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การก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดแูลกิจการที่ดี ว่าเป็นรากฐานในการด าเนินธุรกิจ

ของบรษิัทฯ อนัจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสรมิใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพทัง้ในดา้นการบริหารจดัการที่เป็นเลิศ และ

การด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยมุ่งมั่น

สรา้งประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ้น และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสรา้งความเชื่อมันและ

เจรญิเติบโตอย่างยั่งยืนรว่มกนั 

บริษัทฯใช้หลักบรรษัทภิบาลซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการก ากับดูแล กิจการที่ ดีของตลาด

หลักทรัพย์พร้อมยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก (Core value) ของบริษัทฯอย่างสม ่ าเสมอ ซึ่ง

ประกอบดว้ย 6 คณุค่า ดงันี ้

• Mutual Support  สนบัสนนุซึ่งกนัและกนั โดยเนน้เปา้หมายรวมขององคก์รเป็นส าคญั  

• Respect เคารพ ใหเ้กียรติ และรบัฟังความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั โดยถือเป็นคณุค่า

บนความแตกต่าง 

• Accountability  รับผิดชอบต่อการกระท าที่ เก่ียวข้องกับ ทั้งเป้าหมายส่วนตนและ

เปา้หมายสว่นรวม 

• Commitment  มุ่งมั่นที่จะท าอย่างเต็มความสามารถ 

• Trust  ไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

• Transparency  มีความโปรง่ใสในการบรหิารงานที่สามารถตรวจสอบได ้

ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาปรบัปรุงมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัทฯ มาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยบรษิัทฯ ไดม้ีการทบทวนและจดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบั

ปรับปรุง ปี 2564 โดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดีส  าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard อีกทัง้ไดเ้พิ่มเติมในสว่นของนโยบาย

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบติัที่ดีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการปฏิบติั

หน้าที่ที่รบัผิดชอบ และก าหนดให้มีการทบทวนอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้ทันสมัย 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทิศทางของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
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หลกัการก ากบัดแูลกิจการตามมาตรฐานทัง้ในประเทศและที่เป็นสากล รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

โดยสื่อสารเพื่อใหบ้รรษัทภิบาลเกิดขึน้ทั่วองคก์ร ตัง้แต่ระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

อนัเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มมลูค่าและผลตอบแทนสงูสดุใหก้บัองคก์ร ผูถื้อหุน้ รวมทัง้ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก

ภาคสว่นต่อไป 
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การก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการมีเจตนารมณท์ี่จะสง่เสรมิใหบ้ริษัทฯ เป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

มีการก ากับดแูลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งเนน้การสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้ และ

ค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดว้ยการด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม มี

ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อให้

คณะกรรมการผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า

ระบบการบริหารจดัการที่ดี การมีคณะกรรมการและผูบ้ริหารที่มีวิสยัทศัน ์มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ การ

บริหารงานดว้ยความโปร่งใส การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และมีความรบัผิดชอบต่อผูท้ี่

มีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย จะเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่เสรมิใหก้ิจการเติบโต และพฒันาอย่างยั่งยืน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากับดูแลกิจการของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย

ครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด อนัไดแ้ก่ หมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ หมวดการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน 

หมวดบทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย หมวดการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และหมวดความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

 

ส่วนที ่1 บทท่ัวไป 

วิสัยทัศน ์

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผูผ้ลิตชัน้น าเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจ สรา้งผลก าไร ดว้ยความซื่อสัตย ์

พรอ้มทัง้ส่งมอบสิ่งที่มีคณุค่าที่ยั่งยืนใหก้บัสงัคม โดยทีมงานที่ทุ่มเท และสง่มอบผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพสงู

สุด อีกทัง้บริการที่เป็นเลิศ รวมถึงการสรา้งมูลค่าที่เหนือกว่าแก่ลูกคา้ทั่วทุกมุมโลก เพื่อส่งเสริมให้ลูกคา้

เป็นผูน้  าในธุรกิจ และเตมิเต็มความตอ้งการของบคุลากรในองคก์ร 
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ค่านิยมองคก์ร 

Mutual Support   สนบัสนนุซึ่งกนัและกนั โดยเนน้เปา้หมายรวมขององคก์รเป็นส าคญั 

Respect               เคารพ ใหเ้กียรติ และรบัฟังความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั  

Accountability     รบัผิดชอบต่อการกระท าที่เก่ียวข้องกับ ทั้งเป้าหมายส่วนตน และเป้าหมาย

สว่นรวม 

Commitment      มุ่งมั่นที่จะท าอย่างเต็มความสามารถ 

Trust                 ไวว้างใจซึ่งกนัและกนั  

Transparency     มคีวามโปรง่ใสในการบรหิารงาน ที่สามารถตรวจสอบได ้

บริษัทฯไดส้ื่อสารค่านิยมหลกันีไ้ปยงัพนักงานทุกระดับในองคก์รผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ และมี

การจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจ และแนวทางปฏิบติั เพื่อใหทุ้กคนไดร้บัรู ้เขา้ใจ และยึดถือ

เป็นแนวทางในการท างานรว่มกนั อนัจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การบริหารจดัการที่เป็น

เลิศ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่น และเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืนรว่มกนั  

 

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการสื่อสาร และดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ไดศ้ึกษาและ

ปฏิบติัตามคู่มือการก ากับดแูลกิจการอย่างเคร่งครดั รวมทัง้ทบทวนคู่มือการก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ า

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อสรา้งความมั่นคง และยั่งยืนใหก้บัองคก์ร ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่  
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ส่วนที ่2 การก ากับดูแลกิจการทีด่ีของบริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) 

นิยามและความหมาย 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสรา้ง และกลไก การบริหารจัดการภายในองค์กร 

เพื่ อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บ ริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมี

วตัถุประสงคท์ี่ส  าคญัในการสรา้งประโยชนส์งูสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม น าไปสู่

การเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืนขององคก์ร โดยยดึถือปฏิบติัตามค่านิยมขององคก์ร อนัไดแ้ก่ Mutual Support, 

Respect, Accountability, Commitment, Trust และ Transparency เรียกย่อว่า  MR ACTT 

 

ความส าคัญของการก ากับดแูลกิจการทีด่ี 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นและใหค้วามส าคัญเป็นอย่างมากในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้

บรรษัทภิบาลเกิดขึน้ทั่ วองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อันเป็นปัจจัย

ส าคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการของ

บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการขึน้ โดยมีหน้าที่และความรบัผิดชอบ ในการก าหนด

แนวทางปฏิบัติและมาตรการการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และ

ปรบัปรุงนโยบายใหม้ีความเหมาะสม สอดคลอ้งตามแนวทางก ากับดูแลกิจการที่ดีทัง้ในและต่างประเทศ

เพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล และไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการครอบคลมุ เนือ้หา 5 หมวด โดยมี

เนือ้หาดงันี ้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายในการค านึงถึงสิทธิผูถื้อหุน้โดยส่งเสริมการใชส้ิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอน

สิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงการไดร้บัข่าวสารสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการ

ตดัสินใจ การอ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียง และละเวน้การกระท า

ที่อาจจ ากดัโอกาสดังกล่าว ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิในการดูแลรกัษาผลประโยชนข์องตน โดยการซกัถาม 

แสดงความเห็น ใหข้อ้เสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนอย่างเท่า

เทียมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ส  าคัญต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตัง้
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หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจัดสรรเงิน

ปันผลตามสัดส่วนอย่างเท่าเทียมกัน การลดทุนหรือเพิ่มทุน การก าหนดหรือการแก้ไขขอ้บังคับ หนังสือ

บริคณหส์นธิ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุมัติรายการพิเศษ พรอ้มทัง้อ านวยความสะดวกใหผู้ ้

ถือหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวนัท าการ เลือกสถานที่มีการ

คมนาคมสะดวกพรอ้มจดัรถรบัส่งไวบ้ริการผูถื้อหุน้และกองทุน รวมถึงจดัใหม้ีบคุลากรและเทคโนโลยีอย่าง

เพียงพอ ส าหรบัการตรวจสอบเอกสาร และจดัใหม้ีอากรแสตมป์ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่รบัมอบฉันทะ รวมถึงละ

เวน้การกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้เป็นตน้ ทั้งนี ้บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ

เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ดงันี ้

1) บริษัทฯ ไดจ้ัดท าหนังสือเอกสารเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว 
ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือเปลีย่นแปลงวาระการประชมุจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

2) เอกสารเชิญประชุมผูถื้อหุน้จะถูกส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายและนายทะเบียนทราบ ไม่นอ้ยกว่า 21 วัน
ก่อนการประชมุ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชมุผู้ถือหุน้ลว่งหนา้ไวใ้นเว็บไซตก์่อนจดัส่ง
เอกสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3) บรษิัทฯ จะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้สง่ค าถามล่วงหนา้ เสนอวาระการประชมุไดล้ว่งหนา้ และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไดล้่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ไดร้ะบุหลักเกณฑแ์ละขัน้ตอน
ไวใ้นเว็ปไซตข์องบรษิัทฯ (www.svi-hq.com) 

4) ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส เปิดเผยทนัเวลา และสามารถตรวจสอบได ้โดยไดเ้ผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์บริษัทฯ (www.svi-hq.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนจัดส่งเอกสาร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

5) เปิดเผยสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ในวนัถดัไปบน
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.svi-hq.com) 

6) เผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้เสนอแนะที่ส  าคัญไวบ้น
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ 

http://www.svi-hq.com/
http://www.svi-hq.com/
http://www.svi-hq.com/
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7) บริษัทฯส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาใชก้ับการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน 
และการแสดงผลคะแนน รวมถึงสนับสนุนใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจัดใหม้ี
การลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุม
สามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง และแม่นย า 

8) บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบค าถามที่เก่ียวขอ้งกับงบ
การเงินของบรษิัท 

9) บรษิัทมีโครงสรา้งการถือหุน้ที่ชดัเจน โปรง่ใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รายใหญ่ แต่มี

โครงสรา้งการถือหุน้แบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท เป็นกลยทุธก์ารใชบ้รษิัทโฮลดิง้ช่วยใหบ้ริษัท

สามารถควบคมุการบรหิารงาน และลดความเสี่ยงทางกฎหมายได ้โดยไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งการถือ

หุน้ของบริษัทและบรษิัทย่อยไวใ้นรายงานประจ าปีอย่างละเอียด  

 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน

สถาบัน หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ และไม่ค านึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเชื่อ 

หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยไดป้ฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อสรา้ง

ความมั่นใจในการลงทนุกบับรษิัทฯ  

บรษิัทฯ มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1) บริษัทฯ จะแจ้งก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพรอ้มวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพรห่นงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ไม่นอ้ยกว่า 
30 วนัก่อนวนันดัประชมุผูถื้อหุน้ โดยจดัท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2) บรษิัทฯ สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่น
ใดหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้ซึ่งบริษัทฯได้
แนบไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ หรือเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
สามารถดาวนโ์หลดได ้
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3) ในการประชุมมีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียม
กันในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามในที่ประชุมโดยกรรมการและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งจะ
เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามในที่ประชมุ 

4) บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนใหม้ีการ
ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล เพื่อความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้

5) บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส  าคัญไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อให้ผู ้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได ้

6) บรษิัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ลว่งหนา้ 
 

คณะกรรมการและผู้บริหาร จะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสีย และผู้เก่ียวข้องเพื่อให้
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชนข์องบริษัทโดยรวม ซึ่งกรรมการ และผูบ้รหิาร ที่มีส่วนไดเ้สียกับธุรกรรมที่ท ากบับริษัทฯ ตอ้งไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรมดังกล่าว และควรงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนัน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอน หรือมาตรการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ ทัง้นีบ้ริษัท
ฯเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ที่เขา้ข่ายต้องเปิดเผยขอ้มูลหรือขอ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยชื่อ และ
ความสมัพนัธข์องบุคคลที่เก่ียวโยง นโยบายการก าหนดราคาและมลูค่าของรายการ รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการเก่ียวกับรายการดงักล่าว ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่างชดัเจนบริษัทไดเ้ปิดเผยว่ารายการระหว่าง
กันไดก้ระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มี
การท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ โดยนอกเหนือจากการแจ้ง
รายการเก่ียวโยงดังกล่าวผ่านช่องทางการแจง้ข่าวแก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทยังได้
เปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกนัไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท 

คณะกรรมการมีนโยบายหา้มกรรมการและผูบ้ริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัหรือมีส่วนไดเ้สียกับ
วาระที่จะพิจารณาเขา้รว่มประชมุหรือออกเสียงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบรหิารจะแจง้กรรมการและผูบ้ริหารซึ่ง
ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รว่มประชุม หรือออกเสียงในวาระนัน้ๆ ทราบเป็นการลว่งหนา้ ทัง้นี ้การพิจารณาว่า
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัและผูม้ีส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีสว่นไดเ้สียซึ่งกรรมการ
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และผูบ้ริหารทุกคนมีหน้าที่จัดท าและเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมีสว่นไดเ้สีย 

บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การใหกู้้ยืมเงิน หรือการค า้ประกันสินเชื่อ 
ใหก้ับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทยกเวน้ในกรณีที่เป็นการใหกู้ย้ืมหรือค า้ประกันเงินกูต้ามสดัส่วน
การถือหุน้ที่เป็นไปตามสญัญารว่มทนุ 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการท ารายการซือ้ขายสินทรพัยใ์นลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในเพื่อหา

ประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยหากกรรมการและผูบ้ริหารไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที่เป็นสาระส าคญั อนั

จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์กรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งระงบัการซือ้ขาย โอนและรบัโอน

หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ขอ้มลูภายในดงักล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระนั้นต่อบุคคลอ่ืน นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารรายงานการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด และจดัสง่รายงาน

นีใ้หแ้ก่บริษัทฯ ในวนัท าการถดัจากวนัที่เกิดรายการซือ้ขาย ในกรณีที่กรรมการและผูบ้ริหารไดด้ าเนินการ

รายงานต่อตลาดหลกัทรพัยด์้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานใหท้างบริษัทฯ ดว้ย

เช่นกนั ในกรณีที่บรษิัททราบว่ามีข่าวสารใดๆ ทัง้ที่เป็นจรงิและไม่เป็นจรงิรั่วไหลออกสูส่าธารณชนอนัอาจมี

ผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อราคาหลักทรพัย์ บริษัทฯ จะชีแ้จงต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่านทางตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัที ทัง้นี ้เพื่อไม่ใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไป ทัง้นี ้

บรษิัทฯ จะเปิดเผยนโยบายปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในในรายงานประจ าปี 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังก าหนดใหพ้นักงานทุกคนจะตอ้งปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชนส์ูงสุดของ

บริษัทฯ เท่านั้น การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว 

ครอบครวั ญาติพี่นอ้ง หรือบุคคลอ่ืนที่รูจ้กัส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยใหป้ฏิบติัตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ 

ด้วยมาตรฐานเดียวกัน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้

พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่น าข้อมูลภายในไปใช้ในทางหนึ่งทางใดอันน าไปสู่การแสวงหา
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ผลประโยชน ์เพื่อตนเองหรือครอบครวั หรือพวกพ้องในทางมิชอบ และรกัษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่พึง

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น การใหข้อ้มูลกิจกรรมการด าเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของ

บรษิัทฯ เป็นตน้ 

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

บรษิัทฯไดต้ระหนกัถึงสิทธิและบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นส่วนหนึ่ง

ในจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพรผ่่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัทฯ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดร้บัรูแ้ละถือปฏิบติั

อย่างเคร่งครดั เพื่อใหก้ิจการของบริษัทฯ ด าเนินไปดว้ยดี มีความมั่นคง สรา้งความเชื่อมนัและสง่เสริมใหม้ี

การร่วมมือกัน ทั้งผูถื้อหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจ้าหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน และสังคม โดยรวมอย่าง

เหมาะสม ตามบทบาทหนา้ที่ และตอบสนองผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทัง้ ยังไดค้  านึงถึงสิทธิ

มนุษยชน และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและตระหนักดีว่าความรบัผิดชอบ

ดงักล่าว ถือเป็นหวัใจของการพฒันาที่ยั่งยืน โดยบรษิัทฯไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่

ละกลุ่มไวอ้ย่างชัดเจน รวมถึงการให้ความส าคัญกับกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งมีสาระส าคัญ

สรุปไดด้งันี ้

3.1 การปฏิบติัต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ต่างๆ  

ผู้ถือหุ้น   

บริษัทฯใหค้วามส าคัญกับสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่า

เทียม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย และก าหนดเป้าหมายในการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูถื้อหุน้ โดยมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจใหม้ีผลการด าเนินการที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนีบ้ริษัทยังตอ้งค านึงถึงความเสี่ยงต่างๆ เพื่อใหเ้กิด

