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สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มี ความมุ่งมั่นที่ จะบริ หารงานภายใต้ หลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบและแนวปฏิบตั ิตา่ ง
ๆ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พย์
ตลอดจนให้ ความใส่ใจต่อการดูแลรักษาสังคม ชุมชน สภาพแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) ด้ วยการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีจริ ยธรรม เพื่อนําองค์กรไปสูค่ วามสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้ า
ร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต โดย
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต และ
้ งมัน่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ ดําเนิน
ได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ จรรยาบรรณธุรกิจดีเด่น จากหอการค้ าไทย ดังนันจึ
ธุรกิจด้ วยความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และบนหลักการต่อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
“คู่ มื อ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และจรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ” ของบริ ษั ท ฯ ฉบั บ นี ้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กําหนดขึ ้นเพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ยึดถือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริ หารจัดการอย่างโปร่ งใส เท่าเทียม เป็ นธรรม มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย
และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย อันจะนําไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ และเพิ่ม
มูลค่าให้ กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงสร้ างความเชื่ อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และสนับสนุนส่งเสริ ม
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัท
บริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ บริษัทเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มีการกํากับ
ดูแลกิจการ และการบริ หารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่ งใส เท่าเทียม เป็ นธรรม มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย
และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย อันจะนําไปสูค่ วามเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนของธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ทําหน้ าที่กํากับดูแลด้ านบรรษัทภิบาลของ
้
าหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษัท ทังการกํ
บริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ให้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ และหลักการ
บรรษัทภิบาล เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอย่างสมํ่าเสมอ
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ส่ วนที่ 1
บททั่วไป
บริ ษั ท ไทยรุ่ ง ยูเ นี่ ย นคาร์ จํ า กัด (มหาชน) จัด ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และจดทะเบี ย นกับ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ในปี 2537 บริ ษัทฯ ประกอบกิ จการในประเทศไทย มี ธุรกิ จหลัก คือ การรั บจ้ าง
ประกอบและดัดแปลงรถยนต์ การผลิตและจําหน่ายชิน้ ส่วนอุปกรณ์ และแม่พิมพ์ โดยบริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจ
ภายใต้ ปรัชญาการดําเนินธุรกิจ “คิดดี ทําดี พูดดี” รวมทังกํ
้ าหนดกลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อเป็ นแนวทางให้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือ เพื่อมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายร่วมกัน

 ปรัชญาการดําเนินธุรกิจ (Philosophy) : “คิดดี ทําดี พูดดี”
คิดดี
1) คิดใหม่ ในเชิงบวกและสร้ างสรรค์ตลอดเวลา
2) คิดเสมอว่า “ปั ญหาและอุปสรรคทังหลาย
้
สามารถแก้ ไขหรื อปรับปรุงให้ ดีขึ ้นได้ ตลอดเวลา”
3) เลิกความคิดที่วา่ “ทําไม่ได้ เพราะอะไร” เปลี่ยนเป็ น “จะให้ ได้ เราต้ องทําอะไร อย่างไร”
4) คิดช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความจริงใจต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์กร
5) มีความเชื่อว่า ทําดียอ่ มได้ ดี ทําสิง่ ใดย่อมได้ ผลจากสิง่ นัน้ อย่างแน่นอน
ทําดี
1) สร้ างคุณค่าเพิม่ ให้ เกิดแก่งาน และแก่ตนเองตลอดเวลา โดยการใฝ่ ศึกษาหาความรู้และพัฒนา
ความสามารถ ลงมือปฏิบตั งิ านจริงด้ วยตนเอง
2) ทํางานเป็ นทีม โดยคํานึงถึงผลสําเร็ จโดยรวมขององค์กร ไม่ตีกรอบการทํางานในวงจํากัด
3) ทุ่มเทความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ด้วยความขยันขันแข็ง มีวนิ ยั และรักษาเวลา เพื่อ
แสดงให้ เห็นคุณค่าที่แท้ จริงของตนให้ ผ้ อู ื่นประจักษ์
พูดดี
1) พูด และสื่อสารเพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ดี ให้ เกิดความสามัคคีในหมูเ่ พื่อนร่วมงานและทุกคนใน
องค์กร ในทุกเรื่ อง
2) พูด และสื่อสารในเชิงสร้ างสรรค์ และตรงไปตรงมา

 วิสัยทัศน์ (Vision)

: “เป็ นยอดยนตรกรรมไทย เป็ นผู้พฒ
ั นา ออกแบบ และผลิต ผลิตภัณฑ์ครบ
วงจร มีตราสินค้ า (Brand) เป็ นของตนเอง สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้
กับลูกค้ า ทังด้
้ านคุณภาพและบริ การในระดับสากล”
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 พันธกิจ (Mission)

:
เป็ นผู้นําในการออกแบบ พัฒนา ผลิต นวัตกรรมยานยนต์ใหม่ รถเอนกประสงค์ รถใช้ งานเฉพาะ
ด้ าน ชิ ้นส่วน แม่พิมพ์-จิ๊ก และอุปกรณ์รถยนต์
สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ าในด้ านคุณภาพ ราคา การส่งมอบ และบริ การในระดับสากล
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริ การ อย่างต่อเนื่อง ด้ วยกระบวนการผลิต การจัดการที่
ยืดหยุน่ รวดเร็ว ด้ วยวิศวกรรมเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
สร้ าง Brand เป็ นของตนเอง ให้ มีภาพลักษณ์เป็ นที่เชื่อถือของลูกค้ า
สร้ างและขยายเครื อข่าย การขายและการตลาด ให้ ครอบคลุมทังภายใน
้
และต่างประเทศ
มุ่งมัน่ พัฒนาและธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ให้ มีศกั ยภาพที่สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล มี
ความสุขและความภาคภูมิใจในการทํางานกับองค์กร
สร้ างความมัน่ คงให้ องค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้ วยการสร้ างผลกํ าไรและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
สําหรับผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า และพนักงาน
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการทํางาน ต้ องคํานึงถึงสิง่ แวดล้ อมและชุมชน ช่วยเหลือและตอบ
แทนสังคมโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

 วัฒนธรรมองค์ กร (Corporate Culture) : “THAIRUNG D”
T
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:
:
:
:
:
:
:
:
:

