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สำรจำกประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 

สบืเนื่องจากปัจจุบนั อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์สแีละสารเคลอืบผวิมกีารแข่งขนักนัในตลาดค่อนขา้งสงู 
ดงันัน้การที่จะคงความเป็นผู้น าในตลาดผลิตภณัฑ์สีและสารเคลือบผิวอย่างยัง่ยืน จึงต้องมีการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆ ดา้น  เพื่อใหพ้นักงานท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั     ทางบรษิทั
ฯ ได้พยายามเป็นอย่างยิง่ในการส่งเสรมิให้พนักงานทุกระดบั ยดึแนวทางในการปฏิบตัิและพฤติกรรมอนัพึง
ประสงค์ในการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของหลกัการก ากบัดูแลกิจการ คุณธรรม และจรยิธรรมในการด าเนิน
ธุรกจิ 
 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จึงจดัท าคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกจิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน เพื่อเป็นคู่มอืทีก่ าหนดแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ 
ส าหรบัการปฏิบตัิตนให้ถูกต้อง ซึ่งจะสามารถรกัษาหลกัการส าคญัในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมาย และค านึงถึงผู้มส่ีวนได้เสยี ดงันัน้จงึขอให้ทุกคนในองค์กรโปรดอ่านและท าความเขา้ใจ 
และปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ค าแนะน าต่างๆ ในคู่มอืนี้ ซึ่งก าหนดขอบเขตขอ้ควรปฏบิตัใินการด าเนินงานส าหรบั
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน 
 
 
 
 

    นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ          นายจตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ 
         ประธานกรรมการ                     ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร         
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วิสยัทศัน์ เป้ำหมำย กลยทุธ ์และค่ำนิยมองคก์ร 
 
วิสยัทศัน์ 
กา้วสู่การเป็นผูน้ าตลาดผูใ้ชส้ปีกป้องพืน้ผวิ ในระดบัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยการเป็นผูน้ าผลติภณัฑ์
และบรกิาร 
 
เป้ำหมำย 
จะเป็นผู้น าตลาดในอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์สแีละสารเคลอืบผวิในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประสบ
ความส าเรจ็ในการใชป้ระโยชน์จากตลาดในภูมภิาคทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงู 
 
กลยุทธ ์

1) สรา้งความแขง็แกร่งในฐานะผูน้ าตลาดสทีาอาคารในประเทศไทย 
2) ขยายธุรกจิของบรษิทัฯ ในเขตประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
3) เพิม่ส่วนแบ่งการตลาดของผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิประเภทอื่น (Non-Decorative) 
4) เพิม่ช่องทางจดัจ าหน่าย 
5) พฒันาความเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) 

 
ค่ำนิยมองคก์ร 
First:  Customers First   ลูกคา้ส าคญัเสมอ 
Change:  Change for Tomorrow  เปลีย่นแปลงเพื่อวนัขา้งหน้า 
Passion:  Work with Passion   รกัในสิง่ทีท่ า 
Expertise:  Deliver our Expertise  เสนอความเชีย่วชาญ 
Execution:  Execution to Excellence  คดิและท าเป็นเลศิ 
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นิยำม 
 
จรรยำบรรณธุรกิจ หมายถึง แนวปฏิบตัิที่ดใีนการด าเนินธุรกิจทีย่ึดมัน่ในอุดมการณ์ของบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อย และต่อไปนี้จะเรยีกว่า “จรรยาบรรณธุรกจิ” 
 
บริษทัฯ หมายถงึ บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
กลุ่มบริษทั หมายถงึ บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
 
พนักงำน หมายถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัการว่าจา้งใหเ้ขา้มาท างานกบับรษิทัโดยท าสญัญาจา้งแรงงาน หรอืสญัญาจา้งพเิศษ
กบับรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
 
ผู้บริหำร หมายถึง พนักงานของบรษิัทฯ ในระดบับริหารซึ่งท าหน้าที่ในการก ากับดูแล และน าพาให้องค์กร 
ด าเนินธุรกจิไปตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดต้ัง้ไว ้และสามารถใหคุ้ณใหโ้ทษกบัพนักงาน  
 
ตวัแทนผู้รบัมอบอ ำนำจ หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ใหก้ระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดในนามของบรษิทัฯ 
 
คู่สญัญำ หมายถงึ ผูท้ีย่อมเขา้ผกูพนัตนและมสีทิธ ิหน้าที ่ความรบัผดิชอบตามทีป่รากฏในสญัญาทีไ่ดท้ าไวก้บั
บรษิทัฯ 
 
ผู้รบัเหมำ หมายถงึ คู่สญัญาทีท่ าสญัญาจา้งกบับรษิทัฯ ตามความหมายของกฎหมาย ซึง่ในบางธุรกจิของบรษิทั
ฯ เรยีกว่า “คู่ธุรกจิ” 
 
ผู้เก่ียวข้องทำงธุรกิจ หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลใดกต็ามทีบ่รษิทัฯ มกีารตดิต่อสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ไม่ว่าจะ
เป็นรฐับาล หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ องคก์รภาคเอกชน องคก์รเพื่อสาธารณกุศล เป็นตน้ 
 
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถงึ บุคคลทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ในดา้นต่าง ๆ  เช่น กรรมการบรษิทั พนักงาน  ผู้
ถอืหุน้ คู่สญัญา ผูร้บัเหมา ผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ เจา้หนี้ ลูกหนี้ สงัคม ชุมชน เป็นตน้ 
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แนวทำงหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณธรุกิจ 

1. บุคคลท่ีมีหน้ำท่ีต้องปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณธรุกิจ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ี

2. ข้อแนะน ำเก่ียวกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณธรุกิจ 

1) ศกึษาและท าความเขา้ใจเนื้อหาสาระของคู่มอืหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบบันี้ 

2) เรยีนรูเ้น้ือหาสาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน 

3) ทบทวนความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาสาระของจรรยาบรรณธุรกจิฉบบันี้อย่างสม ่าเสมอ 

4) ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบับุคคลอื่นทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ หรอือาจเกดิผลกระทบ
ต่อบรษิทัฯ 

5) เมื่อมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถาม ใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา 

6) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธรุกจิ 

7) ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ กบัหน่วยงานหรอืบุคคลทีบ่รษิทัฯ ไดม้อบหมาย 

8) ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัต้องเป็นผูน้ าในการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณ
ธุรกจิ ตลอดจนส่งเสรมิสภาพแวดล้อมในการท างานใหพ้นักงานและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจว่าการ
ปฏบิตัติามเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งและตอ้งปฏบิตั ิ
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นโยบำยกำรรบัเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต (Whistle Blowing Policy) 

บรษิัทฯ ได้ก าหนดวธิกีารในการแจง้เบาะแสที่เป็นความลบั เพื่อใหพ้นักงานและบุคคลภายนอกทีพ่บเหน็
หรอืมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการกระท าความผดิ พฤตกิรรมผดิปกต ิหรอืการละเมดิสทิธทิีเ่กดิขึน้ภายในกลุ่ม
บรษิทั หรอืประสงคท์ีจ่ะเสนอแนวความคดิต่างๆ ต่อกลุ่มบรษิทั สามารถด าเนินการไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

ขอบเขตกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 

เหตุการณ์ทีอ่าจน าไปสู่การใชก้ลไกนี้อาจครอบคลุมการประพฤตอินัมชิอบในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถงึ
แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

• การกระท าความผดิทางอาญาหรอืการยุยงใหก้ระท าความผดิ 
• การกระท าทีสุ่่มเสีย่งใดๆ ซึง่รวมถงึการทุจรติ การใหส้นิบน และการขูก่รรโชก 
• การไม่ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืแนวทางปฏบิตัใินดา้นกฎหมายหรอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการ 
• การกระท า ความประพฤติ หรือการละเว้นการกระท าในทางบัญชี รายงาน บันทึกรายการ และ

แนวทางปฏิบตัิ และ/หรอืการรายงานทางการเงนิหรอืการควบคุมภายในทีม่พีริุธหรอืไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานหรอืแนวทางการปฏบิตัทิัว่ไป  

• เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรอืความปลอดภยัของบุคคลใด 
• เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม 
• การกระท าทีเ่ป็นการกระท าผดิรา้ยแรง 
• การกระท าโดยเจตนาใหก้ลุ่มบรษิทั เสยีหายหรอืเสยีประโยชน์ หรอืกระทบต่อชื่อเสยีงของกลุ่มบรษิทั 
• กรณีทีไ่ม่สามารถแกไ้ขหรอืด าเนินการตามขัน้ตอนอนัสมเหตุสมผลในการรายงานเรื่องทีอ่าจท าใหเ้กดิ

ค่าใชจ้่ายหรอืความเสยีหายรา้ยแรงต่อกลุ่มบรษิทัโดยไม่อาจหลกีเลีย่งได้ 
• การปิดบงัการกระท าความผดิประเภทต่างๆ ขา้งตน้โดยเจตนา 

ช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 

เมื่อพบเหน็หรอืทราบเบาะแส การฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั หลกัการก ากบั
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรอืระเบยีบของบงัคบัของกลุ่มบรษิัท รวมถึงการกระท าที่อาจส่อถึงการ
ทุจรติของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิทั ผูร้อ้งเรยีนสามารถแจง้เรื่องผ่านช่องทางในการรอ้งเรยีน
และการแจ้งการเบาะแสการทุจรติ ส่วนในกรณีพนักงานหากพบเห็นเหตุการณ์ดงักล่าว ควรสอบถามหรอืปรกึษา
ผูบ้งัคบับญัชาก่อนเป็นอนัดบัแรก และหากไม่แน่ใจหรอืไม่สะดวกใจทีจ่ะท าเช่นนัน้ ใหแ้จง้เรื่องผ่านช่องทางในการ
รอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแสการทุจรติ ดงันี้ 

➢ ช่องทำงท่ี 1: ทาง E-Mail โดยส่งถงึผูร้บัแจง้เบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดงันี้ 
คณะกรรมการ E-Mail 

คณะกรรมการบริษัท directors@toagroup.com 
คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@toagroup.com 

 
➢ ช่องทำงท่ี 2: ทางไปรษณีย ์โดยระบุหน้าซองถงึผูร้บัแจง้เบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง และตามดว้ยทีอ่ยู่ 

ดงันี้ 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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 31/2 หมู่ที ่3 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 

➢ ช่องทำงท่ี 3: หน้า Website ของบรษิทั www.toagroup.com หรอื http://investor-
th.toagroup.com/whistle_blowing.html  
 

 
 

 
กระบวนกำรรบัเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสกำรทุจริต 

ผู้รบัแจ้งเบาะแสตามที่กล่าวไว้ในขอ้ 2 ต้องส่งเรื่องร้องเรยีนหรอืเบาะแสการทุจรติมายงัฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหฝ่้ายตรวจสอบภายในด าเนินการประสานงานรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสเพื่อ
พจิารณาความเพยีงพอของขอ้มูลเบื้องต้น โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเมื่อได้รบัเรื่องรอ้งเรยีนแล้วสามารถพจิารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืส่งเรื่องใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 3 วนัท าการโดยพจิารณาในการด าเนินการ
ตามประเด็นการรอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแส เพื่อด าเนินการสบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิพร้อมทัง้ตดิตามความคบืหน้า
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าไดม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม โดยมแีนวปฏิบตั ิดงันี้ 
1) การกระท าทีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบของรฐั นโยบาย และระเบยีบวธิปีฏบิตัดิา้นบุคคล

ใหน้ าส่งผูบ้รหิารสงูสุดสายงานทรพัยากรบุคคล 

http://www.toagroup.com/
http://investor-th.toagroup.com/whistle_blowing.html
http://investor-th.toagroup.com/whistle_blowing.html
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2) การกระท าที่ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายและหลกัการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบ

ขอ้บงัคบัของกลุ่มบรษิทั ใหน้ าส่งเลขานุการบรษิทั 

3) การกระท าทีเ่กี่ยวกบัการละเวน้การกระท าในทางบญัช ีรายงาน บนัทกึรายการ และแนวทางปฏบิตั ิและ/หรอื

การรายงานทางการเงนิหรอืการควบคุมภายในที่มพีริุธหรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบตัิ

ทัว่ไป ใหน้ าส่งผูบ้รหิารสงูสุดสายงานการเงนิและบญัช ี

4) การกระท าทีอ่าจส่อถงึการทุจรติ การแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น 

เช่น การยกัยอกทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชนั การฉ้อโกง เป็นตน้      ใหน้ าส่งผูบ้รหิารสงูสุดของสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5) ในกรณีทีข่อ้รอ้งเรยีนเป็นเรื่องทีซ่บัซ้อนหรอืเกี่ยวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน หรอืเรื่องทีอ่าจมปีระเดน็เรื่องความ

เป็นอิสระ ให้น าส่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (Investigation 

Committee) เพื่อด าเนินการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว 

 
ทัง้นี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในตอ้งจดัท าบนัทกึและตดิตามความคบืหน้าของการด าเนินการเป็นระยะ และน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณารบัทราบและก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
ต่อไป 

ระยะเวลำกำรสอบสวน 

การสอบสวนจะเริม่ด าเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ โดยค านึงถึงลกัษณะความร้ายแรงของขอ้
กล่าวหา/ขอ้รอ้งเรยีน และจะด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเพื่อทีจ่ะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอยีดของ
การสอบสวน การตรวจสอบขัน้ต้นจะค้นหาขอ้สรุปของการไต่สวน และจะด าเนินการภายใน 14 วนัท าการ นับจาก
วนัที่ส่งเรื่องให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องรบัทราบเรื่องพร้อมลงนาม หรือมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิตามทีร่ะบุในขอ้ 3  

ขัน้ตอนกำรสอบสวน 

การสอบสวนการกระท าผิดและการทุจริต ต้องด าเนินการด้วยความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติใดๆ 
เพื่อใหไ้ดท้ราบขอ้เทจ็จรงิ หรอืพสิูจน์เรื่องทีร่อ้งเรยีนว่าผูท้ีถู่กกล่าวหาได้กระท าผดิหรอืการทุจรติหรอืไม่ และ
ตอ้งดแูลรกัษาผลประโยชน์และชื่อเสยีงของผูถู้กกล่าวหา  

ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืกรณีแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิตามทีร่ะบุในขอ้ 3  
มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการประเมนิและตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดร้บัในเบือ้งตน้ สอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิร่วมกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง และสามารถด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ขอ้มูล E-mail ตลอดจนขอ้มูลอื่นใดของบรษิัทฯ หรอืที่
บรษิทัฯ มคีวามเกีย่วขอ้งและสอบถามขอ้มลูกบัผูใ้หข้อ้มลูได้ โดยตอ้งจดัท ารายงานสรุปภายใน 30 วนัท าการ 

เมื่อสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิและตรวจสอบขอ้มลู และพบว่าขอ้มูลทีไ่ดร้บัมมีลูขอ้เทจ็จรงิว่าอาจมกีารกระท า
ผดิหรอืการทุจรติ ใหผู้บ้รหิารหรอืหวัหน้าฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืคณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิด าเนินการเสนอ
ผู้บรหิารระดบัสูงหรอืผู้มอี านาจของบรษิัทฯ เพื่อด าเนินการลงโทษทางวนิัย หรอืลงโทษตามระเบยีบของกลุ่ม
บรษิทั และแจง้ผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไปยงัฝ่ายตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ เพื่อบนัทกึขอ้มลูและแจง้ผล
การด าเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 
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กำรรำยงำนขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็และบทลงโทษ 

ผู้ใดกระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี้ รวมทัง้มพีฤติกรรมกลัน่แกล้ง ข่มขู่ 
ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบตัิด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรมมาจากการร้องเรียนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายนี้ รวมถึงในกรณีที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าการ
ร้องเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสนัน้เป็นเท็จ อนัเนื่องมาจากเจตนาบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืเป็นการกล่าวรา้ยต่อ
ผูอ้ื่นใหถ้อืว่าผูน้ัน้กระท าผดิวนิัย และต้องรบัผดิชอบชดใช ้ความเสยีหายแก่กลุ่มบรษิทั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากการกระท าดงักล่าว ตลอดจนอาจตอ้งรบัผดิในทางกฎหมายต่อไปดว้ย 

กำรรกัษำข้อมูลเป็นควำมลบัและกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริต 

นโยบายนี้จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสมัน่ใจได้ว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการ
ตอบสนองอย่างจรงิจงั และจะไม่ไดร้บัความเดอืดรอ้นอนัเนื่องมาจากการรายงานขอ้ร้องเรยีน หรอืแจง้เบาะแส
โดยสุจรติ อย่างไรก็ตาม พนักงาน ผู้ร้องเรยีน หรอืผู้แจ้งเบาะแสควรรวบรวมขอ้มูลด้วยความระมดัระวงัและ
ค านึงถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูทีเ่ปิดเผย 

ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบาะแสสามารถใหข้อ้มูลโดยไม่ต้องเปิดเผยตวัตนได ้และกลุ่มบรษิทั จะไม่เปิดเผย
ตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสรวมถงึพยานบุคคลที่เกี่ยวขอ้งและจะเกบ็ไว้เป็นความลบัตลอดระยะเวลาการสอบสวน 
อน่ึง บุคคลผูไ้ดร้บัทราบขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีนนี้ จะตอ้งปกป้องขอ้มลูเรื่องร้องเรยีน 
หรอืที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องร้องเรยีนใหเ้ป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ
ความเสยีหายแก่ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบาะแส แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่กรณีทีม่คีวาม
จ าเป็นในขัน้ตอนการด าเนินงานตามระเบยีบของกลุ่มบรษิทั หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน า
ขอ้มูลออกไปเปิดเผย กลุ่มบรษิทัจะด าเนินการลงโทษทางวนิัย และ/หรอืด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน 
แลว้แต่กรณี 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะไม่ยอมให้มีการกระท าใดๆ อนัเป็นการตอบโต้พนักงานที่ร้องเรียนหรือผู้แจ้ง
เบาะแส และจะด าเนินการทางวนิัยต่อบุคคลทีพ่บว่าไดก้ระท าการตอบโตด้งักล่าว โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการตาม
ขัน้ตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมใิห้สภาพแวดล้อมในการท างานและ/หรือความสมัพนัธ์ด้านการท างานของ
พนักงานที่แสดงตนและแจ้งเบาะแสเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบรษิัทโดยรวมได้รบัผลกระทบ ทัง้นี้ บรษิัทฯจะไม่
กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน ไม่ว่าจะโดยการขม่ขู ่เปลีย่นต าแหน่ง ลกัษณะงาน 
สถานทีท่ างาน พกังาน เลกิจา้ง ใหม้ผีลต่อการประเมนิการปฏบิตังิาน หรอืกระท าการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการ
ปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
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หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการ  ทีด่ี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ซึง่
ได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนรวมทัง้กฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มา
ปรบัปรุงเพิม่เตมิใหค้รอบคลุมแนวคดิหรอืปัจจยัทีเ่ปลีย่นแปลงไปและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการจดัท า 
เพื่อใหม้กีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ซื่อสตัย์ สุจรติ ปราศจากการทุจรติคอร์รปัชนั โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้สรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี สงัคม ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และเพิม่มูลค่า
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ส่งเสรมิความเจรญิกา้วหน้าและการเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื 

 ทัง้นี้ นโยบายก ากบัดูแลกิจการนี้ได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิแก่คณะกรรมการบรษิัทในฐานะผู้น าสูงสุดของ
องค์กรถอืปฏบิตัอิย่างเหมาะสม และถอืเป็นภาระหน้าที่ส าคญัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ทีม่ี
หน้าทีต่อ้งปฏบิตั ิโดยมหีลกัปฏบิตั ิ8 ขอ้ ดงันี้ 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัในฐำนะ
ผู้น ำองคก์รท่ีสร้ำงคณุค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน 

 คณะกรรมการบรษิัทให้ความส าคญัในการตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบในฐานะผู้น าองค์กร 
เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  โดยก าหนดยุทธศาสตร์และทศิทางการด าเนินธุรกจิ
ทัง้ในปัจจุบนัและในระยะยาว ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก ากบัดูแลให้การด าเนินธุรกจิของบรษิัท
เป็นไปอย่างโปร่งใส  เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหอ้งคก์รสู่ความยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 1.1    คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และพนัธกิจของบริษัท เพื่อให้
กรรมกำรบริษทั ผู้บริหำร และพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกนั โดยจดัให้มีกำรทบทวนทุกปี 
และก ำหนดแนวปฏิบติัของกำรมีส่วนร่วม     

หลกัปฏิบติั 1.2   คณะกรรมกำรบริษทัมีหน้ำท่ีก ำกบัดแูลกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน 
โดยน ำไปสู่ผล (governance outcome) ดงัต่อไปนี้ 

1. สามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่โีดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว competitiveness and 
performance with long-term perspective) 

2. ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
(ethical and responsible business) รวมถงึมกีารบรหิารจดัการการใหบ้รกิารลูกคา้อย่างเป็นธรรม 

3. เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม (good corporate 
citizenship) 

4. สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง (corporate resilience) 

หลกัปฏิบติัท่ี 1.3  คณะกรรมกำรบริษทัมีหน้ำท่ีดูแลให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรปฏิบติัหน้ำท่ี
ด้วยควำมรบัผิดชอบ ระมดัระวงั (duty of care) และซ่ือสตัย์สุจริต (duty of loyalty) และดูแลให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
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1. ก ากบัดูแลใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยสุ์จรติ
ตามทีก่ฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1.1 ปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความระมดัระวงั (duty of care) ภายใต้ต าแหน่งที่ด ารงอยู่ ขอบเขตความ
รบัผดิชอบ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ดงันี้ 

1.1.1 ตดัสนิใจด้วยความซื่อสตัย์สุจรติและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
เป็นส าคญั 

1.1.2 ตดัสนิใจบนพืน้ฐานขอ้มลูทีเ่ชื่อโดยสุจรติว่าเพยีงพอ และ 

1.1.3 ตดัสนิใจโดยไม่มส่ีวนไดเ้สยี ไม่ว่าทางตรงหรอืโดยออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจนัน้ 

1.2 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ (duty of loyalty) 

1.2.1 กระท าการโดยสุจรติ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

1.2.2 กระท าการทีม่จีุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ 

1.2.3 ไม่กระท าการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้ประโยชน์ของบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั 

2. ก ากบัดแูลใหม้รีะบบหรอืกลไกอย่างเพยีงพอเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัฯ ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ตลอดจนนโยบาย และกระบวนการอนุมตัิทีส่ าคญั เช่น การลงทุน 
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติัท่ี 1.4  คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเข้ำใจขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของตน 
และก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและฝ่ำย
จดักำรอย่ำงชดัเจน และติดตำมดูแลให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและฝ่ำยจดักำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมท่ี
ได้รบัมอบหมำย 

1. คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเพื่อใชอ้้างองิการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ 
โดยมกีารทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

2. คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเขา้ใจขอบเขตหน้าทีข่องตน ทัง้เรื่องทีค่ณะกรรมการบรษิทัควรดแูลให้
มีการด าเนินการ เรื่องที่ด าเนินการร่วมกับฝ่ายจดัการ และเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควร
ด าเนินการ โดยมกีารมอบหมายอ านาจการจดัการใหแ้ก่ฝ่ายจดัการอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
มกีารตดิตามดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายจดัการตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

หลกัปฏิบติั 2  ก ำหนดวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรท่ีเป็นไปเพ่ือ
ควำมยัง่ยืน  

 หลกัปฏิบติั 2.1 คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดหรือดแูลให้วตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 
(objectives) เป็นไปเพื่อควำมยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยท่ีสอดคล้องกบักำรสร้ำงคณุค่ำ
ให้ทัง้กิจกำร ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวม 
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หลกัปฏิบติั  2.2 คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดูแลให้มัน่ใจว่ำ วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจน
กลยุทธ์ในระยะเวลำปำนกลำง และ/หรือ ประจ ำปีของกิจกำรสอดคล้องกบักำรบรรลุวตัถปุระสงค์และ
เป้ำหมำยหลกัของกิจกำร โดยมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภยั 

1. ก ากบัดูแลให้มกีารจดัท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปี และกลยุทธ์ส าหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปี ที่
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจ 
โอกาสและความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิ และสนับสนุนใหม้กีารทวบทวนกลยุทธอ์ย่างสม ่าเสมอ 

2. ก ากบัดูแลให้มกีารวเิคราะห์ปัจจยัความเสี่ยงทีอ่าจกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสยีตลอดสาย value chain 
โดยมวีธิกีาร กระบวนการและช่องทางสื่อสารกบัผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยี โดยระบุผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวขอ้งกบักิจการและประเด็นหรอืความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสยี เพื่อน าเรื่องหรือ
ผลกระทบทีส่ าคญัทีจ่ะเป็นการสรา้งคุณค่าร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีมาด าเนินการใหเ้กดิผล 

3. ก ากบัดูแลใหม้กีารส่งเสรมิการสร้างนวตักรรมและการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีผ่านการก าหนดกลยุทธ์
ของบรษิทัฯ 

4. ก าหนดเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกจิและศกัยภาพกจิการ โดยตะหนักถงึความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจน าไปสู่การกระท าผดิ
กฎหมายหรอืขาดจรยิธรรม 

5. ส่งเสรมิใหม้กีารถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธแ์ละแผนงานทัว่ทัง้องคก์ร 

6. ก ากบัดแูลการจดัสรรทรพัยากร การควบคุมการด าเนินงานทีเ่หมาะสม และการตดิตามการด าเนินการ
ตามกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทัท่ีมีประสิทธิผล     

 หลกัปฏิบติั 3.1 คณะกรรมกำรบริษทัรบัผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร  
ทัง้ในเร่ืองขนำด องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองคก์รสู่
วตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัท่ีก ำหนดไว้     

1. ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมคีุณสมบตัหิลากหลายในดา้นทกัษะ ประสบการณ์  ความสามารถ
และคุณลกัษณะเฉพาะด้านตลอดจนเพศและอายุ ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
หลกัของบรษิทัฯ โดยมกีารจดัท าตารางองคป์ระกอบความรูค้วามช านาญของกรรมการ (Board Skills 
Matrix) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคุณสมบตัิเหมาะสม สามารถเข้าใจและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีได ้

2. ก าหนดจ านวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกนิ 12 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการทีไ่ม่
เป็นผูบ้รหิารเพื่อใหค้วามเหน็การท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอสิระ และมจี านวนกรรมการอสิระซึ่ง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ดูแลให้กรรมการอิสระสามารถท างาน
ร่วมกบัคณะกรรมการทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 
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3. เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัท และขอ้มูลประวตัิกรรมการ 
สดัส่วนการถอืหุน้ จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง และการด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในรายงาน
ประจ าปี และ website ของบรษิทัฯ 

หลกัปฏิบติั  3.2 คณะกรรมกำรบริษทัควรเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแล
ให้มัน่ใจว่ำองค์ประกอบและกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเอื้อต่อกำรใช้ดุลพินิจในกำร
ตดัสินใจอย่ำงมีอิสระ  

1. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ จะก าหนดใหม้กีรรมการอสิระ 1 ท่านร่วมพจิารณา
ก าหนดวาระการประชุม 

2. แยกต าแหน่งประธานกรรมการออกจากต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และมกีารแบ่งแยกหน้าที่
อย่างชดัเจน 

3. ก าหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระควรด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการอิสระของบรษิัทฯ มคีวามเป็นอิสระ
อย่างแทจ้รงิ 

4. พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพจิารณาเรื่องส าคญัหรอืประเดน็เฉพาะเรื่องอย่างละเอยีด
รอบคอบ และเสนอแนวทางพจิารณาใหค้ณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 

5. ก ากบัดแูลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการทุกชดุ จ านวนครัง้ของการประชุมและ
จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  

หลักปฏิบติั  3.3 คณะกรรมกำรบริษัทควรก ำกับดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมี
กระบวนกำรท่ีโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ี
ก ำหนดไว้ 

1. คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนซึง่สมาชกิส่วนใหญ่และ
ประธานเป็นกรรมการอสิระ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาบุคคลเขา้
เป็นกรรมการ และน าเสนอบุคคลที่มคีุณสมบตัิเสนอที่ประชุมคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เขา้เป็นกรรมการ ในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการรายเดมิให้
ด ารงต าแหน่งต่อจะตอ้งมกีารพจิารณาผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย  

3. หากคณะกรรมการแต่งตัง้ใหบ้คุคลใดเป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
จะมกีารเปิดเผยขอ้มูลทีป่รกึษาไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอสิระ หรอืไม่มคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

แนวปฏิบติั 

คณะกรรมการได้อนุมัติกฎบัตร /บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไวเ้ป็น        ลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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คณะกรรมกำรบริษทั  

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ ระมดัระวงั รอบคอบ มคีวาม
เป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ ค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ มคีวามเป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยดูแลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบงานทีใ่หค้วามเชื่อมัน่ไดว้่ากจิกรรมต่างๆ ของ บรษิทัฯ ไดด้ าเนิน
ไปในลกัษณะทีถู่กตอ้งตามกฎหมายและมจีรยิธรรม 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

1. คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและมีจ านวน
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

2. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิใช่บุคคลเดียวกัน และมีการก าหนดหน้าที่ความ
รบัผดิชอบอย่างชดัเจนแยกจากกนั 

3. ในกรณีที่ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้
กรรมการอสิระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อ ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีนอกจากนี้ ในการอนุมตัใินวาระทีก่รรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระมี
ส่วนไดเ้สยีจะตอ้งมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 2 ท่าน เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง 

4. คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ
บรษิัท รวมถึงการประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิัท  และส่งเสรมิใหเ้ลขานุการ
บรษิทัไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าที่
เลขานุการบรษิทั 

5. โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั ต้องมคีวามหลากหลายทัง้เพศ อายุ ประสบการณ์ ทกัษะวชิาชพีและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งจ าเป็นต่อปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการซึ่งจะช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืในระยะยาว ได้แก่  ความรู้
ทางบญัชแีละการเงนิ การบรหิารจดัการองค์กรและทรพัยากรบุคคล การบรหิารความเสีย่ง การจดัการ
ในภาวะวกิฤต ิความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯ การตลาดระหว่างประเทศ การก าหนดวสิยัทศัน์และกล
ยุทธ์ ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นอื่นๆ ทีเ่ป็นต่อบรษิทัในระยะ 3-5 ปีขา้งหน้า ทัง้นี้ ต้องมสีดัส่วน
กรรมการที่มคีวามรู้เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมหรอืธุรกิจของบรษิทัฯ อย่างน้อย 3 ท่าน โดย 1 ใน 3 ท่าน
ต้องเป็นกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการทีม่คีวามรูท้างดา้นบญัชกีารเงนิ
อย่างน้อย 1 ท่าน 

2. คณุสมบติัของกรรมกำร 

1) คณะกรรมการบรษิัทมคีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึ ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชพี ทัง้ด้านธุรกิจ บญัชีและ
การเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ    

3) สามารถใช้ดุลยพนิิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มที่มผีลประโยชน์อื่นใด 
ทัง้นี้ กรรมการทุกท่านมหีน้าทีต่อ้งแจง้ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของ บรษิทั
ฯ ทราบเป็นหนังสอืโดยทนัท ีหากกรรมการมกีารประกอบธุรกิจหรอืเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรอื
ผูบ้รหิารในบรษิทัอื่น 

4) สามารถอุทศิเวลาใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอและเอาใจใส่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ
ของตน 

5) กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชี
ภายนอกทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิารอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

6) กรรมการควรด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบยีนได้ไม่เกิน 5 บรษิัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตัิ
หน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการได้
อย่างเพยีงพอ  

3. คณุสมบติัของกรรมกำรอิสระ 

1) กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ทุกท่านมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่
ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไข
เพิม่เติม) และหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  ไดแ้ก่ 

▪ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการรายนัน้ ๆ ดว้ย 

▪ ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

▪ ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่
เป็น บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

▪ ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม   ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ   ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบั
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม            ค ้าประกัน การให้สินทรพัย์เป็น
หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระ
หนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่
ยี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้  การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับ
รวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

▪ ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่นีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของ
ส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

▪ ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื
ที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้ ี
อ านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

▪ ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

▪ ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบรษิัทฯ หรอื
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียั
กบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

▪ ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

▪ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ และ 

▪ ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะที่เป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน 

2) มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และไม่มกีรรมการอสิระท่านใดด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมากกว่า 5 บรษิทั 

3) กรรมการอสิระควรมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี นับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก ทัง้นี้เพื่อใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ มคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ 
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4. กำรแต่งตัง้และกำรพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 

1) กำรสรรหำกรรมกำร 

▪ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณากรอบการสรรหาโดยพจิารณาถึงความ
หลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity)  โดยจดัท า Board Skills Matrix เพื่อ
ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่้องสรรหาใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
และท าการสรรหาและคดัเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รบัการเสนอเชื่อเพื่อเป็นกรรมการ โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมของคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ประสบการณ์ที่ เหมาะสมซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยอาจพิจารณาใช้ที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการตามความจ าเป็นและสมควร 

▪ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยมโีอกาสเสนอชื่อและส่งประวตัผิูท้ีเ่หมาะสมเพื่อเขา้รบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการผ่านทาง website ของบริษัทฯ www.toagroup.com หรือทางอีเมลของ
เลขานุการบริษัท companysecretary@toagroup.com พร้อมกับเปิดเผยขัน้ตอนและจัดเตรียม
แบบฟอรม์ในการเสนอชื่อผูท้ีเ่หมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการทาง website ของบรษิทั
ฯ ทัง้นี้บุคคลทีถู่กเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องส่งหนังสอืยนืยนัการเขา้เป็นกรรมการมายงับรษิทัฯ 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะท าการรวบรวมข้อมูลเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 

▪ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อและประวตัิผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม 
พร้อมทัง้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

2) กำรแต่งตัง้กรรมกำร 

▪ กำรเลือกต้งักรรมกำรโดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระและ/หรอืการเลอืกตัง้กรรมการเพิม่เตมิ 
(กรรมการใหม่) จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ คอื 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมาก
น้อยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลที่ได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลง
มามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่
ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

▪ กำรเลือกตัง้กรรมกำรท่ีว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ  

ให้กรรมการเลอืกบุคคลหนึ่งซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกว่าสอง (2) 
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เดอืน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่
ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน โดยมตขิองคณะกรรมการบรษิทัในการเลอืกบุคคลเขา้เป็นกรรมการ
ดงักล่าว จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยงั
เหลอือยู่ 

3) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่ง  

กรรมการของบรษิทัฯ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถอืหุน้ทุก
ครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทัง้หมดออกจากต าแหน่ง หากไม่สามารถแบ่ง
จ านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสาม (3) ส่วนเท่ากนัได้ ใหก้รรมการทีอ่อกมจี านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีกไ็ด้  

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก (โดยมผีลตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจดหมายลาออก) 

(3) ขาดคุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบยีบ และประกาศที่ออกตามความของ
กฎหมาย หรอืตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ  

(4) ที่ประชุมผู้ถอืหุน้ลงมตใิหอ้อกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกันไม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

5. ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 

1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการบรษิทัและมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยสุ์จรติ 

2) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดและใหค้วามเหน็ชอบ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ทางธุรกจิ ทศิทางของธุรกิ จ 
นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการจดัท า 

3) ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายจดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธท์างธุรกจิ ทศิทางของธุรกจิ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง แผนการ
ด าเนินงาน และงบประมาณทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

4) ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
และงบประมาณของบรษิทัฯ  

5) ด าเนินการใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยน าระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้รวมทัง้จดัใหม้ี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการ
ประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่างสม ่าเสมอ 
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6) จดัใหม้กีารท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ และลงลายมอืชื่อเพื่อรบัรอง
งบการเงนิดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

7) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 
ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิ

8) จดัให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้
ความเห็นชอบต่อนโยบายดงักล่าว ตลอดจนส่งเสรมิการปรบัใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสทิธภิาพ เพื่อ
รกัษาและคงไวซ้ึ่งมาตรฐานระดบัสูงของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนบรษิทัฯ และเชื่อมัน่ไดว้่าบรษิทัฯ มคีวาม
รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม โดยมกีารทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9) จดัใหม้หีลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิตามหลกัความซื่อสตัยสุ์จรติ หลกัความโปร่งใส หลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสงัคมที่ดี ซึ่งได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท และก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ปฏบิตัติามโดยเคร่งครดั รวมทัง้ไดป้ระชาสมัพนัธท์ัว่ทัง้องค์กรใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจ
ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ได้ติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์  อีกทัง้ยงัได้จดัท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน การ
ด าเนินการภายในองคก์ร และการตดิตามการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณดงักล่าว 

10) คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่ง ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งเป็นผูก้ าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง และน าเสนอนโยบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการเพื่อรบัทราบต่อไป โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูด้ าเนินการใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ า และรายงานผลการปฎิบตัิงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนัน้ควรมกีารทบทวน
ระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และในทุก ๆ ระยะเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถงึการใหค้วามส าคญั
กบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิัง้หลาย 

11) คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้นีโยบายการแจง้เบาะแส ส าหรับผูท้ีป่ระสงค์จะแจง้เบาะแสหรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ผ่าน website หรอืรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั โดยช่องทางในการแจง้
เบาะแสอาจก าหนดใหผ้่านหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ/หรอืเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัฯ เพื่อใหร้ายงานต่อกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ เพื่อใหม้กีารตรวจสอบขอ้มูล
ตามกระบวนการทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้และมแีนวทางการด าเนินการทีช่ดัเจนเมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส และ
รายงานต่อคณะกรรมการ 

12) พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมถงึ ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ด ารง
ต าแหน่ง ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพจิารณาให้ความ
เหน็ชอบแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
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13) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการชุด
ย่อยอื่นใด และก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนรวมส าหรบักรรมการชุดย่อยตามงบประมาณที่
เสนอโดยฝ่ายบรหิาร (ไม่เกนิกว่าจ านวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้) 

14) พิจารณาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จ ัดการส านักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานุการบรษิัท รวมทัง้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร รองกรรมการผู้จดัการส านักงานประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และพจิารณา
ก าหนดวงเงนิรวมส าหรบัโบนัสประจ าปีของพนักงานและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

15) พจิารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงนิเพื่อการลงทุน การด าเนินงานต่างๆ การกู้ยมืหรอืการขอสนิเชื่อใดๆ จาก
สถาบนัการเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผู้ค ้าประกนั เพื่อการประกอบธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 
รวมทัง้บริษัทในเครือ โดยไม่จ ากัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัทฯ รวมทัง้กฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

16) พจิารณาเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยพจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมทัง้กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับ
ขอ้ตกลงทางการค้าทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปในการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบั
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินการใหฝ่้ายจดัการมอี านาจ
ด าเนินการธุรกรรมดงักล่าวภายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง  โดยรายการ
ดงักล่าวจะตอ้งผ่านการพจิารณาใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัลกัษณะและขนาดของรายการตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  ทัง้นี้ กรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ท่านใดทีม่ส่ีวนไดเ้สยี หรอืมี
ส่วนเกีย่วขอ้งจะไม่เขา้ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจรายการดงักล่าว 

17) จดัให้มชี่องทางในการสื่อสารกบัผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและ
สารสนเทศ เพื่อให้มัน่ใจว่ามคีวามถูกต้อง ชดัเจน โปร่งใส มคีวามน่าเชื่อถือ สอดคล้องกบันโยบายการ
เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

18) แต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมในจ านวนอย่างน้อยตามสดัส่วน
การถอืหุน้ และมกีารก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้ไวอ้ย่างชดัเจน ซึ่งรวมถงึการก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพนิิจทีช่ดัเจนใหก้ารออกเสยีงใน
การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย หรอืบรษิัทร่วมในเรื่องส าคญัซึ่งจะต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิัทก่อน เพื่อให้มกีารควบคุมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ และการท า
รายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน 
การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

19) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

20) พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ  

21) ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอก หากมคีวามจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 
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22) ดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้
มส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

23) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชี
ของบรษิทัฯ  

24) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยทุกๆ สามเดอืน 

25) จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และรบัผดิชอบในการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเพื่อแสดงถงึฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในรอบ
ปีทีผ่่านมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

26) ประเมนิผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมนิผลการท างานของกรรมการรายบุคคล เพื่อ
พจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันา
และปรบัปรุงการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ ได ้  

27) ก ากับและดูแลการบริหารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตาม
นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรพัย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เช่น การท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สินที่ส าคญั เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

28) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ (3) คณะกรรมการบรหิาร เพื่อท าหน้าทีส่นับสนุนการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวจะมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาทบทวนเรื่องต่างๆ 
ทีม่คีวามส าคญัเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้สมาชกิคณะกรรมการ
ชุดย่อย การออกกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อก าหนดระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง องคป์ระกอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อย หรือการก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควร โดยในแต่ละปีคณะกรรมการบรษิทัจะ
พจิารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ   

