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สารจากประธานกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารงานภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) ข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบและแนวปฏิบตัิตา่ง 
ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนให้ความใส่ใจต่อการดแูลรักษาสงัคม ชุมชน สภาพแวดล้อม และผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
ตามหลกัการความรับผิดชอบต่อสงัคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility)  ด้วยการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม เพ่ือนําองค์กรไปสูค่วามสําเร็จอย่างยัง่ยืน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต โดย
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต และ
ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณธุรกิจดีเดน่ จากหอการค้าไทย ดงันัน้จึงมัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ ดําเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม และบนหลกัการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 
 
 “คู่ มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” ของบริษัทฯ  ฉบับนี  ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดขึน้เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหารจดัการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสีย 
และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย อนัจะนําไปสู่ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ และเพิ่ม
มูลค่าให้กับผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว รวมถึงสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริม
ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืน 
 
 
 
 
         ดร.ปราณี  เผอิญโชค 
            ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 
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นโยบายการกาํกับดแูลกจิการที่ดขีองบริษัท 

 
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะสง่เสริมให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีประสทิธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มีการกํากบั

ดูแลกิจการ และการบริหารจัดการท่ีดี มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสีย 
และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย อนัจะนําไปสูค่วามเตบิโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนของธุรกิจ  

 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี และ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ยดึถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิงาน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ทําหน้าท่ีกํากับดแูลด้านบรรษัทภิบาลของ
บริษัท ทัง้การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ติดตามดแูล และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้ปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ และหลกัการ
บรรษัทภิบาล เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอยา่งสม่ําเสมอ 
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ส่วนที่ 1  
บททั่วไป 

 
 บริษัท ไทยรุ่งยูเน่ียนคาร์ จํากัด (มหาชน) จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2537 บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย มีธุรกิจหลัก คือ การรับจ้าง
ประกอบและดดัแปลงรถยนต์ การผลิตและจําหน่ายชิน้ส่วนอุปกรณ์และแม่พิมพ์ โดยบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ
ภายใต้ปรัชญาการดําเนินธุรกิจ “คิดดี ทาํดี พูดดี” รวมทัง้กําหนดกลยทุธ์ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรม
องค์กร เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานยดึถือ เพ่ือมุง่ไปสูเ่ป้าหมายร่วมกนั 
 

 ปรัชญาการดาํเนินธุรกิจ (Philosophy) : “คดิดี ทาํด ี พูดด”ี 
 คดิดี 

1) คดิใหม ่ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ตลอดเวลา 
2) คดิเสมอวา่ “ปัญหาและอปุสรรคทัง้หลาย สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึน้ได้ตลอดเวลา” 
3) เลกิความคดิท่ีวา่ “ทําไมไ่ด้เพราะอะไร” เปล่ียนเป็น “จะให้ได้เราต้องทําอะไร อยา่งไร” 
4) คดิช่วยเหลือซึง่กนัและกนั มีความจริงใจตอ่ตนเอง ตอ่เพ่ือนร่วมงานและตอ่องค์กร 
5) มีความเช่ือวา่ ทําดียอ่มได้ดี ทําสิง่ใดยอ่มได้ผลจากสิง่นัน้ อยา่งแน่นอน 
ทาํด ี
1) สร้างคณุคา่เพิม่ให้เกิดแก่งาน และแก่ตนเองตลอดเวลา โดยการใฝ่ศกึษาหาความรู้และพฒันา

ความสามารถ ลงมือปฏิบตังิานจริงด้วยตนเอง 
2) ทํางานเป็นทีม โดยคํานงึถึงผลสําเร็จโดยรวมขององค์กร ไมตี่กรอบการทํางานในวงจํากดั 
3) ทุ่มเทความรู้ ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ีด้วยความขยนัขนัแข็ง มีวนิยัและรักษาเวลา เพ่ือ

แสดงให้เห็นคณุคา่ท่ีแท้จริงของตนให้ผู้ อ่ืนประจกัษ์ 
 พูดด ี

1) พดู และส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีดี ให้เกิดความสามคัคีในหมูเ่พ่ือนร่วมงานและทกุคนใน
องค์กร ในทกุเร่ือง 

2) พดู และส่ือสารในเชิงสร้างสรรค์ และตรงไปตรงมา  
 

 วิสัยทศัน์ (Vision) : “เป็นยอดยนตรกรรมไทย เป็นผู้พฒันา ออกแบบ และผลติ ผลติภณัฑ์ครบ 
  วงจร มีตราสนิค้า (Brand) เป็นของตนเอง สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้ 
  กบัลกูค้า ทัง้ด้านคณุภาพและบริการในระดบัสากล” 
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 พันธกิจ (Mission)  :    
1) เป็นผู้ นําในการออกแบบ พฒันา ผลิต นวตักรรมยานยนต์ใหม่ รถเอนกประสงค์ รถใช้งานเฉพาะ

ด้าน ชิน้สว่น แมพ่ิมพ์-จ๊ิก และอปุกรณ์รถยนต์ 
2) สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าในด้านคณุภาพ ราคา การสง่มอบ และบริการในระดบัสากล 
3) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการ อย่างต่อเน่ือง ด้วยกระบวนการผลิต การจัดการท่ี

ยืดหยุน่ รวดเร็ว ด้วยวิศวกรรมเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีประสทิธิภาพ 
4) สร้าง Brand เป็นของตนเอง ให้มีภาพลกัษณ์เป็นท่ีเช่ือถือของลกูค้า 
5) สร้างและขยายเครือขา่ย การขายและการตลาด ให้ครอบคลมุทัง้ภายใน และตา่งประเทศ 
6) มุ่งมัน่พฒันาและธํารงรักษาทรัพยากรมนษุย์ ให้มีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล   มี

ความสขุและความภาคภมูิใจในการทํางานกบัองค์กร 
7) สร้างความมัน่คงให้องค์กรอย่างต่อเน่ือง ด้วยการสร้างผลกําไรและผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว 

สําหรับผู้ ถือหุ้น คูค้่า และพนกังาน 
8) ผลติภณัฑ์ กระบวนการผลติ และการทํางาน ต้องคํานงึถึงสิง่แวดล้อมและชมุชน ช่วยเหลือและตอบ

แทนสงัคมโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
 

 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) : “THAIRUNG D” 
 T   :  Teamwork การทํางานเป็นทีมเพ่ือก้าวไปสูเ่ป้าหมายขององค์กร 
 H : Honesty ความซ่ือสตัย์ (ประพฤตซิื่อตรง และสจุริตจริงใจ) 
 A : Attitude (Positive Thinking) ทศันคตทิางบวก มองโลกในแง่ดี และอดทนตอ่สภาวะกดดนัได้ 
 I : Initiative มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  ตลอดเวลา 
 R : Responsibility มีความรับผิดชอบ 
 U : Ultimate มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลศิ 
 N : Nationality มีความภมูิใจท่ีได้เป็นสว่นหนึง่ขององค์กรชัน้นําของคนไทย 
 G : Goal มุง่สูเ่ป้าหมายขององค์กร และพร้อมเตบิโตอยา่งมัน่คง 
 D : Discipline ความมีวินยั 
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ส่วนที่ 2  
การกาํกับดูแลกจิการที่ดขีองบริษัท 

 
นิยามและความหมาย 

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และบริหารองค์กร ซึง่ได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลาย  ตามหลกัการนี ้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัอย่างยิ่งในการกํากับดูแลองค์กรให้
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยเน้นการบริหารงานท่ี
เป็นธรรม  ความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ  สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการ
พิทกัษ์สิทธิ และดแูลผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและประเทศชาติ ซึง่บริษัทฯ 
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  และได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย และเป็นพืน้ฐานของการเติบโตทางธุรกิจท่ี
ยัง่ยืน 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ในการบริหารงานและ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง และมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 
จึงกําหนดแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร 5 หมวด และเผยแพร่
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท เพ่ือถือปฏิบตัโิดยเคร่งครัด  ดงันี ้
 

แนวปฏบัิตติามหลักการกาํกับดแูลกิจการที่ดขีองบริษัท 
หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนบัสนุน ส่งเสริม และอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้รับ
สิทธิพืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั ได้แก่  สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทท่ีเพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ี
เหมาะสมตอ่การตดัสินใจ, สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือ
ตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีสําคญัของบริษัทฯ, สิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ, สิทธิใน
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชี, สิทธิในส่วนแบ่งผลกําไรของบริษัท, สิทธิในการได้รับการ
ปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมในการรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัท, สิทธิในการอนมุตัิธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลต่อทิศทางในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท, การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท, การลดทนุ เพิ่มทนุ และการอนมุตัิ
รายการพิเศษต่าง ๆ, สิทธิในการเสนอวาระการประชมุล่วงหน้า การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท และการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุอย่างเป็นอิสระ  โดยผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสียงตาม
จํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยแตล่ะหุ้นมีสทิธิออกเสียงหนึง่เสียง และไมมี่หุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 
 นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น เช่น 

1.1 บริษัทฯ จะแจ้งวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม พร้อมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง และความเห็น
ของคณะกรรมการต่อวาระนัน้ ๆ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
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ล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า 14 วนั พร้อมทัง้ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนท่ีจะ
จดัส่งเอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยหลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าใน
การประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถสอบถามข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม หรือส่ง
คําถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยผ่านช่องทาง Email : 
omd_ir@thairung.co.th หรือ Fax: 02-812-0844 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นมีโอกาสแสดง
ความคดิเห็นตอ่บริษัท 

