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ใบลงนำมรบัทรำบและยึดปฏิบติัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน 

 
▪ ขา้พเจา้ไดร้บัคู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิแลว้ 

▪ ขา้พเจา้จะศกึษาและยดึถอืนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิและนโยบายการตอ่ตา้น
คอรร์ปัชนัเป็นหลกัปฏบิตัใินการด าเนินงานอย่างเคร่งครดั 
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สำรจำกประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
 

สืบเนื่องจากปัจจุบนั อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวมกีารแข่งขนักันในตลาดค่อนขา้งสูง 
ดงันัน้การที่จะคงความเป็นผูน้ าในตลาดผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิอย่างยัง่ยนื จงึต้องมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง
ในทุกๆ ดา้น  เพื่อใหพ้นักงานท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทางบรษิทัฯ ไดพ้ยายาม
เป็นอย่างยิง่ในการส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดบั ยดึแนวทางในการปฏบิตัแิละพฤตกิรรมอนัพงึประสงคใ์นการด าเนิน
ธุรกจิภายใตก้รอบของหลกัการก ากบัดแูลกจิการ คุณธรรม และจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน) จึงจัดท าคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกจิส าหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน เพื่อเป็นคู่มอืทีก่ าหนดแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ 
ส าหรบัการปฏบิตัตินใหถู้กตอ้ง ซึง่จะสามารถรกัษาหลกัการส าคญัในการด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย และค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ดงันัน้จงึขอใหทุ้กคนในองคก์รโปรดอ่านและท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ ค าแนะน าต่างๆ ในคู่มอืนี้ ซึ่งก าหนดขอบเขตขอ้ควรปฏบิตัใินการด าเนินงานส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกคน 
 
 
 
 

    นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ          นายจตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ 
         ประธานกรรมการ                     ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร         
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วิสยัทศัน์ เป้ำหมำย กลยทุธ ์และค่ำนิยมองคก์ร 
 
วิสยัทศัน์ 
กา้วสู่การเป็นผูน้ าตลาดผูใ้ชส้ปีกป้องพืน้ผวิ ในระดบัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยการเป็นผูน้ าผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร 
 
เป้ำหมำย 
จะเป็นผู้น าตลาดในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประสบ
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 หมายถงึ แนวปฏิบตัิทีด่ใีนการด าเนินธุรกจิที่ยึดมัน่ในอุดมการณ์ของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย 
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 หรอืสญัญาจา้งพเิศษกบั
บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
 
ผู้บริหำร หมายถงึ พนักงานของบรษิทัฯ ในระดบับรหิารซึ่งท าหน้าทีใ่นการก ากบัดูแล และน าพาใหอ้งค์กร ด าเนิน
ธุรกจิไปตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดต้ัง้ไว ้และสามารถใหคุ้ณใหโ้ทษกบัพนักงาน  
 
ตวัแทนผู้รบัมอบอ ำนำจ หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ใหก้ระท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดในนามของบรษิทัฯ 
 
คู่สญัญำ หมายถึง ผู้ที่ยอมเขา้ผูกพนัตนและมสีทิธ ิหน้าที่ ความรบัผดิชอบตามที่ปรากฏในสญัญาที่ได้ท าไว้กับ
บรษิทัฯ 
 
ผู้รบัเหมำ หมายถงึ คู่สญัญาทีท่ าสญัญาจา้งกบับรษิทัฯ ตามความหมายของกฎหมาย ซึ่งในบางธุรกจิของ บรษิทัฯ 
เรยีกว่า “คู่ธุรกจิ” 
 
ผู้เก่ียวข้องทำงธุรกิจ หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลใดกต็ามทีบ่รษิทัฯ มกีารตดิต่อสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็น
รฐับาล หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ องคก์รภาคเอกชน องคก์รเพื่อสาธารณกุศล เป็นตน้ 
 
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถงึ บุคคลทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ในดา้นต่าง ๆ  เช่น กรรมการบรษิทั พนักงาน ผูถ้อืหุน้ 
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 าความเขา้ใจเน้ือหาสาระของคู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิฉบบันี้ 

2) เรยีนรูเ้น้ือหาสาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน 

3) ทบทวนความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาสาระของจรรยาบรรณธุรกจิฉบบันี้อย่างสม ่าเสมอ 

4) ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบับุคคลอื่นทีต่อ้งปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ หรอือาจเกดิผลกระทบต่อ
บรษิทัฯ 

5) เมื่อมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถาม ใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา 

6) แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบเมื่อพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ธุรกจิ 

7) ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ กบัหน่วยงานหรอืบุคคลทีบ่รษิทัฯ ไดม้อบหมาย 

8) ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นผูน้ าในการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 
ตลอดจนส่งเสรมิสภาพแวดลอ้มในการท างานใหพ้นักงานและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจว่าการปฏบิตัติาม
เป็นสิง่ทีถู่กตอ้งและตอ้งปฏบิตั ิ
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นโยบำยกำรรบัเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต (Whistle Blowing Policy) 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดวธิกีารในการแจง้เบาะแสทีเ่ป็นความลบั เพื่อใหพ้นักงานและบุคคลภายนอกทีพ่บเหน็หรอืมี
ความกงัวลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการกระท าความผดิ พฤติกรรมผดิปกติ หรอืการละเมดิสทิธทิีเ่กิดขึ้นภายในกลุ่มบรษิทั 
หรอืประสงคท์ีจ่ะเสนอแนวความคดิต่างๆ ต่อกลุ่มบรษิทั สามารถด าเนินการไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

ขอบเขตกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 

เหตุการณ์ทีอ่าจน าไปสู่การใชก้ลไกนี้อาจครอบคลุมการประพฤตอินัมชิอบในรปูแบบต่างๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเฉพาะเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

• การกระท าความผดิทางอาญาหรอืการยุยงใหก้ระท าความผดิ 
• การกระท าทีสุ่่มเสีย่งใดๆ ซึง่รวมถงึการทุจรติ การใหส้นิบน และการขูก่รรโชก 
• การไม่ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืแนวทางปฏบิตัใินดา้นกฎหมายหรอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการ 
• การกระท า ความประพฤต ิหรอืการละเวน้การกระท าในทางบญัช ีรายงาน บนัทกึรายการ และแนวทาง

ปฏบิตั ิและ/หรอืการรายงานทางการเงนิหรอืการควบคุมภายในทีม่พีริุธหรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรอื
แนวทางการปฏบิตัทิัว่ไป  

• เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรอืความปลอดภยัของบุคคลใด 
• เมื่อเกดิเหตุการณ์ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม 
• การกระท าทีเ่ป็นการกระท าผดิรา้ยแรง 
• การกระท าโดยเจตนาใหก้ลุ่มบรษิทั เสยีหายหรอืเสยีประโยชน์ หรอืกระทบต่อชื่อเสยีงของกลุ่มบรษิทั 
• กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขหรอืด าเนินการตามขัน้ตอนอนัสมเหตุสมผลในการรายงานเรื่องที่อาจท าใหเ้กดิ

ค่าใชจ้่ายหรอืความเสยีหายรา้ยแรงต่อกลุ่มบรษิทัโดยไม่อาจหลกีเลีย่งได้ 
• การปิดบงัการกระท าความผดิประเภทต่างๆ ขา้งตน้โดยเจตนา 

ช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 

เมื่อพบเหน็หรอืทราบเบาะแส การฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั หลกัการก ากบัดแูล
กจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายหรอืระเบยีบของบงัคบัของกลุ่มบรษิทั รวมถงึการกระท าทีอ่าจส่อถงึการทุจรติของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิทั ผูร้อ้งเรยีนสามารถแจง้เรื่องผ่านช่องทางในการรอ้งเรยีนและการแจง้การ
เบาะแสการทุจรติ ส่วนในกรณีพนักงานหากพบเหน็เหตุการณ์ดงักล่าว ควรสอบถามหรอืปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาก่อนเป็น
อนัดบัแรก และหากไม่แน่ใจหรอืไม่สะดวกใจทีจ่ะท าเช่นนัน้ ใหแ้จง้เรื่องผ่านช่องทางในการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส
การทุจรติ 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) 
 31/2 หมู่ที ่3 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 



    
 

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

คู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ หน้า 10 
 

 

➢ ช่องทำงท่ี 3: หน้า Website ของบรษิทั www.toagroup.com หรอื 
https://investor.toagroup.com/th/whistle-blowing    

 
 

 
 
กระบวนกำรรบัเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสกำรทุจริต 

ผูร้บัแจง้เบาะแสตามทีก่ล่าวไวใ้นขอ้ 2 ต้องส่งเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการทุจรติมายงัฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เพื่อใหฝ่้ายตรวจสอบภายในด าเนินการประสานงานรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสเพื่อพจิารณา
ความเพยีงพอของขอ้มลูเบือ้งตน้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเมื่อไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนแลว้สามารถพจิารณาด าเนินการตาม
ความเหมาะสม หรอืส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวขอ้งภายใน 3 วนัท าการโดยพจิารณาในการด าเนินการตามประเด็นการ
รอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแส เพื่อด าเนินการสบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิพรอ้มทัง้ตดิตามความคบืหน้าเพื่อใหม้ัน่ใจว่าไดม้กีาร
ด าเนินการทีเ่หมาะสม โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 
1) การกระท าทีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบของรฐั นโยบาย และระเบยีบวธิปีฏบิตัดิา้นบุคคลให้

น าส่งผูบ้รหิารสงูสุดสายงานทรพัยากรบุคคล 

http://www.toagroup.com/
https://investor.toagroup.com/th/whistle-blowing
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2) การกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบ

ขอ้บงัคบัของกลุ่มบรษิทั ใหน้ าส่งเลขานุการบรษิทั 

3) การกระท าทีเ่กี่ยวกบัการละเวน้การกระท าในทางบญัช ีรายงาน บนัทกึรายการ และแนวทางปฏบิตั ิและ/หรอืการ

รายงานทางการเงนิหรอืการควบคุมภายในทีม่พีริุธหรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรอืแนวทางการปฏบิตัทิัว่ไป  ให้

น าส่งผูบ้รหิารสงูสุดสายงานการเงนิและบญัช ี

4) การกระท าที่อาจส่อถึงการทุจรติ การแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น 

เช่น การยกัยอกทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชนั การฉ้อโกง เป็นตน้ ใหน้ าส่งผูบ้รหิารสงูสุดของสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5) ในกรณีทีข่อ้รอ้งเรยีนเป็นเรื่องทีซ่บัซ้อนหรอืเกี่ยวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน หรอืเรื่องทีอ่าจมปีระเดน็เรื่องความเป็น

อสิระ ใหน้ าส่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ (Investigation Committee) 

เพื่อด าเนินการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว 

 
ทัง้นี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในตอ้งจดัท าบนัทกึและตดิตามความคบืหน้าของการด าเนินการเป็นระยะ  และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณารบัทราบและก าหนดแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

ระยะเวลำกำรสอบสวน 

การสอบสวนจะเริ่มด าเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถท า ได้ โดยค านึงถึงลักษณะความร้ายแรงของข้อ
กล่าวหา/ขอ้รอ้งเรยีน และจะด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเพื่อทีจ่ะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอยีดของการ
สอบสวน การตรวจสอบขัน้ต้นจะค้นหาขอ้สรุปของการไต่สวน และจะด าเนินการภายใน 14 วนัท าการ นับจากวนัทีส่่ง
เรื่องให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องพร้อมลงนาม หรือมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิตามทีร่ะบุในขอ้ 3  

ขัน้ตอนกำรสอบสวน 

การสอบสวนการกระท าผดิและการทุจรติ ตอ้งด าเนินการดว้ยความเทีย่งธรรมและปราศจากอคตใิดๆ เพื่อใหไ้ด้
ทราบขอ้เทจ็จรงิ หรอืพสิูจน์เรื่องทีร่อ้งเรยีนว่าผูท้ีถู่กกล่าวหาไดก้ระท าผดิหรอืการทุจรติหรอืไม่ และต้องดูแลรกัษา
ผลประโยชน์และชื่อเสยีงของผูถู้กกล่าวหา  

ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้าฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืกรณีแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิตามทีร่ะบุในขอ้ 3  มี
หน้าทีร่บัผดิชอบในการประเมนิและตรวจสอบขอ้มูลทีไ่ดร้บัในเบื้องต้น สอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิร่วมกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง และสามารถด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ขอ้มลู E-mail ตลอดจนขอ้มลูอื่นใดของบรษิทัฯ หรอืทีบ่รษิทัฯ มี
ความเกีย่วขอ้งและสอบถามขอ้มลูกบัผูใ้หข้อ้มลูได ้โดยตอ้งจดัท ารายงานสรุปภายใน 30 วนัท าการ 

เมื่อสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิและตรวจสอบขอ้มูล และพบว่าขอ้มูลทีไ่ดร้บัมมีูลขอ้เทจ็จรงิว่าอาจมกีารกระท าผดิ
หรือการทุจริต ให้ผู้บริหารหรือหวัหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการเสนอ
ผูบ้รหิารระดบัสูงหรอืผูม้อี านาจของบรษิทัฯ เพื่อด าเนินการลงโทษทางวนิัย หรอืลงโทษตามระเบยีบของกลุ่มบรษิทั 
และแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยงัฝ่ายตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการ เพื่อบนัทึกข้อมูลและแจ้งผลการ
ด าเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 
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กำรรำยงำนขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็และบทลงโทษ 

ผูใ้ดกระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ไม่ปฏบิตัติามนโยบายนี้ รวมทัง้มพีฤตกิรรมกลัน่แกล้ง ข่มขู่ ลงโทษ
ทางวนิัย หรอืเลอืกปฏิบตัิด้วยวธิกีารอนัไม่ชอบธรรมมาจากการร้องเรยีนของผูแ้จ้งเบาะแส หรอืผู้ร้องเรยีน หรอื
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องร้องเรยีนตามนโยบายนี้ รวมถงึในกรณีทีไ่ดม้กีารพสิูจน์แล้วว่าการร้องเรยีนหรอืการแจง้
เบาะแสนัน้เป็นเทจ็ อนัเนื่องมาจากเจตนาบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืเป็นการกล่าวรา้ยต่อผู้อื่นใหถ้อืว่าผูน้ัน้กระท าผดิ
วนิัย และตอ้งรบัผดิชอบชดใช ้ความเสยีหายแก่กลุ่มบรษิทั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว ตลอดจน
อาจตอ้งรบัผดิในทางกฎหมายต่อไปดว้ย 

กำรรกัษำข้อมูลเป็นควำมลบัและกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริต 

นโยบายนี้จดัท าขึน้เพื่อใหผู้ร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบาะแสมัน่ใจไดว้่าขอ้รอ้งเรยีนของตนจะไดร้บัการตอบสนอง
อย่างจริงจงั และจะไม่ได้รบัความเดือดร้อนอนัเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสโดยสุจรติ 
อย่างไรก็ตาม พนักงาน ผู้ร้องเรยีน หรอืผู้แจ้งเบาะแสควรรวบรวมขอ้มูลด้วยความระมดัระวงัและค านึงถึงความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูทีเ่ปิดเผย 

ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบาะแสสามารถใหข้อ้มลูโดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวัตนได ้และกลุ่มบรษิทั จะไม่เปิดเผยตวัตน
ของผูแ้จง้เบาะแสรวมถงึพยานบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งและจะเกบ็ไวเ้ป็นความลบัตลอดระยะเวลาการสอบสวน อน่ึง บุคคล
ผู้ได้รับทราบข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือที่
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีนใหเ้ป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหาย
แก่ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบาะแส แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่กรณีทีม่คีวามจ าเป็นในขัน้ตอน
การด าเนินงานตามระเบียบของกลุ่มบริษัท หรือตามที่กฎหมายก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูลออกไป
เปิดเผย กลุ่มบรษิทัจะด าเนินการลงโทษทางวนิัย และ/หรอืด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณี 

นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัจะไม่ยอมใหม้กีารกระท าใดๆ อนัเป็นการตอบโต้พนักงานทีร่อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแส 
และจะด าเนินการทางวนิัยต่อบุคคลทีพ่บว่าไดก้ระท าการตอบโต้ดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการตามขัน้ตอนที่
เหมาะสมเพื่อป้องกนัมใิหส้ภาพแวดล้อมในการท างานและ/หรอืความสมัพนัธด์า้นการท างานของพนักงานทีแ่สดงตน
และแจ้งเบาะแสเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัโดยรวมไดร้บัผลกระทบ  ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็น
ธรรมต่อผู้แจง้เบาะแส หรอืผู้ร้องเรยีน ไม่ว่าจะโดยการข่มขู่ เปลี่ยนต าแหน่ง ลกัษณะงาน สถานที่ท า งาน พกังาน 
เลกิจา้ง ใหม้ผีลต่อการประเมนิการปฏบิตังิาน หรอืกระท าการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้
แจง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
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หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ซึง่ได้
น าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนรวมทัง้กฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ มาปรบัปรุง
เพิม่เตมิใหค้รอบคลุมแนวคดิหรอืปัจจยัทีเ่ปลี่ยนแปลงไปและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการจดัท า  เพื่อใหม้ี
การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ซื่อสตัย์ สุจรติ ปราศจากการทุจรติคอร์รปัชนั โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
สร้างความเชื่อมัน่ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สงัคม ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น 
รวมทัง้ส่งเสรมิความเจรญิกา้วหน้าและการเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื 

 ทัง้นี้ นโยบายก ากบัดแูลกจิการนี้ไดก้ าหนดหลกัปฏบิตัแิก่คณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าสูงสุดขององคก์ร
ถอืปฏบิตัอิย่างเหมาะสม และถอืเป็นภาระหน้าที่ส าคญัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ทีม่หีน้าทีต่้อง
ปฏบิตั ิโดยมหีลกัปฏบิตั ิ8 ขอ้ ดงันี้ 

หลกัปฏิบติั 1 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัในฐำนะผู้น ำ
องคก์รท่ีสร้ำงคณุค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน 

 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัในการตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าองค์กร เพื่อ
ดูแลรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้และผู้มส่ีวนได้เสยี  โดยก าหนดยุทธศาสตร์และทศิทางการด าเนินธุรกิจทัง้ใน
ปัจจุบนัและในระยะยาว ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่าง
โปร่งใส เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหอ้งคก์รสู่ความยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 1.1    คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรก ำหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพื่อให้กรรมกำร
บริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกนั โดยจดัให้มีกำรทบทวนทุกปี และก ำหนด
แนวปฏิบติัของกำรมีส่วนร่วม     

หลกัปฏิบติั 1.2   คณะกรรมกำรบริษทัมีหน้ำท่ีก ำกบัดแูลกำรสร้ำงคณุค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน โดย
น ำไปสู่ผล (governance outcome) ดงัต่อไปนี้ 

1. สามารถแข่งขนัได้ และมีผลประกอบการที่ดโีดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 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  คณะกรรมกำรบริษทัมีหน้ำท่ีดแูลให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรปฏิบติัหน้ำท่ีด้วย
ควำมรบัผิดชอบ ระมดัระวงั (duty of care) และซ่ือสตัยส์ุจริต (duty of loyalty) และดูแลให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ก ากบัดูแลให้กรรมการและผู้บรหิารปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจริต
ตามทีก่ฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
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1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมดัระวัง (duty of care) ภายใต้ต าแหน่งที่ด ารงอยู่ ขอบเขตความ
รบัผดิชอบ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ ดงันี้ 

1.1.1 ตดัสนิใจดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ เป็น
ส 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 ากบัดูแลใหม้รีะบบหรอืกลไกอย่างเพยีงพอเพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบาย และกระบวนการอนุมตัทิีส่ าคญั เช่น การลงทุน การท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติัท่ี 1.4  คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเข้ำใจขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของตน และ
ก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและฝ่ำยจดักำรอยำ่ง
ชดัเจน และติดตำมดแูลให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและฝ่ำยจดักำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมท่ีได้รบัมอบหมำย 

1. คณะกรรมการบริษัทได้จดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเพื่อใชอ้า้งองิการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ โดย
มกีารทบทวนกฎบตัรเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

2. คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเขา้ใจขอบเขตหน้าทีข่องตน ทัง้เรื่องทีค่ณะกรรมการบรษิัทควรดูแลใหม้ี
การด าเนินการ เรื่องทีด่ าเนินการร่วมกบัฝ่ายจดัการ และเรื่องทีค่ณะกรรมการบรษิทัไม่ควรด าเนินการ 
โดยมกีารมอบหมายอ านาจการจดัการใหแ้ก่ฝ่ายจดัการอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมกีารตดิตาม
ดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายจดัการตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

หลกัปฏิบติั 2  ก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรท่ีเป็นไปเพ่ือควำม
ยัง่ยืน  

 หลกัปฏิบติั 2.1 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดหรือดูแลให้วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 
(objectives) เป็นไปเพื่อควำมยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยท่ีสอดคล้องกบักำรสร้ำงคุณค่ำให้
ทัง้กิจกำร ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวม 

หลกัปฏิบติั  2.2 คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดูแลให้มัน่ใจว่ำ วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจนกล
ยุทธ์ในระยะเวลำปำนกลำง และ/หรือ ประจ ำปีของกิจกำรสอดคล้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลกัของกิจกำร โดยมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภยั 
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1. ก ากับดูแลให้มีการจดัท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปี และกลยุทธ์ส าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ที่
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ โดยค านึงถึงปัจจยัแวดล้อมของธุรกจิ โอกาส
และความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิ และสนับสนุนใหม้กีารทวบทวนกลยุทธอ์ย่างสม ่าเสมอ 

2. ก ากบัดแูลใหม้กีารวเิคราะหปั์จจยัความเสีย่งทีอ่าจกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีตลอดสาย value chain โดยมี
วธิกีาร กระบวนการและช่องทางสื่อสารกบัผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยี โดยระบุผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและประเด็นหรือความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสีย เพื่อน าเรื่องหรอืผลกระทบที่
ส าคญัทีจ่ะเป็นการสรา้งคุณค่าร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีมาด าเนินการใหเ้กดิผล 

3. ก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีผ่านการก าหนดกลยุทธ์ของ
บรษิทัฯ 

4. ก าหนดเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิซึง่สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ
และศกัยภาพกจิการ โดยตะหนักถงึความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจน าไปสู่การกระท าผดิกฎหมาย
หรอืขาดจรยิธรรม 

5. ส่งเสรมิใหม้กีารถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธแ์ละแผนงานทัว่ทัง้องคก์ร 

6. ก ากบัดูแลการจดัสรรทรพัยากร การควบคุมการด าเนินงานทีเ่หมาะสม และการติดตามการด าเนินการ
ตามกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทัท่ีมีประสิทธิผล     

 หลกัปฏิบติั 3.1 คณะกรรมกำรบริษทัรบัผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร  ทัง้
ในเร่ืองขนำด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองค์กรสู่
วตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัท่ีก ำหนดไว้     

1. ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมคีุณสมบตัหิลากหลายในดา้นทกัษะ ประสบการณ์  ความสามารถและ
คุณลกัษณะเฉพาะด้านตลอดจนเพศและอายุ ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
บริษัทฯ โดยมีการจดัท าตารางองค์ประกอบความรู้ความช านาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) 
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าคณะกรรมการบรษิทัโดยรวมมคีุณสมบตัเิหมาะสม สามารถเขา้ใจและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีได ้

2. ก าหนดจ านวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการทีไ่ม่
เป็นผูบ้รหิารเพื่อใหค้วามเหน็การท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอสิระ และมจี านวนกรรมการอสิระซึ่งมี
คุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ดแูลใหก้รรมการอสิระสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการ
ทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

3. เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั และขอ้มลูประวตักิรรมการ สดัส่วน
การถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง และการด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในรายงานประจ าปี 
และ website ของบรษิทัฯ 
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หลกัปฏิบติั  3.2 คณะกรรมกำรบริษัทควรเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลให้
มัน่ใจว่ำองค์ประกอบและกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษทัเอื้อต่อกำรใช้ดุลพินิจในกำรตดัสินใจ
อย่ำงมีอิสระ  

1. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ จะก าหนดให้มีกรรมการอิสระ 1 ท่านร่วมพิจารณา
ก าหนดวาระการประชุม 

2. แยกต าแหน่งประธานกรรมการออกจากต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และมกีารแบ่งแยกหน้าทีอ่ย่าง
ชดัเจน 

3. ก าหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระควรด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  มีความเป็นอิสระอย่าง
แทจ้รงิ 

4. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพจิารณาเรื่องส าคญัหรือประเด็นเฉพาะเรื่องอย่างละเอียด
รอบคอบ และเสนอแนวทางพจิารณาใหค้ณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 

5. ก ากบัดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุด จ านวนครัง้ของการประชุมและ
จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  

หลกัปฏิบติั  3.3 คณะกรรมกำรบริษทัควรก ำกบัดแูลให้กำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำร
ท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมกำรท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัองคป์ระกอบท่ีก ำหนดไว้ 

1. คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนซึ่งสมาชกิส่วนใหญ่และ
ประธานเป็นกรรมการอสิระ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาบุคคลเขา้เป็น
กรรมการ และน าเสนอบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบ เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้เขา้เป็นกรรมการ ในกรณีทีเ่สนอชื่อกรรมการรายเดมิใหด้ ารงต าแหน่งตอ่
จะตอ้งมกีารพจิารณาผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย  

3. หากคณะกรรมการแต่งตัง้ใหบุ้คคลใดเป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะ
มกีารเปิดเผยขอ้มูลที่ปรึกษาไว้ในรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรอืไม่มคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

แนวปฏิบติั 

คณะกรรมการไดอ้นุมตักิฎบตัร/บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
ชุดย่อย ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

คณะกรรมกำรบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย
กรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั
ฯ มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ ระมดัระวงั รอบคอบ มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ 
ค านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ มคีวามเป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย  โดยดูแล
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ให้บรษิัทฯ มรีะบบงานที่ให้ความเชื่อมัน่ได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของ บรษิัทฯ ได้ด าเนินไปในลกัษณะที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและมจีรยิธรรม 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

1. คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร โดยมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและมจี านวนกรรมการ
อสิระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

2. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิใช่บุคคลเดียวกัน และมีการก าหนดหน้าที่ความ
รบัผดิชอบอย่างชดัเจนแยกจากกนั 

3. ในกรณีทีผู่ท้ ีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอสิระ คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการ
อสิระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีนอกจากนี้ ในการอนุมตัใินวาระทีก่รรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระมส่ีวนไดเ้สยีจะตอ้ง
มกีรรมการอสิระอย่างน้อย 2 ท่าน เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง 

4. คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิัท เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บรษิทั รวมถงึการประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และส่งเสรมิใหเ้ลขานุการบรษิทั
ไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการ
บรษิทั 

5. โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ต้องมคีวามหลากหลายทัง้เพศ อายุ ประสบการณ์ ทกัษะวชิาชพีและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งจ าเป็นต่อปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการซึ่งจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย และสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืในระยะยาว ไดแ้ก่ ความรูท้างบญัชแีละ
การเงนิ การบรหิารจดัการองค์กรและทรพัยากรบุคคล การบรหิารความเสี่ยง การจดัการในภาวะวกิฤติ 
ความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯ การตลาดระหว่างประเทศ การก าหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธ ์ความรูค้วาม
ช านาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เป็นต่อบรษิัทในระยะ 3-5 ปีขา้งหน้า ทัง้นี้ ต้องมสีดัส่วนกรรมการที่มคีวามรู้
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมหรอืธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างน้อย 3 ท่าน โดย 1 ใน 3 ท่านต้องเป็นกรรมการทีไ่ม่ได้
เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการทีม่คีวามรูท้างดา้นบญัชกีารเงนิอย่างน้อย 1 ท่าน 

2. คณุสมบติัของกรรมกำร 

1) คณะกรรมการบรษิัทมคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึ ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิซึ่งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชพี ทัง้ดา้นธุรกจิ บญัชแีละการเงนิ 
ซึง่เกีย่วขอ้งและสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ    

3) สามารถใชดุ้ลยพนิิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มทีม่ผีลประโยชน์อื่นใด ทัง้นี้ 
กรรมการทุกท่านมหีน้าทีต่้องแจง้ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ทราบ
เป็นหนังสอืโดยทนัท ีหากกรรมการมกีารประกอบธุรกิจหรอืเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผู้บรหิารใน
บรษิทัอื่น 
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4) สามารถอุทศิเวลาใหก้บับรษิทัฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอและเอาใจใส่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบของ
ตน 

5) กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกที่
บรษิทัฯ ใชบ้รกิารอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

6) กรรมการควรด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั เพื่อใหก้รรมการสามารถปฏบิตัหิน้าที่
ในฐานะกรรมการบริษัทอย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้อย่าง
เพยีงพอ  

3. คณุสมบติัของกรรมกำรอิสระ 

1) กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ทุกท่านมคีุณสมบตัติามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ 
ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  ไดแ้ก่ 

▪ ถือหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมการรายนัน้ ๆ ดว้ย 

▪ ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดือนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

▪ ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

▪ ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอื ผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ
กบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการค้าทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเกี่ยวกับสินทรพัย์หรือบริการ หรือการให้หรือรบัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึ
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวน
ใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
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โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่
มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

▪ ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

▪ ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่นีัย ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

▪ ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

▪ ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักิจการ
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

▪ ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

▪ ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ และ 

▪ ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับ เดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบยีน 

2) มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ และไม่มกีรรมการอิสระท่านใดด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยมากกว่า 5 บรษิทั 

3) กรรมการอิสระควรมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก ทัง้นี้เพื่อใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ มคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ 

4. กำรแต่งตัง้และกำรพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 

1) กำรสรรหำกรรมกำร 

▪ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณากรอบการสรรหาโดยพิจารณาถึงความ
หลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการ (Board Diversity)  โดยจดัท า Board Skills Matrix เพื่อก าหนด
คุณสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งสรรหาใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และท าการ
สรรหาและคดัเลอืกผูท้รงคุณวุฒทิีส่มควรไดร้บัการเสนอเชื่อเพื่อเป็นกรรมการ โดยพจิารณาจากความ
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เหมาะสมของคุณสมบตั ิทกัษะความรู ้ประสบการณ์ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยอาจ
พจิารณาใชท้ีป่รกึษา (Professional Search Firm) หรอืฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหา
กรรมการตามความจ าเป็นและสมควร 

▪ บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมโีอกาสเสนอชื่อและส่งประวตัผิู้ที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการผ่านทาง website ของบรษิทัฯ www.toagroup.com หรอืทางอเีมลของเลขานุการ
บรษิัท companysecretary@toagroup.com พร้อมกบัเปิดเผยขัน้ตอนและจดัเตรยีมแบบฟอร์มในการ
เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการทาง website ของบรษิัทฯ ทัง้นี้บุคคลทีถู่ก
เสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องส่งหนังสือยืนยนัการเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 
ธนัวาคม ของทุกปี โดยฝ่ายเลขานุการบรษิัทจะท าการรวบรวมขอ้มูลเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเพื่อพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 

▪ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อและประวตัผิูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม พรอ้มทัง้
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

2) กำรแต่งตัง้กรรมกำร 

▪ กำรเลือกต้งักรรมกำรโดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและ/หรอืการเลอืกตัง้กรรมการเพิม่เตมิ 
(กรรมการใหม่) จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ คอื 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนน
เสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าด 

▪ กำรเลือกตัง้กรรมกำรท่ีว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ  

ใหก้รรมการเลอืกบุคคลหนึ่งซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน
จ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบรษิัทคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดย
บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการที่
ตนเขา้มาแทน โดยมติของคณะกรรมการบรษิัทในการเลอืกบุคคลเขา้เป็นกรรมการดงักล่าว จะต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 
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3) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่ง  

กรรมการของบรษิทัฯ มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ 
ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทัง้หมดออกจากต าแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจ านวน
กรรมการทัง้หมดออกเป็นสาม (3) ส่วนเท่ากนัได้ ใหก้รรมการทีอ่อกมจี านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีกไ็ด้  

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก (โดยมผีลตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจดหมายลาออก) 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของ
กฎหมาย หรอืตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ  

(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่า
กึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

5. ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 

1) ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยสุ์จรติ 

2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิ จ 
นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามที่
คณะกรรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการจดัท า 

3) ก ากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ฝ่ายจดัการ 
หรอืบุคคลใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีด่งักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ทางธุรกจิ 
ทศิทางของธุรกจิ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน และงบประมาณทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัก าหนด 

4) ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของบรษิทัฯ  

5) ด าเนินการให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยน าระบบงานบญัชทีี่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการ
ประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่างสม ่าเสมอ 

6) จดัใหม้กีารท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ และลงลายมอืชื่อเพื่อรบัรองงบ
การเงนิดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

7) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณา
อนุมตั ิ
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8) จดัใหม้นีโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหค้วามเหน็ชอบ
ต่อนโยบายดงักล่าว ตลอดจนส่งเสรมิการปรบัใช้นโยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธภิาพ เพื่อรกัษาและคงไว้ซึ่ง
มาตรฐานระดบัสูงของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนบรษิทัฯ และเชื่อมัน่ไดว้่าบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวน
เกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม โดยมกีารทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9) จดัใหม้หีลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิตามหลกัความซื่อสตัย์สุจรติ หลกัความโปร่งใส หลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ด ีและจรยิธรรมทางสงัคมทีด่ี ซึ่งได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท และก าหนดให้กรรมการ 
ผู้บรหิาร พนักงาน ปฏิบตัิตามโดยเคร่งครดั รวมทัง้ได้ประชาสมัพนัธ์ทัว่ทัง้องค์กรให้เป็นที่เขา้ใจผ่านระบบ
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้ไดต้ดิบอร์ดประชาสมัพนัธ์  อกีทัง้ยงัได้จดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิานและการ
ด าเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบตัิงาน การด าเนินการภายในองค์กร 
และการตดิตามการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณดงักล่าว 

10) คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้กีารบรหิารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งเป็นผูก้ าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง และน าเสนอนโยบายต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการเพื่อรบัทราบต่อไป โดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเป็นผู้ด าเนินการให้มกีารปฏิบตัิตาม
นโยบายและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ า และรายงานผลการปฎิบัติ งานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนัน้ควรมกีารทบทวน
ระบบหรือประเมนิประสิทธผิลของการจดัการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้และให้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี และในทุก ๆ ระยะเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถงึการใหค้วามส าคญักบั
สญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิัง้หลาย 

11) คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้นีโยบายการแจง้เบาะแส ส าหรบัผูท้ีป่ระสงค์จะแจง้เบาะแสหรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีผ่าน 
website หรอืรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั โดยช่องทางในการแจง้เบาะแส
อาจก าหนดให้ผ่านหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ/หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
เพื่อให้รายงานต่อกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม
กระบวนการทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้และมแีนวทางการด าเนินการทีช่ดัเจนเมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแส และรายงาน
ต่อคณะกรรมการ 

12) พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมถงึ ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ด ารงต าแหน่ง 
ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

13) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการชุดย่อย
อื่นใด และก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวเพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการบรษิทั และพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนรวมส าหรบักรรมการชุดย่อยตามงบประมาณทีเ่สนอโดย
ฝ่ายบรหิาร (ไม่เกนิกว่าจ านวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้) 

14) พิจารณาแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จดัการส านักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
เลขานุการบรษิัท รวมทัง้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร รองกรรมการผู้จดัการ
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ส านักงานประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และพจิารณาก าหนดวงเงนิรวมส าหรบัโบนัสประจ าปีของพนักงานและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

15) พจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุน การด าเนินงานต่างๆ การกู้ยมืหรอืการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนั
การเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ ้าประกนั เพื่อการประกอบธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ บรษิทัย่อย รวมทัง้บรษิทั
ในเครือ โดยไม่จ ากัดวงเงนิ ภายใต้ขอ้บงัคบั ระเบียบของบริษัทฯ รวมทัง้กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

16) พจิารณาเรื่องความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยพจิารณาอนุมตัิการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั
ระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) รวมทัง้กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และพจิารณาอนุมตัหิลกัการเกี่ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ที่
มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปในการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย กบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอื
บุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินการใหฝ่้ายจดัการมอี านาจด าเนินการธุรกรรมดงักล่าว
ภายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยรายการดงักล่าวจะตอ้งผ่านการพจิารณา
ให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัลกัษณะและขนาดของรายการตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ทัง้นี้ กรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ท่านใดทีม่ส่ีวนไดเ้สยี หรอืมส่ีวนเกีย่วขอ้งจะไมเ่ขา้ร่วมในกระบวนการ
ตดัสนิใจรายการดงักล่าว 

17) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากับดูแลการเ ปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามคีวามถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส มคีวามน่าเชื่อถอื สอดคล้องกบันโยบายการเปิดเผย
ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

18) แต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมในจ านวนอย่างน้อยตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น และมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รบัการ
แต่งตัง้ไว้อย่างชดัเจน ซึ่งรวมถึงการก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลพนิิจที่ชดัเจนให้การออกเสียงในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในเรื่องส าคัญซึ่งจะต้องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท า
รายการต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน การท า
รายการระหว่างกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

19) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

20) พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ  

21) ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอก หากมคีวามจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

22) ดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

23) จดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชี
ของบรษิทัฯ  

24) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยทุกๆ สามเดอืน 
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25) จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัท และรบัผดิชอบในการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงินของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเพื่อแสดงถงึฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในรอบปีที่
ผ่านมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

26) ประเมนิผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมนิผลการท างานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพจิารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุง
การปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ ได ้  

27) ก ากบัและดูแลการบรหิารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ต่างๆ ของบริษัทฯ กฎหมายหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่
ส าคญั เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เพยีงพอและเหมาะสม 

28) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ (3) คณะกรรมการบรหิาร เพื่อท าหน้าทีส่นับสนุนการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการบรษิัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวจะมหีน้าที่รบัผดิชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ที่มี
ความส าคญัเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผู้ใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้สมาชกิคณะกรรมการชุด
ย่อย การออกกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อก าหนดระเบยีบต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง องค์ประกอบของคณะกรรมการชุด
ย่อย หรอืการก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการชุด
ย่อยดงักล่าว ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควร โดยในแต่ละปีคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาทบทวนกฎ
บตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ   

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการที่ดเีพื่อช่วยงานของคณะกรรมการ
บรษิัทในการปฏิบตัิหน้าที่รบัผดิชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบญัช ีระบบตรวจสอบ 
ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

1.1  องคป์ระกอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการ
อสิระซึ่งสามารถใช้ดุลพนิิจของตนอย่างเป็นอสิระ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่ าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และสามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจ าเป็นต้องมีในการท าหน้าที่
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมคีวามรู้ความช านาญทางการบญัชหีรอืการจดัการดา้น
การเงนิทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

1.2  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

   คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้หรอืตามวาระการเป็น
กรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้อีกก็ได้ตามที่
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คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุน้แต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีก่ฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนดภายใน 
3 เดอืนนับจากวนัทีจ่ านวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่
ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีว่าระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพื่อใหด้ ารง
ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้าทีส่นับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การนัด
หมายการประชุม และงานอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

1.3 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.  สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอก และผู้บรหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการ
เงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอื
ตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่หน็ว่าเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ  

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ( internal control) และระบบตรวจสอบภายใน ( internal 
audit) ทีเ่หมาะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ  

3. พจิารณาความเป็นอิสระในการปฏบิตัิหน้าทีเ่ป็นผู้รบัผดิชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพ
ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่น
ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน  

4. มอี านาจเขา้ถงึขอ้มลูไดทุ้กระดบัของบรษิทัฯ รวมถงึการเชญิผู้บรหิาร ฝ่ายจดัการ หวัหน้างาน พนักงาน 
หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงขอ้มูล รวมทัง้จดัส่งและใหข้อ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้ง ภายใต้การ
ปฏบิตังิานตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

5. พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบงบประมาณประจ าปี อตัราก าลงั และทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการพิจารณาอนุมตัิการทบทวน
ปรบัเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มนีัยส าคญั รวมถึงก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในใหส้อดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตั ิและเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการ
ปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน และประเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี  

6. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทัฯ  

7. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ รวมถงึเลกิจา้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของ
ทรพัยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรที่
ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีาย
จดัการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 



    
 

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

คู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ หน้า 27 
 

 

8. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
มคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

9.  จดัท ารายงานผลการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่าง
น้อยดงัต่อไปนี้ 

(1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

(2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ 

(3) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าทีต่ามกฎบตัร 
(Charter) และ  

(8) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

10.  สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการบรหิารอย่างน้อย 1 คน อย่างน้อยไตรมาสละ 
1 ครัง้ รวมถงึประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

11. พบฝ่ายบรหิารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

12. สอบทานกระบวนการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนของบริษัท  ซึ่งกระบวนการ
ดงักล่าวด าเนินการโดยฝ่ายบรหิาร 

13. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างองิและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั
ของกจิการตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 

14. ทบทวนและเสนอใหแ้ก้ไขเพิม่เตมิกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบตามทีเ่หน็สมควรอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

15. ทบทวนผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาโดยจดัท ารายงานการปฏบิตังิานและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

16. จดัหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใด เพื่อใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน าตามขอบเขตงาน
ทีร่บัผดิชอบ ตามความเหมาะสมและจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 
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17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบตัขิองกรรมการอิสระ และกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืบทบญัญตัขิองกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2.1   องคป์ระกอบ 

1) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะประกอบดว้ยสมาชกิจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสมาชกิ
ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ (มากกว่า 50%) 

2) ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

2.2  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  

1) วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชกิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะมกี าหนด 3 ปี นับจาก
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

2) สมาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งใหม่
อกีไดต้ามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัอาจเหน็สมควร 

2.3 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1) พจิารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องของจ านวนและคุณสมบตัขิองกรรมการ
ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

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

3) พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทั และผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลทีม่ี
คุณสมบตัเิหมาะสม รวมถงึการเสนอชื่อบุคคลทีเ่กษียณอายุงานเพื่อกลบัเขา้รบัต าแหน่งดงักล่าวขา้งต้น 
เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

4) พจิารณาทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
บรษิทั และผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป 

5) ใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 

▪ การสรรหาผู้บริหารตัง้แต่ระดับรองกรรมการผู้จ ัดการขึ้นไป รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของผูบ้รหิารดงักล่าว    

▪ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาให้ความเห็นชอบ
น าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

▪ วงเงนิรวมส าหรบัโบนัสประจ าปีของพนักงานและผูบ้รหิารของบรษิทั 
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▪ การปรบัเงนิเดอืนประจ าปีของผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป 

▪ การก าหนดเป้าหมาย และตวัชีว้ดัประจ าปีของผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป 

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

7) พจิารณาแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรูก้รรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจธุรกจิ
ของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

8) การใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

9) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 

3. คณะกรรมกำรบริหำร 

   3.1   ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

(1) พจิารณาและจดัท านโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ 
และงบประมาณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยพจิารณาถงึปัจจยัทางธุรกจิอย่างเหมาะสม เพื่อน าเสนอ
และขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบรษิัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบรหิารจะ
พจิารณาทบทวนการใชง้บประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ  

(2) ก ากบัดูแล ตรวจสอบ และตดิตามการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ 
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และงบประมาณของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษา 
แนะน า การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

(3) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอี านาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ ลงทุนหรอื
ร่วมลงทุนกบับุคคล นิตบิุคคล หรอืองค์กรทางธุรกจิอื่นใด ในรูปแบบทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเพื่อ
ด าเนินกจิการตามวตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ ตลอดจนถงึการพจิารณาและอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุน
ดงักล่าว การเขา้ท านิตกิรรมสญัญา และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนแลว้เสรจ็ตาม
วงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้และ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

(4) ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั ้ง
ปัญหาหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

(5) ตรวจสอบและใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ และรายงานใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัทราบ 

(6) พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรอืความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัโครงการขอ้เสนอหรอืการเขา้
ท าธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึพจิารณาทางเลอืกในการระดมทุน เมื่อ
มีความจ าเป็น และเกินกว่าวงเงินที่ได้ก าหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ

(7) พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีกู้ยมืขอสนิเชื่อ จ าน า 
จ านอง ค ้าประกนัและการอื่น รวมถงึการซื้อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใดๆ ตามวตัถุประสงค์เพื่อ
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ประโยชน์ในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ตลอดจนถงึการเขา้ท านิตกิรรมสญัญา ยื่นค าขอ ค าเสนอ ตดิต่อ 
ท านิตกิรรมกบัส่วนราชการ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธติ่างๆ ของบรษิทัฯ และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้และ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง หรอื
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารมอี านาจอนุมตักิารลงทุนตามงบประมาณทีไ่ดร้บัการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิัทไม่เกิน 50,000,000 บาท และกรณีที่ไม่มงีบประมาณ และ/หรือ ไม่เป็นไปตาม
งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิารจะมอี านาจอนุมตัภิายใต้วงเงนิไม่
เกนิครัง้ละ 15,000,000 บาท  

(8) พจิารณาและอนุมตัริะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบรหิารงาน และการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หรอื
การด าเนินการใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทัฯ  

(9) แต่งตัง้ และ/หรอืมอบหมายใหก้รรมการบรหิาร หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคน กระท าการใดๆ ที่
อยู่ภายในขอบอ านาจของคณะกรรรมการบริหารและภายในระยะเวลา ตามที่คณะกรรมการบริหาร
เหน็สมควร โดยทีค่ณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิเพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได้ 

(10) ด าเนินการใหผู้บ้รหิาร ฝ่ายจดัการ หรอืพนักงานเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิาร หรอืจดัท าและให้
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะมกีารหารอืกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร 

(11) มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใดๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายหรอืตามนโยบายที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆ ไป 

(12) จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระเพื่อใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน า ตามความจ าเป็น 

(13) รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบถงึกจิการทีค่ณะกรรมการบรหิารด าเนินการภายใตข้อบเขต อ านาจ
และหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึเรื่องอื่นใดทีจ่ าเป็นและสมควรทีจ่ะตอ้งเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

(14) พิจารณาและอนุมัติคู่มือในการปฏิบัติงาน  และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพื่อให้การ
ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามขัน้ตอนอย่างมรีะบบ 

(15) พจิารณาอนุมตักิารด าเนินงานทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตามงบลงทุนหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บั
อนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทั โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นตารางอ านาจ
อนุมตัิที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีที่ได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการเขา้ท าสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 

บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

1. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของประธำนกรรมกำร 

(1) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่ง
หนังสอืนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั (5 วนัท าการ) ก่อนวนัประชุม  

(2) มบีทบาทในการก าหนดระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบัประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
เพื่อดูแลใหเ้รื่องส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ในกรณีทีผู่ท้ ีด่ ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการไม่ใช่กรรมการอสิระ คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการอสิระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพจิารณาก าหนด
วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
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(3) เป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และเป็นเสยีงชีข้าดในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

(4) มหีน้าทีค่วบคุมการประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ จดัสรรเวลาใหเ้พยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะน าเสนอขอ้มูล สนับสนุน
และเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถามและแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ ควบคุมประเดน็ในการอภปิราย และสรุป
มตใินทีป่ระชุม 

(5) ส่งเสรมิใหก้รรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตอ านาจ หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเช่น การงดออกเสยีงลงมตแิละการ
ออกจากหอ้งประชุม เมื่อมกีารพจิารณาระเบยีบวาระทีก่รรมการมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) ก ากับดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(7) สื่อสารขอ้มลูส าคญัต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ 

(8) สนับสนุนใหก้รรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อควบคุมการ
ประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมถงึการตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ 

(9) ดแูลใหม้ัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรมและการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี

(10) เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ 

2. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

1. ก าหนดวสิยัทศัน์ ทศิทางการด าเนินธุรกจิ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และ
แผนงบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามทีฝ่่ายจดัการน าเสนอ รวมทัง้ก าหนดโครงสรา้ง 
และอ านาจบรหิารงานแผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

2. สื่อสารวสิยัทศัน์ ทศิทางการด าเนินธุรกจิ นโยบาย กลยุทธข์องบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ใหผู้บ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ ใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนงานและบรหิารจดัการธุรกจิของแต่
ละหน่วยงาน 

3. ควบคุม ก ากบัดแูล และด าเนินการ และ/หรอืบรหิารงานทัว่ไปเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทัฯเป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และแผนงบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากกรรมการบรษิทั  รวมทัง้ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ และน ามาซึ่งผลประกอบการที่ได้ตัง้เป้าหมาย ทัง้ในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงิน และมใิช่
การเงนิ 

4. พจิารณาอนุมตัแิผนการปฏิบตัิการของแต่ละสายงานของบรษิทัฯ และพจิารณาอนุมตัคิ าขอจากสายงาน
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอ านาจสัง่การของสายงานนัน้ รวมถึงพิจารณาอนุมตัิการด าเนินงานที่เป็น
ธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ การเขา้ท าสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว รวมถงึรายจ่าย ต่าง ๆ 
ตามงบลงทุนหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีก่ าหนดไวใ้นตารางอ านาจ
อนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัจดัท ารายงาน แผนงาน
การด าเนินกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 
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5. มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ หลกัเกณฑ์ แนวทางปฏบิตั ิขอ้ก าหนด บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิาน
เป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 

6. เป็นผู้รบัมอบอ านาจของบรษิทัฯ ในการบรหิารกจิการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั มตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้น และ/หรอื มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร รวมถึงการ
ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดและมหีน้าทีร่ายงาน
ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการบรษิทั แลว้แต่กรณี 

7. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบตัิการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั  

8. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจดัการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม  และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั 

9. แสวงโอกาสทางธุรกจิและการลงทุนใหม่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อเพิม่
รายได ้ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

10. ดูแลเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการด้านทรพัยากรบุคคลของบรษิัทฯ ในภาพรวม  รวมถึงก าหนดกฎระเบยีบ 
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อก าหนด การแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การก าหนดเงินค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน โบนัส และการเลกิจา้งพนักงาน 

11. ก าหนดโครงสรา้งองค์กร รวมถงึการแต่งตัง้ การว่าจา้ง การโยกยา้ย การก าหนดเงนิค่าจา้ง ค่าตอบแทน 
โบนัส และการเลกิจา้งพนักงาน รวมทัง้พจิารณาแต่งตัง้ผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งในระดบัต ่ากว่ารองกรรมการ
ผูจ้ดัการลงมา 

12. อนุมตัิการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกบั
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

13. เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในการประชาสมัพนัธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของการสรา้ง
เครอืขา่ยความสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสากล  

14. สนับสนุนคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการจดัใหม้ชี่องทางในการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ 
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส และเป็นตัวแทนของบริษัทฯ  ในการ
ตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 

15. มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการบรษิทัย่อย และฝ่ายงานต่าง ๆ ในบรษิทัฯ 

16. มอบอ านาจหน้าทีใ่หพ้นักงานระดบับรหิารของบรษิทัฯ มอี านาจกระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืหลาย
เรื่อง ตามทีพ่จิารณาเหน็สมควร ตลอดจนมอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่น
ปฏบิตังิานเฉพาะบางอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใต้
ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจ และ/หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่
ทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรอืบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าที่บรหิารหรอืผูร้บัมอบอ านาจ
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จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหป้ระธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งก าหนด) อาจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตาม
นโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้และเป็นการอนุมตัิ
รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

17. ด าเนินการอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึง่
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎหมายหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและ
หลกัเกณฑ ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 หลกัปฏิบติั 3.4  กำรเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นอนุมติั คณะกรรมกำรบริษทัควรพิจำรณำให้
โครงสร้ำงและอตัรำค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกบัควำมรบัผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมกำรน ำพำองค์กร
ให้ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

แนวปฏิบติั 

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

1) บรษิทัฯ มนีโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการใหอ้ยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัิ
อยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าทีข่อบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability 
and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่และความรบัผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั
ค่าตอบแทนเพิม่ที่เหมาะสมด้วย ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขอความเหน็ชอบเพื่อน าเสนอทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัใินแต่ละปี 

2) ค่าตอบแทนของกรรมการมคีวามสอดคล้องกบักลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาวของบรษิทัฯ ประสบการณ์ 
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ โดยกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทน
กรรมการเพิม่ที่เหมาะสม อีกทัง้ค่าตอบแทนกรรมการควรเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
และอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม 

3) คณะกรรมการบรษิทัจะมกีารเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน รวมทัง้รูปแบบ
และจ านวนเงนิค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

2. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

1) จดัใหค้่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสูงเป็นไปตาม
หลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ โดยระดบั
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ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนจงูใจจะสอดคล้องกบัผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
แต่ละคนและตอ้งค านึงถงึผลประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บั 

2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยใช้บรรทดัฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบตัิงานทาง
การเงนิ ผลงานเกี่ยวกบัการปฏิบตัติามวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ในระยะยาว การพฒันาผู้บรหิาร ฯลฯ 
และเสนอผลประเมนิขา้งตน้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิและประธานกรรมการหรอื ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนควรเป็นผู้สื่อสารผลการพจิารณาใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 

หลกัปฏิบติั  3.5  คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบติั
หน้ำท่ีและจดัสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ 

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มมีาตรการที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้มในกจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้สามารถใชโ้อกาสหรอืขอ้มลูของบรษิัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและ
มกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบตามความเหมาะสม 

2. คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 

แนวปฏิบติั 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดแนวทางการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ดงันี้  

1. คณะกรรมกำรบริษทั 

1.1 จ านวนครัง้การประชุม 

▪ ขอ้บงัคบับรษิัทก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัจะต้องจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อ
ครัง้ ณ จงัหวดัทีเ่ป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืจงัหวดัใกล้เคยีง หรอื ณ สถานทีอ่ื่นใด 
โดยไดม้กีารก าหนดวนั เวลา และสถานทีเ่ป็นไปตามดุลยพนิิจของประธานกรรมการ และหากมี
ความจ าเป็น อาจจัดให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษได้  อย่างไรก็ตามเพื่อให้การประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอย่างสม ่าเสมอและมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมมากทีสุ่ด บรษิทัฯ จะ
ส่งหนังสอืเวยีนแจ้งตารางการประชุมคณะกรรมการบรษิัทของปีถดัไปให้กรรมการแต่ละท่าน
ทราบล่วงหน้าก่อนวนัสิน้ปีของแต่ละปี ซึง่จะก าหนดจ านวนครัง้การประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี 

▪ บรษิทัฯ จะจดัใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นเพื่อ
อภปิรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย และควร
แจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย 

1.2 วาระการประชุม 

ในการประชุมทุกครัง้ เลขานุการบรษิทั โดยการหารอืร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อน าเสนอต่อ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหร้่วมพจิารณาก าหนดวาระการประชุม เพื่อ
ก าหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และจะต้องจดัส่งเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการประชุมครัง้
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นัน้ๆ ไปยงักรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั (5 วนัท าการ) ก่อนวนัประชุม เพื่อให้
กรรมการมเีวลาพจิารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในวาระการประชุม หรอืร้องขอเอกสารประกอบการประชุม
เพิม่เตมิได ้อย่างไรกด็ ีหากมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละผลประโยชน์ของบรษิทัฯ อาจมกีาร
เรยีกประชุมดว้ยวธิอีื่นและมกีารจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยงักรรมการล่วงหน้าน้อยกว่าเจด็ 
(7) วนัได ้ 

1.3 การเรยีกประชุมคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืถา้กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปรอ้ง
ขอใหเ้รยีกประชุมคณะกรรรมการบรษิทัใหป้ระธานคณะกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสบิสี ่(14) 
วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ   

1.4 การเขา้ประชุม องคป์ระชุม และการออกเสยีง 

▪ ขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดใหใ้นการประชุมคณะกรรมการบรษิทัไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุม
แห่งเดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม แต่เพื่อใหก้รรมการบรษิทัได้มีส่วน
ร่วมในการพจิารณาและลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัฯ จงึก าหนดให ้ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั จะตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด (โดยจ านวนกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมให้นับรวมกรรมการที่มา
ประชุมทัง้หมด แต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีต่นมส่ีวนไดเ้สยี) 

▪ ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ในกรณีทีม่รีองประธานกรรมการอยู่ 
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม แต่ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่
ในทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในทีป่ระชุม 

▪ การออกเสยีงในการประชมุคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ หาก
กรรมการท่านใดมส่ีวนได้เสยีในวาระการประชุมเรื่องใด กรรมการท่านนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

▪ ประธานกรรมการจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพยีงพอ ทีฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและอภปิราย
ปัญหาส าคญัอย่างรอบคอบ และส่งเสรมิใหก้รรมการทุกคนใหค้วามสนใจกบัประเดน็ทีน่ าเขา้สู่ที่
ประชุม รวมทัง้ประเดน็การก ากบัดแูลกจิการ 

▪ คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหผู้บ้รหิารระดบัสูงทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาหรอืเรื่องทีน่ าสู่ทีป่ระชุม
โดยตรงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิ และเพื่อใหม้โีอกาสรูจ้กั
ผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อประกอบการพจิารณาแผนสบืทอดงานในอนาคต 

▪ คณะกรรมการบรษิทัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากฝ่ายจดัการและ
เลขานุการบรษิทั ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็นคณะกรรมการบรษิทัจะ
จดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาภายนอก โดยบรษิทัฯ จะถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 
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1.5   รายงานการประชุม 

ให้เลขานุการบรษิัทหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้บนัทึกการประชุม และ
น าส่งต่อคณะกรรมการบรษิทัภายใน 14 วนัภายหลงัจากวนัประชุม  

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2.1 จ านวนครัง้ประชุม 

▪ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจดัใหม้กีารประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

▪ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษได ้หากมี
การร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัช ีหรือประธานกรรมการของ
บรษิทัฯ ใหพ้จิารณาประเดน็ปัญหาทีจ่ าเป็นตอ้งหารอืร่วมกนั 

2.2 วาระการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อก าหนดวาระการ
ประชุมล่วงหน้า และน าส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็น
การล่วงหน้า เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมเีวลาพอสมควรในการพจิารณาเรื่องต่างๆ หรอืเรยีกขอขอ้มลู
ประกอบการพจิารณาเพิม่เติม ทัง้นี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคราวใดเป็นการประชุม
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์การจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์็
ได ้

2.3   องคป์ระชุม  

▪ กรรมการตรวจสอบทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ และในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการตรวจสอบทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
ตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

▪ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิกรรมการหรอืผู้บรหิารของกลุ่มบรษิทั ผู้ตรวจสอบภายใน หรอื
ผู้สอบบญัช ีนักกฎหมายภายนอก หรอืผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้คดิเห็น 
หรอืตอบขอ้ซกัถามในเรื่องทีเ่กีย่วกบัวาระการประชุม 

2.4   การลงคะแนนเสยีง 

▪ ในเอกสารประกอบการประชุมตอ้งระบุชื่อบุคคลทีเ่ขา้ร่วมประชุมและก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบ
ผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีใดๆ ในเรื่องทีพ่จิารณา หา้มมใิหเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อแสดงความเหน็และออกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ  

▪ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์การลงมติ
ของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนคนละหนึ่ง
เสยีง ในกรณีทีก่ารลงมตมิคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบหรอืประธานใน
ทีป่ระชุมมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่อกี 1 เสยีงเพื่อเป็นการชีข้าด  
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▪ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

2.5 รายงานการประชุม 

ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บนัทกึ
รายงานการประชุม ซึง่รายงานการประชุมจะตอ้งน าส่งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 14 วนัภายหลงัจาก
วนัประชุม 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

3.1 จ านวนครัง้ประชุม  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมตามทีเ่หน็สมควร อย่างน้อยปีละ 2 
ครัง้ 

3.2 องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่ง
เดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมสีมาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึจะ
เป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีม่าประชมุเลอืกกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  