Teamwork
การทํางานเป็ นทีมเพื่อก้ าวไปสูเ่ ป้าหมายขององค์กร
Honesty
ความซื่อสัตย์ (ประพฤติซื่อตรง และสุจริตจริ งใจ)
Attitude (Positive Thinking) ทัศนคติทางบวก มองโลกในแง่ดี และอดทนต่อสภาวะกดดันได้
Initiative
มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา
Responsibility
มีความรับผิดชอบ
Ultimate
มุง่ มัน่ สูค่ วามเป็ นเลิศ
Nationality
มีความภูมิใจที่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กรชันนํ
้ าของคนไทย
Goal
มุง่ สูเ่ ป้าหมายขององค์กร และพร้ อมเติบโตอย่างมัน่ คง
Discipline
ความมีวินยั
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ส่ วนที่ 2
การกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัท
นิยามและความหมาย
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และบริ หารองค์กร ซึง่ ได้ รับการยอมรับ
อย่างแพร่ หลาย ตามหลักการนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการกํ ากับดูแลองค์กรให้
้
กร โดยเน้ นการบริ หารงานที่
ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอ่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ทังภายในและภายนอกองค์
เป็ นธรรม ความโปร่ งใส มีประสิทธิภาพ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการ
พิทกั ษ์ สิทธิ และดูแลผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ซึง่ บริ ษัทฯ
ได้ ต ระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของหลัก การดัง กล่า วเป็ นอย่า งยิ่ ง และได้ ป ฏิ บัติ ต ามแนวทางดัง กล่า วอย่า ง
เคร่ งครัด เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเป็ นพื ้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจที่
ยัง่ ยืน
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ่ง มั่น ในการนํ า หลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ม าใช้ ใ นการบริ ห ารงานและ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมุ่งมัน่ ที่จะยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
จึงกําหนดแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร 5 หมวด และเผยแพร่
ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัท เพื่อถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด ดังนี ้
แนวปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัท
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริ ม และอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับ
สิทธิพื ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ได้ แก่ สิทธิในการได้ รับสารสนเทศของบริ ษัทที่เพียงพอ ทันเวลา ในรู ปแบบที่
เหมาะสมต่อการตัดสินใจ, สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริ ษัทฯ, สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ,
้
สิทธิใน
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกํ าหนดค่าสอบบัญชี, สิทธิ ในส่วนแบ่งผลกําไรของบริ ษัท, สิทธิ ในการได้ รับการ
ปฏิบตั ิที่เท่าเทียมในการรับซื ้อหุ้นคืนโดยบริ ษัท, สิทธิในการอนุมตั ิธุรกรรมที่สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท, การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับของบริ ษัท, การลดทุน เพิ่มทุน และการอนุมตั ิ
รายการพิเศษต่าง ๆ, สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัท และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็ นอิสระ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตาม
จํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงหนึง่ เสียง และไม่มีห้ นุ ใดมีสทิ ธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น
นอกเหนื อจากสิทธิ พื ้นฐานต่าง ๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริ มและอํานวยความ
สะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น เช่น
1.1 บริ ษัทฯ จะแจ้ งวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้ อมทังข้
้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และความเห็น
ของคณะกรรมการต่อ วาระนัน้ ๆ ไว้ ใ นหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณา
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่จะ
จัดส่งเอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่าง
เพียงพอก่อนการเข้ าร่ วมประชุม โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ กําหนดไว้ ล่วงหน้ าใน
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถสอบถามข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับวาระการประชุม หรื อส่ง
คํ า ถามล่ ว งหน้ ามายัง บริ ษั ท ก่ อ นวัน ประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า 14 วัน โดยผ่ า นช่ อ งทาง Email :
omd_ir@thairung.co.th หรื อ Fax: 02-812-0844 เพื่ อ เป็ นการส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น มี โ อกาสแสดง
ความคิดเห็นต่อบริษัท
บริ ษัทฯ อํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดประชุมในวันทํา
การ ที่สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีการคมนาคมสะดวกต่อการ
เดินทางของผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯ ได้ นําระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) มาใช้ ในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสี ย ง เพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็ ว ในการลงทะเบี ย น และนับ คะแนนเสี ย ง และได้
จัดเตรี ยมอาการแสตมป์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และใช้ ระบบบาร์ โค้ ดในการประมวลผลคะแนน
้
นรายบุคคล
โดยเฉพาะในวาระแต่งตังกรรมการ
้
ก็จดั ให้ มีการลงคะแนนเสียงแต่งตังกรรมการเป็
และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ เพื่อเป็ นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีที่ปรึ กษา
กฎหมายภายนอก ทําหน้ าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและตังคํ
้ าถามใด ๆ ต่อที่ประชุม ซึง่ มีการตอบ
้
ข้ อซักถามในทุกประเด็น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน รวมทังมี
การบันทึกวีดีโอระหว่างการประชุมไว้ ด้วย และเปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่
ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมสามารถรับชมย้ อนหลังได้
คณะกรรมการบริ ษัท เล็งเห็นถึงความสําคัญของการประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายให้ กรรมการ
บริ ษัททุกท่านพยายามเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยทุกครั ง้ โดยเฉพาะประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
ภายหลังการประชุม บริ ษัทฯ ได้ ทําการเปิ ดเผยมติที่ประชุมพร้ อมทังรายละเอี
้
ยดจํานวนคะแนน
เสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายในวันทําการ
ถัดไป นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้ อมทัง้
เปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นตรวจสอบได้ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม เพื่อ
ปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น
2.1 การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
2.1.1 บริ ษัท สนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิ ออก
เสียงโดยมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ าประชุมและ
ลงมติแทนได้ โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
2.1.2 บริ ษัท ได้ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอ
ชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท และสามารถ
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในช่วงเดือนตุลาคมธันวาคมทุกปี โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนดและเผยแพร่ ผ่านข้ อมูลผ่าน
ระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
2.2 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
2.2.1 บริ ษัท ได้ กําหนดแนวทางการป้องกันการนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ ของ
ตนเองขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามประกาศของบริษัท 2 ฉบับ ดังนี ้
- ประกาศที่ 8/2560 เรื่ อง “นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลภายในที่สําคัญของบริ ษัทฯ” ซึง่
กําหนดหลักเกณฑ์ปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
1) ความหมายของคําว่า “ข้ อมูลภายในที่สําคัญ”
2) ผู้มีอํานาจในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญของบริ ษัท
3) วิธีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญ
- ประกาศที่ 9/2560 เรื่ อง “การควบคุมการใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ที่ มี
ผลกระทบต่อ การเปลี่ ย นแปลงราคาซือ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ” ตามมติข อง
คณะกรรมการบริษัท ซึง่ “ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคูส่ มรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทําข้ อมูลงบการเงินและข้ อมูลที่
สํ า คั ญ ภายใน หรื อ รั บ ทราบข้ อมู ล ภายในที่ มี นั ย สํ า คั ญ ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงต่อราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
14 วันก่อนที่บริ ษัทจะเผยแพร่งบการเงิน หรื อข้ อมูลภายในนันต่
้ อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และภายใน 24 ชั่ว โมงหลัง เผยแพร่ ง บการเงิ น หรื อ ข้ อ มูล ภายในนัน้ ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ” โดยบริ ษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ทราบ
ล่วงหน้ า 5 วันทําการ ก่อนถึงช่วงเวลาหลีกเลี่ยงดังกล่าว/1
2.2.2 บริ ษัท ได้ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารที่ มีหน้ าที่ รายงานการถื อครองหลักทรั พย์ ตาม
กฎหมาย ต้ องจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้ แก่เลขานุการบริ ษัท ภายใน 3 วันทําการ
ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลง
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แก้ ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุก
ไตรมาส
2.3 การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2.3.1 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร 4 รายแรกนับจากประธาน
กรรมการบริ หาร จัดทํา “แบบแจ้ งรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร”
เพื่อรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการมีส่วนได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ต่อ การบริ ห ารจัด การกิ จ การของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่อย โดยจะต้ อ งรายงานทัน ที ที่ มี
รายการเกิ ดขึน้ และรายงานทุกครั ง้ ภายใน 30 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล และ
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า บริ ษัทฯ ได้ มีการตรวจสอบเป็ นประจํา จึงกําหนดให้ มีการรายงานทุก
วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งข้ อมูลมายังเลขานุการบริ ษัท เพื่อจัดเก็บ พร้ อมทัง้
สํ า เนารายงานดัง กล่า วให้ ป ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาลทุกครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ากรรมการและผู้บริ หารจะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
ระมัด ระวัง และซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต (fiduciary duties) ตัด สิ น ใจโดยไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ไม่ ว่ า
ทางตรงหรื อทางอ้ อมในเรื่ องที่ตดั สินใจอันอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
และอาจนําไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14
และประกาศของคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2552 เป็ นต้ นไป
2.3.2 บริษัทฯจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกาศ
คํ า สั่ง หรื อ ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึ ง การปฏิ บัติต าม
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยง และการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สําคัญของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ
บริ ษัท ได้ กําหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่ องรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการได้ มา/
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัท ดังนี ้
- กรณี ที่คํานวณขนาดรายการแล้ ว ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้ อง
ได้ รั บ มติ อ นุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ นํ า เรื่ องดั ง กล่ า วเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาลมี ค วามเห็ น เป็ นอย่ า งอื่ น สามารถนํ า เสนอต่อ ที่ ป ระชุม และบัน ทึ ก ไว้ ใ น
รายงานการประชุมได้
- กรณีที่คํานวณขนาดรายการแล้ ว ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้ อง
ได้ รั บ มติ อ นุมัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ให้ นํ า เรื่ อ งดัง กล่า วเสนอคณะกรรมการ
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ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา และ
นําเสนอผู้ถือหุ้นอนุมตั ติ อ่ ไป
2.3.3 ในการประชุมคณะกรรมการ หรื อการประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
หรื อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียในวาระใด จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสียของตน
และผู้เกี่ยวข้ อง ให้ ที่ประชุมทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าวนัน้ เพื่อให้ ที่
ประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ และ
สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เช่น ผู้ถือหุ้น, พนักงาน,
ลูกค้ า, คูค่ ้ า/เจ้ าหนี ้, คูแ่ ข่ง, ผู้ร่วมลงทุน, ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม
โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of conduct) ขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และเผยแพร่ ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนทราบและยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
ภารกิจของบริ ษัทฯ
3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
- ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ น
ธรรมและเท่าเทียมกัน และคํานึงถึงสิทธิพื ้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยจะประกอบธุรกิจด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และอย่างสุดความสามารถ และดําเนินการใด ๆ ด้ วยความเป็ นธรรมต่อผู้ถือ
หุ้นทุกราย
- พนั กงาน : บริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่า “พนักงานทุกคน” เป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าสูงสุดของ
องค์กร จึงมุ่งเน้ นที่จะสรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็ นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณ ธรรม รวมทัง้ ยัง มุ่ง เน้ น การพัฒ นาความรู้ และศัก ยภาพบุค ลากร เพื่ อ ให้ พ นัก งานมี
ความก้ า วหน้ า และมี ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสม เป็ นธรรมและมี ส วัส ดิก ารต่า งๆ ส่ง เสริ ม
บรรยากาศในการทํางานให้ เกิดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน นอกจากนี ้
ยังให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิต่อพนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ เหมาะสม
- ลู กค้ า : บริ ษัทฯ มุ่งมั่นเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า โดยผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน รวมทัง้ การรักษาความลับของลูกค้ า ตลอดจนเป็ นที่ไว้ วางใจของลูกค้ า ซึ่งเป็ น
ปั จจัยที่นําไปสู่ ความสําเร็ จของธุรกิจบริษัทฯ โดยปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ าด้ วยความจริ งใจ สุภาพอ่อน
น้ อ ม และมี เ จตจํ า นงที่ จ ะแสวงหาวิ ธี ก ารที่ จ ะตอบสนองความพึ ง พอใจของลูก ค้ า ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
- คู่ค้า/เจ้ าหนี:้ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ตังอยู
้ ่บน
้
าย และประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
พื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
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โดยมีแนวทางในการคัดเลือกคูค่ ้ า/ผู้รับเหมา ตามระเบียบของบริ ษัท ทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ วิธีการ
ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าจะเป็ นไปตามสัญญา หรื อเงื่ อนไขทางการค้ าต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ สําหรับ
เจ้ าหนี ้นัน้ บริ ษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของเจ้ าหนี ้ โดยการกู้ยืมเงิน การชําระคืน การคํ ้าประกัน
ต่าง ๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกับเจ้ าหนี ้
- คู่แข่ งทางการค้ า : บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัด
ฐานของข้ อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขันกับคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทาง
การค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม และไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ า
ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
- ผู้ร่วมลงทุน : บริ ษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็ น
ธรรม รวมทังให้
้ ความร่ วมมืออย่างดีกบั ผู้ร่วมทุน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การดําเนินงานของกิจการร่วม
ทุนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน
- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม : บริ ษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สัง คม โดยมุ่ง สร้ างความสัม พัน ธ์ อัน ดี ที่ เ กิ ด จากการยอมรั บ และไว้ ว างใจซึ่ง กัน และกัน
คํานึงถึงผลกระทบที่ อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ให้ ความสําคัญในการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมตามกําลังความสามารถขององค์อย่างเต็มที่ ควบคูไ่ ปกับการดูแลเอาใจใส่
ชุมชนโดยรอบ รวมทังสร้
้ างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ พนักงานมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่อยูร่ ่วมกัน
3.2 บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการดําเนินการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
เสริ มสร้ างจิ ตสํานึก เพื่ อให้ พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้ าที่อย่างโปร่ งใส ไม่นําพาต่อการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ทุกประการ โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วม
ปฏิ บัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต โดยในปี
2560 บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริ ต และได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ จรรยาบรรณธุรกิจดีเด่น จากหอการค้ าไทย ดังนันจึ
้ ง
มัน่ ใจว่าบริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และบนหลักการ
ต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ
3.3 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทางในการรับฟั งความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ หรื อ การแจ้ งเบาะแส จาก
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาสินค้ า/บริ การ และองค์กร ให้
มีความมัน่ คง สามารถแข่งขัน และสร้ างความสําเร็ จในระยะยาวได้ รวมถึงสามารถแจ้ งเบาะแส
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายของบริ ษัท หรื อร้ องเรี ยนเรื่ อง
ต่างๆ โดยสามารถแจ้ งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ได้ โดยตรง
3.4 บริ ษัทฯ มีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้มีส่วนได้ เสียที่แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ โดย
ไม่ต้องเปิ ดเผยชื่อแต่อย่างใด และบริ ษัทฯ จะจัดเก็บข้ อมูลการร้ องเรี ยนเป็ นความลับและคุ้มครอง
ผู้ร้องเรี ยน เพื่อให้ ผ้ รู ้ องเรี ยน มัน่ ใจว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการแจ้ งเบาะแสและการร้ องเรี ยน
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ดังกล่าว โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ ดําเนินการ
ตรวจสอบข้ อมู ล หรื อ ข้ อเท็ จ จริ ง ตามที่ มี ผ้ ู แจ้ งเบาะแสหรื อ ข้ อร้ องเรี ย น แล้ วนํ า เสนอให้
คณะกรรมการ รับทราบและพิจารณาโดยตรง
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายให้ บริ ษัทฯ ดําเนินงานด้ วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
เปิ ดเผยข้ อมูลทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ และ
้
อนาคตของธุรกิจของบริ ษัทฯ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอและทันเวลา ทังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
4.1 บริ ษัทฯ ได้ จดั ตัง้ “ส่วนงานหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ -สํานักกรรมการผู้จดั การ” ขึ ้น เพื่อ
ทําหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใสและทัว่ ถึง ทังการรายงานทางการเงิ
้
น
และข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัทฯ และรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
4.2 บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ สารสนเทศตามกฎหมาย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ เช่น แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี ของบริ ษัท รวมทัง้ สารสนเทศที่สําคัญอื่น ๆ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยผ่ า นระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริ ษัทด้ วย
4.3 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ เปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี รวมทังได้
้ เปิ ดเผย
จํานวนครัง้ ของการประชุมและจํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริ ษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้
คณะกรรมการและผู้บริ หาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริ หารของบริ ษัท ต้ องรายงานให้
บริ ษัททราบถึงการมีสว่ นได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง และรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ บริษัทฯ ทราบตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักดีถึงการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ผู้ถือหุ้นและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
5.1 โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า
5 คน และมีจํานวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ในจํานวนนี ้ต้ องมีกรรมการที่เป็ น
อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํ านวนคณะกรรมการทัง้ คณะ และไม่ตํ่ากว่า 3 คน ซึ่งที่
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5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง/ถอดถอนกรรมการ
้
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัท มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการ : ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ฯ ต้ องเป็ นผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถและความพร้ อมในการปฏิบตั หิ น้ าที่ ซึง่ ควรมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างน้ อย ดังนี ้
1) เป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด
และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทํางานที่ผา่ นมาอย่างยาวนาน หรื อเฉพาะ
ด้ าน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ
3) เป็ นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่สําคัญ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
4) เป็ นผุ้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม และคุณสมบัติอื่นที่ อาจกํ าหนดเพิ่มเติม ตามความ
เหมาะสม
การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการแต่ละท่านควรจะดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 4 บริ ษัท ทัง้ นี ้ ไม่นับรวมบริ ษัทย่อย บริ ษัทในเครื อ และ
บริ ษัทร่ วมทุน ซึง่ บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องเข้ าไปกํากับดูแลการบริ หารงาน ทังนี
้ ้เพื่อความ
เหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน/1
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระจะต้ องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท มีวาระการดํารงตําแหน่งไม่เกิน
9 ปี โดยเริ่ มนับตังแต่
้ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในเดือนเมษายน 2561 เป็ นต้ นไป ทัง้ นี ้
คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังกลั
้ บเข้ ามา
เป็ นกรรมการต่อไปได้ แต่ให้ คณ
ุ สมบัตคิ วามเป็ นอิสระของกรรมการนันสิ
้ ้นสุดลง/1
ความหลากหลายของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายความหลากหลาย
ของกรรมการบริ ษัทฯ โดยกรรมการแต่ละคนต้ องเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ
ที่จําเป็ นในการบริหารกิจการของบริษัท
ประธานกรรมการมิได้ เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทังนี
้ ้คณะกรรมการ
บริ ษัท ได้ กําหนดอํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การใหญ่ไว้ อย่างชัดเจน เพื่อมิให้ คนใดคน
หนึง่ มีอํานาจโดยไม่จํากัด ทําให้ เกิดการถ่วงดุล และสอบทานการบริ หารงานได้
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตัง้ เลขานุการบริ ษัท เพื่อทําหน้ าที่จดั ทําและจัดเก็บ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หนังสือนัด
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/1

