
          

   

 

 
 

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) 

 

 
 

 
หมายเลขเอกสาร: ATP-OV-017.001 แกไ้ขคร้ังท่ี: 2 ผูพ้ิจารณา ทบทวน และสอบทาน: คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ผูอ้นุมตัิ: คณะกรรมการบริษทั 

เร่ิมใชว้นัท่ี: 25 มีนาคม 2558 

 

ฉบบัแกไ้ข 1 เร่ิมใชว้นัท่ี: 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

ฉบบัแกไ้ข 2 เร่ิมใชว้นัท่ี: 22 กุมภาพนัธ์ 2565 

วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 

2562 

 

รายงานการประชุม 1/2558  ภายหลงัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั (25 

มีนาคม 2558) 

ฉบบัแกไ้ข 1: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 

ฉบบัแกไ้ข 2:  

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คร้ังท่ี 1/2565 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 
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จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

 

บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จะด าเนินธุรกิจและดูแลให้ผูบ้ริหารและพนกังานถือปฏิบติัตามจริยธรรม

ธุรกิจท่ีก าหนดขึ้น มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานตามหลกับรรษทัภิบาล โดยยึดถือหลกัความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความเสมอภาค 

และการส่งเสริมการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ โดยยึดถือปฏิบติั ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส โดยยึดมัน่ใน

ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูล้งทุน รวมทั้งสร้างความกา้วหนา้และมีการ

เติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

2. บริษทัฯ จะบริหารงานดว้ยความซ่ือตรง และปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมีต่อคู่สัญญาและขอ้

ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ การบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินอยา่งสม ่าเสมอ 

3. บริษทัฯ จะปรับปรุงการบริหารกระบวนการการปฏิบติังานต่างๆ ให้ดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัให้สูงขึ้น 

4. บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยเขา้ไปมีส่วนร่วมตามสถานภาพ

ของบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ จะเปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของการบริการอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น รวมถึงการเปิดช่องทางการร้องเรียนส าหรับกลุ่ม

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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หลกัในการด าเนินธุรกจิ 

 

1. ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคับ  

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตนให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ินท่ีตั้งท่ี

บริษทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ  

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัฯ  

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งไม่กระท าการใด หรือมีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ สนบัสนุน ร่วมมือ เพื่อหลีกเล่ียง

การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั  

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแล และรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืน

หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั อยา่งเคร่งครัด 

2. ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ  

2.1 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ดว้ยความระมดัระวงั โดยใชอ้ยา่งมีจิตส านึกรับผิดชอบ และใชใ้ห้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ เพื่อวตัถุประสงคท์างการด าเนินธุรกิจเท่านั้น  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาและระมดัระวงัไม่ใหท้รัพยสิ์นใดๆ ของบริษทัฯ เส่ือมค่า เสียหาย หรือ สูญ

หาย  

• ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เม่ือไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อีกตอ่ไป  

2.2 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ: บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบั

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ซ่ึงหมายรวมถึง ช่ือของบริษทัฯ โลโก ้ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรเคร่ืองหมาย การคา้ ความลบั

ทางการคา้ นวตักรรม ขอ้มูลต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก าหนดไวด้งัน้ี  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาในทุกประเทศท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุน 

รวมถึงประกาศ ค าส่ังและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ 

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งดูแลรักษาและปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย สูญหาย และ

ดูแลให้มีการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ  

• ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีรักษาความลบัทางการคา้และขอ้มูลต่างๆ ของบริษทัฯ ให้ไดรั้บความปลอดภยัอยา่งดีท่ีสุด  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีบริษทัฯ จดัให้เพื่อธุรกิจของบริษทัฯ เท่านั้น  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไมเ่ปิดเผยรหสัผา่น (password) ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงระบบขอ้มูลของบริษทัฯ แก่ผูอ่ื้นท่ีไม่ไดมี้

ส่วนเก่ียวขอ้ง  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไมเ่ผยแพร่ คดัลอก หรือน าซอฟตแ์วร์ (Software) ผดิกฎหมายมาใชใ้นบริษทัฯ  
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• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่ใชอ้เีมลหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ในการส่งขอ้ความท่ีหยาบคาย ลามก ก่อกวน 

ข่มขู่ กล่าวร้ายให้กบัผูอ้ืน่ รวมถึงการหลีกเล่ียงเวบ็ไซดท่ี์ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม ตามมาตราท่ีระบุไว้

ใน “พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”  

• ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ หรือ การน า

ผลงานของผูอ้ื่นไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนหรือบริษทัฯ อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายกบับริษทัฯ 

3. การให้ข้อมูลหรือการให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชน  

• การให้ขอ้มูลใดๆ เก่ียวกบับริษทัฯ ตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความถูกตอ้ง เป็นจริงและระมดัระวงั โดยบุคคลท่ีไดรั้บการ

มอบหมายให้กระท าการแทนบริษทัฯ 

• บริษทัฯ มอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูมี้อ านาจในการใหข้อ้มูล หรือให้สัมภาษณ์ต่อ

สาธารณชน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ส่ือมวลชน และบุคคลภายนอก และมีอ านาจในการมอบหมายให้

ผูบ้ริหารท่านอื่นๆ สามารถให้ขอ้มูลไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

4. การรักษาความลับและข้อมูลภายในบริษัทฯ  

• ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในใชโ้อกาสดงักล่าวในการแสวงหาประโยชน์ 

ส่วนตน หรือเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบคุคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขาย 

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

• การไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ รวมถึงการให้ขอ้มูลใดๆ ในช่วง 1 เดือน (หน่ึงเดือน) ของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนจ์ากการใชข้อ้มูล

ภายในของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน และอาจส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ 

• กรรมการและผูบ้ริหารตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทุกท่านรับทราบหนา้ท่ีในการรายงานการ 

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทีไม่เกิน 3 วนั (สามวนั) ท าการหลงัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์อง

บริษทัฯ  

• การไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทัฯ ต่อบคุคลภายนอก แมว่้าจะพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานของบริษทัฯ ไปแลว้ก็ตาม 
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จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัติส าหรับกรรมการ 

 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการฉบบัน้ี จดัท าขึ้นโดยมีจดุประสงคเ์พ่ือให้กรรมการของบริษทัฯ ยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบติัตน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์และหลกัการ รวมถึงมาตรฐานดา้น

จริยธรรม เพื่อประโยชน์ต่อบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ โดยคณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดนโยบายใน

การบริหารองคก์รและวางหลกัการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อให้การด าเนินกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วตัถุประสงคข์อง วิสัยทศัน์และ พนัธกิจ เพื่อให้บริษทัฯ ไดรั้บความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจจากผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และ

สาธารณชนทัว่ไป ส่งผลให้กรรมการของบริษทัฯ ทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตาม ขอ้บญัญติัและเจตนารมณ์ของกฎหมายดว้ยความ

รอบคอบและเอาใจใส่ รวมถึงการปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่พนกังาน  

 

ขอ้พึงปฏิบติัและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

1.  หน้าท่ีต่อบริษัทฯ  

1.1  อุทิศเวลาให้บริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติัภารกิจในฐานะกรรมการบริษทัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ  

1.2  ใชดุ้ลยพินิจท่ีเป็นอิสระในการก ากบัดูแลกิจการ  

1.3  มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นค านึงถึงสิทธิประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ โดยยดึถือหลกัจรรยาบรรณ และปฏิบติั

ตามกฎหมาย  

1.4  สรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีศกัยภาพ สามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

1.5  ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัฯ เพื่อให้การด าเนินกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.6  แจง้ให้บริษทัฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณีท่ีกรรมการไปเป็นกรรมการท่ีปรึกษาในบริษทัฯ องคก์ร หรือ สมาคม

อื่นใด การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทัฯ และการประกอบหนา้ท่ีโดยตรง หรือเขา้ไปเป็นผู ้

ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นในกิจการใดๆ 

ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษทัฯ  

 

2.  หน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้น  

2.1  ก ากบัดูแลเพื่อใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหาร และการจดัการท่ีเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิด

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุน้  

2.2  ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง เป็นความจริง ทนัเวลา  

2.3  ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเสมอภาค และเท่า

เทียมกนั  

2.4  ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯใหค้  าช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและสถานะ ทางการเงินของ

บริษทัฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล  
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2.5  ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูถื้อหุ้น และน าขอ้เสนอแนะท่ีดี

ไปปฏิบติัให้เกิดประโยชนต์่อการด าเนินงาน  

 

3.  หน้าท่ีต่อพนกังาน  

3.1  ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบติัตอ่ผูใ้ดผูห้น่ึงเน่ืองจากความแตกตา่งในเร่ืองเช้ือชาติ 

ศาสนา สัญชาติ เพศ อาย ุพ้ืนฐานการศึกษา หรือความชอบส่วนตวั  

3.2  พึงรับฟังความคดิเห็นหรือขอ้เสนอแนะของพนกังาน และพิจารณาน าไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชนต์อ่บริษทัฯ  

3.3  ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้ม  

 

4.  หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 

4.1  ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  

4.2  ก ากบัดูแลเพ่ือใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว่้า บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อผลกระทบท่ีจะเกิดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ชุมชน สังคม

และส่ิงแวดลอ้ม  

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

1.  เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทกุคร้ัง ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จะแจง้ให้บริษทัฯ ทราบ

ล่วงหนา้  

2.  หาขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ  

3.  ศึกษาถึงขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัฯ  

4.  ใชเ้วลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้ดว้ยความรอบคอบ  

5.  พิจารณาและให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ กรณีท่ีกรรมการท่านใดไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุม กรรมการท่านนั้น

สามารถก าหนดให้มีการบนัทึกความเห็นแยง้ไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

6.  ส่งเสริมให้มีการส่ือสารระหว่างคณะกรรมการและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจไดว่้าการ ปฏิบติังาน

ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นไปอยา่งมีอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และฝ่าย

ตรวจสอบภายใน  

7.  ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง มาตรฐาน

ธุรกิจและจริยธรรม  

8.  ในกรณีมีขอ้สงสัยใดๆ คณะกรรมการสามารถขอขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือค าช้ีแจงจากฝ่ายบริหารหรือท่ีปรึกษาของบริษทัฯ  

9.  ไม่กระท าการใดๆ ท่ีอาจเป็นขอ้ครหาในเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตและเท่ียงธรรม โดยหลีกเล่ียงทั้งโดยตนเอง และ

ครอบครัวในการเรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจของบริษทัฯ  
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จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 

  

1. ข้อพงึปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 

 ผูบ้ริหาร หมายถึง พนกังานท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากผูบ้ริหารจะตอ้งพึงปฏิบติัในจรรยาบรรณทุกๆ ขอ้ในฐานะท่ี

เป็นพนกังานคนหน่ึงของบริษทัฯ แลว้ ผูบ้ริหารตอ้งมีแนวทางปฏิบติัท่ีดี เพื่อเสริมสร้างการเป็นผูบ้ริหารท่ีดีในฐานะผูบ้งัคบับญัชา

ของพนกังาน จะตอ้งเป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัท่ีดีให้แก่พนกังานโดยทัว่ไปดว้ย จึงก าหนดแนวทางปฏิบติั

ส าหรับผูบ้ริหารไว ้ดงัน้ี 

1.1 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

  ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรอบคอบเอาใจใส่ และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ไม่หา

ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้งจากขอ้มูลองคก์รซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัของ

องคก์รต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

1.2 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อพนกังาน 

  ผูบ้ริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่ล าเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพใน

ความก้าวหน้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเร่ือง

จรรยาบรรณท่ีพนกังานตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิการให้พนกังานอยา่งเหมาะสมและปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุจริตใจ 

รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล 

1.3 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อลูกคา้ 

 ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ตามขอ้ปฏิบติัจริยธรรมธุรกิจท่ีกิจการก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

1.4 ผูบ้ริหารต่อคู่คา้ 

 ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และหาก

ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได ้ให้รีบแจง้คู่คา้ทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 

1.5 ผูบ้ริหารต่อคู่แข่งทางการคา้ 

 ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบั

ของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีไม่สุจริต 

1.6 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง

ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนและอาสาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 

2. ข้อพงึปฏิบัติส าหรับพนักงาน 

2.1 พนกังานพึงปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยความอุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ท างานให้ดีย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบริษทัฯ 

2.2 พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัฯ โดยเคร่งครัด 



 

หนา้  7 

 

    คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

2.3 พนกังานพึงให้ความเคารพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาท่ีส่ังการโดยชอบดว้ยนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั 

2.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันและเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ ซ่ึงจะ

น าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษทัฯ 

2.5 พนกังานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั หลีกเล่ียงการน าขอ้มูลหรือเร่ืองราวของผูอ่ื้น ทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากษวิ์จารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนกังานและ

ต่อบริษทัฯ 

2.6 พนกังานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัใดๆ ท่ีอาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในการปฏิบติัหน้าท่ีในภายหน้า หากหลีกเล่ียง

ไม่ได ้ให้แจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

2.7 พนกังานไม่ใชต้  าแหน่งหน้าท่ีหรือประโยชน์จากหนา้ท่ีการงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวกหรือท าธุรกิจ

แข่งขนักบับริษทัฯ 

2.8 พนกังานพึงปฏิบติัต่อลูกคา้ คู่คา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและดว้ยความเสมอภาค 

2.9 พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 

2.10 พนกังานพึงรายงานเร่ืองท่ีไดรั้บทราบให้ผูบ้งัคบับญัชาโดยมิชกัชา้ เม่ือเร่ืองท่ีรับทราบอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงาน

หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ 

2.11 พนกังานพึงรักษา ดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้มีสภาพดี ให้ไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ประหยดั มิ

ให้ส้ินเปลืองสูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

 

การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษทัฯ 

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ และ

ทรัพยสิ์นภายใตก้ารดูแลของบริษทัฯ อยา่งมี ประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  

1) ใชท้รัพยสิ์นในการด าเนินธุรกิจโดยไม่น าทรัพยสิ์นดงักล่าวไปใชเ้พื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือบคุคลภายนอก  

2) ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นมิให้สูญหาย ช ารุด หรือน าไปใชใ้นทางท่ีผดิ เสมือนวิญญูชนพึงรักษา

ทรัพยสิ์นของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  

3) ไม่ใชค้อมพิวเตอร์ท าลาย ละเมิด สอดแนม แกไ้ขแฟ้มขอ้มูลของผูอ้ื่น หรือ สร้างหลกัฐานท่ีเป็นเทจ็ อนัอาจ

ก่อให้เกิดการโจรกรรมขอ้มูลข่าวสาร และจดัให้ มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

สอดคลอ้งตาม มาตรฐานสากล  

4) ใชอ้ีเมลและอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีจดัให้เพื่อธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งระมดัระวงัและไม่น ามาซ่ึงความเส่ือม

เสียช่ือเสียงของบริษทัฯ  

5) เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผูอ้ืน่ใชร้หสัผา่น (Password) ของตนส าหรับเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่างๆ ของ

บริษทัฯ  

6) ไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ไปท าซ ้า ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือ

ประโยชนข์องผูอ้ืน่ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ  
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7) รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิหรืออาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิหรือการ

กระท าท่ีอาจก่อให้เกิดขอ้พิพาทเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ  

8) ดูแลให้มีการจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัของบริษทัฯ ใหค้รบถว้นตามเวลาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ก าหนด และเม่ือพน้ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งเก็บรักษาเอกสารแลว้ พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดูแลให้มีการท าลายดว้ย

วิธีท่ีเหมาะสม  

 

บทก าหนดโทษ 

กรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ให้พิจารณาไปตาม

โครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทัฯ และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ทั้งน้ี ให้แต่ละฝ่ายเป็นผูพิ้จารณาเองในเบ้ืองตน้ 

และสรุปเร่ืองส่งต่อให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง และสายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพื่อตดัสินความผิด ทั้งระบุโทษตามความเหมาะสม

ต่อไป แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยูใ่นวินิจฉยัของตน้

สังกดั ก็ให้น าเร่ืองเขา้สู่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาหาขอ้สรุป และก าหนดโทษต่อไป 

การก าหนดโทษ ดงัน้ี 

1) ตกัเตือนดว้ยวาจา 

2) ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 

3) ตดัค่าจา้ง 

4) พกังาน 

5) เลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

6) ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้ เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจ

เป็นการกระท า ผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนกังานในบริษทัฯ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัฯ รวมทั้งการรับขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ีพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ไดรั้บ

ความเป็นธรรม โดยผา่นช่องทางและกระบวนการท่ีบริษทัฯ ก าหนด บริษทัฯจะรับฟังและด าเนินการกบัทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอ

ภาค โปร่งใสและ เป็นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม ขอ้มูล ของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้

เป็นความลบัของบริษทัฯ มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ดงัน้ี 
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1) ผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัหรือความ

เสียหาย  

2) บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และค านึงถึงความปลอดภยัของผูร้้องเรียน โดยก าหนดมาตรการ

คุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน รวมถึง ผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง จะไดรั้บความคุม้ครองจากการ 

ปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้ขอ้ร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบติังาน เปล่ียนต าแหน่งงาน 

เลิกจา้ง เป็นตน้ 
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จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัติส าหรับนักลงทุนสัมพนัธ์ 

 

นกัลงทุนสัมพนัธ์เป็นตวัแทนในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายบคุคล บริษทัหลกัทรัยพ ์

ผูส่ื้อข่าว และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ผา่นช่องทางและวิธีการท่ีหลากหลาย ซ่ึงการให้ขอ้มูลหรือการ

เปิดเผยขอ้มูลจะตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ ครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัการณ์ เป็นขอ้เทจ็จริงทั้งเชิงบวกและลบ โดยการเปิดเผยขอ้มูลตอ้ง

ด าเนินการอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม และสอดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น นกัลงทนุสัมพนัธ์จึงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยึดจรรยาบรรณนกัลงทุน

สัมพนัธ์ ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม และมีความรับผิดชอบ 

2. เปิดเผยขอ้มูล ข่าวสารท่ีจ าเป็นอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัเวลา และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยละเวน้การใชถ้อ้ยค า หรือ

รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ท่ีอาจท าให้เกิดความเขา้ใจผิดต่อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

3. เปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทกุกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้

4. ห้ามน าเสนอขอ้มูลท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ หรืออาจจะกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน หรือกระทบสิทธิ

ประโยชนข์องผูถื้อหุ้น ก่อนการเผยแพร่อยา่งเป็นทางการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. ห้ามเปิดเผยขอ้มูลท่ียงัไม่มีผลสรุป หรืออยูร่ะหว่างการเจรจา ซ่ึงมีความไม่แน่นอน หรือการคาดคะเนเกินจริง 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นท่ีตั้ง 

7. สร้างความเช่ือมัน่ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ และทศันคติท่ีดีของบริษทัฯ ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์อนัดีแก่ทุกฝ่าย 

8. รักษาความลบัของบริษทัฯ และหลีกเล่ียงการกระท าการหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

ตนเองโดยอาศยัขอ้มูลภายในบริษทัฯ 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี มีความเป็นมืออาชีพ และหมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ

ในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

10. ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดันกัลงทุนหรือนกัวิเคราะห์ในช่วงใกลป้ระกาศงบการเงินแนวปฏิบติัในการซ้ือขายหุ้นท่ี

บริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

11. ไม่ซ้ือ/ขายหุ้นของบริษทัฯ ในช่วงก่อนและหลงัวนัประกาศผลประกอบการ 

12. ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้ก าหนด ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหน่วยงานก ากบัดูแล 

 

 

  



 

หนา้  11 

 

    คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

 

 บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัอยา่งย่ิงต่อการก ากบัดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งเคร่งครัดใน

การปฏิบติัหน้าท่ีตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ บริษทัฯ จึงไดก้ าหนด

นโยบายในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อเนน้ถึงบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัให้สอดคลอ้งกบัหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดี ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน (เจ็ดคน) และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ โดยมี

กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (หน่ึงในสาม) และไม่น้อยกว่า 3 คน (สามคน) คุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไป

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

3. คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการคนหน่ึงจากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นประธานกรรมการ 

4. คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเป็น

กรรมการหรือไม่ก็ได ้

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ี

จะไดรั้บการไวว้างใจในการบริหารกิจการท่ีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

2. มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ และสามารถอุทิศ

เวลาไดอ้ย่างเต็มท่ีในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ ซ่ึงจะพิจารณาโดยไม่จ ากดัเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อายุและ

ความสามารถเฉพาะดา้นอื่นๆ 

3. มีภาวะผูน้ า และสามารถควบคุมการด าเนินการของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตยสุ์จริต และระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของผูถื้อหุ้น 