มลูค่าสงูสดุในระยะยาวส าหรบัผูถื้อหุน้ บริษัทฯยังเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคัญต่างๆดว้ยความโปร่งใส

และเป็นธรรม และด าเนินการทุกวิถีทางที่จะปกป้องทรัพย์สินและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ 

นอกจากนัน้ บริษัทฯยังตระหนักถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้เป็นอย่างมาก โดย

บริษัทฯไดจ้ัดใหผู้ถื้อหุน้ที่มีความสนใจเขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีโอกาส

รบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบักิจการจากคณะผูบ้ริหารโดยตรง 
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ลูกค้า 

 บรษิัทฯ มีนโยบายคณุภาพและระบบจดัการคณุภาพ ที่มุ่งด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความพึง

พอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ โดยค านึงถึงคณุภาพของสินคา้และการบรกิารที่ดีในราคาที่เหมาะสม ดว้ย

พนกังานที่มีคณุภาพ ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั โดยสญัญาระหว่างบริษัทฯ กบัลกูคา้

ของบริษัทฯ เขียนดว้ยภาษาที่ชัดเจนและเขา้ใจง่าย มีขอ้มูล ขอ้ตกลงที่ถูกตอ้งและเพียงพอ ไม่

ก าหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รวมทัง้มีการปฏิบัติตามสญัญา

หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครดั ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้โดยไม่ไดร้บัอนุญาต มี

กระบวนการที่ใหลู้กคา้รอ้งเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคา้และบริการ 

รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการด าเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อใหลู้กคา้

ไดร้บัการตอบสนองอย่างรวดเร็ว นอกจากนีบ้ริษัทฯยังใหค้วามส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม 

และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี ระหว่างลกูคา้กบับรษิัทฯใหย้ั่งยืนตลอดไป 

 

 เจ้าหนีแ้ละคู่ค้า 

 บรษิัทฯใหค้วามส าคญัในการพงึปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หนีทุ้กกลุม่อย่างเสมอภาคและเป็น

ธรรม พึงปฏิบติัตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครดั ใหค้วามช่วยเหลือใน

ลกัษณะเอือ้อ านวยผลประโยชนซ์ึ่งกันและกัน เพื่อผลส าเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทัง้ใหข้อ้มูลที่

เป็นจริงและบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได ้นอกจากนี ้บริษัทฯยังไดเ้น้นถึงสิ่ งที่พนักงานพึง

ปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตนต่อคู่คา้และเจา้หนี ้โดยเขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษรในคู่มือขอ้พึง

ปฏิบติัในการท างาน  

เกณฑท์ั่วไปในการคดัเลือกคู่คา้ มีดงันี ้

 1. สถานะทางการเงิน 

2. ความสามารถในการบรหิารธุรกิจ 

3. การเติบโตขององคก์ร 

4. การพฒันาทางเทคโนโลยี ความสรา้งสรรค ์

5. เงื่อนไขการค า้ประกนั  
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6. การบรหิารเงินทนุ  

7. กรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนี ้

8. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน/์รายการเก่ียวโยง 

9. นโยบายต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั  

10. นโยบายดา้นคณุภาพ 

คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ เป็นธรรม โดยไม่

แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงิน

สินจา้งให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการ

กลา่วหาในทางรา้ย หรือใหข้อ้มลูที่ไม่เป็นจริง 

พนักงาน 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อการบริหารทรพัยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้

บริษัทฯสามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามวตัถปุระสงคแ์ละบรรลเุป้าหมาย โดยประสงคท์ี่จะใหพ้นกังาน

มคีวามรูส้ึกภาคภมูิใจในการเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร มีบรรยากาศการท างานที่มีการเกือ้กลู พึ่งพา 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และค านึงถึงความเป็นธรรมในการบริหารจัดการ โดยที่บริษัทฯจะปฏิบัติ

ต่อพนักงานโดยค านึงถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมาย และ

ระเบียบขอ้บงัคับของบริษัทฯ จัดใหพ้นักงานปฏิบติัหนา้ที่ในต าแหน่งต่าง ๆ ดว้ยความเป็นธรรม 

ให้ความส าคัญเก่ียวกับการสื่อสารสองทางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ  ก าหนดให้มีนโยบาย 

ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวกับการบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่าง

ชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามศักยภาพการท างาน ด้วยการน าระบบประเมินผลการ

ปฏิบติังานของพนกังานในการวดัความสามารถ มีการวดัผลการปฎิบติังานที่ชัดเจนเป็นดชันีวดัผล 

(KPI) โดยสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี บริษัทเคยมีการจัด

โครงการเสนอขายหลักทรพัยต่์อพนักงาน (ESOP) เป็นโครงการต่อเนื่อง 3-5 ปี และในปัจจุบัน

บริษัทไดม้ีการจัดใหม้ีโครงการสะสมหุน้พนักงาน (Employee Joint Investment Program) เพื่อ

เป็นจงูใจและรกัษาพนกังานในระยะยาวพรอ้มทัง้จดัใหม้ีสวสัดิการ เช่น จดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้ง

ชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จัดรถรบัส่งพนักงาน เป็นต้น ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
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บุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับพรอ้มทัง้เปิดเผยตัวเลขชั่วโมงเฉลี่ยของการ

ฝึกอบรมพนกังานต่อปีไวใ้นรายงานประจ าปี และจดัใหม้ีกิจกรรมนนัทนาการเพื่อใหพ้นกังานไดม้ี

โอกาสพกัผ่อน หย่อนใจคลายความตึงเครียดจากการท างาน อีกทัง้ยงัเป็นการเสรมิสรา้งความรูส้ึก

ที่ดีระหว่างพนกังานกบับรษิัทฯ อีกทางหนึ่งดว้ย  

บริษัทได้ก าหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงาน และแนวปฏิบติัที่ชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบติั การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจา้ง

งานของสตรี ผูพ้ิการ กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เยาวชน ผูส้งูอายุ และการยอมรบัสิทธิในการรวมกลุม่และ

รว่มเจรจาต่อรองของพนกังาน 

สังคม 

ดว้ยความเชื่อว่าการด าเนินธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งมั่นคงในระยะยาวนัน้ ขึน้อยู่

กับความสามารถในการบริหารองคก์ร และการยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการก ากับ

ดแูลกิจการที่ดี  ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญ โดยบริษัทฯ มี

เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการที่จะท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจ

เกิดขึน้ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย อันไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชนรอบขา้งที่ตั้งบริษัท และ

หน่วยงานภาครฐั ตลอดจนสงัคมและประเทศชาติ บริษัทฯ ไดส้่งเสรมิใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุม้ค่า ก าหนดใหพ้นักงานตอ้งเอาใจใส่และปฏิบัติงานดว้ยจิตส านึกถึงความ

ปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มทัง้ปลกูฝังและส่งเสริมใหพ้นักงานมีความรบัผิดชอบต่อ

สังคมตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแล

สิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม 

บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง ครอบคลมุถึงสขุภาพของพนักงานและส่วนผลิตที่มีความปลอดภัย 
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน พรอ้มทั้งไดเ้สริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ
ชมุชน ประเทศชาติ และสงัคมโลก ดงันี ้

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และขอ้ก าหนดอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกับอาชีวอนามัย 
ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม ISO-14000, ISO-14001, ISO-18001 
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2. ใชท้รพัยากรธรรมชาติและวัสดุทดแทนใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดและจัดหาทรพัยากรที่จ  าเป็น 
สนบัสนนุสว่นผลิตเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย 

3. ก าหนดและท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม 
บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัททุกคนได้ตระหนักถึงการเสริมสร้าง

จิตส านึกในความรบัผิดชอบอาชีวอนามัย ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม และพรอ้มที่จะอนุรกัษ์

สิ่งแวดลอ้มทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติ

อบุติัเหตหุรืออตัราการหยุดงานหรือการเจ็บป่วยจากการท างานไวใ้นรายงานประจ าปี 

 

3.2 การปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน 

บรษิัทฯ เชื่อมั่นและส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของบคุคล และ

ยดึหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัรว่มกนั มีกาปฏิบติัต่อพนกังานทกุคนดว้ยความเสมอภาค ไม่

เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชือ้ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา พนักงานต้อง

ปฏิบติัต่อกันดว้ยความเคารพ และประพฤติตนอย่างเหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคับของบริษัทฯ 

และตามขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทฯ ใหโ้อกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่าง

เต็มที่ โดยก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ บริษัทฯ ใหก้ารยอมรบัในการ

ใชส้ิทธิของพนกังานตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายทั่วไปหรือรฐัธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระท าการ

ใดๆ ที่จะเป็นการขัดขวางการใชส้ิทธิดังกล่าวของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายอย่างชัดเจนใน

การสง่เสรมิและสนบัสนนุหลกัสิทธิมนษุยชนอย่างเครง่ครดั 

1) บริษัทฯ ใหก้ารยอมรบัในการใชส้ิทธิของพนักงานตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายทั่วไปหรือ
รฐัธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระท าการใดๆที่จะเป็นการขัดขวางการใชส้ิทธิดังกล่าวของ
พนกังาน 

2) บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมใหพ้นักงานกระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อหลกั
สิทธิมนษุยชนหรือสิทธิของผูอ่ื้น 

3) บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนตัวของพนักงานไวเ้ป็นความลับ โดยจะไม่เผยแพร่ต่อ
บคุคลภายนอก ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใด ๆ นอกจากจะไดร้บัอนญุาตจากพนกังานผูน้ัน้  
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4) พนักงานของบริษัททุกคนจะปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาค
ตลอดจนไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการลว่งละเมิดหรือคกุคามต่อสิทธิของบุคคลอื่น 
 

3.3 นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา หรอืลิขสิทธิ์ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมี

แนวทางในการด าเนินการ อาทิ การก าหนดนโยบายของระบบสารสนเทศเก่ียวกับการจัดหา 

Software License การตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วรก์ารท างานของพนักงาน เพื่อ

ปอ้งกนัการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟตแ์วรท์ี่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการท างาน  

1) บริษัทไม่อนุญาตและสนบัสนุนใหพ้นกังานใชซ้อฟทแ์วรท์ี่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย ใน
การท างานใหบ้รษิัทไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2) พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใชค้อมพิวเตอรข์องบริษัท จะต้องปฏิบัติตามขอ้ก าหนดจาก
เจา้ของลิขสิทธิ์และใชเ้ฉพาะเท่าที่ไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทเท่านัน้ 

3) พนักงานจะต้องไม่น าผลงานหรือสิ่งที่มีการคิดคน้ขึน้ระหว่างที่ท างานใหก้ับบริษัทไปใช้
ประโยชนต่์อตนเองหรือผูอ่ื้น โดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากบริษัท และพนกังานจะตอ้งส่ง
มอบทรัพย์สินทางปัญญาคืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื่อ
พนกังานพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน  

4) พนักงานจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่เสียก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือขอ้มูลที่น ามานัน้ เป็น
สิ่งที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยสารสนเทศที่เป็นขอ้มลูส าคญัของบริษัทฯ จดัใหม้ีการรายงานผลการด าเนินงาน  

รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอ่ืนๆ ตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรพัยฯ์ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้

1) เปิดเผยข้อมูลที่มีความชัดเจน กะทัดรดั เข้าใจง่าย โปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และ
เป็นไปตามก าหนดเวลา โดยรายงานต่อตลาดหลักทรพัย์ และรายงานไวใ้นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป และให้ผู้ถือหุน้ได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั  

2) เปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ที่ไดร้บัความเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดงักลา่ว โดยรายงานผ่านรายงานประจ าปี และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

3) คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและรบัผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบรษิัทย่อย
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐาน
และหลกัการบัญชีที่รบัรองทั่วไป โดยใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสมตามหลกัความระมัดระวัง 
ถูกตอ้ง และครบถ้วน และสะท้อนผลการด าเนินงานตามที่เป็นจริง รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ภายนอกที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบติัที่ไดร้บัการยอมรบัและไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 
เพื่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ที่ก ากับดแูลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกตอ้งของ
รายงานทางการเงิน รวมทัง้ระบบควบคมุภายในใหม้ีความเพียงพอและเหมาะสม 

4) บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของการจัดการ (Management Discussion and 
Analysis หรือ MD&A) ส าหรับงบการเงินทุกไตรมาส รายงานผ่านทาง เว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

5) บรษิัทฯ เปิดเผยค่าสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืนที่ผูส้อบบญัชีใหบ้ริการในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ 

6) บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้การ
ประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการพัฒนา
กรรมการและผูบ้รหิารในรายงานประจ าปี 
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7) บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในรายงาน
ประจ าปี ทัง้นีค่้าตอบแทนประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดับสูง ได้ผ่านการอนุมัติจาก
คระกรรมการบรษิัท 

8) บริษัทฯ มีนโยบายใหก้รรมการ และผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหลักทรพัย์/การถือ
ครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ใหค้ณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

9) สารสนเทศที่ส  าคญัของบรษิัทที่ไดเ้ปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ และเอกสารเผยแพรต่่างๆ ไดแ้ก่ 
- วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงคข์อ้บงัคบั และหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท 
- โครงสรา้งการถือหุน้ และโครงสรา้งองคก์ร 
- รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารของบรษิัท 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และสภาวการณต์ลาดและการแข่งขนั 
- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงกฎบตัร

ของคณะกรรมการชดุย่อยๆ 
- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
- หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารอ่ืนใดที่เ ก่ียวขอ้ง รวมทัง้รายงานการประชุมผูถื้อ

หุน้ 
- ระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงของ

บรษิัท 
10) บริษัทฯ ไดจ้ัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อท าหนา้ที่สื่อสาร

ประชาสมัพันธ์ขอ้มูลส าคัญที่เป็นประโยชนผ์่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสใหน้ักลงทุนได้
ซั ก ถ าม ต ล อดจน รับ ท ราบ ข้อ มู ล ขอ งบ ริษั ท ฯผ่ าน ท าง เว็ บ ไซ ต์นั ก ล งทุ น สั ม พั น ธ ์                  
(https://investor-th.svi-hq.com/) การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ตลอดจนอีเมล์  (ir@svi.co.th) ที่
สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างฉับไว เพื่อชีแ้จงและตอบค าถามของนักลงทุนได้อย่างถูกตอ้งและ
ทนัเวลา 
ทั้งนี  ้บริษัทฯ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นถึง

ความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอของขอ้มูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ใหแ้ก่ผูล้งทุนรายย่อย ผู้

ลงทนุสถาบนั ผูล้งทุนทั่วไป นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์สื่อมวลชน ผูจ้ดัการกองทนุทัง้ในและต่างประเทศ และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และสม ่าเสมอ โดยจัดใหม้ีการประชุมเพื่อชีแ้จงผลการ

ด าเนินงานรายไตรมาสและรายปี การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนทั้งในและ

https://investor-th.svi-hq.com/
mailto:ir@svi.co.th
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ต่างประเทศ  การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูง ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน ์

เว็บไซต ์ การสง่ข่าวประชาสมัพนัธบ์รษิัทไปยงัสื่อมวลชน 

มาตรการต่อต้านการคอรรั์ปชัน 

1. นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 
บริษัทฯ ถือว่าการคอรร์ปัชันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและท าลายความน่าเชื่อถือของการด าเนินธุรกิจ

ของบรษิัทฯ จึงถือมีนโยบายที่จะต่อตา้นคอรร์ปัชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลมุ

ถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกส่วนที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ เพื่อมิใหม้ีผลเสียหายเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ และ

สงัคม โดยใหค้วามส าคญัต่อการก ากับดแูลกิจการที่ดี ภายใตก้รอบการบริหารจดัการของการมีจรยิธรรมที่

ดี มีความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะกระบวนการที่เก่ียวขอ้งหรือสุม่เสี่ยงต่อการทจุริตภายใน

บรษิัทฯ รวมถึงการคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ บรษิัทฯ จึงก าหนดนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัไว ้ดงันี ้

1. ห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์หรือ
ทรพัยส์ินที่จะน าไปสู่การปฏิบติั หรือการละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ในความรบัผิดชอบ
ของตวัเองในทางมิชอบ หรืออาจท าใหบ้รษิัทฯ เสียผลประโยชนน์ัน้ๆ ได ้

2. ห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เสนอหรือให้ผลประโยชน์หรือ
ทรพัยส์ินใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจงูใจใหบุ้คคลผูน้ัน้กระท าสิ่งใดๆ หรือละเวน้การ
กระท าสิ่งใดๆ ผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ชอบในหนา้ที่ความรบัผิดชอบของตน 

