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

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี      
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
 รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
7.  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทัตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งมีหน้าท่ีในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหน้า ท่ี อ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท ทั้ ง น้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการทนัทีในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 รายการท่ีมีหรืออาจก่อให้มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ขอ้สงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการ

ควบคุมภายใน 
 ขอ้สงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้ก าหนดใดๆของส านกังาน กลต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารแลว้ว่า
ตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกนัหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี
การเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง 
อาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้แต่กรณีได ้

8.   หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบพฤติการณ์อนัควร
สงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทั กระท าความผดิในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 
281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ
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มาตรา 313 ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ ให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ ผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่า
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั  

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุม
หรือให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเรียกขอขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทั ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม
ในเร่ืองต่าง ๆ ได ้

11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ 

12. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/หรือดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหารทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส าคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อ
สาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ ทั้งน้ี อ านาจ
ของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวขา้งต้น จะไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าให้กรรมการตรวจสอบ หรือผูรั้บมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการท่ีกรรมการตรวจสอบท่านนั้น
หรือผู ้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย ้ง ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือตลาดหลกัทรัพย ์มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งได ้

13. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสม รวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั ตลอดจน
นโยบายการพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการ หากกรรมการด ารงต าแหน่งเกิน 9 วาระนับจากวนัแรก
ท่ีกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่ง 

2. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยให้มีความ
เหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. พิจารณาก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางดา้นความรู้
ความเช่ียวชาญ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการอุทิศเวลา 
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4. พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทั โดยมี
คุณสมบติัอยา่งนอ้ยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

5. ด าเนินการสรรหาและเสนอแนะผูที้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่/ผูจ้ดัการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. พิจารณาคดัเลือกกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเม่ือมีต  าแหน่งว่างลง 

7. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร พร้อมทั้งรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะไดรั้บ
การพิจารณาสืบทอดต าแหน่งอยา่งสม ่าเสมอและเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้งเม่ือมีต าแหน่ง
ว่างลง 

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

9. พิจารณาสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษัท ตั้ งแต่ระดับกรรมการผูจ้ัดการข้ึนไป รวมทั้ ง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าว โดยให้มีอ านาจพิจารณา
ส าหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

10. พิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ การปรับขึ้นเงินเดือน ผูบ้ริหารระดบัสูง ประจ าปี เงินโบนัสเงินรางวลั
ต่าง ๆ โดยใหมี้อ านาจพิจารณาส าหรับบริษทัยอ่ยดว้ย 

11. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัให้ทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
12. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระ เม่ือ

พิจารณาเห็นวามีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภาระคา่ใชจ่้าย 
13. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
14. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 
15. น าเสนอเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ในขอ้ 1 - 10 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการ
มอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนสามารถอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่านใดท่านหน่ึง
หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้อง
น าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป 

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

สามารถตรวจสอบได ้ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. ติดตามดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งมี

จรรยาบรรณ และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหลกัสากล 

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

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

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั พร้อมความเห็น แนวปฏิบติั 
และขอ้เสนอแนะ เพื่อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

6. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยจะตอ้งมี
การประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อปี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

7. จดัท ารายงานสรุปการปฏิบติัหนา้ท่ี และการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ แสดงไว้
ในรายงานประจ าปีของบริษทั 

8. สนบัสนุนให้มีการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นท่ีเขา้ใจของผูบ้ริหารและพนกังาน
ทุกระดบั และใหมี้ผลในการปฏิบติัทั้งในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

9. สนบัสนุนและให้ค  าปรึกษาแก่บริษทั ในการเขา้รับการประเมินหรือการจดัอนัดบัดา้นการดูแลกิจการ ทั้งน้ี 
เพ่ือเป็นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  

10. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระ เม่ือพิจารณาเห็นวา
มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้าย 

11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอย่างสม ่าเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ 

12. ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
1. ก าหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงตอ้ง

ควบคุมความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ท่ีส าคญั 
2. ก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวม โดยให้การประเมิน ติดตาม และ

ดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
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 และสามารถบริหารจดัการความเส่ียงต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้สอดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารความเส่ียง 

5. ก าหนดและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือให้มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคลอ้งตามสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

6. ใหก้ารสนบัสนุนเพ่ือพฒันาการบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือสนบัสนุนการบริหารความเส่ียงต่างๆ ในทุก
ระดบัทัว่ทั้งองคก์รอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และ
พฒันาระบบการบริหารความเส่ียงภายในองคก์รออยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

7. รายงานผลการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์ 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนัยส าคญั 

8. ส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล และประสานงานเก่ียวกบัความเส่ียงและการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อยา่งสม ่าเสมอ 

9. ในการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระ เม่ือพิจารณาเห็น
วามีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภาระคา่ใชจ่้าย 

10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ 

11. การปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการบริหาร (Board Executive Director) 
1. มีหน้าท่ีกลั่นกรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ าปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายธุรกิจ 

แผนงานโครงการต่าง ๆ ก่อนท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
2. ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และบริหารธุรกิจของบริษทัให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์วิสัยทศัน์ 

พนัธะกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามกฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัและหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ด าเนินการเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโดยทัว่ไปของบริษทั พิจารณาอนุมติั และติดตามการด าเนินการ
ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัคณะกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร เช่น การลงทุนซ่ึงตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก 
การออกผลิตภณัฑใ์หม่ การเขา้ร่วมทุน การใหกู้ย้มืเงินหรือค ้าประกนันอกเหนือจากการท าธุรกิจปกติของบริษทั   

4. พิจารณาและใหค้วามเห็นแก่คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
5. พิจารณาสอบทาน และอนุมติัรายการเก่ียวกบัการลงทุนและการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ซ่ึงอยู่

ภายใตอ้  านาจการอนุมติัของฝ่ายจดัการตามประกาศว่าดว้ยรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียน 

6. ก ากบัดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 
7. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบต่อเร่ืองท่ีตอ้งผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ยกเวน้ ในกิจกรรมใด ๆ 

ท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการไวแ้ลว้ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีส าคญั ให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจ า รวมทั้งประเด็นส าคญัต่าง ๆ 

ท่ีคณะกรรมการบริษทัควรไดรั้บทราบ 
9. ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 
10. ในการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระ เม่ือพิจารณาเห็นวามีความ

จ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บภาระคา่ใชจ่้าย 
11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารอยา่งสม ่าเสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

พิจารณาอนุมตัิ 
12. ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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ประธานคณะกรรมการ 
เพ่ือความโปร่งใสและการถ่วงดุลอ านาจท่ีเหมาะสม ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะมีบทบาท

ความรับผดิชอบท่ีแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน และไม่เป็นบุคคลเดียวกนั ประธานกรรมการตอ้งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือให้คณะกรรมการชุดยอ่ยแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานคณะกรรมการ 
1. ก ากบั ติดตาม และดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
2. ด าเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทน 
3. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีก

หน่ึงเสียงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 
4. เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ด าเนินการประชุม

ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม  
5. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1. บริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. สั่งการหรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้การด าเนินงานตามขอ้ 1 ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี และหากเป็นเร่ืองส าคญั

ใหร้ายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
3. พิจารณาและอนุมติัการบรรจุ แต่งตั้ง โอนยา้ย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินยั 

ตลอดจนค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน ทั้งน้ี การด าเนินการต่าง ๆ ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอ านาจของ
คณะกรรมการบริหาร 

4. ออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติังานของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติใด ๆ 
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

5. มอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งทดแทนได ้
6. สร้างเสริมและพฒันาให้บริษทัด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ ปฏิบติัตามกฎหมาย ศีลธรรม และวฒันธรรม

อนัดีโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
7. การใชอ้ านาจดงักล่าวขา้งตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (กรรมการผูจ้ดัการ) ไม่สามารถกระท าได ้หาก

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ กบับริษทั 
8. หากมีความไม่ชดัเจนในการใชอ้  านาจตามท่ีก าหนดน้ี ให้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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การสรรหาคัดเลือกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ 
เพ่ือให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทัด าเนินไปตามหลกัเกณฑ์ มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกั

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหา
กรรมการเม่ือต าแหน่งกรรมการของบริษทัว่างลง หรือกรรมการครบก าหนดวาระ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ซ่ึงถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้ งกรรมการของบริษัท โดยการพิจารณา
คดัเลือกบุคคลท่ีจะเสนอให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาดงัน้ี 

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

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

กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยในช่วงท่ีผา่นมา 
5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

กระบวนการในการพจิารณาสรรหากรรมการ 
1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้มาด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทั โดยน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาก่อนเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีเลือกตั้ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2. คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ เพ่ือเป็นขอ้มูลใชป้ระกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 นอกจากน้ี ในการสรรหาคดัเลือกกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองของ
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการและมีความจ าเป็นต่อ
องคป์ระกอบของโครงสร้างคณะกรรมการท่ียงัขาดอยู ่

3. ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการบริษทัจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยจดัเตรียม
ข้อมูลและมีการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเก่ียวข้องต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่ 
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การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทั้งปี 
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น  

ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ดัการ จะ
เป็นผูดู้แลให้ความเห็นชอบก าหนดเชิญประชุม รวมทั้ งก าหนดวาระการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษทัท า
หนา้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้า
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้  

ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  ท าหน้าท่ีดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ  
และท าหน้าท่ีด าเนินการประชุม ส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีส าคญั
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม รวมทั้ งให้ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งน าเสนอ
ขอ้มูลประกอบการอภิปรายปัญหาส าคญั 

เลขานุการคณะกรรมการท าหน้าท่ีในการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14  วนั จดัเก็บรายงาน
การประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