2. มีหน้าท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษทัฯ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีปนระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด

ให้แก่ผูถื้อหุ้น และการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  
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3. รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั

ต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

4. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษทัฯ ท่ีตน

เป็นกรรมการอยา่งแทจ้ริง 

5. ประเมินการปฏิบติังานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง ตามท่ีกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนน าเสนอ เพื่อน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติั 

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารโดยให้มีความตั้งใจและระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 

7. ก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และวดัผลได ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย

ในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได ้สมเหตุสมผล 

8. ก ากบัดูแลให้มีการด าเนินธุรกิจ และปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม 

9. ก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

10. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบริหารการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรายการอื่นใดท่ีกฎหมายก าหนด 

11. ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทัฯให้คณะ

หรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัท าเป็นคู่มืออ านาจการด าเนินการ และ

ก าหนดให้มีการทบทวนให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

12. จดัให้มีระบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลจดัให้มีกระบวนการในการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

13. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการ

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี

ไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเร่ืองส าคญัต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจด

ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

15. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

16. คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองและประเมินผลปฏิบติังานโดยรวม 

 

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการด ารงต าแหน่ง 

การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัให้กระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ให้กระท าตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง) 
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2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิ้ธีออกเสียงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายๆ คน 

ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงท่ีมี ทั้งหมดจะ

แบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ดงันั้น ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้ง

กรรมการเพื่อให้ผูใ้ดมากน้อยตามมาตรา 70 วรรคหน่ึงแห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนได ้(ลงคะแนนแบบ NON-

CUMULATIVE เท่านั้น) 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานท่ีประชุม

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. ให้คณะกรรมการบริษทัมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้น้ี 

 จะเลือกตั้งให้เขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้นอกจากพน้ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งอีกเม่ือ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก 

▪ ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 

▪ ท่ีประชุมมีมติให้ออก 

▪ ศาลมีค าส่ังให้ออก 

5. เม่ือกรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกของตนให้ท่ีนายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งนอ้ยทกุ 3 เดือน (สาม

เดือน) ในการประชุมกรรมการตอ้งแสดงความเห็นและใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้ประชุมทุกคร้ัง 

นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซ่ึงตอ้งแจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ บริษทัฯ ตอ้งรายงานจ านวน

คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ังเพ่ือให้

คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหนา้ เลขานุการคณะกรรมการตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุก

ท่านเพื่อให้ทราบถึงวนัเวลาสถานท่ีและวาระการประชุม โดยจดัส่งเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั (เจด็วนั) และเป็น 

ผูร้วบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื่อจดัส่งให้คณะกรรมการล่วงหนา้ และเอกสาร

ดงักล่าวตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอตอ่การตดัสินใจ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการ

คณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเดน็ในการประชุม เพ่ือจดัท าเป็นรายงานการประชุม ซ่ึงตอ้งมีเน้ือหาสาระ

ครบถว้น และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วนั (สิบส่ีวนั) นบัตั้งแต่วนัประชุมเสร็จส้ินเพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการ 

ลงนามและตอ้งจดัให้มีระบบจดัเก็บท่ีดี สะดวกต่อการคน้หาและรักษาความลบัไดดี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

3. การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นส าคญั ในกรณีท่ีคะแนน

เสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด อยา่งไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการ

บริษทัคนอื่นๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยให้ระบุไวใ้นรายงานการประชุม 
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ค่าตอบแทน  

กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนดและเสนอขออนุมติัจาก

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นสามญัประจ าปี โดยโครงสร้างและองคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะตอ้งเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด้  หรือ

เทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั  

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  

คณะกรรมการกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง ปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงไดพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินกิจการของบริษทัฯ สอบทานประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในเพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

สอดคลอ้งตามระเบียบการปฏิบติังานท่ีดี การบริหารกิจการด าเนินไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษทัฯ มีความน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กก าหนดท่ี

เก่ียวขอ้ง สร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือแก่ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียว่า ไดมี้การตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอย่าง

รอบคอบ มีความยุติธรรมโปร่งใส และมีการด าเนินธุรกิจตามหลักการการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ บริษัทจึง

เห็นสมควรก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบไวด้งัต่อไปน้ี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน (สามคน) 

2. กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน 

(หน่ึงคน) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงิน 

3. ให้คณะกรรมการของบริษทัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงาน

ตรวจสอบภายใน หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษทัฯ มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หน่ึง) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี นบัรวมถึงการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี) ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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 ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ

เสนอเป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจ

ควบคุมบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ

หุ้นท่ีมีนยัหรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี) 

ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจ

ควบคุมบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะพน้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี (สองปี) ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง

ไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาท (สองลา้นบาท) ต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุมม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทาง

วิชาชีพนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี (สองปี) ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หน่ึง) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินงาน 

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุม

บริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ให้มีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั ให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และน าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ข

ระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และ

ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งป

ประเทศไทย นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในเร่ืองดงักล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งน้ี 

เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

7. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง (ส่ีคร้ัง) 

9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  
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(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของ

บริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

11. ให้มีอ านาจว่าจา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัฯ มาให้ความเห็นหรือให้ค  าปรึกษากรณีจ าเป็น 

12. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง

ปัญหา, อุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

13. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามค าส่ังของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยตรงต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบุคคลทัว่ไป 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี)  และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่ง

ตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จาก

ต าแหน่งเม่ือ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก 

▪ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

▪ พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยควรแจง้เป็นหนงัสือ

ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 1 เดือน (หน่ึงเดือน) พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั โดยบริษทัฯ จะแจง้เร่ือง

การลาออกพร้อมส าเนาหนงัสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จาก

ต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปก่อน

จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 
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3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทัฯ

แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน  90 วนั (เก้าสิบวนั) เพื่อให้กรรมการ

ตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่ง

ไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 

การประชุม 

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน และเร่ืองอื่นๆ อย่าง

นอ้ยปีละ 4 คร้ัง (ส่ีคร้ัง) โดยก าหนดให้เรียกประชุมหรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อพิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร 

2. กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

3. การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นส าคญั กรณีท่ีคะแนน

เสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการ

ตรวจสอบคนอื่นๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยให้น าเสนอเป็นความเห็นแยง้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไปทราบ

ทุกคร้ัง 

5. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

(1) รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้ก าหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อฐานะทาง

การเงินและผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ

ด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าว

โดยตรงต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้
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การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการรบริษทัถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมน าส่งแบบแจง้รายช่ือ

และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2 น าส่งหนงัสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบพร้อมรายงานมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 3 วนั (สามวนั) นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งกรรมการ

ตรวจสอบ 

2. การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.2 น าส่งหนังสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบส าหรับกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่

พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงการเปล่ียนแปลงหหน้าท่ีและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนั (สามวนั) นบัแต่วนัท่ีมี

มติของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

ค่าตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนดและเสนอขออนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี โดยโครงสร้างและองคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะตอ้งเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีความ

รับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด้ หรือ

เทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั  

 

การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการประเมินผลการปฎิบติังานของตนเองและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่อทราบปีละ  1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายจึง

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นโดยให้มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการประกอบดว้ย ผูมี้ความเขา้ใจ

ในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ จ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน(สามท่าน) และตอ้งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 

ท่าน (หน่ึงท่าน) 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั  

3. ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานกรรมการบริษทั 

4. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยอาจเป็นหัวหนา้

สายงานสนบัสนุนธุรกิจ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. มีความรู้ความช านาญ และความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงของกิจการ  

2. กรรมการบริหารความเส่ียงสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียงให้

บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

2. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายทาง

ธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และให้ขอ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการ

ก าหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองคก์รให้มีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเน่ือง 

4. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง (สองคร้ัง) 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียงและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงปฏิบติังานภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามค าส่ังของคณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยตรงต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบุคคล

ทัว่ไป 

2. ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี)  และตามวาระการด ารงต าแหน่งของ

การเป็นกรรมการ ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก นอกจากการพน้

ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก 

▪ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

▪ พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั

แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจ านวนครบถว้น

ตามท่ีไดก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ี

เหลืออยูข่องกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีตนเขา้มาแทน 

  

การประชุม 

1. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง (สองคร้ัง) และกรรมการบริหารความเส่ียง

อาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร หรือเม่ือมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเส่ียง หรือประธานกรรมการ

บริษทัให้พิจารณาประเด็นปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งหารือร่วมกนัโดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของ

บริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารขอ้มูลท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็น 

2. ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้ ให้ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมอบหมายกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือกรรมการในท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคน

หน่ึงให้ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมแทน  

3. ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถมาประชุมได ้ให้กรรมการแจง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยวาจาหรือ

อาจส่งหนงัสือลาประชุม  

4. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

5. มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑใ์นการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ ทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 

1 เสียง (หน่ึงเสียง) และให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้  ประธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพ่ิมอีก 1 เสียง (หน่ึงเสียง) เพ่ือเป็นการช้ีขาด ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่มีสิทธิออกเสียง  
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6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการ  เตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม ไดแ้ก่ การ

จดัเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร  ประกอบการประชุม รวมถึงการจดัส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการ

ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทกุท่าน ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั (สาม

วนั) ก่อนการ ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัฯ จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธี

อื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานการประชุมส่งให้กับ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกท่านภายใน 14 วนั (สิบส่ีวนั) ภายหลงัการประชุมเสร็จส้ิน  

7. การลงมติของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหน่ึงว่าได้

มีการประชุมลงมติแลว้เม่ือกรรมการบริหารความเส่ียงทุกคนไดล้งลายมือช่ือรับรองไวใ้นมตินั้นๆ 

 

ค่าตอบแทน  

กรรมการบริหารความเส่ียงไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนดและเสนอขอ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะต้องเหมาะสมกบั

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บมอบหมายและอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพ

ไวไ้ด ้หรือเทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั  

 

การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียมีหน้าท่ีในการประเมินผลการปฎิบติังานของตนเองและรายงานผลต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อทราบปีละ  1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 

 

การรายงาน 

ให้ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทัรับทราบผลการ

บริหารความเส่ียง หรือส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขอย่างมีนยัส าคญัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกคร้ัง เพ่ือ

ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ รวมถึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์รในอนาคต 
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กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายจึง

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อดูแลรับผิดชอบการพิจารณาหลกัเกณฑ์ และกระบวนการสรร

หาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการ

สรรหาท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละพิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของ

องคก์ร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก่อนท่ีจะน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั  

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน (สามคน) โดย

กรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

2. คณกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั 

3. กรรมการอิสระด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. มีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัและดูแลกิจการ- 

ท่ีดี  

3. เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนและสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. การปฏิบติังานดา้นการสรรหา 

1.1 คดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทัฯ หรือกรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ รวมถึงในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ว่างลง โดยใชนิ้ยามและคุณสมบติัของ

กรรมการเป็นเกณฑ ์ในการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผู ้

แต่งตั้งกรรมการ 

1.2 พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ 

โดยค านึงถึงคุณสมบติัของคณะกรรมการท่ีตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้น

ต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั 

1.3 พิจารณาสรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือ มีต าแหน่ง

ว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 
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1.4 วางแผนและด าเนินการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง*และต าแหน่งรองผูบ้ริหารระดบัสูง**ท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ รวมถึงตอ้งมีทกัษะความเป็นผูน้ าอยา่งเพียงพอ 
หมายเหตุ: *ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  

 **รองผู้บริหารระดับสูง หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

1.5 ปฏิบติัการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

1.6 ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพื่อพิจารณา

อนุมติั 

 

2. การปฏิบัติงานด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

2.1 จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย และทบทวน

ความเหมาะสมของหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนในปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ของบริษทัฯ ตลอดจนมีความสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

2.2 ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบคุคล โดย

การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัให้พจิารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน 

และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยกนั และประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัโดยค านึงถึงปัจจยั 3 ประการ ดงัน้ี 

• แนวปฏิบติัท่ีบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัใชใ้นการจ่ายค่าตอบแทน 

• ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษทัฯ 

• ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ 

2.3 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อืน่ๆ ของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง*และต าแหน่งรอง

ผูบ้ริหารระดบัสูง**ตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ: *ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  

 **รองผู้บริหารระดับสูง หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

2.4 เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจดัท ารายงานการ

ก าหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเททศไทย

ไวใ้นรายงานประจ าปี 

2.5 จดัท ารายงานก ากบัดูแลกิจการ/ ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต่อ

คณะกรรมการบริษทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

2.6 ปฏิบัติการอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและ

หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 
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การแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และวาระการด ารงต าแหน่ง 

ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) และตามวาระการด ารง

ต าแหน่งของการเป็นกรรมการ ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก นอกจากการพน้

ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก  

▪ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

▪ พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวนครบถว้นตามท่ีไดก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีตนเขา้มาแทน 

 

การประชุม 

1. ก าหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง (สองคร้ัง) และอาจเรียก

ประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร หรือเม่ือมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้พิจารณาประเด็นปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งหารือร่วมกนั  

2. ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได ้ให้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมอบหมายกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือกรรมการในท่ีประชุม

เลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงให้ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมแทน  

3. ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถมาประชุมได ้ให้กรรมการแจง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

โดยวาจาหรืออาจส่งหนงัสือลาประชุม  

4. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

5. มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑใ์นการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ ทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 

1 เสียง (หน่ึงเสียง) และให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้  ประธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพ่ิมอีก 1 เสียง (หน่ึงเสียง) เพ่ือเป็นการช้ีขาด ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่มีสิทธิ

ออกเสียง  

6. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม 

ไดแ้ก่ การจดัเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ประกอบการประชุม รวมถึงการจดัส่งหนังสือเชิญประชุม 

วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทกุท่าน ล่วงหนา้

ไม่น้อยกว่า 3 วนั (สามวนั) ก่อนการ ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัฯ จะแจง้
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การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้และมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการจดัท ารายงานการ

ประชุมส่งให้กบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุกท่านภายใน 14 วนั (สิบส่ีวนั) ภายหลงัการประชุม

เสร็จส้ิน  

7. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์

เสมือนหน่ึงว่าไดมี้การประชุมลงมติแลว้เม่ือกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุกคนไดล้งลายมือช่ือรับรองไว้

ในมตินั้นๆ 

 

ค่าตอบแทน  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนดและ

เสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี โดยโครงสร้างและองคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะตอ้งเหมาะสม

กับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมี

คุณภาพไวไ้ด ้หรือเทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั  

 

การประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการประเมินผลการปฎิบติังานของตนเองและรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบปีละ  1 คร้ัง  (หน่ึงคร้ัง) 

 

การรายงาน 

 ให้ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีรายงานผลการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผลการ

ประชุมหรือรายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษทัควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 
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กฎบัตรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

 

คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อ

สาธารณชน ตลอดจนเพื่อให้บริษทัฯ มีการบริหารจดัการให้องคก์รเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดอ้ย่าง

ย ัง่ยืน คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งให้มีการจดัท ากฎบตัรคณะกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการขึ้น เพ่ือสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไป  ตาม

มาตรฐานสากล 

องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. คณะกรรมการก ากบัดูแลก ากบัดูแลกิจการ ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน (สามคน)  

2. คณะกรรมการก ากบัดูแลก ากบัดูแลกิจการไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั 

3. กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลก ากบัดูแลกิจการ 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. มีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระตามหลกัการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดี  

3. เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการก ากบัดูแล

กิจการและสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

นโยบายความยัง่ยืนให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานภาครัฐและขององคก์รท่ีท าหน้าท่ี

ก ากบัดูแลบริษทั เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

พร้อมน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและอนุมติั  

2. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการวางแผน

พฒันาอยา่งย ัง่ยืน  

3. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ แนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและการจดัการความ

ยัง่ยืนต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษา ตลอดจนเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การก ากบัดูแลกิจการและแนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและการจดัการความยัง่ยืน 

4. ก ากับดูแลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

นโยบายความยัง่ยืน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและนโยบายความ

ยัง่ยืนร่วมกบักรรมการและฝ่ายจดัการ และให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวของกบัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว  
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5. ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

นโยบายความยัง่ยืน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 

 โดยอา้งอิงกบัแนวปฏิบติัสากล กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานภาครัฐและองคก์รท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแล

บริษทั เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั้ง

น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและอนุมติัการปรับปรุง  

6. ประสานงานกบัคณะกรรมการชุดย่อย และคณะท างานต่างๆ ในการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ 

การต่อตา้นการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการความยัง่ยืน และให้ค  าแนะน าตามความ

จ าเป็น 

7. ส่งเสริมให้บริษทัฯ มีการส่ือสารให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดับและผูท่ี้เก่ียวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึง

นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการ  ท างาน นโยบายต่อตา้นการ

คอร์รัปชัน่ นโยบายความยัง่ยืนและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง 

8. ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ตลอดจนแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต 

9. ให้ความเห็นชอบรายงานความยัง่ยืนก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน  

10. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและมอบหมายให้ด าเนินการ 

 

การแต่งตั้งกรรมการก ากับดูแลกิจการและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1. ให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) และตามวาระการด ารงต าแหน่งของ

การเป็นกรรมการ ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้กตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการก ากบัดูแลกิจการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก  

▪ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

▪ พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

2. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั

แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีจ านวน

ครบถว้นตามท่ีไดก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะอยู่ในต าแหน่งได้

เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีตนเขา้มาแทน 
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การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) และอาจเรียกประชุมเพ่ิมเติม

ตามท่ีเห็นสมควร หรือเม่ือมีการร้องขอจากกรรมการก ากับดูแลกิจการหรือประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการให้

พิจารณาประเด็นปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งหารือร่วมกนั  

2. ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้ ให้ประธาน

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมอบหมายกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือกรรมการในท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคน

หน่ึงให้ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมแทน  

3. ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถมาประชุมได ้ให้กรรมการแจง้เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ โดยวาจาหรือ

อาจส่งหนงัสือลาประชุม  

4. กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น  

5. มติท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑใ์นการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ ทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 

1 เสียง (หน่ึงเสียง) และให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้  ประธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพ่ิมอีก 1 เสียง (หน่ึงเสียง) เพ่ือเป็นการช้ีขาด เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง  

6. เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม ไดแ้ก่ การ

จดัเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร  ประกอบการประชุม รวมถึงการจดัส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการ

ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบัคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทุกท่าน ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั (สาม

วนั) ก่อนการ ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัฯ จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอืน่

และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้และมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการจดัท ารายงานการประชุมส่งให้กบัคณะกรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการทุกท่านภายใน 14 วนั (สิบส่ีวนั) ภายหลงัการประชุมเสร็จส้ิน  

7. การลงมติของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ อาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหน่ึงว่าได้

มีการประชุมลงมติแลว้เม่ือกรรมการก ากบัดูแลกิจการทุกคนไดล้งลายมือช่ือรับรองไวใ้นมตินั้นๆ 

 

ค่าตอบแทน  

กรรมการก ากบัดูแลกิจการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนด และเสนอ

ขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนท่ีก าหนดจะต้อง

เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บมอบหมายและอยูใ่นระดบัที่สามารถจูงใจ และรักษา

กรรมการท่ีมีคุณภาพไวไ้ด ้หรือเทียบเคียงไดใ้นอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนั  

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีหนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบติังาน ตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่อทราบปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) 
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การรายงาน  

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการให้คณะกรรมการ

บริษทัรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (หน่ึงคร้ัง) และจดัท ารายงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเพื่อเปิดเผยไวใ้น  รายงาน

ประจ าปีของบริษทัฯ และลงนามโดยประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการของบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายจึง

ไดพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นโดยให้มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

2. ประกอบด้วยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารงานและพนักงานในระดบับริหารรวมกันไม่น้อยกว่า  3 คน (สามคน) 

ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมการบริษทัจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร  

4. ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกนักบัผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการ  

5. ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1. เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

2. มีคุณสมบติัและไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่า ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมท้งัตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความ

ไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชน เป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยประกาศก าหนด 

3. เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มี

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทัฯ รวมถึงการขยายกิจการ 

การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหาร

เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. การด าเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

กรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากจากท่ีประชุม และคะแนนเสียง

ดงักล่าวท่ีนบัไดอ้ยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

3. พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ 

4. พิจารณาการท าสัญญาต่างๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษทัฯ ตามอ านาจในคู่มืออ านาจการด าเนินการ 