3. ในกรณีที่มีการกระท าอันถือเป็นการทุจริตเกิดขึน้ บริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระท าที่
รา้ยแรง และจะพิจารณาด าเนินการต่อบุคคลผูน้ัน้ตามระเบียบขอ้บงัคับของบริษัทฯ 
หรือกฎหมายอย่างเครง่ครดั 

 

2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับ

ดแูลใหม้ีระบบที่สนบัสนนุการต่อตา้นคอรร์ปัชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่า ฝ่าย
บริหารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นคอรร์ปัชัน และปลูกฝังจนเป็น
วฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงาน
ทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหาร
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ความเสี่ยงใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักุมเหมาะสม ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 

3. ประธานเจา้หน้าที่บริหาร ผูบ้ริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดใหม้ี
ระบบและใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน เพื่อสื่อสารไปยัง
พนักงานที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย 

4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ 
ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อใหม้ั่นใจว่ามี
ระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอรร์ปัชันที่อาจ
เกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชนัอย่างเคร่งครดั หากกรรมการผูบ้รหิารและพนกังาน ไม่ไดป้ฏิบติัตาม
นโยบายนี ้จะตอ้งไดร้บัโทษทางวินยั 

3. แนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษัททุกระดับตอ้งถือปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้น

คอรร์ปัชันและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกับการคอรร์ปั
ชนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระท าที่เขา้ข่ายคอรร์ปัชันที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท ตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา หรือ
บคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมี
ขอ้สงสยั หรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคับบญัชา หรือบุคคลที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการติดตาม การปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆที่ก าหนดไว ้

3. บริษัทฯ ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานที่ปฎิเสธ หรือแจง้เรื่องคอรร์ปัชันที่
เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยใชม้าตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือใน
การรายงานการทุจริตคอรร์ปัชัน ตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแล
กิจการ 
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4. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ที่กระท าการคอรร์ปัชนัถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ
บรษิัท ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และท าความเขา้ใจกับ
บุคคลอ่ืนที่ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ 
ในเรื่องที่ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนันี ้

6. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัทฯ ตอ้งไม่เรียกรอ้ง ด าเนินการ หรือยอมรบั
การคอรร์ปัชนัในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชนข์องตนเอง ครอบครวั พวกพอ้ง และคน
รูจ้กั 

7.   บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร ่นโยบาย หนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และแนวทางปฏิบติัในการ

ต่อตา้นคอรร์ปัชนัใหก้บัพนกังานใหม่ในวนัปฐมนิเทศ โดยพนกังานใหม่จะตอ้งเซ็น

รบัทราบในเรื่องดงักลา่ว ส าหรบัพนกังานปัจจบุนั บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร ่ทบทวน 

นโยบาย หนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ให้

ทราบอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ผ่านช่องทางที่ประชมุรายสปัดาหข์องบรษิัทฯ(Smart 

Meeting) จลุสารข่าวของบริษัทฯ(SVI Newsletter) และบอรด์ประชาสมัพนัธ ์

 
มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

  บริษัทฯ เชื่อมนัว่าการปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลที่ดี จะท าใหบ้ริษัทฯ บรรลเุป้าหมาย

การเติบโตอย่างยั่งยืนไดใ้นระยะยาว บริษัทฯ จึงจัดใหม้ีช่องทางส าหรบัพนกังาน บุคคลภายนอก และผู้ที่

ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูม้ีสว่นไดเ้สีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน ์หรือ

ในการใหข้อ้มูลเก่ียวกับการกระท าผิดหรือการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแยง้กับหลกัการก ากับดูแล

กิจการที่ ดี ผ่านทาง email : auditcommittee@svi.co.th และเพื่อสรา้งความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้ง

เบาะแสว่าจะไดร้บัการคุม้ครอง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายเก่ียวกับการรบัเรื่องรอ้งเรียน ซึ่งก าหนดใหผ้่าน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการใหค้วามคุม้ครองต่อผูท้ี่รอ้งเรียนไม่ใหไ้ดร้บัการกระท าที่ไม่เป็น

ธรรม และเก็บรกัษาขอ้มลูของบุคคลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั รวมถึงจดัใหม้ีการตรวจสอบเรื่องที่ไดร้บัการ

รอ้งเรียนตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ เพื่ อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกรอ้งเรียนก่อน

ด าเนินการทางวินยั หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป  

 

mailto:auditcommittee@svi.co.th
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการท าหนา้ที่ก าหนดนโยบาย วิสยัทัศน ์กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตาม

นโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์ุจริต ระมัดระวัง ตามหลกัการขอ้พึง

ปฏิบัติที่ดี นอกจากนั้น คณะกรรมการยังไดค้วบคุมและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไป

อย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผูบ้ริหารและพนักงาน และดูแลสื่อสารและการ

เปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใตก้ารน าของ

ประธานกรรมการที่มีภาวะผูน้  า และสามารถควบคุมการด าเนินการของผูบ้ริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการ และความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน จะประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด หรือ

อย่างนอ้ยจ านวน 3 ท่าน และจะเลือกใหก้รรมการอิสระเป็นผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ผู้ที่ด  ารง

ต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะตอ้งเป็นผู้ที่มีคณุสมบติัเหมาะสม โดยค านึงถึงความหลากหลาย

ของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและ

ความพยายามในการปฏิบติัหนา้ที่ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และมีคณุสมบติั

ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ อีกทั้งจ านวน

บริษัทที่กรรมการแต่ละคน หรือกรรมการที่แต่งตัง้มาจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะไปด ารงต าแหน่งไม่

เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้นีก้  าหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบัจาก

วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไว ้รวมทั้ง มีความโปร่งใสและ

ชดัเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตัง้/เลือกตัง้ มีประวติัของกรรมการท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ และ
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บริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อ

สาธารณชนผ่านเวปไซดแ์ละข่าวสารของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งแต่งตัง้กรรมการที่มีอายุเกิน 70 ปี หรือในกรณีที่ยงัไม่สามารถหา

กรรมการอิสระที่เหมาะสมและมีความรูค้วามสามารถมาด ารงต าแหน่งทดแทนกรรมการอิสระท่านเดิมที่

ด  ารงต าแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี ใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาต่ออายุ

ในการด ารงต าแหน่งอีกคราวละหนึ่งวาระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทฯ เพื่อท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมาย

และกฎเกณฑต่์างๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบติัหนา้ที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ

รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯไดจ้ดัตัง้หน่วยงานก ากับการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ขึน้

เพื่อก ากับดูแลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ  ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์และสอดคลอ้งกบัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยรายงานตรงต่อเลขานกุารบรษิัทฯ 

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) ปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ และมีความรบัผิดชอบ
ต่อผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ 

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนในเรื่องส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น 
วิสัยทัศน ์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็น
ประจ าทกุปี 

3) ติดตาม และก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินงานตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณของ
กิจการ ที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลกัธรรมาภิบาล และขอบเขตของ
กฎหหมาย โดยสนบัสนุนการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อเพิ่มคณุค่าใหแ้ก่กิจการ รวมทัง้
การก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการ
กรณีมีการชีเ้บาะแส 
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5) ดแูลใหก้ารด าเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้แผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของ
ผูบ้รหิาร 

6) จดัใหม้ีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทัง้ใหค้วามเห็นชอบ
ทบทวน ประเมินผลการปฏิบติังานตามนโยบายดงักล่าวอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

7) จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนเขา้ใจ
ถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามใหม้ีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงได้จัดใหม้ีการทบทวน ปรบัปรุง จริยธรรม
ธุรกิจใหม้ีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ การ
ติดตาม การประเมินผล ใหช้ัดเจนยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อ
เป็นแนวทางและขอ้พึงปฏิบติัที่ดีใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ไดย้ึดมั่นปฏิบัติ 
ด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรม 

8) ก าหนดนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานน าขอ้มูลภายในไปใช้เพื่อ
ประโยชนส์ว่นตวั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และก าหนดใหม้ีการรายงานรายการที่
อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนต่์อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม 
รวมทัง้มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงาน
ประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยังดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน โดยก าหนดใหก้รรมการและ
ผูบ้ริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรพัยต่์อ ก.ล.ต. และก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ ได้รับทราบข้อมูลภายใน ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่
บคุคลภายนอก 

9) จัดให้มีระบบการควบคุมการด าเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และนโยบาย อีกทั้งยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติัหนา้ที่ เป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักล่าว และควรทบทวนระบบที่
ส  าคญุอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

10) ก าหนดนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างระมัดระวังและมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองคก์ร ทัง้ปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ครอบคลุมถึง
มาตรการในการป้องกัน และแก้ไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่คอย
ดแูล และติดตามการด าเนินงานตามแผนที่วางไว ้และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจ า 
และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดก้ าหนดกลยุทธก์ารตอบสนองต่อความ
เสี่ยงในแต่ละระดับ ซึ่งไดแ้ก่ การหลีกเลี่ยง การลด การโอนใหผู้อ่ื้น และการยอมรบัความเสี่ยง
เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ ไดม้ีการพิจารณาทางเลือกที่มีความคุม้ค่ามากที่สดุ และมีประสิทธิผลมาก
ที่สดุ โดยเลือกจดัการกบัความเสี่ยงระดบัสงูที่อาจมีผลกระทบต่อมลูค่าของผูถื้อหุน้ เป็นล าดบัแรก 

11) ระบคุวามเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสี่ยงไวใ้นรายงานประจ าปี 
12) จัดใหม้ีช่องทางส าหรบัพนักงาน บุคคลภายนอก และผูท้ี่ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูม้ีส่วนได้

เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะอันเป็ประโยชน ์หรือในการใหข้อ้มูลเก่ียวกับการ
กระท าผิดหรือการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขดัแยง้กบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

13) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะสง่ไปเป็นกรรมการในบรษิัทย่อย เพื่อควบคมุการบรหิารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่างๆ ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

14) จดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอมากกว่า 6 ครัง้ต่อปี เพื่อพิจารณากิจการทั่วไป
ของบรษิัทฯ และเป็นการประชมุเต็มคณะที่สดุเท่าที่จะสามารถกระท าได ้

15) พิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยส าคัญ รวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มิไดม้ีการ
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ า มีความเป็นอิสระจากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ในดา้นการใชด้ลุย
พินิจของตนอย่างอิสระเพื่อเป็นการสรา้งความมั่นใจใหเ้กิดแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนรายย่อย และผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง 

16) รายงานใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนไดส้่วนเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็น
ส่วนได้เสียที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

17) พิจารณาลงมติอนุมติังบประมาณค่าใชจ้่าย และงบลงทุนในเครื่องจกัร อปุกรณต่์างๆ ของแต่ละปี 
อีกทัง้ควบคุมดแูลใหบ้ริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายตามงบประมาณที่อนุมัติไปแลว้ และพิจารณาอนุมัติใน
กรณีที่บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากงบประมาณที่อนุมัติแลว้ เกินวงเงิน 10 ลา้น
บาท อย่างไรก็ตามการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย และการซือ้อสงัหาริมทรพัย ์ตอ้งไดร้บัการอนุมัติ
จากคณะกรรมการทกุกรณี 
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ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอ านาจใหบุ้คคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการ

บริษัทฯ เห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทฯ 

สามารถแกไ้ข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การแต่งตัง้หรือการมอบอ านาจที่ท าให้ผูร้บัมอบอ านาจหรือผูร้บั

มอบอ านาจช่วง สามารถอนุมัติการเขา้ท ารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้มีส่วนไดส้่วนเสีย

หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใด (ตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด) กบับริษัทฯ หรือ

บรษัิทย่อย 

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธาน

กรรมการบริหารไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหม้ีการถ่วงดลุอ านาจและความโปร่งใส โดยคณะกรรมการมีบทบาท

ในการก ากบัดแูลการบรหิารงานของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ใหม้ีระบบงานที่ใหค้วามเชื่อมั่นว่า

กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ไดด้  าเนินไปในลักษณะที่ถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการทุก

ท่านมีความเขา้ใจในหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบติั

หนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และความ

เป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการไดแ้สดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และอุทิศ

เวลาเพื่อปฏิบติัหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบอย่างเต็มที่  

 

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการของบรษิัทจะท าหนา้ที่เพิ่มเตมิจากกรรมการท่านอ่ืน ดงันี ้

1) เรียกประชุมโดยร่วมกับกรรมการผูจ้ัดการ และก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชมุผูถื้อหุน้ 

2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้การพิจารณาและลงนามใน
มติที่ประชมุ 

3) เป็นผูอ้อกเสียงชีข้าดถา้คะแนนเสียงเท่ากนัในที่ประชมุคณะกรรมการและในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการจะมีการก าหนดขึน้เป็นการล่วงหนา้ และจะแจง้ใหก้รรมการแต่ละคน

ทราบถึงก าหนดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ประธาน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรร่วมกันพิ จารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการ เพื่อใหแ้น่ใจว่าเรื่องส าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้ โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระที่

จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชนต่์อบรษิัทฯ เขา้สู่วาระการประชุม และพิจารณาค าขอของกรรมการ ที่จะบรรจุ

เรื่องอ่ืนที่ส  าคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครัง้ต่อไป กรรมการจะไดร้บัเอกสารประกอบการ

ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนการประชุม เพื่อใหม้ีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและ

ตดัสินใจอยา่งถกูตอ้งในเรื่องต่างๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ มากกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยก าหนดใหม้ีองค์

ประชุม ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติที่ประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 2 ของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด และกรรมการทุกคนควรจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ไดจ้ัดใหม้ีขึน้ในรอบปี โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดวัน

ประชุมและวาระการประชุมประจ าล่วงหน้าตลอดทัง้ปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมได้

ทกุครัง้ ซึ่งในการประชุมแต่ละครัง้ ทางฝ่ายบรหิารไดจ้ดัเตรียมขอ้มลูและรายละเอียดเพื่อใหค้ณะกรรมการ

ใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม ประธานในที่ประชุมได้ให้เวลากับกรรมการในการ

พิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการใหแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ และมีการจดบนัทกึการ

ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองเพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง

ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ขอ้มูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยตรง รวมถึง

สามารถเข้าถึง และขอสารสนเทศ ค าปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จ  าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธาน

กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผูบ้รหิารอ่ืนที่ไดร้บัมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจาก

ที่ปรกึษาภายนอกได ้นอกจากนีย้งัมีการก าหนดนโยบายใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารมีโอกาสที่จะประชุม

กันเองอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา เพื่ออภิปรายปัญหา

ต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าที่

บรหิารทราบถึงผลการประชมุดว้ย 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกันเองกับผู้จัดการตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามและ

วางแผนงานตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ ไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างนอ้ย และประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างนอ้ย เช่นกนั ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณา

คดัเลือกและเสนอชื่อของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  ใหค้วามเห็นในงบการเงินระหว่างกาล

และงบการเงินประจ าปีที่ผูส้อบบัญชีไดส้อบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบติัตามมาตรฐานทาง

บัญชี และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการ

เปิดเผยรายการระหว่างกนัหรือรายการที่เก่ียวโยงกนั การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการก ากบัดแูล

และตรวจสอบภายใน 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยกรรมการท่าน อ่ืน ในการประเมินผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการชุดย่อยทัง้คณะ ประเมินผลงานเป็นรายบุคคล และการประเมินของกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว ้เพื่อใหก้ารประเมินผลสามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหนา้ที่ของคณะกรรมการ

โดยสม ่าเสมอ และให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และท าการ

ประเมินผลการปฏิบติังานโดยมีประธานกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ เปรียบเทียบกบับรรทดัฐาน ปี

ละ 1 ครัง้ 

1. การประเมินตนเองของคระกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรมการใน
ภาพรวมขององคค์ณะกรรมการ โดยใชแ้บบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลมุหวัขอ้ต่างๆ ดงันี ้

1) โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) ประชมุคณะกรรมการ 
4) การท าหนา้ที่ของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 



 

 
คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี          หนา้31 

 

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการท างานของ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์
คณะกรรมการชุดย่อย โดยใชแ้บบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งครอบคลมุหวัขอ้ต่างๆ ดงันี ้

1) โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการชดุย่อย 
2) การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย 
3) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

3. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการท าหน้าที่อย่าง
เหมาะสมของการเป็นกรรมการ และกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 

1) โครงสรา้งและคณุสมบติัของกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
2) การประชมุของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
3) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

4. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว ้เพื่อใชป้ระเมินการท าหนา้ที่
อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมารชุดย่อยรายบุคคลโดยกรรมการท่านอ่ืนเป็นคน
ประเมิน 