แก้ ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

5.2

ประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดเก็บรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ/
ผู้บริ หาร ตลอดจนหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่พรบ. หลักทรัพย์ฯ กําหนด
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.2.1 คณะกรรมการ มี อํ า นาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ ที่ จ ะเป็ นผู้
พิจารณาอนุมตั ิ ให้ ความเห็นชอบ และดําเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมายด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
2) จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละครัง้ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ และอนุมตั เิ พื่อขอมติตา่ ง ๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ องที่
อยูน่ อกเหนืออํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
3) จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
4) จัดให้ มีการควบคุม กํากับดูแลให้ การรายงานข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลอื่นๆ ต่อผู้
ถือหุ้นเป็ นไปโดยถูกต้ องครบถ้ วน และโปร่งใส
5) จัดให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
6) พิจารณาตัดสินในเรื่ องที่ มีสาระสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิ จ อํานาจการ
บริ หาร โครงการลงทุนขนาดใหญ่ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ่ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น ตามข้ อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ง
ประเทศไทย และรายการอื่นใดที่กฎหมายกําหนด
7) กํากับดูแลกิจการให้ มีการปฏิบตั งิ านอย่างมีจริยธรรม
8) คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่น
ใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยมีอํานาจหน้ าที่ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9) คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจพิจารณากําหนด และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
ซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทฯ ในการทํานิตกิ รรมต่าง ๆ แทนบริษัทฯ
10) พิจารณาการจ่ายปั นผลระหว่างกาลให้ กบั ผู้ถือหุ้น
11) กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท และกํากับดูแลให้ ฝ่ายบริหาร
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
12) ให้ คําปรึกษาแก่กรรมการผู้จดั การใหญ่ในการบริ หารงาน และการตัดสินใจในเรื่ องที่อาจ
มีผลกระทบต่อบริ ษัท
13) ดูแลไม่ให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ดงั กล่าวต้ องไม่รวมถึง
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1. เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องใช้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน
การแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริษัท เป็ นต้ น
2. การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ละการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท
จดทะเบียน ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เข้ าเกณฑ์
ต้ องขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. การทํารายการที่กรรมการอาจมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ซึง่ ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.2.2 คณะกรรมการบริ ษัท มีสว่ นร่วมในการกําหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์
ทางธุรกิจของบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอทุกปี ตลอดจนมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจและ
กํากับดูแล และติดตามให้ ฝ่ายบริหารดําเนินการ ให้ เป็ นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสูง สุด ของบริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ นโดยรวม นอกจากนี ้
คณะกรรมการได้ จัดให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิทธิ ผล รวมทังมี
้ การติดตามการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5.2.3 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทังมี
้ การทบทวนนโยบายและติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
5.2.4 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งความขัด แย้ งของ
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ
โดยผู้ที่มีสว่ นได้ เสียจะต้ องเปิ ดเผยการมีสว่ นได้ เสียนัน้ และไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
5.2.5 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมและการบริ หารความเสี่ยง จึงได้
จัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงขึ ้น เพื่อทําหน้ าที่กําหนดนโยบาย และกรอบการบริ
หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
และได้ จดั ตังฝ่
้ ายตรวจสอบภายในขึ ้น เพื่อจัดให้ มีระบบการควบคุมด้ านการดําเนินงาน
ด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบและนโยบาย เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าการปฏิบตั ิงานหลักและกิ จกรรมทางการเงินสําคัญของบริ ษัทฯ ได้ ดําเนิ นการตาม
แนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ น
อิสระ สามารถทําหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดให้
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล
5.3 คณะกรรมการชุดย่อย
5.3.1 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยจํานวน 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่ กรอง
งานตามความจําเป็ นของสถานการณ์ เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท และทําให้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจนยิง่ ขึ ้น และสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี(รายชื่อกรรมการ อํานาจ
หน้ าที่และข้ อมูลอื่น ๆ ของคณะกรรมการแต่ละชุดดูรายละเอียดเรื่ องโครงสร้ าง
คณะกรรมการบริ ษัท และหัวข้ อเรื่ องรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ในแบบ 56-1 และ
รายงานประจําปี ของบริ ษัท)
5.3.2 ประธานคณะกรรมการ มิได้ เป็ นประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และ
สมาชิ ก ส่ ว นใหญ่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเป็ นกรรมการอิ ส ระ ทั ง้ นี ป้ ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษั ท ภิ บ าล และคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน เป็ นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้ าที่
5.4 การประชุมของคณะกรรมการ
5.4.1 คณะกรรมการบริ ษัท มีกําหนดประชุมคณะกรรมการไว้ เป็ นการล่วงหน้ าตลอดปี อย่าง
้ ไม่น้อย
น้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมในระหว่างปี ซี่งรวมทังปี
กว่า 6 ครัง้ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งกําหนดการดังกล่าวให้ กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้ า
เพื่อให้ สามารถจัดเวลาและเข้ าร่ วมประชุมได้ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 7 วัน มีการกําหนดวาระชัดเจน และสํานักกรรมการ
ผู้จดั การจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 5 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลมาก่อนล่วงหน้ า
โดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้ าสูว่ าระการประชุมได้ หรื อหาก
ต้ องการสารสนเทศเพิ่มเติม ก็สามารถแจ้ งต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อเลขานุการบริ ษัท
ได้
5.4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการได้ จดั สรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่
กรรมการจะอภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน และกรรมการผู้จดั การได้
เชิ ญ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เข้ า ร่ ว มประชุม คณะกรรมการด้ ว ยทุก ครั ง้ เพื่ อ ให้ ส ารสนเทศ
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในฐานะที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ปั ญหาโดยตรง ทั ง้ นี ใ้ นการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท จะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุกไตรมาส
โดยคณะกรรมการบริ ษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผยและเป็ นอิสระ มีการ
บันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ กรรมการและผู้เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
5.5 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท กําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ เป็ น
ประจําทุกปี โดยใช้ แบบฟอร์ มของศูนย์ พัฒนาการกํ ากับดูแลกิ จการบริ ษัทจดทะเบียน ตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการบริ ษัท และ CEO
ดังนี ้
5.5.1 การประเมินผลกรรมการโดยรวม ซึง่ แบ่งหัวข้ อการประเมินออกเป็ น 6 หมวด คือ
1. โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้ าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
5.5.2 การประเมินผลกรรมการชุดย่อย ซึง่ แบ่งหัวข้ อการประเมินออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
1. โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการเหมาะสมสําหรับการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประสิทธิภาพในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
4. บทบาท หน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
5. บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
5.5.3 การประเมินผลงานของ CEO ซึง่ แบ่งหัวข้ อการประเมินออกเป็ น 10 หมวด คือ
1. ความเป็ นผู้นํา
2. การกําหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
5. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7. การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
8. การสืบทอดตําแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณสมบัตสิ ว่ นตัว
5.5.4 บริ ษัทฯ กําหนดให้ สํานักกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้รวบรวมและสรุ ปผลการประเมินเชิง
สถิติ เปรี ยบเทียบกับผลการประเมินของปี ที่ผ่านมา และให้ เลขานุการบริ ษัทรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท จากนัน้ คณะกรรมการ จะร่ วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน
และหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน โดยมี
กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการ เพื่อทําหน้ าที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์
การกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ที่
เป็ นธรรมและสมเหตุส มผล โปร่ ง ใส เชื่ อ มโยงกับ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และผลการ
ปฏิ บัติ ง านของแต่ล ะท่ า น อยู่ใ นระดับ เดี ย วกับ อุต สาหกรรม และสูง เพี ย งพอที่ จ ะดูแ ลรั ก ษา
กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการ สําหรับการกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัท จะต้ องได้ รับ
การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และบริ ษัทได้ เปิ ดเผยจํานวนค่าตอบแทนของกรรมการ
แต่ละท่านไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ตามที่สํานักงานกลต. กําหนด
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.7.1 คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและ
ให้ ความรู้ แก่กรรมการ โดยการเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างสมํ่าเสมอ
5.7.2 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่ โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่ จะเป็ นผู้
แนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนบทบาท หน้ าที่
ความรั บผิดชอบของกรรมการ การรายงานการถื อครองหลักทรั พ ย์ ของกรรมการต่อ
สํานักงานกลต. และบริ ษัท การเปิ ดข้ อมูลการมีส่วนได้ เสียของกรรมการต่อบริ ษัทฯ เป็ น
ประจําทุกปี ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ กําหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ตลอดทังปี
้ และกําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯลฯ และส่งเสริ มให้ กรรมการได้ เข้ ารับ
้
เพื่อเป็ นเพิ่มพูน
การฝึ กอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมด
ความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั หิ น้ าที่กรรมการ ภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5.8 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที่ในการสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมาทํา
หน้ าที่เป็ นกรรมการ โดยจะพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ
มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํ างานที่โปร่ งใส
สามารถอุทิศเวลาให้ กบั บริษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่เพียงพอ โดยจะพิจารณาจากความรู้ ความชํานาญ
ทัก ษะที่ จํ า เป็ นที่ ยัง ขาดอยู่ใ นคณะกรรมการ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสามารถกํ า หนดกลยุท ธ์
นโยบาย และกํากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ได้ อย่างมีประสิทธิผล
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ส่ วนที่ 3
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
นิยามและความหมาย
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หมายถึง แนวปฏิบตั ิที่ดีในการดําเนินธุรกิจที่ยึดมัน่ ในปรัชญาการ
ดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทไทยรุ่ งฯ “คิดดี ทําดี พูดดี” เป็ นการกําหนดขอบเขต มาตรฐานความประพฤติ และ
พฤติกรรมที่ให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท พึงกระทําในการดําเนินธุรกิจ และการ
ปฏิบตั ิงานไปในวิถีทางเดียวกันภายใต้ กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ เสมอภาค เท่าเทียม โดยคํานึงถึงสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและความยัง่ ยืนของบริษัท
1. นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มุ่ง มั่น ที่ จ ะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต เป็ นธรรม ยึ ด มั่น ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รวมถึงปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ มนั่ ใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของกลุม่ บริษัทไทยรุ่งฯ จะปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการบริ ษัท
จึงเห็นควรกําหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ดังนี ้
1) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของกลุ่มบริ ษัทไทยรุ่ งฯ ไม่สนับสนุนและไม่ยอมรั บการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมให้ แก่ตนเองจากบุคคลที่ทําธุรกิจกับบริ ษัทในกลุ่ม
บริ ษัทไทยรุ่งฯ
2) นโยบายนี ้ ครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้ า และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดย
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิงานตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ เป็ นประจํา
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ รวมทังทบทวนแนวปฏิ
้
บตั ิและข้ อกําหนดในการดําเนินการ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ
1) การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ ในคูม่ ือ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน นโยบายและ
แนวปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง และแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่
บริ ษัทฯ กําหนดขึ ้น
2) นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ นี ้ ให้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของ
กลุ่มบริ ษัทไทยรุ่ งฯ โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษัทไทยรุ่ งฯ ต้ องปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยจะไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ อง
กับเรื่ องการทุจริต คอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
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3) เพื่อให้ เกิ ดความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่ องความเสี่ยงกับการทุจริ ต คอร์ รัปชั่น กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานกลุ่มบริ ษัทไทยรุ่ งฯ ทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่ อง
ต่อไปนี ้
3.1 ของขวัญ ของกํานัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จ่าย : การให้ / รับ ของขวัญ ของกํานัล การเลี ้ยง
รับรอง ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดใน ระเบียบ แนวปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามความ
เหมาะสม
3.2 เงินบริ จาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน หรื อการช่วยเหลือทางการเมือง : การให้ / รับเงินบริ จาค
เงินเรี่ ยไร เงินสนับสนุน หรื อการช่วยเหลือทางการเมือง ต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้ องตาม
กฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุน ไม่ได้ ถกู นําไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการ
ติดสินบน
3.3 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ าง : ห้ ามให้ / รับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด
กับคู่ค้า คู่สญ
ั ญา หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่ดําเนินธุรกิจกับบริ ษัทฯ ต้ องดําเนินการให้
เป็ นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนดไว้
4) พนักงานของกลุ่มบริ ษัทไทยรุ่ งฯ ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทํา ที่เข้ าข่ายทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ
ให้ ความร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆ หากมี ข้ อ สงสัย หรื อ ข้ อ ซัก ถามให้ ป รึ ก ษา
ผู้บังคับบัญชา หรื อบุคคลที่ กําหนดให้ ทําหน้ าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการติดตามการปฏิ บัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กําหนดไว้
5) บริ ษั ท ฯ จะให้ ค วามเป็ นธรรมและคุ้ม ครองพนัก งานที่ ปฏิเสธ หรื อแจ้ ง เรื่ อ งทุจริ ต คอร์ รัปชั่น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ โดยใช้ ม าตรการคุ้ม ครองผู้ร้องเรี ย น หรื อ ผู้ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
รายงานการทุจริ ต คอร์ รัปชั่น ตามที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ ในนโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ น
ธรรมแก่ พ นัก งานที่ แ จ้ ง ข้ อ มูล หรื อ ให้ เ บาะแสเกี่ ย วกับ การทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น หรื อ ไม่ป ฏิ บัติต าม
กฎหมาย (Whistleblower Policy)
6) ผู้ที่กระทําการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ซึ่งจะต้ องได้ รับการ
พิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้
ผิดกฎหมาย
7) บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทําความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้อง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ องกับกลุ่มบริ ษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ นี ้
8) กําหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ทัว่ ทังองค์
้ กรเป็ นประจําทุกปี
9) บริ ษั ท ฯ มุ่ง มั่น ที่ จะสร้ างและพัฒนา วัฒ นธรรมองค์ ก ร “THAIRUNG D” ให้ พ นักงานของกลุ่ม
บริ ษัทไทยรุ่งฯ มีจิตสํานึกที่ดี และปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
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2. นโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ พนักงาน/ผู้มีส่วนได้ เสีย ที่แจ้ งข้ อมูลหรือให้
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชั่น หรือไม่ ปฏิบัตติ ามกฎหมาย (Whistleblower Policy)
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทางในการรับฟั งความคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ หรื อการแจ้ งเบาะแสการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย จากพนักงาน/ผู้มีสว่ นได้ เสีย พร้ อมทังมี
้ มาตรการคุ้มครองและให้ ความ
เป็ นธรรมแก่ผ้ รู ้ องเรี ยนฯ ไม่ต้องเปิ ดเผยชื่อแต่อย่างใด โดยจะเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นความลับ/ คํานึงถึง
ความปลอดภัย กําหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรี ยน และ/หรื อผู้ที่ให้ ข้อมูล และ/หรื อความร่ วมมือใน
การตรวจสอบข้ อมูลจากสาเหตุแห่งการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
2.1 ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1. พนักงาน/ผู้มีส่วนได้ เสีย ที่พบเห็นการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
2. พนักงานที่ถกู กลัน่ แกล้ ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ถูกลดขันเงิ
้ นเดือน ถูกพักงาน ให้ ออกจาก
งาน หรื อถูกเลือกปฏิบตั ิด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้ างงาน อันเนื่องมาจาก
การที่ตนได้ ร้องเรี ยน ให้ ข้อมูล หรื อจะให้ ข้อมูล ช่วยเหลือในขันตอนการสื
้
บสวนสอบสวน หรื อ
รวบรวมข้ อเท็จจริ งให้ แก่ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยน รวมไปถึงการฟ้องร้ องดําเนินคดี การเป็ นพยาน การให้
ถ้ อยคํา หรื อการให้ ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ
2.2 วิธีการและช่ องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรียน
ผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องเรี ยนโดยตรงด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์ อักษร ไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ หรื อเลขานุการบริ ษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
1) กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ
E-mail Address : auditcommittee@thairung.co.th
ส่งไปรษณีย์ : ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน)
304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้ างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
2) เลขานุการบริ ษัทฯ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ คุณศักดิช์ ยั คมกฤส)
E-mail Address: sakchai@thairung.co.th
เบอร์ โทรศัพท์ : 02-420-0076 ต่อ 104, 251 , 333
ส่งไปรษณีย์ : ถึง เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน)
304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้ างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ : www.thairung.co.th หัวข้ อ “ติดต่อบริษัท”
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ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ต้ องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ ง หรื อหลักฐานที่
ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ
้ ้ การร้ องเรี ยนจะถือเป็ นความลับที่สดุ และ
ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ทังนี
ผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องเรี ยนได้ มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยตัวตนผู้ร้องเรี ยน แต่
หากเปิ ดเผยตนเอง จะทําให้ บริษัทฯ สามารถแจ้ งผลการดําเนินการหรื อรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่
ร้ องเรี ยนให้ ทราบได้
2.3 กระบวนการดําเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนมีช่องทางการร้ องเรี ยนและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
เพื่อเป็ นแนวทางสูก่ ารพัฒนาและสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร ดังนี ้
1) รวบรวมข้ อเท็จจริ ง
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน หรื อ หน่ วยงานที่ ได้ รับมอบหมาย หรื อกรรมการสอบสวนฯ ที่ บริ ษัท
แต่งตังขึ
้ ้นเป็ นคราว ๆ ไป จะดําเนินการรวบรวมข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณนันด้
้ วยตนเอง
2) ประมวลผล และกลัน่ กรองข้ อมูล
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน หรื อหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมาย หรื อกรรมการสอบสวนฯ ที่บริ ษัท
แต่งตังขึ
้ ้นเป็ นคราว ๆ ไป จะเป็ นผู้ทําหน้ าที่ประมวลผล และกลัน่ กรองข้ อมูล เพื่อพิจารณา
ขันตอน
้
และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง
3) มาตรการดําเนินการ
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน นําเสนอกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เพื่อสอบสวนข้ อเท็จจริ ง
และกํ าหนดมาตรการดําเนินการ เพื่อระงับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และ
บรรเทาความเสียหายให้ กบั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดร้ อนเสียหายโดยรวม
ทังหมด
้
4) การรายงานผล
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนมีหน้ าที่แจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนที่เปิ ดเผยตนเองทราบ ทังนี
้ ้หาก
ในกรณี ที่ เ ป็ นเรื่ อ งสํ า คัญ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบและบรรษั ท ภิ บ าล รายงานผลการ
พิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท
2.4 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน
บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1) ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผย
ตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะทํ
้ าให้ เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสียหายใดๆ
แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเองก็จะทําให้ องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้ า ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง
ให้ ทราบ หรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ ้น
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2) ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน จะเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นความลับ/ คํานึงถึงความปลอดภัย และความ
เสียหายของผู้ร้องเรี ยน แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นีผ้ ้ ูรับผิดชอบในทุก
ขันตอนจะต้
้
องเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ รับรู้ เป็ นความลับสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หาก
ฝ่ าฝื นถือเป็ นการกระทําความผิดวินยั
3) บริ ษัทฯ ได้ กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน และ/หรื อผู้ที่ให้ ข้อมูล และ/หรื อความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้ อมูล โดยจะได้ รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็ นธรรม เช่น การ
เปลี่ยนตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิก
จ้ างอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
4) กรณีท่ีผ้ รู ้ องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเห็นว่าตนอาจได้ รับความ
ไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งสามารถร้ องขอให้ บริ ษัทฯ กํ าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้
หรื อบริ ษัทฯ อาจกํ าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ไม่ ต้ อ งร้ องขอก็ ไ ด้ หากเห็ น ว่ า เป็ นเรื่ อ งที่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ความ
เดือดร้ อนเสียหาย หรื อความไม่ปลอดภัย
5) ผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่มีความ
เหมาะสม และเป็ นธรรม
3. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บุคลากรของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด ให้ ความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนําไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึ่งใน
การดําเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
4. การสนับสนุนภาคการเมือง การดําเนินการด้ านการเมือง
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วม และไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมือง
หนึ่งพรรคการเมืองใด หรื อผู้มีอํานาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นําเงินทุนหรื อทรัพยากรของบริ ษัทฯ
ไปใช้ สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมแก่ พรรคการเมื องหรื อนักการเมื องใดๆ ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯ
ตระหนักและให้ ความเคารพในสิทธิเสรี ภาพในการใช้ สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้
5. นโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่มิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตามข้ อกําหนดของสํานักงาน
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนและ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง จึงกําหนดข้ อควรปฏิบตั ไิ ว้ ดังนี ้
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1) กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท
ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้ องทางการค้ าของบริษัท เช่น คูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่งขัน หรื อจากการ
ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ในการหาประโยชน์ ส่วนตน
และในเรื่ องการทําธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท หรื อการทํางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึง่ ส่งผล
กระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่
2) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ไปเป็ นกรรมการ หุ้นส่วน หรื อที่ปรึ กษาในองค์กรอื่น การ
ดํารงตําแหน่งนัน้ ต้ องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท และการปฏิบตั หิ น้ าที่โดยตรงในบริษัทฯ
3) กรณีที่จําเป็ นต้ องทํารายการที่มี หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ให้
คณะกรรมการพิจารณารายการนันอย่
้ างรอบคอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต อย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระ และ
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้ าใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไป
4) ในการประชุมพิจารณาวาระใดที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมมีส่วนได้ เสีย ผู้มีส่วนได้ เสียจะต้ องออกจากที่ประชุม
เป็ นการชัว่ คราว เพื่อให้ กรรมการผู้ไม่มีส่วนได้ เสียพิจารณาอย่างเป็ นอิสระ และมัน่ ใจได้ ว่าการเข้ าทํา
รายการดังกล่าวมีความเป็ นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
และต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ที่สําคัญของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
5) บุคคลที่ ดําเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้ เสียกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
จะต้ องมีหน้ าที่ในการรายงานการมีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
5.1) กรรมการและผู้บริ หาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริ หาร จัดทํา “แบบแจ้ งรายงานการ
มีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร” เพื่อรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการมีส่วนได้ เสียของตน
หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ต่อการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย โดย
จะต้ องรายงานทั น ที ที่ มี ร ายการเกิ ด ขึ น้ และรายงานทุ ก ครั ง้ ภายใน 30 วั น เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงข้ อมูล และเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริษัทฯ ได้ มีการตรวจสอบเป็ นประจํา จึงกําหนดให้ มี
การรายงานทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งข้ อมูลมายังเลขานุการบริ ษัท เพื่อจัดเก็บ
พร้ อมทัง้ สําเนารายงานดังกล่าวให้ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาลทุกครัง้
5.2) ผู้บริ หารในระดับจัดการทุกคนและพนักงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการดําเนินงาน มีหน้ าที่รายงาน
การมีสว่ นได้ เสียทันทีที่มีรายการเกิดขึ ้นให้ เลขานุการบริษัทฯ ทราบ
6) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรื อบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้ อง ซึง่ มีสว่ นได้ เสียกับการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม พ.ร.บ
หลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ กําหนดให้ มีการรายงานข้ อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันทุก
ไตรมาส และตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
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6. นโยบายการรั กษาความลับ การเก็บรักษาข้ อมูล และการใช้ ข้อมูลภายใน (Inside Information
Policy)
ข้ อมูลที่เป็ นความลับเป็ นข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ เป็ นข้ อมูลที่หากเปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อ
ตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้ ว ย่อมก่อให้ เกิดผลกระทบร้ ายแรงต่อบริ ษัทฯ รวมทัง้ ข้ อมูลทุกประเภทที่ค่คู ้ าและ
ลูกค้ าได้ มอบให้ แก่บริ ษัทฯ ดังนันจึ
้ งเป็ นหน้ าที่ของผู้ที่ดแู ลหรื อครอบครองข้ อมูล ในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูลอย่างเคร่งครัด
1) ห้ ามใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วน
ตน เพื่อผู้อื่น หรื อทําธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2) ห้ ามใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ของตน ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่
บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ
3) กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานกรรมการบริหาร มีหน้ าที่รายงานให้ บริษัททราบ ทุก
ครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเป็ นประจําทุกไตรมาส
4) ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน (รวมถึงคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดทําข้ อมูลงบการเงินและข้ อมูลที่สําคัญภายใน หรื อรับทราบข้ อมูลภายในที่มีนยั สําคัญ ที่อาจ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง 14
วันก่อนที่ บริ ษัทจะเผยแพร่ งบการเงิน หรื อข้ อมูลภายในนัน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และภายใน 24
้ อตลาดหลักทรัพย์ฯ/1
ชัว่ โมงหลังเผยแพร่งบการเงิน หรื อข้ อมูลภายในนันต่
5) ห้ ามใช้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ ไปใช้ อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้ างประโยชน์ ส่วนตัว และ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ อง
6) ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน แม้ หลังพ้ น
สภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ ว
7) ต้ องรักษา และปกปิ ดข้ อมูลลูกค้ า และข้ อมูลทางการค้ าไว้ เป็ นความลับ ต้ องไม่เปิ ดเผยความลับของ
ลูกค้ าต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นข้ อบังคับโดยกฎหมายให้ เปิ ดเผย การเปิ ดเผยเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้ องคดี หรื อคณะกรรมการบริษัท อนุมตั ใิ ห้ มีการเปิ ดเผย
7. นโยบายการใช้ ทรัพยากร ทรั พย์ สินของบริษัท และทรั พย์ สินทางปั ญญา (Corporate Assets
Policy)
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ ผ้ ูบริ หาร พนักงาน ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร และเครื่ องหมาย
การค้ าถูกต้ อง และไม่สนับสนุนสินค้ าหรื อการกระทํ าที่ เป็ นการละเมิดกฎหมายว่าด้ วยทรั พย์ สินทาง
ปั ญญา และให้ ความสําคัญกับการใช้ ทรั พยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อลดต้ นทุนและ
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม ตลอดจนการใช้ ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เพิ่ ม
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แก้ ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ความสามารถในการแข่งขัน และการให้ บริ การที่ดีแก่ลกู ค้ า โดยกําหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิของผู้บริ หารและ
พนักงาน ดังนี ้
1) พนักงานมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน/ทรัพยากรของบริ ษัทฯ มิให้ เสื่อมเสีย
สูญหาย และใช้ ทรัพย์สิน/ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ อย่างเต็มที่
และไม่นําทรัพย์สนิ /ทรัพยากรของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
2) ทรัพย์สิน/ทรัพยากรของบริ ษัท หมายถึง ทรัพย์สินทังที
้ ่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น สังหาริ มทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้ อมูลที่
เป็ นความลับที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ได้ แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้ อมูลด้ าน
ทรัพยากรบุคคล และรวมถึง วัตถุดบิ และพลังงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า นํ ้าประปา แก๊ ส ลม ฯลฯ ที่ใช้ ใน
กระบวนการผลิตด้ วย
3) พนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผย หรื อใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ
อย่างเด็ดขาด
7.1 การจัดทําเอกสาร
1) ต้ องจัดทําเอกสารต่างๆ ด้ วยความสุจริต รอบคอบ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
2) ห้ ามมิให้ ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรื อเอกสารของบริษัทฯ
7.2 การใช้ คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้ ถือเป็ นทรัพย์สนิ
ของบริ ษั ท ฯ ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานไม่ ค วรใช้ ค อมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
ประโยชน์สว่ นตัว
2) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานเปิ ดเผยข้ อมูลทางธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงข้ อมูลที่ทางบริ ษัทฯ ซื ้อมา
ทังที
้ ่อยู่และไม่อยู่ในระบบข้ อมูลของบริ ษัทฯ หรื อคัดลอกข้ อมูลใส่ในสื่อบันทึกข้ อมูลส่วนตัวโดย
ไม่ได้ รับอนุญาต
3) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ทําซํ ้า ลบทิ ้ง หรื อทําลายข้ อมูลของบริ ษัทฯ โดยไม่ได้
รับอนุญาต
4) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงาน นําซอฟต์แวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ ามคัดลอกซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์
ด้ วยเหตุผลใดๆ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ นนๆ
ั้
5) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ หรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์ ใดๆ ที่นอกเหนือจาก
อุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทฯ ติดตังให้
้ นอกจากได้ รับอนุญาตเป็ นกรณีไป
6) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานใช้ อีเมล์ของบริ ษัทฯ ในการส่งต่อข้ อความที่กล่าวร้ าย ทําให้ เสื่อมเสีย
หรื อข้ อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรื อสร้ างความรํ าคาญให้ กบั ผู้อื่น
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7) ผู้บริ หารและพนักงาน ควรใช้ อินเทอร์ เน็ตในการแสวงหาข้ อมูลและความรู้ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั งิ าน และจะต้ องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
8) ผู้บริ หารและพนักงานควรใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ จัด
ให้ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็ นหลัก
9) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานเข้ าถึงระบบหรื อข้ อมูลที่ไม่ได้ รับอนุญาต หรื อไม่ได้ มีไว้ สําหรับตนโดย
มิชอบ
10) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานที่ล่วงรู้ มาตรการป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ที่
ผู้อื่นจัดทําขึ ้น หรื อไม่ได้ มีไว้ สําหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรื อทําให้ เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่น
11) บริ ษัทหรื อหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายโดยบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้ งาน
ทรัพย์สนิ ภายใต้ ระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ ตามความเหมาะสม
8. นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Policy)
8.1 การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถือหุ้น (Shareholder Policy)
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม
กัน และคํานึงถึงสิทธิพื ้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยจะประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และอย่างสุด
ความสามารถ และดําเนินการใด ๆ ด้ วยความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริ ษัทฯ มีหน้ าที่สร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในระยะยาว ดังนัน้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จะต้ องปฏิบตั ิตาม
แนวทางต่อไปนี ้
1.
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต ภายใต้ การตัดสินใจอย่าง
สมเหตุสมผล บนพื ้นฐานข้ อมูลที่เชื่อว่าเพียงพอ ถูกต้ อง ไม่มีสว่ นได้ เสียทังทางตรง
้
ทางอ้ อม
และทําโดยสุจริ ต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่
กระทําการโดยมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
2.
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุ ร กิ จ และปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น อย่ า งเท่ า เที ย มกัน ทัง้ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ แ ละรายย่ อ ย เพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
3.
จัด การ ดูแล ไม่ให้ สิน ทรั พย์ ของบริ ษั ทฯ เสื่อมค่า หรื อสูญหายโดยมิชอบ จัดให้ มี ระบบ
ควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
4.
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามามีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการ ภายใต้ การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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5.
6.
7.
8.