5. รับผิดชอบให้มีขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ ของบริษทัฯ อย่างเพียงพอ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั ผู ้

ถือหุ้น รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและโปร่งใส 
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6. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลและ/หรือ เงินปันผลประจ าปีต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

7. พิจารณาการด าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลือกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

8. พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทท่ีจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่เป็นงานท่ีอยู่ภายใตอ้ านาจ

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นของบริษทัฯ ท่ีจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองเพ่ือ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

9. ด าเนนการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทัหรือตามท่ี

ไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 

10. การด าเนินการน าเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริหารในเร่ืองใดๆ ซ่ึงได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมติัจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร จะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารไม่สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมี 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 

การแต่งตั้งกรรมการบริหารและวาระการด ารงต าแหน่ง 

1. คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (สามปี) ซ่ึงมีวาระการด ารง

ต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ ซ่ึงเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้

อีก นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

▪ ตาย 

▪ ลาออก  

▪ ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย-์ 

แห่งประเทศไทย 

▪ พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

2. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษทัฯ  

3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีจ านวนครบถว้นตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น

ระเบียบข้อบังคับน้ี โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการบริหารจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ

กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีตนเขา้มาแทน 
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การประชุม 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจดัให้มีหรือเรียกประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยให้ประธานกรรมการบริหารหรือ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารในฐานะท่ีเป็นผูไ้ด้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารเป็นผูเ้รียกประชุม

คณะกรรมการบริหาร หรือมีการร้องขอจากผูบ้ริหารระดบัสูง หรือประธานกรรมการบริษทัเม่ือมีระเบียบวาระจ าเป็นท่ี

ตอ้งหารือร่วมกนั 

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการบริหารล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่า 3 วนั 

(สามวนั) ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน โดยหนังสือเชิญประชุมตอ้งระบุวนั เวลา สถานท่ี และวาระการ

ประชุม 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน กรรมการบริหาร

ทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้

กรรมการบริหารซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

4. กรรมการบริหาร ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

5. การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นส าคญั กรณีท่ีคะแนน

เสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

6. ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 

การรายงาน 

1. ให้ประธานกรรมการบริหารมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการ

บริษทัควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป  

2. ประธานกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาให้ผูถื้อหุ้นรับทราบในรายงานประจ าปี 

3. เลขานุการคณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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กฎบัตรของกรรมการผู้จัดการ 

 

การสรรหากรรมการผู้จัดการ 

“กรรมการผูจ้ ัดการ” แต่งตั้งมาจากการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาฯ 

ด าเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง 

 

คุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1 มีสัญชาติไทย 

1.2 สามารถท างานให้แก่บริษทัฯ ไดเ้ตม็เวลา 

1.3 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

1.4 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 

1.5 ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะไดรั้บโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เวน้แต่ เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพน้โทษหรือพน้ระยะเวลาการรอการลงโทษ 

1.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการบริหารองคก์ร 

2.2 มีวิสัยทศัน์การบริหารจดัการในกิจการดา้นการขนส่ง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการดา้นการขนส่ง 

2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า และมนุษยสัมพนัธ์ดี  

2.4 สามารถติดต่อประสานงานไดดี้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

2.5 มีความรู้และความช านาญในการบริหารองคก์รให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและบริการท่ีดี 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ควบคุมการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงานและบริหารงานประจ าวนัของบริษทัฯ 

2. ตดัสินในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัฯ ก าหนดภารกิจวตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษทัฯ รวมถึงการควบคุมการ

บริหารงานในสายงานต่างๆ 

3. เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ ส่ังการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าส่ัง หนงัสือแจง้ใดๆ 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

4. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ยบุคคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

และให้มีอ านาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดบัต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจการ

ด าเนินการ 
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5. มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ 

6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษทั 

7. ด าเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งตน้จะไม่รวมถึงอ านาจ และ/

หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือผูรั้บมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับริษทัฯ ซ่ึงเป็นการอนุมัติ

รายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการ

ดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 

ค่าตอบแทน  

ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการให้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน โดยนโยบายของบริษทัฯ ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการทั้งในระยะส้ันและระยะยาวประกอบดว้ย

เงินเดือนและโบนสัประจ าปี รวมทั้งค่าตอบแทนอ่ืนใด ให้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานเป็น

ส าคญั 
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กฎบัตรของเลขานุการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั จึงได้

พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษทัขึ้นเพ่ือท าหน้าท่ีช่วยสนับสนุนกิจกรรมาดา้นต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั และเพื่อช่วยให้

คณะกรรมการบริษทัและบริษทัฯ เอง สามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งปรเทศไทย คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรก าหนดกฎบตัรของ

เลขานุการบริษทัไวด้งัต่อไปน้ี 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มความสามารถ ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับเลขานุการ

คณะกรรมการบริษทัก็ได ้

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดก้ าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าหรับเลขานุการบริษทั

ไวโ้ดยเฉพาะ ดงัน้ี  

1. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารในขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ี

บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม รวมถึงดูแลให้การด าเนินกิจการของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งราบร่ืน และมี

ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. รับผิดชอบในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ 

3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปน้ี 

▪ ทะเบียนกรรมการ 

▪ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

▪ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

5. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทัฯ หนงัสือนดัประชุม ผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุม

คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั้งจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้

เสียให้ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั (เจด็วนั) ท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯไดรั้บ

รายงานนั้น 
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7. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

หลักในการปฏบิัติงานของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุ้นโดย 

1. การตดัสินใจตอ้งกระท าบนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตว่าเพียงพอ 

2. การตดัสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 

3. กระท าการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญั 

4. กระท าการท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของ 

บริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

5. ไม่หาประโยชนจ์ากการใชข้อ้มูลของบริษทัฯ ท่ีล่วงรู้มา เวน้แตเ่ป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้หรือใชท้รัพยสิ์น

หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

6. ไม่เขา้ท าขอ้ตกลงหรือสัญญาใดๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนกบับริษทัฯ หรือพนกังาน หรือลูกคา้

ของบริษทัฯ ทั้งยงัเป็นการขดัต่อการปฏิบติัต่องานในหนา้ท่ีของตน 

 

กรณีท่ีเลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

แนวทางการปฏิบติัในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนั (เกา้สิบวนั) นบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิม

พน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

2. ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการท่านหน่ึงท่านใด ปฏิบติัหน้าท่ีแทนในช่วงเวลาท่ีเลขานุการ

บริษทัพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

3. ประธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทัต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนั (สิบส่ีวนั) 

นบัแต่วนัท่ีจดัให้มีผูรั้บผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว 

4. ด าเนินการแจง้ให้ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งปประเทศไทยทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตาม ขอ้ 

1. และ 2. 
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นโยบายการพฒันาองค์ความรู้แก่กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีในการก ากบั ดูแล และ

จดัท าแผนพฒันากรรมการทุกชุดตาม Skill Matrix เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงเลขานุการบริษทัเขา้ร่วมพฒันา

ทกัษะ ความรู้ ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมุ่งเนน้ให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ

บรรลุตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ทั้งน้ี ไดก้ าหนดแผนพฒันาไว ้

แนวทางปฏิบัต ิ

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยควรเขา้ร่วมอบรม / สัมมนา หลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ี ทั้งทางดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนด ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย หรือสถาบนัอื่นใดในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ  

 

กรรมการใหม่ 

กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งใหมจ่ะไดรั้บการปฐมนิเทศตามแผนพฒันากรรมการ เพื่อรับทราบขอ้มลูท่ีส าคญัเก่ียวกบัการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ การปฏิบติัหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธ

กิจ ค่านิยมองคก์ร ตลอดจนการให้ค  าแนะน าทางดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ขอ้ก าหนด พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง 

เง่ือนไขต่างๆ ของการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงขอ้บงัคบับริษทัฯจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเพียงพอก่อนการปฏิบติัหนา้ท่ีตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการใหม่เขา้รับการอบรม สัมมนาในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย )IOD) โดยเฉพาะหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รวมถึงส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และเพ่ิมทกัษะ

อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่ บริษทัฯ จะจดัให้มีการปฐมนิเทศ

กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้กรรมการท่ีเขา้มาใหม่ไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงประวติั

ความเป็นมา โครงสร้างธุรกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจน

ขอบเขตหนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  โดยให้เลขานุการบริษทัน าเสนอเอกสารและ
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ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ขอ้บงัคบับริษทัฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผลการด าเนินงาน กฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และหลกัสูตร

การอบรมกรรมการ รวมทั้งให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายงานประจ าปี เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ

และการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งเป็นคร้ังแรก 

 

การพฒันากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร เป็นตน้ ไดเ้ขา้รับการอบรมสัมมนาในหลกัสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัขึ้นโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมบริษทัฯจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย หรือองคก์รอิสระต่างๆ อย่าง

สม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบติังาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 
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นโยบายด้านแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 
 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการคดัเลือกบุคลากรเพื่อสืบทอดต าแหน่งงานทุกระดบัท่ีส าคญัอยา่งโปร่งใส และเป็นธรรม

เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะมีความต่อเน่ืองในการบริหาร สามารถรองรับการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกคา้

ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผูก้  ากบัดูแลและผลกัดนัให้มีการจดัท าและทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่งงาน

ในต าแหน่งคณะกรรมการ และต าแหน่งงานท่ีเป็นต าแหน่งงานหลกั )Key Jobs) ซ่ึงมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

อนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสูงสุดหรือกรรมการผูจ้ดัการ ต าแหน่งท่ีมีความส าคญัในโครงสร้างการบริหารจดัการ ต าแหน่งงานท่ีมีทกัษะ

เฉพาะดา้นมีความช านาญเชิงลึกและยากแก่การทดแทน 

แนวทางปฏิบติั 

1. ประเมินจากสถานการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

2. ความพร้อมของบคุลากรตามกลยทุธ์ของบริษทัฯ ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

3. วางแผนในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ รวมถึง

ตอ้งมีทกัษะความเป็นผูน้ าอยา่งเพียงพอ 

4. เตรียมความพร้อมและพฒันาในทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นไปตามแผนการพฒันาบคุลากร (ศกัยภาพ) ตามต าแหน่ง 