1) โครงสรา้งและคณุสมบติัของกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย 
2) การประชมุของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
3) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

 

การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 การประเมินผลการบรหิารงานของเจา้หนา้ที่บริหาร โดยใชแ้บบประเมินผลที่ครอบคลมุหวัขอ้ต่างๆดงันี ้

 หมวดท่ี 1 ความคืบหนา้ของการวางแผน 

 หมวดที่ 2 การวดัผลการปฏิบติังาน 

1) ความเป็นผูน้  า 
2) การก าหนดกลยทุธ ์
3) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์
4) การวางแผนและการปฏิบติัทางการเงิน 
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5) ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
6) ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
7) การบรหิารงานและสมัพนัธก์บับคุคลากร 
8) การสืบทอดต าแหน่ง 
9) ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 
10) คณุลกัษณะส่วนตวั 
11) การพฒันาประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย 

 เพื่อใหก้ารปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการไดจ้ดัให้

มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองการด าเนินงานตามความจ าเป็น ในปัจจุบนับริษัท มี

คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องรวม 4 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดย

ขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ เป็นดงัต่อไปนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ 

มิไดเ้ป็นผูบ้รหิารของบริษัทฯ และมีความรูค้วามเขา้ใจ รวมทัง้มีประสบการณด์า้นกฎหมาย บญัชีและ/หรือ

การเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะตอ้งเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถทาง

การเงินอย่างนอ้ยที่สุดหนึ่งท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการ

ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี (รายละเอียดองคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ใน 

“กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน)” ) ขอ้ 3 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ดงันี ้

1) สอบทานใหบ้รษิัทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 
2) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนและเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอกที่มีความเป็น
อิสระ มีคุณสมบติัเป็นที่ยอมรบั เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทโดยผูส้อบบญัชีดังกล่าว
ตอ้งเป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวร้ายงานประจ าปีของบริษัทฯซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างนอ้ย 
ดงันี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บรษิัทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการแต่

ละท่าน 
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ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจาการปฏิบติัหนา้ที่ตาม
กฎบตัร 

ซ. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

7) ด าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควร
สงสยัว่า กรรมการบรษิัท ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ไดก้ระท า
ความผิดตามที่ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบใน
เบือ้งต้นให้แก่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และผู้สอบบัญชี
ทราบภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

8) พิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกับแผนงานและผลการปฏิบติังาน งบประมาณ และอัตราก าลังของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

9) ทบทวน กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
10) ในการปฏิบติัตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจดัการหรือหัวหน้า

งานเขา้รว่มประชมุเพื่อชีแ้จงหรือใหส้ง่เอกสารที่เก่ียวขอ้งได ้
11) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรบัค าปรึกษาจากผูเ้ชี่ยวชาญอิสระ ตามความเหมาะสมดว้ย

ค่าใชจ้่ายของบรษิัทตามขอบเขตงานที่รบัผิดชอบ 
12) สอบทานและอนมุติักฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
13) ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
14) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความ
รบัผิดชอบในการด าเนินงานของบรษิัทโดยตรงต่อผูถื้อหุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และบคุคลทั่วไป 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 4 ท่าน คัดเลือกจากกรรมการที่มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และมี
ความสมัพันธ์ที่ดีกับผูม้ีความรู ้ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงานต่างๆ ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระในการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะตอ้งจัดใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปี
ละ 2 ครัง้  
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

1) พิจารณาสรรหาและอนุมัติบุคคลเพื่อเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
ของบรษิทัฯ  

2) พิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดย
ค านึงถึงความสมเหตสุมผล  

3) พิจารณาเห็นชอบการออกและเสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กรรมการและพนักงานเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานคณะ

กรรมการบรหิารความเสี่ยง และคดัเลือกกรรมการบรหิารความเสี่ยงอย่างนอ้ยจ านวน 5 ท่าน โดย คดัเลือก
จากผูร้ะดับบริหารที่มีความรูค้วามสามารถ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและกรรมการบรหิารความเสี่ยงมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมหีนา้ที่ ดงันี ้ 
1) ดแูลและอนุมติัการบริหารความเสี่ยง การปฏิบติัตามนโยบาย และขัน้ตอนของการควบคมุภายใน

บรษิัท  

2) ดแูลการออกแบบและการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุภายใน (รวมถึงการ
รายงานระบบการตรวจสอบภายใน) รว่มกบักระบวนการและระบบทางธุรกิจที่มีอยู่  
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3) จดัท ารายงานส าหรบัการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในดา้นประสิทธิภาพ
ของการจดัการของความเสี่ยงทางธุรกิจ และเปิดเผยรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท  

4) จัดท านโยบายส าหรบัดูแลตรวจสอบและการประเมินผลของระบบการจัดการความเสี่ยง การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบเหลา่นัน้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ 

5) ก ากับดูแลระบบภายในเพื่อประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายของบริษัท และประเมินนโยบาย
ดงักลา่วดว้ย  

6) อนมุติันโยบาย และแจง้ใหพ้นกังานทกุคนทราบถึงบทบาทหนา้ที่ของพนกังาน ที่พึงปฏิบติัต่อ คู่คา้ 
ลูกคา้ และผู้รบัเหมา รวมถึงใหค้วามเคารพในสิทธิของพวกเขาเหล่านั้น แจง้พนักงานทราบถึง
หนา้ที่ความรบัผิดชอบในการปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบักรอบการบรหิารความเสี่ยงของธุรกิจดว้ย  

7) อนมุติัและจดัท ารายงานสรุปผล การก ากบัดแูลความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยงทางธุรกิจของ
บรษิัท เพื่อเปิดเผยแก่คนทั่วไป  

8) รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกน าไปรวมในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
ก าหนดไว ้
 

คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ  
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประธาน

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ คดัเลือกจากกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือผู้
ระดบับรหิารที่มีความรูค้วามสามารถ กรรมการก ากบัดแูลกิจการมวีาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

  
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

1) เสนอนโยบาย แนวปฏิบติั ตลอดจนใหค้ าปรึกษาดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ
บรษิัทฯ 

2) ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคลอ้งกับ
นโยบายของบรษิัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

3) ก าหนดและทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ ์และแนวทางการปฏิบติังานในส่วนที่เก่ียวกับการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ 
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4) สนบัสนนุใหม้ีการแผยแพรจ่รยิธรรมองคก์รที่ดีใหเ้ป็นที่เขา้ใจของผูบ้รหิารและพนกังาน  

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการจะตอ้งจดัใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม และรายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบ คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งได ้โดยจะตอ้ง
ไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

1) เป็นผู้รบัมอบอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตาม
วตัถุประสงค ์ขอ้บังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ  

2) ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบรหิารงานประจ าวนัของบรษิัทฯ  
3) ด าเนินการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคน์โยบาย แผนงาน ระเบียบขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด 

และงบประมาณที่ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิัทฯ  
4) ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและก ากับดูแลการ

ด าเนินงานโดยรวม เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดในการบริหารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ใหพ้ิจารณาใหค้วามเห็น  

5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
ปัจจยัต่างๆ ทัง้จากภายในและภายนอกบรษิัทฯ และมีหนา้ที่รายงานผลการด าเนินงาน การบรหิาร
จัดการ ความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิัทฯ  

6) มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งองค์กรของบริษัทฯ ภายใตก้ารดูแลของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมทัง้มีอ านาจพิจารณาว่าจา้ง แต่งตัง้ โอน 
โยกยา้ย และถอดถอนพนักงาน ก าหนดอัตราค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนัส รวมถึงสวัสดิการต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน  

7) มีอ านาจ ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายของบรษิัท
ฯ และเพื่อรกัษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองคก์ร  

8) มีอ านาจอนุมัติตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอ านาจอนุมัติที่ ได้อนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทฯ  
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9) มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได ้
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบ
อ านาจตามหนังสือมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่ งที่
คณะกรรมการของบรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว ้ 

10) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป  
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยไ์ม่เกิน 5 บรษิัท  
 
ทั้งนี ้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่มี

ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือผูร้บัมอบอ านาจจาก
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ (ตามที่นิยามไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย)์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
ก าหนดขอบเขตชดัเจน 

  
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องเลขานุการบริษัทฯ  

1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้ 
ก. ทะเบียนกรรมการ  
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี

ของบรษิัท 
ค. หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้  

2. เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร  
3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
4. จัดการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บังคับของบริษัทฯ 

และขอ้พงึปฏิบติัต่างๆ  
5. รา่งนโยบายดา้นการบรหิารต่างๆ  
6. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามผลใหม้ี

การปฏิบติัตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ  
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7. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากบับรษิัทฯ
ตามระเบียบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ  

8. ดูแลใหบ้ริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ของส านักคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

9. สง่เสรมิใหบ้รษิัทฯ มีมาตรฐานดา้นบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม  
10. ติดต่อสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ทั่วไปใหไ้ดร้บัสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบรษิัทฯ  
11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัทฯ  

 

กรรมการอิสระ  
นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

นิยามของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้นและมีความเป็น
อิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทและสอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กล่าวคือ กรรมการอิสระตอ้งไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการ
บรหิารงาน หรือมีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระ  

บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บงัคับ และ/หรือกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านตอ้งด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยไ์ม่เกิน 5 
บรษิัท  

บริษัทฯ ไดก้ าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทโดยตอ้งมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี ้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวม
การถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
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ส านักงาน ทั้งนี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการหรือที่ปรกึษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบรษิัท  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร 
กรรมการรายอ่ืน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอให้
เป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัยหรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ความสมัพันธ์ทางธุรกิจ
ดังกล่าวขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบั
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญา
มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระ
หนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือ
หุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีกอ่นวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต.  



 

 
คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี          หนา้41 

 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงินซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท และ
ไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย 
เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนญุาตต่อส านกังาน 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงาน
ของบรษิัท  

 
ภายหลังไดร้บัการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 9 แล้ว 

กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 

 
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 ให้
บริษัทฯ ไดร้บัการผ่อนผันข้อหา้มการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทไดจ้ัดใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่า การแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติั
หนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้
ถือหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย  



 

 
คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี          หนา้42 

 

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมี
คณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  

ข. เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น
กรรมการอิสระ  

 
เพื่อประโยชนต์ามขอ้ 5 และ 6 ค าว่า “หุน้ส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากส านกั

งานสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการ
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้  
 
หมายเหตุ : บริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามก าหนดขั้นต ่าของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑก์ารคัดเลือกและแต่งตัง้กรรมการตามคุณสมบติัที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคับบริษัท 
โดยที่กรรมการบริษัทฯ จะตอ้งเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อขอ้ก าหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
บุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ การ
บรหิารธุรกิจ บญัชี หรือกฏหมาย มีความซื่อสตัยส์จุริต และมีความพรอ้มในการบรหิารงานในหนา้ที่ของตน 
นอกจากนี ้ยงัค านึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจดัท าแบบ
แสดงองคป์ระกอบและคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) เพื่อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ
คดัเลือกมาด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ โดยจะพิจารณาจากทกัษะที่ยงัขาดอยู่  รวมถึงคณุสมบติัที่
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามแผนกลยทุธท์างธุรกิจของบรษิัทฯ 
โดยไม่ไดจ้ ากัดเพศ อายุ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอ่ืนใด หลงัจากพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติที่ก าหนดไว ้คณะกรรมการสรรหาจะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองคณุสมบติัอีกครัง้ ก่อนน าเสนอขออนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะตอ้ง
เป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด โดยกรรมการแต่ละท่านตอ้งด ารงต าแหน่งในบริษัทซึ่ง
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยไ์ม่เกิน 5 บรษิัท  

ขอ้บังคับของบริษัท ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปนี ้ 

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหนึ่งเสียง  
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 1. เลือกตัง้บุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหผู้ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 
3. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานในที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชีข้าด  

 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถา้จ านวน

กรรมการที่จะออกแบ่งใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3  
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ใหใ้ชว้ิธี

จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้โดยไม่ไดจ้ ากดัจ านวนครัง้ 

บริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบถึงบทบาท และความรบัผิดชอบ 
รวมถึงเพื่อใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบเป้าหมาย วิสยัทศัน ์แผนกลยุทธ ์ลกัษณะแนวทางการด าเนินธุรกิจ 
และการส่งเสริมความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง คู่มือก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้มลูอ่ืนที่จ  าเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าเสนอคู่มือกรรมการ เอกสารและขอ้มลูที่เป็น
ประโยชนต่์อการปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการใหม่ เช่น ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ โครงสรา้งเงินทนุ โครงสรา้งผูถื้อ
หุน้ รายงานประจ าปี แบบ 56-1 ผลการด าเนินงาน กฎหมาย ขอ้พึงปฏิบติัที่ดี กฎเกณฑต่์างๆ รวมท้งัขอ้มลู
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยมีเลขานกุารบรษิัทเป็นผูป้ระสานงาน 
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การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ 

มิไดเ้ป็นผูบ้รหิารของบริษัทฯ และมีความรูค้วามเขา้ใจ รวมทัง้มีประสบการณด์า้นกฎหมาย บญัชีและ/หรือ
การเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะตอ้งเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถทาง
การเงินอย่างนอ้ยที่สดุหนึ่งท่าน  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่แบ่งเบาภาระหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการดแูลใหบ้รษิัท
มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ ในการให้วิสัยทัศน์ และให้ความเห็นที่
ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้มีการ
เปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งส่งผล
ใหร้ายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคณุภาพที่ดี และมีมลูค่าเพิ่มต่อองคก์ร ทัง้นี ้ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  
 

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บริษัทฯ คัดเลือกคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จากกรรมการที่ มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ ์และมีความสมัพันธท์ี่ดีกับผูม้ีความรู ้ความสามารถ และทรงคณุวฒุิ ในสาย
งานต่างๆ  

 
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
บริษัทฯ คัดเลือกประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะคัดเลือกคณะกรรมการจากพนักงานระดับบริหารที่มีความรูค้วามสามารถ 
และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาอนมุติั  

 
การสรรหาคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
บรษิัทฯ คดัเลือกประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการจากคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยประธาน

กรรมการก ากบัดแูลกิจการจะคดัเลือกพนกังานระดบับรหิารที่มีความรูค้วามสามารถ และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั  
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การสรรหาผู้บริหาร  
สาหรบัการคดัเลือกผูบ้รหิารของบรษิัทฯ นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใ้หอ้  านาจประธานเจา้หนา้ที่

บริหารเป็นผูค้ัดเลือกบุคคลผูม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเขา้มา
บรหิารงานในบรษิัทฯ  

 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย  
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหม้ีกลไกในการก ากบัดแูลที่ท าใหส้ามารถควบคมุดแูลการจัดการ

และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ 
ดงัต่อไปนี ้

1) บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร ในบริษัทย่อยอย่างนอ้ย
ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ โดยใหก้รรมการและผูบ้ริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือ
แต่งตัง้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย 
ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้
ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บรษัิทฯ และบรษิัทย่อย  

2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ โดย
ก ากบัดแูลดา้นการจดัซือ้ จดัจา้ง รวมถึงการอนมุติัจ่ายเงินของบริษัทย่อย โดยยึดแนวทาง
ปฎิบติัเช่นเดียวกบับรษิัทฯ ทกุประการ  

3) คณะกรรมการบรษิัทฯ จะติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย ใหเ้ป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามใหบ้ริษัทย่อยเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการ
ระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยง และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
ตามประกาศที่เก่ียวข้องมาบังคับใช้ โดยยึดแนวทางปฎิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุก
ประการ  
 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติส  าหรับ
กรรมการบรษิัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการท าหนา้ที่ก าหนดนโยบาย วิสยัทัศน ์กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั
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ของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสัตยส์ุจริต ระมัดระวัง ตามหลกัการขอ้พึง
ปฏิบัติที่ ดีส  าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้น 
คณะกรรมการยังไดค้วบคุมและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม 
และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผูบ้ริหารและพนักงาน และดูแลการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของ
บรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใตก้ารน าของประธานกรรมการที่มี
ภาวะผูน้  าและสามารถควบคุม การด าเนินการของผู้บริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการ และความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

อนึ่ง บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นบุคคลคนละคน

กนั โดยประธานคณะกรรมการบรษิัทฯ มีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และจากฝ่ายจดัการ โดยไม่มี

ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารหรือพนักงานประจ าของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มทัง้ในดา้นการเงินและการบรหิารงานของบรษิัทฯ โดยประธานคณะกรรมการบรษิัทฯ ถูกเลือกจาก

กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการจะตอ้งปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
กฎระเบียบของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ข้อพึงปฏิบัติส  าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ  

 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีมาตรการในการดแูลการใชข้อ้มลูภายใน โดยถา้กรรมการและผูบ้รหิารไดร้บัทราบขอ้มลู
ภายในที่เป็นสาระส าคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรพัย ์กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้ง
ระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระนัน้ต่อบุคคลอ่ืน  

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เก่ียวกบัหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัย ์และ
การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติดงักลา่ว 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ 
ตามแบบฟอรม์ที่ก าหนดและจดัส่งรายงานนีใ้หแ้ก่บริษัทฯ ในวนัท าการถดัจากวนัที่เกิดรายงานซือ้ขายใน
กรณีที่กรรมการและผูบ้รหิารไดด้ าเนินการรายงานต่อตลาดหลกัทรพัยด์ว้ยตนเอง ทางบรษิัทฯ ใหก้รรมการ



 

 
คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี          หนา้47 

 

และผูบ้รหิารรายงานใหท้างบรษิัทฯ ดว้ยเช่นกนั ในกรณีที่มีข่าวสารใดๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั
ต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ทัง้ที่เป็นจริงและไม่เป็นจรงิรั่วไหลออกสูส่าธารณชน บริษัทฯ จะชีแ้จงต่อ ผู้
ถือหุน้และผูล้งทุน ผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทนัที ทัง้นี ้เพื่อไม่ใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม
ต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป  

 
แนวทางการเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกตอ้งครบถว้นและโปร่งใสใหก้ับผูถื้อหุน้
ทุกรายและผูล้งทุนทั่วไป อย่างเสมอภาคและเป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑท์ี่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มี
มาตรการในการดแูลการใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูภายใน โดยถา้กรรมการและผูบ้รหิารไดร้บัทราบขอ้มลูภายใน
ที่เป็นสาระส าคญั อนัจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งระงบัการ
ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมูลภายในนั้นจะถูกเปิดเผยต่อ
สาธารณชน รวมทั้งจะไม่เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นการประมาณการงบการเงินรายปี/รายไตรมาส ในกรณียัง
ไม่ไดเ้ปิดเผยผ่านระบบตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อ
ประโยชนส์่วนตน เพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และก าหนดใหม้ีการรายงานรายการที่อาจมี
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนต่์อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์ และเปิดเผยรายละเอียดไวใ้นรายงานประจ าปี นอกจากนี ้
คณะกรรมการยังดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ห้ามไม่ให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร ที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายใน ใหข้อ้มลูดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก  
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผู้บริหาร
ใหอ้ยู่ในระดบัที่เทียบเคียงไดก้บัที่ปฏิบติัในอตุสาหกรรมเดียวกนั และอยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจได ้รวมทัง้
จดัค่าตอบแทนในลกัษณะที่เชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสามารถรกัษากรรมการ และ
ผูบ้ริหาร ที่มีคณุภาพตามที่ตอ้งการได ้โดยมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑ์
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การพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดวิธีปฏิบติัการจ่ายค่าตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทน
ต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาขออนมุติัในที่ประชมุผูถื้อหุน้  

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนบัสนุนให้กรรมการและผูบ้ริหารไดร้บัการอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องโดยส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้รบัการฝึกอบรม และเขา้ร่วม
สมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ และใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถท าหนา้ที่และก ากบัดแูลกิจการของบริษัท
ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการปฐมนิเทศ 
รบัทราบขอ้มลูของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือ จรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ซึ่งมีเอกสารและขอ้มลูของบริษัทที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ใหแ้ก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึงจัดใหม้ีการแนะน าลักษณะ
ธุรกิจ โครงสรา้งธุรกิจ นโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบติั
ในการก ากบัดแูลกิจการ และจะจดัใหก้รรมการใหม่เขา้เยี่ยมชมกิจการดว้ย  
 
การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  

บริษัทฯ มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ในต าแหน่งที่ส  าคัญในแต่ละกลุ่มงาน ไดแ้ก่ ประธาน

กรรมการบริหาร และผูอ้  านวยการทุกสายงาน เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีผูบ้ริหารที่ความรู ้ความเขา้ใจใน

ธุรกิจ มีความสามารถเพียงพอในการสานต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ยงัคดัสรรพนกังานที่มีศกัยภาพ เพื่อพฒันาใหเ้ป็นผูบ้ริหารรุน่ใหม่และเป็นรากฐานใน

การขยายธุรกิจ รวมทัง้ป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต เพื่อรกัษาความเชื่อมั่นใหก้บัผูถื้อ

หุน้ นกัลงทนุ ตลอดจนพนกังาน  

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณา 
ก าหนดหลกัเกณฑ ์และแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่บริหาร รวมทัง้ใหบ้ริษัทฯ จัดใหม้ีการ
ทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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การจัดประชุมผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห ์และการพบส่ือ  
บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคัญอย่างยิ่งในองคป์ระกอบต่างๆ ของการประชุมผู้ถือหุน้เพื่อใหเ้กิดความ

เท่าเทียมกนัในระหว่างผูถื้อหุน้ อันไดแ้ก่การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมที่ไม่เป็นอปุสรรคในการ
เขา้ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และการส่งหนังสือเชิญประชุมเสนอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมล่วงหน้า
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยมักก าหนดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 
นอกจากนีย้งัใหค้วามส าคญักบัการจดัประชมุนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์รวมถึงการเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะห์
ทัง้ไทยและต่างประเทศ และสื่อมวลชนเขา้พบผูบ้ริหารระดับสงู เพื่อสมัภาษณ์ แลกเปลี่ยน และรับทราบ
ขอ้มลูที่เป็นจรงิของบรษิัทฯ ที่สามารถเปิดเผยได ้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นระยะๆ  

 
นักลงทุนสัมพันธ ์ 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารขอ้มูลส าคัญที่ถูกตอ้ง
เก่ียวกบับริษัทฯ ทัง้ขอ้มลูทั่วไป และขอ้มลูทางการเงิน เช่น ลกัษณะการประกอบธุรกิจ การจดัการ กิจกรรม
ต่างๆ รายละเอียดทั่วไป รวมถึงขอ้มูลผลประกอบการ (ที่เปิดเผยต่อสาธารณะแลว้) โดยมีจุดประสงคท์ี่
สะทอ้นมลูค่าที่แทจ้ริงของบรษิัทฯ ไปยงัตลาดหลกัทรพัย ์อนัจะเป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน สถาบนั 
นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธถื์อ
เป็นกิจกรรมที่ส  าคญัที่จะช่วยสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลกับรรษทัภิบาลที่ดี  

 
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ ์ 
บรษิัท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน)  
141-142 หมู่ที่ 5, ถนนติวานนท ์สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทมุธานี 12000  
หมายเลขโทรศพัท ์ 02-105-0456   หมายเลขโทรสาร  02-105-0466  
Email:    ir@svi.co.th   IR Website: https://investor-th.svi-hq.com/ 
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ส่วนที ่3 จริยธรรมธุรกิจ และขอ้พงึปฏิบัติในการท างาน 
นิยามและความหมาย 

จริยธรรม (Ethics) คือ แบบแผนของการกระท าที่ถูกตอ้ง หรือเป็นเครื่องน าทางไปสู่หลกัในการ
ประพฤติปฏิบติัที่ถกูหลกัศีลธรรม หรือเป็นแนวคิดของการประพฤติที่ถกูตอ้ง 
 
ธุรกิจ (Business) เป็นกิจกรรมที่ เก่ียวข้องกับการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อแสวงหาก าไรสงูสดุ 
 
จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) คือ มาตรฐานของการประกอบธุรกิจ การผลิตสินค้า 
การใหบ้ริการ จัดจ าหน่ายเพื่อไดร้บัผลตอบแทนตามสมควรกับการที่ลงทุนไปอย่างเป็นธรรมทุก
ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิตหรือผูบ้ริโภค เจา้ของกิจการ ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร ผูร้่วมงาน ผูบ้ริการ รฐับาล 
สงัคม ซึ่งต่างมีความสมัพนัธเ์ชิงธุรกิจรว่มกนั 
 
จรยิธรรมทางธุรกิจ หมายถึง กลไกทุกสว่นในการด าเนินกิจกรรมทางธรุกิจที่ใหค้วามชอบธรรมเพื่อ
ประสิทธิภาพสงูสดุ 
 

3.1 จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินธุรกิจอย่างยั่ งยืน มาใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสรา้งความซื่อสตัยส์จุรติ มีความรบัผิดชอบและรกัษาประโยชนข์องผูม้ีสว่น

ไดเ้สียและสงัคมเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย มีส่วนในการดแูลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนิน

กิจการ เพื่อเป็นกลไกและกระบวนการที่จะดแูลใหม้ีการด าเนินการอย่างจริงจัง น าไปสู่การเป็นองคก์รธรร

มาภิบาลที่แทจ้รงิ ดงันี ้

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง อยา่งเครง่ครดั 
2. ปฏิบติัตาม นโยบาย “การก ากบัดแูลกิจการ” และ “จรยิธรรมทางธุรกิจ” ของบรษิัทฯ 
3. มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส ซื่อสตัยส์จุรติ และเป็นธรรม 
4. ปลกูฝังใหพ้นกังานมีจิตส านึกที่ดี และยดึมั่นในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
5. ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละผลกระทบจากการด าเนินงานขององคก์ร ดว้ยความเสมอภาคและเป็น

ธรรมทางสงัคม ต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียของบรษิัท 
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6. ด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผิดชอบและรกัษาผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียและสงัคม 
7. สรา้งระบบงานที่เขม้แข็ง เพื่อปอ้งกนัการทจุรติ  
8. ก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กร มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

รายงานความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
การท างาน 

9. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการรอ้งเรียนและรบัฟังความคิดเห็น และมีมาตรการ
คุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแส 

 

3.2 จรยิธรรมกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มุ่งหวงัให ้กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบรษิัทย่อย ปฏิบติัหน้าที่ภายใตก้รอบ

จริยธรรม ด ารงตน หรือ ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต ระมัดระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชนส์งูสดุใน

การด าเนนิธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบรษิัทฯ และผูม้ีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้

การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ 

1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่ เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทดงันี ้

ก. กรรมการ จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์

ข.    กรรมการ ตอ้งไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

ค. กรรมการ จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ 
ก าหนดขึน้  

2. ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความเป็นกลาง โดยในการประชมุ มีเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการที่มสีว่น
ได้เสียท่านนั้น ต้องออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณา
ตดัสินใจในเรื่องดงักลา่ว 

3. หลีกเลี่ยงความขัดแยง้ทางผลประโยชนส์่วนตน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันี ้
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ก. ไม่น าข้อมูลที่ไดร้บัจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือ
ผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

ข.   ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความลบัของ
องคก์ร แมพ้น้สภาพหรือสิน้สดุการปฏิบติัหนา้ที่ขององคก์รไปแลว้ 

ค. ไม่หาประโยชนส์ว่นตวัจากการเป็นกรรมการ 
ง.   ไม่สรา้งขอ้ผกูมดัที่อาจขดัแยง้กบัหนา้ที่ของตนในภายหลงั 
จ. ไม่รบัสิ่งของ หรือประโยชนอ่ื์นใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชนข์ององคก์ร 

4. รกัษาขอ้มูลที่เป็นความลบัขององคก์ร ไม่ใหร้ั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์รหรือผูม้ีสว่นไดเ้สีย ยกเวน้กรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย 

5. การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ใหป้ฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เรื่องการปฏิบติัเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยข์องกรรมการและพนกังาน 
พ.ศ.2547 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
  บริษัทฯ มีนโยบายที่มิใหก้รรมการ ใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ แสวงหา

ผลประโยชนส์ว่นตน จึงก าหนดขอ้ควรปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปนี ้

1) หลีกเลี่ยงการท ารายการที่ เก่ียวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนก์บับรษิัทฯ  

2) ในกรณีที่กรรมการ ไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในองคก์รอ่ืน การด ารงต าแหน่งนัน้
ตอ้งไม่ขดัต่อประโยชนข์องบรษิัทฯ และการปฏิบติัหนา้ที่โดยตรงในบรษิัทฯ  

3) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of 
Interest) ระหว่างผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้อ่ืน ซึ่ง
ใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอย่างชัดเจนและเชื่อมั่นไดว้่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความเป็น
ธรรม โปร่งใส สมเหตสุมผล และเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น รวมทัง้จัดใหม้ี
แบบรายงานการเปิดเผยรายการที่ สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ ขัดกันกับ
ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ไวใ้นคู่มือก ากบัดแูลกิจการ 
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4) บคุคลที่ด  าเนินการใด ๆ ซึ่งมีส่วนไดเ้สียกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม จะตอ้งมีหนา้ที่ในการรายงานการมีสว่นไดเ้สียโดย ดงันี ้

5) ก าหนดให้กรรมการที่มีหน้าที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ต่อคณะกรรมการเป็น
ประจ า 

6) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการของบริษัทฯ หรือ
บุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีส่วนไดเ้สียกับการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัท
ย่อย ตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการรายงานขอ้มลู
ของรายการที่เก่ียวโยงกนัทกุไตรมาส และตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้  

7) ในกรณีที่บุคคลที่เก่ียวขอ้ง เขา้ไปมีสว่นร่วมหรือถือหุน้ในกิจการที่แข่งขนักบัธุรกิจของ
บริษัทกรรมการที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

2. การใช้ข้อมูลภายใน 
1) หา้มใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ในการหาประโยชนส์่วนตน เพื่อ

ผูอ่ื้น หรือท าธุรกิจที่แข่งขนักบับรษัิท และ/หรือ ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนั 
2) หา้มใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ หรือใหข้อ้มูล

ภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ 
3) หา้มใชท้รพัยส์ินของบรษิัทฯ เพื่อประโยชนส์ว่นตน 
4) หา้มใชข้อ้มลูของบรษิัทฯ ไปใชอ้า้งอิงต่อบคุคลภายนอก เพื่อสรา้งประโยชนส์ว่นตวั 
5) หา้มเปิดเผยขอ้มูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่

แข่งขนัแมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการของบรษิัทฯ ไปแลว้ 
 

3.3 จริยธรรมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มุ่งหวังให ้ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบติัหนา้ที่ภายใตก้รอบจริยธรรม ด ารงตนหรือปฏิบติั

หนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชนส์ูงสุดในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืนของบรษิัทฯ และผูม้ีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้

การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ 
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1. ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท
ดงันี ้

▪ ผูบ้ริหารและพนักงาน จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

▪ ผูบ้ริหารและพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ขอ้บังคับ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

▪ ผูบ้ริหารและพนักงาน จะตอ้งใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลกิจการที่
บรษิัทฯก าหนดขึน้  

2. ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความเป็นกลาง โดยในการประชุม มีเรื่องที่จะพิจารณา ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย
ท่านนั้น ตอ้งออกจากหอ้งประชุมและงดการมีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาตัดสินใจใน
เรื่องดงักลา่ว 

3. หลีกเลี่ยงความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันี ้

1) ไม่น าขอ้มลูที่ไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ที่ เพื่อแสวงหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนหรือผูอ่ื้น
โดยมิชอบ 

2) ไม่ใชค้วามลับขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความลับของ
องคก์ร แมพ้น้สภาพหรือสิน้สดุการปฏิบติัหนา้ที่ขององคก์รไปแลว้ 

3) ไม่หาประโยชนส์ว่นตวัจากการเป็นผูบ้รหิารและพนกังาน  
4) ไม่สรา้งขอ้ผกูมดัที่อาจขดัแยง้กบัหนา้ที่ของตนในภายหลงั 
5) ไม่รบัสิ่งของ หรือประโยชนอ่ื์นใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชนข์ององคก์ร 

4. รกัษาขอ้มูลที่เป็นความลบัขององคก์ร ไม่ใหร้ั่วไหลไปยังบุคคลที่ ไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์รหรือผูม้ีสว่นไดเ้สีย ยกเวน้กรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

1. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
   บริษัทฯ มีนโยบายที่มิให ้ผูบ้ริหารและพนักงาน  ใชโ้อกาสจากการเป็นผู้บริหาร

และพนกังาน ของบรษัิทฯ แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน จึงก าหนดขอ้ควรปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปนี ้

1) หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้
ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ  

2) ในกรณีที่ ผูบ้ริหารและพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรกึษาในองคก์รอ่ืน 
การด ารงต าแหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติ
หนา้ที่โดยตรงในบรษิัทฯ  

3) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
(Conflicts of Interest) ระหว่างผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหารและพนักงาน และบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้อ่ืน ซึ่งใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอย่างชดัเจนและเชื่อมั่นไดว้่าการ
เขา้ท ารายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และเปิดเผย
ขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้น รวมทัง้จดัใหม้ีแบบรายงานการเปิดเผยรายการที่
สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชนท์ี่ขัดกันกับผลประโยชนข์องบริษัทฯ ไวใ้นคู่มือ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

4) บุคคลที่ด  าเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนไดเ้สียกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม จะตอ้งมีหนา้ที่ในการรายงานการมีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้

▪ ผูบ้ริหารและพนกังาน จะตอ้งมีหนา้ที่รายงานการมีส่วนไดเ้สีย กรณี
ที่มีรายการเกิดขึน้ และเพื่อมั่นใจไดว้่า บริษัทฯ ไดม้ีการตรวจสอบ
เป็นประจ า จึงก าหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในมีหนา้ที่ส  ารวจรายการที่
มีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยรายงานต่อประธาน
กรรมการบ ริษั ท  ป ระธานคณ ะกรรม การต รวจสอบ  แล ะ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีรบัทราบทุกไตรมาส 

▪ เพื่อให้สอดคล้องมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้
ก าหนดให้ผู้บริหารในระดับจัดการทุกคนและพนักงานที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน มีหนา้ที่รายงานการมีส่วนไดเ้สีย และ/
หรือรายงานการมีส่วนไดเ้สียเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมอบหมาย
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ให้ผู ้ต รวจสอบภายในมี หน้ าที่ ส  า รวจและรายงาน ต่อและ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีรบัทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

5) ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ  และ
ก าหนดใหผู้บ้ริหารที่มีหนา้ที่รายงานการถือครองหลักทรพัยต์ามข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อ
คณะกรรมการเป็นประจ า 

6) เพื่อประโยชนใ์นการติดตามดูแลการมีส่วนไดเ้สียของผูบ้ริหารของบริษัทฯ 
หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ซึ่งมีส่วนไดเ้สียกบัการบริหารจดัการของบริษัท
และบรษิัทย่อย ตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์  คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้
ก าหนดใหม้ีการรายงานขอ้มลูของรายการที่เก่ียวโยงกนัทกุไตรมาส และตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

7) ในกรณีที่บุคคลที่เก่ียวขอ้ง เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือถือหุน้ในกิจการที่แข่งขนักับ
ธุรกิจของบริษัทฯ บุคคลนั้นจะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร 

2. การใชข้อ้มลูภายใน 
▪ ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ ได้จากการเป็นผู้บริหารและพนักงาน ในการหา

ประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อ่ืน หรือท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และ/หรือ ธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องกนั 

▪ หา้มใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ หรือให้
ขอ้มลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทฯ 

▪ หา้มใชท้รพัยส์ินของบรษิัทฯ เพื่อประโยชนส์ว่นตน 
▪ ห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสรา้งประโยชน์

สว่นตวั 
▪ หา้มเปิดเผยขอ้มลูความลบัทางธุรกิจของบรษิัทฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะคู่

แข่งขนัแมห้ลงัพน้สภาพการเป็นผูบ้รหิารหรือพนกังาน ของบรษิัทฯ ไปแลว้ 
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ความรับผิดชอบต่อทรัพยส์ินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนักงาน ใชท้รพัยากร และทรพัยส์ินของบริษัทฯ อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและการใหบ้ริการที่ดีแก่ลกูคา้ โดยก าหนดเป็น

แนวปฏิบติัของผูบ้รหิารและพนกังานดงันี ้

- ใชท้รพัยส์ินและทรพัยากรของบรษิัทฯ อย่างประหยดั และเกิดประโยชนส์งูสดุ 
- ช่วยกนัดแูลมิใหท้รพัยส์ินของบรษิัทฯ เสื่อมค่าหรือสญูหายโดยมิชอบ 

 

การจัดท าเอกสาร 

1) ต้องจัดท าเอกสารต่าง ๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

2) หา้มมิใหป้ลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบรษิัทฯ 
 

การใช้คอมพิวเตอรแ์ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) อปุกรณค์อมพิวเตอร ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ ใหถื้อเป็น
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชนส์ว่นตวั 

2) หา้มผูบ้รหิารและพนกังาน เปิดเผยขอ้มลูทางธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถึงขอ้มลูที่ทางบรษิัทฯ 
ซือ้มาทัง้ที่อยู่และไม่อยู่ในระบบขอ้มลูของบริษัทฯ หรือคดัลอกขอ้มลูใสใ่นสื่อบนัทกึขอ้มลู
สว่นตวัโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

3) หา้มผูบ้ริหารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายขอ้มูลของบริษัทฯ โดย
ไม่ไดร้บัอนญุาต 

4) หา้มผูบ้ริหารและพนักงานน าซอฟตแ์วรท์ี่ผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มคัดลอกซอฟตแ์วร์
ลิขสิทธิ์ดว้ยเหตผุลใด ๆ โดยมิไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทผูผ้ลิตซอฟตแ์วรน์ัน้ ๆ 

5) หา้มผูบ้ริหารและพนกังานปรบัแต่งอปุกรณฮ์ารด์แวรห์รือติดตัง้อปุกรณ์ใด ๆ ที่นอกเหนือ 
จากอปุกรณม์าตรฐานท่ีบรษิัทฯ ติดตัง้ให ้นอกจากไดร้บัอนญุาตเป็นกรณีไป 
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6) หา้มผูบ้ริหารและพนักงานใชอี้เมลข์องบริษัทฯ ในการส่งต่อขอ้ความที่กล่าวรา้ย ท าให้
เสื่อมเสีย หรือสอ่ไปในทางที่ลามก อนาจาร อนัเป็นสิ่งที่ขดัต่อศีลธรรมจรรยาอนัดีงามของ
สงัคม 

7) ผูบ้ริหารและพนกังาน ควรใชอิ้นเทอรเ์น็ตในการแสวงหาขอ้มลูและความรูท้ี่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน และจะตอ้งหลีกเลี่ยงเว็บไซตท์ี่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดี
งาม 

8) ผูบ้ริหารและพนักงานควรใชร้ะบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารอ่ืน ๆ ที่บริษัทฯ จัดให ้
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบ โดยค านึงถึง
ประโยชนข์องบรษิัทฯ เป็นหลกั 

9) หา้มผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ถึงระบบหรือขอ้มูลที่ไม่ไดร้บัอนุญาต หรือไม่ไดม้ีไวส้  าหรบั
ตนโดยมิชอบ 

10) หา้มผูบ้ริหารและพนกังานที่ลว่งรูม้าตรการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มลูและระบบคอมพิวเตอร์
ที่ผู ้อ่ืนจัดท าขึน้ หรือไม่ได้มีไว้ส  าหรบัตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผูอ่ื้น 

11) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใชง้านทรพัยส์ินภายใตร้ะบบสารสนเทศของ
บรษิัทฯ ตามความเหมาะสม 

 

3.4   จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
           

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
บรษิัทฯใหค้วามส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม ทัง้ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่และผูถื้อหุน้รายย่อย และก าหนดเป้าหมายในการตอบสนองความตอ้งการของผูถื้อหุน้ โดยมุ่งมั่น
ด าเนินธุรกิจใหม้ีผลการด าเนินการที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
ทัง้นีบ้รษิัทยงัตอ้งค านึงถึงความเสี่ยงต่างๆทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต เพื่อใหเ้กิดมลูค่าสูงสดุในระยะยาว
ส าหรบัผูถื้อหุน้ นอกจากนัน้ บริษัทฯยังเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคัญต่างๆ ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม และ
ด าเนินการทุกวิถีทางที่จะปกป้องทรพัยส์ินและรกัษาชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นแสดงความเห็นอย่างอิสระและถามค าถาม
เก่ียวกับการด าเนินกิจการในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
รวมถึงการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้ด ารงตาแหน่งกรรมการของ
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บริษัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม นอกจากการใหส้ิทธิขัน้พืน้ฐานแลว้ บริษัทฯยังจดัใหผู้ถื้อหุน้ที่มีความสนใจ
เขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีโอกาสรบัทราบขอ้มูลเก่ียวกับกิจการจากคณะผูบ้ริหาร
โดยตรง ทัง้นีบ้รษิัทฯยงัมีช่องทางการสื่อสารทางเว็บไซตเ์พื่อรบัค าเสนอแนะหรือขอ้สงสัยจากผูถื้อหุน้ เพื่อ
น าเสนอไปยงัคณะกรรมการบรษิัทโดยตรงดว้ย  

 
นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน  
บริษัทให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้บริษัท

สามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามวัตถุประสงคแ์ละบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยประสงคท์ี่จะใหพ้นักงานมี
ความรูส้ึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ที่มีบรรยากาศการท างานที่มีการเกื ้อกูล พึ่งพา 
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และค านึงถึงความเป็นธรรมในการบรหิารจดัการ  

1) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยค านึงถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใต้
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัท 

2) บรษิัทไดจ้ดัใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ที่ในต าแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถของแต่ละคนเป็นส าคัญ โดยจะไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางดา้น เพศ อาย ุ
เชือ้ชาติ ศาสนาของพนกังาน 

3) บรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการสื่อสารสองทางระหว่างพนกังานกบับรษิัท เพื่อเปิดโอกาส
ใหม้ีการสรา้งความเขา้ใจกนัที่ดีต่อกนัระหว่างพนกังานกบับรษิัท และยงัเป็นช่องทางใหบ้ริษัท
ไดอ้ธิบายในสิ่งที่พนกังานมีขอ้สงสยั หรือไม่เขา้ใจ เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างพนกังาน
กบับรษิัท นอกจากนี ้บริษัทยังไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกระดับไดแ้สดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ ในเชิงสรา้งสรรคผ์่านทางช่องทางการสื่อสารที่บริษัทจัดใหม้ีขึ ้น เป็นตน้ว่า ระบบการ
เสนอข้อคิดเห็น การประชุมพนักงาน ซึ่งบริษัทจะมีการน าเอาความคิดเห็นที่พนักงาน
เสนอแนะนัน้ มาพิจารณาเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบติัตามความเหมาะสม  

4) บริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่ เก่ียวกับการบริหารค่าจ้างและ
ผลประโยชนต์อบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดยการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานนัน้ จะ
พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ บทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ลกัษณะของงาน และผล
การปฏิบติังานของพนักงานเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมเป็น
ส าคญั  
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5) บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหพ้นักงานมีความรู ้ความสามารถและ
ทักษะ ที่จ  าเป็นอย่างเพียงพอต่อการท างานตามบทบาทและหน้าที่ของพนักงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นักงานได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ที่
การงาน ผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีความหลากหลายและต่อเนื่อง  

6) บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกิจกรรมนันทนาการเพื่อใหพ้นักงานไดม้ีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจคลายความ
ตงึเครียดจากการท างาน อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมสรา้งความรูส้ึกที่ดีระหว่างพนักงานกบับริษัท
อีกทางหนึ่งดว้ย  

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า  
บริษัทใหค้วามส าคัญต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยค านึงถึงคุณภาพของสินคา้

และการบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม ดว้ยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดว้ยพนักงานที่มีคุณภาพ 
โดยสญัญาระหว่างบริษัทฯ กบัลูกคา้ของบริษัทฯ เขียนดว้ยภาษาที่ชดัเจนและเขา้ใจง่าย มีขอ้มลู ขอ้ตกลง
ที่ถูกต้องและเพียงพอ ไม่ก าหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกคา้ รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไวอ้ย่างเคร่งครดั และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งได ้ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกั
ความสมเหตสุมผล นอกจากนีบ้ริษัทยงัใหค้วามส าคญัในการสนบัสนุน สง่เสริมและสรา้งความสมัพนัธ์อนั
ดี ระหว่างลกูคา้กบับรษิัทใหย้ั่งยืนตลอดไป 

 
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้ 
บริษัทฯใหค้วามส าคญัในการพึงปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พึงปฏิบติั

ตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครดั ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอือ้อ านวย
ผลประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั เพื่อผลส าเรจ็ทางธุรกิจโดยรวม รวมทัง้ใหข้อ้มลูที่เป็นจริง และบอกถึงความเสี่ยง
ที่อาจเป็นไปได ้นอกจากนีบ้ริษัทยังไดเ้นน้ถึงสิ่งที่พนักงานพึงปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งกับ การปฏิบติัตนต่อคู่คา้
และเจา้หนี ้โดยเขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษรในคู่มือขอ้พงึปฏิบติัในการท างาน  

บรษิัทฯ หา้มมิใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน หรือเครือญาติ ใหข้องขวญัหรือรบัของขวญัจากลกูคา้หรือ
ผูข้ายสินคา้ หรือผูท้ี่มีโอกาสที่จะเป็นผูข้ายสินคา้ การรบัเงินสดหรือสิ่งอ่ืนในท านองเดียวกบัเงินสด รวมทัง้ 
เช็ค ตั๋วเงิน บตัรก านัล บตัรของขวญั เงินกู ้หุน้ หรือสิทธิไดร้บัจัดสรรหุน้ ไม่สามารถยอมรบัไดใ้นทุกกรณี 
ของขวญัอื่น ๆ อาจใหห้รือรบัไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนมุติัลว่งหนา้จากฝ่ายบรหิารจดัการระดบัสงูขึน้ไป  
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นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่แสวงหาขอ้มูลที่

เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจา้งใหแ้ก่พนักงานของ
คู่แข่ง เป็นตน้ และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย หรือใหข้อ้มูลที่ไม่
เป็นจรงิ  

 
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อภาระหนา้ที่ของบริษัทในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนา

มยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง ครอบคลมุถึงสขุภาพของพนกังานและส่วนผลิตที่มีความ
ปลอดภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน พรอ้มทั้งเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ
ชมุชน ประเทศชาติ และสงัคมโลก ดงันี ้ 

1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอ้บังคับ กฎหมาย และขอ้ก าหนดอ่ืนที่เก่ียวข้องกับอาชีวอนามัย 
ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม  

2) ใชท้รพัยากรธรรมชาติและวัสดุทดแทนใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดและจัดหาทรพัยากรที่จ  าเป็น 
สนบัสนนุสว่นผลิตเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายฯ  

3) ก าหนดและท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม  

บริษัทฯ มีความตระหนกัถึงการเสริมสรา้งจิตส านึกในความรบัผิดชอบชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอ้ม และพรอ้มที่จะอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
 

3.5 ข้อพึงปฏิบัติในการท างานของพนักงาน 

การปฏิบัติต่อตนเอง 

ผลประโยชนท์ับซ้อน 

พนกังานตอ้งหลีกเลี่ยงกิจกรรมสว่นบุคคล การลงทนุ หรือการสมาคม ซึ่งอาจเห็นไดว้า่มีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจที่ดีเก่ียวกับผลประโยชนข์องบริษัทฯ และไม่อาจใชต้ าแหน่งหรือความสมัพันธ์กับบริษัทฯ 

เพื่อประโยชนส์่วนตวั ตอ้งหลีกเลี่ยงแมเ้พียงปรากฏมีการขดักันของผลประโยชนเ์ช่นว่านัน้ ตัวอย่างเช่น มี

ผลประโยชนท์บัซอ้นที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากเหตกุารณด์งันี ้
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1) ท าใหบ้รษิัทฯ เขา้ท าธุรกรรมทางธุรกิจกบัเครือญาติหรือเพื่อนฝงู 
2) ใชข้อ้มูลซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผยของบริษัทฯ ลูกคา้ หรือผูข้ายสินคา้ เพื่อประโยชนส์่วนตน เครือ

ญาติ หรือเพื่อนฝงู 
3) มีสว่นไดเ้สียในทางการเงินกบัผูผ้ลิต ลกูคา้ หรือคู่แข่งของบรษิัทฯ 
4) รบัเงินใหกู้ย้ืมหรือการค า้ประกันหนีจ้ากบริษัทฯ (นอกเหนือไปจากที่ไดร้บัอนุญาตไวเ้ป็นการ

เฉพาะ) หรือบคุคลภายนอก อนัเนื่องมาจากต าแหน่งของพนกังานในบรษิัทฯ 
5) ท าการคา้แข่ง หรือเตรียมการที่จะท าการคา้แข่งกับบริษัทฯ ในขณะที่ยังคงเป็นลูกจา้งของ

บรษิัทฯ หรือ 
6) ท างาน (โดยได้รบัหรือไม่ไดร้ับค่าตอบแทน) ให้กับคู่แข่ง องคก์รก ากับดูแลหรือองคก์รของ

รฐับาล ลกูคา้ หรือผูข้ายสินคา้ของบริษัทฯ หรือท างานใดๆ ใหก้บับุคคลภายนอกซึ่งอาจมีผล