1.3 บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัประชมุในวนัทํา
การ ท่ีสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมสะดวกต่อการ
เดินทางของผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้นําระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนบั
คะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง และได้
จดัเตรียมอาการแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉนัทะ 

1.4 บริษัทฯ ได้จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ และใช้ระบบบาร์โค้ดในการประมวลผลคะแนน 
โดยเฉพาะในวาระแต่งตัง้กรรมการ ก็จดัให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ เพ่ือเป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีท่ีปรึกษา
กฎหมายภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ 

1.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามใด ๆ ตอ่ท่ีประชมุ ซึง่มีการตอบ
ข้อซกัถามในทกุประเด็น และมีการจดบนัทึกรายงานการประชมุอย่างถกูต้อง ครบถ้วน รวมทัง้มี
การบนัทึกวีดีโอระหว่างการประชมุไว้ด้วย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ี
ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุสามารถรับชมย้อนหลงัได้ 

1.6 คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสําคญัของการประชุมผู้ ถือหุ้น จึงมีนโยบายให้กรรมการ
บริษัททุกท่านพยายามเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยทุกครัง้ โดยเฉพาะประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามประธานคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยตา่ง ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 

1.7 ภายหลงัการประชุม บริษัทฯ ได้ทําการเปิดเผยมติท่ีประชุมพร้อมทัง้รายละเอียดจํานวนคะแนน
เสียงในแตล่ะวาระอย่างชดัเจนแก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวนัทําการ
ถัดไป นบัจากวนัท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และจดัส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ พร้อมทัง้
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ  
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หมวดที ่2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
  คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพ่ือ
ปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น 

2.1 การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
2.1.1 บริษัท สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออก

เสียงโดยมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุและ
ลงมตแิทนได้โดยการสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ  

2.1.2 บริษัท ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอ
ช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท และสามารถ
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม-
ธันวาคมทุกปี โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดและเผยแพร่ผ่านข้อมลูผ่าน
ระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท   

2.2 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 
2.2.1 บริษัท ได้กําหนดแนวทางการป้องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือผลประโยชน์ของ

ตนเองขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามประกาศของบริษัท 2 ฉบบั ดงันี ้ 
- ประกาศท่ี 8/2560 เร่ือง “นโยบายการเปิดเผยข้อมลูภายในท่ีสําคญัของบริษัทฯ” ซึง่

กําหนดหลกัเกณฑ์ปฏิบตัเิก่ียวกบั  
     1) ความหมายของคําวา่ “ข้อมลูภายในท่ีสําคญั”  
     2) ผู้ มีอํานาจในการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัของบริษัท  
     3) วิธีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญั 

- ประกาศท่ี 9/2560 เร่ือง “การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ท่ีมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท” ตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท ซึง่ “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน (รวมถึงคูส่มรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําข้อมูลงบการเงินและข้อมูลท่ี
สําคัญภายใน  หรือรับทราบข้อมูลภายในท่ีมีนัยสําคัญ  ท่ีอาจส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงตอ่ราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 
14 วนัก่อนท่ีบริษัทจะเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมลูภายในนัน้ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และภายใน 24 ชั่วโมงหลังเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนัน้ต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ” โดยบริษัทจะประชาสมัพนัธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ทราบ
ลว่งหน้า 5 วนัทําการ ก่อนถึงช่วงเวลาหลีกเล่ียงดงักลา่ว/1 

2.2.2 บริษัท ได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตาม
กฎหมาย ต้องจดัส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วนัทําการ 
ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลง

/1 แก้ไขตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 
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การถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
ไตรมาส  

2.3 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2.3.1 คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธาน

กรรมการบริหาร จดัทํา “แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” 
เพ่ือรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 
ต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยจะต้องรายงานทันที ท่ีมี
รายการเกิดขึน้ และรายงานทุกครัง้ ภายใน 30 วันเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล และ
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจํา จึงกําหนดให้มีการรายงานทกุ
วันท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท เพ่ือจัดเก็บ พร้อมทัง้
สําเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาลทกุครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารจะปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความ
ระมัดระวังและซ่ือสัตย์สุจริต (fiduciary duties) ตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองท่ีตดัสินใจอนัอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
และอาจนําไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ เพ่ือให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 
และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2552 โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป  

2.3.2 บริษัทฯจะปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ 
คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยง    และการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   ทัง้นีค้ณะกรรมการ
บริษัท ได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มา/
จําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ดงันี ้

-  กรณีท่ีคํานวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้อง
ไ ด้ รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  ใ ห้ นํา เ ร่ืองดังกล่าว เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาลมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน สามารถนําเสนอต่อท่ีประชุม และบันทึกไว้ใน
รายงานการประชมุได้ 

-  กรณีท่ีคํานวณขนาดรายการแล้ว ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้อง
ได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้นําเร่ืองดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ
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ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ
นําเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุตัติอ่ไป 

2.3.3 ในการประชมุคณะกรรมการ หรือการประชมุผู้ ถือหุ้น หากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใด จะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตน
และผู้ เก่ียวข้อง ให้ท่ีประชมุทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่วนัน้ เพ่ือให้ท่ี
ประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ และ
สามารถตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม  

 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคญัตอ่การปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เช่น ผู้ ถือหุ้น, พนกังาน, 
ลกูค้า, คูค้่า/เจ้าหนี,้ คูแ่ข่ง, ผู้ ร่วมลงทนุ, ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเท่ียงธรรม 
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จดัทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of conduct) ขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
ภารกิจของบริษัทฯ  

3.1 นโยบายและแนวปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัต่อการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนั และคํานึงถึงสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น โดยจะประกอบธุรกิจด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริต และอย่างสดุความสามารถ และดําเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ ถือ
หุ้นทกุราย  

- พนักงาน : บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่า “พนกังานทุกคน” เป็นทรัพยากรท่ีมีคณุค่าสงูสดุของ
องค์กร จึงมุ่งเน้นท่ีจะสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมี
คุณธรรม รวมทัง้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นธรรมและมีสวัสดิการต่างๆ ส่งเสริม
บรรยากาศในการทํางานให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั นอกจากนี ้
ยงัให้ความสําคญักับการปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรม ดแูลรักษาสขุภาพ 
ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสม  

- ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน รวมทัง้การรักษาความลบัของลูกค้า ตลอดจนเป็นท่ีไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็น
ปัจจยัท่ีนําไปสู ่ความสําเร็จของธุรกิจบริษัทฯ โดยปฏิบตัติอ่ลกูค้าด้วยความจริงใจ สภุาพออ่น
น้อม และมีเจตจํานงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

- คู่ค้า/เจ้าหนี:้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย และประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
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โดยมีแนวทางในการคดัเลือกคูค้่า/ผู้ รับเหมา ตามระเบียบของบริษัท ทําให้มัน่ใจได้วา่วิธีการ
ปฏิบตัิต่อคู่ค้าจะเป็นไปตามสญัญา หรือเง่ือนไขทางการค้าต่าง ๆ ท่ีตกลงกันไว้ สําหรับ
เจ้าหนีน้ัน้ บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี ้โดยการกู้ ยืมเงิน การชําระคืน การคํา้ประกนั
ตา่ง ๆ จะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกบัเจ้าหนี ้ 

- คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ จะปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดั
ฐานของข้อพึงปฏิบตัิในการแข่งขนักบัคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า 
ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 

- ผู้ร่วมลงทุน : บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ ร่วมทนุและปฏิบตัิต่อผู้ ร่วมทนุทกุรายอย่างเป็น
ธรรม รวมทัง้ให้ความร่วมมืออย่างดีกบัผู้ ร่วมทนุ ทัง้นี ้เพ่ือให้การดําเนินงานของกิจการร่วม
ทนุประสบผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ของกิจการร่วมทนุ 

- ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
คํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความสําคัญในการสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือสงัคมตามกําลงัความสามารถขององค์อยา่งเตม็ท่ี ควบคูไ่ปกบัการดแูลเอาใจใส่
ชมุชนโดยรอบ รวมทัง้สร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพ่ือให้พนกังานมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมท่ีอยูร่่วมกนั  

3.2 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการดําเนินการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีวตัถปุระสงค์ในการ
เสริมสร้างจิตสํานึก เพ่ือให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีอย่างโปร่งใส ไม่นําพาต่อการทุจริต
คอร์รัปชัน่ทุกประการ โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยในปี 
2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต และได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณธุรกิจดีเด่น จากหอการค้าไทย ดงันัน้จึง
มัน่ใจว่าบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม และบนหลกัการ
ตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

3.3 บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ การแจ้งเบาะแส จาก
ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ผ่านช่องทางตา่ง ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงพฒันาสนิค้า/บริการ และองค์กร ให้
มีความมัน่คง สามารถแข่งขนั และสร้างความสําเร็จในระยะยาวได้ รวมถึงสามารถแจ้งเบาะแส
การทจุริตคอร์รัปชัน่ การกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายของบริษัท หรือร้องเรียนเร่ือง
ตา่งๆ โดยสามารถแจ้งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ได้โดยตรง  