5. ประเมินผลศกัยภาพตามก าหนดเวลาว่าสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดจ้ริงตามท่ีคาดหวงั น าไปสู่การขบัเคล่ือนองคก์รให้บรรลุ

ตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีตั้งไว ้

6. น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั เห็นชอบ และ/หรือรับทราบต่อไป รวมถึงรายงานผลการด าเนินการให้

คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 

หลักการปฏิบตัิเม่ือต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่างลง 

เม่ือต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการว่างลง หรือผูอ้ยูใ่นต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้บริษทัฯ จะมีระบบ

ให้ผูบ้ริหารระดบัใกลเ้คียง หรือระดบัรองเป็นผูรั้กษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะตาม

หลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด และตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเหมาะสมกบัวฒันธรรม

องคก์ร โดยผูท่ี้มีคุณสมบติัดงักล่าวผา่นการสรรหาและผา่นการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  เพื่อน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งแทนต่อไป 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการ ดังนี ้

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี มีความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการบริหารองคก์ร 

2) มีวิสัยทศัน์การบริหารจดัการในกิจการดา้นการขนส่ง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการดา้นการขนส่ง 

3) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีบุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า และมนุษยสั์มพนัธ์ดี  

4) สามารถติดต่อประสานงานไดดี้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

5) มีความรู้และความช านาญในการบริหารองคก์รให้สามารถตอบสนองความตอ้งการและบริการท่ีดี 
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การประเมินผลปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประเมินงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจ าทกุ

ปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวล

ขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัในระหว่างปี

ท่ีผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษทัสรุป และน าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อสามารถน ามาแกไ้ข

และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 2 ส่วน 

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ) 

1.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1.2 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 

1.3 การประชุมคณะกรรมการ 

1.4 การท าหหนา้ท่ีของกรรมการ 

1.5 ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

1.6 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ 

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) 

2.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2.2 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 

2.3 การประชุมของคณะกรรมการ 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งน้ี ให้รายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบติังานในหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน 

ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีท่ีผา่นมา เพื่อสามารถ

น ามาแกไ้ขและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ จดัท าขึ้นตามขอบเขต

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในส่วนแบบประเมินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบนั้น ไดมี้การประเมินแนวทางปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee) 

ท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัฯไทย (IOD) โดยก าหนดหวัขอ้การประเมิน 

ดงัน้ี   

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการ 
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3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัใชแ้บบประเมินท่ีจดัท าขึ้นตามแนวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยน ามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินจะเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีและการด าเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้นต่อไป 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

(2) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(3) การประชุมคณะกรรมการ 

(4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 

(5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการชุดยอ่ยแบบทั้งคณะและรายบุคคล ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ 

ไดแ้ก่ 

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการบริษทัฯ 

(2) การประชุมของกรรมการบริษทัฯ 

(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัฯ 

การให้คะแนนใชวิ้ธีระบคุวามเห็นของกรรมการแต่ละคนโดย 

กาเคร่ืองหมาย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 – 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน หรือมีระดบัคะแนนตั้งแต่ไม่เห็นดว้ยอยา่งย่ิง หรือไม่มี

การด าเนินการในเร่ืองนั้น ถึงเห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดีเย่ียม จากนั้นน าคะแนนท่ีไดท้ั้งหมดมา

ประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ ซ่ึงก าหนดเป็นเกณฑด์งัน้ี 

• เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม 

• เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 80 = ดีมาก 

• เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 70 = ดี 

• เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 60 = พอใช ้

• ต ่ากว่าร้อยละ 60 = ควรปรับปรุง 
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ขั้นตอน 

เลขานุการบริษทัจะจดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานให้กรรมการบริษทัทุกท่านประเมินตนเองทกุส้ินปี ภายหลงัท่ี

กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานกลบัมายงัเลขานุการบริษทั เพื่อ

รวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป  
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การประเมินผลปฏิบัติงานประจ าปีของผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอขอ้มูลการประเมินผลปฏิบติังานประจ าปีของผูบ้ริหารระดบัสูง

หรือกรรมการผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการเป็น

ประจ าทุกปี โดยจดัท าระบบบริหารผลงานโดยใชต้วัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (KPIs) ก าหนดเป้าหมายและหลกัเกณฑใ์นการ

ประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานประจ าปีของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ 

การด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดย

คณะกรรมการบริษทัจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและมาตรการจงูใจท่ีเหมาะสมของผูบ้ริหาร

ระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการตอ่ไป 
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นโยบายการก ากบัและดูแลกิจการท่ีดี 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานขององคก์รทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อส่งเสริมให้บริษทัฯ มี

ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานโดยยึด

หลกัธรรมาภิบาลขององคก์ร ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาเพ่ือ

ยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไปสู่แนวปฏิบติัอนัเป็นเลิศในระดบัสากล ซ่ึงสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นแก่ผูถื้อหุ้น ผู ้

ลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และมุ่งมัน่ท่ีจะก ากบัดูแลการบริหารงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ โดยสาระส าคญัของการก ากบั

ดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดท่ี 1:  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders) 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญักับสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงสิทธิของผูถื้อหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิ

พ้ืนฐานต่างๆ อาทิ การซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอย่าง

เพียงพอ การเขา้ร่วมการประชุมเพ่ือออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ

เร่ืองท่ีมีรผลกระทบต่อบริษทัฯ อาทิ การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิ และการลด

ทุนหรือเพ่ิมทุน เป็นตน้ ซ่ึงนอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ก าหนดให้มีการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ในเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ก่อนจดัส่งเอกสาร โดย 

บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั (เจ็ดวนั) 

โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมอย่างครบถว้น รวมถึงแจง้

กฎเกณฑต์่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุมและสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมและออกเสียงลงมติ 

2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดั

ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

3. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงใน

การประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ีและเป็นอิสระ โดยบริษทัฯ จะให้ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู ้

ถือหุ้น 

4. กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุมเวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

5. เม่ือการประชุมเสร็จส้ิน บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมเพื่อแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้น

สามารถตรวจสอบได ้
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หมวดท่ี 2:  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitablle Treatment of Shareholders) 

 บริษทัฯ มีแนวทางการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายการ ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการ

และฝ่ายจดัการของบริษทัฯ จะดูแลและใชเ้งินของผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ

การปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในวนัและเวลาอนัควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถ

เขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน

ได ้ทั้งน้ีการด าเนินการประชุม จะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามล าดบัวาระการประชุมท่ีมี ซ่ึงบริษทัฯ จะจดัเตรียม

เอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชดัเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมหากไม่ไดแ้จง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาประโยชน์แก่

ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดแ้จง้แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติั 

โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการน าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนนั้ น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูดู้แลและพิจารณาตดัสินความผิด ในกรณีท่ีมีกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารมีการใชข้อ้มูลภายในเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตวั และมอบหมายให้ผูบ้ริหารสูงสุดเป็นผูพ้ิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีบริษทัฯ 

ยงัไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารทราบถึงหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ส าหรับตนเอง คู่สมรส และ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535 

 

หมวดท่ี 3:  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุน เจา้หน้ี 

และชุมชนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู่ เป็นตน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯจะ

ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมี บริษัทฯได้พิจารณาให้มี

กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีมีในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของ

บริษทัฯ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยดี รวมถึงสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยืนให้กบักิจการ และสร้างผลประโยชน์

ท่ีเป็นธรรมให้กบัทุกฝ่าย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสาร เสนอแนะ หรือให้ขอ้มูล

ต่อคณะกรรมการบริษทัผา่นทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียใน 

การสร้างความมัง่คัง่ทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ ดงัน้ี 
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1. ให้ความส าคญักบัพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ โดยปฏิบติักบัพนกังานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพและความรู้

ความสามารถอย่างตอเน่ือง รวมถึงการให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความ

ปลอดภยัในการท างานและคุณภาพชีวิตพนกังานเป็นส าคญั 

2. การซ้ือสินคา้และบริการจากลูกคา้จะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ โดยจะปฏิบติัตามสัญญาท่ีท าร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทั้งสองฝ่าย 

3. การปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมตามขอ้ตกลงท่ีมี 

4. การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ มีความรับผิอดชอบต่อลูกคา้ทั้งดา้นคุณภาพสินคา้ และการให้บริการท่ีดีและได้

มาตรฐาน การรักษาความลบัของลูกคา้ และการให้ความส าคญักบัการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้

นโยบายการก าหนดราคาท่ีมี 

5. การปฏิบติัตามกรอบกติกา การแข่งขนัท่ีดี รวมถึงหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่งทางการคา้ 

6. ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกลเ้คียง เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม รวมถึงการให้การสนบัสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดย

พิจารณาตามความเหมาะสม 

 

หมวดท่ี 4:  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (Disclosure and Transparency) 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

ทั้งขอ้มูลดา้นการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ดา้นการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ท่ี

เขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ เป็นไปตามช่องทางท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงขอ้มูลส าคญัท่ีบริษทัฯ จะเปิดเผย 

ไดแ้ก่ รายงานทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัฯ จะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และ

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ี บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 

ไดแ้ก่ เปิดเผยขอ้มูลปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนคร้ังของการประชุมและ

จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหาร

ระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลกัษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบาย ทั้งน้ี ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัฯ จะเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ดว้ย 
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หมวดท่ี 5:  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามรถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถน า

ประสบการณ์ท่ีมีมาพฒันาและก าหนดนโยบายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการของ

บริษทัฯ มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผูถื้อหุ้นโดยรวม และมีหน้าท่ีส าคญัในการก าหนด

นโยบายบริษทัฯ รวมถึงการก ากบัดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบติังาน และการประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบ

กบัแผนงานท่ีวางไว ้ซ่ึงบริษทัฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหาร

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 ท่าน และกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นอิสระ

จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจการด าเนินการของ

คณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัฯ มีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้น ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่

ละคน เพื่อให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามรถให้ปฏิบติัหน้าท่ีกบับริษทัฯ ได ้รวมทั้งอตัรา

ค่าตอบแทนท่ีก าหนดสามารถเทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 

กรรมการของบริษทัทุกคนเขา้ใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั และพร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็น

ของตนอยา่งเป็นอิสระ และปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา รวมถึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั และ

รอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกคน นอกจากน้ี กรรมการบริษทัทุกคนยงัอุทิศเวลา

เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ีและเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบติัในการเขา้ประชุมคณะกรรมการ ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุ

จ าเป็น 

นอกจากน้ี คณะกรรมการของบริษทัยงัให้ความส าคญักับการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซ่ึงรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน ขอ้มูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง

การจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ส่ือของตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษทัฯ ภายหลงัการน าหุ้น

สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
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    คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจาก 

ผลประกอบการของบริษทัฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัฯ และบริษทัอื่นท่ีอยูใ่น

อุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัฯ และเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมติัเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดจ านวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือ

กรรมการผูจ้ดัการ โดยใชด้ชันีช้ีวดัต่างๆ เป็นตวับง่ช้ี ในส่วนของสิทธิประโยชน์ จะมีการปรับอตัราเงินเดือนและโบนสัประจ าปี 

ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  
 

แนวทางปฏิบัต ิ

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการ และค่าตอบแทนของต าแหน่งผูบ้ริหารรองจากกรรมการ

ผูจ้ดัการจะถูกน าเขา้สู่การพิจารณาเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ซ่ึง

ค่าตอบแทนต่างๆ จะอยูใ่นระดบัท่ีจูงใจ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

ภาระหนา้ท่ี ตามผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงหรือกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนผลการด าเนินงาน การเติบโตทางผลก าไร

ในปีท่ีผา่นมาของบริษทัฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของบริษทัฯ ตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

สอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว รวมถึงเปรียบเทียบอา้งอิงจากบริษทัท่ีเป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัใน

ระดบัใกลเ้คียงกนั และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายจดัการด าเนินการต่อไป 
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    คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ 

รวมถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน และสอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงค่าตอบแทนพนกังาน

ทั้งระยะส้ันและระยะยาวตอ้งเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัฯ  

แนวทางปฏิบัต ิ

1. ค่าตอบแทนพนกังานจะตอ้งเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัฯโดยค านึงถึงความสามารถ

ในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวของบริษทัฯ เช่น จากการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี การประเมินผลตามแผน 

กลยทุธ์ของบริษทัฯ ในช่วง 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นตน้ 

2. ผลตอบแทนท่ีพนกังานไดรั้บเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน รวมรายไดอ่ื้นๆ โบนสั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

3. จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (กองทุนฯ) ในนามบริษทัฯ ส าหรับพนกังานทุกคน ซ่ึงพนกังานสามารถเลือกการจ่ายเงิน

สะสมไดใ้นอตัราร้อยละ 4 (ส่ี) ของเงินเดือน ตั้งแต่เร่ิมเขา้กองทุนฯ โดยบริษทัฯ จะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯ ในอตัรา

ร้อยละ 4 (ส่ี) ของเงินเดือนพนกังาน 

4. จดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ให้กบัพนกังานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. จดัให้มีสวสัดิการต่างๆ เพ่ิมเติมอาทิ เช่น ชุดฟอร์มและอุปกรณ์ PPE การประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม และการตรวจ

สุขภาพประจ าปี 
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    คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

 นโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้บรรลุ

เจตนารมณ์ คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ดัท าและน านโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบติัต่อไป 

แนวทางปฏิบติั 

1. อบรม ทบทวนความรู้ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสายงานบญัชี

หรือการเงิน  ในเร่ืองขอ้ก าหนดการซ้ือขาย หรือการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ รวมถึงการรายงานตามท่ี 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยก์ าหนด 

2. อบรมพนกังานให้มีการยึดมัน่ในการป้องกนั รักษาความลบัของขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ในการ

ด าเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงยงัมิได้

เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อองคก์ร 

3. ในกรณีท่ีบคุคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ะหว่าง

การเจรจาซ่ึงงานนั้นๆ เขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายในอนัอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะตอ้งท าสัญญาเก็บรักษาขอ้มูลความลบั (Confidential Agreement) / สัญญาไม่เปิดเผยขอ้มูล

(Non - Disclosure Agreement) ไวก้บับริษทัฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ โดยมีระบบควบคมุ และ/หรือ 

ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ จากบคุคลภายนอก และก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ให้กบั

พนกังานในระดบัต่างๆตามอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

5. การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือป้องกนัความเสียหายซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลลบัซ่ึงมี

ความส าคญัและมีผลต่อราคาหลกัทรัพยน์ั้น จะมีการประชุมและแจง้มติความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท าการถดัไปทนัที เพื่อป้องกนัมิให้มีการใชข้อ้มูลภายในซ่ึงเป็นความลบัในการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

 

ข้อห้ามในการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน  

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามขอ้ห้ามในการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยการใช ้ขอ้มูล

ภายใน ซ่ึงก าหนดไวใ้น มาตรา 241 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 “ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์

หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ราคาซ้ือขายหลกทัรัพยห์รือขอ้มูลอื่นใดท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกทัรัพยโ์ดย

น าขอ้มูลท่ีรู้ว่าเป็นเทจ็หรือไม่ครบถว้นออนัอาจก่อให้เกิดความส าคญัผิดในสาระส าคญัมาใชใ้นการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ หรือ

ละเลยท่ีจะพิจารณาความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าว หรือโดยบิดเบือนขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์และไดเ้ปิดเผย
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    คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

หรือให้ความเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์หรือคาดการณ์นั้นต่อประชาชน โดยประการท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลกทัรัพยห์รือต่อ

การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย”์  

 

ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)  

1. ห้ามบุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในช่วงเวลา 30 วนั (สามสิบวนั) ก่อนการเปิดเผย “งบการเงิน

ประจ ารายไตรมาสและประจ าปี” และช่วงเวลาอื่นท่ีบริษทัฯ จะก าหนดเป็นคร้ังคราว 

2. ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดอาจขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในระหว่างช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพย์

ได ้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากล าบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ทาง

กฎหมาย หรือตกอยูภ่ายใตค้  าส่ังศาล โดยตอ้งจดัท าบนัทึกระบุเหตุผลเสนอขออนุมติัต่อ  

(1)  ประธานกรรมการ (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษทั)  

(2)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานกรรมการ)  

(3)  ผูบ้ริหารสูงสุด (กรณีผูข้ายเป็นบุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดซ่ึงไม่ใช่กรรมการและเลขานุการบริษทั) ทั้งน้ี ให้จดัส่ง

ส าเนาบนัทึกดงักล่าวให้แก่เลขานุการบริษทัดว้ย  

(4) เลขานุการบริษทัจะประกาศช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้บุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดทราบเป็นการล่วงหนา้ 

 

รายงานการถือหลักทรัพย์  

การรายงานคร้ังแรก:  

กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานการถือหลกัทรัพยข์อง ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ตามแบบ 59-1 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และน าส่งให้ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนั (สามสิบวนั) นับแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯฯ หรือวนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์มาตรา 59  

การรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง:  

กรรมการ ผูบ้ริหารส่ีรายแรก และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯฯ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าแบบรายงานการ เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์าม

แบบ 59-2 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยและน าส่งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วนั (สามวนั) ท าการ นับแต่วนัท่ีมีการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยต์าม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 59  

ข้อยกเว้น: การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี ้ไม่ต้องจัดท าแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรัพย์ตาม

แบบ 59-2  

- การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

- การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ  
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- การเสนอขายหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants) ท่ีออกใหม่ให้แก่

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option Program “ESOP”) หรือได้รับหลักทรัพย์จากโครงการ

ร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program “EJIP”)  

- การรับหลักทรัพย์โดยทางมรดก  

- การโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็นประกันการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 

การซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เข้าข่ายการซ้ือขายหลักทรัพย์ตามนโยบายฉบับนี ้ 

นโยบายฉบบัน้ีไม่บงัคบัใชใ้นกรณีการเขา้ถือหลกัทรัพยห์รือรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (Tender Offer)  

 

บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน  

บทลงโทษกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญชี ฝ่าฝืน มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า “ผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท าและเปิดเผยรายงานตามมาตรา 59 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 59  ตอ้ง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัไม่ไดป้ฏิบตัใ้ห้ถูกตอ้ง”  
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นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วน

ไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนพึง

กระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งและมีเง่ือนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบ

ได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ สามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการท่ีทาง

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัและจดัท ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

 ส าหรับกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษทัฯ จะจัดให้มีความเห็น โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัฯ จะพิจารณาให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูต้รวจสอบ

บญัชีเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการ

ประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณีเพ่ืออนุมติัรายการดงักล่าวก่อนเขา้ท า

รายการ ทั้งน้ี บริษทัฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ และหากหุ้นสามัญของบริษทัฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี 

การพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์

และขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท า

รายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกนันั้นๆ 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 

 ในอนาคตหากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 

บริษทัฯ บริษทัฯ จะก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซ่ึงสามารถอ้างอิง

เปรียบเทียบไดก้บัเง่ือนไขหรือราคาท่ีเกิดขึ้นกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษทัฯ กระท ากบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัฯ จะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนัดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัฯ

จะพิจารณาให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูต้รวจสอบบญัชีเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่าง

กนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณีเพ่ืออนุมัติรายการดงักล่าวก่อนเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี บริษทัฯจะเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และหากหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) แลว้บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีของ

บริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั

ดงักล่าว ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดขึ้นและกรรมการ

จะตอ้งไม่อนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษทัฯ และจะตอ้งเปิดเผย

รายการดงักล่าวคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึง

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของ 

บริษทัฯ และตามมาตรฐานบญัชีก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีโดยเคร่งครัด นอกจากน้ีบริษทัฯ จะไม่ท ารายการระหว่างกนักับ

บริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ใช่การด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ 
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นโยบายป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการ “การตดัสินใจ

ใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เท่านั้น และควร

หลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์” โดยก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการท่ีพิจารณาตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนใน

รายการดงักล่าว และตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงอ านาจการอนุมติัในธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีนโยบายท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1.  บริษทัฯ ก าหนดให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ีกฎหมายหรือ

หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

2.  บริษทัฯ ก าหนดให้มีการจดัท าโครงสร้างและขั้นตอนการด าเนินกิจการท่ีชดัเจน โปร่งใส เพ่ือไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

3.  บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารทุกคนตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัการบริหารจดัการกิจการของ

บริษทัฯ การปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

กบับริษทัได ้เช่น 

-  การร่วมถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษทัฯ 

-  การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กบัผูค้า้ท่ีประกอบธุรกิจกบับริษทัฯ หรือลูกคา้ของบริษทัฯ 