ในทางลบต่อการปฏิบัติงาน หรือการตัดสินใจในงานหรือบั่นทอนความสามารถในการอุทิศ

เวลาและความตัง้ใจอนัจ าเป็นต่อหนา้ที่ 

โอกาสทางธุรกิจ 

พนักงานมีหนา้ที่ในการน ามาซึ่งผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อมีโอกาสที่จะท าเช่นนัน้ได ้

นอกจากการหลีกเลี่ยงผลประโยชนท์ับซ้อนแลว้ ตอ้งไม่รบัเอาไวเ้พื่อตนเองหรือส่งต่อใหก้ับบุคคลอ่ืน ซึ่ง

โอกาสหรือแนวคิดทางธุรกิจใดๆ ซึ่งบรษิัทฯ อาจมีสว่นไดเ้สีย ซึ่งถูกคน้พบในระหว่างการจา้งงาน 

ของขวัญ สินบนและเงนิทุจริต 

นอกจากของขวัญพอประมาณซึ่งไดใ้หห้รือไดร้บัจากการด าเนินธุรกิจปกติ (รวมถึงการท่องเที่ยว

และสนัทนาการ) ซึ่งไม่อาจถือไดว้่าเป็นสิ่งจงูใจในทางธุรกิจ พนกังานหรือเครือญาติของพนกังานไม่อาจให้

ของขวญักบัหรือรบัของขวญัจากลกูคา้หรือผูข้ายสินคา้ของบริษัทฯ ในระหว่างหรือเก่ียวเนื่องกับการเจรจา

ตกลงสญัญาไม่ควรรบัของขวญัจากผูข้ายสินคา้หรือผูท้ี่มีโอกาสที่จะเป็นผูข้ายสินคา้ การรบัเงินสดหรือสิ่ง

อ่ืนในท านองเดียวกับเงินสด รวมทัง้ เช็ค ตั๋วเงิน บตัรก านัล บตัรของขวัญ เงินกู ้หุน้  หรือสิทธิไดร้บัจัดสรร

หุน้ ไม่สามารถยอมรบัไดใ้นทุกกรณี  ของขวญัอ่ืนๆ อาจใหห้รือรบัไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนุมติัล่วงหนา้จากฝ่าย

บรหิารจดัการระดบัสงูขึน้ไป 
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พนักงานคนใดให้หรือรับสินบนหรือเงินทุจริตจะถูกเลิกจ้างและถูกรายงานไปยังหน่วยงานที่

รบัผิดชอบ เงินทุจริตหรือสินบนใหห้มายรวมถึงสิ่งใดๆ ที่มุ่งหมายเพื่อจะใหไ้ดม้าซึ่งการปฏิบติัอันเป็นคุณ

โดยไม่เหมาะสม 

การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม 

การรักษาความลับและการใช้อย่างเหมาะสมซึ่งข้อมูลของบริษัทฯ ลูกค้าหรือผู้ผลิต 

พนักงานตอ้งไม่ใชห้รือเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนซึ่งความลับทางการคา้ ขอ้มูลความลับหรือการเป็น

เจา้ของของบรษิัทฯ ของลกูคา้หรือผูผ้ลิต เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากฝ่ายบรหิารจดัการระดบัสงูขึน้ไป หรือ

ตามที่ถูกก าหนดไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย สิ่งรวมถึงวิธีด าเนินธุรกิจ การก าหนดราคาและข้อมูลทาง

การตลาด กลยุทธ์ รหัสคอมพิวเตอร ์สกรีน แบบฟอรม์ การคน้ควา้ทดลอง และขอ้มูลเก่ียวกับลูกคา้และ

ลกูจา้งในปัจจบุนัในอดีตและที่คาดหวงัของบริษัท 

การขาย-การหมิ่นประมาทและการแสดงข้อความอันเป็นเทจ็ 

การขายในเชิงรุกตอ้งไม่มีการใหข้อ้ความเท็จ การพดูจาเสียดสี การปล่อยข่าวลือเก่ียวกบัคู่แข่งหรือ

สินคา้หรือสภาวะทางการเงินของคู่แข่ง หา้มใหส้ัญญาที่ไม่อาจไดร้บัการสนับสนุนไดเ้ก่ียวกับสินคา้ของ

บรษิัทฯ 

การค้าอย่างเป็นธรรม 

หา้มมิใหพ้นักงานใชข้อ้ไดเ้ปรียบอนัไม่เป็นธรรมกบับุคคลใดๆ ดว้ยการชกัจูงหว่านลอ้ม ปิดบงั ใช้

ขอ้มลูลบัในทางที่ผิด แสดงขอ้เท็จจรงิที่ส  าคญัอย่างผิดๆ หรือใชก้ารปฏิบติัทางการคา้อนัไม่เป็นธรรมอ่ืนๆ 

การซือ้ขายหลักทรัพย ์

การซือ้หรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลส าคัญซึ่งยังไม่เป็นที่รบัรูต่้อสาธารณะชนเป็นการผิด

กฎหมาย ผูบ้ริหารและพนกังานใช“้ขอ้มลูวงใน” ที่ยงัไม่เป็นที่เปิดเผยแก่บคุคลอ่ืน อาจมีความรบัผิดเท่ากบั

บคุคลซึ่งซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นขณะที่มีขอ้มลูนัน้ ทัง้นี ้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหลกัทรพัยห์ากท่านหรือ

เครือญาติหรือเพื่อนฝูงเขา้ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ หรือของลกูคา้ หรือของผูผ้ลิต ในขณะที่มี

ขอ้มลูวงในเก่ียวกบับรษิัทนัน้ 
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การปกปิดข้อผิดพลาด การเปล่ียนแปลงการบันทกึให้ผิดไป 

ขอ้ผิดพลาดไม่ควรถูกปกปิด แต่ควรที่จะไดถู้กเปิดเผยและแกไ้ขในทันทีและทัง้หมด หา้มมิใหม้ี

การเปลี่ยนแปลงบนัทกึใดๆ ของบรษิัทฯ ของลกูคา้ หรือของบคุคลภายนอกใหผ้ิดไป 

ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 

บริษทัฯ ใหค้ ามั่นในการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะ และจะเป็น

องค์กรที่รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ

เก่ียวกับสิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่บังคับใช ้พนักงานทุกคนมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการ

ปฏิบติัตามนโยบายของบริษัทเก่ียวกบัเรื่องความรุนแรง การล่วงละเมิด และเรื่องอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน

นี ้รวมทัง้การใชว้ตัถอุอกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 

การปฏิบัติต่อองคก์ร : ความถูกตอ้งเทีย่งตรงทางการเงนิ 

ผูล้งทนุ เจา้หนีแ้ละบคุคลอ่ืนๆ ลว้นมีสว่นไดเ้สียอนัชอบดว้ยกฎหมายในขอ้มลูทางการเงินและทาง

บญัชีของบริษัทฯ ความถูกตอ้งเที่ยงตรงของรายงานทางการเงินและขอ้มลูทางการบญัชีของบรษิัทฯ ตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของความสมบูรณ ์ถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของขอ้มูลพืน้ฐานซึ่งใชป้ระกอบรายการในสมุด

และบนัทกึของบรษิัทฯ สมดุบนัทึก และบญัชีทางการเงินต้องสะทอ้นถึงธุรกรรมและเหตกุารณอ์ย่างถกูตอ้ง

และเป็นไปตามหลกัการทางบญัชีที่ยอมรบัทั่วไปและสอดคลอ้งกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็น

หนา้ที่รบัผิดชอบของพนกังานทกุคนที่จะสง่เสรมิมาตรฐานเหลา่นี ้

พนักงานถูกคาดหวังในการใหค้วามร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ

ของผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก ขอ้มลูจะตอ้งไม่ถกูเปลี่ยนแปลงหรือปกปิดไม่ว่าในสถานการณใ์ดๆ 

 

ตัวอย่างของหลักปฏิบัติทางการบัญชีและทางการเงินทีข่าดจริยธรรม รวมถึง 

1) ท าการบนัทกึรายการผิดโดยเจตนาที่จะปิดบงัหรือกลบเกลื่อนสภาพที่แทจ้รงิของธุรกรรมใดๆ 
2) เรง่หรือเลื่อนการบนัทกึรายจ่ายหรือรายไดอ้ย่างไม่เหมาะสมเพื่อใหบ้รรลผุลลพัธห์รือเปา้หมาย

ทางการเงิน 
3) มลีกัษณะที่มไิดบ้นัทกึบญัชี 
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4) ท าหรือคงไวซ้ึ่งเอกสารทางบญัชีหรือรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสม ท าใหเ้ขา้ใจผิด ไม่สมบูรณ์
หรือเป็นการฉอ้ฉล 

5) จ่ายเงินใดๆ เพื่อวตัถปุระสงคอ์นันอกเหนือไปจากท่ีระบไุวใ้นเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และ 
6) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เชื่อว่าไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นความจรงิ 

 

การปกป้องและการใช้ทรัพยสิ์นของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

พนักงานทุกคนต้องปกป้องทรพัย์สินของบริษัทฯ จากการสูญหายหรือโจรกรรม และจะไม่ใช้

ทรพัย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ทรพัย์สินของบริษัทฯ รวมถึงขอ้มูลที่ เป็นความลับ ความลับ

ทางการคา้ ซอฟตแ์วร ์คอมพิวเตอร ์อปุกรณส์ านกังานและวสัดใุชส้ิน้เปลือง  

ห้ามมิให้ท าส าเนาแจกจ่ายหรือเปิดเผยซอฟต์แวรข์องบริษัทและของบุคคลที่สามโดยมิได้รับ

อนุญาตไวเ้ป็นการเฉพาะ ซอฟตแ์วรท์ั้งหลายของบุคคลที่สามตอ้งไดร้บัอนญุาตใหใ้ชโ้ดยถกูตอ้งเหมาะสม 

ขอ้ตกลงอนุญาตใหใ้ชส้ิทธิในซอฟตแ์วรข์องบุคคลที่สาม อาจก าหนดขอ้จ ากัดในการเปิดเผย การใชแ้ละ

การท าส าเนาซอฟตแ์วรไ์วห้ลายประการ และขอ้จ ากดันัน้ตอ้งไดร้บัการปฏิบติัตาม 

 

การเก็บรักษาข้อมูล 

ขอ้มูลทางธุรกิจของบริษัทฯ จะตอ้งถูกเก็บรกัษาไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑเ์ฉพาะของหน่วยธุรกิจของท่าน ขอ้มูลอาจท าถูกท าลายไดเ้มื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ถูกตอ้ง

เหมาะสมเท่านัน้ 

 

การใช้สิทธิทางการเมือง 

หา้มมิใหใ้ชส้ินทรพัยข์องบริษัทฯ เพื่อใหก้ารสนับสนุนทางการเมือง เวน้แต่จะเป็นไปโดยถูกตอ้ง

ตามกฎหมายที่ใชบ้งัคับ อย่างไรก็ตาม พนักงานอาจเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองไดด้ว้ยทรพัยากรของ

พนกังานโดยใชเ้วลาของพนกังานเอง 
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3.6 การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรม และการทบทวนจริยธรรมองคก์ร 

 บริษัทฯ ก าหนดใหเ้ป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนที่

จะตอ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ ปฏิบติัตามนโยบายที่ก าหนดไวใ้น เร่ืองจริยธรรมธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัใน

การท างานขา้งตน้ อย่างเคร่งครดั มิใช่การปฏิบติัตามสมคัรใจ และไม่สามารถอา้งอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบติั

ที่ก าหนดขึน้ 

 ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะด าเนินการให้

พนกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามอย่างจรงิจงั 

 บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะท าใหก้ารกระท าใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หาก

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานผูใ้ดกระท าผิดจริยธรรมที่ก าหนดไว ้จะไดร้บัโทษทางวินัยอย่างเคร่งครดั 

และหากมีการกระท าที่เชื่อไดว้่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บังคับของภาครฐั บริษัทฯ จะส่ง

เรื่องใหเ้จา้หนา้ที่ภาครฐัด าเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 

3.7 วินัย 

 ถือว่าจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการท าผิดวินัยตาม

ระเบียบว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ตอ้งปฏิบัติตามและส่งเสริมใหผู้อ่ื้นปฏิบัติตาม

จรยิธรรมและขอ้พงึปฏิบติัในการท างาน โดยการกระท าต่อไปนีถื้อเป็นวินยัที่ผิดจรยิธรรม 

1. การไม่ปฏิบติัตามจรยิธรรมและขอ้พงึปฏิบติัในการท างาน 
2. แนะน า สง่เสรมิ สนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตามจรยิธรรมและขอ้พงึปฏิบติัในการท างาน 
3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจรยิธรรมฯ ในกรณีที่ตนทราบ 
4. ไม่ใหค้วามรว่มมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ขอ้เท็จจรงิ 
5. การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบติัตามจรยิธรรม 
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ส่วนที ่4  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
นโยบายภาพรวม 

ด้วยความเชื่อว่าการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จอย่างมั่นคงในระยะยาวนั้น ขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการบริหารองคก์ร และการยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญ โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ใน
การที่จะท างานร่วมกบัผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ ผู ้
ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้างที่ตั้งบริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติ พรอ้มทัง้ปลูกฝังและส่งเสริมใหพ้นักงานมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมตลอดจนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อสงัคม ชุมชนโดยรอบ รวมทัง้ใส่ใจดแูลสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย
ยดึแนวทางตามตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตห้ลกัการ 8 ขอ้ดงันี ้

1. การประกอบการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. การรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 
6. การดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
7. การรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 
8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งไดจ้ากการด าเนินงานที่มีความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
การประกอบธุรกิจการดว้ยความเป็นธรรมหมายถึงการท าธุรกรรมอย่างโปร่งใส และเปิด

โอกาสใหคู้่สัญญาเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างเพียงพอต่อการท าธุรกรรมนัน้ๆ โดยยึดแนวทางปฏิบัติ
ตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรม โดยก าหนดขอบเขตการประกอบกิจการ
ดว้ยความเป็นธรรมไว ้4 ประเด็นหลกั 
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1.1     การแข่งขนัที่เป็นธรรม  

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมพนกังานดงันี ้
- หา้มมิใหพ้นักงานของบริษัทใชข้อ้ไดเ้ปรียบอันไม่เป็นธรรมกับบุคคลใดๆ ดว้ยการชักจูง

หว่านลอ้ม ปิดบงั ใชข้อ้มลูลบัในทางที่ผิด แสดงขอ้เท็จจริงที่ส  าคญัอย่างผิดๆ หรือใชก้าร
ปฏิบติัทางการคา้อนัไม่เป็นธรรมอ่ืนๆ โดยก าหนดผ่านทางมาตรฐานความประพฤติและ
จริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงการท าสัญญาต่างกับคู่ค้าเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและ
สอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายสากล  

- ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของลกูคา้โดยวิธีการที่ไม่สจุรติหรือผิดกฎหมาย 
- ไม่ท าลายชื่อเสียงของลกูคา้โดยการกลา่วรา้ย ที่ปราศจากความจรงิที่ไม่เป็นธรรม 
 

1.2  รบัผิดชอบต่อคู่คา้และเจา้หนี ้ 
โดยไม่กระท าการใดๆ ที่ เอารดัเอาเปรียบคู่ค้า หรือมีการละเมิดข้อบังคับและกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทฯ ด าเนินกิจการในลกัษณะที่สอดคลอ้งกับกฎหมายและจริยธรรมของ
บรษิัท โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้
- ปฏิบติัต่อเงื่อนไขที่ใหไ้วก้บัลกูคา้อย่างเครง่ครดั เท่าเทียม และเสมอภาคกนั 
- สง่มอบสินคา้ที่มีคณุภาพไดม้าตรฐาน ตามที่ตกลงกนัไว ้หรือสงูกว่า ในราคาที่เป็นธรรม  
- รกัษาผลประโยชนข์องลกูคา้เหมือนผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 
- รบัฟังขอ้คิดเห็นหรือขอ้รอ้งเรียนที่เก่ียวกบัสินคา้และบรกิาร และน าไปปรบัปรุงแกไ้ขอย่าง

รวดเรว็และเป็นธรรม 
- รกัษาความลบัและขอ้มลูทางการคา้ของลกูคา้ ไม่เอาไปเผยแพรห่รือใชป้ระโยชนใ์นทางมิชอบ 
- มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ

สินคา้และบรกิารอย่างต่อเนื่อง 
 

1.3 การเคารพสิทธิในทรพัยส์ิน  
บริษัทมีการก าหนดมาตรฐานความประพฤติและจริยธรรมในธุรกิจไว ้โดยมีแนวทางในการ