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

คณะกรรมการวา่ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร ให้อยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษา
กรรมการท่ีมีคุณภาพได ้ซ่ึงค่าตอบแทนจะอยูใ่นระดบัท่ีเปรียบเทียบไดก้บักลุ่มธุรกิจเดียวกนั และเช่ือมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทั โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  
 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ก าหนดให้มีความเหมาะสมกบัอ านาจหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์และนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยระดบัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน 
เงินโบนสั และเงินรางวลัต่าง ๆ ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลงานของบริษทัและการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละราย 
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การพฒันาและการฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง และอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในระบบก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ไดแ้ก่ กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร 
และเลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง โดยการฝึกอบรมอาจกระท าเป็นภายใน
บริษัทหรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอกได ้อนัจะท าให้ไดรั้บความรู้ในการท าหน้าท่ีกรรมการและการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี และสร้างเครือขา่ยของกรรมการเพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เลขานุการบริษทัจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยจดัเตรียม
ขอ้มูลและมีการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

เพ่ือความมัน่คงและต่อเน่ืองทางธุรกิจของบริษทัต่อสถานการณ์ในอนาคต บริษทัไดก้  าหนดผูสื้บทอดส าหรับ
ต าแหน่งงานส าคญัต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหา 
ก าหนดแผนการสรรหาบุคคลเพื่อสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร พร้อมทั้งเสนอรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะไดรั้บ
การพิจารณาสืบทอดต าแหน่งอยา่งสม ่าเสมอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้งเม่ือมีต  าแหน่งวา่งลง ดงัน้ี 

1. ระดับประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
เม่ือต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารว่างลง หรือผูอ้ยูใ่นต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้บริษทัก าหนดให้
ผูบ้ริหารระดบัใกลเ้คียง หรือรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูรั้กษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและ
คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้ง 

2. ระดับผู้บริหาร 
 เม่ือต าแหน่งผูบ้ริหารตั้งแต่กรรมการผูจ้ดัการขึ้นไปว่างลง หรือผูอ้ยูใ่นต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้บริษทั

จะมีการน าเสนอผูสื้บทอดต าแหน่งท่ีคดัเลือกไว ้โดยพิจารณาจากการประเมินศกัยภาพและผลงาน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
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นโยบายส่วนกลางของบริษัท 

เพ่ือประสิทธิภาพในการก ากบัทิศทางธุรกิจ การตดัสินใจ และการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย นโยบาย
ส่วนกลางไดถู้กก าหนดเพื่อการปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัในดา้นการก ากบัดูแลและการควบคุม โดยมีสาระส าคญั
ดงัน้ี  

1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) แสดงเจตนารมณ์ของบริษทัและผูบ้ริหารท่ีจะด าเนินธุรกิจ

ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารของบริษทั คณะกรรมการ บริษทั 
ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นศูนยก์ลางของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และมี
การก าหนดกฎเกณฑแ์ละขั้นตอนกาตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ขององคก์ร  

2. นโยบายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผู้บริหาร 
 นโยบายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผู้บริหารเป็นแนวปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการบ ริษัทและ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

3. นโยบายการประเมินความเป็นอสิระของกรรมการ 
 นโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการก าหนดขั้นตอนการสอบทานความเป็นอิสระของกรรมการท่ี

ด ารงต าแหน่งเกินเกา้ (9) ปีในวาระถัดไป ให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่และการเปล่ียนแปลง
คุณสมบติัท่ีอาจส่งผลต่อความเป็นอิสระของกรรมการ 

4. นโยบายบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกจิ (Business Continuity Management: BCM) 
 นโยบายบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจก าหนดให้แต่ละส่วนงานมีแผนส ารองเตรียมพร้อมใช้ส าหรับ

รองรับและลดผลกระทบต่อธุรกิจจากกรณีเหตุฉุกเฉินและภยัพิบตั ิ

5. นโยบายการบริหารจัดการสารสนเทศ 
 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดกรอบและแนวปฏิบัติส าคญัในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมถึงกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการควบคุมความปลอดภยั ส าหรับใชภ้ายในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

6. นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 นโยบายความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศก าหนดระบบการบริหารจดัการเพื่อคุม้ครองบริษทัและบริษทั

ยอ่ย รวมทั้งก าหนดกรอบส าหรับกิจกรรมดา้นการปฏิบติัการและความปลอดภยัเพื่อบรรลุขอ้ก าหนดดา้นความ
ปลอดภยัของสารสนเทศ 
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7. นโยบายทางบัญชี 
  นโยบายทางบญัชีก าหนดให้ใชม้าตรฐานและหลกัการทางบญัชีเดียวกนัอยา่งทัว่ถึงทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย และ

วางแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการายงานขอ้มูลทางการเงิน 

8. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  นโยบายจ่ายเงินปันผลก าหนดกรอบการจ่ายเงินฝันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี

เงินไดข้องงบการเงินเฉพาะกิจและภายหลงัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโต
ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั ความตอ้งการใชเ้งินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 

9. นโยบายการท ารายการเกีย่วโยงกัน 
  นโยบายการท ารายการเก่ียวโยงกนัก าหนดแนวทางตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการท ารายการกบับุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนั กิจกรรมทางธุรกิจระหว่างบริษทัและบริษัทย่อย ภายใตแ้นวทางการก ากบัดูแลแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และการท าธุรกรรมกบัพนักงาน 

10. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ก  าหนดหลกัการและวิธีการในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือต่อตา้นทุจริต

คอร์รัปชัน่ 

11. นโยบายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
  นโยบายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินก าหนดมาตรฐานในการจดัการธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายการฟอกเงิน

หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูก่้อการร้าย 

12. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลก าหนดการสรรหา การพฒันา การอบรม และการรักษาทรัพยากรบุคคล

ตลอดจนกฎระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นจรรยาบรรณ ผลประโยชน์ สวสัดิการ และประเด็นการบริหารทรัพยากร
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการประเมินและติดตามผลการปฏิบติังานเป็นรายบุคคล 

13. นโยบายการควบคุมภายใน 
  นโยบายการควบคุมภายในก าหนดกรอบและทิศทางท่ีครอบคลุมและชดัเจน ส าหรับแนวปฏิบตัิและกลไกดา้น

การตรวจสอบภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล
ภาพทัว่ทั้งองคก์ร ทั้งน้ี บริษทัมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

14. นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
  นโยบายการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการก าหนดวิธีการรายงานส่วนได้เสียและให้บริษทัมีขอ้มูลท่ี

จ าเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนไดเ้สียและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั ซ่ึงจะช่วยให้บริษทั กรรมการ และผูบ้ริหาร ท าหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดและป้องกนั
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มิให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

15. นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างค านึงถึง

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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ส่วนที ่4 จรรยาบรรณ 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ  (Code of Conduct) 
 

  บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้พนักงานของบริษทัทุกคน มีความตระหนักรับผิดชอบกบัการไดรั้บความไวว้างใจในการ
ประกอบธุรกิจ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดว้ยความมัน่คง ย ัง่ยนื เป็นท่ีเช่ือถือของลูกคา้ ผูถื้อ
หุ้น และประชาชนทัว่ไป จึงไดก้ าหนดกรอบการประพฤติปฏิบตัิจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานต่อผูมี้ส่วนได้
เสีย ดงัต่อไปน้ี 
  บริษัท 

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

เก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่าวของบริษทั เพื่อการด าเนินการป้องกนัแกไ้ข 
6. ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และไม่ส้ินเปลืองสูญเปล่าตลอดจนไม่ใหเ้ส่ือมเสียเร็วกว่า

ก าหนด 
7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยนัหมัน่เพียรถูกตอ้งสมเหตุสมผล โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั 
8. ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลา และใชเ้วลาปฏิบตัิงานใหเ้ป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งเตม็ท่ีโดยพนกังาน

ตอ้งไม่เป็นพนกังานประจ าหรือพนกังานชัว่คราวของในบริษทัอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกนักบับริษทั
หรือบริษทัท่ีเป็นคู่แขง่ หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบับริษทั 

9. ละเวน้การน าขอ้มูล ข่าวสาร และเทคโนโลยท่ีีเป็นความลบัหรืออาจมีผลกระทบกบับริษทัไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

10. ไม่ประกอบกิจการหรือลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขนั หรือเป็นเหตุให้เกิดการขดัผลประโยชน์กบับริษทั  
11. งดออกเสียงหรือลงมติในการประชุม กรณีท่ีเขา้ข่ายอนัอาจก่อให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
12. ร่วมกนัรักษาความสร้างสรรคใ์ห้เกิดความสามคัคแีละความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนักงาน ร่วมกนั

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

ลกัษณะ ดงัน้ี 
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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 ซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวสัิยท่ีวิญญูชนจะให้กนัโดยเสน่หาจาก

ลูกคา้ หรือผูซ่ึ้งอาจไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ีและปฏิบติัตามนโยบายการใหห้รือรับของขวญั
และการเล้ียงรับรอง 

5. หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้ 
 

  ตนเอง 
1. เป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี และประพฤติตนใหเ้หมาะสม ละเวน้อบายมุขและการพนนัทุกประเภท 
2. มีสัจจะต่อตนเองและผูอ่ื้น 
3. พฒันาความรอบรู้และความสามารถ เพ่ือเพิ่มทกัษะในการปฏิบตัิงานอยูเ่สมอ 
4. ใชว้ิชาชีพในการปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัโดยมิชอบ 
5. งดเวน้การใชท้รัพยสิ์นอุปกรณ์และเวลาปฏิบตัิงานของบริษทัอยา่งไม่เหมาะสม 

ความรับผดิชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้ 
การด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ใดๆตอ้งไม่น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทัหรือขดัต่อกฎหมายใดๆ มี

การค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ การคดัเลือกคู่คา้ตอ้งท าอยา่งยติุธรรม 
ทั้งน้ี บริษทัถือว่าคู่คา้เป็นปัจจยัส าคญัในการร่วมสร้างมูลค่าให้กบัลูกคา้ บริษทัยึดมัน่ในสัญญาและถือปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีเป็นส าคญั ในการช าระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และการดูแลหลกัประกนัต่างๆ  
 

  ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
1. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการท างานซ่ึงกนัและกนั 
2. ให้ความเคารพ นบัถือผูบ้งัคบับญัชา 
3. ให้ความใส่ใจดูแลทุกขสุ์ข และมีเมตตาธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
4. ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานใหแ้ก่ผูร่้วมงาน 
5. หลีกเล่ียงการรับของขวญัของก านัลอนัมีมูลคา่สูงจากผุร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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6. ไม่น าเร่ืองส่วนตวัหรือขอ้มูลของผูร่้วมงานไปวพิากษวิ์จารณ์ในทางเส่ือมเสีย 
7. ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานดว้ยความสุภาพ มีน ้ าใจ และมนุษยสัมพนัธอ์นัดี 
8. ละเวน้การน าผลงานของผูอ่ื้น มาเป็นผลงานของตน 
9. มีทศันคติท่ีดี ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน โดยปราศจากความจริง 

 และไม่เป็นธรรม 

หลกัการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน 
 

  หลกัในการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 
1. จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีก าหนดในหลกัการฉบบัน้ีถือเป็นวินัยอยา่งหน่ึง จึงเป็นส่ิงท่ีพนกังานตอ้งท า

ความเขา้ใจและถือปฏิบติัตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีกบับริษทัอยา่งเคร่งครัด 
2. บริษทัจะมีหนงัสือแจง้ใหพ้นกังานไดรั้บทราบและยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

พร้อมทั้ งให้ผูบ้ังคบับญัชาและผูดู้แลก ากบัการปฏิบัติงานจะตอ้งมีการติดตามดูแลให้พนักงานได้มีการ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดและจริงจัง กรณีพบว่ามีการละเมิด ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติจะเป็นเร่ืองท่ีต้องถูกพิจารณา
ด าเนินการลงโทษทางวินยั 

  การดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
1. จริยธรรมและจรรยาบรรณถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงาน ท่ีจะตอ้งรับทราบ 

ท าความเขา้ใจ และปฏิบตัติามจริยธรรมและจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 
2. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั จะตอ้งดูแลรับผดิชอบ ให้พนกังานใตบ้งัคบับญัชาของตนปฏิบติัตามจริยธรรมและ

จรรยาบรรณน้ีอยา่งจริงจงั 
3. ผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับ ต้องเป็นผูน้ าในการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริม

สภาพแวดล้อมในการท างานให้พนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเขา้ใจว่าการปฏิบัติตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและตอ้งปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด และไม่สามารถอา้งไดว่้าไม่ทราบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณน้ี 

4. เม่ือมีขอ้สงสัย หรือไม่แน่ใจเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา 
หรือฝ่ายบุคคล ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการปฏิบตัิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

5. เม่ือมีปัญหาการตีความหรือการปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน 
1) กรณีกรรมการ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการของบริษทัเป็นผูมี้อ านาจวินิจฉัย 
2) กรณีพนักงาน ให้คณะกรรมการประกอบด้วย  ผจก.ฝ่ายบุคคล ฝ่ายงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance) ผูอ้  านวยการฝ่ายท่ีพนกังานผูน้ั้นสังกดัอยูเ่ป็นผูมี้อ  านาจวินิจฉัย โดยค าวินิจฉัยดงักล่าวให้
ถือเป็นถึงท่ีสุด 
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 เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างราบร่ืน บริษัทไดรั้บเอาหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of for Listed Companies 2012: Good Corporate Governance) ตามท่ีก าหนด
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาปรับและยดึเป็นแนวปฏิบติั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัด าเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามมาตรฐาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั ความมัน่คง สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และค านึงถึงผลกระทบท่ี
มีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการสร้างจิตส านึกในเร่ืองความรับผดิชอบ ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มให้
เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง คืนก าไรส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และคุณภาพชีวิต ของประชาชน ปฏิบติัและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัอยา่ง เคร่งครัดตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบั ดูแล และให้ความส าคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคม โดย
มุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันา สังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสร้างสรรค ์และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 

กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งซ่ือสัตยแ์ละหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อการคา้ การเงิน หรือ
ความสัมพนัธ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยลกัษณะของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นไดใ้นหลายรูปแบบ 
และควรเปิดเผยความขดัแยง้หรือส่ิงท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อประธานกรรมการ 

ทั้งน้ี ในการท างานให้กบับริษทัอาจเกิดสถานการณ์ท่ีผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
พนักงานอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายรูปแบบ 
ดงันั้น บริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางท่ีทุกคนพึงถือปฏิบติั ดงัน้ี 

1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ คู่คา้ 

ของบริษทั หรือจากบุคคลใดอนัเน่ืองจากการท างานในนามบริษทั 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะตอ้งไม่ให้กูห้รือกูย้มืเงิน หรือเร่ียไรเงิน ส่ิงของจากลูกคา้หรือผูท้  าธุรกิจ

กบับริษทั เวน้แต่เป็นการกูย้มืเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลูกคา้ของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

2. การประกอบธุรกจิอ่ืนนอกบริษัท  
การท าธุรกิจส่วนตวัใด ๆ ของกรรมการ   ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและเวลา

ท างานของบริษทั และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั ไม่ว่า
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานดงักล่าวจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางออ้มกต็าม 
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3. การท าธุรกจิใด ๆ กบักลุ่มบริษัท 
การท าธุรกิจใด ๆ กบับริษทัทั้งในนามส่วนตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน นั้นมีส่วนไดส่้วนเสีย จะตอ้งเปิดเผยส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทัก่อนเขา้ท ารายการ 
ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นผูอ้นุมติัในการตกลงเขา้ท ารายการหรือกระท าการใด ๆ 

ในนามบริษทั 
ผูท้  ารายการในนามบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบความสัมพนัธ์ของคู่คา้ว่าเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน หรือไม่ ก่อนท ารายการเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งน้ี นิยามของความสัมพนัธ์
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. การรับของขวัญและการรับเลีย้งรับรองทางธุรกจิ  
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน พึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจากคู่คา้หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เวน้แต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีท่ีมีเหตุ
จ าเป็นตอ้งรับของขวญัหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดในมูลค่าท่ีสูงกว่า 5,000 บาท ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือด าเนินการตาม
ความเหมาะสม 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน สามารถรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจได ้เพ่ือประโยชน์ในธุรกิจของบริษทั 
และพึงหลีกเล่ียงการรับการเล้ียงรับรองในลกัษณะท่ีเกินกว่าเหตุความสัมพนัธ์ปกติจากบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั
หรือจะเป็นคู่คา้ในอนาคต 

5. การเดินทางไปสัมมนา ดูงานทศันะศึกษา 
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทศันะศึกษา ซ่ึงคู่คา้ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเดินทางให้ได ้ทั้งน้ี เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจ และตอ้งผ่านการอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีมี
อ านาจเท่านั้น แต่หา้มรับเงิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่คา้ 

6. การให้ของขวญัและการเลีย้งรับรอง  
ในบางสถานการณ์ ผูอ่ื้นอาจมองว่าการให้ของขวญัและการเล้ียง รับรองนั้นเป็นผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือใน

กรณีท่ีร้ายแรงกว่านั้นคือถือ เป็นการให้สินบน หากพิจารณาแลว้เห็นว่า ผูอ่ื้นอาจมองไดว่้าของขวญั หรือการเล้ียงรับรอง
นั้นเป็นการกระท าเพ่ือหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ จากหรือรัฐบาล หรือเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ จากรัฐบาล ท่านจะตอ้ง
ไม่ให้ของขวญัหรือจดัให้มีการเล้ียงรับรองนั้น แต่ทั้งน้ีอาจมีการ เสนอของขวญัและการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมให้แก่
ลูกคา้โดยบุคคลท่ี ไดรั้บมอบอ านาจใหด้ าเนินการเท่านั้น  

ในบางธุรกิจ นิติบุคคลและภูมิภาคของ บริษทั มีกระบวนการเก่ียวกบัเร่ือง น้ีซ่ึงอาจมีการตั้งขอ้จ ากดัท่ีเขม้งวด
มากกว่า และ/หรือก าหนดให้มีการรายงานหรือการอนุมติัเพิ่มเติม 
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7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน  ส่ิงจูงใจ ของก านัล  สิทธิประโยชน์พิเศษ 

ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลท่ีสามแก่ลูกคา้ คู่คา้ของบริษทั  หน่วยงานภายนอกหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ
เพ่ือให้ไดม้าหรือคงไวซ่ึ้งประโยชน์หรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวลัหรือการจ่ายเงินอ่ืน
ใดเพื่อเร่งการด าเนินการหรืออ านวยความสะดวก  ยกเวน้การให้การเล้ียงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลด
การคา้ และโครงการส่งเสริมการขายของบริษทั โดยมีหลกัเกณฑ์ในแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ ตาม กลต. รวมอยูท่ั้งส้ิน  71  ขอ้  

8. กจิกรรมทางการเมืองและการให้เงินสนับสนุนทางการเมือง 
ในฐานะพลเมืองคนหน่ึง ท่านอาจมีความสนใจ ในกระบวนการทางการเมือง หรือในการ โน้มนา้วจิตใจหรือ

การสร้างสานความสัมพนัธ์ กบัเจา้หน้าท่ีรัฐ อยา่งไรก็ตาม การมีส่วนร่วมใน กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ทางการ เมืองในระดบัต่าง ๆ ทั้งระดบันานาชาติ ระดบั ชาติ หรือระดบัทอ้งถ่ินอาจเกิดความพวัพนั และความรับผิดทาง
กฎหมายส าหรับบริษทั ไดเ้ป็นเร่ืองท่ีอาจเกิดขึ้นไดแ้มว่้าจะเป็นส่ิงท่ีท่าน ท าดว้ยตนเองโดยไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของบริษทั 
แต่อยา่งไรก็ตาม  บริษทัมีพ้ืนฐานการท างานท่ีถูกตอ้งอยูแ่ลว้  และนโยบายของบริษทัไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

มีกฎหมายหลายฉบบัท่ีคอยก ากบัดูแลกิจกรรม ทางการเมืองของบริษทั รวมทั้งพนักงาน และตวัแทนของบริษทั 
การท่ีท่านด าเนินกิจกรรม ทางการเมืองใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต อาจส่งผล ใหเ้กิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การลงโทษ 