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถอืเป็นกลไกส าคญัของระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อช่วยงานของคณะกรรมการ
บรษิทัในการปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบในการสอดส่องดแูลคุณภาพและความน่าเชื่อถอืของระบบบญัช ีระบบตรวจสอบ 
ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

1.1  องคป์ระกอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็น
กรรมการอิสระซึ่งสามารถใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และสามารถอ่านและเขา้ใจพืน้ฐานของงบการเงนิซึง่จ าเป็นต้อง
มใีนการท าหน้าทีก่รรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมคีวามรูค้วามช านาญทางการบญัชี
หรอืการจดัการดา้นการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

1.2  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

   คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้หรอืตามวาระการ
เป็นกรรมการของบรษิทัฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้อีกก็ไดต้ามที่
คณะกรรมการบรษิทัหรอืที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเห็นสมควร ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่
นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็น
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีก่ฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด
ภายใน 3 เดอืนนับจากวนัทีจ่ านวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน
สามารถอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีว่าระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ เพื่อให้
ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้าทีส่นับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การนัดหมายการประชุม และงานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

1.3 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.  สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอก และผู้บรหิารที่รบัผดิชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชี
สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ  

2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ทีเ่หมาะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ  

3. พจิารณาความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพ
ของการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน
อื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน  

4. มีอ านาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดบัของบริษัทฯ รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ หวัหน้างาน 
พนักงาน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงขอ้มูล รวมทัง้จดัส่งและใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
ภายใตก้ารปฏบิตังิานตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี อัตราก าลัง และทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมตัแิผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถงึการพจิารณาอนุมตักิาร
ทบทวนปรบัเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนทีม่นีัยส าคญั รวมถงึก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี  
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6. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทัฯ  

7. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ รวมถึงเลกิจ้างบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถึงความ น่าเชื่อถือ ความ
เพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้ และประสบการณ์
ของบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

8. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินให้มคีวามถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่
เกี่ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

9.  จดัท ารายงานผลการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบรษิัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

(2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ 

(3) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

(7) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัหิน้าที่ตามกฎ
บตัร (Charter) และ  

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

10.  สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเสี่ยงจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน อย่างน้อย          
ไตรมาสละ 1 ครัง้ รวมถงึประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

11. พบฝ่ายบรหิารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

12. สอบทานกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนของบริษัท  ซึ่ง
กระบวนการดงักล่าวด าเนินการโดยฝ่ายบรหิาร 
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13. ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิม่เติมกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

14. ทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาโดยจัดท ารายงานการปฏิบัติงานและเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

15. จดัหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวชิาชพีอื่นใด เพื่อให้ความเห็นหรอืค าแนะน าตาม
ขอบเขตงานทีร่บัผดิชอบ ตามความเหมาะสมและจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

16. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจในการแกไ้ข เปลีย่นแปลง นิยามและคุณสมบตัิของกรรมการอสิระ และกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคล้องกบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อใหส้อดคล้องกบั
กฎเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืบทบญัญตัขิองกฎหมาย
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2.1   องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบด้วยสมาชกิจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่ง
สมาชกิส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ (มากกว่า 50%) 

2) ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

2.2  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  

1) วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชกิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะมกี าหนด 3 ปี   
นับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

2) สมาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง
ใหม่อกีไดต้ามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัอาจเหน็สมควร 

2.3 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องของจ านวนและคุณสมบตัิของ
กรรมการทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

2) พจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการอสิระใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทั โดย
ความเป็นอสิระอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3) พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลและเสนอ
ชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม รวมถงึการเสนอชื่อบุคคลทีเ่กษียณอายุงานเพื่อกลบัเขา้รบัต าแหน่ง
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ดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
แต่งตัง้  

4) พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป 

5) ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 

▪ การสรรหาผู้บรหิารตัง้แต่ระดบักรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของผูบ้รหิารดงักล่าว    

▪ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
น าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

▪ วงเงนิรวมส าหรบัโบนัสประจ าปีของพนักงานและผูบ้รหิารของบรษิทั 

▪ การปรบัเงนิเดอืนประจ าปีของผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญข่ึ้นไป 

▪ การก าหนดเป้าหมาย และตวัชีว้ดัประจ าปีของผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป 

6) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการทบทวนนโยบายแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession plan) และ การ
ตดิตามการด าเนินการตามแผนสบืทอดต าแหน่งเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั 

7) พจิารณาแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรูก้รรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจ
ธุรกจิของบรษิทัฯ และภาวะอุตสาหกรรม ตลอดจนบทบาทหน้าทีข่องกรรมการ กฎเกณฑห์รอืกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

8) การใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

9) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

3. คณะกรรมกำรบริหำร 

   3.1   ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

(1) พจิารณาและจดัท านโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ 
และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อ
น าเสนอและขออนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั และในกรณีทีส่ถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ
บรหิารจะพจิารณาทบทวนการใชง้บประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ  

(2) ก ากบัดูแล ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทาง
ธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บั
อนุมตัิจากคณะกรรมการใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกจิ พร้อมให้
ค าปรกึษา แนะน า การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

(3) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอี านาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของบรษิัทฯ ตลอดจนถึงการพจิารณาและอนุมตัิการใช้
จ่ายเงนิเพื่อการลงทุนดงักล่าว การเขา้ท านิติกรรมสญัญา และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
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เรื่องดงักล่าวจนแล้วเสร็จตามวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้และ/หรอืที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง และ/
หรอืตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

(4) ตดิตามผลการด าเนินงานและความกา้วหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรายงานผลรวมทัง้
ปัญหาหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

(5) ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ 

(6) พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรอืความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัโครงการขอ้เสนอหรอืการ
เขา้ท าธุรกรรมใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึพจิารณาทางเลอืกในการระดม
ทุน เมื่อมคีวามจ าเป็น และเกนิกว่าวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้และ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้พจิารณา
อนุมตั ิ

(7) พจิารณาและอนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีกู้ยืมขอสนิเชื่อ 
จ าน า จ านอง ค ้าประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิท์ี่ดินใดๆ ตาม
วตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ตลอดจนถงึการเขา้ท านิตกิรรมสญัญา ยื่น
ค าขอ ค าเสนอ ตดิต่อ ท านิตกิรรมกบัส่วนราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธติ่างๆ ของบรษิทัฯ และ/หรอืการ
ด าเนินการใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้และ/หรอืทีก่ฎหมาย
และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารมอี านาจอนุมตักิารลงทุน
ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทไม่เกิน 50,000,000 บาท และกรณีที่ไม่มี
งบประมาณ และ/หรอื ไม่เป็นไปตามงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
บรหิารจะมอี านาจอนุมตัภิายใตว้งเงนิไม่เกนิครัง้ละ 15,000,000 บาท  

(8) พจิารณาและอนุมตัริะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบรหิารงาน และการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 
หรอืการด าเนินการใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทัฯ  

(9) แต่งตัง้ และ/หรอืมอบหมายใหก้รรมการบรหิาร หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคน กระท าการใดๆ 
ทีอ่ยู่ภายในขอบอ านาจของคณะกรรรมการบรหิารและภายในระยะเวลา ตามทีค่ณะกรรมการบรหิาร
เหน็สมควร โดยทีค่ณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิเพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได้ 

(10) ด าเนินการใหผู้บ้รหิาร ฝ่ายจดัการ หรอืพนักงานเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิาร หรอืจดัท าและ
ใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะมกีารหารอืกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร 

(11) มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆ ไป 

(12) จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระเพื่อใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน า ตามความจ าเป็น 

(13) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารด าเนินการภายใต้ขอบเขต 
อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จ าเป็นและสมควรที่
จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

(14) พจิารณาและอนุมตัิคู่มอืในการปฏิบตัิงาน และขอบเขตความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการเพื่อให้การ
ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามขัน้ตอนอย่างมรีะบบ 
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(15) พจิารณาอนุมตัิการด าเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกิจของบรษิทัฯ ตามงบลงทุนหรอืงบประมาณที่
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นตาราง
อ านาจอนุมตัิที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ า ปีที่ได้รบั
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการเขา้ท าสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

1. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของประธำนกรรมกำร 

(1) ประธานกรรมการ หรอืผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มหีน้าทีเ่รยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยส่ง
หนังสอืนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั (5 วนัท าการ) ก่อนวนัประชุม  

(2) มบีทบาทในการก าหนดระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เพื่อดูแลให้เรื่องส าคญัได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ในกรณีที่ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตัง้กรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วม
พจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

(3) เป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และเป็นเสยีงชีข้าดในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

(4) มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ ายจัดการจะน าเสนอข้อมูล 
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการ
อภปิราย และสรุปมตใินทีป่ระชุม 

(5) ส่งเสริมให้กรรมการบรษิัทปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจ หน้าที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บรษิทั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเช่น การงดออกเสยีงลงมติ
และการออกจากหอ้งประชุม เมื่อมกีารพจิารณาระเบยีบวาระทีก่รรมการมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) ก ากบัดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(7) สื่อสารขอ้มลูส าคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ 

(8) สนับสนุนใหก้รรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อควบคุม
การประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 

(9) ดูแลใหม้ัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองค์กรทีม่จีรยิธรรมและการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี

(10) เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร และระหว่าง
คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ 

2. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

1) ร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารในการดูแลใหม้กีารก าหนดวสิยัทศัน์ ทศิทางการด าเนินธุรกจิ นโยบาย     กล
ยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 
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2) สื่อสารวสิยัทศัน์ ทศิทางการด าเนินธุรกจิ นโยบาย กลยุทธข์องบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทัใหผู้บ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ ใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนงานและบรหิารจดัการธุรกจิของแต่ละ
หน่วยงาน 

3) ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทัง้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบยีบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และ
น ามาซึง่ผลประกอบการทีไ่ดต้ัง้เป้าหมาย ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นเป้าหมายทางการเงนิ และมใิช่การเงนิ 

4) สอบทานรายงาน แผนงานการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ 

5) อนุมตัริายจ่ายต่างๆ รวมทัง้ค่าตอบแทนใดๆ ภายใตง้บประมาณ แผนงาน หรอืกรอบการด าเนินงานทีไ่ด้รบั
การอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และตามอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

6) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั  

7) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจดัการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม  และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั 

8) แสวงหาโอกาสทางธุรกจิและการลงทุนใหม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อเพิม่
รายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ  

9) ดแูลเกีย่วกบัการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ ในภาพรวม 

10) อนุมัติการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ า เป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

11) เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในการประชาสมัพนัธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของการสร้าง
เครอืขา่ยความสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสากล 

12) เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 

13) สนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัในการจดัใหม้ชี่องทางในการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ และ
จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส 

14) มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะบางอย่างแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบ
อ านาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรอื บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืผูร้บัมอบอ านาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่ว งที่ท าให้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรือ  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งก าหนด) อาจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะ   ใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตาม



    
 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  

คู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ หน้า 33 
 

 

นโยบาย และหลกัเกณฑ์ทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรือคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้และเป็นการอนุมตัิ
รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ  ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

15) ด าเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่ง
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคบัของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ
หลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ ่

(1) ก าหนดวสิยัทศัน์ ทศิทางการด าเนินธุรกจิ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และ
แผนงบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามทีฝ่่ายจดัการน าเสนอ รวมทัง้ก าหนดโครงสร้าง 
และอ านาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรอื
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

(2) ควบคุม ก ากบัดูแล และด าเนินการ และ/หรอื บรหิารงานทัว่ไปใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และแผน
งบประมาณประจ าปีทีไ่ดอ้นุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

(3) เป็นผู้รบัมอบอ านาจของบรษิัทฯ ในการบรหิารกิจการของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการ
ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดและมหีน้าทีร่ายงาน
ผลการด าเนินงานการบรหิารจดัการรวมถึงความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อประธาน เจ้าหน้าที่บรหิาร 
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการบรษิทั แลว้แต่กรณี 

(4) พจิารณาแต่งตัง้ผู้ทีจ่ะด ารงต าแหน่งรกัษาการผูอ้ านวยการสายงานต่างๆ ของบรษิัทฯ ในกรณีที่ต าแหน่ง
ดงักล่าวว่างลงจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้ผูอ้ านวยการ 

(5) มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง และเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  

(6) พจิารณาอนุมตัิแผนการปฏิบตัิการของแต่ละสายงานของบรษิัทฯ และพจิารณาอนุมตัิค าขอจากสายงาน
ต่างๆ ของบรษิทัฯ ทีเ่กนิอ านาจสัง่การของสายงานนัน้ รวมถงึพจิารณาอนุมตักิารด าเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรม
ปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท โดยวงเงนิ
ส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นตารางอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
แลว้ แต่ไม่เกนิงบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

(7) จดัท ารายงาน แผนงานการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัทุก
ไตรมาส 

(8) อ านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 
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(9) มอบอ านาจหน้าทีใ่ห้พนักงานระดบับรหิารของบรษิทัฯ มอี านาจกระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืหลาย
เรื่อง ตามทีพ่จิารณาเหน็สมควร 

(10) อนุมตัิการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

(11) มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการบรษิทัย่อย และฝ่ายงานต่างๆ ในบรษิทัฯ 

(12) ก าหนดกฎระเบยีบ หลกัเกณฑ ์แนวทางปฏบิตั ิขอ้ก าหนด ส าหรบัโครงสรา้งองคก์รส าหรบัต าแหน่งในระดบั
ฝ่ายและต ่ากว่าฝ่าย รวมถงึการแต่งตัง้ การว่าจา้ง การโยกยา้ย การก าหนดเงนิค่าจา้งค่าตอบแทน โบนัส 
และการเลกิจา้งพนักงานตัง้แต่ต าแหน่งถดัลงไปจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(13) มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะบางอย่างแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบ
อ านาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ/หรอื บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรอืผูร้บัมอบอ านาจจาก
กรรมการผู้จ ัดการใหญ่นัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ (ตามนิยามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ก าหนด) อาจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และ
หลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนุมตัิไว้ และเป็นการอนุมตัิรายการที่
เป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการคา้ปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ  ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(14) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื  คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ซึ่งอยู่ภายใตก้ฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กฎหมายหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัปฏิบติั 3.4  กำรเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นอนุมติั คณะกรรมกำรบริษทัควรพิจำรณำ
ให้โครงสร้ำงและอตัรำค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกบัควำมรบัผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมกำรน ำพำ
องคก์รให้ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

แนวปฏิบติั 

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

1) บรษิัทฯ มนีโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลกัษณะที่เปรยีบเทยีบได้กบัระดบัที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ 
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(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน 
กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ เช่น เป็นสมาชกิของคณะกรรมการ
ชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย  ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขอความ
เหน็ชอบเพื่อน าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัใินแต่ละปี 

2) ค่าตอบแทนของกรรมการมคีวามสอดคลอ้งกบักลยุทธ ์เป้าหมายระยะยาวของบรษิทัฯ ประสบการณ์ 
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ โดยกรรมการชุดย่อยจะได้รบัค่าตอบแทน
กรรมการเพิม่ทีเ่หมาะสม อกีทัง้ค่าตอบแทนกรรมการควรเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
และอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม 

3) คณะกรรมการบรษิทัจะมกีารเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทน รวมทัง้รปูแบบ
และจ านวนเงนิค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

2. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

1) จดัใหค้่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสูงเป็นไป
ตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทัก าหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ โดย
ระดบัค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนจงูใจจะสอดคล้องกบัผลการปฏบิตังิานของ
ผูบ้รหิารแต่ละคนและตอ้งค านึงถงึผลประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บั 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อน าไปใชใ้นการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยใชบ้รรทดัฐานทีไ่ดต้กลงกนัล่วงหน้ากบั
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผล
ปฏิบตัิงานทางการเงนิ ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ในระยะยาว การ
พัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ และ
ประธานกรรมการหรอื ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนควรเป็นผูส้ื่อสารผล
การพจิารณาใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 

หลกัปฏิบติั  3.5  คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบติั
หน้ำท่ีและจดัสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ 

1. คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้มีาตรการทีจ่ะป้องกนัไม่ใหก้รรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้มในกจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้สามารถใชโ้อกาสหรอืขอ้มลูของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
และมกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบตามความเหมาะสม 

2. คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวน
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

แนวปฏิบติั 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดแนวทางการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ดงันี้  

1. คณะกรรมกำรบริษทั 

1.1 จ านวนครัง้การประชุม 
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▪ ขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัจะต้องจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อย 3 เดอืน
ต่อครัง้ ณ จงัหวดัทีเ่ป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานที่
อื่นใด โดยไดม้กีารก าหนดวนั เวลา และสถานทีเ่ป็นไปตามดุลยพนิิจของประธานกรรมการ 
และหากมคีวามจ าเป็น อาจจดัให้มกีารประชุมเป็นกรณีพเิศษได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอย่างสม ่าเสมอและมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมมากทีสุ่ด 
บริษัทฯ จะส่งหนังสือเวียนแจ้งตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไปให้
กรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าก่อนวนัสิน้ปีของแต่ละปี ซึง่จะก าหนดจ านวนครัง้การประชุม
อย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี 

▪ บรษิทัฯ จะจดัใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย 
และควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย 

1.2 วาระการประชุม 

ในการประชุมทุกครัง้ เลขานุการบรษิทั โดยการหารอืร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เพื่อน าเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหร้่วมพจิารณา
ก าหนดวาระการประชุม เพื่อก าหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และจะตอ้งจดัส่งเอกสารต่างๆ 
ทีใ่ชป้ระกอบการประชุมครัง้นัน้ๆ ไปยงักรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั (5 วนั
ท าการ) ก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการมเีวลาพจิารณาเรื่องต่างๆ ทีอ่ยู่ในวาระการประชุม หรอืรอ้ง
ขอเอกสารประกอบการประชุมเพิม่เตมิได ้อย่างไรกด็ ีหากมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ อาจมีการเรียกประชุมด้วยวิธีอื่นและมีการจดัส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมไปยงักรรมการล่วงหน้าน้อยกว่าเจด็ (7) วนัได ้ 

1.3 การเรยีกประชุมคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืถา้กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไป
รอ้งขอใหเ้รยีกประชุมคณะกรรรมการบรษิทัใหป้ระธานคณะกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสบิ
สี ่(14) วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ   

1.4 การเขา้ประชุม องคป์ระชุม และการออกเสยีง 

▪ ข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่
ประชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม แต่เพื่อใหก้รรมการ
บรษิัทได้มส่ีวนร่วมในการพจิารณาและลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทฯ จงึ
ก าหนดให้ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด (โดยจ านวนกรรมการทีอ่ยู่ในที่
ประชุมใหน้ับรวมกรรมการทีม่าประชุมทัง้หมด แต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีต่นมี
ส่วนไดเ้สยี) 

▪ ประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ในกรณีทีป่ระธาน
กรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ในกรณีทีม่รีองประธานกรรมการ
อยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม แต่ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมี
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แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

▪ การออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
หากกรรมการท่านใดมส่ีวนไดเ้สยีในวาระการประชุมเรื่องใด กรรมการท่านนัน้ไม่มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกี
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

▪ ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและ
อภปิรายปัญหาส าคญัอย่างรอบคอบ และส่งเสรมิใหก้รรมการทุกคนใหค้วามสนใจกบัประเดน็
ทีน่ าเขา้สู่ทีป่ระชุม รวมทัง้ประเดน็การก ากบัดแูลกจิการ 

▪ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหาหรือเรื่องที่น าสู่ที่
ประชุมโดยตรงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิ และเพื่อใหม้ี
โอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อประกอบการพจิารณาแผนสบืทอดงานในอนาคต 

▪ คณะกรรมการบรษิทัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากฝ่ายจดัการ
และเลขานุการบรษิทั ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็นคณะกรรมการ
บรษิทัจะจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาภายนอก โดยบรษิทัฯ จะถอืเป็นค่าใชจ้่ายของ
บรษิทัฯ 

1.5   รายงานการประชุม 

ใหเ้ลขานุการบรษิทัหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูบ้นัทกึการประชุม และ
น าส่งต่อคณะกรรมการบรษิทัภายใน 14 วนัภายหลงัจากวนัประชุม  

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2.1 จ านวนครัง้ประชุม 

▪ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจดัใหม้กีารประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

▪ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษได ้
หากมกีารรอ้งขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัช ีหรอืประธานกรรมการ
ของบรษิทัฯ ใหพ้จิารณาประเดน็ปัญหาทีจ่ าเป็นตอ้งหารอืร่วมกนั 