ปฏิบติัส าหรบัผูบ้ริหารและพนกังานไม่ใหม้ีการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา โดยหา้มมิใหท้ าส าเนา 
แจกจ่ายหรือเปิดเผยซอฟตแ์วรข์องบริษัท และบคุคลที่สามโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 
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1.4  การเก่ียวขอ้งกบัการเมืองอย่างมีความรบัผิดชอบ  
บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ใหเ้งินหรือ การกระท าอ่ืนใด เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง เจา้หนา้ที่

ของพรรคการเมือง หรือผูล้งสมคัรรบัเลือกตัง้ทกุระดบัทัง้โดยตรงและโดยออ้ม ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้น
คู่มือจรยิธรรมพนกังาน ทัง้นีพ้นกังานมีสิทธิที่จะตดัสินใจทางการเมืองไดอ้ย่างอิสระ 

 
2. นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน 

บรษิัทฯ ถือว่าการคอรร์ปัชนัเป็นสิ่งผิดกฎหมายและท าลายความน่าเชื่อถือของการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่การต่อตา้นคอรร์ปัชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดทุกส่วนที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ เพื่อมิใหม้ีผลเสียหาย

เกิดขึน้ต่อบริษัทฯ หรือเกิดผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียและสังคม   โดยใหค้วามส าคัญต่อการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ และการมีจริยธรรมจรรยาบรรณที่ ดี มี

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะกระบวนการที่เก่ียวขอ้งหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทจุริต

ภายในบรษิัทฯ รวมถึงการคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ บรษิัทจึงก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัต่อการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัชนัไว ้ดงันี ้

1. หา้ม กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบริษัทฯ เรียก หรือรบัผลประโยชนห์รือทรพัยส์ินที่จะ
น าไปสู่การปฏิบติั หรือการละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ในความรบัผิดชอบของตัวเองในทางมิชอบ 
หรืออาจท าใหบ้รษิัทฯ เสียผลประโยชนน์ัน้ ๆ ได ้

2. หา้ม กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯ เสนอหรือใหผ้ลประโยชนห์รือทรพัยส์ินใดๆ 
แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจใหบุ้คคลผูน้ัน้กระท าสิ่งใดๆ หรือละเวน้การกระท าสิ่งใดๆ  ที่ผิด
กฎหมายหรือโดยไม่ชอบในหนา้ที่ความรบัผิดชอบของตน 

3. ในกรณีที่มีการกระท าอนัถือเป็นการทุจรติเกิดขึน้บรษิัทฯ ถือว่าเป็นการกระท าที่รา้ยแรง และ
จะพิจารณา ด าเนินการต่อบุคคลผูน้ัน้ตามระเบียบขอ้บงัคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายอย่าง
เครง่ครดั 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษิัท มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหม้ี
ระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอรร์ัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้
ตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทาง
การเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสี่ยงให้
มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักมุเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3. ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ผูบ้ริหาร มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดใหม้ีระบบและ
ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานที่เก่ียวขอ้ง
ทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ ระเบียบ
ปฏิบติั กฎหมายและ ขอ้ก าหนดของ หน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคมุที่มี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอรร์ัปชันที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกระดับ  ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ               
คอรร์ปัชันอย่างเคร่งครดั หากกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ไม่ไดป้ฏิบัติตามนโยบายนี ้
จะตอ้งไดร้บัโทษทางวินยั 

 
แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอรรั์ปชัน 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ของบริษัททุกระดบัตอ้งถือปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน
และจรรยาบรรณบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกับการคอรร์ปัชัน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

2. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่
เขา้ข่ายคอรร์ปัชันที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบ
ทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยั หรือขอ้ซกัถามให้
ปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการติดตาม การ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบรษิัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว ้
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3. บริษัทฯ ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจง้เรื่องคอรร์ปัชันที่เก่ียวขอ้ง
กับบริษัทฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั ตามที่บรษิัทฯ ก าหนดไวใ้นคู่มือการก ากบัดแูลกิจการ  

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ที่กระท าการคอรร์ปัชนัถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ 
ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบที่บรษิัทฯ ก าหนดไว ้ 

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกับบุคคลอ่ืนที่
ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนันี ้

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทต้องไม่เรียกร้อง ด าเนินการหรือ ยอมรบัการ            
คอรร์ปัชนัในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชนข์องตนเอง ครอบครวั พวกพอ้ง และคนรูจ้กั 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื ้นฐานทั้งปวงเป็นสากลไม่สามารถ
แบ่งแยกได ้และควรไดร้บัการส่งเสริมน าไปปฏิบัติดว้ยความยุติธรรมและเป็นธรรมโดยปราศจาก
ความอคติ จึงมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยการเคารพกฎหมายและยึดหลักสิทธิมนุษยชนตาม
หลกัสากลอย่างเครง่ครดัและไม่สนบัสนนุกิจกรรมที่มีการละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ในระเบียบของ
บรษิัทฯ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ให้การยอมรบัในการใช้สิทธิของพนักงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปหรือ 

รฐัธรรมนญู ตลอดจนจะไม่กระท าการใดๆ ที่จะเป็นการขดัขวางการใชส้ิทธิดงักลา่วของพนกังาน 

2. บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานกระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อหลกัสิทธิ 

มนษุยชนหรือสิทธิของผูอ่ื้น 

3. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยจะไม่ เผยแพร่ต่อ 

บคุคลภายนอก ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใดๆ นอกจากจะไดร้บัอนญุาตจากพนกังานผูน้ัน้  
4. พนกังานของบรษิัทฯ ทุกคนจะปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนดว้ยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจน 

ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการลว่งละเมิดหรือคกุคามต่อสิทธิของบุคคลอื่น 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   
          บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัโดยบริษัทฯ 
จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยค านึงถึงการใหเ้กียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใตก้ฎหมาย 
และระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ จดัใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ที่ในต าแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรม
เท่าเทียม อีกทั้งให้ความส าคัญเก่ียวกับการสื่อสารสองทางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ  พรอ้ม
ก าหนดใหม้ีนโยบาย ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวกับการบริหารค่าจา้งและผลประโยชนต์อบ
แทนพนกังานอย่างชดัเจน ให้ความส าคัญกบัการพัฒนาบุคลากร และจดัใหม้ีกิจกรรมนนัทนาการ
เพื่อใหพ้นกังานไดม้ีโอกาสพกัผ่อน หย่อนใจคลายความตึงเครียดจากการท างาน อีกทัง้ยังเป็นการ
เสรมิสรา้งความรูส้กึที่ดีระหว่างพนกังานกบับรษิัทฯ อีกทางหนึ่งดว้ย 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง
อย่างเคร่งครดั  พนักงานของบริษัทฯ สามารถมั่นใจไดว้่านโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่ได้
กลา่วขา้งตน้นี ้ไดถ้กูน าไปบงัคบัใชก้บัพนกังานอย่างเท่าเทียม โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้
1. การเคารพสิทธิในการท างานตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

- โดยไม่เลือกปฏิบติั หรือพิจารณาจากเพศ เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพ หญิง
มีครรภ ์ผูพ้ิการ หรือความคิดเห็นทางการเมืองสว่นบคุคล  

- การไม่ใชแ้รงงานบงัคับและไม่ใชแ้รงงานเด็ก บริษัทฯ ไม่มีการคา้มนุษย ์การบงัคบัใช้
แรงงงานและการใชแ้รงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย บรษิัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่หา้มการรอ้งเรียน สนับสนุน ส่งเสริม การใชแ้รงงานเยี่ยงทาส 
หรือการคา้มนุษย ์และจะไม่ใช ้ท าข้อตกลง หรือท าสัญญา เพื่อการบังคับใชแ้รงงาน 
รวมถึงการใชแ้รงงานเยี่ยงทาส เช่น การท างานที่พนักงานไม่เต็มใจ หรือท างานหนัก
เพื่อการลงโทษ บรษิัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายเรื่องนีอ้ย่างเครง่ครดั    

- เคารพในสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุม่ของพนกังานเพื่อเจรจาต่อรอง 
- ใหโ้อกาสแก่พนกังานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยก าหนดผลตอบแทนที่            

เหมาะสมตามระเบียบของบรษิัทฯ 
2. ใหค้วามคุม้ครองทางสงัคมและค่าตอบแทน 

โดยบริษัทฯ มุ่งเนน้ที่จะดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมและสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ทั้งนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
ตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชนต์อบแทนต่างๆใหท้ดัเทียมกบักลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน 
ตามความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน ประสบการณ์ และผลประกอบการของบริษัท ฯ และ
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สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงานและมาตรฐาน
แรงงานไทยรวมทัง้กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปนี ้

- ดา้นการจา้งงาน การแต่งตัง้การโยกยา้ยและการจ่ายค่าตอบแทนจะกระท าดว้ยความเป็น
ธรรมและเท่าเทียม 

- การลงโทษทางวินัยบริษัทฯ ด าเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ
สอดคลอ้งกบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

- บริษัทฯ มีการคุม้ครองหญิงมีครรภ ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชนก์ับ
หญิงมีครรภ ์อีกทัง้ยงัมีการจดัใหม้ีการอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการตัง้ครรภเ์ป็นระยะ 

- บริษัทฯ จัดใหม้ีสวัสดิการดา้นต่างๆ เพื่ออ านวยประโยชน์แก่พนักงาน เช่น จัดรถรบัส่ง
พนักงาน  รา้นคา้สวสัดิการ อาคารพักผ่อน และอ่ืนๆ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีสวัสดิการที่
เป็นตวัเงินในรูปของเงินช่วยเหลือต่างใหพ้นกังาน เช่น เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน ของขวญั
บุตร เงินช่วยเหลือมรณกรรม นอกจากนี ้ยงัมีเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และสหกรณอ์อม
ทรพัยส์  าหรบัพนกังาน เพื่อเป็นช่องทางในการเก็บออมเพื่อจะไดส้  ารองไวเ้มื่อออกจากงาน 

- สวสัดิการการรกัษาพยาบาล บริษัทฯ จัดใหม้ีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี มีพยาบาล
วิชาชีพคอยใหบ้ริการพนกังาน ตลอด 24 ชั่วโมง มีสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยนอก 
ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต มีเครดิตโรงพยาบาลในกรณีที่
พนักงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารบัการรักษาที่โรงพยาบาลที่ร่วมสัญญาได้  โดย
บรษิัทจะส ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบาลให ้ 

- ดา้นการสื่อสารระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ  บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีช่องทางในการสื่อสารกับ
พนักงานในกรณีที่พนักงานเห็นว่าไม่ไดร้บัความเป็นธรรมมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกตอ้งหรือมี
การละเลยไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคับการท างานหรือสญัญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกนัจดัท าไว ้
ทัง้นีบ้รษิัทฯ ยงัมีนโยบายในการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนดว้ย  

- ดา้นการพัฒนาบุคลากรบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัสนบัสนุนการฝึกอบรมและสมัมนาที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานในแต่
ละหน่วยงานซึ่ ง ถือเป็นส่ วนส าคัญ ในการพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพและความ
เจรญิกา้วหนา้ในอาชีพยิ่งขึน้ 
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5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการผลิตสินค้าและบริการ โดยค านึงถึงมาตรฐานคุณภาพ ความ

ปลอดภยัของผูบ้รโิภครวมถึงมีราคาที่เหมาะสม อีกทัง้บรษิัทฯ มีจิตส านึกรบัผิดชอบต่อสินคา้ โดย
ไม่เอารดัเอาเปรียบและปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมายที่ก าหนดจะมีผลต่อการแข่งขนั
ทางธุรกิจในการคา้เสรีในเวทีโลก และท าใหบ้รษิัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

เพื่อใหแ้น่ใจว่าสินคา้ที่ผลิตจากบริษัทฯ นัน้จะสามารถน าไปใชง้านไดต้ามคณุสมบติัของ
สินคา้แต่ละชนิด และไม่ก่อใหเ้กิดอันตรายใดๆ กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่ นที่จะ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดคณุภาพระดบัโลกต่าง ๆ ดงันี ้

1. มาตรฐานคณุภาพและสิทธิบตัรเก่ียวกบัการจดัการคณุภาพ 
-  มาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบการจดัการคณุภาพ 
-  IATF 16949:2016 ระบบการจดัการคณุภาพ - ยานยนต ์
-  ISO 13485:2016 ระบบการจดัการคณุภาพ – การแพทย ์
-  EN 9100:2018 (AS9100D) ระบบจดัการคณุภาพ - การบิน อวกาศและ 
   การปอ้งกนัทางอากาศยาน 
-  ISO 14001:2015 ระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 
-  ISO 45001:2018 อาชีวอนามยัและระบบการจดัการความปลอดภยั 

2. มาตรฐานคณุภาพและสิทธิบตัรเก่ียวกบัการจดัการคณุภาพส าหรบัการรบัรองผลิตภณัฑ ์
-  สมาคมมาตรฐานมาตรฐาน (CSA) 
-  Underwriters Laboratories Inc. (UL) 
-  รายการ ETL (ETL, KTL) 
-  China Compulsory Certification (CCC)  
-  ATEX Directive 2014/34EU 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการจัดประชุม “Quarterly Management Review” เป็นประจ าทุก             

ไตรมาส  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อชีแ้จงใหผู้บ้ริหารและพนักงานไดร้บัทราบถึงแผนการด าเนินธุรกิจ 
ของบรษิทัฯ และวตัถปุระสงคด์า้นคณุภาพ รวมถึงการด าเนินงานในสว่นงานต่างๆ ในแต่ละไตรมาส   
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6. การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

(Occupational Health & Safety and Environmental Policy) บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั TIS/OHSAS 18001 มาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ ปี 2554 จนถึงปี 
2561 และมีการยกระดับมาตรฐานสู่ ISO 45001 เมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการดา้น
ความปลอดภยัไปพรอ้มกบัการพฒันาธุรกิจ โดยเนน้เรื่องของการป้องกนัการเกิดอบุติัเหตเุป็นหลกั 
เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพนกังาน ผูท้  าสญัญาเป็นคู่คา้ ผูร้บัเหมา ชุมชน และสาธารณะสถานต่าง 
ๆ รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในการประกอบธุรกิจ  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อ
ก าหนดการจดัการดา้นความปลอดภยัดงักลา่วขา้งตน้ โดยมีการควบคมุ ปรบัปรุง และพฒันาการ
จดัการอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความปลอดภัยและจัดสรรสขุอนามัยที่ดีแก่พนกังาน โดยเสริมสรา้ง
การมีส่วนร่วมและความเป็นเจา้ของใหพ้นกังาน เพื่อช่วยลดค่าใชจ้่าย ลดการสญูเสียเวลาท างาน 
ลดการใชท้รพัยากรต่างๆ รวมถึงลดการสญูเสียจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บของพนกังาน. 

บรษิัทฯ มีแนวทางในการสง่เสรมิความปลอดภยั ในการปฏิบติังานของพนกังานและผูร้บัเหมา ดงันี ้
• จดัท านโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม (Occupational Health &   

Safety and Environmental Policy)  
• จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ สภาพแวดลอ้มในการท างาน  
• มีการบรหิารจดัการความปลอดภยัส าหรบัผูร้บัเหมา (Contractor Safety Management)  
• มีการประเมินความเสี่ยงดา้นสขุภาพ (Health Risk Assessment)  
• มีการจดัการสขุอนามยัในโรงงาน (Industrial Hygiene)  
• ตัง้เป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวเชิงกลยุทธ์ในการ ด าเนินงานดา้นอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภยั  
• จดัท าโปรแกรมรายงานและสอบสวนเหตกุารเกือบเกิดอบุติัเหตอุบุติัการณ ์  

  (Near miss Report Program)  
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

ดว้ยเจตนารมณท์ี่มุ่งหวงัจะเป็นส่วนหนึ่งในการน าสงัคมไทยไปสู่สงัคมแห่งการพฒันาที่ยั่งยืน 
เพื่อเสริมสรา้งทัศนคติที่ดี และการยอมรบัในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บริษัทฯ ไดด้  าเนิน
กิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจดัโครงการแว่นตาเพื่อเยาวชนไทย การจดักิจกรรม
บรจิาคโลหิต และกิจกรรมวนัเด็ก โครงการสนบัสนุนดา้นการศึกษา เช่น โครงการทวิภาคี เป็นการ
รว่มมือระหว่างบรษิัทฯ กบัวิทยาลยัเทคนิคที่ตอ้งการจะสง่นกัศึกษามาฝึกงานในบริษัทฯ เป็นเวลา 
1 ปี โครงการรบันักศึกษาฝึกงาน เพื่อใหน้กัศึกษาไดม้ีโอกาสไดเ้รียนรูว้ิธีการท างาน กระบวนการ
ท างาน ไดม้าทดลองปฏิบติังานจริง และจะไดน้ าความรู้ความสามารถไปใชเ้มื่อจบการศึกษาแลว้ 
เป็นตน้ 

 

 
 