3.4 บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้ มีส่วนได้เสียท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดย
ไม่ต้องเปิดเผยช่ือแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบัและคุ้มครอง
ผู้ ร้องเรียน เพ่ือให้ผู้ ร้องเรียน มัน่ใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน
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ดงักล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามท่ีมีผู้ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  แล้วนําเสนอให้
คณะกรรมการ รับทราบและพิจารณาโดยตรง 
 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
               คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้บริษัทฯ ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
เปิดเผยข้อมลูทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงิน ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการ และ
อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทนัเวลา ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางท่ีเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ  

4.1 บริษัทฯ ได้จดัตัง้ “ส่วนงานหลกัทรัพย์และนกัลงทุนสมัพนัธ์-สํานกักรรมการผู้จดัการ” ขึน้ เพ่ือ
ทําหน้าท่ีเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัว่ถึง ทัง้การรายงานทางการเงิน
และข้อมลูทัว่ไปของบริษัทฯ และรับผิดชอบในการติดตอ่ส่ือสารกบับคุคลภายนอก เช่น ผู้ ถือหุ้น 
ผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม  

4.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เช่น แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปีของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศท่ีสําคญัอ่ืน ๆ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยผ่านระบบ  SET Community Portal (SCP) ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทด้วย 

4.3 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย
ตา่ง ๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี รวมทัง้ได้เปิดเผย
จํานวนครัง้ของการประชมุและจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะท่านเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ
บริษัท การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการประชุมผู้ ถือหุ้ นบริษัทฯ ได้กําหนดให้
คณะกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนบัจากประธานกรรมการบริหารของบริษัท ต้องรายงานให้
บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสียของตนหรือของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง และรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ให้บริษัทฯ ทราบตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด  

 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท  ตระหนกัดีถึงการมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัท และความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  

5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกว่า 

5 คน และมีจํานวนเหมาะสมกบัขนาดกิจการของบริษัทฯ ในจํานวนนีต้้องมีกรรมการท่ีเป็น
อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการทัง้คณะ และไม่ต่ํากว่า 3 คน ซึ่งท่ี
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ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้/ถอดถอนกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี และไมจํ่ากดัจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง 

5.1.2 คุณสมบัติของกรรมการ  :  ผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ  ต้องเป็นผู้ มีความรู้  
ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าท่ี ซึง่ควรมีคณุสมบตัอิยา่งน้อย ดงันี ้
1) เป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะต้องห้ามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
2) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ทํางานท่ีผา่นมาอยา่งยาวนาน หรือเฉพาะ

ด้าน ซึง่ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ 
3) เป็นผู้ ท่ีสามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อย่างเตม็ท่ี โดยเฉพาะการตดัสินใจท่ีสําคญั

เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท 
4) เป็นผุ้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ีอาจกําหนดเพิ่มเติมตามความ

เหมาะสม 
5.1.3 การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้กรรมการแต่ละท่านควรจะดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 4 บริษัท ทัง้นี ้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ
บริษัทร่วมทนุ ซึง่บริษัทมีความจําเป็นต้องเข้าไปกํากบัดแูลการบริหารงาน ทัง้นีเ้พ่ือความ
เหมาะสมของการจดัสรรเวลาในการปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการบริษัทแตล่ะท่าน/1 

5.1.4 คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบตัิตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดขัน้ต่ําของสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

5.1.5 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้กรรมการอิสระของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหน่งไมเ่กิน 
9 ปี โดยเร่ิมนับตัง้แต่วันประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ทัง้นี ้
คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักลา่วให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบัเข้ามา
เป็นกรรมการตอ่ไปได้ แตใ่ห้คณุสมบตัคิวามเป็นอิสระของกรรมการนัน้สิน้สดุลง/1 

5.1.6 ความหลากหลายของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายความหลากหลาย
ของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละคนต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิหลากหลายสาขาอาชีพ
ท่ีจําเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท  

5.1.7 ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ทัง้นีค้ณะกรรมการ
บริษัท ได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการใหญ่ไว้อยา่งชดัเจน เพ่ือมิให้คนใดคน
หนึง่มีอํานาจโดยไมจํ่ากดั ทําให้เกิดการถ่วงดลุ และสอบทานการบริหารงานได้   

5.1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้ เลขานกุารบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีจดัทําและจดัเก็บ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัด

/1 แก้ไขตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 
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ประชมุและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และจดัเก็บรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ/
ผู้บริหาร ตลอดจนหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีพรบ. หลกัทรัพย์ฯ กําหนด   

5.2 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5.2.1 คณะกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท่ีจะเป็นผู้

พิจารณาอนมุตั ิให้ความเห็นชอบ และดําเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้
1) ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติ

ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีชอบด้วยกฎหมายด้วยความซ่ือสตัย์สุจริตและระมัดระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครัง้ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ และอนมุตัเิพ่ือขอมตติา่ง ๆ จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองท่ี
อยูน่อกเหนืออํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

3) จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
4) จดัให้มีการควบคมุ กํากบัดแูลให้การรายงานข้อมลูทางการเงินและข้อมลูอ่ืนๆ ตอ่ผู้

ถือหุ้นเป็นไปโดยถกูต้องครบถ้วน และโปร่งใส 
5) จดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 
6) พิจารณาตัดสินในเร่ืองท่ีมีสาระสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อํานาจการ

บริหาร โครงการลงทนุขนาดใหญ่ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนด 

7) กํากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบตังิานอยา่งมีจริยธรรม 
8) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืน

ใดปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9) คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนด และแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการ
ซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ ในการทํานิตกิรรมตา่ง ๆ แทนบริษัทฯ 

10) พิจารณาการจ่ายปันผลระหวา่งกาลให้กบัผู้ ถือหุ้น 
11) กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหาร

ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและการเตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

12) ให้คําปรึกษาแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่ในการบริหารงาน และการตดัสินใจในเร่ืองท่ีอาจ
มีผลกระทบตอ่บริษัท 

13) ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ 
 

ทัง้นี ้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีดงักลา่วต้องไมร่วมถงึ 
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1.  เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องใช้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การลดทนุ การเพิ่มทนุ 
การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น 

2. การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ละการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียน ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีเข้าเกณฑ์
ต้องขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. การทํารายการท่ีกรรมการอาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ซึง่ต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.2.2 คณะกรรมการบริษัท  มีสว่นร่วมในการกําหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์
ทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ําเสมอทกุปี ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจและ
กํากบัดแูล และตดิตามให้ฝ่ายบริหารดําเนินการ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้ นโดยรวม  นอกจากนี ้
คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิผล รวมทัง้มีการติดตามการดําเนินการในเร่ืองดงักล่าวอย่างสม่ําเสมอในการ
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5.2.3 คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายการกํากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมทัง้มีการทบทวนนโยบายและติดตามให้มีการ
ปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอ 

5.2.4 คณะกรรมการบริษัท  ได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาเร่ืองความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคญั  
โดยผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียจะต้องเปิดเผยการมีสว่นได้เสียนัน้ และไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

5.2.5 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสําคญัตอ่ระบบควบคมุและการบริหารความเส่ียง จึงได้
จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้ เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และกรอบการบริ
หารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
และได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ เพ่ือจดัให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงาน 
ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบและนโยบาย เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าการปฏิบตัิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ได้ดําเนินการตาม
แนวทางท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกําหนดให้
ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล  

5.3 คณะกรรมการชดุยอ่ย 
5.3.1 คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจํานวน 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เพ่ือชว่ยศกึษารายละเอียดและกลัน่กรอง
งานตามความจําเป็นของสถานการณ์ เพ่ือเป็นการแบง่เบาภาระหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท และทําให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาในเร่ืองตา่ง ๆ อยา่ง
ชดัเจนยิง่ขึน้ และสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี(รายช่ือกรรมการ อํานาจ
หน้าท่ีและข้อมลูอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการแตล่ะชดุดรูายละเอียดเร่ืองโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัท และหวัข้อเร่ืองรายช่ือคณะกรรมการบริษัท ในแบบ 56-1 และ
รายงานประจําปีของบริษัท) 

5.3.2  ประธานคณะกรรมการ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และ
สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ  ทัง้ นี ป้ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ เพ่ือความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

5.4 การประชมุของคณะกรรมการ 
5.4.1 คณะกรรมการบริษัท มีกําหนดประชุมคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปีอย่าง

น้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  และมีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมในระหว่างปี ซี่งรวมทัง้ปีไม่น้อย
กว่า 6 ครัง้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้แจ้งกําหนดการดงักล่าวให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า 
เพ่ือให้สามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั มีการกําหนดวาระชดัเจน และสํานกักรรมการ
ผู้จดัการจะจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วนัก่อนการประชุม เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูมาก่อนล่วงหน้า 
โดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุได้ หรือหาก
ต้องการสารสนเทศเพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งตอ่กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือเลขานกุารบริษัท
ได้ 

5.4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ี
กรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั และกรรมการผู้จดัการได้
เชิญผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยทุกครัง้ เพ่ือให้สารสนเทศ 
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเ ก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง  ทัง้ นี ใ้นการประชุม
คณะกรรมการบริษัท จะมีวาระพิจารณาตดิตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทกุไตรมาส 
โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคดิเห็นได้อยา่งเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการ
บนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผา่นการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้กรรมการและผู้ เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

5.5 การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ เป็น

ประจําทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มของศูนย์พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาด
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หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และ CEO 
ดงันี ้
5.5.1  การประเมินผลกรรมการโดยรวม ซึง่แบง่หวัข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด คือ 

1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชมุคณะกรรมการ 
4. การทําหน้าท่ีของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