3.3 การลงคะแนนเสยีง 

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมหีนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือ
คะแนนเสยีงขา้งมาก ในกรณีทีก่รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนคนใดมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด จะไม่
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนหรอืประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

4. คณะกรรมกำรบริหำร 

4.1 จ านวนครัง้ประชุม 

บรษิทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย 4 ครัง้ในแต่ละปี เป็นราย      ไตร
มาส ซึ่งได้มกีารก าหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นว่าการอุทิศตน
ใหแ้ก่บรษิทัฯ ของกรรมการบรหิารแต่ละท่านนัน้ ไม่ควรมุ่งเน้นเพยีงการใชเ้วลาเขา้ร่วมการประชุมเท่านัน้ 
แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค าแนะน า ประสบการณ์ และเ ครือข่าย
ความสมัพนัธ ์เพื่อยงัประโยชน์เพิม่ขึน้แก่ธุรกจิของบรษิทัฯ 

4.2 องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตอ้งมสีมาชกิของคณะกรรมการบรหิารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการบรหิารทีม่าประชุมเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  
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4.3 การลงคะแนนเสยีง 

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดยีวกนั หรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการบรหิาร
คนหนึ่งมหีนึ่งเสยีงในการลงคะแนน และการวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก ในกรณี
ทีก่รรมการบรหิารคนใดมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใด จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารหรอืประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้
ขาด 

หลกัปฏิบติั  3.6  คณะกรรมกำรบริษทัควรก ำกบัดแูลให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกบัดแูลนโยบำยและ
กำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคญั ในระดบัท่ีเหมำะสมกบักิจกำร
แต่ละแห่ง รวมทัง้บริษทัย่อยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนมีควำมเข้ำใจถกูต้องตรงกนัด้วย 

แนวปฏิบติั  

1. คณะกรรมกำรบริษทัได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลบริษทัย่อย ไดแ้ก่ 

▪ การแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุม และก าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของบุคคลดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้ตกลงของผูร้่วมทุนอื่น (ถา้ม)ี 

▪ ระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการท ารายการต่างๆ ถูกต้องตาม
กฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

▪ การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน และการเปิดเผยขอ้มลูอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด
อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง  

2. กำรเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรอ่ืนอย่ำงมีนัยส ำคญั เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่ รอ้ย
ละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจ านวนเงนิลงทุนหรอือาจตอ้งลงทุนเพิม่เตมิอย่างมนีัยส าคญัต่อ บรษิทัฯ 
ในกรณีจ าเป็น จะต้องมกีารจดัท า shareholders’ agreement หรอืขอ้ตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชดัเจน
เกี่ยวกบัอ านาจการบรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องที่ส าคญั การตดิตามผลการ
ด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นมลูในการจดัท างบการเงนิของบรษิทัฯ ไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

หลกัปฏิบติั  3.7  คณะกรรมกำรจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีประจ ำปีของคณะกรรมกำร
บริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินควรถกูน ำไปใช้ส ำหรบักำรพฒันำกำร
ปฏิบติัหน้ำท่ีต่อไปด้วย 

แนวปฏิบติั 

1. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 

1) คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อร่วมกนัพจิารณาและสรุปผลการประเมนิงานและน ามาทบทวนการปฏบิตังิาน ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  

2) บรษิัทฯ ได้ก าหนดใหม้กีารประเมนิตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมนิตนเองในแบบทัง้
คณะและรายบุคคล โดยมกีารเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 
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3) คณะกรรมการบรษิทัจะน าผลการประเมนิมาร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 
และน าผลการประเมนิมาพจิารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 

2. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร รองกรรมกำรผู้จดักำรส ำนักประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

1) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการส านักประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัทิุกปี  

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  

หลกัปฏิบติั  3.8  คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดูแลให้คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกบับทบำทหน้ำท่ี ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนได้รบักำรเสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้ส ำหรบักำรปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำง
สม ำ่เสมอ 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิัทดูแลให้มกีารจดัท าคู่มอืกรรมการซึ่งรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกิจของบรษิัทฯ กฎบตัร 
นโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ เพื่อเป็นคู่มอืการปฏบิตังิานของกรรมการ 

2. คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหก้รรมการใหม่ไดร้บัค าแนะน าและไดร้บัคู่มอืกรรมการและขอ้มลูอื่น รวมถงึการจดั
ปฐมนิเทศเพื่อบรรยายแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิ ทีจ่ะท าใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจใน
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  

3. คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหก้รรมการมกีารฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง และจะเปิดเผยขอ้มลู
การเขา้ฝึกอบรมและการพฒันาความรูข้องกรรมการในรายงานประจ าปี 

 หลกัปฏิบติั  3.9  คณะกรรมกำรบริษทัดแูลให้มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลท่ีจ ำเป็น และมีเลขำนุกำรบริษทัท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็น
และเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษทั 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้กีลไกใหก้รรมการและฝ่ายจดัการมอีสิระทีจ่ะเสนอวาระเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ เขา้สู่วาระการประชุมผ่านเลขานุการบรษิทั  
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2. คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เชญิผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเรื่องทีน่ าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มลูและสารสนเทศเพิม่เตมิ 

3. เอกสารประกอบการประชุมควรส่งใหก้รรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั (5 วนัท าการ) ก่อนวนัประชุม และ
คณะกรรมการบรษิัทสามารถเขา้ถงึสารสนเทศอื่นที่จ าเป็นจากประธานเจา้หน้าที่บรหิาร กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ เลขานุการบรษิทั หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายภายใตข้อบเขตทีก่ าหนด  

4. เลขานุการบรษิทัมคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าที ่และไดร้บัการฝึกอบรมพฒันา
ความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และเข้าอบรมในหลักสูตรรับรอง ( certified 
programme) โดยมีการเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปี และ 
website ของบรษิทัฯ 

หลกัปฏิบติั 4  สรรหำและพฒันำผู้บริหำรระดบัสงูและกำรบริหำรบุคลำกร 

หลกัปฏิบติั  4.1  คณะกรรมกำรบริษทัด ำเนินกำรให้มัน่ใจว่ำมีกำรสรรหำและพฒันำกรรมกำรผู้จดักำร
ใหญ่และผู้บริหำรระดบัสูงให้มีควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้ำหมำย 

แนวปฏิบติั 

1. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรสรรหำผู้บริหำรระดบัสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และก าหนด
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จดัการส านักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทน 

2. แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

1) คณะกรรมการบรษิทัต้องด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า บรษิัทฯ มรีะบบการคดัสรรบุคลากรที่จะเขา้มา
รบัผดิชอบในต าแหน่งผูบ้รหิาร หรอืหวัหน้างานที่ส าคญัในทุกระดบัอย่างเหมาะสม และในการสรรหา
บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จ ัดการใหญ่จะต้องเป็นไปตาม
กระบวนการสรรหาทีเ่หมาะสม โดยมกีารพจิารณาทัง้จากภายในและภายนอกบรษิทั 

2) คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหม้แีผนสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู และรายงานความคบืหน้า
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. กำรพฒันำผู้บริหำรระดบัสูง 

1) ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้บ้รหิารระดบัสงูไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาเพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ  การ
ฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษิทัฯ หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก  

2) บรษิทัฯ มกีารพฒันาผูบ้รหิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการหมุนเวยีนต าแหน่งภายใน
องค์กร ตัง้แต่ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป รวมทัง้การประเมนิศกัยภาพผู้บรหิารระดบัสูงเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มส าหรบัการสบืทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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4. ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรปฏิบติัในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่ในกลุ่มบริษทั ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง จะต้องน าเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบถงึความเหมาะสมของประเภทธุรกจิ ซึ่งต้องไม่เป็นประเภทธุรกจิทีเ่ป็น
การแข่งขนักบักลุ่มบรษิัท รวมถึงความสามารถในการอุทศิตนและเวลาในการท างานใหแ้ก่บรษิทัย่อยอย่าง
เพยีงพอ 

หลักปฏิบติั  4.2  คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำร
ประเมินผลท่ีเหมำะสม 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีจ่งูใจใหผู้บ้รหิารระดบัสงู และบุคลากรทุกระดบัปฏบิตังิาน
ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ ในระยะยาว และอยู่ในระดับที่
เทยีบเคยีงไดก้บัอุตสาหกรรม 

2. คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้อนุมตัหิลกัการประเมนิผลงานประจ าปีของบรษิัทฯ และอนุมตัิก าหนดวงเงนิรวม
โบนัสประจ าปีของผูบ้รหิารระดบัสงู โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิาณาค่าตอบแทน  

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
รองกรรมการผู้จ ัดการส านักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัทิุกปี 

หลกัปฏิบติั  4.3  คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธร์ะหว่างผูถ้อืหุน้ และขอ้ตกลงภายในกจิการครอบครวั 
รวมถึงดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงภายในกจิการครอบครวัซึ่งมผีลต่ออ านาจในการควบคุมบรหิารจดัการกจิการมา
กระทบการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ 

2. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในกรณีทีม่ขีอ้ตกลงภายในกจิการใดๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมกจิการ 

หลกัปฏิบติั  4.4  คณะกรรมกำรบริษทัติดตำมดูแลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรให้มีจ ำนวน ควำมรู้ 
ทกัษะ ประสบกำรณ์และแรงจงูใจท่ีเหมำะสม  

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้กีารบรหิารทรพัยากรบุคคลทีส่อดคล้องกบัทศิทางและกลยุทธ์องค์กร พนักงาน
ในทุกระดบัมคีวามรู ้ความสามารถ ไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและไดร้บัค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีจู่งใจ
ทีจ่ะช่วยรกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถไวไ้ด ้

2. คณะกรรมบรษิทัดูแลใหม้กีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ตลอดจนการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการบรหิาร
จดัการเงนิ และการลงทุนทีส่อดคล้องกบัช่วงอายุ  
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หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสริมนวตักรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบติั  5.1  คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัและสนับสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อให้เกิด
มูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบักำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม
และส่ิงแวดล้อม 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองค์กรที่ส่งเสรมิใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรม โดย
น าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนกลยุทธ์ การก าหนดรูปแบบธุรกจิ วธิคีดิ มุมมองในการออกแบบสนิคา้
และบรกิาร การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์การปรบัปรุงกระบวนการผลติ รวมถงึการร่วมมอืกบัคู่คา้โดยการ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละเทคโนโลยรีะหว่างกนั 

หลกัปฏิบติั  5.2  คณะกรรมกำรบริษทัติดตำมดแูลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบธรุกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สงัคมและส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำทุกฝ่ำยของ
องคก์รได้ด ำเนินกำรสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค ์เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยุทธข์องกิจกำร 

1. บรษิัทฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการดูแลและค านึงถงึผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มส่ีวนไดเ้สยี
ภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้หรอืนักลงทุน และพนักงานของบรษิทัฯ หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอก เช่น ลูกคา้  คู่คา้ 
เจา้หนี้ คู่แขง่ขนัทางการคา้ สงัคม และชุมชน เป็นตน้ โดยการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ยงัค านึงถงึสทิธขิอง
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย และมกีระบวนการทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ในการสรา้งความเจรญิเตบิโตใหแ้ก่บรษิทัฯ อย่างยัง่ยนื  

2. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้จีรรยาบรรณธุรกจิและนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกคนปฏิบตัิตาม ซึ่งจะช่วยให้บรษิัทฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัอย่าง
ยัง่ยนื โดยมกีารประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ไม่ละเมดิสทิธิ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมในเรื่องความรบัผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 
ความรบัผดิชอบต่อคู่ค้า ความรบัผดิชอบต่อชุมชน ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม การแข่งขนัอย่างเป็น
ธรรม และการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั 

แนวปฏิบติั 

1) กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

 บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะใหพ้นักงานทุกคนอยู่ร่วมกนัภายใตส้ภาพแวดล้อมการท างานทีม่คีวามสุข ยอมรบัซึ่ง
กันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขัน้ตอน เพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสุด ตัง้แต่การสรรหาบุคลากร การพฒันาบุคลากร รวมทัง้มกีารอบรมใหพ้นักงานอย่างต่อเนื่อง 
มกีารก าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจดัสวสัดกิารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิ
และสนับสนุนใหพ้นักงานทุกคนมโีอกาสทีจ่ะก้าวหน้า มกีารเรยีนรูใ้นทุกระดบัขององค์กร และพฒันาทกัษะ
เพื่อยกระดบัการท างานใหม้คีวามเป็นมอือาชพีบนสภาพแวดล้อมการท างานทีเ่หมาะสม โดยก าหนดแนวทาง
ปฏบิตัดิงันี้ 

1.1 การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนักงาน 
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บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ในรูปของเงนิเดอืน โบนัสทีเ่ป็นธรรมเหมาะสมตามศกัยภาพ 
รวมถงึสรา้งความมัน่คงในสายอาชพีและมโีอกาสก้าวหน้าในอาชพีอย่างเป็นธรรม และจดัใหม้สีวสัดกิาร
ดา้นต่างๆ ส าหรบัพนักงานของบรษิทัฯ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนดเพื่อใหพ้นักงานมคีุณภาพชวีติทีด่ ีเสรมิสรา้งความมัน่คงและการดูแลพนักงานในระยะ
ยาว เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชพี การตรวจสุขภาพประจ าปี ประกนัสุขภาพและอุบตัเิหตุใหแ้ก่พนักงาน 
รวมทัง้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานส าหรบัค่าพธิีฌาปนกิจบิดามารดาที่
เสยีชวีติของพนักงาน เป็นตน้  

1.2 การพฒันาความรู ้ศกัยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้  
ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม โดยผ่าน
กระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดงูาน เพื่อใหพ้นักงานไดร้บัการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัสนับสนุนการพฒันาองค์กรและทรพัยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท างานทีม่ี
ประสทิธภิาพ การก าหนดบทบาทหน้าทีข่องพนักงานใหช้ดัเจน การก าหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสม การ
พฒันาระบบการประเมนิและเพิม่สมรรถนะการท างานของพนักงาน 

1.3 นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายทีส่นับสนุนใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยัและมสุีขอนามยัในสถานที่
ท างานทีด่ ีโดยจดัท าเป็นระเบยีบการและคู่มอืดา้นความปลอดภยัและไดป้ระกาศใหพ้นักงานปฏบิตัติาม
อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัฯ มุ่งเน้นการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้จากการท างานไดอ้ย่างเตม็
ความสามารถ นอกจากนัน้ยงัเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั อกีทัง้มกีารให้ความรู้
ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสรมิใหพ้นักงานมสุีขภาพอนามยัทีด่ ีและไม่ท าการใดทีเ่ป็นผลรา้ยต่อสุขภาพ
อนามยัแก่ลูกคา้หรอืผูร้บับรกิาร รวมถงึดแูลสถานทีท่ างานใหถู้กสุขลกัษณะและมคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 
เพื่อลดสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ อตัราการหยุดงาน และอตัราเจบ็ป่วยจากการท างาน     

2 ควำมรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

1) ปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ 
และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายทัง้รายใหญ่และรายย่อย โดยมุ่งมัน่เพื่อทีจ่ะสรา้งผลการด าเนินงานที่ด ี
การเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2) น าเสนอรายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
สม ่าเสมอ และตามความเป็นจรงิต่อคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

3) บรหิารกจิการของบรษิทัฯ ใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้า มัน่คง และก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อื
หุน้ 

4) ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการใชค้วามรู ้ความสามารถ และทกัษะการบรหิารจดัการอย่างเตม็ความสามารถเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และบรษิทัฯ 

5) ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นจากการปฏบิตัหิน้าทีก่ารงาน 

6) ไม่เปิดเผยความลบัของบรษิทัฯ และไม่น าขอ้มลูความลบัของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอื
บุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาตจากบรษิทัฯ 



    
 

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

คู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ หน้า 44 
 

 

7) ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึ่งอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ โดยมไิดแ้จง้ให้
บรษิทัฯ ทราบ  

3 ควำมรบัผิดชอบต่อลูกค้ำและผู้บริโภค 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ในการน าเสนอสนิคา้ทีม่คีุณภาพสูงสุดใหก้บัลูกคา้และผูบ้รโิภคเพื่อสรา้งความพงึ
พอใจอนัสงูสุดแก่ลูกคา้และผูบ้รโิภค ดงันี้ 

1) บรษิัทฯ ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสนิค้าเป็นส าคญั โดยบรษิัทฯ มุ่งเน้นที่การใช้วตัถุดบิที่มี
คุณภาพ และการผลติทีม่มีาตรฐาน เพื่อใหลู้กคา้และผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคา้ทีม่คีุณภาพ และไดร้บัความพงึ
พอใจสงูสุด  

2) บรษิทัฯ มกีารพฒันาคดิคน้สนิคา้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูบ้รโิภค 
เพื่อใหลู้กคา้และผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคา้ทีห่ลากหลาย มคีุณภาพและมาตรฐาน และตรงตามความตอ้งการ 

3) บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการตลาดทีเ่ป็นธรรม โดยมนีโยบายในการด าเนินการใหลู้กคา้และผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มูล
เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้าและ
ผูบ้รโิภคมขีอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอในการตดัสนิใจ   

4) บรษิทัฯ ค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้และผูบ้รโิภค และมุ่งมัน่ทีจ่ะใหลู้กคา้และผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคา้ที่
มคีุณภาพและมคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัใน
ระดบัสากล และตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพฒันาสนิค้าอยู่เสมอ เพื่อให้
ลูกคา้และผูบ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของสนิคา้ของบรษิทัฯ  

5) บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบลูกคา้สมัพนัธเ์พื่อใชใ้นการสื่อสารตดิต่อกบัลูกคา้และผูบ้รโิภค รวมถงึการรบัเรื่อง
ร้องเรยีนเกี่ยวกบัคุณภาพของสนิค้าอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้และผูบ้รโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็ 

6) บรษิทัฯ รกัษาขอ้มลูของลูกคา้และผูบ้รโิภคไวเ้ป็นความลบั และไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางทีม่ชิอบ 

4 ควำมรบัผิดชอบต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหน้ี  

บรษิทัฯ มนีโยบายใหพ้นักงานปฏบิตัติ่อคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์และไม่เอารดัเอา
เปรยีบคู่คา้ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ บนพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้
สองฝ่าย หลกีเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการเจรจาแก้ปัญหาต้อง
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกจิ โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1) มกีระบวนการในการคดัเลอืกคู่คา้ดว้ยวธิกีารทีโ่ปร่งใส โดยการใหข้อ้มลูทีเ่ท่าเทยีมกนั และคดัเลอืก คู่คา้
ดว้ยความยุตธิรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคู่คา้ของบรษิทัฯ ภายใตร้ปูแบบสญัญาที่
เหมาะสม และเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย  

2) ไม่เรยีก รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ 

3) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก การรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย
รายละเอยีดต่อคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

4) ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ต้อง
รบีแจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
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5) บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อเจา้หนี้เสมอืนคู่คา้ทีม่คีวามส าคญัยิง่ ดงันัน้ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัใิหส้อดคล้อง
กบัขอ้ผูกพนัทัง้หลายตามสญัญาที่มอียู่กบัเจ้าหนี้ตลอดจนไม่ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เท็จจรงิ อนัจะท าให้
เจ้าหนี้เกิดความเสยีหายและหากมเีหตุอนัจะท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ผูกพันในสญัญา บรษิัทฯ 
จะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค ้าประกัน การบริหาร
เงนิทุน และการผดินัดช าระหนี้ร่วมกนั 

6) ในกรณีของการกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิ บริษัทฯ จะไม่น าเงินที่ได้จากการกู้ยมืไปใช้ในทางที่ขดักบั
วตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลง/เงือ่นไขของการกูย้มื 

5 นโยบำยและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทำงกำรค้ำ  

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิโดยปฏบิตัติามกรอบกตกิาของการแขง่ขนัทางการคา้ดว้ยความสุจรติและเป็นธรรม  โดย
ใชห้ลกัคู่แขง่ทางการคา้เชงิพนัธมติรอนัเป็นการส่งเสรมิซึง่กนัและกนัในกรอบทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายทาง
ธุรกจิและความสมัพนัธร์ะหว่างกนั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

1) จะไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ หรอืท าการใดๆ ทีจ่ะใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูของคู่แขง่โดยวธิกีาร
ทีไ่ม่สุจรติ ผดิกฎหมายหรอืผดิจรยิธรรม 

2) บรษิทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม หรอืการผกูขาดทางการคา้  

3) บรษิทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะเป็นการท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ 

6 กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสงัคม และยึดมัน่การปฏิบตัิตนเป็น
พลเมืองที่ดี และปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เกี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมัน่ในการ
พฒันาส่งเสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และชุมชนอนัเป็นที่ที่บริษัทฯ ตัง้อยู่ ให้มีคุณภาพดขีึ้น
พรอ้มๆ กบัการเตบิโตของบรษิทัฯ 

บรษิัทฯ ยดึถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสมัพนัธ์กบัชุมชนใกล้เคยีง จงึสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่าง
สม ่าเสมอ โดยด าเนินโครงการต่างๆ ทีค่ านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน์ทีชุ่มชนและสงัคมจะพงึไดร้บัเพื่อ
การพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยนื รวมถงึส่งพนักงานของบรษิทัฯ เขา้ร่วมกจิกรรมชุมชน พรอ้มทัง้ใหก้ารสนับสนุน
กจิกรรมในชุมชนอย่างเป็นประจ าและสม ่าเสมอ 

7 กำรดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินธุรกิจภายใต้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การด าเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน ISO14001 ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ และส่งเสรมิโดยบรษิทัฯ จะด าเนินการและควบคุมใหก้ารผลติสนิค้าของบรษิัทฯ มี
การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั ภายใต้แนวคดิการใส่ใจและ
รกัษาสิง่แวดล้อม โดยมุ่งเน้นดูแลและพฒันากระบวนการผลติ และเลอืกใช้วสัดุที่เป็นมติรกบัธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัต่อการลดของเสยีจากกระบวนการผลติ โดยยดึหลกัการใชใ้หน้้อยหรอืใช้
เท่าที่จ าเป็น โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหม้กีารหมุนเวยีนการใชท้รพัยากรร่วมกนัอย่างเกดิประสทิธภิาพสูงสุด 
เพื่อการดแูลรกัษาและหลกีเลี่ยงการท าลายสิง่แวดลอ้ม จดัหาระบบรกัษาสิง่แวดลอ้มทัง้ทีก่ าหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบตัิ และเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้สื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจติส านึกแก่องค์กร 
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และรณรงค์ดา้นการประหยดัพลงังาน การใชว้สัดุส านักงานสิน้เปลอืงต่างๆ อย่างคุ้มค่าเช่น การใชก้ระดาษรี
ยูส (Re-used) การเปิด-ปิดเครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องปรบัอากาศระหว่างช่วงพกั การจดัสื่อแจกเป็นซดี ีหรอื Soft 
files แทนทีจ่ะเป็นกระดาษ จดัท าเป็นรูปเล่ม เน้นการสื่อสาร ประชุม จดัท าธุรกรรมต่างๆ ทางอนิเทอรเ์น็ตให้
มากขึน้ ลดการเดนิทางไป - มาภายในระหว่างส านักงาน เป็นตน้  

8 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสทิธมินุษยชน โดยมคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความเสมอภาคและเท่าเทยีม
กนัทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร โดยบรษิทัฯ หมัน่ตรวจตรา และดูแลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เขา้ไปมส่ีวน
เกี่ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธเิสรภีาพของบุคคลทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน 
(Forced Labour) ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ (Child Labour) ใหค้วามเคารพนับถอืและปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ ไม่เลอืกปฏิบตัิ ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัติ่อ
บุคลากรของบรษิทัฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่แบ่งแยกถิน่ก าเนิด เชื้อชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สภาพ
ร่างกาย ฐานะ ชาตติระกูล หรอืสถานะอื่นทีม่ไิดเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน ตลอดจนส่งเสรมิใหม้กีาร
เฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดด้านสิทธมินุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการกระตุ้นให้มกีารปฏิบตัิตาม
หลกัการสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรบัผดิชอบของธุรกจิดา้นสทิธมินุษยชนยงัครอบคลุมไป
ถงึบรษิทัในเครอื ผูร้่วมทุน และคู่คา้  

9 กำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 

บรษิทัฯ ไม่สนับสนุนการด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา โดยก าหนดใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มส่ีวนรูเ้ห็น 
ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์สนิ
ทางปัญญา 

หลกัปฏิบติั  5.3  คณะกรรมกำรบริษทัติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรพัยำกรให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพฒันำทรพัยำกรตลอดสำย value chain 
เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัได้อย่ำงยัง่ยืน 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาเลอืกรปูแบบธุรกจิโดยค านึงถงึผลกระทบและความคุม้ค่าของทรพัยากร บน
พืน้ฐานการมจีรยิธรรม ความรบัผดิชอบ และการสรา้งคุณค่าทีย่ ัง่ยนื 

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลการใช้ทรพัยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการค านึงถึงการ
เปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

หลกัปฏิบติั  5.4  คณะกรรมกำรบริษทัจดัให้มีกำรก ำกบัดแูลและกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดบัองค์กรท่ีสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของกิจกำร รวมทัง้ดูแลให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ิม
โอกำสทำงธรุกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้กิจกำรสำมำรถบรรลุวตัถปุระสงคแ์ละ
เป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 

แนวปฏิบติั 
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1. คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้นีโยบายการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

2. คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลกัปฏิบติั 6  ดแูลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 

หลกัปฏิบติั  6.1  คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดูแลให้มัน่ใจว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
กำรควบคุมภำยในท่ีจะท ำให้บรรลุวตัถปุระสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเขา้ใจความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และอนุมตัคิวามเสีย่งทีย่อมรบัได้ 

2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่มปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประธานฯ และผูบ้รหิารระดบัสงูจากสายงาน
ต่างๆ ของบรษิทัฯ รบัผดิชอบในการจดัท านโยบายบรหิารความเสีย่ง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณากลัน่กรองใหค้วามเหน็ชอบ รวมถงึมกีารทบทวนนโยบายบรหิารความเสีย่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดท้ าการประเมนิปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกองคก์รซึ่งอาจส่งผลใหบ้รษิัทฯ 
ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนด    

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งดแูลใหม้ัน่ว่าบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิผลกระทบและโอกาสการเกดิความเสีย่ง โดย
ได้ระบุความเสี่ยงที่ส าคญัพร้อมทัง้แผนการบรหิารความเสี่ยงไว้ในแผนบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทฯ โดย
แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ ความเสีย่งดา้นปฏบิตังิาน ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย ระเบยีบ และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยประเมนิประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

หลกัปฏิบติั  6.2  คณะกรรมกำรบริษทัได้จดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและอิสระ 

แนวปฏิบติั  

1. คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ซึ่งมคีุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  และ
ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ขอบเขตอ านาจหน้าที ่เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าทีไ่วอ้ย่างชดัเจน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

หลกัปฏิบติั  6.3  คณะกรรมกำรบริษทัติดตำมดแูลและจดักำรควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้น
ได้ระหว่ำงบริษัทฯ กบัฝ่ำยจดักำร หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงกำรป้องกนักำรใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรพัย์สิน 
ข้อมูล และโอกำสของบริษัทฯ และกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ท่ีมีควำมสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทฯ ในลกัษณะท่ีไม่
สมควร 
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แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อก ากบัดูแลการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
การรกัษาความลบั การรกัษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของขอ้มูล รวมทัง้การจดัการขอ้มูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ และดูแลใหก้รรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เช่น ทีป่รกึษา ปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว ซึง่สามารถดรูายละเอยีดนโยบายดงักล่าวใน website บรษิทัฯ  

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทฯ มีการท ารายการที่อาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
ขัน้ตอนและมกีารเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนด  

3. คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดให้กรรมการรายงานการมส่ีวนได้เสยีก่อนการพจิาณาวาระการประชุม  และ
บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม โดยกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีไม่สามารถใหค้วามเหน็และไม่มส่ีวนร่วมในการ
ตดัสนิใจในวาระนัน้ 

 หลกัปฏิบติั  6.4  คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดูแลให้มีกำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบติัด้ำนกำรต่อต้ำน
คอรร์ปัชนัท่ีชดัเจน และส่ือสำรในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดกำรน ำไปปฏิบติัจริง 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการต่อตา้นการคอร์รปัชนั และเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั และสนับสนุนกจิการทีส่่งเสรมิและปลูกฝัง
ใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัทุก
รปูแบบ โดยการด าเนินกจิการใหถู้กต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนับสนุนใหพ้นักงานปฏบิตังิานอย่างมี
คุณธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ ี 

บรษิัทฯ จงึได้มกีารก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบตัิเพื่อป้องกนัและต่อต้านปัญหาทุจรติคอร์รปัชนัของบรษิัทฯ ให้ชดัเจนยิง่ขึน้ โดยสร้างวฒันธรรมองค์กรใหทุ้กคน
ตระหนักถึงพษิภยัของการทุจรติคอร์รปัชนั สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิม่ความเชื่อมัน่ต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย 
เพื่อใหก้ารต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานทุกระดบั ปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าที ่หรอืใชอ้ านาจ
หน้าทีโ่ดยมชิอบ ฝ่าฝืนหลกักฎหมาย หลกัจรยิธรรม รวมทัง้ด าเนินการหรอืเขา้ไปมส่ีวนร่วมกบัการคอร์รปัชนั
ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และการแสวงหาผลประโยชน์อนัมคิวรไดใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น การเรยีก 
รบั เสนอ หรอืให้ทรพัย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจา้หน้าที่ของรฐัหรอืบุคคลอื่นใดที่ท าธุรกจิกบับรษิทัฯ 
เป็นตน้ 

2. ก าหนดหลกัการส าหรบัการให้ หรือรบัของขวญั หรือการบนัเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยพนักงานตอ้งไม่เสนอ เรยีก รบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิ สิง่ของ การเลี้ยงอาหาร
และความบนัเทงิต่างๆ หรอืประโยชน์อื่นใด ที่อาจมผีลให้เกิดขอ้สงสยัในพฤติกรรมการให้สนิบน และการ
ทุจรติหากเป็นการรบัของขวญั ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการผูกมดัทางธุรกจิ และไม่ควร
เป็นเงนิสดหรอืเทยีบเท่าเงนิสด และต้องตระหนักอยู่เสมอืนว่าการกระท าหรอืไม่กระท าใดๆ ต้องอยู่ภายใต้
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
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3. ก าหนดระเบยีบจดัซื้อจดัจา้ง วตัถุประสงค์ในการท ารายการ การเบกิจ่ายเงนิ หรอืสญัญาใดๆ โดยในแต่ละ
ขัน้ตอนจะตอ้งมหีลกัฐานประกอบอย่างชดัเจน และมกีารก าหนดอ านาจอนุมตัใินแต่ละระดบัอย่างเหมาะสม 

4. มกีารสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั ไปยงัหน่วยงานทุกระดบัในบรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบรษิัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบและน านโยบายไปปฏบิตัิ 
เป็นตน้ 

5. ก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแส โดยส่งเสรมิใหม้กีารสื่อสารทีห่ลากหลายช่องทาง เพื่อใหพ้นักงานและผูม้ส่ีวน
เกีย่วขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั ทัง้นี้ จะตอ้งมมีาตรการการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยมกีารปกป้อง
ตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสอย่างเขม้งวด เพื่อหลกีเลีย่งการถูกลงโทษหรอืถูกโยกยา้ยทีไ่ม่เป็นธรรม รวมถงึมกีาร
แต่งตัง้บุคคลเพื่อตรวจสอบตดิตามทุกเบาะแสทีม่กีารแจง้เขา้มา 

6. มกีารพฒันามาตรการการต่อต้านทุจรติและคอร์รปัชนัใหส้อดคล้องกบักฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถงึหลกัปฏบิตัิ
ดา้นศลีธรรม โดยจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสุ่มเสีย่งต่อการทุจรติและคอร์รปัชนั 
และมกีารจดัท ามาตรการเพื่อป้องกนัอย่างเหมาะสม โดยมกีารสื่อสารภายในองคก์รอย่างสม ่าเสมอ 

7. หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานการกระท าใดๆ ทีฝ่่าฝืนหรอืไม่เป็นไปตามนโยบายฉบบันี้ ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้ม จะไดร้บัการพจิารณาทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไวห้รอืมโีทษทางกฎหมาย 

ทัง้นี้ บุคลากรของบรษิทัฯ ต้องท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนัในทุกขัน้ตอนของ
การปฏิบัติงาน หากพบเห็นการกระท าที่ขดัต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บงัคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่
รบัผดิชอบใหท้ราบโดยทนัท ี

 หลกัปฏิบติั  6.5  คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดูแลให้มีกลไกในกำรรบัเร่ืองร้องเรียนและกำรด ำเนินกำร
กรณีมีกำรช้ีเบำะแส 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทุจรติ ซึ่งไดก้ าหนดแนวทาง 
ขัน้ตอนการด าเนินการ และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสทีเ่หมาะสมส าหรบัผูแ้จง้เบาะแสดว้ยเจตนาสุจรติ 
โดยก าหนดช่องทางทีส่ามารถตดิต่อ/รอ้งเรยีนการกระท าผดิกฎหมาย หรอื จรรยาบรรณ หรอื พฤตกิรรมทีอ่าจ

ส่อถงึการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ รวมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในการแจง้หรอืร้องเรยีนกรณีทีถู่กละเมดิสทิธ ิและใน
เรื่องทีอ่าจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 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 าบลบางเสาธง 

อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 
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2. หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผูร้วบรวมขอ้รอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส โดยจะด าเนินการตามขัน้ตอนที่
ระบุไวใ้นนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทุจรติ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 

3. บรษิทัฯ เปิดเผยช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแสไวใ้น website ของบรษิทัฯ และ/หรอืรายงาน
ประจ าปี 

 

หลกัปฏิบติั 7  รกัษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบติั  7.1  คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมรบัผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำร
เงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญัต่ำงๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนว
ปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดูแลใหบุ้คลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล ได้แก่ ผู้บรหิารสูงสุด
สายงานบญัชแีละการเงนิ ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบรษิัท และนักลงทุนสมัพนัธ์ มคีวามรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และมจี านวนเพยีงพอ 

2. คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบในการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นรายงานทางการเงนิ โดยค านึงถงึ 

▪ ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

▪ ความเหน็ของผูส้อบบญัชแีละขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัช ี

▪ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

▪ ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิัทฯ 

3. คณะกรรมการบรษิัทมกีลไกทีจ่ะดูแลใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มูลและสารสนเทศที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท าให้
ส าคญัผดิ และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของนักลงทุน ไม่ว่าจะก่อใหเ้กดิผลดหีรอืผลเสยีต่อบรษิทัฯ ทัง้สารสนเทศ
ทางการเงนิและทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และขอ้มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง อย่างเพยีงพอ เชื่อถือได้ และทนัเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยีของ
บรษิทัฯ ไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั 

4. คณะกรรมการบรษิัทจะรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบรหิาร
ความเสีย่ง และนโยบายเกี่ยวกบัการดูแลสิง่แวดล้อมและสงัคมทีไ่ดใ้ห้ความเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการ
ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบตัติามนโยบายดงักล่าวไดพ้ร้อมด้วยเหตุผล โดย
รายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และ Website ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

5. คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดง
ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี 

6. สนับสนุนให้บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาสและประจ าปี ทัง้นี้ เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มูล
และเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละไตรมาสไดด้ี
ยิง่ขึน้ นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 
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7. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัช ีและค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

8. ดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาท และหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และความเหน็จากการท าหน้าที ่
รวมถงึการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี 

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความ
รบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้นี้ จ านวนเงินค่าตอบแทนที่
เปิดเผย ควรรวมถงึค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยดว้ย 

10. บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑ์ทีก่ าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย   แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบรษิัทฯ  อย่างสม ่าเสมอ และปรบัปรุงใหเ้ป็น
ขอ้มลูปัจจุบนัอยู่เสมอ 

11. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ทุกท่านจะตอ้งรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึการมส่ีวนไดเ้สยีของตนหรอืของ
บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งซึง่เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด รวมทัง้ไดป้รบัปรุงและรายงานให้
บรษิัทฯ ทราบภายใน 30 วนั นับจากวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงการมส่ีวนได้เสยีดงักล่าว และบรษิทัฯ ได้บรรจุ
วาระเรื่องรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีดงักล่าวขา้งต้นไวใ้นการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหไ้ดร้บัทราบเป็น
รายไตรมาส 

12. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งข้อมูลการซื้อ ขาย โอน แล ะหรือรับโอน
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ รวมถึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า1และหลกัทรพัย์แปลงสภาพ2 ต่อคณะกรรมการบรษิทั
และเลขานุการบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าว  

13. กรรมการทุกท่านจะต้องน าส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ รวมถงึสญัญาซื้อขายล่วงหน้าและ
หลักทรัพย์แปลงสภาพ ทัง้ของตนและบุคคลใกล้ชิดตามมาตรา 59 และกฏเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องมายัง
เลขานุการบริษัทก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และก าหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลกัทรพัย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัย์ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบเป็นประจ าทุก 6 เดอืน โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผยการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ สญัญาซื้อขายล่วงหน้าและหลกัทรพัย์แปลงสภาพ  ของกรรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูโดยแสดงจ านวนหุน้ทีถ่อื ณ ตน้ปี สิน้ปี และทีม่กีารซื้อขายระหว่างปีไวใ้นรายงานประจ าปี 

14. กรรมการทุกคนก ากบัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตนอย่างครบถว้น ถูกต้อง เช่น ขอ้มูลผูถ้อืหุน้
กลุ่มตน หรอื shareholders’ agreement (ถา้ม)ี  

 
1 “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า”  หมายความว่า   สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงัต่อไปนี ้
      (1)  มข้ีอก าหนดให้คู่สญัญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นท่ีออกโดยบริษัทฯ 
      (2)  เป็นสญัญาที่จดัให้มีการซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีได้รบัใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
2 “หลกัทรัพย์แปลงสภาพ”  หมายความว่า   หลกัทรัพย์ที่มข้ีอก าหนดและเงื่อนไขในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้
 (1)  ให้แปลงสภาพการช าระหนีเ้ป็นการสง่มอบหุ้นท่ีออกโดยบริษัทฯ ได้ 
 (2)  ให้สทิธิผู้ถือหลกัทรัพย์ที่จะซือ้หุ้นท่ีออกโดยบริษัทฯ 
 (3)  ให้สิทธิท่ีจะได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นท่ีออกโดยบริษัทฯ 
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หลักปฏิบติั  7.2  คณะกรรมกำรบริษัทติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจดัการติดตามและประเมนิฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการควรร่วมกนัหาทางแกไ้ข
โดยเรว็หากบรษิทัฯ มสีญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ 

2. คณะกรรมการบรษิทัควรมัน่ใจว่าการอนุมตัริายการใดๆ รวมถงึการเสนอความเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ
ว่ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการช าระหนี้ 

หลกัปฏิบติั  7.3  คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดแูลให้บริษทัฯ มีแผนหรือกลไกแก้ไขปัญหำในภำวะท่ีกิจกำร
ประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหำด้ำนกำรเงิน ภำยใต้กำรค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสีย 

แนวปฏิบติั 

1. ในกรณีที่บรษิัทฯ มแีนวโน้มที่จะมปัีญหาทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิัท จะดูและติดตามอย่างใกล้ชดิให้
บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

2. คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯ ก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ ตลอดจนตดิตามการแกไ้ข
ปัญหาเพื่อให้มัน่ใจว่าการพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ จะต้อง
สมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ซึง่รวมถงึเจา้หนี้ 

หลกัปฏิบติั  7.4  คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืนตำมควำมเหมำะสม 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัติามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกจิ 
นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั การปฏบิตัติ่อพนักงานและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม การเคารพ
สทิธมินุษยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทีส่ าคญัซึ่งสะท้อนการปฏิบตัทิีจ่ะน าไปสู่การ
สรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ โดยค านึงถงึกรอบการรายงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศหรอื
ระดบัสากล 