2.2 วาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหารอืร่วมกบัประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อก าหนดวาระการ
ประชุมล่วงหน้า และน าส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผู้เขา้ร่วมประชุม
เป็นการล่วงหน้า เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมเีวลาพอสมควรในการพจิารณาเรื่องต่างๆ หรอืเรยีก
ขอขอ้มูลประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคราวใดเป็น
การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์การจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

2.3   องคป์ระชุม  



    
 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  

คู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ หน้า 38 
 

 

▪ กรรมการตรวจสอบทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ และในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบมาประชุมดว้ยตนเองไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง
ของจ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึง่มาประชุม
เลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

▪ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิกรรมการหรอืผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทั ผูต้รวจสอบภายใน หรอื
ผูส้อบบญัช ีนักกฎหมายภายนอก หรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา เขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้คดิเหน็ 
หรอืตอบขอ้ซกัถามในเรื่องทีเ่กีย่วกบัวาระการประชุม 

2.4   การลงคะแนนเสยีง 

▪ ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุชื่อบุคคลที่เข้าร่วมประชุมและก าหนดให้กรรมการ
ตรวจสอบผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีใดๆ ในเรื่องทีพ่จิารณา หา้มมใิหเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อแสดงความเหน็
และออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ  

▪ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์การลง
มตขิองทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนคนละ
หนึ่งเสยีง ในกรณีที่การลงมติมคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรอื
ประธานในทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่อกี 1 เสยีงเพื่อเป็นการชีข้าด  

▪ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

2.5 รายงานการประชุม 

ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
บนัทกึรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะต้องน าส่งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 14 วนั
ภายหลงัจากวนัประชุม 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

3.1 จ านวนครัง้ประชุม  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องจดัใหม้กีารประชุมตามทีเ่หน็สมควร อย่างน้อยปี
ละ 2 ครัง้ 

3.2 องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่ง
เดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมสีมาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึ
จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในทีป่ระชุม 
หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีม่าประชุมเลอืกกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  

3.3 การลงคะแนนเสยีง 
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ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีงในการลงคะแนน และการวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมให้
ถอืคะแนนเสยีงขา้งมาก ในกรณีทีก่รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนคนใดมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด 
จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนหรอืประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

4. คณะกรรมกำรบริหำร 

4.1 จ านวนครัง้ประชุม 

บรษิัทฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นรายไตร
มาสซึ่งไดม้กีารก าหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าการอุทศิตน
ให้แก่บรษิัทฯ ของกรรมการบรหิารแต่ละท่านนัน้ ไม่ควรมุ่งเน้นเพยีงการใชเ้วลาเขา้ร่วมการประชุม
เท่านัน้ แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า ประสบการณ์ และ
เครอืขา่ยความสมัพนัธ ์เพื่อยงัประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทัฯ 

4.2 องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมสีมาชกิของคณะกรรมการบรหิารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจงึจะเป็น
องค์ประชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
ใหก้รรมการบรหิารทีม่าประชุมเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  

4.3 การลงคะแนนเสยีง 

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
กรรมการบรหิารคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีงในการลงคะแนน และการวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้อืคะแนน
เสยีงขา้งมาก ในกรณีทีก่รรมการบรหิารคนใดมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการบรหิารหรอืประธานในที่ประชุมออกเสยีง
เพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

หลกัปฏิบติั  3.6  คณะกรรมกำรบริษทัควรก ำกบัดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำย
และกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคญั ในระดบัท่ีเหมำะสมกบั
กิจกำรแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษทัย่อยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนมีควำมเข้ำใจถกูต้องตรงกนัด้วย 

แนวปฏิบติั  

1. คณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลบริษทัย่อย ไดแ้ก่ 

▪ การแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม และก าหนดขอบเขตหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของบุคคลดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้ตกลงของผูร้่วมทุนอื่น (ถา้ม)ี 

▪ ระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการท ารายการต่างๆ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

▪ การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน และการเปิดเผยขอ้มูลอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง  
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2. กำรเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรอ่ืนอย่ำงมีนัยส ำคญั เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่ 
รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจ านวนเงนิลงทุนหรอือาจตอ้งลงทุนเพิม่เตมิอย่างมนีัยส าคญัต่อ 
บรษิัทฯ ในกรณีจ าเป็น จะต้องมกีารจดัท า shareholders’ agreement หรอืขอ้ตกลงอื่นเพื่อให้เกิด
ความชดัเจนเกี่ยวกบัอ านาจการบรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องทีส่ าคญั การ
ตดิตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นมลูในการจดัท างบการเงนิของบรษิทัฯ ไดต้ามมาตรฐาน
และก าหนดเวลา 

หลกัปฏิบติั  3.7  คณะกรรมกำรจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีประจ ำปีของคณะกรรมกำร
บริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินควรถกูน ำไปใช้ส ำหรบักำรพฒันำกำร
ปฏิบติัหน้ำท่ีต่อไปด้วย 

แนวปฏิบติั 

1. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 

1) คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและน ามาทบทวนการปฏิบตัิงาน 
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การท างานของ
คณะกรรมการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

2) บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมนิตนเองในแบบ
ทัง้คณะและรายบุคคล โดยมกีารเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมไว้ใน
รายงานประจ าปี 

3) คณะกรรมการบรษิทัจะน าผลการประเมนิมาร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรบัปรุงแก้ไข
ต่อไป และน าผลการประเมนิมาพจิารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 

2. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร รองกรรมกำรผู้จดักำรส ำนักประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการส านักประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัทิุกปี  

2) เกณฑก์ารประเมนิจะพจิารณาจาก 

▪ ประเมนิผลงานจากตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบรษิทั (Corporate KPIs) 

▪ การประเมนิคุณลกัษณะการเป็นผูน้ าองคก์ร ไดแ้ก่  

(1) ความเป็นผูน้ า     (2) การก าหนดกลยุทธ ์
(3) การปฏบิตัติามกลยุทธ ์   (4) การวางแผนและผลปฎบิตัทิางการเงนิ 
(5) ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ   (6) ความสมัพนัธก์บัภายนอก  
(7) การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร  (8) การสบืทอดต าแหน่ง  
(9) ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร   (10) คุณลกัษณะส่วนตวั  
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หลกัปฏิบติั  3.8  คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดูแลให้คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกบับทบำทหน้ำท่ี ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธรุกิจ 
ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนได้รบักำรเสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรบักำรปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำง
สม ำ่เสมอ 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้กีารจดัท าคู่มอืกรรมการซึ่งรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัธุรกจิของบรษิทัฯ กฎบตัร 
นโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ เพื่อเป็นคู่มอืการปฏบิตังิานของกรรมการ 

2. คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหก้รรมการใหม่ไดร้บัค าแนะน าและไดร้บัคู่มอืกรรมการและขอ้มลูอื่น รวมถงึการ
จดัปฐมนิเทศเพื่อบรรยายแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิ ทีจ่ะท าใหเ้กดิความรู ้ความ
เขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  

3. คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหก้รรมการมกีารฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง และจะเปิดเผย
ขอ้มลูการเขา้ฝึกอบรมและการพฒันาความรูข้องกรรมการในรายงานประจ าปี 

 หลกัปฏิบติั  3.9  คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลท่ีจ ำเป็น และมีเลขำนุกำรบริษทัท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์
ท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษทั 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้กีลไกใหก้รรมการและฝ่ายจดัการมอีสิระทีจ่ะเสนอวาระเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อบรษิทัฯ เขา้สู่วาระการประชุมผ่านเลขานุการบรษิทั  

2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จดัการ ใหญ่เชิญผู้บริหารที่
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องทีน่ าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มลูและสารสนเทศเพิม่เตมิ 

3. เอกสารประกอบการประชุมควรส่งใหก้รรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั (5 วนัท าการ) ก่อนวนัประชุม และ
คณะกรรมการบรษิทัสามารถเขา้ถงึสารสนเทศอื่นทีจ่ าเป็นจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ เลขานุการบรษิทั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายภายใตข้อบเขตทีก่ าหนด  

4. เลขานุการบริษัทมคีุณสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที่ และได้รบัการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และเข้าอบรมในหลักสูตรรับรอง 
(certified programme) โดยมีการเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงาน
ประจ าปี และ website ของบรษิทัฯ 

หลกัปฏิบติั 4  สรรหำและพฒันำผู้บริหำรระดบัสงูและกำรบริหำรบุคลำกร 

หลกัปฏิบติั  4.1  คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรให้มัน่ใจว่ำมีกำรสรรหำและพฒันำกรรมกำร
ผู้จ ัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูงให้มีควำมรู้  ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย 

แนวปฏิบติั 

1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรสรรหำผู้บริหำรระดบัสูง 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหา คดัเลือก และก าหนด
ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการส านักงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทน 

2. แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

1) คณะกรรมการบรษิทัตอ้งด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า บรษิทัฯ มรีะบบการคดัสรรบุคลากรทีจ่ะเขา้มา
รบัผดิชอบในต าแหน่งผูบ้รหิาร หรอืหวัหน้างานทีส่ าคญัในทุกระดบัอย่างเหมาะสม และในการสรรหา
บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่จะต้องเป็นไปตาม
กระบวนการสรรหาทีเ่หมาะสม โดยมกีารพจิารณาทัง้จากภายในและภายนอกบรษิทั 

2) คณะกรรมการบรษิัทก ากบัดูแลให้มแีผนสบืทอดต าแหน่งของผู้บรหิารระดบัสูง และรายงานความ
คบืหน้าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. กำรพฒันำผู้บริหำรระดบัสูง 

1) ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้บ้รหิารระดบัสูงไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาเพื่อเพิม่พูนความรู้
และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน ตลอดจนความรู้เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการ  
การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก  

2) บรษิัทฯ มกีารพฒันาผู้บรหิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรบัการหมุนเวยีนต าแหน่ง
ภายในองค์กร ตัง้แต่ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ้นไป รวมทัง้การประเมนิศกัยภาพผู้บริหารระดบัสูงเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการสบืทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4. ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรปฏิบติัในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่ในกลุ่มบริษทั 
ของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บรหิารระดบัสูง จะต้องน าเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบถงึความเหมาะสมของประเภทธุรกจิ ซึ่งต้องไม่เป็นประเภทธุรกจิที่
เป็นการแข่งขนักบักลุ่มบรษิทั รวมถงึความสามารถในการอุทศิตนและเวลาในการท างานให้แก่บรษิทัย่อย
อย่างเพยีงพอ 

หลกัปฏิบติั  4.2  คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดูแลให้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำร
ประเมินผลท่ีเหมำะสม 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่จูงใจให้ผู้บริหารระดบัสูง และบุคลากรทุกระดับ
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเพื่อสรา้งประโยชน์ใหบ้รษิทัฯ ในระยะยาว และอยู่ใน
ระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอุตสาหกรรม 

2. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัหิลกัการประเมนิผลงานประจ าปีของบรษิทัฯ และอนุมตักิ าหนดวงเงนิรวม
โบนัสประจ าปีของผู้บริหารระดับสูง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจาณา
ค่าตอบแทน  

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการส านักงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัทิุกปี 
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หลกัปฏิบติั  4.3  คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสมัพนัธข์องผู้ถือหุ้นท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น และข้อตกลงภายในกิจการ
ครอบครวั รวมถึงดูแลไม่ให้ขอ้ตกลงภายในกิจการครอบครวัซึ่งมผีลต่ออ านาจในการควบคุมบรหิาร
จดัการกจิการมากระทบการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ 

2. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในกรณีทีม่ขีอ้ตกลงภายในกจิการใดๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมกจิการ 

หลกัปฏิบติั  4.4  คณะกรรมกำรบริษัทติดตำมดูแลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรให้มีจ ำนวน 
ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์และแรงจงูใจท่ีเหมำะสม  

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์องค์กร 
พนักงานในทุกระดบัมคีวามรู้ ความสามารถ ได้รบัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและได้รบัค่าตอบแทนและ
สวสัดกิารทีจ่งูใจทีจ่ะช่วยรกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถไวไ้ด้ 

2. คณะกรรมบรษิัทดูแลให้มกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ตลอดจนการให้ความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการ
บรหิารจดัการเงนิ และการลงทุนทีส่อดคล้องกบัช่วงอายุ  

หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสริมนวตักรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบติั  5.1  คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัและสนับสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อให้เกิด
มูลค่ำแก่ธรุกิจควบคู่ไปกบักำรสร้ำงคณุประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม
และส่ิงแวดล้อม 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญักบัการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่ส่งเสรมิใหเ้กิดการสร้างนวตักรรม 
โดยน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนกลยุทธ ์การก าหนดรปูแบบธุรกจิ วธิคีดิ มุมมองในการออกแบบ
สนิคา้และบรกิาร การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์การปรบัปรุงกระบวนการผลติ รวมถงึการร่วมมอืกบัคู่คา้
โดยการแลกเปลีย่นความรูแ้ละเทคโนโลยรีะหว่างกนั 

หลักปฏิบติั  5.2  คณะกรรมกำรบริษัทติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำม
รบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สงัคมและส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจได้
ว่ำทุกฝ่ำยขององคก์รได้ด ำเนินกำรสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค ์เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยุทธข์องกิจกำร 

1. บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการดแูลและค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้หรอืนักลงทุน และพนักงานของบรษิทัฯ หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอก เช่น ลูกคา้ คู่
คา้ เจา้หนี้ คู่แข่งขนัทางการคา้ สงัคม และชุมชน เป็นต้น โดยการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ยงัค านึงถงึ
สทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย และมกีระบวนการทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ และผู้
มส่ีวนไดเ้สยีในการสรา้งความเจรญิเตบิโตใหแ้ก่บรษิทัฯ อย่างยัง่ยนื  
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2. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนปฏบิตัติาม ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมาย
หลกัอย่างยัง่ยนื โดยมกีารประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ไม่
ละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ครอบคลุมในเรื่องความรบัผดิชอบต่อพนักงานและลูกจา้ง ความรบัผดิชอบ
ต่อลูกคา้ ความรบัผดิชอบต่อคู่คา้ ความรบัผดิชอบต่อชุมชน ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม การแขง่ขนั
อย่างเป็นธรรม และการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั 

แนวปฏิบติั 

1) กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

 บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะใหพ้นักงานทุกคนอยู่ร่วมกนัภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานทีม่คีวามสุข ยอมรบั
ซึ่งกนัและกนั และมกีารปฏบิตัติ่อพนักงานทุกระดบัเสมอืนพีน้่อง ไม่มกีารเอารดัเอาเปรยีบซึ่งกนัและกนั 
ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขัน้ตอน เพื่ อให้เกิด
ประสทิธภิาพสูงสุด ตัง้แต่การสรรหาบุคลากร การพฒันาบุคลากร รวมทัง้มกีารอบรมให้พนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง มกีารก าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจดัสวสัดกิารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
ยงัส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงานทุกคนมโีอกาสทีจ่ะก้าวหน้า มกีารเรยีนรูใ้นทุกระดบัขององค์กร และ
พฒันาทกัษะเพื่อยกระดบัการท างานใหม้คีวามเป็นมอือาชพีบนสภาพแวดล้อมการท างานทีเ่หมาะสม โดย
ก าหนดแนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

1.1 การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตาม
ศกัยภาพ รวมถงึสรา้งความมัน่คงในสายอาชพีและมโีอกาสกา้วหน้าในอาชพีอย่างเป็นธรรม และจดั
ใหม้สีวสัดกิารดา้นต่างๆ ส าหรบัพนักงานของบรษิทัฯ ตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดเพื่อใหพ้นักงานมคีุณภาพชวีติทีด่ ีเสรมิสร้างความมัน่คงและการ
ดูแลพนักงานในระยะยาว เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชพี การตรวจสุขภาพประจ าปี ประกนัสุขภาพและ
อุบตัเิหตุใหแ้ก่พนักงาน รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ เช่น เงนิช่วยเหลอืพนักงานส าหรบัค่าพธิี
ฌาปนกจิบดิามารดาทีเ่สยีชวีติของพนักงาน เป็นตน้  

1.2 การพฒันาความรู ้ศกัยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้  
ความสามารถ ศกัยภาพ มีทศันคติที่ดี มีคุณธรรมและจรยิธรรม และการท างานเป็นทีม โดยผ่าน
กระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดงูาน เพื่อใหพ้นักงานไดร้บัการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัสนับสนุนการพฒันาองคก์รและทรพัยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท างานที่
มปีระสทิธภิาพ การก าหนดบทบาทหน้าทีข่องพนักงานใหช้ดัเจน การก าหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
การพฒันาระบบการประเมนิและเพิม่สมรรถนะการท างานของพนักงาน 

1.3 นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามยัใน
สถานทีท่ างานทีด่ ีโดยจดัท าเป็นระเบยีบการและคู่มอืดา้นความปลอดภยัและไดป้ระกาศใหพ้นักงาน
ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ท างานไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ นอกจากนัน้ยงัเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั 
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อกีทัง้มกีารใหค้วามรูผ้่านการฝึกอบรมและส่งเสรมิใหพ้นักงานมสุีขภาพอนามยัทีด่ ีและไม่ท าการใด
ทีเ่ป็นผลรา้ยต่อสุขภาพอนามยัแก่ลูกคา้หรอืผูร้บับรกิาร รวมถงึดูแลสถานทีท่ างานใหถู้กสุขลกัษณะ
และมคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ เพื่อลดสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ อตัราการหยุดงาน และอตัราเจบ็ป่วยจาก
การท างาน     

2 ควำมรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

1) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ 
และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายทัง้รายใหญ่และรายย่อย โดยมุ่งมัน่เพื่อทีจ่ะสรา้งผลการด าเนินงานที่
ด ีการเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2) น าเสนอรายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
สม ่าเสมอ และตามความเป็นจรงิต่อคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

3) บรหิารกจิการของบรษิทัฯ ใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้า มัน่คง และก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผู้
ถอืหุน้ 

4) ปฏิบตัหิน้าที่โดยการใชค้วามรู้ ความสามารถ และทกัษะการบรหิารจดัการอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และบรษิทัฯ 

5) ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นจากการปฏบิตัหิน้าทีก่ารงาน 

6) ไม่เปิดเผยความลบัของบรษิทัฯ และไม่น าขอ้มลูความลบัของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง
หรอืบุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาตจากบรษิทัฯ 

7) ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ โดยมไิดแ้จง้
ใหบ้รษิทัฯ ทราบ  

3 ควำมรบัผิดชอบต่อลูกค้ำและผู้บริโภค 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ในการน าเสนอสนิคา้ทีม่คีุณภาพสูงสุดใหก้บัลูกคา้และผูบ้รโิภคเพื่อสรา้งความ
พงึพอใจอนัสงูสุดแก่ลูกคา้และผูบ้รโิภค ดงันี้ 

1) บรษิทัฯ ค านึงถงึคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้เป็นส าคญั โดยบรษิทัฯ มุ่งเน้นทีก่ารใชว้ตัถุดบิทีม่ี
คุณภาพ และการผลติทีม่มีาตรฐาน เพื่อใหลู้กคา้และผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคา้ทีม่คีุณภาพ และไดร้บัความ
พงึพอใจสงูสุด  

2) บริษัทฯ มีการพฒันาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผู้บรโิภค เพื่อใหลู้กคา้และผู้บรโิภคไดใ้ชส้นิคา้ทีห่ลากหลาย มคีุณภาพและมาตรฐาน และตรงตาม
ความตอ้งการ 

3) บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการตลาดทีเ่ป็นธรรม โดยมนีโยบายในการด าเนินการใหลู้กคา้และผูบ้รโิภคได้รบั
ขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิคา้ของบรษิทัฯ ทีถู่กต้อง ไม่บิดเบอืน คลุมเครอื หรอืโฆษณาเกนิจรงิ เพื่อใหลู้กคา้
และผูบ้รโิภคมขีอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอในการตดัสนิใจ   

4) บรษิัทฯ ค านึงถึงความปลอดภยัของลูกค้าและผู้บรโิภค และมุ่งมัน่ที่จะให้ลูกค้าและผู้บรโิภคไดใ้ช้
สนิคา้ทีม่คีุณภาพและมคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความ
ปลอดภยัในระดบัสากล และตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึออกแบบ สรา้งสรรค ์และพฒันาสนิคา้อยู่
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เสมอ เพื่อใหลู้กคา้และผูบ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของสนิคา้ของ
บรษิทัฯ  

5) บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบลูกคา้สมัพนัธ์เพื่อใชใ้นการสื่อสารติดต่อกบัลูกคา้และผูบ้รโิภค รวมถงึการรบั
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็ 