5.5.2  การประเมินผลกรรมการชดุยอ่ย ซึง่แบง่หวัข้อการประเมินออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้
1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการเหมาะสมสําหรับการ

ทํางานอยา่งมีประสทิธิภาพ 
2. ประสทิธิภาพในการประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย 
3. บทบาท หน้าท่ี ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
4. บทบาท หน้าท่ี ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

5.5.3 การประเมินผลงานของ CEO ซึง่แบง่หวัข้อการประเมินออกเป็น 10 หมวด คือ 
1.  ความเป็นผู้ นํา 
2.  การกําหนดกลยทุธ์ 
3.  การปฏิบตัติามกลยทุธ์ 
4.  การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน 
5.  ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6.  ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7.  การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8.  การสืบทอดตําแหน่ง 
9.  ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
10. คณุสมบตัสิว่นตวั 

5.5.4  บริษัทฯ กําหนดให้สํานักกรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ รวบรวมและสรุปผลการประเมินเชิง
สถิติ เปรียบเทียบกบัผลการประเมินของปีท่ีผ่านมา และให้เลขานกุารบริษัทรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริษัท จากนัน้คณะกรรมการ จะร่วมกันอภิปรายถึงผลการประเมิน 
และหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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5.6 คา่ตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมี

กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ เพ่ือทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑ์
การกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ท่ี
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โปร่งใส เช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละท่าน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลรักษา
กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิท่ีต้องการ สําหรับการกําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท จะต้องได้รับ
การอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้เปิดเผยจํานวนคา่ตอบแทนของกรรมการ
แตล่ะท่านไว้ในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 ตามท่ีสํานกังานกลต. กําหนด 

5.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
5.7.1 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนบัสนนุและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและ

ให้ความรู้แก่กรรมการ โดยการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) อยา่งสม่ําเสมอ 

5.7.2 บริษัทฯ ได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ จะเป็นผู้
แนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนบทบาท หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของกรรมการ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการต่อ
สํานกังานกลต. และบริษัท การเปิดข้อมลูการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อบริษัทฯ เป็น
ประจําทุกปี ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ กําหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ตลอดทัง้ปี และกําหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ฯลฯ และสง่เสริมให้กรรมการได้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมด เพ่ือเป็นเพิ่มพนู
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการ ภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

5.8 การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีในการสรรหาบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิมาทํา

หน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยจะพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ 
มีภาวะผู้ นํา วิสยัทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานท่ีโปร่งใส 
สามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัทฯ ได้อยา่งเตม็ท่ีเพียงพอ โดยจะพจิารณาจากความรู้ ความชํานาญ 
ทักษะท่ีจําเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ์ 
นโยบาย และกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัติามกลยทุธ์ได้อยา่งมีประสทิธิผล 
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ส่วนที่ 3  
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

 
นิยามและความหมาย 
 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หมายถึง แนวปฏิบตัิท่ีดีในการดําเนินธุรกิจท่ียึดมัน่ในปรัชญาการ
ดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ “คิดดี ทําดี พดูดี” เป็นการกําหนดขอบเขต มาตรฐานความประพฤติ และ
พฤติกรรมท่ีให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท พึงกระทําในการดําเนินธุรกิจ และการ
ปฏิบตัิงานไปในวิถีทางเดียวกนัภายใต้กรอบคณุธรรม ความซื่อสตัย์ เสมอภาค เท่าเทียม โดยคํานงึถึงสทิธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มและความยัง่ยืนของบริษัท 
  

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นธรรม ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ รวมถึงปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัใินการทํางานของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด เพ่ือให้มัน่ใจวา่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานของกลุม่บริษัทไทยรุ่งฯ จะปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัท 
จงึเห็นควรกําหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ กบัทกุกิจกรรมของบริษัทฯ ดงันี ้   

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ไม่สนับสนุนและไม่ยอมรับการทุจริต 
คอร์รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเองจากบุคคลท่ีทําธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม
บริษัทไทยรุ่งฯ 

2) นโยบายนี ้ครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย
บริษัทฯ จดัให้มีการสอบทานการปฏิบตัิงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน่ เป็นประจํา
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ทบทวนแนวปฏิบตัิและข้อกําหนดในการดําเนินการ เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดทางกฎหมาย 

 

แนวทางปฏบัิต ิ
 

1) การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตัิตามท่ีกําหนดไว้ในคูมื่อ
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ข้อพงึปฏิบตัิในการทํางาน นโยบายและ
แนวปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบตัิอ่ืนใดท่ี
บริษัทฯ กําหนดขึน้ 

2) นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน่นี ้ให้ครอบคลมุทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของ
กลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ต้องปฏิบตัิตาม
นโยบายตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยจะไม่เข้าไปเก่ียวข้อง
กบัเร่ืองการทจุริต คอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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3) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองความเส่ียงกับการทุจริต คอร์รัปชั่น กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ทุกระดบั ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัในเร่ือง
ตอ่ไปนี ้
3.1 ของขวญั ของกํานลั การเลีย้งรับรองและคา่ใช้จ่าย :  การให้ / รับ ของขวญั ของกํานลั การเลีย้ง

รับรอง ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน ระเบียบ แนวปฏิบตัใินการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามความ
เหมาะสม 

3.2 เงินบริจาคเพ่ือการกศุล เงินสนบัสนนุ หรือการช่วยเหลือทางการเมือง :  การให้ / รับเงินบริจาค 
เงินเร่ียไร เงินสนบัสนนุ หรือการช่วยเหลือทางการเมือง ต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถกูต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุ ไม่ได้ถกูนําไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการ
ตดิสนิบน 

3.3 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้จดัจ้าง :  ห้ามให้ / รับสินบนในการดําเนินธุรกิจทกุชนิด 
กบัคู่ค้า คู่สญัญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีดําเนินธุรกิจกบับริษัทฯ ต้องดําเนินการให้
เป็นไปอยา่งโปร่งใส และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้   

4) พนกังานของกลุ่มบริษัทไทยรุ่งฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทํา ท่ีเข้าข่ายทุจริต
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษา
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ ผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ 

5) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองทุจริต คอร์รัปชั่นท่ี
เก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้ มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการ
รายงานการทุจริต คอร์รัปชั่น ตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็น
ธรรมแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย (Whistleblower Policy) 

6) ผู้ ท่ีกระทําการทุจริต คอร์รัปชัน่ เป็นการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้
ผิดกฎหมาย 

7) บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกบับุคคลอ่ืนท่ีต้อง

ปฏิบตัิหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบตัิให้

เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่นี ้

8) กําหนดให้มีการประเมินความเส่ียงตอ่การเกิดทจุริต คอร์รัปชัน่ ทัว่ทัง้องค์กรเป็นประจําทกุปี 

9) บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสร้างและพัฒนา วัฒนธรรมองค์กร “THAIRUNG  D” ให้พนักงานของกลุ่ม
บริษัทไทยรุ่งฯ มีจิตสํานกึท่ีดี และปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีของสงัคมและประเทศชาต ิ 
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2. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน/ผู้มีส่วนได้เสีย ที่แจ้งข้อมูลหรือให้
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย (Whistleblower Policy) 

 บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชัน่ หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย จากพนกังาน/ผู้ มีสว่นได้เสีย พร้อมทัง้มีมาตรการคุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ ร้องเรียนฯ ไม่ต้องเปิดเผยช่ือแต่อย่างใด โดยจะเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั/ คํานึงถึง
ความปลอดภยั กําหนดมาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีร้องเรียน และ/หรือผู้ ท่ีให้ข้อมลู และ/หรือความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อมลูจากสาเหตแุห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 

2.1 ผู้มีสิทธิร้องเรียน  
1.  พนกังาน/ผู้ มีส่วนได้เสีย ท่ีพบเห็นการกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท หรือ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
2.  พนกังานท่ีถกูกลัน่แกล้ง ข่มขู่ ถกูลงโทษทางวินยั เช่น ถกูลดขัน้เงินเดือน ถกูพกังาน ให้ออกจาก

งาน หรือถกูเลือกปฏิบตัิด้วยวิธีการอนัไม่ชอบท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภาพการจ้างงาน อนัเน่ืองมาจาก
การท่ีตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขัน้ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือ
รวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดําเนินคดี การเป็นพยาน การให้
ถ้อยคํา หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ตอ่ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ 

2.2 วิธีการและช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน  
ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อักษร ไปยังคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ หรือเลขานกุารบริษัทฯ ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้
1) กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ 
 E-mail Address :  auditcommittee@thairung.co.th 
 สง่ไปรษณีย์ :  ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  

   บริษัท ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน)  
304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพล ู 
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160  

2) เลขานกุารบริษัทฯ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ คณุศกัดิช์ยั คมกฤส)   
 E-mail Address :  sakchai@thairung.co.th  
 เบอร์โทรศพัท์  :  02-420-0076 ตอ่  104, 251 , 333 
 สง่ไปรษณีย์ :  ถึง เลขานกุารบริษัท  

   บริษัท ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน)  
304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพล ู 
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160  

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ :  www.thairung.co.th หวัข้อ “ตดิตอ่บริษัท” 
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 ในกรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลกัฐานท่ี
ชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นวา่มีเหตอุนัควรเช่ือวา่มีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ทัง้นี ้การร้องเรียนจะถือเป็นความลบัท่ีสดุ และ
ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตวัตนผู้ ร้องเรียน แต่
หากเปิดเผยตนเอง จะทําให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดําเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเตมิในเร่ืองท่ี
ร้องเรียนให้ทราบได้ 