9.

10.

รายงานสถานภาพของบริ ษั ท ฯ อย่า งสมํ่ า เสมอ ครบถ้ ว นตามความเป็ นจริ ง และทัน ต่อ
สถานการณ์
รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงแนวโน้ มในอนาคตขององค์กร ทังในด้
้ านบวกและลบ ด้ วยเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
แจ้ งข้ อมูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริ ษัทฯ ที่ถกู ต้ องตามข้ อเท็จจริ งและเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และในเวลาที่เหมาะสม
ดูแลไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
โดยให้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัทฯ ซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เปิ ดเผยข้ อมูลลับของบริ ษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอก และหรื อดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
จัด ให้ มี ช่ อ งทางสํ า หรั บ การแจ้ งเบาะแส การกระทํ า ที่ ไ ม่ สุจ ริ ต หรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย นต่ า งๆ
ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรคมนาคม โดยมีกระบวนการตอบสนองข้ อร้ องเรี ยน
การคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน รวมถึงแจ้ งผลการดําเนินการต่อผู้ร้องเรี ยนอย่างเป็ นระบบและ
ยุตธิ รรม
จัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทังจั
้ ดทําเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ ผ้ ู
ถื อหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยสะดวก และจัดทํ าข้ อมูลด้ วยภาษาที่ เข้ าใจง่าย ทัง้ ใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8.2 การปฏิบัตติ ่ อพนักงาน (Employees Policy)
บริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่า “พนักงานทุกคน” เป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าสูงสุดขององค์กร จึงมุ่งเน้ นที่
ุ ธรรม รวมทังยั
้ งมุ่งเน้ นการ
จะสรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็ นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีคณ
พัฒนาความรู้ และศักยภาพบุคลากร เพื่อให้ พนักงานมีความก้ าวหน้ าและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
เป็ นธรรมและมีสวัสดิการต่างๆ ส่งเสริ มบรรยากาศในการทํางานให้ เกิดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน นอกจากนี ้ยังให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิต่อพนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ น
ธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ เหมาะสม
8.2.1 บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพแก่บริ ษัทฯ
จึงให้ ความสําคัญในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม ยึดมัน่ ในหลักความเท่าเทียมและ
เสมอภาค ทังเรื
้ ่ องการจ้ างงาน ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้ าย และการพัฒนาศักยภาพ
ควบคู่กบั การพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้ พนักงานเป็ นผู้มีความสามารถและเป็ นคนดีของสังคม
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้ กําหนดหลักการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน ดังนี ้
1. ปฏิ บัติต ามกฎหมายแรงงานและข้ อ บัง คับ ต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ พนัก งานอย่า ง
เคร่งครัด
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2. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพ ให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และ
ศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
3. จั ด เงื่ อ นไขการจ้ างงานที่ เ ป็ นธรรมสํ า หรั บ พนั ก งาน และให้ พนั ก งานได้ รั บ
ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม เหมาะสมตามศักยภาพ
4. ดูแลรั กษาสภาพแวดล้ อมในการทํ างาน และจัดระบบการทํ างานให้ พนักงานมี
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ รวมถึงมีสขุ อนามัยที่ดี
5. ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน เพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีการเรี ยนรู้อย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
6. การแต่งตัง้ โยกย้ าย ให้ รางวัล และลงโทษพนักงาน ต้ องกระทําด้ วยความสุจริ ตใจ
และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
7. จัดให้ มีกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรับพนักงาน
8. ให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการดําเนินงานและสถานภาพของบริ ษัทฯ ให้ พนักงาน
ทราบอย่างสมํ่าเสมอ
9. รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ ซึ่ง ตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐานความรู้ ทางวิ ช าชี พ ของ
พนักงาน
10. หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่
การงานของพนัก งาน หรื อ คุก คามและสร้ างความกดดัน ต่ อ สภาพจิ ต ใจของ
พนักงาน
11. สร้ างจิตสํานึกที่ดีให้ พนักงานรู้จกั การเป็ นผู้ให้ และเป็ นพลเมืองดีของสังคม
12. จัดให้ มีช่องทางให้ พนักงานสามารถร้ องเรี ยน ในกรณีไม่ได้ รับความเป็ นธรรม หรื อ
แจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ ไข
รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้องเรี ยนที่เป็ นระบบและยุตธิ รรม
13. บริ ษัทฯ และตัวแทนองค์กร ต้ องสนับสนุนการใช้ สิทธิ ทางการเมืองของพนักงาน
ด้ วยความเป็ นกลาง
14. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
และหรื อข้ อตกลงต่างๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
ในการทํางานร่ วมกัน ภายใต้ วฒ
ั นธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคี
ภายในองค์กร
15. ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมทัง้ ภายในและภายนอก ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กรและสังคม เพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วมและความผูกพันต่อองค์กร ตามความ
เหมาะสมและดุลพินิจของผู้บงั คับบัญชา
8.2.2 บริ ษั ท ฯ มี มาตรการคุ้มครองพนักงานที่ แจ้ งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น หรื อการทํ าผิด
กฎหมาย หรื อผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษัทฯ ไม่สามารถ
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ปฏิ บัติต่อ พนัก งานโดยไม่เ ป็ นธรรม ไม่ ว่า จะเป็ นการเปลี่ ย นตํ า แหน่ง งาน ลัก ษณะงาน
สถานที่ทํางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน เลิกจ้ างอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการ
แจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายหรื อการผิดจรรยาบรรณ
8.3 การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า (Customer Relations Policy)
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า โดยผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
รวมทัง้ การรั ก ษาความลับ ของลูก ค้ า ตลอดจนเป็ นที่ ไ ว้ ว างใจของลูก ค้ า ซึ่ง เป็ นปั จ จัย ที่ นํ าไปสู่
ความสําเร็ จของธุรกิจบริ ษัทฯ โดยปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความจริ งใจ สุภาพอ่อนน้ อม และมีเจตจํานงที่
จะแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ าให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยกําหนด
เป็ นนโยบายและข้ อปฏิบตั ไิ ว้ ดังต่อไปนี ้
8.3.1 ผลิต ออกแบบ และส่ง มอบสิน ค้ า ที่ ผ่ า นการรั บ รองคุณ ภาพและได้ ม าตรฐาน ตรงตาม
ข้ อตกลงกับลูกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม ไม่ค้ากําไรเกินควร
8.3.2 ให้ ข้อมูลข่าวสารและคําแนะนําที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้ า เพื่อให้ ทราบ
เกี่ยวกับสินค้ า การบริการ
8.3.3 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
8.3.4 ปฏิบตั กิ บั ลูกค้ าด้ วยความสุภาพ และเป็ นที่วางใจของลูกค้ า
8.3.5 มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้ า ไม่
ส่งต่อข้ อมูลโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากลูกค้ า และไม่นําข้ อมูลของลูกค้ าไปใช้ เพื่อประ
โยชน์ของตนเอง และหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
8.3.6 รั บประกัน สิน ค้ า ภายใต้ เ งื่ อ นไขระยะเวลาที่ เหมาะสม และปฏิบัติต ามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค
8.3.7 มีระบบ/ กระบวนการ ที่ให้ ลูกค้ าร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ ความปลอดภัยของ
สินค้ าและบริ การ รวมทังความรวดเร็
้
วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดําเนินการอย่าง
ถึงที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
8.3.8 สนับสนุนการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้ า
8.3.9 มุ่ง เน้ น การพัฒ นาเพื่ อ ผลิต สิน ค้ า การใช้ บ รรจุภัณ ฑ์ และการขนส่ง สิน ค้ า ที่ เ ป็ นมิ ต รต่อ
สิง่ แวดล้ อม
8.3.10 สร้ างช่องทางในการให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ ลูกค้ าทราบ
อย่างต่อเนื่อง
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8.4 การปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า และ/หรือเจ้ าหนี ้ (Suppliers/Creditors Policy)
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย และประโยชน์สงู สุดของบริษัท โดยมีแนวทางในการคัดเลือกคู่
ค้ า/ผู้รับเหมา ตามระเบียบของบริ ษัท ทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าวิธีการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าจะเป็ นไปตามสัญญา
หรื อเงื่อนไขทางการค้ าต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ สําหรับเจ้ าหนี ้นัน้ บริ ษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของเจ้ าหนี ้
โดยการกู้ยืมเงิน การชําระคืน การคํ ้าประกันต่าง ๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกับเจ้ าหนี ้ โดยมี
แนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
้ ่บ น
8.4.1 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสในการทําธุรกิจให้ กับทุกคู่ค้า และการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตังอยู
พื ้นฐานความเสมอภาคและเป็ นธรรม
8.4.2 ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร และเครื่ องหมายการค้ าถูกต้ อง และไม่สนับสนุน
สินค้ าหรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
8.4.3 ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้ นการเรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตใน
การค้ ากับคูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้
8.4.4 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรี ยก หรื อการรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใด ที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น ต้ อง
เปิ ดเผยรายละเอียดต่อคูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้ และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุตธิ รรมและรวดเร็ ว
หามาตรการป้องกัน และให้ โอกาสเท่าเทียมกันในการคัดเลือก โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็ น
สําคัญ
8.4.5 ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ กบั คูค่ ้ า และหรื อเจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด
8.4.6 กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันพิจารณา
แนวทางแก้ ไข
8.4.7 ให้ โอกาสคู่ค้าที่ดําเนินธุรกิจถูกต้ องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้ อม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
8.4.8 ส่งเสริ มการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิ ดโอกาสให้ ค่คู ้ าเข้ ามา
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ
8.5 การปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า (Rivals Policy)
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบตั ิในการ
แข่งขันกับคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่
เหมาะสม และไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
8.5.1 ประพฤติ ปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริ มการค้ าเสรี และไม่ใช้ วิธีทุ่ม
ตลาด
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8.5.2 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม
เช่น การให้ สินบน หรื อว่าจ้ างพนักงานของบริ ษัทคู่แข่ง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นความลับของ
บริ ษัทคูแ่ ข่ง
8.5.3 ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
8.5.4 ไม่สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิร่วมกันเพื่อกระทําการหรื อสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็ น
ธรรมต่อลูกค้ า
8.5.5 ไม่ละเมิดและปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอย่างเคร่งครัด
8.6 การปฏิบัตติ ่ อผู้ร่วมลงทุน (Partnership Policy)
บริ ษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม รวมทังให้
้
ความร่ วมมืออย่างดีกบั ผู้ร่วมทุน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