6) บรษิทัฯ รกัษาขอ้มลูของลูกคา้และผูบ้รโิภคไวเ้ป็นความลบั และไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางที่มชิอบ 

4 ควำมรบัผิดชอบต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหน้ี  

บรษิทัฯ มนีโยบายใหพ้นักงานปฏบิตัติ่อคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอารดั
เอาเปรยีบคู่ค้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ บนพื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็น
ธรรมทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการเจรจา
แกปั้ญหาตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1) มกีระบวนการในการคดัเลอืกคู่คา้ดว้ยวธิกีารทีโ่ปร่งใส โดยการใหข้อ้มลูทีเ่ท่าเทยีมกนั และคดัเลอืกคู่
คา้ดว้ยความยุตธิรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคู่คา้ของ  บรษิทัฯ ภายใตร้ปูแบบ
สญัญาทีเ่หมาะสม และเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย  

2) ไม่เรยีก รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ 

3) กรณีที่มขีอ้มูลว่ามกีารเรยีก การรบั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย
รายละเอยีดต่อคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

4) ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได ้
ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

5) บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนคู่ค้าที่มีความส าคัญยิ่ง ดังนัน้ จึงมุ่งมัน่ที่จะปฏิบัติให้
สอดคล้องกบัขอ้ผูกพนัทัง้หลายตามสญัญาทีม่อียู่กบัเจา้หนี้ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ 
อนัจะท าให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหายและหากมเีหตุอนัจะท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัใน
สญัญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค ้า
ประกนั การบรหิารเงนิทุน และการผดินัดช าระหนี้ร่วมกนั 

6) ในกรณีของการกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิ บรษิทัฯ จะไม่น าเงนิทีไ่ดจ้ากการกู้ยมืไปใชใ้นทางทีข่ดักบั
วตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลง/เงือ่นไขของการกูย้มื 

5 นโยบำยและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทำงกำรค้ำ  

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิโดยปฏบิตัติามกรอบกตกิาของการแข่งขนัทางการคา้ดว้ยความสุจรติและเป็นธรรม  
โดยใช้หลกัคู่แข่งทางการค้าเชงิพนัธมติรอนัเป็นการส่งเสรมิซึ่งกันและกันในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความ
เสยีหายทางธุรกจิและความสมัพนัธร์ะหว่างกนั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

1) จะไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่ง หรอืท าการใดๆ ที่จะให้ได้มาซึ่งขอ้มูลของคู่แข่งโดย
วธิกีารทีไ่ม่สุจรติ ผดิกฎหมายหรอืผดิจรยิธรรม 

2) บรษิทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม หรอืการผกูขาดทางการคา้  

3) บรษิทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะเป็นการท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ 
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6 กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่การปฏบิตัตินเป็น
พลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วน โดยบรษิทัฯ จะมุ่งมัน่ในการ
พฒันาส่งเสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่ ใหม้คีุณภาพดขีึน้
พรอ้มๆ กบัการเตบิโตของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ยดึถอืนโยบายทีต่อ้งดแูลและสานสมัพนัธ์กบัชุมชนใกล้เคยีง จงึสนับสนุนกจิกรรมของชุมชนอย่าง
สม ่าเสมอ โดยด าเนินโครงการต่างๆ ทีค่ านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีชุ่มชนและสงัคมจะพงึไดร้บั
เพื่อการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยนื รวมถงึส่งพนักงานของบรษิทัฯ เขา้ร่วมกจิกรรมชุมชน พรอ้มทัง้ใหก้าร
สนับสนุนกจิกรรมในชุมชนอย่างเป็นประจ าและสม ่าเสมอ 

7 กำรดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยด าเนินธุรกจิภายใต้
มาตรฐานสิง่แวดล้อม ได้แก่ การด าเนินงานตามมาตรฐานสิง่แวดล้อม เช่น มาตรฐาน ISO14001 ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ และส่งเสรมิโดยบรษิทัฯ จะด าเนินการและควบคุมใหก้ารผลติสนิคา้ของบรษิทัฯ มี
การปฏิบตัิตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั ภายใต้แนวคดิการใส่ใจ
และรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นดแูลและพฒันากระบวนการผลติ และเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรกบัธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม  

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัใหค้วามส าคญัต่อการลดของเสยีจากกระบวนการผลติ โดยยดึหลกัการใชใ้หน้้อย
หรือใช้เท่าที่จ าเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิด
ประสทิธภิาพสูงสุด เพื่อการดูแลรกัษาและหลกีเลี่ยงการท าลายสิง่แวดล้อม จดัหาระบบรกัษาสิง่แวดลอ้ม
ทัง้ทีก่ าหนดเป็นแนวทางปฏิบตั ิและเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้สื่อสาร ใหค้วามรู ้สนับสนุน
และสร้างจติส านึกแก่องค์กร และรณรงค์ดา้นการประหยดัพลงังาน การใช้วสัดุส านักงานสิ้นเปลอืงต่างๆ 
อย่างคุม้ค่าเช่น การใชก้ระดาษรยีสู (Re-used) การเปิด-ปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องปรบัอากาศระหว่างช่วง
พกั การจดัสื่อแจกเป็นซดี ีหรอื Soft files แทนทีจ่ะเป็นกระดาษ จดัท าเป็นรูปเล่ม เน้นการสื่อสาร ประชุม 
จดัท าธุรกรรมต่างๆ ทางอนิเทอรเ์น็ตใหม้ากขึน้ ลดการเดนิทางไป - มาภายในระหว่างส านักงาน เป็นตน้  

8 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสทิธมินุษยชน โดยมคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความเสมอภาคและเท่า
เทยีมกนัทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร โดยบรษิทัฯ หมัน่ตรวจตรา และดูแลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เขา้
ไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธเิสรีภาพของบุคคลทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการ
บงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใชแ้รงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถอืและ
ปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย ์ไม่เลอืกปฏบิตั ิ
ซึ่งรวมถงึการปฏบิตัติ่อบุคลากรของบรษิทัฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่แบ่งแยกถิน่ก าเนิด เชื้อชาต ิเพศ 
อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอื่นที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏบิตังิาน ตลอดจนส่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในบรษิทัฯ 
และมกีารกระตุ้นใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรบัผดิชอบของ
ธุรกจิดา้นสทิธมินุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอื ผูร้่วมทุน และคู่คา้  
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9 กำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการด าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยก าหนด ให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไม่
มส่ีวนรูเ้หน็ ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทรพัยส์นิทางปัญญา 

หลกัปฏิบติั  5.3  คณะกรรมกำรบริษัทติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรพัยำกรให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพฒันำทรพัยำกรตลอดสำย 
value chain เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัได้อย่ำงยัง่ยืน 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาเลอืกรูปแบบธุรกจิโดยค านึงถงึผลกระทบและความคุม้ค่าของทรพัยากร 
บนพืน้ฐานการมจีรยิธรรม ความรบัผดิชอบ และการสรา้งคุณค่าทีย่ ัง่ยนื 

2. คณะกรรมการบรษิัทดูแลการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมกีารค านึงถงึการ
เปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

หลักปฏิบติั  5.4  คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับองค์กรท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกิจกำร รวมทัง้ดูแลให้มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้เพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้กิจกำร
สำมำรถบรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิัทดูแลใหม้นีโยบายการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และนโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

2. คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลกัปฏิบติั 6  ดแูลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 

หลกัปฏิบติั  6.1  คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดูแลให้มัน่ใจว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง
และกำรควบคุมภำยในท่ีจะท ำให้บรรลุวตัถปุระสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเขา้ใจความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และอนุมตัคิวามเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่มปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประธานฯ และผูบ้รหิารระดบัสงูจากสาย
งานต่างๆ ของบรษิทัฯ รบัผดิชอบในการจดัท านโยบายบรหิารความเสีย่ง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบพจิารณากลัน่กรองใหค้วามเหน็ชอบ รวมถงึมกีารทบทวนนโยบายบรหิารความเสีย่ง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 
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3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้ท าการประเมนิปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกองค์กรซึ่งอาจส่งผลให้
บรษิทัฯ ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนด    

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งดูแลใหม้ัน่ว่าบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิผลกระทบและโอกาสการเกดิความเสีย่ง 
โดยไดร้ะบุความเสีย่งทีส่ าคญัพรอ้มทัง้แผนการบรหิารความเสี่ยงไวใ้นแผนบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ 
โดยแบ่งเป็นความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์ความเสีย่งดา้นปฏบิตังิาน ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้นการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

หลกัปฏิบติั  6.2  คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและอิสระ 

แนวปฏิบติั  

1. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมี
คุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และก าหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ขอบเขตอ านาจหน้าที ่เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าทีไ่วอ้ย่าง
ชดัเจน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

หลกัปฏิบติั  6.3  คณะกรรมกำรบริษัทติดตำมดูแลและจดักำรควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอำจ
เกิดขึ้นได้ระหว่ำงบริษัทฯ กบัฝ่ำยจดักำร หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงกำรป้องกนักำรใช้ประโยชน์อนัมิควรใน
ทรพัย์สิน ข้อมูล และโอกำสของบริษทัฯ และกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ท่ีมีควำมสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทฯ ใน
ลกัษณะท่ีไม่สมควร 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มนีโยบายการใช้ขอ้มูลภายใน นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ รวมถงึจรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อก ากบัดแูลการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 
การรกัษาความลบั การรกัษาความน่าเชื่อถอืและความพรอ้มใชข้องขอ้มลู รวมทัง้การจดัการขอ้มลูทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์และดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น ทีป่รกึษา ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว ซึง่สามารถดรูายละเอยีดนโยบายดงักล่าวใน website บรษิทัฯ  

2. คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหบ้รษิทัฯ มกีารท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม
ขัน้ตอนและมกีารเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด  

3. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหก้รรมการรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีก่อนการพจิาณาวาระการประชุม และ
บนัทกึไว้ในรายงานการประชุม โดยกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีไม่สามารถใหค้วามเหน็และไม่มส่ีวนร่วมใน
การตดัสนิใจในวาระนัน้ 
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 หลกัปฏิบติั  6.4  คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับดูแลให้มีกำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบติัด้ำนกำร
ต่อต้ำนคอรร์ปัชนัท่ีชดัเจน และส่ือสำรในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดกำรน ำไปปฏิบติัจริง 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชนั และเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณทาง
ธุรกจิ ซึ่งกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั และสนับสนุนกจิการทีส่่งเสรมิ
และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง  โดยมรีายละเอียด 
ดงันี้ 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใสและตระหนักถงึความส าคญัในเรื่องการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทุก
รูปแบบ โดยการด าเนินกจิการใหถู้กต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนับสนุนใหพ้นักงานปฏบิตัิงาน
อย่างมคีุณธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ ี 

บริษัทฯ จึงได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏบิตัเิพื่อป้องกนัและต่อตา้นปัญหาทุจรติคอร์รปัชนัของบรษิทัฯ ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ โดยสรา้งวฒันธรรมองคก์ร
ใหทุ้กคนตระหนักถงึพษิภยัของการทุจรติคอร์รปัชนั สรา้งค่านิยมทีถู่กต้อง และเพิม่ความเชื่อมัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสยีทุกฝ่าย เพื่อใหก้ารต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทุกระดบั ปฏิบตัิ หรอืละเว้นการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ หรอืใช้
อ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ ฝ่าฝืนหลกักฎหมาย หลกัจรยิธรรม รวมทัง้ด าเนินการหรอืเขา้ไปมส่ีวนร่วมกบัการ
คอร์รปัชนัทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และการแสวงหาผลประโยชน์อนัมคิวรได้ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การเรยีก รบั เสนอ หรอืใหท้รพัย์สนิ รวมถงึประโยชน์อื่นใดกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่นใดทีท่ า
ธุรกจิกบับรษิทัฯ เป็นตน้ 

2. ก าหนดหลกัการส าหรบัการให ้หรอืรบัของขวญั หรอืการบนัเทงิ ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรยีก รบั หรอืยนิยอมที่จะรบัเงนิ สิง่ของ การเลี้ยง
อาหารและความบนัเทงิต่างๆ หรอืประโยชน์อื่นใด ที่อาจมผีลใหเ้กิดขอ้สงสัยในพฤตกิรรมการใหส้นิบน 
และการทุจรติหากเป็นการรบัของขวญั ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการผูกมดัทางธุรกจิ 
และไม่ควรเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเท่าเงนิสด และต้องตระหนักอยู่เสมอืนว่าการกระท าหรอืไม่กระท าใดๆ 
ตอ้งอยู่ภายใตค้วามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

3. ก าหนดระเบยีบจดัซื้อจดัจา้ง วตัถุประสงคใ์นการท ารายการ การเบกิจ่ายเงนิ หรอืสญัญาใดๆ โดยในแต่ละ
ขัน้ตอนจะตอ้งมหีลกัฐานประกอบอย่างชดัเจน และมกีารก าหนดอ านาจอนุมตัใินแต่ละระดบัอย่างเหมาะสม 

4. มกีารสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน ไปยงัหน่วยงานทุกระดบัในบรษิัทฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบและน านโยบายไป
ปฏบิตั ิเป็นตน้ 

5. ก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแส โดยส่งเสรมิใหม้กีารสื่อสารทีห่ลากหลายช่องทาง เพื่อใหพ้นักงานและผูม้ี
ส่วนเกีย่วขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั ทัง้นี้ จะตอ้งมมีาตรการการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยมกีาร
ปกป้องตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสอย่างเขม้งวด เพื่อหลกีเลี่ยงการถูกลงโทษหรอืถูกโยกย้ายทีไ่ม่เป็นธรรม 
รวมถงึมกีารแต่งตัง้บุคคลเพื่อตรวจสอบตดิตามทุกเบาะแสทีม่กีารแจง้เขา้มา 
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6. มกีารพฒันามาตรการการต่อต้านทุจรติและคอร์รปัชนัให้สอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงหลกั
ปฏบิตัดิา้นศลีธรรม โดยจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสุ่มเสีย่งต่อการทุจรติและ
คอร์รปัชนั และมีการจดัท ามาตรการเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่าง
สม ่าเสมอ 

7. หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบบันี้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รบัการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้หรือมีโทษทาง
กฎหมาย 

ทัง้นี้ บุคลากรของบรษิทัฯ ต้องท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นคอร์รปัชันในทุกขัน้ตอน
ของการปฏบิตังิาน หากพบเหน็การกระท าทีข่ดัต่อนโยบายนี้ ใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงาน/บุคคลที่
รบัผดิชอบใหท้ราบโดยทนัท ี

 หลกัปฏิบติั  6.5  คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดแูลให้มีกลไกในกำรรบัเร่ืองร้องเรียนและกำรด ำเนินกำร
กรณีมีกำรช้ีเบำะแส 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายการรบัเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งได้ก าหนด
แนวทาง ขัน้ตอนการด าเนินการ และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสทีเ่หมาะสมส าหรบัผูแ้จง้เบาะแสดว้ย
เจตนาสุจรติ โดยก าหนดช่องทางทีส่ามารถตดิต่อ/รอ้งเรยีนการกระท าผดิกฎหมาย หรอื จรรยาบรรณ หรอื 

พฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ รวมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในการแจง้หรอืรอ้งเรยีนกรณีที่
ถูกละเมดิสทิธ ิและในเรื่องทีอ่าจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง ดงันี้ 

ช่องทำงท่ี 1: ทางอเีมล โดยส่งถงึผูร้บัแจง้เบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดงันี้ 

คณะกรรมกำร E-Mail 
คณะกรรมการบรษิทั directors@toagroup.com 
คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@toagroup.com 

ช่องทำงท่ี 2: ทางไปรษณีย ์โดยระบุหน้าซองถงึผูร้บัแจง้เบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง และตามดว้ยทีอ่ยู่ ดงันี้ 
 บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน): 31/2 หมู่ที ่3 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางเสา

ธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 
2. หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รวบรวมขอ้ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยจะด าเนินการตาม

ขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทุจรติ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 

3. บริษัทฯ เปิดเผยช่องทางการรบัขอ้ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสไว้ใน website ของบริษัทฯ และ/หรอื
รายงานประจ าปี 

 



    
 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  

คู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ หน้า 52 
 

 

หลกัปฏิบติั 7  รกัษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบติั  7.1  คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรบัผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญัต่ำงๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน 
และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลู ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสงูสุด
สายงานบญัชแีละการเงนิ ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และนักลงทุนสมัพนัธ ์มคีวามรู ้ทกัษะ และ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และมจี านวนเพยีงพอ 

2. คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบในการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นรายงานทางการเงนิ โดยค านึงถงึ 

▪ ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

▪ ความเหน็ของผูส้อบบญัชแีละขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัช ี

▪ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

▪ ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิทัฯ 

3. คณะกรรมการบรษิทัมกีลไกทีจ่ะดูแลใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มูลและสารสนเทศทีเ่ปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท า
ให้ส าคญัผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดีหรอืผลเสียต่อบริษัทฯ ทัง้
สารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง อย่างเพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั 

4. คณะกรรมการบรษิทัจะรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิาร
ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกบัการดูแลสิง่แวดล้อมและสงัคมทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผล
การปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวไดพ้ร้อมดว้ยเหตุผล 
โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และ Website ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

5. คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดง
ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี 

6. สนับสนุนให้บริษัทฯ จดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and 
Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาสและประจ าปี ทัง้นี้  เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบ
ขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละไตร
มาสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 

7. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัช ีและค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

8. ดูแลให้มกีารเปิดเผยบทบาท และหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้
ของการประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และความเหน็จากการ
ท าหน้าที ่รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 
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9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ะทอ้นถงึภาระหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของค่าตอบแทนดว้ย ทัง้นี้ จ านวนเงนิค่าตอบแทนที่
เปิดเผย ควรรวมถงึค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยดว้ย 

10. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย   
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว คณะกรรมการจะ
พจิารณาใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางช่องทางอื่นดว้ย เช่น Website ของบรษิทัฯ  อย่างสม ่าเสมอ และ
ปรบัปรุงใหเ้ป็นขอ้มลูปัจจุบนัอยู่เสมอ 

11. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทุกท่านจะตอ้งรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการมส่ีวนไดเ้สยีของตนหรอื
ของบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งซึ่งเป็นส่วนได้เสยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอื
บรษิทัย่อยตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  รวมทัง้ไดป้รบัปรุง
และรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบภายใน 30 วนั นับจากวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงการมส่ีวนไดเ้สยีดงักล่าว และ
บรษิทัฯ ไดบ้รรจุวาระเรื่องรายงานการมส่ีวนได้เสยีดงักล่าวขา้งต้นไวใ้นการประชุมคณะกรรมการบรษิัท
เพื่อใหไ้ดร้บัทราบเป็นรายไตรมาส 

12. คณะกรรมการบรษิัทก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารต้องแจ้งข้อมูลการซื้อ ขาย โอน และหรอืรบัโอน
หลกัทรพัย์ของบริษัทฯ รวมถึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า1และหลกัทรพัย์แปลงสภาพ2 ต่อคณะกรรมการ
บรษิัทและเลขานุการบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขายหลกัทรพัย์
ดงักล่าว  

13. กรรมการทุกท่านจะต้องน าส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของบริษทัฯ รวมถงึสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
และหลกัทรพัย์แปลงสภาพ ทัง้ของตนและบุคคลใกล้ชดิตามมาตรา 59 และกฏเกณฑ์อื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมายงั
เลขานุการบรษิทัก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามทีก่ฎหมาย
ก าหนด และก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัสรุปรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบเป็นประจ าทุก 6 เดอืน โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผย
การเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ สญัญาซื้อขายล่วงหน้าและหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ ของกรรมการ
และผู้บรหิารระดบัสูงโดยแสดงจ านวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มกีารซื้อขายระหว่างปีไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 

14. กรรมการทุกคนก ากบัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตนอย่างครบถว้น ถูกต้อง เช่น ขอ้มูลผูถ้อื
หุน้กลุ่มตน หรอื shareholders’ agreement (ถา้ม)ี  

หลกัปฏิบติั  7.2  คณะกรรมกำรบริษัทติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 

 
1 “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า”  หมายความว่า   สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงัต่อไปนี ้
      (1)  มข้ีอก าหนดให้คู่สญัญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นท่ีออกโดยบริษัทฯ 
      (2)  เป็นสญัญาที่จดัให้มีการซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีได้รบัใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
2 “หลกัทรัพย์แปลงสภาพ”  หมายความว่า   หลกัทรัพย์ที่มข้ีอก าหนดและเงื่อนไขในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้
 (1)  ให้แปลงสภาพการช าระหนีเ้ป็นการสง่มอบหุ้นท่ีออกโดยบริษัทฯ ได้ 
 (2)  ให้สิทธิผู้ถือหลกัทรัพย์ที่จะซือ้หุ้นท่ีออกโดยบริษัทฯ 
 (3)  ให้สิทธิท่ีจะได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นท่ีออกโดยบริษัทฯ 
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แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหฝ่้ายจดัการตดิตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการควรร่ วมกนัหาทาง
แกไ้ขโดยเรว็หากบรษิทัฯ มสีญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ 