2.3 กระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน  
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ร้องเรียนมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

เพ่ือเป็นแนวทางสูก่ารพฒันาและสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้ 
1) รวบรวมข้อเท็จจริง   

ผู้ รับข้อร้องเรียน หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือกรรมการสอบสวนฯ ท่ีบริษัท
แต่งตัง้ขึน้เป็นคราว ๆ ไป จะดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตัติามจรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง  

2) ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู   
ผู้ รับข้อร้องเรียน หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือกรรมการสอบสวนฯ ท่ีบริษัท

แต่งตัง้ขึน้เป็นคราว ๆ ไป จะเป็นผู้ ทําหน้าท่ีประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู เพ่ือพิจารณา
ขัน้ตอน และวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะเร่ือง    

3) มาตรการดําเนินการ  
ผู้ รับข้อร้องเรียน นําเสนอกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล เพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง 

และกําหนดมาตรการดําเนินการ เพ่ือระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และ
บรรเทาความเสียหายให้กบัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวม
ทัง้หมด  

4) การรายงานผล  
ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ร้องเรียนท่ีเปิดเผยตนเองทราบ ทัง้นีห้าก

ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รายงานผลการ
พิจารณาตอ่คณะกรรมการบริษัท   

 
2.4 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
 บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1) ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย
ตนเองได้ หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้จะทําให้เกิดความไมป่ลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ  
แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทําให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จงข้อเท็จจริง
ให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 
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2) ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั/ คํานึงถึงความปลอดภยั และความ
เสียหายของผู้ ร้องเรียน แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีผู้้ รับผิดชอบในทุก
ขัน้ตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมลูท่ีได้รับรู้เป็นความลบัสงูสดุ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน หาก
ฝ่าฝืนถือเป็นการกระทําความผิดวินยั 

3) บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้ ท่ีให้ข้อมลู และ/หรือความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การ
เปล่ียนตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทํางาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิก
จ้างอนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการแจ้งข้อร้องเรียน 

4) กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนอาจได้รับความ
ไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้   
หรือบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียน  หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย หรือความไมป่ลอดภยั 

5) ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม 

 
3. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชนสากลแก่พนกังาน เพ่ือนําไปปฏิบตัิเป็นส่วนหนึ่งใน
การดําเนินงาน และไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชนสากล  

 
4. การสนับสนุนภาคการเมือง การดาํเนินการด้านการเมือง 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีสว่นร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง
หนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้ มีอํานาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่นําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ 
ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ   ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
ตระหนกัและให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนกังาน เช่น การลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ 

 
5. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตามข้อกําหนดของสํานกังาน
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ 
แสวงหาผลประโยชน์สว่นตนและ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จงึกําหนดข้อควรปฏิบตัไิว้ ดงันี ้ 
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1) กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน พึงหลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัท 
ไมว่า่จะเกิดจากการตดิตอ่กบัผู้ เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คูค้่า ลกูค้า คูแ่ขง่ขนั หรือจากการ
ใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน 
และในเร่ืองการทําธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับริษัท หรือการทํางานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึง่สง่ผล
กระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าท่ี 

2) ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืน การ
ดํารงตําแหน่งนัน้ ต้องไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบตัหิน้าท่ีโดยตรงในบริษัทฯ 

3) กรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการท่ีมี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)  ให้
คณะกรรมการพิจารณารายการนัน้อย่างรอบคอบ ซื่อสตัย์สจุริต อย่างมีเหตผุลและเป็นอิสระ และ
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เสมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอกท่ีมีข้อตกลงทางการค้าใน
ลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทัว่ไป  

4) ในการประชมุพิจารณาวาระใดท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุมีส่วนได้เสีย ผู้ มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากท่ีประชมุ
เป็นการชัว่คราว เพ่ือให้กรรมการผู้ ไม่มีส่วนได้เสียพิจารณาอย่างเป็นอิสระ และมัน่ใจได้ว่าการเข้าทํา
รายการดงักลา่วมีความเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตสุมผล และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วน 
และต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึง่สนิทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

5) บุคคลท่ีดําเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
จะต้องมีหน้าท่ีในการรายงานการมีสว่นได้เสีย ดงันี ้ 
5.1) กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนบัจากประธานกรรมการบริหาร จดัทํา “แบบแจ้งรายงานการ

มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” เพ่ือรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน
หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ต่อการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดย
จะต้องรายงานทันที ท่ี มีรายการเกิดขึน้ และรายงานทุกครัง้  ภายใน 30 วันเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงข้อมลู และเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจํา จงึกําหนดให้มี
การรายงานทุกวันท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท เพ่ือจัดเก็บ 
พร้อมทัง้สําเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาลทกุครัง้  

5.2) ผู้บริหารในระดบัจดัการทกุคนและพนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการดําเนินงาน มีหน้าท่ีรายงาน
การมีสว่นได้เสียทนัทีท่ีมีรายการเกิดขึน้ให้เลขานกุารบริษัทฯ ทราบ 

 6) เพ่ือประโยชน์ในการตดิตามดแูลการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือบคุคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง ซึง่มีสว่นได้เสียกบัการบริหารจดัการของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตาม พ.ร.บ 
หลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้มีการรายงานข้อมลูของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทกุ
ไตรมาส และตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
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6. นโยบายการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information 
Policy)  

  ข้อมลูท่ีเป็นความลบัเป็นข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูสาธารณะ เป็นข้อมลูท่ีหากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือ
ตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมูลทุกประเภทท่ีคู่ค้าและ
ลกูค้าได้มอบให้แก่บริษัทฯ ดงันัน้จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ ท่ีดแูลหรือครอบครองข้อมลู ในการดแูลรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูอยา่งเคร่งครัด  
1) ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์ส่วน

ตน เพ่ือผู้ อ่ืน หรือทําธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
2) ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตน ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่

บคุคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 
3)  กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนบัจากประธานกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีรายงานให้บริษัททราบ ทกุ

ครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วนั เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการเป็นประจําทกุไตรมาส 

4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน (รวมถึงคูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ) ท่ีเก่ียวข้องกบั
การจดัทําข้อมลูงบการเงินและข้อมลูท่ีสําคญัภายใน หรือรับทราบข้อมลูภายในท่ีมีนยัสําคญั ท่ีอาจ
สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงตอ่ราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 14 
วันก่อนท่ีบริษัทจะเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนัน้ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และภายใน 24 
ชัว่โมงหลงัเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมลูภายในนัน้ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ/1  

5) ห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพ่ือสร้างประโยชน์ส่วนตวั และ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง 

6) ห้ามเปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ข่งขนั แม้หลงัพ้น
สภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว 

7) ต้องรักษา และปกปิดข้อมลูลกูค้า และข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั ต้องไม่เปิดเผยความลบัของ
ลกูค้าต่อบคุคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบงัคบัโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพ่ือ
วตัถปุระสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัท อนมุตัใิห้มีการเปิดเผย 

 
7. นโยบายการใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินทางปัญญา (Corporate Assets 

Policy) 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมาย

การค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญา และให้ความสําคญักับการใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่ม

/1 แก้ไขตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 
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ความสามารถในการแข่งขนั และการให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า โดยกําหนดเป็นแนวปฏิบตัิของผู้บริหารและ
พนกังาน ดงันี ้

1) พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน/ทรัพยากรของบริษัทฯ มิให้เส่ือมเสีย 
สญูหาย และใช้ทรัพย์สิน/ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มท่ี 
และไมนํ่าทรัพย์สนิ/ทรัพยากรของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน 

2) ทรัพย์สิน/ทรัพยากรของบริษัท หมายถึง ทรัพย์สินทัง้ท่ีมีตวัตน และไม่มีตวัตน เช่น สงัหาริมทรัพย์ 
อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้อมลูท่ี
เป็นความลบัท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมลูด้าน
ทรัพยากรบคุคล และรวมถึง วตัถดุบิ และพลงังานตา่งๆ เช่น ไฟฟ้า นํา้ประปา แก๊ส ลม ฯลฯ ท่ีใช้ใน
กระบวนการผลติด้วย 

3) พนักงานทุกคนพึงหลีกเล่ียงการเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ 
อยา่งเดด็ขาด 
 

7.1 การจัดทาํเอกสาร 
1)  ต้องจดัทําเอกสารตา่งๆ ด้วยความสจุริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
2)  ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ  
 

7.2 การใช้คอมพวิเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
1) อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ ให้ถือเป็นทรัพย์สนิ

ของบริษัทฯ ผู้ บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ประโยชน์สว่นตวั 

2) ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปิดเผยข้อมลูทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูท่ีทางบริษัทฯ ซือ้มา 
ทัง้ท่ีอยู่และไม่อยู่ในระบบข้อมลูของบริษัทฯ หรือคดัลอกข้อมลูใสใ่นส่ือบนัทึกข้อมลูสว่นตวัโดย
ไมไ่ด้รับอนญุาต 

3) ห้ามผู้บริหารและพนกังาน เปล่ียนแปลง ทําซํา้ ลบทิง้ หรือทําลายข้อมลูของบริษัทฯ โดยไม่ได้
รับอนญุาต 

4) ห้ามผู้บริหารและพนกังาน นําซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ
ด้วยเหตผุลใดๆ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทผู้ผลติซอฟต์แวร์นัน้ๆ 