หลกัปฏิบติั  7.5  คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบัดูแลให้มีฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ท ำหน้ำท่ีส่ือสำรกบัผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียม และทนัเวลำ 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิัทจดัให้มนีโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศและนโยบายการใชข้อ้มูลภายในเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม 
ทนัเวลา ใชช้่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ และก าหนดบุคคลทีท่ า
หน้าทีโ่ฆษกของบรษิทัฯ ในการเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก ซึ่งไดม้กีารสื่อสารเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจที่
ตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 
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2. จดัใหม้เีจา้หน้าทีฝ่่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบันักลงทุนหรอืผูถ้อื
หุน้ โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลของบรษิทัฯ ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ 
นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยช่องทางตดิต่อทีส่ะดวก รวดเรว็ และเขา้ถงึไดง้่าย โดย
เปิดโอกาสใหส้ามารถเขา้พบผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลกัเกณฑ์ทีว่่า ขอ้มูลทีใ่ห้
เป็นขอ้มลูทีไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยไดก้ าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์
ไวใ้นจรรยาบรรณหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ 

หลกัปฏิบติั  7.6  คณะกรรมกำรบริษทัส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล 

แนวปฏิบติั 

1. คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นปัจจุบนัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.toagroup.com นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      

หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำรกบัผู้ถือหุ้น 

หลกัปฏิบติั  8.1  คณะกรรมกำรบริษทัดแูลให้มัน่ใจว่ำ ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเร่ืองส ำคญัของ
บริษทัฯ 

หลกัปฏิบติั  8.2  คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มัน่ใจว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิของตน 

หลกัปฏิบติั  8.3  คณะกรรมกำรบริษทัดแูลให้กำรเปิดเผยมติท่ีประชุมและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงถกูต้องและครบถ้วน 

แนวปฏิบติั 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในสทิธขิองผู้ถอืหุ้นไม่เพยีงแต่เฉพาะสทิธทิีก่ฎหมายก าหนดไว้เท่านัน้ ไม่ว่าจะเป็นไม่
กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน โดยสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน
ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ การได้รบัข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง
เพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
การอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมที่ส าคญัซึ่งส่งผลต่อทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิัทฯ 
เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแก้ไขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ การลดทุนหรอืเพิม่ทุน 
และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

นอกจากสทิธขิ ัน้พืน้ฐานดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัฯ ยงัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิ
และอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันี้ 

1.1  กำรด ำเนินกำรก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

1) คณะกรรมการบรษิทัควรดูแลใหเ้รื่องส าคญัและประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อทศิทางการด าเนินธุรกจิ
ไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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2) บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบขอ้มูล วนั เวลา สถานทีแ่ละวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึการ
ระบุวตัถุประสงค ์เหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระทีเ่สนอ ตลอดจนขอ้มลู
ทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องทีต่้องตดัสนิใจในหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผูถ้อื
หุน้ 

3) บรษิัทฯ มนีโยบายการอ านวยความสะดวกใหผู้้ถอืหุน้รวมถึงนักลงทุนสถาบนัได้ใชส้ทิธใินการเขา้
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจดัประชุมในวันท าการ ณ สถานที่ซึ่งอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ หรอืปรมิณฑล หรอืหอ้งประชุมของบรษิทัฯ รวมทัง้มบีรกิารรถรบั -ส่งตามความเหมาะสม 
เพื่อใหส้ะดวกต่อการเดนิทางของผูถ้อืหุน้ และจดัใหม้อีากรแสตมป์ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีร่บัมอบฉนัทะ 

4) บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 10 วนั 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  
www.toagroup.com 

5) คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะรูปแบบทีผู่ถ้ือหุน้สามารถก าหนดทศิ
ทางการลงคะแนนเสยีงได ้และเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนเพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบ
ฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

1.2 กำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

1) บรษิทัฯ จดัใหม้บีุคลากรและเทคโนโลยอีย่างเพยีงพอตลอดการจดังานประชุม เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ประชุมสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย า 

2) ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบับรษิทัฯ จดัสรรเวลาแต่ละวาระการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้้
ถอืหุน้แสดงความเหน็และตัง้ค าถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้  

3) กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง เลขานุการบรษิัท และผู้สอบบญัช ีเขา้ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พบปะและร่วมตอบขอ้ซกัถามต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

4) บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมสามญั
และวสิามญัผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

5) ก่อนเริม่ประชุมมกีารแจง้ผูถ้อืหุน้ใหท้ราบจ านวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง  

6) บริษัทฯ สนับสนุนให้มกีารลงมติเป็นรายการส าหรบัวาระที่มหีลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้
กรรมการซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายคน 

7) บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคญั เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การท า
รายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบไดใ้นกรณีมขีอ้
โตแ้ยง้ในภายหลงั 

8) บริษัทฯ ได้จดัสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมโีอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้ค าถามต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้
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9) คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีง
ภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของ
บรษิทัฯ   

10) บรษิทัฯ จดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างมปีระสทิธภิาพ ครอบคลุมรายละเอยีดส าคญัในเรื่อง
ต่างๆ อย่างน้อยดงันี้  

▪ รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมและไม่เขา้ร่วม
ประชุม  

▪ การแจ้งวธิกีารลงคะแนนและนับคะแนนเสยีงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนใหผู้้ถอืหุน้รบัทราบก่อนการ
ประชุม  

▪ บนัทกึประเดน็ค าถาม - ค าตอบทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในวาระต่างๆ ในทีป่ระชุม  

▪ บนัทกึมตทิีป่ระชุมไวอ้ย่างชดัเจนพรอ้มทัง้คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสียงใน
ทุกๆ วาระทีต่อ้งมกีารลงคะแนนเสยีง  

▪ บนัทกึรายชื่อกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม  

11) จดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่ผ่าน
ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.toagroup.com ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. กำรปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ผูถ้อืหุน้รายย่อย และผูถ้อืหุน้ต่างชาตไิดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม  

แนวปฏิบติั 

2.1  กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

1) คณะกรรมการบรษิทัดแูลใหห้นงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอตอ่การใช้
สทิธ ิ

2) บรษิทัฯ จะเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมรีะเบยีบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัท
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่ทาง Website ของบริษัทฯ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้  

3) บรษิทัฯ จะส่งมอบเอกสารเชญิประชุมดงักล่าวใหบ้รษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่ง
เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุม
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั หรอือย่างน้อย 14 วนั ในกรณีทีม่ี
วาระเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิรายการส าคญั เช่น การจดัสรรหุ้นให้กบักรรมการและพนักงาน (ESOP) 
การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ 

4) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออก
เสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้   

2.2  กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
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1) บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตามหลกัเกณฑ์
ทีบ่รษิทัฯ ก าหนด ซึง่ไดเ้ผยแพร่รายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่www.toagroup.com โดยใหเ้สนอ
มายงับรษิทัฯ ในช่วงเดอืนตุลาคม – ธนัวาคมของทุกปี และชี้แจงเหตุผลกรณีทีม่กีารปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อื
หุน้เสนอวาระเพิม่เตมิ 

2) บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัตาม
หลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ ก าหนด ซึ่งไดเ้ผยแพร่รายละเอยีดในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่www.toagroup.com 
โดยใหเ้สนอมายงับรษิทัฯ ในช่วงเดอืนตุลาคม - ธนัวาคมของทุกปี 

3) บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า 

4) คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้
มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงทัง้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

5) บรษิทัฯ ก าหนดใหส้ทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ ตามจ านวนการถอืครองอย่างเท่าเทยีมกนั  

2.3 กำรป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการใช้ขอ้มูลภายในและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ โดยมี
แนวทางและมาตรการใหทุ้กคนในองคก์รยดึถอืปฏบิตัิ และมกีารตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกนั มิ
ให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานใชข้อ้มูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรอืผู้อื่นในทาง  มิ
ชอบ รวมถงึก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัย์จะตอ้งส่งรายงาน
ดงักล่าวใหเ้ลขานุการบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารซื้อ ขาย โอน และหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ เพื่อรวบรวมขอ้มูล
และแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดท้ราบทุก 6 เดอืน รวมถงึใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

2.4 กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 

1) กรรมการและผู้บรหิารจะต้องเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสยีและผู้เกี่ยวขอ้ง  เพื่อให้คณะกรรมการ
บรษิทัไดพ้จิารณาธุรกรรมของบรษิทัฯ ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และตดัสนิใจเพื่อประโยชน์
ของบรษิทัฯ โดยรวม ทัง้นี้กรรมการและผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนไดเ้สยีกบัธุรกรรมทีท่ ากบับรษิทัฯ ตอ้งไม่มส่ีวน
ร่วมในการตดัสนิใจท าธุรกรรมดงักล่าว โดยใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนหรอืมาตรการการอนุมตักิารท ารายการ
ระหว่างกนัของบรษิทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการระหว่างกนัได้กระท าอย่างยุตธิรรมตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามธุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) 

2) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการพิจารณาวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากที่ประชุม เว้นแต่ประธานในที่ประชุมจะอนุญาตเพื่อตอบขอ้
ซกัถามของกรรมการ และตอ้งงดออกเสยีงลงมตใินวาระนัน้ๆ 

3) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ และวธิกีารรายงาน เพื่อให้
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทีม่ส่ีวนล่วงรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏบิตัิ และก าหนดใหก้รรมการ
และผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์ามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์่อคณะกรรมการบรษิทั 
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 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารต้องแจ้งขอ้มูลการซื้อ ขาย โอน และหรอืรบั
โอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ รวมถงึสญัญาซื้อขายล่วงหน้า3และหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ4 ต่อคณะกรรมการ
บรษิทัและเลขานุการบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขายหลกัทรพัย์
ดงักล่าว 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีมี่ลกัษณะครบถ้วน
ดงัต่อไปนี ้
 (1)  มีข้อก าหนดให้คู่สญัญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ 
 (2)  เป็นสญัญาที่จดัให้มีการซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า 
4 “หลกัทรัพย์แปลงสภาพ”  หมายความว่า   หลกัทรัพย์ที่มีข้อก าหนดและเง่ือนไขในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้
 (1)  ให้แปลงสภาพการช าระหนีเ้ป็นการส่งมอบหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ ได้ 
 (2)  ให้สิทธิผู้ถือหลกัทรัพย์ที่จะซือ้หุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ 
 (3)  ให้สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ 
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3 |จรรยำบรรณธรุกิจ 
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 บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี เพื่อสรา้งผลประกอบการทีด่ ีและ
การเติบโตอย่างยัง่ยนืแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการดูแลผู้มส่ีวนได้เสยี สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมหีลกัการพื้นฐาน 
ดงันี้ 

1) มุ่งมัน่ด าเนินธุรกจิโดยยดึหลกัประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ดว้ยความโปร่งใส่ ซื่อสตัย์สุจรติ รบัผดิชอบ
ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี สงัคม และชุมชน รวมถงึสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ 

2) ส่งเสรมิการเป็นพลเมอืงด ีมจีติส านักที่ด ีปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

3) ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเสรมิสรา้งใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้และ
พฒันา และปลูกจติส านึกใหม้คีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มุ่งมัน่ และความรบัผดิชอบ 

4) มุ่งพฒันาสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพดว้ยนวตักรรมทีท่นัสมยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
และทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

หมวดท่ี 1  จรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 

1. กำรปฏิบติัตน 

1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึกฎหมายหรอืกฎเกณฑต์่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

1.2 หมัน่พฒันาความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์สม ่าเสมอ เพื่อน ามาปฎิบตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลยิง่ขึน้ 

1.3 ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมชิอบไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

1.4 ละเวน้จากอบายมุขทุกประเภท ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัสิง่เสพตดิ และไม่ประพฤตตินในทางทีอ่าจท าใหเ้สื่อม
เสยีเกยีรตแิละชื่อเสยีงของตนเองและบรษิทัฯ  

1.5 ไม่ประกอบอาชพีหรอืกระท าการใดอนักระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืชื่อเสยีงของตนเองและบรษิทัฯ 

1.6 ไม่กระท าการใดอนัมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือมีส่วนได้เสียในบริษัทอื่นที่มีผลบัน่ทอน
ประโยชน์ของบรษิทัฯ ตลอดจนไม่กระท าการใดทีจ่ะเป็นการเอือ้ประโยชน์ใหบุ้คคลหรอืนิตบิุคคลใดๆ 
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืของผูอ้ื่น 

2. กำรปฏิบติัต่อผู้ร่วมงำน 

2.1 ปฏิบตัิต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน ้าใจ มีมนุษย์สมัพนัธ์อนัดี ให้เกียรติผู้อื่น ปรบัตนให้
สามารถท างานร่วมกบับุคคลอื่นได ้ 

2.2 ไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน และไม่ปิดบงัขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานของ
เพื่อนร่วมงาน 

2.3 ให้ความร่วมมือ สนับสนุน เสริมสร้างการท างานเป็นทีม เพื่อประโยชน์และบรรลุตามเป้าหมาย 
วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 
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2.4 ปฏบิตัติ่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารถนับถอื เชื่อฟังค าแนะน า และไม่ปฏบิตังิานขา้มผูบ้งัคบับญัชา
เหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปเป็นผูส้ัง่ 

2.5 หลกีเลี่ยงการน าขอ้มูลหรอืเรื่องราวของบุคคลอื่นๆ ทัง้ในเรื่องงานและเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผย หรอื
วพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อบุคคลนัน้ หรอืภาพพจน์ของบรษิทัฯ 

2.6 ไม่กระท าการใดๆ ทีผ่ดิศลีธรรมหรอืเป็นการลวนลาม อนาจาร คุกคามทางเพศต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะ
ดว้ยวาจาหรอืร่างกายกต็าม 

3. กำรปฏิบติัต่อบริษทัฯ 

3.1 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หลกัการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณทางธุรกจิ นโยบายและแผนงานของ
บรษิทัฯ ตลอดจนประเพณีอนัดงีาม 

3.2 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์ สุจรติ มุ่งมัน่ ทุ่มเท มุ่งหวงัความส าเรจ็ของงานและบรษิทั
ฯ รวมถงึการมส่ีวนร่วมในการพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลศิ 

3.3 รกัษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั  โดยระมดัระวงัไม่ใหข้อ้มลูหรอืเอกสารอนั
เป็นความลบัของลูกค้า คู่ค้า และบรษิัทฯ รัว่ไหลไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้งอนัเป็นเหตุที่ก่อให้เกิด
ความเสยีหายต่อบรษิทัฯ  

3.4 ไม่กระท าการใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของบรษิทัฯ 

3.5 ให้ความร่วมมอื สร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัสงัคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 
ทัง้นี้ควรระมดัระวงัการใหข้อ้มลูอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และส่วนรวม 

3.6 ไม่เขา้ไปมส่ีวนร่วมในการกระท าหรอืปกปิดการกระท าใดๆ ทีอ่าจขดัแยง้ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ การ
คอรร์ปัชนั หรอืการกระท าผดิกฎหมาย 

3.7 ไม่ควรละเลยและเพกิเฉย เมื่อพบเหน็หรอืมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัการกระท าทีเ่ขา้ข่ายคอร์รัปชนั โดยแจง้
ผู้บังคับบญัชา หรือแจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางแจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

หมวดท่ี 2  จรรยำบรรณธุรกิจ 

1. กำรปฏิบติัต่อกนัภำยใต้สิทธิและเสรีภำพ 

1.1   ความเป็นส่วนตวั 

สทิธเิสรภีาพส่วนบุคคล ต้องไดร้บัความคุม้ครองไม่ใหถู้กล่วงละเมดิจากการใช ้การเปิดเผย หรอืการ
ถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ประวตัส่ิวนตวั ประวตัสุิขภาพ ประวตักิารท างาน หรอืขอ้มูลส่วนตวัอื่น 
ๆ ไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้งซึ่งอาจท าให้เกิดความเสยีหายแก่เจ้าของหรอืบุคคลอื่นใด ทัง้นี้การล่วง
ละเมดิถือเป็นความผดิทางวนิัย เว้นแต่ได้กระท าไปตามหน้าที่โดยสุจรติ หรอืตามกฎหมายหรอืเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

แนวปฏบิตั ิ

1) คุม้ครองขอ้มลูส่วนตวัของพนักงานทีอ่ยู่ในความครอบครองหรอือยู่ในการดแูลรกัษาของบรษิัทฯ 
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2) การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อได้รับความ
เหน็ชอบจากพนักงานผูน้ัน้ 

3) จ ากดัการเปิดเผยและการใชข้อ้มลูส่วนตวัของพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เท่าทีจ่ าเป็น 

1.2 การปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึสทิธใินความเป็นมนุษย์และความเท่าเทยีมกนั โดยมแีนวปฏบิตัติ่อผูเ้กี่ยวขอ้งด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัติ่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมอืนหรอืความแตกต่างไม่ว่าจะ
ทางกายหรอืจติใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อายุ การศกึษา หรอืเรื่องอื่นใด 

แนวปฏบิตั ิ

1) พนักงานตอ้งปฏบิตัติ่อกนัดว้ยความเคารพ และใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั 

2) กระบวนการสรรหา การพจิารณาผลงานความดคีวามชอบ ต้องด าเนินการอย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม 

3) ในการปฏบิตัหิน้าที ่พงึหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความแตกต่างทางกายหรอื
จติใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา เพศ อายุ การศกึษา หรอืเรื่องอื่นใดทีอ่าจน าไปสู่ความขดัแยง้ 

4) ช่วยกนัสอดส่องดูแลใหส้ภาพการท างานปลอดจากการกดขีข่่มเหงหรอืการกระท าทีไ่ม่เป็นธรรม 
เมื่อไดร้บัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมใหพ้ดูคุยท าความเขา้ใจในเบือ้งตน้กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

1.3 การด าเนินการดา้นการเมอืง 

บรษิทัฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมอืง โดยไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรอืสนับสนุนพรรคการเมอืง
ใดพรรคการเมอืงหนึ่ง หรอืผูห้นึ่งผูใ้ดทีม่อี านาจทางการเมอืง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วาม
เคารพในสทิธเิสรภีาพในการใชส้ทิธทิางการเมอืงของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้หรอืการ
เป็นสมาชกิพรรคการเมอืง 

แนวปฏบิตั ิ  

1) พึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปรบัหน้าที่เป็นกรรมการพรรคการเมือง เป็นตัวแทนพรรคการเมืองใน
กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ หรอืเป็นสมาชกิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น องค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดั (อบจ.) องค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.) หรอืไม่แสดงดว้ยวธิีการใดๆ ทีท่ าใหผู้อ้ื่น
เขา้ใจว่าบรษิทัฯ เกีย่วขอ้ง สนับสนุน หรอืฝักใฝ่ทางการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง 

2) พงึหลกีเลี่ยงการแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเมอืงในสถานทีท่ างานหรอืในเวลางานอนัอาจท า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางความคดิ 

3) ไม่น าทรพัยากรของบริษัทฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มทาง
การเมอืง หรอืนักการเมอืงคนใด ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่อนุญาตใหฝ่้ายการเมอืงเขา้มา
ใชท้รพัยากรและสถานทีใ่นบรษิทัในกจิการทางการเมอืง 

4) หา้มไม่ใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ ใชอ้ านาจ ทรพัยากร เงนิทุนและชื่อบรษิทัฯ ไปใชใ้นการเรีย่ไรหรอื
ใชป้ระกอบกจิกรรมทางการเมอืง 



    
 

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

คู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ หน้า 62 
 

 

2. ส่ิงแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภยั 

บรษิทัฯ ด าเนินการอย่างจรงิจงัเพื่อส่งเสรมิดา้นสิง่แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภยั ของพนักงาน ชุมชน 
หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมัน่ทีจ่ะปลูกฝังจติส านึกในเรื่องดงักล่าวกบัพนักงานและผู้เกี่ยวขอ้ง ใหม้ี
หน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามแนวปฏบิตัใินเรื่องต่างๆ ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