2. คณะกรรมการบรษิัทควรมัน่ใจว่าการอนุมตัิรายการใดๆ รวมถึงการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้
อนุมตั ิว่ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกจิการ สภาพคล่องทางการเงนิ หรอื
ความสามารถในการช าระหนี้ 

หลกัปฏิบติั  7.3  คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดูแลให้บริษัทฯ มีแผนหรือกลไกแก้ไขปัญหำในภำวะท่ี
กิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหำด้ำนกำรเงิน ภำยใต้กำรค ำนึงถึงสิทธิของผู้
มีส่วนได้เสีย 

แนวปฏิบติั 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มแีนวโน้มทีจ่ะมปัีญหาทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิทั จะดแูละตดิตามอย่างใกลช้ดิให้
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

2. คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ ก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงนิ ตลอดจนตดิตามการ
แก้ไขปัญหาเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการพจิารณาตดัสนิใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงนิของบรษิทัฯ จะต้อง
สมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ซึง่รวมถงึเจา้หนี้ 

หลกัปฏิบติั  7.4  คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืนตำมควำมเหมำะสม 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัติามกฎหมาย จรรยาบรรณ
ธุรกจิ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั การปฏบิตัติ่อพนักงานและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม 
การเคารพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทีส่ าคญัซึ่งสะทอ้นการปฏบิตัทิี่
จะน าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ยนืของบริษัทฯ โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รบัการ
ยอมรบัในประเทศหรอืระดบัสากล 

หลกัปฏิบติั  7.5  คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดูแลให้มีฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ท ำหน้ำท่ีส่ือสำรกบัผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียม และทนัเวลำ 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้นีโยบายการเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศและนโยบายการใชข้อ้มลูภายในเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีม 
ทนัเวลา ใชช้่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มลูทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ และก าหนดบุคคลที่
ท าหน้าที่โฆษกของบรษิัทฯ ในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก ซึ่งได้มกีารสื่อสารเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจทีต่รงกนัทัง้องคก์รในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 

2. จดัใหม้เีจา้หน้าทีฝ่่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบันักลงทุนหรอืผู้
ถอืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลของบรษิทัฯ ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ ผู้
ถอืหุน้ นักวเิคราะห์หลกัทรพัย ์และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ดว้ยช่องทางตดิต่อทีส่ะดวก รวดเรว็ และเขา้ถงึ
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ได้ง่าย โดยเปิดโอกาสใหส้ามารถเขา้พบผู้บรหิารของบรษิัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลกัเกณฑ์
ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว  โดยได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ไวใ้นจรรยาบรรณหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ 

หลกัปฏิบติั  7.6  คณะกรรมกำรบริษทัส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นปัจจุบนัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.toagroup.com นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      

หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำรกบัผู้ถือหุ้น 

หลกัปฏิบติั  8.1  คณะกรรมกำรบริษทัดแูลให้มัน่ใจว่ำ ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเร่ืองส ำคญั
ของบริษทัฯ 

หลกัปฏิบติั  8.2  คณะกรรมกำรบริษทัดแูลให้มัน่ใจว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิของตน 

หลกัปฏิบติั  8.3  คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้กำรเปิดเผยมติท่ีประชุมและกำรจดัท ำรำยงำนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงถกูต้องและครบถ้วน 

แนวปฏิบติั 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ไม่เพยีงแต่เฉพาะสทิธทิีก่ฎหมายก าหนดไวเ้ท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นไม่
กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรอืลิดรอนสทิธขิองผู้ถือหุ้น และส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้
พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ การซื้อขายหรอืโอนหุน้ การมส่ีวนแบ่งก าไรของบรษิทัฯ การไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของบรษิทัฯ 
อย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี การอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมที่ส าคญัซึ่งส่งผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแก้ไขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ 
การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

นอกจากสิทธิข ัน้พื้นฐานดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิในเรื่องต่ างๆ ที่เป็นการ
ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันี้ 

1.1  กำรด ำเนินกำรก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

1) คณะกรรมการบรษิทัควรดูแลให้เรื่องส าคญัและประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อทศิทางการด าเนิน
ธุรกจิไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบขอ้มูล วนั เวลา สถานทีแ่ละวาระการประชุมผูถ้อืหุ้น รวมถงึ
การระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอ 
ตลอดจนข้อมูลทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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3) บรษิทัฯ มนีโยบายการอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้รวมถงึนักลงทุนสถาบนัไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้
ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และออกเสยีงอย่างเตม็ที ่โดยจดัประชุมในวันท าการ ณ สถานทีซ่ึ่งอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล หรือห้องประชุมของบริษัทฯ รวมทัง้มีบริการรถรับ -ส่งตามความ
เหมาะสม เพื่อใหส้ะดวกต่อการเดนิทางของผูถ้อืหุน้ และจดัใหม้อีากรแสตมป์ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีร่บั
มอบฉนัทะ 

4) บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกว่า 10 
วนั โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บรษิัทฯ ก าหนด และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.toagroup.com 

5) คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใช้หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนด
ทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเพื่อเป็นทางเลอืกใน
การมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

1.2 กำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

1) บริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอตลอดการจัดงานประชุม เพื่อให้การ
ด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย า 

2) ประธานกรรมการหรอืประธานในที่ประชุมดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบับรษิทัฯ จดัสรรเวลาแต่ละวาระการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และตัง้ค าถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้  

3) กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เลขานุการบรษิทั และผูส้อบบญัช ีเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
พบปะและร่วมตอบขอ้ซกัถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

4) บรษิัทฯ ส่งเสรมิให้มบีุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุม
สามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

5) ก่อนเริม่ประชุมมกีารแจง้ผู้ถอืหุ้นใหท้ราบจ านวนและสดัส่วนของผู้ถือหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง  

6) บรษิทัฯ สนับสนุนใหม้กีารลงมตเิป็นรายการส าหรบัวาระทีม่หีลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้
กรรมการซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายคน 

7) บรษิทัฯ ส่งเสรมิการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่ าคญั เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การท า
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบไดใ้นกรณีมี
ขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

8) บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลาและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดงความเหน็และตัง้ค าถามต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได้ 

9) คณะกรรมการบรษิัทก ากบัดูแลใหบ้รษิัทฯ เปิดเผยมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนน
เสยีงภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ   
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10) บรษิทัฯ จดัท ารายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ ครอบคลุมรายละเอยีดส าคญัใน
เรื่องต่างๆ อย่างน้อยดงันี้  

▪ รายชื่อกรรมการและผู้บรหิารทีเ่ขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมและไม่เขา้
ร่วมประชุม  

▪ การแจ้งวธิกีารลงคะแนนและนับคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนใหผู้้ถือหุน้รบัทราบก่อน
การประชุม  

▪ บนัทกึประเดน็ค าถาม - ค าตอบทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในวาระต่างๆ ในทีป่ระชุม  

▪ บนัทกึมติที่ประชุมไว้อย่างชดัเจนพร้อมทัง้คะแนนเสยีงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสยีงในทุกๆ วาระทีต่อ้งมกีารลงคะแนนเสยีง  

▪ บนัทกึรายชื่อกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม  

11) จดัส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้เผยแพร่
ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.toagroup.com ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. กำรปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย และผูถ้อืหุน้ต่างชาตไิดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม  

แนวปฏิบติั 

2.1  กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

1) คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหห้นงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอตอ่การ
ใชส้ทิธ ิ

2) บรษิัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชญิประชุมผู้ถือหุ้น โดยมรีะเบยีบวาระและความเห็นของคณะกรรมการ
บรษิทัผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มกบัเผยแพร่ทาง Website ของบรษิทัฯ 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้  

3) บรษิทัฯ จะส่งมอบเอกสารเชญิประชุมดงักล่าวใหบ้รษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ซึ่งเป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการ
ประชุมใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั หรอือย่างน้อย 14 วนั 
ในกรณีที่มีวาระเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิรายการส าคัญ เช่น การจัดสรรหุ้นให้กับกรรมการและ
พนักงาน (ESOP) การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ 

4) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สิทธกิาร
ออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้   

2.2  กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น  ตาม
หลัก เกณฑ์ที่บ ริษัทฯ  ก าหนด  ซึ่ ง ได้ เ ผยแพร่ ร ายละ เอียด ใน เ ว็บ ไซต์ของบริษัทฯ  ที่  
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www.toagroup.com โดยใหเ้สนอมายงับรษิทัฯ ในช่วงเดอืนตุลาคม – ธนัวาคมของทุกปี และชี้แจง
เหตุผลกรณีทีม่กีารปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอวาระเพิม่เตมิ 

2) บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัตาม
หลัก เกณฑ์ที่บ ริษัทฯ  ก าหนด  ซึ่ ง ได้ เ ผยแพร่ ร ายละ เอียด ใน เ ว็บ ไซต์ของบริษัทฯ  ที่  
www.toagroup.com โดยใหเ้สนอมายงับรษิทัฯ ในช่วงเดอืนตุลาคม - ธนัวาคมของทุกปี 

3) บรษิัทฯ ไม่มกีารเพิม่วาระการประชุม หรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ได้แจง้ใหผู้้ถอืหุน้ทราบ
ล่วงหน้า 

4) คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน และสนับสนุน
ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

5) บรษิทัฯ ก าหนดใหส้ทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ ตามจ านวนการถอืครองอย่างเท่าเทยีมกนั  

2.3 กำรป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายในและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ โดยมี
แนวทางและมาตรการใหทุ้กคนในองคก์รยดึถอืปฏบิตั ิและมกีารตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกนั 
มใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใชข้อ้มลูภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรอืผูอ้ื่นในทาง  
มชิอบ รวมถึงก าหนดใหก้รรมการและผู้บรหิารที่มหีน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย์จะต้องส่ง
รายงานดงักล่าวให้เลขานุการบรษิัททุกครัง้ที่มกีารซื้อ ขาย โอน และหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ เพื่อ
รวบรวมขอ้มลูและแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดท้ราบทุก 6 เดอืน รวมถงึใหม้กีารเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปี 

2.4 กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 

1) กรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สยีและผูเ้กี่ยวขอ้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวม ทัง้นี้กรรมการและผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนไดเ้สยีกบัธุรกรรมที่ท ากบับรษิทัฯ 
ต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจท าธุรกรรมดงักล่าว โดยให้เป็นไปตามขัน้ตอนหรอืมาตรการการ
อนุมตัิการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ  เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการระหว่างกันได้กระท าอย่าง
ยุตธิรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) 

2) คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรบัการพจิารณาวาระที่กรรมการมส่ีวนได้เสยี โดย
กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีจะต้องออกจากทีป่ระชุม เวน้แต่ประธานในทีป่ระชุมจะอนุญาตเพื่อตอบขอ้
ซกัถามของกรรมการ และตอ้งงดออกเสยีงลงมตใินวาระนัน้ๆ 

3) คณะกรรมการบรษิัทก าหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ และวิธีการรายงาน 
เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีม่ส่ีวนล่วงรูข้อ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏบิตัิ และก าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
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 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งแจง้ขอ้มูลการซื้อ ขาย โอน และหรอื
รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3และหลักทรัพย์แปลงสภาพ4 ต่อ
คณะกรรมการบรษิทัและเลขานุการบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการ
ซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าว 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีมี่ลกัษณะครบถ้วน
ดงัต่อไปนี ้
 (1)  มีข้อก าหนดให้คู่สญัญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ 
 (2)  เป็นสญัญาที่จดัให้มีการซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า 
4 “หลกัทรัพย์แปลงสภาพ”  หมายความว่า   หลกัทรัพย์ที่มีข้อก าหนดและเง่ือนไขในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้
 (1)  ให้แปลงสภาพการช าระหนีเ้ป็นการส่งมอบหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ ได้ 
 (2)  ให้สิทธิผู้ถือหลกัทรัพย์ที่จะซือ้หุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ 
 (3)  ให้สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ 
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 บรษิัทฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลประกอบการทีด่ ี
และการเติบโตอย่างยัง่ยนืแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการดูแลผูม้ส่ีวนได้เสยี สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมหีลกัการ
พืน้ฐาน ดงันี้ 

1) มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยความโปร่งใส่ ซื่อสัตย์สุจริต 
รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี สงัคม และชุมชน รวมถงึสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ 

2) ส่งเสรมิการเป็นพลเมอืงด ีมจีติส านักทีด่ ีปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

3) ให้ความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเสรมิสรา้งให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้
และพฒันา และปลูกจติส านึกใหม้คีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มุ่งมัน่ และความรบัผดิชอบ 

4) มุ่งพฒันาสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพดว้ยนวตักรรมทีท่นัสมยัเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้ และทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

หมวดท่ี 1  จรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

1. กำรปฏิบติัตน 

1.1 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

1.2 หมัน่พัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สม ่าเสมอ เพื่อน ามาปฎิบัติอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

1.3 ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมชิอบไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

1.4 ละเว้นจากอบายมุขทุกประเภท ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัสิง่เสพตดิ และไม่ประพฤติตนในทางทีอ่าจท าให้
เสื่อมเสยีเกยีรตแิละชื่อเสยีงของตนเองและบรษิทัฯ  

1.5 ไม่ประกอบอาชพีหรอืกระท าการใดอนักระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่หรอืชื่อเสยีงของตนเองและ
บรษิทัฯ 

1.6 ไม่กระท าการใดอนัมลีกัษณะเป็นการเขา้ไปบรหิารหรอืมส่ีวนได้เสยีในบรษิัทอื่นที่มผีลบัน่ทอน
ประโยชน์ของบรษิทัฯ ตลอดจนไม่กระท าการใดทีจ่ะเป็นการเอื้อประโยชน์ใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคล
ใดๆ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืของผูอ้ื่น 

2. กำรปฏิบติัต่อผู้ร่วมงำน 

2.1 ปฏบิตัติ่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความสุภาพ มนี ้าใจ มมีนุษย์สมัพนัธ์อนัด ีใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น ปรบัตนให้
สามารถท างานร่วมกบับุคคลอื่นได ้ 

2.2 ไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน และไม่ปิดบงัขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการปฏิบตังิาน
ของเพื่อนร่วมงาน 

2.3 ให้ความร่วมมอื สนับสนุน เสรมิสร้างการท างานเป็นทมี เพื่อประโยชน์และบรรลุตามเป้าหมาย 
วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 
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2.4 ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารถนับถือ เชื่อฟังค าแนะน า และไม่ปฏิบัติงานข้าม
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปเป็นผูส้ัง่ 

2.5 หลกีเลีย่งการน าขอ้มลูหรอืเรื่องราวของบุคคลอื่นๆ ทัง้ในเรื่องงานและเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผย หรอื
วพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อบุคคลนัน้ หรอืภาพพจน์ของบรษิทัฯ 

2.6 ไม่กระท าการใดๆ ทีผ่ดิศลีธรรมหรอืเป็นการลวนลาม อนาจาร คุกคามทางเพศต่อบุคคลอื่น    ไม่
ว่าจะดว้ยวาจาหรอืร่างกายกต็าม 

3. กำรปฏิบติัต่อบริษทัฯ 

3.1 ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ หลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกจิ นโยบายและแผนงาน
ของบรษิทัฯ ตลอดจนประเพณีอนัดงีาม 

3.2 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์ สุจรติ มุ่งมัน่ ทุ่มเท  มุ่งหวงัความส าเร็จของงานและ
บรษิทัฯ รวมถงึการมส่ีวนร่วมในการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลศิ 

3.3 รกัษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั  โดยระมดัระวงัไม่ใหข้อ้มลูหรอืเอกสาร
อันเป็นความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทฯ  รัว่ไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุที่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ  

3.4 ไม่กระท าการใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของบรษิทัฯ 

3.5 ใหค้วามร่วมมอื สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัสงัคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้นี้ควรระมดัระวงัการใหข้อ้มลูอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และส่วนรวม 

3.6 ไม่เขา้ไปมส่ีวนร่วมในการกระท าหรอืปกปิดการกระท าใดๆ ทีอ่าจขดัแยง้ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 
การคอรร์ปัชนั หรอืการกระท าผดิกฎหมาย 

3.7 ไม่ควรละเลยและเพกิเฉย เมื่อพบเหน็หรอืมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยคอร์รัปชนั โดย
แจ้งผู้บงัคบับญัชา หรอืแจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางแจง้เบาะแส รวมถึงการให้ความร่วมมอืใน
การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

หมวดท่ี 2  จรรยำบรรณธุรกิจ 

1. กำรปฏิบติัต่อกนัภำยใต้สิทธิและเสรีภำพ 

1.1   ความเป็นส่วนตวั 

สทิธเิสรภีาพส่วนบุคคล ต้องได้รบัความคุ้มครองไม่ใหถู้กล่วงละเมดิจากการใช ้การเปิดเผย หรอื
การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ประวตัิส่วนตวั ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการท างาน หรอืขอ้มูล
ส่วนตวัอื่น ๆ ไปยงับุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งซึ่งอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้ของหรอืบุคคล    อื่น
ใด ทัง้นี้การล่วงละเมดิถอืเป็นความผดิทางวนิัย เวน้แต่ไดก้ระท าไปตามหน้าทีโ่ดยสุจรติ หรอืตาม
กฎหมายหรอืเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

แนวปฏบิตั ิ
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1) คุม้ครองขอ้มลูส่วนตวัของพนักงานทีอ่ยู่ในความครอบครองหรอือยู่ในการดแูลรกัษาของบรษิัท
ฯ 

2) การเปิดเผย หรอืถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานสู่สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อได้รบัความ
เหน็ชอบจากพนักงานผูน้ัน้ 

3) จ ากดัการเปิดเผยและการใชข้อ้มลูส่วนตวัของพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เท่าทีจ่ าเป็น 

1.2 การปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงสทิธใินความเป็นมนุษย์และความเท่าเทยีมกนั โดยมแีนวปฏิบตัิต่อผู้เกี่ยวขอ้ง
ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัติ่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมอืนหรอืความแตกต่างไม่
ว่าจะทางกายหรอืจติใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อายุ การศกึษา หรอืเรื่องอื่นใด 

แนวปฏบิตั ิ

1) พนักงานตอ้งปฏบิตัติ่อกนัดว้ยความเคารพ และใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั 

2) กระบวนการสรรหา การพจิารณาผลงานความดคีวามชอบ ต้องด าเนินการอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม 

3) ในการปฏบิตัหิน้าที ่พงึหลกีเลี่ยงการแสดงความคดิเหน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความแตกต่างทางกาย
หรอืจติใจ เชื้อชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศกึษา หรอืเรื่องอื่นใดทีอ่าจน าไปสู่ความ
ขดัแยง้ 

4) ช่วยกนัสอดส่องดูแลให้สภาพการท างานปลอดจากการกดขีข่่มเหงหรอืการกระท าที่ไม่เป็น
ธรรม เมื่อได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมให้พูดคุยท าความเข้าใจในเบื้องต้นกับผู้ที่
เกีย่วขอ้ง 

1.3 การด าเนินการดา้นการเมอืง 

บริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรค
การเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง หรอืผูห้นึ่งผูใ้ดทีม่อี านาจทางการเมอืง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ตระหนัก
และใหค้วามเคารพในสทิธเิสรภีาพในการใชส้ทิธทิางการเมอืงของพนักงาน เช่น       การลงคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้หรอืการเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง 

แนวปฏบิตั ิ  

1) พงึหลกีเลี่ยงการเขา้ไปรบัหน้าทีเ่ป็นกรรมการพรรคการเมอืง เป็นตวัแทนพรรคการเมอืงใน
กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ หรือเป็นสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) องค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.) หรอืไม่แสดงดว้ยวธิีการใดๆ ที่
ท าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจว่าบรษิทัฯ เกีย่วขอ้ง สนับสนุน หรอืฝักใฝ่ทางการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง 

2) พงึหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการเมอืงในสถานทีท่ างานหรอืในเวลางานอนัอาจ
ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางความคดิ 



    
 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  

คู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ หน้า 64 
 

 