5) ห้ามผู้บริหารและพนกังานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตัง้อุปกรณ์ใดๆ ท่ีนอกเหนือจาก
อปุกรณ์มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ตดิตัง้ให้ นอกจากได้รับอนญุาตเป็นกรณีไป 

6) ห้ามผู้บริหารและพนกังานใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการสง่ตอ่ข้อความท่ีกลา่วร้าย ทําให้เส่ือมเสีย 
หรือข้อความท่ีหยาบคาย ลามก ขม่ขู ่ก่อกวน หรือสร้างความรําคาญให้กบัผู้ อ่ืน 
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7) ผู้บริหารและพนกังาน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมลูและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตังิาน และจะต้องหลีกเล่ียงเว็บไซต์ท่ีผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

8) ผู้บริหารและพนกังานควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอปุกรณ์ส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ จดั
ให้ เช่น โทรศพัท์ โทรสาร โทรศพัท์มือถือ อย่างมีจิตสํานกึและรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

9) ห้ามผู้บริหารและพนกังานเข้าถึงระบบหรือข้อมลูท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต หรือไมไ่ด้มีไว้สําหรับตนโดย
มิชอบ 

10) ห้ามผู้บริหารและพนักงานท่ีล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ท่ี
ผู้ อ่ืนจดัทําขึน้ หรือไม่ได้มีไว้สําหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือทําให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ อ่ืน 

11) บริษัทหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบการใช้งาน
ทรัพย์สนิภายใต้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 

 
8. นโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Policy) 

8.1 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น (Shareholder Policy) 
บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัตอ่การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม

กนั และคํานึงถึงสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น โดยจะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และอย่างสดุ
ความสามารถ และดําเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยบริษัทฯ มีหน้าท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว ดงันัน้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบตัิตาม
แนวทางตอ่ไปนี ้   
1. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริต ภายใต้การตดัสินใจอย่าง

สมเหตสุมผล บนพืน้ฐานข้อมลูท่ีเช่ือวา่เพียงพอ ถกูต้อง ไม่มีสว่นได้เสียทัง้ทางตรง ทางอ้อม 
และทําโดยสจุริต เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่
กระทําการโดยมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติกรรมการ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  
ดําเนินการตามแนวปฏิบตัิท่ีดีของหลกัการกํากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ และปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

3. จัดการ ดูแล ไม่ให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เส่ือมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ จัดให้มีระบบ
ควบคมุภายในและระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสทิธิผล 

4. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกับการดําเนิน
กิจการ ภายใต้การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
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5. รายงานสถานภาพของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริงและทันต่อ
สถานการณ์ 

6. รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทัง้ในด้านบวกและลบ ด้วยเหตผุล
สนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 

7. แจ้งข้อมลู ข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีถกูต้องตามข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อการ
ตดัสนิใจแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั และในเวลาท่ีเหมาะสม 

8. ดแูลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
โดยให้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณะ เปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัทฯ 
ต่อบุคคลภายนอก และหรือดําเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

9. จัดให้มีช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแส การกระทําท่ีไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ 
ครอบคลมุถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรคมนาคม โดยมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน 
การคุ้มครองผู้ ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดําเนินการต่อผู้ ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและ
ยตุธิรรม 

10. จดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูหลากหลายช่องทาง รวมทัง้จดัทําเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้
ถือหุ้ นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และจัดทําข้อมูลด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ทัง้ใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ   
 

8.2 การปฏิบัตต่ิอพนักงาน (Employees Policy) 
บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่า “พนกังานทกุคน” เป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่สงูสดุขององค์กร จึงมุ่งเน้นท่ี

จะสรรหาและรักษาบคุลากรท่ีเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีคณุธรรม รวมทัง้ยงัมุ่งเน้นการ
พฒันาความรู้และศกัยภาพบคุลากร เพ่ือให้พนกังานมีความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
เป็นธรรมและมีสวสัดิการต่างๆ ส่งเสริมบรรยากาศในการทํางานให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจ้างอย่างเป็น
ธรรม ดแูลรักษาสขุภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสม  
8.2.1 บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า พนกังานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์คณุภาพแก่บริษัทฯ 

จงึให้ความสําคญัในการปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ยดึมัน่ในหลกัความเท่าเทียมและ
เสมอภาค ทัง้เร่ืองการจ้างงาน ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพ
ควบคู่กบัการพฒันาคณุธรรม เพ่ือให้พนกังานเป็นผู้ มีความสามารถและเป็นคนดีของสงัคม 
ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้กําหนดหลกัการปฏิบตัติอ่พนกังาน ดงันี ้ 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานอย่าง
เคร่งครัด 
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2. ปฏิบตัิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ
ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ ตามหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 

3. จัดเ ง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมสําหรับพนักงาน  และให้พนักงานได้รับ
คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม เหมาะสมตามศกัยภาพ 

4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน และจัดระบบการทํางานให้พนักงานมี
ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ รวมถึงมีสขุอนามยัท่ีดี 

5. ให้ความสําคญักบัการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน เพ่ือ
เพิ่มพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสม่ําเสมอ 

6. การแต่งตัง้ โยกย้าย ให้รางวลั และลงโทษพนกังาน ต้องกระทําด้วยความสจุริตใจ 
และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

7. จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังาน 
8. ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ ให้พนกังาน

ทราบอยา่งสม่ําเสมอ 
9. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของ

พนกังาน 
10. หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าท่ี

การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของ
พนกังาน 

11. สร้างจิตสํานกึท่ีดีให้พนกังานรู้จกัการเป็นผู้ให้ และเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
12. จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ

แจ้งเบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข 
รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนกังานผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นระบบและยตุธิรรม 

13. บริษัทฯ และตวัแทนองค์กร ต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน
ด้วยความเป็นกลาง 

14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบตัิงาน 
และหรือข้อตกลงตา่งๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ในการทํางานร่วมกนั ภายใต้วฒันธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกนั ตลอดจนมีความสามคัคี
ภายในองค์กร 

15. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรและสงัคม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพนัต่อองค์กร ตามความ
เหมาะสมและดลุพินิจของผู้บงัคบับญัชา 

8.2.2 บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองพนักงานท่ีแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการทําผิด
กฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถ
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ปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนตําแหน่งงาน ลักษณะงาน 
สถานท่ีทํางาน สัง่พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏิบตังิาน เลกิจ้างอนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการ
แจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทําผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ 

 
8.3 การปฏิบัตต่ิอลูกค้า (Customer Relations Policy) 

       บริษัทฯ มุ่งมัน่เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
รวมทัง้การรักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนเป็นท่ีไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีนําไปสู่ 
ความสําเร็จของธุรกิจบริษัทฯ โดยปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความจริงใจ สภุาพอ่อนน้อม และมีเจตจํานงท่ี
จะแสวงหาวิธีการท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยกําหนด
เป็นนโยบายและข้อปฏิบตัไิว้ ดงัตอ่ไปนี ้
8.3.1 ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้าท่ีผ่านการรับรองคุณภาพและได้มาตรฐาน ตรงตาม

ข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม ไมค้่ากําไรเกินควร 
8.3.2 ให้ข้อมลูข่าวสารและคําแนะนําท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัเหตกุารณ์ต่อลกูค้า เพ่ือให้ทราบ

เก่ียวกบัสนิค้า การบริการ 
8.3.3 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข    

ข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
8.3.4 ปฏิบตักิบัลกูค้าด้วยความสภุาพ และเป็นท่ีวางใจของลกูค้า 
8.3.5 มีระบบการจดัเก็บข้อมลูของลกูค้าอย่างปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบัของลกูค้า ไม่

ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นําข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพ่ือประ
โยชน์ของตนเอง และหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

8.3.6 รับประกันสินค้า ภายใต้เง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 

8.3.7 มีระบบ/ กระบวนการ ท่ีให้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของ
สนิค้าและบริการ รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองการสง่มอบ และการดําเนินการอยา่ง
ถึงท่ีสดุ เพ่ือให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

8.3.8 สนบัสนนุการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของลกูค้า 
8.3.9 มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือผลิตสินค้า การใช้บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อม 
8.3.10 สร้างช่องทางในการให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ลูกค้าทราบ

อยา่งตอ่เน่ือง 
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8.4 การปฏิบัตต่ิอคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้(Suppliers/Creditors Policy) 
บริษัทฯ จะปฏิบตัิตอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย และประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยมีแนวทางในการคดัเลือกคู่
ค้า/ผู้ รับเหมา ตามระเบียบของบริษัท ทําให้มัน่ใจได้ว่าวิธีการปฏิบตัิต่อคู่ค้าจะเป็นไปตามสญัญา 
หรือเง่ือนไขทางการค้าต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไว้ สําหรับเจ้าหนีน้ัน้ บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี ้
โดยการกู้ ยืมเงิน การชําระคืน การคํา้ประกันต่าง ๆ จะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกับเจ้าหนี ้โดยมี
แนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้ 
8.4.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสในการทําธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า และการพิจารณาคดัเลือกคู่ค้า ตัง้อยู่บน

พืน้ฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม 
8.4.2 ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนบัสนุน

สนิค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
8.4.3 ในการเจรจาตอ่รองทางธุรกิจ พงึละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไมส่จุริตใน

การค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้  
8.4.4 กรณีท่ีมีข้อมลูว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ท่ีไม่สจุริตเกิดขึน้ ต้อง

เปิดเผยรายละเอียดตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุธิรรมและรวดเร็ว 
หามาตรการป้องกนั และให้โอกาสเท่าเทียมกนัในการคดัเลือก โดยพิจารณาคณุสมบตัิเป็น
สําคญั 

8.4.5 ปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้กบัคูค้่า และหรือเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 
8.4.6 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณา      

แนวทางแก้ไข 
8.4.7 ให้โอกาสคู่ค้าท่ีดําเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
8.4.8 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามา

มีสว่นร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทฯ 
 

8.5 การปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า (Rivals Policy) 
บริษัทฯ จะปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัิในการ

แข่งขนักบัคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่
เหมาะสม และไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย โดยมีแนวปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้
8.5.1 ประพฤติ ปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ส่งเสริมการค้าเสรี และไม่ใช้วิธีทุ่ม

ตลาด 
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8.5.2 ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 
เช่น การให้สินบน หรือว่าจ้างพนกังานของบริษัทคู่แข่ง เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นความลบัของ
บริษัทคูแ่ขง่ 

8.5.3 ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 
8.5.4 ไม่สนับสนุนให้มีการปฏิบตัิร่วมกันเพ่ือกระทําการหรือสมยอมในการเสนอราคาท่ีไม่เป็น

ธรรมตอ่ลกูค้า 
8.5.5 ไมล่ะเมิดและปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาอยา่งเคร่งครัด 

 
8.6 การปฏิบัตต่ิอผู้ร่วมลงทุน (Partnership Policy) 

       บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ ร่วมทนุและปฏิบตัิต่อผู้ ร่วมทนุทกุรายอย่างเป็นธรรม รวมทัง้ให้
ความร่วมมืออย่างดีกบัผู้ ร่วมทนุ ทัง้นี ้เพ่ือให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทนุประสบผลสําเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ของกิจการร่วมทนุ โดยมีแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

8.6.1 ประสานความร่วมมือกบัผู้ ร่วมลงทุนเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุการดําเนินงานของ
กิจการร่วมทนุให้มีความแข็งแกร่ง 

8.6.2 สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับผู้ ร่วมลงทุน 
ตลอดจนร่วมกนัพิจารณากําหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทนุ เพ่ือให้กิจการร่วมทนุ
พฒันาและเตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

8.6.3 ติดตาม และผลักดันให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของ
กฎหมาย 

8.6.4 พิจารณาร่วมกบัผู้ ร่วมลงทนุในการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีได้จากการดําเนินงานของ
กิจการร่วมทนุอยา่งเป็นธรรม และโปร่งใส 

8.6.5 ไมเ่อาเปรียบผู้ ร่วมลงทนุไมว่า่จะด้วยวิธีการใด ๆ 
 

8.7 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม (Environment and Community Policy) 
       บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุ่งสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ท่ีเกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกนัและกนั คํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ให้ความสําคญัในการสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสงัคมตามกําลงัความสามารถขององค์อย่างเต็มท่ี 
ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่ชุมชนโดยรอบ รวมทัง้สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้
พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีอยูร่่วมกนั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
8.7.1 ดําเนินธุรกิจด้วยความสจุริต โปร่งใส สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยมุ่งเน้น

การเจริญเติบโตของบริษัท ควบคู่ไปกับการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ชุมชน และ
สงัคม อย่างรอบด้าน รวมทัง้ดแูลผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ
ท่ีบริษัทกําหนด 
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8.7.2 ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมกับพนกังานทุกระดบัของบริษัทฯ เพ่ือ
เป็นแนวทางสร้างการมีสว่นร่วมในการดแูลรับผิดชอบตอ่สงัคม ให้ทัว่ถึงทัง้องค์กร 

8.7.3 รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท้องถ่ินท่ีองค์กรตัง้อยู ่

8.7.4 ดําเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้
ชมุชนท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู่ มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ทัง้ท่ีดําเนินการเอง และร่วมมือกบัภาครัฐ และ
ชมุชน 

8.7.5 จดัให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมลูความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ ให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
เข้าใจในการดําเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นระยะ
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

8.7.6 ป้องกนัอบุตัิเหต ุและควบคมุการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดบัต่ํากว่าค่ามาตรฐานท่ียอมรับ
ได้ 

8.7.7 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

8.7.8 บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและ มีจริยธรรม ใส่ใจการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายเคารพกฎระเบียบของสงัคม และมีความเป็นกลางทางการเมือง 
 

9 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
  บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม

ท่ีดี โดยจะกําจดั ลด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต อนัจะกระทบตอ่สภาพแวดล้อมและ
ชุมชน รวมถึงบริษัทฯ ยังพร้อมจะรับฟังข้อท้วงติง ข้อเสนอแนะจากชุมชน เพ่ือการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู ่และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยมีแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
9.2 ความปลอดภยัในการทํางาน ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบตังิานของพนกังาน 
9.3 บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั 
9.4 บริษัทฯ จะสนบัสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภยัต่างๆ ท่ีจะช่วยกระตุ้นจิตสํานึกของ

พนกังาน เช่น การอบรมจงูใจ ประชาสมัพนัธ์ การแขง่ขนัด้านความปลอดภยั เป็นต้น 
9.5 บริษัทฯ จะปฏิบตัติามกฎหมายความปลอดภยัและควบคมุดแูลพนกังานให้ปฏิบตัติามกฎหมาย

ความปลอดภยัตลอดเวลาท่ีปฏิบตังิาน 
9.6 ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัจะต้องกระทําตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้ นํา อบรม ฝึกสอน จูงใจ 

พนกังานให้ปฏิบตัด้ิวยวิธีท่ีปลอดภยั 
9.7 พนกังานทกุคนต้องคํานึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนร่วมงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ 

เป็นสําคญั ตลอดเวลาท่ีปฏิบตังิาน 
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9.8 พนกังานทกุคนต้องดแูลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ท่ีปฏิบตังิาน 
9.9 พนกังานทกุคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภยั อาชีวอนามยัของบริษัทฯ และมี

สทิธิเสนอความคดิเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางาน และวิธีการทํางานให้ปลอดภยั 
9.10 บริษัทฯ จะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายท่ีกําหนดไว้ข้างต้นเป็นประจํา 

10 การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
การรับและการให้ตามประเพณี เป็นเร่ืองปกติท่ีพงึปฏิบตัิเพ่ือแสดงออกถึงความกตญัญกูตเวที หรือ

ความคิดถึงห่วงใย อย่างไรก็ดี การให้และการรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสม 
อาจนํามาซึง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยชอบ และอาจทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ 
ดงันัน้ บริษัทฯ จงึไมส่นบัสนนุการให้สนิบนอยา่งเดด็ขาด โดยมีแนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
10.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ให้ รับ หรือขอเร่ียไรของขวญั เงิน สิง่ของ หรือประโยชน์

อ่ืนใด เช่น การเลีย้งรับรอง การให้บริการ การสนบัสนนุทางการเงิน หรือเงินรางวลักบัผู้ เก่ียวข้อง
ทางธุรกิจกบับริษัทฯ เพ่ือจงูใจให้ปฏิบตัใินทางท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

10.2 ห้ามรับสิง่ของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด จากบคุคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี หรือธุรกิจเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  เว้น
แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และรายงาน
ผู้บงัคบับญัชาให้ทราบ โดยการรับสิง่ของดงักลา่วต้องไมมี่อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจอยา่งหนึง่อยา่ง
ใดท่ีทําให้ผู้ รับปฏิบตัผิิดตอ่กฎหมาย 
 

11 นโยบายระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงนิ (Internal 
Controls and Audits, and Financial Reporting Policy) 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับระบบการควบคมุภายในท่ีดี มีการบริหารความเสี่ยงในระดบัท่ีเหมาะสม 
และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลคอย
สอดสอ่งดแูลอยา่งใกล้ชิด โดยมีแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

11.1 บริษัทฯ ต้องจดัมีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความ
เส่ียงท่ีเหมาะสม เพ่ือประเมินความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
หรือความสําเร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคมุท่ีดีในทกุหน้าท่ีอย่างเหมาะสม มีระบบติดตาม
และประเมินผลท่ีดี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

11.2 บริษัทฯ ต้องกําหนดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเร่ืองการประเมินและการบริหารความ
เส่ียง การประเมินผลการควบคมุภายใน และการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบ และนําผลไป
ปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยผู้บริหารระดบัสงู และผู้บริหารระดบักลางต้องให้ความร่วมมือ 
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11.3 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ต้องสอบทานให้มีระบบการควบคมุภายใน และระบบ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น
ทราบ 

11.4 บริษัทฯ ได้จดัให้มีหน่วยงานอิสระท่ีรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิ
บาล ทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ มีบคุลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ความสามารถ 
และยดึมัน่ในจรรยาบรรณของผู้ตรวสอบภายใน 

11.5 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันต่อเวลา ทัง้งบรายปี และรายไตรมาส ซึ่งจัดทําตามมาตรฐานบัญชีท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ 

 
12 นโยบายการปฏิบัตตินของพนักงาน และการปฏิบัตต่ิอพนักงานอ่ืน (Employees Practice Policy) 

       บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพพนกังานสู่ความเป็นพลเมืองดีของสงัคม ภายใต้วฒันธรรม
องค์กร “THAIRUNG D” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นให้
พนกังานเป็นศนูย์กลาง เพ่ือส่งเสริมพนกังานให้เป็นทัง้คนเก่งและคนดี ซึง่สามารถขยายผลไปสู่สงัคมและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียของธุรกิจ โดยมีแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 