ทางแพ่ง หรือทางอาญา การหา้มด าเนินธุรกิจ และ/หรือความเส่ียงต่อการเสียช่ือเสียงส าหรับบริษทั 

9. การบริจาคเพ่ือการกุศล 
บริษัทมุ่งต่อการเป็นพลเมืองในฐานะบริษทัท่ีดีและแสดงบทบาทอย่างเขม้ แขง็ในการให้การสนับสนุนใน

ชุมชนซ่ึงเราประกอบธุรกิจอยู ่การบริจาค ต่าง ๆ ซ่ึง บริษทัเป็นผูใ้ห้ทุนจะช่วยสนับสนุนวตัถุประสงคเ์พื่อการกุศลของ
บริษัท และจะจดัสรรผ่านสถาบนัการกุศลท่ีหลากหลาย เพ่ือป้องกนัการ เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัองค์กรการกุศลท่ีไม่
เหมาะสม (เช่น องคก์รท่ีสนับสนุน โดยผูก่้อการร้ายหรือกิจกรรมการฟอกเงิน กลฉ้อฉลหรืออาชญากรรมอ่ืน) ท่าน
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ ฟอกเงิน (“AML”)  

การบริจาคเพ่ือการกุศลจะตอ้งไม่เป็นการให้จากบริษทั หรือเป็นการ ร้องขอจากพนักงาน ลูกคา้ ผูใ้ห้บริการ 
เจา้หน้าท่ีรัฐ หรือหุ้นส่วนทาง ธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นเง่ือนไขหรือเพ่ือครอบง าการตดัสินใจทางธุรกิจ (หรือปราศจาก 
“ผลประโยชน์ต่างตอบแทน”) หรือกระท าข้ึนเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด ๆสถานท่ีท างานของ บริษทั ควรเป็นอิสระ
จากอิทธิพลภายนอก การให้เงิน บริจาคแก่องคก์รการกุศลต่าง ๆ ของควรกระท าเป็นความลบั เกิดจาก ความสมคัรใจ
อยา่งแทจ้ริง ไม่มีผลกระทบต่อการจา้งงาน หรือการ ตดัสินใจให้การชดเชยหรือตอบแทน และจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
นโยบาย ทั้งหมดเก่ียวกบัการไม่เรียกร้อง  
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10. การท าธุรกจิภายนอก 
เม่ือพนกังานของบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเครือ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์

และมีวตัถุประสงคโ์ดยหวงัผลก าไร ท่ีอยู่ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ (เรียกว่า “กรรมการ ภายนอกบริษทั”) 
ยอ่มเกิดความเส่ียงในเร่ืองความรับผิดชอบของ พนักงานผูน้ั้นในฐานะกรรมการ รวมทั้ง ความเส่ียงท่ีว่าพนักงานผูน้ั้น 
จะตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการเขา้ร่วมในกิจการของบริษทัแห่งนั้น ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของ พนักงานผูน้ั้นในการท างานให้กบั บริษทั ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีและเหตุผลอ่ืน ๆ บริษทั จึงไม่
สนบัสนุนอยา่งยิง่ท่ีจะให้พนกังานประจ าแสวงหา หรือยอมรับต าแหน่งกรรมการภายนอกบริษทัในบริษทัท่ีอยูใ่นตลาด
หลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงผลก าไร 

พนักงานของบริษัทตอ้งเปิดเผยให้ทราบและขอรับค าอนุมัติท่ีจ าเป็นล่วงหน้าก่อนท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรม
ดงัต่อไปน้ี  

 ต าแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการของบริษทัท่ีอยูใ่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีวตัถุประสงคโ์ดย
หวงัผลก าไร  

 ต าแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการของบริษทัเอกชน และมีวตัถุประสงคโ์ดยหวงัผลก าไร  
 ต าแหน่งกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการขององคก์ร ท่ีไม่หวงัผลก าไร ซ่ึงท าให้เกิดความเขา้ใจวา่มี 
 ผลประโยชน์ ทบัซอ้น หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท างานของคณะกรรมการ บริหารการตรวจสอบ การเงิน 
 หรือการลงทุน  
 ลงสมคัรรับเลือกตั้ง ยอมรับต าแหน่งในหน่วยงานรัฐบาล หรือมีความสัมพนัธ์แบบอ่ืนกบัหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานก่ึงรัฐ  
 การท าธุรกิจภายนอกอ่ืน ๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีไม่หวงัผลก าไร หากก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีเกิดข้ึนจริง 

หรือท่ีเขา้ใจว่า อาจเกิดข้ึนไดห้รือดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้น  

11. ลขิสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษทัเคารพและไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญา พนักงานมีหน้าท่ีปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
บริษทัจากการใชห้รือเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต รวมถึงเคารพสิทธิของเจา้ของลิขสิทธ์ิและเจา้ของทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

12. การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท 
เพ่ือการด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ พนักงานของบริษทัตอ้งดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง 
และใชง้านทรัพยสิ์นอยา่งเหมาะสมและเพิ่มวตัถุประสงคท์างธุรกิจเท่านั้น 

13. การเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค 
บริษทัด าเนินธุรกิจโดยเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัดและเช่ือว่าธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ ตอ้งปฏิบติังาน
ดว้ยหลกัจริยธรรมและมนุษยธรรมต่อมนุษยทุ์กคนอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั โดยเคารพสิทธิเสรีภาพและไม่
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กีดกนัหรือเลือกปฏิบติัทั้งดา้นเช้ือชาติ สีผิว เพศ อายุ ศาสนา ความบกพร่องทางร่างกาย ถ่ินก าเนิด หรือชนชั้น
ทางสังคม ซ่ึงขดัขวางหรือเป็นอุปสรรคของความเสมอภาคทางโอกาสหรือการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมต่อพนกังาน 
ลูกคา้ คู่คา้ และบุคคลอ่ืน  

14. การลงโทษทางวนัิย 
 การกระท าท่ีฝ่าฝืนหรืออาจพิจารณาว่าฝ่าฝืนจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎเกณฑ์ จะถูกสอบสวนและลงโทษทาง

วินัยตามแนวปฏิบติัของบริษทั ตามความเหมาะสมของผลกระทบและลกัษณะของการกระท าความผิด อย่าง
ยติุธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบติั พนกังานอาจตอ้งรับผิดชอบต่อบทลงโทษทางวินัย แมก้ารกระท าผิดนั้น
จะมิไดร้ะบุไวใ้นจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัิอ่ืนของบริษทั 

การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ  
   

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

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีลงนามรับทราบจรรยาบรรณน้ี เม่ือเขา้เป็นพนักงานและ
เม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

3. ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และมีหน้าท่ีในการสอดส่อง
ดูแลและส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีก าหนด 

4. ก าหนดให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบดว้ย ฝ่ายอ านวยการของบริษทั 1 ท่าน เป็นประธาน ระดบั 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย  ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผูจ้ดัการฝ่ายงานอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรรมการ โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
 ดูแลปรับปรุงจรรยาบรรณให้มีความเหมาะสมและทนัสมยั 
 พิจารณาเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาว่ามีกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ และท าการสอบสวน

ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว 
 วินิจฉยัช้ีขาดในกรณีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัความหมายของจรรยาบรรณของบริษทั 
 ช้ีแจงอบรมให้พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ และถือปฏิบติัจรรยาบรรณของบริษทั 
 จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจริยธรรมเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษทั 

และคณะกรรมการบริหาร ทราบเป็นประจ าทุก ๆ ปี 
 มีอ  านาจแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม    

5. ในการขอยกเวน้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณน้ีให้แก่ผูบ้ริหาร และกรรมการ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 
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การรายงานประเด็นด้านจริยธรรมและการรับเร่ืองร้องเรียน 
 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน (Hot line)  
กรณีพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่าฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ หรือพบเห็นการ

กระท าผิด การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบับริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษทั จะด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน  เพื่อให้มีความยติุธรรมโดยรวดเร็วท่ีสุด    

โดยพนักงาน สามารถสอบถามขอ้สงสัย หรือรายงานต่อผูท่ี้รับผิดชอบ และ/หรือสามารถกรอกขอ้มูลให้
ครบถว้น โดยขอ้มูลจะถูกส่งไปยงัคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือคณะกรรมการบริษทั โดย
ขอ้มูลของท่านจะถูกปิดเป็นความลบั  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
รายงานผลให้ผูร้้องเรียนทราบ (กรณีเปิดเผยช่ือ)  
 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ทีใ่ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง  
1.  ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย ตนเองได้

อยา่งไรกต็าม หากมีการเปิดเผยตนเอง บริษทัจะสามารถติดต่อและรายงานผลได ้ 
2.  ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนต้องเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็นแก่ผูมี้ หน้าท่ี

รับผิดชอบเท่านั้น  
3.  บริษัทห้ามมิให้มีการตอบโตต่้อผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง โดย

เด็ดขาด การตอบโตจ้ะเป็นเหตุให้มีการลงโทษทางวินยัสูงสุด ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจา้ง 
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และบริษทั
ย่อย ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงั

ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 
298 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2. ให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท าและ
เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่บริษทัฯ ในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องงดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ งดซ้ือขายหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประกาศแจง้ข่าวและเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และภายใน 24 
ชัว่โมง ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูอ่ื้นทราบจนกว่าจะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ และ
บริษทัย่อยถือเป็นความผิดทางวินัยตามขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยจะพิจารณาลงโทษตาม
ควรแก่กรณีไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลาดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็น
พนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยท่ีมีอาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนซ่ึงตน
ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใชเ้พ่ือการซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืน
ซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายซ่ึงหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์น (ถา้มี) ของบริษทัฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ใน
ประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้ งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะท าเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือน าขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยให้ผูอ่ื้นกระท าดงักล่าว โดยตนไดรั้บผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่กต็าม 