3) ไม่น าทรพัยากรของบรษิทัฯ ไปสนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืงของพรรคการเมอืง       กลุ่ม
ทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่าย
การเมอืงเขา้มาใชท้รพัยากรและสถานทีใ่นบรษิทัในกจิการทางการเมอืง 

4) หา้มไม่ใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ ใชอ้ านาจ ทรพัยากร เงนิทุนและชื่อบรษิทัฯ ไปใชใ้น       การ
เรีย่ไรหรอืใชป้ระกอบกจิกรรมทางการเมอืง 

2. ส่ิงแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภยั 

บริษัทฯ ด าเนินการอย่างจรงิจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ของพนักงาน 
ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมัน่ที่จะปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง ใหม้หีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามแนวปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

2.1 สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

1) สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสงัคมและชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่รอบๆ 
สถานประกอบการของบรษิทัฯ 

2) บรษิทัฯ มุ่งมัน่มส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง 
โดยตระหนักถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรมดา้นสงัคมในการรกัษาสิง่แวดล้อมและพฒันาคุณภาพชวีติของคน
ในชุมชนตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

3) เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง มส่ีวนร่วมในการให้ขอ้คดิเห็นส าหรบัโครงการ
ต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทัง้การเสนอความคดิเหน็ หรอืขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ ที่
เป็นผลมาจากการด าเนินงานของบรษิทั 

4) ให้ความร่วมมอืในการด าเนินงานตามมาตรฐาน หรอืข้อตกลงระดบัสากลในเรื่องต่างๆ ที่
จดัท าขึน้เพื่อช่วยป้องกนั หรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

5) ออกแบบและพฒันากระบวนการผลติ เครื่องจกัร อุปกรณ์ ให้สามารถควบคุมและ/หรอืลด
มลพษิโดยใหค้รอบคลุมถงึเรื่องน ้าเสยี ฝุ่ น ก๊าซ รวมทัง้ของเสยีต่างๆ  

6) ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการผลติ ควบคุมเครื่องจกัร อุปกรณ์        ต้อง
ควบคุมดแูลไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเกนิกว่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

7) ใหค้วามร่วมมอืในการลดขยะหรอืของเสยีทัง้จากกระบวนการผลติและการใชง้านทัว่ไป 

8) ศกึษาและใหค้วามร่วมมอืในการก าจดัขยะหรอืของเสยี ดว้ยวธิกีารทีถู่กตอ้ง 

9) ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ และความ
ปลอดภยัก่อนทีจ่ะมกีารลงทุนหรอืร่วมทุนในกจิการใดๆ 

2.2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

1) ใชท้รพัยากรธรรมชาต ิวสัดุ หรอือุปกรณ์ต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2) ให้ความร่วมมอืกบัมาตรการดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติของบรษิทั เช่น นโยบาย 
3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
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3) ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการผลิต หรือเครื่องจกัร มีหน้าที่ดูแล ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษา
กระบวนการผลิตหรือ เครื่ อ งจักร ให้อยู่ ใ นมาตรฐานที่ก าหนด เพื่ อลดการ ใช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

2.3 สุขภาพและความปลอดภยั 

1) ส่งเสริมให้สุขภาพและความปลอดภัยเป็นวาระส าคัญ โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
มาตรฐานสากลทางดา้นสุขภาพ  ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อมและคุณภาพทีม่ี
มาตรการไม่น้อยกว่ากฎหมายก าหนดตามมาตรฐานสากล  บุคลากรของบรษิทัฯ ตอ้งศกึษา
และปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้ก าหนดและมาตรฐานสากลทางด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัสิง่แวดลอ้มและคุณภาพทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

2) บริษัทฯ จะด าเนินทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อัน
เนื่องจากอุบตัเิหตุ อคัคภียั การบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจากการท างาน ทรพัย์สนิสูญหาย การ
ละเมดิระบบรกัษาความปลอดภยั การปฏบิตังิานไม่ถูกวธิแีละความผดิพลาดต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัต่อบุคลากรของบรษิทั 

3) ตรวจสอบความพรอ้มของสุขภาพและร่างกายของตนเองก่อนปฏบิตังิาน และไม่ปฏบิตังิาน
หากสุขภาพและร่ายกายไม่พรอ้ม เพื่อลดความเสีย่งในการเกดิอนัตรายจากการท างาน 

4) ผู้ที่ต้องท างานที่มคีวามเสี่ยงต่อชวีติหรอืต่อสุขภาพต้องศกึษาขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกบัสภาพ
การท างานทีไ่ม่ปลอดภยัหรอือาจเป็นอนัตรายนัน้ๆ 

5) ในการปฏบิตังิานในขัน้ตอนใดทีม่คีวามเสีย่งหากไม่มคีวามแน่ใจในผลลพัธ์ทีจ่ะเกดิขึ้น ให้
หยุดหรอืชะลอการด าเนินการนัน้ๆ และใหป้รกึษากบัผูเ้ชีย่วชาญโดยทนัท ี

6) รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยด่วนเมื่อพบเหน็สิง่ผดิปกตบิรเิวณสถานทีท่ างานทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภยั 

7) ผู้บงัคบับญัชาในสายงานต่างๆ มหีน้าที่ก าหนด หรอืเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและ
ควบคุมไม่ใหเ้กิดอุบตัเิหตุจากการท างานใหก้บัพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้การ
ตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสีย่งของพนักงาน 

3. กำรรบัหรือให้ทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอำจสร้ำงแรงจงูใจในกำรตดัสินใจอยำ่งหน่ึงอย่ำง
ใด และกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนั 

3.1 การรบัหรอืใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดทีอ่าจสรา้งแรงจงูใจในการตดัสนิในอย่างหนึ่ง  อย่างใด 
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมัน่ใจไดว้่าการ
ด าเนินการนัน้ๆ จะไม่ท าใหเ้กดิขอ้ครหาหรอืท าใหเ้สื่อมเสยีชื่อเสยีงแก่บรษิทัฯ 

แนวปฏบิตั ิ

1) หา้มบุคคลในบรษิทัฯ และครอบครวั เรยีกรอ้งหรอืรบัของขวญั ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด
จากผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรอืผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิบรษิทั ไม่ว่ากรณีใด 
อนัอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏิบตัิหน้าที่โดยล าเอียงหรอืล าบากใจหรอืเป็น
ผลประโยชน์ขดักนั 
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2) ไม่ใชว้ธิกีารรบัหรอืใหเ้งนิ ทรพัยส์นิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดกบัผูห้นึ่งผูใ้ดทีม่เีจตนาเพื่อ
ชกัน าใหก้ระท าหรอืละเวน้การกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

3) ไม่เสนอเงนิ ทรพัย์สนิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดกบัผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกจิเพื่อแลกเปลี่ยน
กบัสทิธพิเิศษทีไ่ม่ควรได ้

4) การใชจ้่ายส าหรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ และการใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
ปฏบิตัติามสญัญาทางธุรกจิเป็นเรื่องทีย่อมรบัได ้แต่ตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตุสมผล 

3.2 การรบัหรอืใหข้องขวญั / ของทีร่ะลกึ 

การรบัหรอืใหท้รพัยส์นิ หรอืสิ่งของ เพื่อเป็นของขวญั / ของทีร่ะลกึตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ในแต่ละท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องที่ยอมรบัได้ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้พนักงานรบั
ของขวญั / ของทีร่ะลกึ ทีม่คี่าเกนิปกตวิสิยัจากผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ 

แนวปฏบิตั ิ

1) ก่อนการรบัหรือให้ของขวญั / ของที่ระลกึควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตัิถูกต้องตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยสิง่ของหรอืของขวญัทีใ่หแ้ก่กนัในหน้าที่การงานควรมี
ราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

2) การรับของขวัญหรือทรัพย์สิน  ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา อาจจะเป็นการรบัจากผูเ้กีย่วขอ้ง คนรูจ้กั การรบัควรรบัในลกัษณะทีเ่ป็นการให้
ทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจง มลูค่าพอสมควร ไม่เป็นการรบัทรพัยส์นิทีผ่ดิกฎหมาย 

3) ไม่รับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสิง่ของในท านองเดยีวกนั 

4) ไม่รบัหรอืใหข้องขวญั / ของทีร่ะลกึทีอ่าจท าใหเ้กดิอทิธพิลในการตดัสนิใจอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบตัิหน้าที่ หากจ าเป็นต้องรบัของขวญั / ของที่ระลกึที่มคี่าเกิน
ปกตวิสิยัจากผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ 

5) เกบ็รกัษาหลกัฐานการใชจ้่ายเงนิทีแ่สดงมลูค่าของของขวญั / ของทีร่ะลกึนัน้เพื่อตรวจสอบ
ไดใ้นภายหลงั 

6) กรณีไดร้บัมอบหมายหรอืไดร้บัอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปชว่ยเหลอืหน่วยงานภายนอก 
อาจรบัเงนิสิง่ของหรอืของขวญัได้ตามหลกัเกณฑ์หรอืมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนัน้
ก าหนดไว ้

3.3  การต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ พนักงาน เจา้หน้าที ่และผูบ้รหิารของบรษิทัทุกคน หรอื บุคลากรทีท่ า
หน้าทีเ่ป็นตวัแทน หรอื ทีป่รกึษาของบรษิทัฯ ต้องปฏบิตัติามกฏหมายว่าดว้ยการต่อต้าน    คอร์รปั
ชนัอย่างเคร่งครดั 

หา้มพนักงานของบรษิทัฯ เสนอสนิบน หรอืจ่ายเงนิทีเ่ป็นการคอรร์ปัชนัอื่นๆ หรอืสิง่ใดกต็ามทีม่มีลูคา่
ทัง้ในทางตรงทางอ้อมใหแ้ก่/หรอืขอ/หรอืรบัจากบุคคลใดหรอืองค์กรใด รวมไปถึงหน่วยงานของรฐั 
เจา้หน้าทีข่องรฐั บรษิทัเอกชน และพนักงานของบรษิทัเอกชนนัน้ๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ กต็าม 
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4. ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

พนักงานและผูเ้กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ต้องพยายามหลกีเลี่ยงไม่ใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ ทัง้นี้ ในการปฏิบตัิหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ 
ภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมายและจรยิธรรม 

  แนวปฏบิตั ิ

1) ไม่ประกอบกจิการทีเ่ป็นการแขง่ขนั หรอืมลีกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

2) ไม่เขา้เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจตดัสนิใจ หรอืผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นการแข่งขนั 
หรอืมลีกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัฯ แต่ในกรณีทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได ้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชา
ทราบโดยทนัท ี

3) กรณีที่พนักงานเขา้ไปเกี่ยวขอ้งเกี่ยวกับธุรกิจ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยทนัท ี

4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากขอ้มูลหรอืสิง่ใดๆ ทีต่นรู้เนื่องมาจากต าแหน่งหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบ 

5) หลกีเลี่ยงการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ หรอืก่อภาระผูกพนัทางการเงนิในรูปแบบใดๆ กบัผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทัฯ 
หรอืพนักงานของบรษิทัฯ เอง 

6) หลกีเลี่ยงการท างานอื่นนอกเหนือจากการท างานของบรษิทัฯ ซึ่งอาจมผีลกระทบต่องานใน
ความรบัผดิชอบไม่ว่าในดา้นใด 

5. กำรจดัซื้อ จดัหำและกำรปฏิบติัต่อคู่ค้ำ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการจดัซื้อ จดัหา อนัเป็นกระบวนการที่ส าคญัเพื่อก าหนดค่าใช้จ่ายและ
คุณภาพสินค้าและบริการที่บริษัทฯ จะน ามาใช้ในการด าเนินกิจการ การจดัหาต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนทีก่ าหนดไวต้ามระเบยีบการจดัซื้อ จดัหาของบรษิทัฯ และมคีวามเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง 
ทัง้นี้ ในการตดัสนิใจตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพ และการบรกิารทีไ่ดร้บั รวมทัง้
ต้องสามารถใหเ้หตุผลทีเ่หมาะสมไดเ้มื่อมกีารตรวจสอบ ในกรณีทีไ่ม่แน่ใจใหศ้กึษาระเบยีบการจดัซื้อ 
จดัหา อย่างละเอยีด หรอืสอบถามไปยงัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นจดัซื้อ จดัหาหรอืผูบ้งัคบับญัชาก่อน
ด าเนินการใดๆ 

  แนวปฏบิตั ิ

5.1 คู่คา้ทีบ่รษิทัฯ จะท าการจดัซื้อ จดัหาดว้ยจะตอ้งมแีนวปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
ของผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้ วตัถุดบิ และบรกิาร ดงันี้ 

1) สทิธมินุษยชนและแรงงาน 

▪ ผู้ผลติ/จดัหาสนิค้า/วตัถุดบิ และบรกิาร ควรใหค้วามเคารพต่อสทิธมินุษยชนและมกีาร
ปฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย 

▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้/วตัถุดบิ และบรกิาร จะต้องด าเนินธุรกจิโดยปราศจากการใชแ้รงงาน
บงัคบั และจะตอ้งไม่มกีารใชแ้รงงานทีไ่ม่สมคัรใจ 
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▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้/วตัถุดบิ และบรกิาร จะต้องด าเนินธุรกจิโดยปราศจากการใชแ้รงงาน
เดก็ และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานเดก็หรอืเยาวชนทีบ่งัคบัใช้ 

▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้/วตัถุดบิและบรกิาร จะตอ้งด าเนินธุรกจิโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัิ
ในการจา้งงานดว้ยเงือ่นไขของเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ศาสนา อายุ ความพกิาร ฯลฯ 

2) ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

▪ ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า/วัตถุดิบ และบริการ ควรมีความรับผิดชอบและมุ่งมัน่ในการใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

▪ ผู้ผลติ/จดัหาสนิคา้/วตัถุดบิและบรกิาร จะต้องปฏิบตัติามกฎหมายดว้ยความปลอดภยั    
อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชอ้ย่างเคร่งครดั 

▪ ในระบบการผลติของผูผ้ลติจดัหาสนิคา้/วตัถุดบิ และบรกิาร จะต้องมัน่ใจว่ามกีารตดิตัง้
ระบบก าจดัและจดัการของเสีย การปล่อยมลพิษทางอากาศ และการระบายน ้าทิ้งที่
เหมาะสมปลอดภยั และมกีารตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ 

▪ ผู้ผลติ/จดัหาสนิค้า/วตัถุดบิ และบรกิาร จะต้องจดัหาสถานที่ ท างานที่ปลอดภยัและมี
สุขอนามยัใหแ้ก่พนักงาน รวมถงึจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหแ้ก่พนักงาน
อย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

3) จรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎหมาย 

▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้ วตัถุดบิ และบรกิาร จะตอ้งด าเนินธุรกจิดว้ยคุณธรรม จรยิธรรม และ
ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั 

▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้ วตัถุดบิ และบรกิาร จะต้องด าเนินธุรกจิโดยปราศจากการให้สินบน
ในทุกรปูแบบ 

▪ ผู้ผลติ/จดัหาสนิค้า/วตัถุดบิ และบรกิาร จะต้องด าเนินธุรกิจด้วยการแข่งขนัอย่างเป็น
ธรรม 

▪ ผู้ผลิต/จดัหาสินค้า วตัถุดิบ และบริการ ต้องมีการจดัการบนัทกึทางธุรกิจและบญัชทีี่
เกี่ยวขอ้งกบัการท าธุรกจิอย่างถูกต้องและครบถ้วน พรอ้มทีจ่ะจดัส่งใหต้รวจสอบเมื่อมี
การรอ้งขอ 

▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้ วตัถุดบิ และบรกิาร จะตอ้งปกป้องขอ้มลูความลบัของบรษิทั 

5.2 บุคลากรของบรษิทัฯ ทีต่้องการจดัซื้อ จดัหา สนิคา้และบรกิาร ต้องค านึงถงึความต้องการ ความ
คุม้ค่า ราคาและคุณภาพ การจดัซื้อ การจดัหาตอ้งด าเนินการอย่างโปร่งใสใหข้อ้มลูแก่   คู่คา้อย่าง
เท่าเทยีมกนั ถูกตอ้ง ไม่มอีคต ิไม่เลอืกปฏบิตัติ่อคู่คา้ สรา้งการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมระหว่างคู่คา้ 

5.3 ในการตดิต่อคู่คา้ใหผู้ต้ดิต่อเกบ็เอกสารหลกัฐาน การเจรจา การร่างสญัญา การท าสญัญาและการ
ปฎบิตัติามสญัญาไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อใชต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 

5.4 ในการจดัหาต้องผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบวธิกีารจดัหา และกระบวนการสรรหาจากหน่วยงานที่
รบัผดิชอบอย่างเคร่งครดัโดยใหส้อดคลอ้งกบัอ านาจด าเนินการ 

5.5 การจดัซื้อ จดัหาตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบการจดัซื้อ จดัหาของบรษิทัฯ 
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5.6 ในกรณีการจดัซื้อ จดัหาไม่ด าเนินการตามระเบยีบวธิกีารจดัซื้อ จดัหา หรอืไม่ผ่านหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ ต้องท าหนังสอืชีแ้จงทีม่า วธิกีารจดัหา และเหตุผลของการจดัหานัน้ไปยงัหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

5.7 ไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งในการจดัซื้อ จดัหากบัคู่สญัญาทีม่คีวามเกีย่วพนักบัตนเอง เช่น เป็นครอบครวั 
ญาตสินิท หรอืทีต่นเป็นเจา้ของหรอืหุน้ส่วน 

5.8 ไม่ใชข้อ้มลูทีไ่ดท้ราบอนัเนื่องจากการจดัหาเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืผูอ้ื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 

5.9 การจดัหาใหพ้จิารณาเลอืกนิตบิุคคลเป็นอนัดบัแรก โดยหลกีเลีย่งการจดัหากบับุคคลธรรมดา เวน้
แต่เป็นกรณีทีต่อ้งใชค้วามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นเฉพาะบุคคล หรอืเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ
ใดๆ ของบรษิทัฯ 

6. กำรท ำธรุกรรมกบัภำครฐั 

 ในการท าธุรกรรมกบัภาครฐั บรษิัทฯ จะต้องหลกีเลี่ยงการกระท าทีอ่าจจูงใจให้ภาครฐั หรอืพนักงาน
ของภาครัฐด าเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่การท าความรู้จกัหรือการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างกนัในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถท าได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่าง ๆ การไป
แสดงความยนิดใีนวาระโอกาส เทศกาล หรอืตามประเพณีปฏบิตั ิเป็นตน้ 

แนวปฏบิตั ิ

1) ด าเนินการอย่างถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา เมื่อตอ้งมกีารตดิต่อกบัเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานของรฐั 

2) ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละทอ้งถิน่อาจมี
เงือ่นไข ขัน้ตอน หรอืวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนั 

3) ปฏบิตัติามกฎหมายในแต่ละประเทศหรอืทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการว่าจา้งพนักงานของรฐั ทัง้ใน
กรณีว่าจ้างเพื่อมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขในการว่าจ้างต้อง
โปร่งใสและเหมาะสม 

7. กำรปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรพัยสิ์น  

พนักงานและผูเ้กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการใชท้รพัย์สนิของบรษิทัฯ ใหไ้ด้
ประโยชน์อย่างเตม็ที ่และดูแลมใิหเ้สื่อม สูญหายหรอืน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่น 
โดยทรพัย์สนิของบรษิทัฯ หมายถงึ สงัหารมิทรพัย์ เช่น อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องมอื เครื่องจกัร ฯลฯ 
และอสงัหารมิทรพัย ์เช่น ทีด่นิ สิง่ปลูกสรา้ง นอกจากนี้ ยงัหมายความรวมไปถงึเทคโนโลย ีความรูท้าง
วชิาการ เอกสารสทิธิ ์ทรพัยส์นิทางปัญญา ขอ้มลูความลบัของบรษิทัฯ ดว้ย 

7.1 การบนัทกึ การรายงาน และการเกบ็รกัษาขอ้มลู 

 พนักงานทุกคนมหีน้าทีต่้องด าเนินการใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกับงานของตนอยู่ในสภาพทีป่ลอดภยั
และสามารถน ามาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เมื่อต้องการ และไม่น าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรอืผู้อื่น นอกจากนัน้ ในการบนัทกึหรอืรายงานจะต้องท าให้ถูกต้องตาม
ระบบทีว่างไว ้

แนวปฏบิตั ิ

1) บนัทกึและรายงานขอ้มลูต่าง ๆ อย่างถูกตอ้งและตรงไปตรงมาตามขอ้เทจ็จรงิ 
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2) การบนัทกึขอ้มลูตอ้งด าเนินการใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
กฎหมาย เช่น กฎหมายภาษอีากร มาตรฐานบญัช ีเป็นตน้ 