8.6.1 ประสานความร่ วมมือกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานของ
กิจการร่วมทุนให้ มีความแข็งแกร่ง
8.6.2 สนับ สนุ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะกับ ผู้ ร่ ว มลงทุน
ตลอดจนร่วมกันพิจารณากําหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทุน เพื่อให้ กิจการร่วมทุน
พัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน
8.6.3 ติดตาม และผลัก ดัน ให้ การดําเนินงานของกิ จการร่ วมทุนเป็ นไปตามกรอบของ
กฎหมาย
8.6.4 พิจารณาร่ วมกับผู้ร่วมลงทุนในการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้ จากการดําเนินงานของ
กิจการร่วมทุนอย่างเป็ นธรรม และโปร่งใส
8.6.5 ไม่เอาเปรี ยบผู้ร่วมลงทุนไม่วา่ จะด้ วยวิธีการใด ๆ
8.7 ความรั บผิดชอบต่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม (Environment and Community Policy)
บริ ษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
ที่เกิดจากการยอมรับและไว้ วางใจซึ่งกันและกัน คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุก
กลุ่ม ให้ ความสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามกําลังความสามารถขององค์อย่างเต็มที่
ควบคู่ไปกับ การดูแลเอาใจใส่ชุม ชนโดยรอบ รวมทัง้ สร้ างทัศนคติและวัฒ นธรรมองค์ ก รเพื่ อ ให้
พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยูร่ ่วมกัน ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ กําหนดแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
8.7.1 ดําเนินธุรกิจด้ วยความสุจริ ต โปร่ งใส สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย โดยมุ่งเน้ น
การเจริ ญเติบโตของบริ ษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และ
สังคม อย่างรอบด้ าน รวมทังดู
้ แลผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ที่บริษัทกําหนด
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8.7.2 ส่งเสริ มและให้ ความรู้ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ เพื่อ
เป็ นแนวทางสร้ างการมีสว่ นร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ให้ ทวั่ ถึงทังองค์
้ กร
8.7.3 รั บ ผิ ด ชอบและยึด มั่น ในการดูแ ลรั ก ษาสิ่ง แวดล้ อ ม ตลอดจนขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี
ท้ องถิ่นที่องค์กรตังอยู
้ ่
8.7.4 ดําเนิ นกิ จกรรมเพื่อร่ วมสร้ างสรรค์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
ชุมชนที่บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทังที
้ ่ดําเนินการเอง และร่ วมมือกับภาครัฐ และ
ชุมชน
8.7.5 จัดให้ มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
เข้ าใจในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นระยะ
เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
8.7.6 ป้องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้ อยู่ในระดับตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับ
ได้
8.7.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
และชุมชน อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัท โดยให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ กับ
เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
8.7.8 บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและ มีจริ ยธรรม ใส่ใจการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายเคารพกฎระเบียบของสังคม และมีความเป็ นกลางทางการเมือง
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม
ที่ดี โดยจะกําจัด ลด และไม่ก่อให้ เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต อันจะกระทบต่อสภาพแวดล้ อมและ
ชุ ม ชน รวมถึ ง บริ ษั ท ฯ ยัง พร้ อมจะรั บ ฟั ง ข้ อท้ วงติ ง ข้ อเสนอแนะจากชุ ม ชน เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้ อมให้ น่าอยู่ และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
9.2 ความปลอดภัยในการทํางาน ถือเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
9.3 บริ ษัทฯ จะสนับสนุนให้ มีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัย
9.4 บริ ษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริ มให้ มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสํานึกของ
พนักงาน เช่น การอบรมจูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้ านความปลอดภัย เป็ นต้ น
9.5 บริษัทฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัยและควบคุมดูแลพนักงานให้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ความปลอดภัยตลอดเวลาที่ปฏิบตั งิ าน
9.6 ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับจะต้ องกระทําตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นผู้นํา อบรม ฝึ กสอน จูงใจ
พนักงานให้ ปฏิบตั ดิ ้ วยวิธีที่ปลอดภัย
9.7 พนักงานทุกคนต้ องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่ วมงานและทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
เป็ นสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบตั งิ าน
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9.8 พนักงานทุกคนต้ องดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในพื ้นที่ปฏิบตั งิ าน
9.9 พนักงานทุกคนต้ องให้ ความร่ วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริ ษัทฯ และมี
สิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางาน และวิธีการทํางานให้ ปลอดภัย
9.10 บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายที่กําหนดไว้ ข้างต้ นเป็ นประจํา
10 การรั บ การให้ ของขวัญ ทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ อ่ นื ใด
การรับและการให้ ตามประเพณี เป็ นเรื่ องปกติที่พงึ ปฏิบตั ิเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรื อ
ความคิดถึงห่วงใย อย่างไรก็ดี การให้ และการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม
อาจนํามาซึง่ ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยชอบ และอาจทําให้ บริ ษัทฯ เสียประโยชน์
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่สนับสนุนการให้ สนิ บนอย่างเด็ดขาด โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
10.1 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ให้ รับ หรื อขอเรี่ ยไรของขวัญ เงิน สิง่ ของ หรื อประโยชน์
อื่นใด เช่น การเลี ้ยงรับรอง การให้ บริ การ การสนับสนุนทางการเงิน หรื อเงินรางวัลกับผู้เกี่ยวข้ อง
ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ เพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ใิ นทางที่มิชอบด้ วยกฎหมาย
10.2 ห้ ามรับสิง่ ของ หรื อผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่นที่มีหน้ าที่ หรื อธุรกิจเกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ เว้ น
แต่ ใ นโอกาสหรื อ เทศกาลอัน เป็ นประเพณี นิ ย มที่ ค นทั่ ว ไปพึ ง ปฏิ บัติ ต่ อ กั น และรายงาน
ผู้บงั คับบัญชาให้ ทราบ โดยการรับสิง่ ของดังกล่าวต้ องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึง่ อย่าง
ใดที่ทําให้ ผ้ รู ับปฏิบตั ผิ ิดต่อกฎหมาย
11 นโยบายระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน (Internal
Controls and Audits, and Financial Reporting Policy)
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริ หารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
และมี การติดตามประเมิ นผลอย่า งสมํ่ า เสมอ โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษั ท ภิบาลคอย
สอดส่องดูแลอย่างใกล้ ชิด โดยมีแนวทางดังต่อไปนี ้
11.1 บริ ษัทฯ ต้ องจัดมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความ
เสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หรื อความสําเร็ จของงาน ให้ มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้ าที่อย่างเหมาะสม มีระบบติดตาม
และประเมินผลที่ ดี เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้ อง ภายใต้ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
11.2 บริ ษัทฯ ต้ องกํ าหนดให้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่ องการประเมินและการบริ หารความ
เสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบ และนําผลไป
ปรั บปรุ ง มาตรการควบคุมให้ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ สิ่ง แวดล้ อม และปั จจัย ความเสี่ ย งที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริ หารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางต้ องให้ ความร่วมมือ
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11.3 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ต้ องสอบทานให้ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ทราบ
11.4 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาล ทําหน้ าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ
และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของผู้ตรวสอบภายใน
11.5 ฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ มีความรั บผิดชอบต่อการจัดทํ ารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และทันต่อเวลา ทัง้ งบรายปี และรายไตรมาส ซึ่งจัดทํ าตามมาตรฐานบัญชี ที่เป็ นที่
ยอมรับ
12 นโยบายการปฏิบัตติ นของพนักงาน และการปฏิบตั ติ ่ อพนักงานอื่น (Employees Practice Policy)
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็ นพลเมืองดีของสังคม ภายใต้ วฒ
ั นธรรม
องค์ ก ร “THAIRUNG D” เพื่ อส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรบุคคลให้ เกิ ดความรั บผิดชอบต่อสังคม เน้ นให้
้
งและคนดี ซึง่ สามารถขยายผลไปสู่สงั คมและผู้มี
พนักงานเป็ นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริ มพนักงานให้ เป็ นทังคนเก่
ส่วนได้ สว่ นเสียของธุรกิจ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี ้
12.1 การปฏิบัตติ นของพนักงาน
12.1.1 ปฏิบตั ิงานด้ วยความมุ่งมัน่ ซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส รายงานตามความเป็ นจริ ง และไม่ใช้
ตําแหน่งหน้ าที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
12.1.2 พึงงดเว้ นการให้ ของขวัญแก่ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อรับของขวัญจากผู้ใต้ บงั คับบัญชา
12.1.3 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น และฝ่ ายจัดการ
12.1.4 ผู้บัง คับบัญ ชาพึง ปฏิบัติตนให้ เ ป็ นที่ เ ครารพนับถื อ ของพนัก งาน และพนัก งานไม่พึง
กระทําการใด อันเป็ นการไม่เครารพนับถือผู้บคั บั บัญชา
12.1.5 พึงเป็ นผู้มีวินยั และประพฤติปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และประเพณีอนั
ดีงาม ของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด ไม่วา่ จะระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
12.1.6 ร่ วมสร้ างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่
พนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ของ
บริษัทฯ หรื อเป็ นปั ญหาแก่บริษัทฯ ในภายหลังได้
12.2 การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า ผู้เกี่ยวข้ องและสังคม
12.2.1 ผลิตชิ ้นงานที่มีคณ
ุ ภาพ และส่งมอบให้ ตรงเวลาตามที่ลกู ค้ าต้ องการ
12.2.2 ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านความปลอดภัย ตลอดจนดูแลและรักษาสภาพแวดล้ อมให้
ปลอดภัย
12.2.3 ยอมรับในข้ อผิดพลาดและส่งมอบสินค้ าทดแทนให้ กบั ลูกค้ า
12.2.4 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าก่อนได้ รับอนุญาต
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12.2.5 มีสว่ นร่วมในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ ้น
12.2.6 มีสว่ นร่วมในการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น
12.2.7 มี ช่ อ งทางการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากลูก ค้ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทฯ
12.3 การปฏิบัตริ ะหว่ างพนักงาน
12.3.1 ไม่ชกั จูงหรื อชี ้นําการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงานในสิทธิเรื่ องการเมือง
12.3.2 มีนํ ้าใจกับเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
12.3.3 ใช้ สทิ ธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม
12.4 การปฏิบัตติ ่ อองค์ กร
12.4.1 ทํางานด้ วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
12.4.2 การใช้ ทรัพย์สนิ และสวัสดิการต่างๆ ขององค์กรอย่างรู้คณ
ุ ค่า
12.4.3 เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ ทุจริ ต ประพฤติมิชอบ คอร์ รัปชั่น หรื อเหตุการณ์ ที่อาจทําให้ เกิด
ความเสี ย หายต่ อ องค์ ก ร ต้ อ งรายงานทัน ที ผ่ า นช่ อ งทางการแจ้ ง ข้ อ ร้ องเรี ย นและ
ข้ อเสนอแนะที่บริษัทฯ กําหนดไว้
12.4.4 ตังใจเรี
้ ยนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้ ก้าวหน้ า และติดตามข่าวสารเพื่อใช้ เป็ นเหตุผลในการ
พูดคุย
12.4.5 สวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายตามที่บริ ษัทฯ กําหนด