12.1 การปฏิบัตตินของพนักงาน 
12.1.1 ปฏิบตัิงานด้วยความมุ่งมัน่ ซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส รายงานตามความเป็นจริง และไม่ใช้

ตําแหน่งหน้าท่ีหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
12.1.2 พงึงดเว้นการให้ของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผู้ใต้บงัคบับญัชา 
12.1.3 เคารพในสทิธิของพนกังานอ่ืน และฝ่ายจดัการ 
12.1.4 ผู้ บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเครารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึง

กระทําการใด  อนัเป็นการไมเ่ครารพนบัถือผู้บคับับญัชา 
12.1.5 พงึเป็นผู้ มีวินยั และประพฤติปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และประเพณีอนั

ดีงาม ของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด ไมว่า่จะระบไุว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม 
12.1.6 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามคัคี และความเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกนัในหมู่

พนักงาน พึงหลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ อนัอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของ
บริษัทฯ หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทฯ ในภายหลงัได้ 

12.2 การปฏิบัตต่ิอลูกค้า ผู้เก่ียวข้องและสังคม  
12.2.1 ผลติชิน้งานท่ีมีคณุภาพ และสง่มอบให้ตรงเวลาตามท่ีลกูค้าต้องการ 
12.2.2 ปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภยั ตลอดจนดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมให้

ปลอดภยั 
12.2.3 ยอมรับในข้อผิดพลาดและสง่มอบสนิค้าทดแทนให้กบัลกูค้า 
12.2.4 ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าก่อนได้รับอนญุาต 
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12.2.5 มีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีบริษัทฯ จดัขึน้ 
12.2.6 มีสว่นร่วมในการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถ่ิน 
12.2.7 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพ่ือประโยชน์ในการ

ปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทฯ 
12.3 การปฏิบัตริะหว่างพนักงาน  

12.3.1 ไมช่กัจงูหรือชีนํ้าการตดัสนิใจของเพ่ือนร่วมงานในสทิธิเร่ืองการเมือง 
12.3.2 มีนํา้ใจกบัเพ่ือนร่วมงาน ช่วยเหลือการงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
12.3.3 ใช้สทิธิในการแสดงความคดิเห็นอยา่งสภุาพและเหมาะสม 

12.4 การปฏิบัตต่ิอองค์กร 
12.4.1 ทํางานด้วยความรับผิดชอบอยา่งเตม็ความสามารถ 
12.4.2 การใช้ทรัพย์สนิและสวสัดกิารตา่งๆ ขององค์กรอยา่งรู้คณุคา่ 
12.4.3 เม่ือพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอร์รัปชั่น หรือเหตุการณ์ท่ีอาจทําให้เกิด

ความเสียหายต่อองค์กร ต้องรายงานทันที ผ่านช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 

12.4.4 ตัง้ใจเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองให้ก้าวหน้า และติดตามข่าวสารเพ่ือใช้เป็นเหตผุลในการ
พดูคยุ 

12.4.5 สวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 
 
13 การดแูลให้มีการปฏบิตัติามและการทบทวน  
     บริษัทฯ กําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ท่ี
จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ใน “คู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” ฉบบันีอ้ย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดขึน้ 
โดยผู้บริหารทกุระดบัในบริษัทฯ จะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสําคญัจะดําเนินการให้พนกังานภายใต้
สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตัิตาม “คู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ” อยา่งจริงจงั  
 

      บริษัทฯ ไม่พงึปรารถนาท่ีจะให้การกระทําใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขดักบัหลกัจรรยาบรรณท่ีดี หากกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานผู้ ใดกระทําผิดจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด และหากมี
การกระทําท่ีเช่ือได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐดําเนินการตอ่ไปโดยไมช่กัช้า  
 

     คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  กําหนดให้มีการทบทวน “คู่มือ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” เป็นประจําทุกปี เพ่ือยกระดับและพัฒนา
คณุภาพการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความมัน่คงและยัง่ยืนให้กบับริษัท ผู้ ถือหุ้น 
และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลม่ 
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14 วนัิย 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือว่า“คู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” เป็น
วินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตัิตาม ถือเป็นการทําผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบคุคล กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ทุกคน มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตาม และส่งเสริมให้พนกังานในองค์กรปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
โดยการกระทําตอ่ไปนี ้ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณ 

 

1) การไมป่ฏิบตัติาม“คูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” 
2) แนะนํา ส่งเสริม สนบัสนุนให้พนกังานในองค์กรไม่ปฏิบตัิตาม“คู่มือการกํากับดแูลกิจการท่ีดี และ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ”  
3) ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม“คู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” ในกรณีท่ีตนทราบ 
4) ไมใ่ห้ความร่วมมือ ขดัขวาง การสืบสวน / สอบสวนข้อเท็จจริง 
5) การกระทําอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบตัิตาม“คู่มือการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” 
 

 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 

1. คาํนิยาม 
จรรยาบรรณ หมายถึง แนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินธุรกิจท่ียึดมั่นตามปรัชญาการ

ดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทไทยรุ่งฯ  
กลุม่บริษัทไทยรุ่งฯ หมายถึง บริษัท ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) (TRU) 
บริษัทยอ่ย หมายถึง 1)  บริษัท ไทยรุ่ง ทลูส์ แอนด์ ไดส์ จํากดั (TRT) 
  2)  บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จํากดั (TAP)  
  3)  บริษัท ไทย วี. พี. ออโต้เซอร์วิส จํากดั (TVS) 
  4)  บริษัท ไทยอลัตเิมทคาร์ จํากดั (TUC)   
บริษัทร่วม หมายถึง 1)  บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จํากดั (DTC) 
  2)  บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จํากดั (TTR) 
  3)  บริษัท เคียววะ ไทยรุ่ง จํากดั (KTR) 
  4)  บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชัน่ (TAC) 
กรรมการและ หมายถึง คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ของบริษัท 
กรรมการชดุยอ่ย 
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พนกังาน หมายถึง ผู้บริหาร / พนกังานประจํา / พนกังานชัว่คราว / พนกังานสญัญา

จ้าง 
บคุคลท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ตอ่ไปนี ้ 

1) บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ และในกรณีท่ีเป็นนิติ
บคุคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ของ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลตาม 1) 

3) นิตบิคุคลท่ีบคุคลตาม 1) หรือ 2) มีอํานาจควบคมุกิจการ 
4) บุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ประกาศกําหนด  
กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสีย หมายถึง ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า และเจ้าหนี ้ผู้ ร่วม 

  ทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชน
และสิง่แวดล้อม  

การเปิดเผยข้อมลู หมายถึง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษัทตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535, พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551, กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การทจุริตคอร์รัปชัน่(Corruption)หมายถึง การตดิสนิบนทกุรูปแบบ เช่น เสนอให้ สญัญา มอบให้ ให้คํามัน่ 
เรียกร้อง หรือรับเงิน/ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่
เหมาะสม กบัหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คูค้่าลกูค้าและ
ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม    

ความขดัแย้ง หมายถึง การดําเนินกิจกรรมใด  ๆท่ีอาจมีความต้องการสว่นตวั หรือของ 
ทางผลประโยชน์  บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอ่ืนใด เข้ามามี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อ
ผลประโยชน์สงูสดุ  

การให้สิง่ของ หมายถึง การให้สทิธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพย์สนิ สิง่ของ หรือประโยชน์  
หรือประโยชน์อ่ืนใด  อ่ืนใด เพ่ือเป็นสนินํา้ใจ เป็นรางวลั เพ่ือการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี  
การให้สนิบน หมายถึง การเสนอให้หรือรับของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใด

ให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการโน้มน้าวให้กระทําการ
บางอยา่งท่ีไมส่จุริต ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
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ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาล วนัสําคญั หรือ กิจกรรมท่ีมีการปฏิบตัิสืบตอ่กนัมาเป็น
เอกลกัษณ์ และมีความสําคญัตอ่สงัคม 

 
2. ข้อกาํหนดคุณสมบัตกิรรมการอสิระของบริษัท 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดขัน้ต่ําของสํานกังานกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา/ผู้มีอํานาจ
ควบคมุ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง (ปัจจุบนั และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้) 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  
3.1 ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
3.2 ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สิน เป็นต้น ท่ีมีมลูค่ารายการ > 2 ล้านบาทต่อปี 
3.3 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกนัที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกบั

สินทรัพย์/ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ท่ีมีมลูค่ารายการ > 20 ล้าน
บาท หรือ > 3% ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า โดยนบัรวม
รายการท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีการทํารายการด้วย 

ทัง้นีต้้องไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามข้อ 3.1-3.3 ในปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 
เว้นแต่กรณีมีเหตจํุาเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบอาจมีความสมัพนัธ์เกินระดบันยัสําคญัท่ีกําหนดในระหว่างดํารงตําแหน่งก็ได้ 
แต่ต้องได้รับมติอนุมตั ิเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และบริษัทต้องเปิดเผย
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวของกรรมการรายนัน้ ไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจําปี และ
หนงัสือนดัประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบรายนัน้อีก 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัทหรือบริษัทย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

6. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเป็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
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7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 ข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือ
นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 

 
3. แหล่งที่มา/ข้อมูลอ้างองิ 

1. พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 
2. พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
3. หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 โดยศนูย์พฒันากํากบัดแูลกิจการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
4. ข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5. คูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 
6. เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสงัคม โดยคณะทํางานสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมของ

บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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