3) การเก็บรกัษาข้อมูลต้องด าเนินการตามก าหนดเวลาและหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดภายใต้
ขอ้บญัญตัขิองกฎหมาย จดัเกบ็รกัษาอย่างระมดัระวงั และงา่ยต่อการเรยีกใชง้าน 

4) เอกสารส าคญัและขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั จะต้องไดร้บัการดูแลดว้ยวธิกีารเฉพาะทีก่ าหนดไวใ้นแต่
ละระดบั แต่ละชนิด หรอืประเภทของขอ้มลู 

5) เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรกัษาขอ้มูลหรอืเอกสาร พนักงานที่เกี่ยวขอ้งต้องดูแลให้มกีาร
ท าลายดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมถูกตอ้งกบัขอ้มลูหรอืเอกสารแต่ละประเภท 

6) ในการรายงานงบการเงนิ รายงานเรื่องสิง่แวดล้อม หรอืรายงานเรื่องใด ๆ ทีต่้องส่งถงึหน่วยงาน
ของรฐัหรอืบุคคลภายนอก พนักงานที่เกี่ยวขอ้งต้องมัน่ใจว่าได้รายงานหรอืเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้ง 

7.2 การใช ้และการดแูลรกัษาขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสห์รอืเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ ถอืว่าเป็นสนิทรพัยท์ีม่คี่า
ของบรษิทัฯ มไีวเ้พื่อประสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิ พนักงานต้องใชง้านและปฏบิตัติามนโยบายและ
ระเบยีบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทีไ่ดก้ าหนดไวร้วมทัง้มหีน้าทีป่กป้องและดูแลรกัษาใหพ้น้จาก
การถูกล่วงละเมดิหรอืน าไปเผยแพร่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 แนวปฏบิตั ิ

1) ใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ เท่านัน้ 

2) บรษิัทฯ ส่งเสรมิให้บุคลากรของบรษิัทฯ ใช้สื่อทาง Internet และ Intranet เพื่อประโยชน์ในการ
ท างาน แต่จะต้องไม่ใช้สื่อ Internet และ Intranet ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทาง
ศลีธรรม ขนบธรรมเนียมและจารตีประเพณีหรอืละเมดิกฎหมาย 

3) บุคลากรของบรษิทัต้องปฏบิตังิานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้องและหา้มตดิตัง้
และใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีล่ขิสทิธิไ์ม่ถูกตอ้งในส านักงานโดยเดด็ขาด 

4) ในการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ต้องไม่ใช้
โดยวธิกีารใดๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

5) หา้มใชเ้พื่อประโยชน์ทางธุรกจิส่วนตวัของตนเอง หรอืเพื่อประโยชน์อื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืง 

6) หา้มใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเขา้ถงึ
เวบ็ไซตท์ีไ่ม่เหมาะสม ผดิศลีธรรม หรอืเวบ็ไซต์ทีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กั ซึง่น่าสงสยัในความปลอดภยั 

7) ปกป้อง ดูแลรกัษาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และเทคโนโลยตี่างๆ ของบรษิทัฯ จากการใชง้านโดย
ไม่ไดร้บัอนุญาต 

8) เกบ็รกัษา และไม่ยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชร้หสัผ่านส าหรบัเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่างๆ ของบรษิทัฯ 

9) ใชข้อ้มลูอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเตม็ที ่
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10) บรษิทัฯ มสีทิธติรวจสอบการใชง้านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เช่น การรบัส่งขอ้มลู การเกบ็ขอ้มลู โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัอนุญาต 

7.3 การใช ้และการดแูลรกัษาทรพัยส์นิทางปัญญา  

บรษิทัฯ ถอืว่าทรพัย์สนิทางปัญญา ซึ่งรวมถงึ สทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เครื่องหมายทางการค้า 
ความลบัทางการคา้ องคค์วามรู ้หรอืขอ้มลูอื่นใด เป็นทรพัยส์นิทีม่คี่าของบรษิทัฯ พนักงานมหีน้าทีต่อ้ง
ปกป้องและดูแลรกัษาทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทัฯ ใหพ้น้จากการน าไปใช ้หรอืเผยแพร่โดยไม่ได้
รบัอนุญาต 

แนวปฏบิตั ิ

1) บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ ท าการศกึษาวจิยั โดยผลตอบแทนจากงานเหล่านัน้ย่อม
เป็นลขิสทิธิข์องบุคคลนัน้เอง แต่งานศกึษาวจิยัใดเป็นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ใหจ้ดัท า
ขึ้นหรอืเป็นงานทีใ่ชข้อ้มูลของบรษิทัฯ หรอืเป็นงานทีเ่รยีนรูจ้ากบรษิทัฯ ให้บรษิัทฯเป็นเจา้ของ
สทิธใินงานวจิยันัน้ 

2) ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัิงานตามหน้าทีถ่อืเป็นทรพัย์สนิของบรษิทัฯ เวน้แต่ในกรณีที่ บรษิทัฯ 
ไดอ้นุญาตอย่างชดัเจนว่าใหถ้อืเป็นผลงานของผูค้ดิคน้ ผูป้ระดษิฐ ์ผูว้จิยั หรอืบุคคลอื่นใด 

3) พนักงานต้องดูแลรกัษารายงาน ขอ้มูล สูตร สถติ ิโปรแกรม วธิีการ กระบวนการและขอ้เทจ็จรงิ
ต่างๆ ทีเ่ป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทัฯ ไม่ใหถู้กล่วงละเมดิ และไม่เปิดเผยใหก้บัผูใ้ด เวน้
แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4) ไม่น าทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัทฯ ไปท าซ ้า ดดัแปลง หรอืกระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์
ส่วนตวั หรอืเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

5) ในการเขา้ท าสญัญา หรอืนิติกรรมใด ๆ ควรมกีารตกลงให้ชดัเจนเกี่ยวกบัสทิธใินทรพัย์สนิทาง
ปัญญา หากไม่แน่ใจหรอืมขีอ้สงสยัใหห้ารอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ 

6) พนักงานของบรษิทัฯ ทุกคนตอ้งใหค้วามเคารพ และไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

7) พนักงานของบรษิัทฯ มหีน้าที่ให้ความร่วมมอืและช่วยเหลือในการแสดงสทิธิ หรอืขอรบัความ
คุม้ครองสทิธขิองทรพัยส์นิทางปัญญาทีบ่รษิทัฯ เป็นเจา้ของ 

8) ตรวจสอบขอ้มูลอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอก ทีไ่ดร้บัมาหรอืทีจ่ะน ามาใชภ้ายในบรษิทัฯ เพื่อ
ลดโอกาสทีจ่ะเกดิกรณีละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

9) พนักงานมหีน้าที่รายงานต่อผู้บงัคบับญัชา เมื่อพบการกระท าทีเ่ห็นว่าเป็นการละเมดิสทิธ ิอาจ
น าไปสู่การละเมดิสทิธ ิหรอืการกระท าทีอ่าจก่อใหเ้กดิขอ้พพิาทเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของ
บรษิทัฯ 

10) เมื่อพน้สภาพจากการเป็นพนักงานจะตอ้งส่งมอบทรพัยส์นิทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถงึผลงาน 
สิง่ประดษิฐ์ ขอ้มูล รายงาน สถติ ิสูตร โปรแกรม วธิกีาร กระบวนการ คนืใหแ้ก่บรษิทัฯ ทัง้หมด 
ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็ไวใ้นรปูแบบใด ๆ  
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8. กำรส่ือสำรทำงกำรตลำด 

 การใช้เครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การแสดงสนิค้าหรอื
บรกิาร ต้องเป็นไปตามความเป็นจรงิ เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และเป็นธรรมกบัผูม้ส่ีวนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

  แนวปฏบิตั ิ

1) การสื่อสารทางการตลาดต้องเป็นไปตามความเป็นจรงิและค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มส่ีวน
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

2) หลกีเลีย่งการสื่อสารทางการตลาดทีเ่ป็นการเปรยีบเทยีบโดยตรงกบัสนิคา้หรอืบรกิารของคู่แขง่ 

3) ไม่น าเสนอสิ่งที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งในสงัคม เช่น สถาบนัชาติ สถาบนัศาสนา สถาบนั
พระมหากษัตรยิ์ การเมอืง ความเชื่อ ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ความคดิเห็นเกี่ยวกบัเพศ 
หรอืเรื่องทีข่ดัต่อ ศลีธรรมและวฒันธรรมอนัดงีาม 

4) มกีารทบทวน ตรวจสอบแนวทางการสื่อสารทางการตลาดอย่างสม ่าเสมอ 

9. กำรท ำธรุกรรมระหวำ่งบริษทัฯ กบับุคคลหรือบริษทัภำยนอก 

 การท าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนัน้จะต้องด าเนินการด้วยวิธีการอนัชอบธรรมและ
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
เดอืดรอ้นเสยีหายกบับุคคลภายนอก 

  แนวปฏบิตั ิ

1) การท าธุรกรรมต้องค านึงถงึมูลค่า ราคา ทีเ่ป็นไปตามกลไกตลาด ไม่เลอืกปฏบิตั ิหรอืกดีกนัการ
ท าธุรกจิดว้ยวธิกีารทีไ่ม่ชอบธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2) หลกีเลีย่งการท าธุรกรรมทีอ่าจท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งเสื่อมเสยีชื่อเสยีง แมว้่าธุรกรรมนัน้จะท าใหไ้ดร้บั
ประโยชน์ทางธุรกจิกต็าม 

3) หา้มแอบอ้างใชช้ื่อของบรษิทัฯ คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ หรอืพนักงาน ในการท าธุรกรรมที่ไม่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ แมว้่าจะไม่มผีลกระทบโดยตรงต่อบรษิทัฯ กต็าม 

10. กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ 

 บรษิัทฯ ตัง้มัน่ที่จะแข่งขนัทางการค้าอย่างยุตธิรรมโดยค านึงถงึจรยิธรรมในการประกอบการคา้และ
กฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ในประเทศต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกจิ 

แนวปฏบิตั ิ

1) บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิบนการแข่งขนัเสร ีการด าเนินธุรกจิจะตอ้งค านึงถงึการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 
ไม่ใส่รา้ยป้ายส ีไม่โจมตคีู่แขง่โดยปราศจากขอ้มลูและเหตุผล 

2) บรษิทัฯ ใหก้ารสนับสนุนการร่วมมอืกบัคู่แขง่ทางการคา้ทีเ่ป็นประโยชน์ของผูบ้รโิภค 

3) ไม่ท าความตกลงใดๆ กบัคู่แข่งขนัหรอืบุคคลใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการลดหรือจ ากดัการแขง่ขนัทาง
การคา้ 
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4) ในกรณีที่บรษิัทฯ เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดในสินค้าใด ต้องไม่ใช้อ านาจเหนือตลาดดงักล่าวใน
ลกัษณะทีไ่ม่เป็นธรรมในทางการคา้ 

11. กำรปฏิบติัต่อลูกค้ำและผูบ้ริโภค   

บริษัทฯ ค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ รวมทัง้
ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพและมีความ
รบัผดิชอบต่อลูกคา้และผูบ้รโิภค 

  แนวปฏบิตั ิ

1) บรษิทัฯ มุ่งมัน่พฒันาสนิคา้และบรกิาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้และผูบ้รโิภคอย่าง
ต่อเนื่อง บุคลากรของบรษิัทฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มทีด่ว้ย
ราคาทีส่มเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์ มคีุณภาพ ไม่จ ากดัสทิธขิองผูบ้รโิภคและมเีงื่อนไขทีเ่ป็น
ธรรมส าหรบัผูบ้รโิภค 

2) บรษิทัฯ จะต้องไม่ท าการอนัใดอนัเป็นการหลอกลวงหรอืท าใหห้ลงเชื่อในคุณภาพของสนิค้าและ
บรกิารของบรษิทัฯ 

3) บรษิัทฯ มุ่งมัน่พฒันาความปลอดภยัในการใช้สนิค้าและบรกิารของบรษิัทฯ ความปลอดภยัของ
ผูบ้รโิภคนัน้มคีวามส าคญัยิง่ สนิคา้ของบรษิทัฯ จะตอ้งมเีอกสารก ากบัสนิคา้ มกีารตรวจสอบความ
ปลอดภยัในสถานประกอบการ รณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภค
อย่างเคร่งครดั 

12. กำรประกอบธรุกิจในต่ำงประเทศ 

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตัง้บรษิัท โรงงาน ส านักงาน สาขา ตวัแทน  ผู้จดั
จ าหน่าย การร่วมทุน หรอืการท าธุรกรรมใดๆ ของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัต่างประเทศจะตอ้งปฏบิตัติาม
กฎหมายขอ้บงัคบัในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยงัตอ้งค านึงถงึสภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถิน่ประกอบดว้ย 

แนวปฏบิตั ิ

1) ก่อนเดนิทางไปท างานต่างประเทศใหศ้กึษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และกฏหมายที่
เกีย่วขอ้ง เช่น กฏหมายการน าเขา้และส่งออก กฏหมายภาษอีากร กฏหมายควบคุมการคา้ระหวา่ง
ประเทศ เป็นตน้ 

2) ปฏบิตัใิหถู้กต้องตามกฏหมาย และปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ใีนแต่ละทอ้งถิน่ ทัง้นี้ การปฏบิตันิัน้
ตอ้งไม่ขดักบัจรรยาบรรณของบรษิทั 

3) การจา้งแรงงานในแต่ละทอ้งถิน่ตอ้งปฏบิตัติามทีก่ฏหมายแรงงานในแต่ละทอ้งถิน่ก าหนดไว้ 

4) ตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างสม ่าเสมอ 

5) รายงานขอ้มูลพรอ้มหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออกต่อผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบั
การน าเขา้และส่งออก 

6) ปฏบิตัติามกฏหมายว่าดว้ยการควบคุมการคา้ระหว่างประเทศในประเทศทีต่อ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 
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7) ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือที่ปรึกษากฏหมายของบริษัทฯ เมื่อเห็นว่าธุรกรรมอาจขดัแย้งกับ
วฒันธรรม กฏหมายทอ้งถิน่ หรอืกฏหมายควบคุมการคา้ระหว่างประเทศ 

8) รายงานการปฏบิตังิานต่อผูบ้งัคบับญัชาอย่างต่อเนื่อง 

13. กำรป้องกนักำรฟอกเงิน 

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และกฏหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการป้องกนัการฟอกเงนิ กล่าวคอื 
บรษิัทฯ จะไม่รบัโอน หรอืเปลี่ยนสภาพทรพัย์สนิ หรอืสนับสนุนให้มกีารรบั โอน หรอืเปลี่ยนสภาพ
ทรพัย์สนิต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผดิ  เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดใชบ้รษิทัฯ เป็นช่องทาง
หรอืเป็นเครื่องมอืในการถ่ายเท ปกปิด หรอือ าพรางแหล่งที่มาของทรพัย์สนิที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฏหมาย 

 แนวปฏบิตั ิ

1) ก่อนท าธุรกรรมกบัคู่สญัญา ตอ้งทราบถงึประวตัคิวามเป็นมาของแหล่งทีม่าของเงนิ 

2) กรณีพบเหน็ธุรกรรมทีไ่ม่ปกตติอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัท ี

3) หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาผูบ้รหิารสายงานการเงนิและบญัชหีรอืทีป่รกึษาของบรษิทัฯ  

14. จรรยำบรรณวำ่ด้วยกำรบริจำคเพื่อกำรกศุล และกำรให้เงินสนับสนุน 

บรษิทัฯ มแีนวทางทีช่ดัเจนในการบรจิาคเพื่อการกุศล และการใหเ้งนิสนับสนุนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส
ตามระเบียบของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มัน่ใจว่าเงินบริจาคจะถูกน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของสาธารณะหรอืตรงตามวตัถุประสงคข์องการบรจิาค  

 แนวปฏบิตั ิ
1) การบริจาคเพื่อการกุศลจะด าเนินการภายในนามบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส  ผ่านขัน้ตอน

ระเบยีบของบรษิทัฯ ทีก่ าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยใหแ้ก่องคก์รทีเ่ชื่อถอืได้ และมี
การติดตามเพื่อตรวจสอบว่าเงนิบรจิาคได้ถูกใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และ /หรอืตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการบรจิาคอย่างแทจ้รงิ 

2) การใหเ้งนิสนับสนุนแก่องคก์รหรอืกจิกรรมใดๆ ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิธุรกจิ และ/หรอื
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัฯ 

3) บรษิัทฯ ก าหนดให้มอี านาจด าเนินการในเรื่องการบรจิาคและการใหเ้งนิสนับสนุนที่ก าหนด
ล าดบัผูม้อี านาจในการอนุมตัไิวอ้ย่างชดัเจน 

15. จรรยำบรรณวำ่ด้วยนโยบำยกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายทีช่ดัเจนในการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบริษทัฯ 
และบรษิทัย่อย เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 
เป็นหลกั และการท ารายการนัน้เสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

 แนวปฏบิตั ิ

1) บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ 



    
 

บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  

คู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ หน้า 75 
 

 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2) หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ 
จะต้องเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา รวมถงึ
ความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญใน
การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีุคคลทีม่คีวามรู ้ความช านาญ
พิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมนิราคาทรพัย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัดงักล่าว เพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั
หรอืผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณี โดยที่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยี
ในการท ารายการจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กีย่วโยง เพื่อให้
มคีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ของ
บรษิัทฯ แต่เป็นการท ารายการทีไ่ดค้ านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และผู้ถือหุน้ทุกราย
เป็นส าคญั 

3) มกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (56-1) ดว้ย ในการท ารายการดงักล่าวบรษิทัฯ จะท าการตรวจสอบและดแูลธุรกรรมที่
เกิดขึ้น โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดงักล่าวมีส่วนในการตัดสินใจ
เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ 

16. จรรยำบรรณวำ่ด้วยกำรรกัษำควำมลบัและกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายใน และนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ เพื่อใหข้อ้มลู
ขา่วสารต่อสาธารณชนเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถว้น ทนัต่อเหตุการณ์ สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั และป้องกนัไม่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ น า
ขอ้มลูภายในไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ส่วนตน  

แนวปฏบิตั ิ

1) กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ ควรรกัษาขอ้มูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อนัน าไปสู่การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรอืผูอ้ื่น 

2) กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย หรอือดตีกรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงาน ทีล่าออกแล้ว มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีต่นไดร้บัทราบจากการปฏบิตัิ
หน้าที ่และหา้มมใิหน้ าความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตลอดจนขอ้มลู
ความลบัของคู่คา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บรษิทัอื่น และใหบุ้คคลภายนอก
ทราบ 

3) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผย
ขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์
ในทางมชิอบ หรอืเปิดเผยกบับุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืบุคคลอื่น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยไม่ค านึงว่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 
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4) กรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลทีถู่กสนันิษฐานว่ารู้
หรอืครอบครองขอ้มูลภายในตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ที่ได้รบัทราบขอ้มูล
ภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืมลูค่าของหลกัทรพัย์ จะต้องระงบั
การซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงินหรอื
เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิทัฯ จนกว่าบรษิทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ขอ้มูลภายในที่ยงัมไิด้เปิดเผยแก่สาธารณชน 
(“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดอืน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชน
แลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

5) บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีน้าทีป่ฏบิตัิ
ตามนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ และแนวทางการใช้
ขอ้มูลภายในของพ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวขอ้งอย่าง
เคร่งครดั 
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4 |กำรก ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบติัตำม
และกำรทบทวน 
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กำรก ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบติัตำมและกำรทบทวน 

บรษิทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนที่
จะต้องรบัทราบ ศกึษาท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืหลกัการก ากบัดูแลกจิการและ
จรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครดั มใิช่การปฏิบตัิตามสมคัรใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตัิที่
ก าหนดขึน้ โดยตอ้งลงนามเพื่อยนืยนัว่าไดอ้่านคู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ 
แลว้ และยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีไ่ดร้ะบุไว้ 

ผูบ้รหิารทุกระดบัจะต้องดูแลรบัผดิชอบ และถอืเป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะด าเนินการใหผู้ใ้ต้บงัคบับัญชาของ
แต่ละหน่วยงานรบัทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามคู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิอย่างจรงิจงั 
หากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่กระท าการฝ่าฝืน หรือยินยอมให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาฝ่าฝืนคู่มือ
ดงักล่าว จะถูกพจิารณาลงโทษทางวนิัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลกิจา้ง การให้ชดเชยความเสยีหาย และโทษตาม
กฎหมาย 

การพจิารณาทบทวน เพื่อใหห้ลกัการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตาม
กฏหมาย กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ เสมอ  
คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารทบทวนคู่มอืหลกัการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิอย่างน้อย ปี
ละ 1 ครัง้ 

 
 