13 การดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามและการทบทวน
บริ ษัทฯ กํ าหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ที่
จะต้ อ งรั บ ทราบ ทํ า ความเข้ า ใจ ปฏิ บัติ ต ามนโยบายที่ กํ า หนดไว้ ใน “คู่มื อ การกํ า กับดูแลกิ จ การที่ ดี และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” ฉบับนี ้อย่างเคร่ งครัด และไม่สามารถอ้ างว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กําหนดขึ ้น
โดยผู้บริ หารทุกระดับในบริ ษัทฯ จะต้ องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสําคัญจะดําเนินการให้ พนักงานภายใต้
สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบตั ิตาม “คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ” อย่างจริงจัง
บริ ษัทฯ ไม่พงึ ปรารถนาที่จะให้ การกระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจรรยาบรรณที่ดี หากกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานผู้ใดกระทําผิดจรรยาบรรณที่กําหนดไว้ จะได้ รับโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด และหากมี
การกระทําที่เชื่อได้ ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้ อบังคับของภาครัฐ บริ ษัทฯ จะส่งเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่
ภาครัฐดําเนินการต่อไปโดยไม่ชกั ช้ า
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กําหนดให้ มีการทบทวน “คู่มือ
การกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดี และจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิ จ” เป็ นประจํ าทุกปี เพื่ อ ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กบั บริ ษัท ผู้ถือหุ้น
และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกล่ม
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14 วินัย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ถือว่า“คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” เป็ น
วินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด การฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตาม ถือเป็ นการทําผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ทุกคน มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตาม และส่งเสริ มให้ พนักงานในองค์กรปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
โดยการกระทําต่อไปนี ้ ถือเป็ นการผิดจรรยาบรรณ
1) การไม่ปฏิบตั ติ าม“คูม่ ือการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ”
2) แนะนํา ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ พนักงานในองค์กรไม่ปฏิบตั ิตาม“คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ”
3) ละเลย เพิ ก เฉย เมื่ อ พบเห็ น การฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต าม“คู่มื อการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดี และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” ในกรณีที่ตนทราบ
4) ไม่ให้ ความร่วมมือ ขัดขวาง การสืบสวน / สอบสวนข้ อเท็จจริง
5) การกระทํ าอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้ร้องเรี ยน จากการรายงานการไม่ปฏิบตั ิตาม“คู่มือการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ”

ส่ วนที่ 4 ภาคผนวก
1. คํานิยาม
จรรยาบรรณ

หมายถึง

กลุม่ บริษัทไทยรุ่งฯ
บริ ษัทฯ
บริ ษัทย่อย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริ ษัทร่วม

หมายถึง

กรรมการและ
กรรมการชุดย่อย

หมายถึง

แนวปฏิ บัติ ที่ ดี ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ยึ ด มั่น ตามปรั ช ญาการ
ดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทไทยรุ่งฯ
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จํากัด (มหาชน) (TRU)
1) บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จํากัด (TRT)
2) บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ ท จํากัด (TAP)
3) บริษัท ไทย วี. พี. ออโต้ เซอร์ วิส จํากัด (TVS)
4) บริ ษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จํากัด (TUC)
1) บริษัท เดลต้ า ไทยรุ่ง จํากัด (DTC)
2) บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จํากัด (TTR)
3) บริ ษัท เคียววะ ไทยรุ่ง จํากัด (KTR)
4) บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชัน่ (TAC)
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท
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พนักงาน

หมายถึง

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

หมายถึง

กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย

หมายถึง

การเปิ ดเผยข้ อมูล

หมายถึง

การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Corruption)หมายถึง

ความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์

หมายถึง

การให้ สงิ่ ของ
หรื อประโยชน์อื่นใด
การให้ สนิ บน

หมายถึง
หมายถึง

ผู้บริหาร / พนักงานประจํา / พนักงานชัว่ คราว / พนักงานสัญญา
จ้ าง
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ต่อไปนี ้
1) บุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิ จการบริ ษัทฯ และในกรณี ที่เป็ นนิติ
บุคคลให้ หมายความรวมถึงกรรมการของนิตบิ คุ คลนันด้
้ วย
2) คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของ
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลตาม 1)
3) นิตบิ คุ คลที่บคุ คลตาม 1) หรื อ 2) มีอํานาจควบคุมกิจการ
4) บุคคลอื่นที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า และเจ้ าหนี ้ ผู้ร่วม
ทุนและพันธมิตรทางธุรกิ จ ภาครั ฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน
และสิง่ แวดล้ อม
การเปิ ดเผยรายละเอียดข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริ ษัทตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535, พ.ร.บ.
หลัก ทรั พ ย์ ฯ พ.ศ. 2551, กฎระเบี ย บ ข้ อบัง คับ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การติดสินบนทุกรูปแบบ เช่น เสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คํามัน่
เรี ย กร้ อง หรื อ รั บ เงิ น / ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดซึ่ ง ไม่
เหมาะสม กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คูค่ ้ าลูกค้ าและ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
การดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้ องการส่วนตัว หรื อของ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรื อทางอื่นใด เข้ ามามี
อิ ทธิ พลต่อการตัดสินใจ หรื ออาจขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรคต่อ
ผลประโยชน์สงู สุด
การให้ สทิ ธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรื อประโยชน์
อื่นใด เพื่อเป็ นสินนํ ้าใจ เป็ นรางวัล เพื่อการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี
การเสนอให้ ห รื อรั บของขวัญ รางวัล หรื อผลประโยชน์ อื่น ใด
ให้ แก่ตนเอง หรื อจากบุคคลซึ่งต้ องการโน้ มน้ าวให้ กระทําการ
บางอย่างที่ไม่สจุ ริ ต ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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ประเพณีนิยม

หมายถึง

เทศกาล วันสําคัญ หรื อ กิจกรรมที่มีการปฏิบตั ิสืบต่อกันมาเป็ น
เอกลักษณ์ และมีความสําคัญต่อสังคม

2. ข้ อกําหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ไม่เ ป็ นกรรมการที่มีส่ว นร่ ว มบริ ห ารงาน/พนัก งาน/ลูก จ้ า ง/ที่ป รึ ก ษาที่รับ เงิน เดือ นประจํา /ผู้มีอํา นาจ
ควบคุม ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง (ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท
3.1 ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
3.2 ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน เป็ นต้ น ที่มีมลู ค่ารายการ > 2 ล้ านบาทต่อปี
3.3 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็ นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์/ บริ การ และรายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมลู ค่ารายการ > 20 ล้ าน
บาท หรื อ > 3% ของสิน ทรัพ ย์ที่มีต วั ตนสุท ธิ (NTA) แล้ ว แต่จํ า นวนใดจะตํ่า กว่า โดยนับ รวม
รายการที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีการทํารายการด้ วย
ทังนี
้ ้ต้ องไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามข้ อ 3.1-3.3 ในปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
เว้ นแต่กรณีมีเหตุจําเป็ นและสมควร ซึ่งมิได้ เกิดขึ ้นอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์ เกินระดับนัยสําคัญที่กําหนดในระหว่างดํารงตําแหน่งก็ได้
แต่ต้ อ งได้ ร ับ มติอ นุม ตั ิเ ป็ นเอกฉัน ท์จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท ก่อ น และบริ ษ ัท ต้ อ งเปิ ดเผย
ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวของกรรมการรายนั ้น ไว้ ในแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจําปี และ
หนัง สือ นัด ประชุม ผู้ถือ หุ้น ในกรณีจ ะเสนอผู้ ถือ หุ้น เพื่อ ต่อ วาระแก่ก รรมการอิส ระ/กรรมการ
ตรวจสอบรายนันอี
้ ก
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเป็ นอย่างเป็ นอิสระได้
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7. กรรมการอิ ส ระที่ มี คุณ สมบัติ ต ามข้ อ 1-6 ข้ า งต้ น อาจได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้

ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อ
นิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
3. แหล่ งที่มา/ข้ อมูลอ้ างอิง
1. พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ั นากํากับดูแลกิจการ
3. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 โดยศูนย์พฒ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดีสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คูม่ ือกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
6. เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม โดยคณะทํางานส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมของ
บริ ษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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