2.1 สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

1) สนับสนุน และให้ความช่วยเหลอืที่เหมาะสมกบัสงัคมและชุมชน โดยเฉพาะทีอ่ยู่รอบๆ สถาน
ประกอบการของบรษิทัฯ 

2) บรษิทัฯ มุ่งมัน่มส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง โดย
ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรมดา้นสงัคมในการรกัษาสิง่แวดล้อมและพฒันาคุณภาพชวีติของคนใน
ชุมชนตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

3) เปิดโอกาสใหชุ้มชนและผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง มส่ีวนร่วมในการใหข้อ้คดิเหน็ส าหรบัโครงการต่างๆ ที่
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทัง้การเสนอความคดิเหน็ หรอืขอ้ร้องเรยีนต่างๆ ที่เป็นผลมา
จากการด าเนินงานของบรษิทั 

4) ใหค้วามร่วมมอืในการด าเนินงานตามมาตรฐาน หรอืขอ้ตกลงระดบัสากลในเรื่องต่างๆ ทีจ่ดัท า
ขึน้เพื่อช่วยป้องกนั หรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

5) ออกแบบและพฒันากระบวนการผลติ เครื่องจกัร อุปกรณ์ ใหส้ามารถควบคุมและ/หรอืลดมลพษิ
โดยใหค้รอบคลุมถงึเรื่องน ้าเสยี ฝุ่ น ก๊าซ รวมทัง้ของเสยีต่างๆ  

6) ผู้มีหน้าที่ร ับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต  ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ ต้อง
ควบคุมดแูลไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเกนิกว่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

7) ใหค้วามร่วมมอืในการลดขยะหรอืของเสยีทัง้จากกระบวนการผลติและการใชง้านทัว่ไป 

8) ศกึษาและใหค้วามร่วมมอืในการก าจดัขยะหรอืของเสยี ดว้ยวธิกีารทีถู่กตอ้ง 

9) ประเมนิความเสีย่ง และผลกระทบในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยั
ก่อนทีจ่ะมกีารลงทุนหรอืร่วมทุนในกจิการใดๆ 

2.2 การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

1) ใชท้รพัยากรธรรมชาต ิวสัดุ หรอือุปกรณ์ต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2) ใหค้วามร่วมมอืกบัมาตรการดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตขิองบรษิทั เช่น นโยบาย 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) 

3) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักร มีหน้าที่ดูแล ปรับปรุง และบ ารุงรักษา
กระบวนการผลติหรอืเครื่องจกัรใหอ้ยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด เพื่อลดการใชท้รพัยากร ธรรมชาต ิ

2.3 สุขภาพและความปลอดภยั 
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1) ส่งเสริมให้สุขภาพและความปลอดภัยเป็นวาระส าคัญ โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
มาตรฐานสากลทางด้านสุขภาพ  ความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อมและคุณภาพที่มี
มาตรการไม่น้อยกว่ากฎหมายก าหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบรษิทัฯ ต้องศกึษาและ
ปฏบิตัติามกฎหมาย นโยบาย ขอ้ก าหนดและมาตรฐานสากลทางดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัสิง่แวดลอ้มและคุณภาพทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

2) บรษิัทฯ จะด าเนินทุกวถิีทางเพื่อควบคุมและป้องกนัการสูญเสยีในรูปแบบต่างๆ อนัเนื่องจาก
อุบตัเิหตุ อคัคภียั การบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยจากการท างาน ทรพัย์สนิสูญหาย การละเมดิระบบ
รกัษาความปลอดภยั การปฏบิตังิานไม่ถูกวธิแีละความผดิพลาดต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนรกัษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัต่อบุคลากรของบรษิทั 

3) ตรวจสอบความพรอ้มของสุขภาพและร่างกายของตนเองก่อนปฏบิตังิาน และไม่ปฏบิตังิานหาก
สุขภาพและร่ายกายไม่พรอ้ม เพื่อลดความเสีย่งในการเกดิอนัตรายจากการท างาน 

4) ผู้ที่ต้องท างานทีม่คีวามเสี่ยงต่อชวีติหรอืต่อสุขภาพต้องศกึษาขอ้มูลต่างๆ เกี่ยวกบัสภาพการ
ท างานทีไ่ม่ปลอดภยัหรอือาจเป็นอนัตรายนัน้ๆ 

5) ในการปฏบิตังิานในขัน้ตอนใดทีม่คีวามเสีย่งหากไม่มคีวามแน่ใจในผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ ใหห้ยุด
หรอืชะลอการด าเนินการนัน้ๆ และใหป้รกึษากบัผูเ้ชีย่วชาญโดยทนัท ี

6) รายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยด่วนเมื่อพบเห็นสิ่งผดิปกติบริเวณสถานที่ท างานที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภยั 

7) ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานต่างๆ มหีน้าทีก่ าหนด หรอืเผยแพร่แนวทางในการป้องกนัและควบคุม
ไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุจากการท างานใหก้บัพนักงานและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้การตรวจสุขภาพ
พนักงานตามความเสีย่งของพนักงาน 

3. กำรรบัหรือให้ทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอำจสร้ำงแรงจงูใจในกำรตดัสินใจอยำ่งหน่ึงอย่ำงใด 
และกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนั 

3.1 การรบัหรอืใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดทีอ่าจสรา้งแรงจงูใจในการตดัสนิในอย่างหน่ึง อย่างใด การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมัน่ใจได้ว่าการ
ด าเนินการนัน้ๆ จะไม่ท าใหเ้กดิขอ้ครหาหรอืท าใหเ้สื่อมเสยีชื่อเสยีงแก่บรษิทัฯ 

แนวปฏบิตั ิ

1) ห้ามบุคคลในบรษิัทฯ และครอบครวั เรยีกร้องหรอืรบัของขวญั ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด
จากผูร้บัเหมา ผูร้บัเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรอืผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิบรษิทั ไม่ว่ากรณีใด อนั
อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยล าเอียงหรือล าบากใจหรือเป็น
ผลประโยชน์ขดักนั 

2) ไม่ใชว้ธิกีารรบัหรอืใหเ้งนิ ทรพัย์สนิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดกบัผูห้นึ่งผูใ้ดทีม่เีจตนาเพื่อชกั
น าใหก้ระท าหรอืละเวน้การกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

3) ไม่เสนอเงนิ ทรพัย์สนิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดกบัผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกจิเพื่อแลกเปลี่ยนกบั
สทิธพิเิศษทีไ่ม่ควรได ้
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4) การใช้จ่ายส าหรบัการเลี้ยงรบัรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการ
ปฏบิตัติามสญัญาทางธุรกจิเป็นเรื่องทีย่อมรบัได ้แต่ตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตุสมผล 

3.2 การรบัหรอืใหข้องขวญั / ของทีร่ะลกึ 

การรบัหรอืใหท้รพัย์สนิ หรอืสิ่งของ เพื่อเป็นของขวญั / ของทีร่ะลกึตามขนบธรรมเนียมประเพณีใน
แต่ละทอ้งถิน่ ถอืเป็นเรื่องทีย่อมรบัได ้ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ ไม่ประสงค์ใหพ้นักงานรบัของขวญั / 
ของทีร่ะลกึ ทีม่คี่าเกนิปกตวิสิยัจากผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ 

แนวปฏบิตั ิ

1) ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยสิง่ของหรอืของขวญัที่ให้แก่กนัในหน้าที่การงานควรมี
ราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

2) การรบัของขวญัหรอืทรพัย์สนิ ควรจะเป็นการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
อาจจะเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้อง คนรู้จ ัก การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการให้ทัว่ไป ไม่
เฉพาะเจาะจง มลูค่าพอสมควร ไม่เป็นการรบัทรพัยส์นิทีผ่ดิกฎหมาย 

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

4) ไม่รบัหรอืใหข้องขวญั / ของทีร่ะลกึทีอ่าจท าใหเ้กดิอทิธพิลในการตดัสนิใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดย
ไม่เป็นธรรมในการปฏบิตัหิน้าที ่หากจ าเป็นต้องรบัของขวญั / ของที่ระลกึทีม่คี่าเกินปกตวิสิยั
จากผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ 

5) เกบ็รกัษาหลกัฐานการใชจ้่ายเงนิทีแ่สดงมลูค่าของของขวญั / ของทีร่ะลกึนัน้เพื่อตรวจสอบไดใ้น
ภายหลงั 

6) กรณีได้รบัมอบหมายหรอืได้รบัอนุญาตจากผู้บงัคบับญัชาใหไ้ปช่วยเหลอืหน่วยงานภายนอก 
อาจรบัเงนิสิง่ของหรอืของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รอืมาตรฐานทีห่น่วยงานภายนอกนัน้ก าหนด
ไว ้

3.3  การต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

ในการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บรหิารของบรษิัททุกคน หรอื บุคลากรทีท่ า
หน้าทีเ่ป็นตวัแทน หรอื ทีป่รกึษาของบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามกฏหมายว่าดว้ยการต่อตา้นคอรร์ปัชนัอย่าง
เคร่งครดั 

หา้มพนักงานของบรษิทัฯ เสนอสนิบน หรอืจ่ายเงนิทีเ่ป็นการคอรร์ปัชนัอื่นๆ หรอืสิง่ใดกต็ามทีม่มีลูค่าทัง้
ในทางตรงทางออ้มใหแ้ก่/หรอืขอ/หรอืรบัจากบุคคลใดหรอืองคก์รใด รวมไปถงึหน่วยงานของรฐั เจา้หน้าที่
ของรฐั บรษิทัเอกชน และพนักงานของบรษิทัเอกชนนัน้ๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ กต็าม 

4. ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

พนักงานและผูเ้กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ ต้องพยายามหลกีเลี่ยงไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจ
ส่งผลกระทบในการตดัสนิใจใดๆ ทัง้นี้ ในการปฏบิตัหิน้าทีจ่ะตอ้งยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัฯ ภายใตค้วาม
ถูกตอ้งตามกฎหมายและจรยิธรรม 
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  แนวปฏบิตั ิ

1) ไม่ประกอบกจิการทีเ่ป็นการแขง่ขนั หรอืมลีกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

2) ไม่เขา้เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจตดัสนิใจ หรอืผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นการแขง่ขนั หรอื
มลีกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัฯ แต่ในกรณีทีไ่ม่อาจหลกีเลี่ยงได ้ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ
โดยทนัท ี

3) กรณีทีพ่นักงานเขา้ไปเกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัธุรกจิ หรอืเหตุการณ์ใดๆ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยทนัท ี

4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่ตนรู้เนื่องมาจากต าแหน่งหน้าที่และความ
รบัผดิชอบ 

5) หลีกเลี่ยงการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ หรอืก่อภาระผกูพนัทางการเงนิในรปูแบบใดๆ กบัผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทัฯ หรอื
พนักงานของบรษิทัฯ เอง 

6) หลีกเลี่ยงการท างานอื่นนอกเหนือจากการท างานของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานใน
ความรบัผดิชอบไม่ว่าในดา้นใด 

5. กำรจดัซื้อ จดัหำและกำรปฏิบติัต่อคู่ค้ำ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการจดัซื้อ จดัหา อนัเป็นกระบวนการทีส่ าคญัเพื่อก าหนดค่าใชจ้่ายและคุณภาพ
สนิคา้และบรกิารทีบ่รษิทัฯ จะน ามาใชใ้นการด าเนินกจิการ การจดัหาตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนที่ก าหนด
ไวต้ามระเบยีบการจดัซื้อ จดัหาของบรษิทัฯ และมคีวามเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ในการตดัสนิใจ
ต้องค านึงถงึความสมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพ และการบรกิารทีไ่ดร้บั รวมทัง้ต้องสามารถใหเ้หตุผลที่
เหมาะสมไดเ้มื่อมกีารตรวจสอบ ในกรณีที่ไม่แน่ใจใหศ้กึษาระเบยีบการจดัซื้อ จดัหา อย่างละเอียด หรอื
สอบถามไปยงัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นจดัซื้อ จดัหาหรอืผูบ้งัคบับญัชาก่อนด าเนินการใดๆ 

  แนวปฏบิตั ิ

5.1 คู่คา้ทีบ่รษิทัฯ จะท าการจดัซื้อ จดัหาดว้ยจะตอ้งมแีนวปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของ
ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้ วตัถุดบิ และบรกิาร ดงันี้ 

1) สทิธมินุษยชนและแรงงาน 

▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้/วตัถุดบิ และบรกิาร ควรใหค้วามเคารพต่อสทิธมินุษยชนและมกีารปฏบิตัิ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย 

▪ ผู้ผลิต/จดัหาสินค้า/วตัถุดิบ และบริการ จะต้องด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงาน
บงัคบั และจะตอ้งไม่มกีารใชแ้รงงานทีไ่ม่สมคัรใจ 

▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้/วตัถุดบิ และบรกิาร จะต้องด าเนินธุรกจิโดยปราศจากการใชแ้รงงานเดก็ 
และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานเดก็หรอืเยาวชนทีบ่งัคบัใช้ 

▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้/วตัถุดบิและบรกิาร จะต้องด าเนินธุรกจิโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิน
การจา้งงานดว้ยเงือ่นไขของเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ศาสนา อายุ ความพกิาร ฯลฯ 

2) ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
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▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้/วตัถุดบิ และบรกิาร ควรมคีวามรบัผดิชอบและมุ่งมัน่ในการใชท้รพัยากร
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้/วตัถุดบิและบรกิาร จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายดว้ยความปลอดภยั    อา
ชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชอ้ย่างเคร่งครดั 

▪ ในระบบการผลติของผูผ้ลติจดัหาสนิคา้/วตัถุดบิ และบรกิาร จะตอ้งมัน่ใจว่ามกีารตดิตัง้ระบบ
ก าจดัและจดัการของเสีย การปล่อยมลพิษทางอากาศ และการระบายน ้าทิ้งที่เหมาะสม
ปลอดภยั และมกีารตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ 

▪ ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า/วัตถุดิบ และบริการ จะต้องจัดหาสถานที่ ท างานที่ปลอดภัยและมี
สุขอนามยัให้แก่พนักงาน รวมถึงจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน
อย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

3) จรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎหมาย 

▪ ผู้ผลติ/จดัหาสนิค้า วตัถุดบิ และบรกิาร จะต้องด าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จรยิธรรม และ
ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั 

▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้ วตัถุดบิ และบรกิาร จะตอ้งด าเนินธุรกจิโดยปราศจากการใหส้นิบนในทุก
รปูแบบ 

▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้/วตัถุดบิ และบรกิาร จะตอ้งด าเนินธุรกจิดว้ยการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 
▪ ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ต้องมีการจัดการบันทึกทางธุรกิจและบัญชีที่

เกี่ยวขอ้งกบัการท าธุรกจิอย่างถูกต้องและครบถ้วน พรอ้มทีจ่ะจดัส่งใหต้รวจสอบเมื่อมกีาร
รอ้งขอ 

▪ ผูผ้ลติ/จดัหาสนิคา้ วตัถุดบิ และบรกิาร จะตอ้งปกป้องขอ้มลูความลบัของบรษิทั 

5.2 บุคลากรของบรษิทัฯ ทีต่อ้งการจดัซื้อ จดัหา สนิคา้และบรกิาร ตอ้งค านึงถงึความตอ้งการ ความคุม้คา่ 
ราคาและคุณภาพ การจดัซื้อ การจดัหาตอ้งด าเนินการอย่างโปร่งใสใหข้อ้มลูแก่คู่คา้อย่างเท่าเทยีมกนั 
ถูกตอ้ง ไม่มอีคต ิไม่เลอืกปฏบิตัติ่อคู่คา้ สรา้งการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมระหว่างคู่คา้ 

5.3 ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลกัฐาน การเจรจา การร่างสญัญา การท าสญัญาและการ
ปฎบิตัติามสญัญาไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อใชต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 

5.4 ในการจดัหาต้องผ่านขัน้ตอนตามระเบียบวิธีการจดัหา และกระบวนการสรรหาจากหน่วยงานที่
รบัผดิชอบอย่างเคร่งครดัโดยใหส้อดคลอ้งกบัอ านาจด าเนินการ 

5.5 การจดัซื้อ จดัหาตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบการจดัซื้อ จดัหาของบรษิทัฯ 

5.6 ในกรณีการจดัซื้อ จัดหาไม่ด าเนินการตามระเบียบวิธีการจดัซื้อ จัดหา หรือไม่ผ่านหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ ต้องท าหนังสอืชี้แจงที่มา วธิกีารจดัหา และเหตุผลของการจดัหานัน้ไปยงัหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

5.7 ไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งในการจดัซื้อ จดัหากบัคู่สญัญาที่มคีวามเกี่ยวพนักบัตนเอง เช่น เป็นครอบครวั 
ญาตสินิท หรอืทีต่นเป็นเจา้ของหรอืหุน้ส่วน 

5.8 ไม่ใชข้อ้มลูทีไ่ดท้ราบอนัเนื่องจากการจดัหาเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืผูอ้ื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 
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5.9 การจดัหาใหพ้จิารณาเลอืกนิตบิุคคลเป็นอนัดบัแรก โดยหลกีเลี่ยงการจดัหากบับุคคลธรรมดา   เวน้
แต่เป็นกรณีทีต่อ้งใชค้วามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นเฉพาะบุคคล หรอืเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ 
ของบรษิทัฯ 

6. กำรท ำธรุกรรมกบัภำครฐั 

 ในการท าธุรกรรมกบัภาครฐั บรษิัทฯ จะต้องหลกีเลี่ยงการกระท าทีอ่าจจูงใจให้ภาครฐั หรอืพนักงานของ
ภาครฐัด าเนินการทีไ่ม่ถูกตอ้งเหมาะสม แต่การท าความรูจ้กัหรอืการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัใน
ขอบเขตทีเ่หมาะสมสามารถท าได้ เช่น การพบปะพูดคุยในทีส่าธารณะต่าง ๆ การไปแสดงความยนิดใีน
วาระโอกาส เทศกาล หรอืตามประเพณีปฏบิตั ิเป็นตน้ 

แนวปฏบิตั ิ

1) ด าเนินการอย่างถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา เมื่อตอ้งมกีารตดิต่อกบัเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานของรฐั 

2) ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอืขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิน่อาจมี
เงือ่นไข ขัน้ตอน หรอืวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนั 

3) ปฏบิตัติามกฎหมายในแต่ละประเทศหรอืทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการว่าจา้งพนักงานของรฐั ทัง้ในกรณี
ว่าจา้งเพื่อมาเป็นทีป่รกึษา หรอืเป็นพนักงานของบรษิทัฯ โดยเงื่อนไขในการว่าจา้งต้องโปร่งใสและ
เหมาะสม 

7. กำรปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรพัยสิ์น  

พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการใช้ทรพัย์สินของบริษัทฯ ให้ได้
ประโยชน์อย่างเตม็ที ่และดูแลมใิหเ้สื่อม สูญหายหรอืน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่น โดย
ทรพัย์สนิของบรษิัทฯ หมายถึง สงัหารมิทรพัย์ เช่น อุปกรณ์ส านักงาน เครื่องมอื เครื่องจกัร ฯลฯ และ
อสงัหารมิทรพัย ์เช่น ทีด่นิ สิง่ปลูกสรา้ง นอกจากนี้ ยงัหมายความรวมไปถงึเทคโนโลย ีความรูท้างวชิาการ 
เอกสารสทิธิ ์ทรพัยส์นิทางปัญญา ขอ้มลูความลบัของบรษิทัฯ ดว้ย 

7.1 การบนัทกึ การรายงาน และการเกบ็รกัษาขอ้มลู 

 พนักงานทุกคนมหีน้าทีต่้องด าเนินการใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานของตนอยู่ในสภาพทีป่ลอดภยัและ
สามารถน ามาใชอ้า้งองิหรอืใชป้ระโยชน์กบับรษิทัฯ ไดเ้มื่อต้องการ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรอืผูอ้ื่น นอกจากนัน้ ในการบนัทกึหรอืรายงานจะตอ้งท าใหถู้กตอ้งตามระบบที่วางไว ้

แนวปฏบิตั ิ

1) บนัทกึและรายงานขอ้มลูต่าง ๆ อย่างถูกตอ้งและตรงไปตรงมาตามขอ้เทจ็จรงิ 

2) การบนัทกึขอ้มูลต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ หรอืที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย เช่น กฎหมายภาษอีากร มาตรฐานบญัช ีเป็นตน้ 

3) การเก็บรักษาข้อมูลต้องด าเนินการตามก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดภายใต้
ขอ้บญัญตัขิองกฎหมาย จดัเกบ็รกัษาอย่างระมดัระวงั และงา่ยต่อการเรยีกใชง้าน 

4) เอกสารส าคญัและขอ้มูลที่เป็นความลบั จะต้องไดร้บัการดูแลดว้ยวธิกีารเฉพาะที่ก าหนดไวใ้นแต่ละ
ระดบั แต่ละชนิด หรอืประเภทของขอ้มลู 
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5) เมื่อพน้ช่วงระยะเวลาทีต่อ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูหรอืเอกสาร พนักงานทีเ่กี่ยวขอ้งตอ้งดูแลใหม้กีารท าลาย
ดว้ยวธิทีีเ่หมาะสมถูกตอ้งกบัขอ้มลูหรอืเอกสารแต่ละประเภท 

6) ในการรายงานงบการเงนิ รายงานเรื่องสิง่แวดล้อม หรอืรายงานเรื่องใด ๆ ทีต่้องส่งถงึหน่วยงานของ
รฐัหรอืบุคคลภายนอก พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งมัน่ใจว่าไดร้ายงานหรอืเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง 

7.2 การใช ้และการดแูลรกัษาขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสห์รอืเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ ถอืว่าเป็นสนิทรพัยท์ีม่คี่าของ
บรษิทัฯ มไีวเ้พื่อประสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิ พนักงานตอ้งใชง้านและปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบ
ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทีไ่ดก้ าหนดไวร้วมทัง้มหีน้าทีป่กป้องและดูแลรกัษาใหพ้น้จากการถูกล่วง
ละเมดิหรอืน าไปเผยแพร่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 แนวปฏบิตั ิ

1) ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ เท่านัน้ 

2) บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ ใชส้ื่อทาง Internet และ Intranet เพื่อประโยชน์ในการท างาน 
แต่จะต้องไม่ใช้สื่อ Internet และ Intranet ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารตีประเพณีหรอืละเมดิกฎหมาย 

3) บุคลากรของบรษิทัต้องปฏบิตังิานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งและหา้มตดิตัง้และ
ใชง้านโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีล่ขิสทิธิไ์ม่ถูกตอ้งในส านักงานโดยเดด็ขาด 

4) ในการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ต้องไม่ใชโ้ดย
วธิกีารใดๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

5) หา้มใชเ้พื่อประโยชน์ทางธุรกจิส่วนตวัของตนเอง หรอืเพื่อประโยชน์อื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเมอืง 

6) ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเข้าถึง
เวบ็ไซตท์ีไ่ม่เหมาะสม ผดิศลีธรรม หรอืเวบ็ไซต์ทีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กั ซึง่น่าสงสยัในความปลอดภยั 

7) ปกป้อง ดูแลรกัษาอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และเทคโนโลยตี่างๆ ของบรษิทัฯ จากการใชง้านโดยไม่ได้
รบัอนุญาต 

8) เกบ็รกัษา และไม่ยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชร้หสัผ่านส าหรบัเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่างๆ ของบรษิทัฯ 

9) ใชข้อ้มลูอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเตม็ที ่

10) บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เช่น การรบัส่งขอ้มลู การเกบ็ขอ้มลู โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัอนุญาต 

7.3 การใช ้และการดแูลรกัษาทรพัยส์นิทางปัญญา  

บริษัทฯ ถือว่าทรพัย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธิ ์เครื่องหมายทางการค้า 
ความลบัทางการค้า องค์ความรู้ หรอืขอ้มูลอื่นใด เป็นทรพัย์สนิที่มคี่าของบรษิทัฯ พนักงานมหีน้าที่ต้อง
ปกป้องและดูแลรกัษาทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทัฯ ให้พ้นจากการน าไปใช ้หรอืเผยแพร่โดยไม่ไดร้บั
อนุญาต 
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แนวปฏบิตั ิ

1) บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหบุ้คลากรของบรษิทัฯ ท าการศกึษาวจิยั โดยผลตอบแทนจากงานเหล่านัน้ย่อมเป็น
ลขิสทิธิข์องบุคคลนัน้เอง แต่งานศกึษาวจิยัใดเป็นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ใหจ้ดัท าขึน้หรอื
เป็นงานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ ให้บริษัทฯเป็นเจ้าของสิทธิใน
งานวจิยันัน้ 

2) ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานตามหน้าทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เวน้แต่ในกรณีที ่บรษิทัฯ ได้
อนุญาตอย่างชดัเจนว่าใหถ้อืเป็นผลงานของผูค้ดิคน้ ผูป้ระดษิฐ ์ผูว้จิยั หรอืบุคคลอื่นใด 

3) พนักงานตอ้งดแูลรกัษารายงาน ขอ้มลู สตูร สถติ ิโปรแกรม วธิกีาร กระบวนการและขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 
ที่เป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัทฯ ไม่ให้ถูกล่วงละเมดิ และไม่เปิดเผยให้กบัผู้ใด เว้นแต่ได้รบั
อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4) ไม่น าทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ ไปท าซ ้า ดดัแปลง หรอืกระท าการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
หรอืเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

5) ในการเขา้ท าสญัญา หรอืนิตกิรรมใด ๆ ควรมกีารตกลงใหช้ดัเจนเกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 
หากไม่แน่ใจหรอืมขีอ้สงสยัใหห้ารอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ 

6) พนักงานของบรษิทัฯ ทุกคนตอ้งใหค้วามเคารพ และไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

7) พนักงานของบรษิทัฯ มหีน้าทีใ่หค้วามร่วมมอืและช่วยเหลอืในการแสดงสทิธ ิหรอืขอรบัความคุม้ครอง
สทิธขิองทรพัยส์นิทางปัญญาทีบ่รษิทัฯ เป็นเจา้ของ 

8) ตรวจสอบขอ้มูลอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอก ที่ได้รบัมาหรอืทีจ่ะน ามาใชภ้ายในบรษิทัฯ เพื่อลด
โอกาสทีจ่ะเกดิกรณีละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

9) พนักงานมหีน้าทีร่ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เมื่อพบการกระท าทีเ่หน็ว่าเป็นการละเมดิสทิธ ิอาจน าไปสู่
การละเมดิสทิธ ิหรอืการกระท าทีอ่าจก่อใหเ้กดิขอ้พพิาทเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ 

10) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรพัย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงาน 
สิง่ประดษิฐ ์ขอ้มลู รายงาน สถติ ิสูตร โปรแกรม วธิกีาร กระบวนการ คนืใหแ้ก่บรษิทัฯ ทัง้หมด ไม่ว่า
จะเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็ไวใ้นรปูแบบใด ๆ  

8. กำรส่ือสำรทำงกำรตลำด 

 การใชเ้ครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การแสดงสนิคา้หรอืบรกิาร 
ตอ้งเป็นไปตามความเป็นจรงิ เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และเป็นธรรมกบัผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

  แนวปฏบิตั ิ

1) การสื่อสารทางการตลาดต้องเป็นไปตามความเป็นจริงและค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

2) หลกีเลีย่งการสื่อสารทางการตลาดทีเ่ป็นการเปรยีบเทยีบโดยตรงกบัสนิคา้หรอืบรกิารของคู่แขง่ 



    
 

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

คู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ หน้า 70 
 

 

3) ไม่น าเสนอสิ่งที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งในสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบัน
พระมหากษตัรยิ์ การเมอืง ความเชื่อ ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ความคดิเหน็เกี่ยวกบัเพศ หรอื
เรื่องทีข่ดัต่อ ศลีธรรมและวฒันธรรมอนัดงีาม 

4) มกีารทบทวน ตรวจสอบแนวทางการสื่อสารทางการตลาดอย่างสม ่าเสมอ 

9. กำรท ำธรุกรรมระหวำ่งบริษทัฯ กบับุคคลหรือบริษทัภำยนอก 

 การท าธุรกรรมกบับุคคลภายนอกหรอืบรษิทัอื่นนัน้จะต้องด าเนินการดว้ยวธิกีารอนัชอบธรรมและปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสยีหายกบับุคคลภายนอก 

  แนวปฏบิตั ิ

1) การท าธุรกรรมต้องค านึงถงึมูลค่า ราคา ทีเ่ป็นไปตามกลไกตลาด ไม่เลอืกปฏบิตั ิหรอืกดีกนัการท า
ธุรกจิดว้ยวธิกีารทีไ่ม่ชอบธรรมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2) หลกีเลี่ยงการท าธุรกรรมทีอ่าจท าให้บรษิทัฯ ต้องเสื่อมเสยีชื่อเสยีง แม้ว่าธุรกรรมนัน้จะท าใหไ้ดร้บั
ประโยชน์ทางธุรกจิกต็าม 

3) ห้ามแอบอ้างใช้ชื่อของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ หรือพนักงาน ในการท าธุรกรรมที่ไม่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ แมว้่าจะไม่มผีลกระทบโดยตรงต่อบรษิทัฯ กต็าม 

10. กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ 

 บริษัทฯ ตัง้มัน่ที่จะแข่งขนัทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและ
กฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ในประเทศต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกจิ 

แนวปฏบิตั ิ

1) บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิบนการแข่งขนัเสร ีการด าเนินธุรกจิจะตอ้งค านึงถงึการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม ไม่
ใส่รา้ยป้ายส ีไม่โจมตคีู่แขง่โดยปราศจากขอ้มลูและเหตุผล 

2) บรษิทัฯ ใหก้ารสนับสนุนการร่วมมอืกบัคู่แขง่ทางการคา้ทีเ่ป็นประโยชน์ของผูบ้รโิภค 

3) ไม่ท าความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขนัหรือบุคคลใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการลดหรือจ ากดัการแข่งขนัทาง
การคา้ 

4) ในกรณีทีบ่รษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจเหนือตลาดในสนิคา้ใด ตอ้งไม่ใชอ้ านาจเหนือตลาดดงักล่าวในลกัษณะ
ทีไ่ม่เป็นธรรมในทางการคา้ 

11. กำรปฏิบติัต่อลูกค้ำและผูบ้ริโภค   

บรษิทัฯ ค านึงถงึความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซึ่งเป็นผูซ้ื้อสนิคา้และบรกิารจากบรษิทัฯ รวมทัง้ผูบ้รโิภค
ซึ่งเป็นผูท้ีใ่ชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ ดว้ยราคาทีเ่ป็นธรรม มคีุณภาพและมคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้
และผูบ้รโิภค 

  แนวปฏบิตั ิ
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1) บริษัทฯ มุ่งมัน่พฒันาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่อง บุคลากรของบรษิทัฯ ตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้อย่างเตม็ทีด่ว้ยราคาที่
สมเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์ มคีุณภาพ ไม่จ ากดัสทิธขิองผูบ้รโิภคและมเีงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมส าหรบั
ผูบ้รโิภค 

2) บรษิทัฯ จะตอ้งไม่ท าการอนัใดอนัเป็นการหลอกลวงหรอืท าใหห้ลงเชื่อในคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร
ของบรษิทัฯ 

3) บริษัทฯ มุ่งมัน่พัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ความปลอดภัยของ
ผู้บรโิภคนัน้มคีวามส าคญัยิง่ สนิค้าของบรษิัทฯ จะต้องมเีอกสารก ากบัสนิค้า มกีารตรวจสอบความ
ปลอดภยัในสถานประกอบการ รณรงคแ์ละอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภคอย่าง
เคร่งครดั 

12. กำรประกอบธรุกิจในต่ำงประเทศ 

การประกอบธุรกจิในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตัง้บรษิทั โรงงาน ส านักงาน สาขา ตวัแทน  ผูจ้ดัจ าหน่าย 
การร่วมทุน หรอืการท าธุรกรรมใดๆ ของบรษิัทฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบัต่างประเทศจะต้องปฏบิตัติามกฎหมาย
ข้อบังคับในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถิน่ประกอบดว้ย 

แนวปฏบิตั ิ

1) ก่อนเดินทางไปท างานต่างประเทศให้ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และกฏหมายที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น กฏหมายการน าเขา้และส่งออก กฏหมายภาษีอากร กฏหมายควบคุมการค้าระหว่าง
ประเทศ เป็นตน้ 

2) ปฏบิตัใิหถู้กต้องตามกฏหมาย และปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ใีนแต่ละทอ้งถิน่ ทัง้นี้ การปฏบิตันิัน้ตอ้ง
ไม่ขดักบัจรรยาบรรณของบรษิทั 

3) การจา้งแรงงานในแต่ละทอ้งถิน่ตอ้งปฏบิตัติามทีก่ฏหมายแรงงานในแต่ละทอ้งถิน่ก าหนดไว้ 

4) ตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างสม ่าเสมอ 

5) รายงานขอ้มูลพรอ้มหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออกต่อผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ
น าเขา้และส่งออก 

6) ปฏบิตัติามกฏหมายว่าดว้ยการควบคุมการคา้ระหว่างประเทศในประเทศทีต่อ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 

7) ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรอืทีป่รกึษากฏหมายของบรษิทัฯ เมื่อเหน็ว่าธุรกรรมอาจขดัแยง้กบัวฒันธรรม 
กฏหมายทอ้งถิน่ หรอืกฏหมายควบคุมการคา้ระหว่างประเทศ 

8) รายงานการปฏบิตังิานต่อผูบ้งัคบับญัชาอย่างต่อเนื่อง 

13. กำรป้องกนักำรฟอกเงิน 

บรษิทัฯ ยดึถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัการฟอกเงนิ กล่าวคอื บรษิทัฯ 
จะไม่รบัโอน หรอืเปลีย่นสภาพทรพัยส์นิ หรอืสนับสนุนใหม้กีารรบั โอน หรอืเปลีย่นสภาพทรพัยส์นิต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผดิ เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดใชบ้รษิทัฯ เป็นช่องทางหรอืเป็นเครื่องมอืใน
การถ่ายเท ปกปิด หรอือ าพรางแหล่งทีม่าของทรพัยส์นิทีไ่ดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฏหมาย 
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 แนวปฏบิตั ิ

1) ก่อนท าธุรกรรมกบัคู่สญัญา ตอ้งทราบถงึประวตัคิวามเป็นมาของแหล่งทีม่าของเงนิ 

2) กรณีพบเหน็ธุรกรรมทีไ่ม่ปกตติอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัท ี

3) หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาผูบ้รหิารสายงานการเงนิและบญัชหีรอืทีป่รกึษาของบรษิทัฯ  

14. จรรยำบรรณวำ่ด้วยกำรบริจำคเพื่อกำรกศุล และกำรให้เงินสนับสนุน 

บรษิัทฯ มแีนวทางทีช่ดัเจนในการบรจิาคเพื่อการกุศล และการใหเ้งนิสนับสนุนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส
ตามระเบยีบของบรษิทัฯ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเงนิบรจิาคจะถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์
ของสาธารณะหรอืตรงตามวตัถุประสงคข์องการบรจิาค  

 แนวปฏบิตั ิ
1) การบรจิาคเพื่อการกุศลจะด าเนินการภายในนามบรษิทัฯ ดว้ยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนระเบยีบ

ของบรษิทัฯ ทีก่ าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยใหแ้ก่องคก์รทีเ่ชื่อถอืได้ และมกีารตดิตาม
เพื่อตรวจสอบว่าเงนิบรจิาคไดถู้กใชเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ และ /หรอืตรงตามวตัถุประสงค์ของ
การบรจิาคอย่างแทจ้รงิ 

2) การให้เงนิสนับสนุนแก่องค์กรหรอืกิจกรรมใดๆ ต้องมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิธุรกิจ และ /หรอื
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัฯ 

3) บรษิทัฯ ก าหนดใหม้อี านาจด าเนินการในเรื่องการบรจิาคและการใหเ้งนิสนับสนุนทีก่ าหนดล าดบัผู้
มอี านาจในการอนุมตัไิวอ้ย่างชดัเจน 

15. จรรยำบรรณวำ่ด้วยนโยบำยกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 บรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายที่ชดัเจนในการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็น
หลกั และการท ารายการนัน้เสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

 แนวปฏบิตั ิ

1) บรษิัทฯ จะปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของ คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

2) หากมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่เกี่ยวโยงกนัทีเ่ป็นธุรกรรมอื่น บรษิทัฯ จะต้อง
เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้บีุคคลทีม่คีวามรู ้ความช านาญพเิศษ 
เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกนัดงักล่าว เพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ 
แล้วแต่กรณี โดยที่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยีในการท ารายการ
จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารท ารายการทีเ่กี่ยวโยง เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการ
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เขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัฯ แต่เป็นการท า
รายการทีไ่ดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นส าคญั 

3) มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิที่ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(56-1) ดว้ย ในการท ารายการดงักล่าวบรษิทัฯ จะท าการตรวจสอบและดแูลธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ โดย
ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดงักล่าวมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ 

16. จรรยำบรรณวำ่ด้วยกำรรกัษำควำมลบัและกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อใหข้อ้มูล
ข่าวสารต่อสาธารณชนเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกบักฎหมาย และเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั และป้องกนัไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ น าขอ้มลู
ภายในไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ส่วนตน  

แนวปฏบิตั ิ

1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ควรรกัษาขอ้มลูภายในและเอกสารทีไ่ม่สามารถเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอก อนัน าไปสู่การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรอืผูอ้ื่น 

2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หรอือดตีกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน 
ที่ลาออกแล้ว มหีน้าที่เก็บรกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตลอดจน
ขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีต่นไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที ่และหา้มมใิห้
น าความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลบัของคู่ค้าของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไปใชป้ระโยชน์แก่บรษิทัอื่น และใหบุ้คคลภายนอกทราบ 

3) บรษิัทฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะไม่เปิดเผยขอ้มูล
ภายในของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ หรอืเปิดเผยกบับุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม โดยไม่ค านึงว่าจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่ 

4) กรรมการและผู้บรหิาร รวมถึงผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลทีถู่กสนันิษฐานว่ารูห้รอื
ครอบครองขอ้มูลภายในตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ได้รบัทราบขอ้มูลภายในที่
เป็นสาระส าคญั ซึ่งมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืมูลค่าของหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการซื้อ  ขาย 
เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลกัทรพัย์ของ
บริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิทัฯ จนกว่าบรษิทัฯ จะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนแลว้ 
ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ( “Embargo Period”) ซึ่ง
หมายถงึ ระยะเวลา 1 เดอืน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และ
ควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 
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5) บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีน้าทีป่ฏบิตัติาม
นโยบายการใช้ขอ้มูลภายใน และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ และแนวทางการใช้ขอ้มูล
ภายในของพ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
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4 |กำรก ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบติัตำมและ
กำรทบทวน 
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กำรก ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบติัตำมและกำรทบทวน 

บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่
จะต้องรบัทราบ ศกึษาท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนดไว้ในคู่มอืหลกัการก ากบัดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกจิอย่างเคร่งครดั มใิช่การปฏบิตัติามสมคัรใจ และไม่สามารถอ้างองิว่าไม่ทราบแนวปฏบิตัทิีก่ าหนด
ขึน้ โดยต้องลงนามเพื่อยนืยนัว่าไดอ้่านคู่มอืหลกัการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ แล้ว และ
ยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีไ่ดร้ะบุไว ้

ผูบ้รหิารทุกระดบัจะตอ้งดแูลรบัผดิชอบ และถอืเป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะด าเนินการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาของแตล่ะ
หน่วยงานรบัทราบ เขา้ใจ และปฏิบตัิตามคู่มอืหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจรงิจงั หาก
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทีก่ระท าการฝ่าฝืน หรอืยนิยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาฝ่าฝืนคู่มอืดังกล่าว จะถูก
พจิารณาลงโทษทางวนิัย ซึง่อาจรวมถงึการเลกิจา้ง การใหช้ดเชยความเสยีหาย และโทษตามกฎหมาย 

การพิจารณาทบทวน เพื่อให้หลกัการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฏหมาย กฏเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยู่เสมอ  คณะกรรมการ
บรษิทัก าหนดใหม้กีารทบทวนคู่มอืหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ 

 