-  การด ารงต าแหน่งใด ๆ หรือแมแ้ต่การเป็นท่ีปรึกษาของผูค้า้ท่ีประกอบธุรกิจกบับริษทัฯ หรือลูกคา้ของบริษทัฯ 

-  การท าการคา้สินคา้หรือการใหบ้ริการกบับริษทัโดยตรง หรือท าการผา่นผูอ้ื่น เป็นตน้ 

 อน่ึง กรรมการ และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานให้ประธานกรรมการทราบ ผา่นเลขานุการบริษทั ตามแบบแจง้รายงานการมี

ส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

4.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งละเวน้การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง หรือบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ี

อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนั้น

จะตอ้งเป็นไปตามระเบียบของบริษทัฯ หรือท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

เปรียบเสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

5.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยอาศยัขอ้มูลอนัเป็นความลบั

ของบริษทั เช่น แผนงาน รายได ้ผลประโยชน์ มติท่ีประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ การประมูลราคา รวมไปถึงขอ้มูล

ส าคญัของบริษทัฯ เพื่อประโยชนส่์วนตน ไม่ว่าจะท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายหรือไม่ก็ตาม และตอ้งปฏิบติัตาม

นโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

6.  บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะท่ีอาจท าให้กรรมการหรือผูบ้ริหาร

รายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ และไม่มีส่วนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์นวาระนั้น 
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7. บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพือ่ให้บริษทัฯ เป็นท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่ายและจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อความเขา้ใจในการถือปฏิบติัดว้ย 
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นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

นโยบายการปฏบิัติต่อพนักงาน 

บริษทัฯ ตระหนกัว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีมีคุณค่าย่ิง จึงเป็น

นโยบายของบริษทัฯ ท่ีจะให้การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ ยึดแนวปฏิบติั ต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

2. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน 

3. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

4. การแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความสุจริตใจและตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ

ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนั้น 

5. ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกัางาน โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

6. รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานทางความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 

7. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

8. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานของ

พนกังาน หรือคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

9. บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางส าหรับการแจง้เบาะแสการกระท าท่ีไม่สุจริตหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ รวมถึงการร้องเรียนในกรณี

ท่ีพนกังานไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบ และมีกระบวนการตอบสนองขอ้ร้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน รวมถึง

แจง้ผลการด าเนินการต่อผูร้้องเรียนอยา่งเป็นธรรม 
 

นโยบายการปฏบิัติต่อลูกค้า 

บริษทัฯตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ต่อความส าเร็จของธุรกิจของบริษทัฯ จึงมุ่งมัน่ใน

การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยก าหนดนโยบายและขอ้ปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 

1. ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวงัของลกูคา้ในราคาสมเหตุสมผล 

2. ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัการบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกิน

จริง ซ่ึงเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ 

3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้สัญญาต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้สัญญาขอ้

ใดไดต้อ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้รับทราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

4. ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบทุกหน่วยงานติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยควาสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีไวว้างใจได้ของลูกคา้ 

5. บริษทัฯ จดัให้มีช่องทาง ระบบและกระบวนการท่ีลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ความปลดภยัจากการ

บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือด าเนินการอยา่งถึงท่ีสุดเพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

รวมถึงแจง้ผลการด าเนินการต่อลกูคา้ 
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6. รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

7. ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการบริการของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด 
 

นโยบายการปฏบิัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของบริษทัฯ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมถึงการหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธะสัญญา ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง การเจรจาการแกปั้ญหาและหาทางออกท่ี

ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปน้ี 

1. ไม่เรียกรับ หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคูค่า้ และ/หรือเจา้หน้ี 

2. กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีส่วนในการเรียกหรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้นตอ้งเปิดเผยรายละเอียด

ต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา โดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้สัญญาต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้สัญญา

ขอ้ใดไดต้อ้งรีบแจง้ใหคู้่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีรับทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  
 

นโยบายการปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจ โดยตระหนกัถึงการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน สร้างผลประกอบการท่ีดีและมัน่คง รวมถึง

การให้ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลในการด าเนินงานขอ้มูลทางการเงิน 

และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทกุกลุ่มไดรั้บประโยชน์สูงสุด

อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม 

แนวทางปฏิบัต ิ

1. บริษทัฯ แจง้ความคบืหนา้ในการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูล

ทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ทั้งการแจง้โดยตรงผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตลอดจนการประกาศบน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.atp30.com) 

2. บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูถื้อหุ้น ทั้งขอ้ก าหนดของบริษทัฯ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถาม แสดงความคิดเห็น เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้มูลอื่นๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ได้

อยา่งเตม็ท่ีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ 

ของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ 

ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

5. บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางส าหรับการแจง้เบาะแสการกระท าท่ีไม่สุจริตหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ครอบคลุมถึงเวบ็ไซต ์

ไปรษณีย ์และโทรสาร และมีกระบวนการตอบสนองขอ้ร้องเรียน การคุม้ครองผูร้้องเรียน รวมถึงแจง้ผลการด าเนินการ

ต่อผูร้้องเรียนอยา่งเป็นธรรม 
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6. บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจ โดยค านึงถึงการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน สร้างผลประกอบการท่ีดี มีก าไร อยา่งต่อเน่ือง

และมัน่คง ก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้น 

7. บริษทัฯ แจง้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง โปร่งใส ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้แก่ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นโดยรวม 
 

นโยบายการปฏบิัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกั

ปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

3. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
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นโยบายส าคัญและการติดตามให้มีการปฏิบัติ 

 

 บริษทัฯ จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัโดย

ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัฯ จา้งตรวจสอบ  เพื่อควบคุมให้การท างาน

เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบและวิธีการตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี  2556 – 2560 โดยการใชบ้ริการของส านกัตรวจสอบ

ภายนอก และบริษทัฯ จดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น ในปี 2561 เพื่อก ากบัดูแลการท างานในดา้นต่างๆ และรายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าท่ีในการให้ค  าปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินการควบคุมภายในระบบ

การบริหารความเส่ียงเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงและกระบวนการก ากบั

ดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีขึ้นอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 

2. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

บริษทัฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศดา้นการเงิน และ

สารสนเทศเร่ืองอื่นอยา่งครบถว้นและเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา เพื่อให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บสารสนเทศอยา่ง

เท่าเทียมกนั โดยสารสนเทศของบริษทัฯ จะตอ้งจดัท าขึ้นอย่างรอบคอบ ชดัเจน กระทดัรัด เขา้ใจง่ายและโปร่งใส และ

ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ระมดัระวงัไม่ให้เกิดขอ้สับสนในขอ้เทจ็จริง รวมทั้งจดั

ให้มีหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
 

3. นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

บริษทัฯ ตระหนกัและเลง็เห็นถึงความส าคญัต่อการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตยสุ์จริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ือให้

มัน่ใจว่า นกัลงทนุในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งเท่าเทียมและทนัท่วงที สรุป

สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ีมีสาระส าคญัต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อนัน ามาซ่ึงผลประโยชนข์องตนเองและผูอ่ื้น โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร ตอ้งงดการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลา 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 

2. บริษทัฯ มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทัฯ ให้สาธารณชนทราบโดยทนัที

และอยา่งทัว่ถึง โดยผา่นส่ือและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนโยบายเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ก าหนด

เพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถึงนกัลงทนุทุกกลุ่มอยา่งทนัทว่งทีและเท่าเทียม 
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3.  กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่

บรรลุนิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

4.  บริษทัฯ ก าหนดให้พนกังานทุกคนยึดมัน่เก่ียวกบัการปกป้องรักษาความลบัของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม

ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัฯ 

ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ

องคก์ร 

5.  การก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน  

5.1 บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลพนกังาน ผูบ้ริหาร และ กรรมการบริษทัในการน าขอ้มูลภายในของ

บริษทัฯ ไปใช ้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไปเปิดเผยให้แก่บคุคลอ่ืน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยร์วมถึง

ยงัถือปฏิบติัตามกฎของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองการ

รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดว้ย  

5.2 บริษทัฯ ส่ือสารเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในเพื่อเตือนให้พนกังานทุกทา่นทราบ โดยบรรจุรายละเอียดท่ี

ส าคญัในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่เพื่อให้ลูกจา้งทุกคนรับรู้ รายละเอียดส าคญัคือ “ใหค้  านึงถึง

ผลประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นส าคญั และสัญญาว่าจะไม่อาศยัต าแหน่ง หนา้ท่ีในความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ท่ีท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งเสียหาย รวมทั้งจะตอ้งไม่น าเอาความลบั

ของบริษทัฯ และ/หรือของลูกคา้ไปเปิดเผยใหคู้่แขง่ขนัหรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด” 
 

4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการท ารายงานทางบัญชีการเงิน ซ่ึงต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลา

สมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น หน่วยงานรัฐ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ดงันั้นจึงก าหนดให้บุคคลากรทุกระดบั

จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงขอ้ก าหนด

ทางบญัชีและการเงินของบริษทัฯ และหลกัการบญัชีท่ียอมรับทัว่ไปอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1. ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ 

  การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษทัฯ จะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้โดยไม่มี

ขอ้จ ากดัหรือขอ้ยกเวน้การบนัทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ และตามขอ้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถว้นและเหมาะสม 

2. รายการทางบญัชีและการเงิน 

  รายการทางบญัชีและการเงินทุกประเภทของบริษทัฯ จะตอ้งมีความถูกตอ้งชดัเจน มีขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั

เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานท่ียอมรับทั่วไป และเป็นไปตาม

ระเบียบการบญัชีและการเงินของบริษทัฯ พนกังานทุกคนตอ้งตระหนกัถึงความถูกตอ้งของรายการบญัชีและ

การเงินของบริษทัฯ เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ 
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5. นโยบายด้านการปฏิบัติงานการเสียภาษ ี

บริษทัฯ ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ในการเป็นผูเ้สียภาษีท่ีดี ดงันั้น เพ่ือให้มีการบริหารจดัการดา้นภาษี

ท่ีรัดกุม ส่งเสริม-สร้างมูลค่าและคุณค่าสูงสุดให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีการเสียภาษีอยา่งถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนและปฎิบติังานดา้นภาษีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ดว้ยความโปร่งใสและเป็น

ธรรม โดยตระหนกัถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีทั้งทางตรงและทางออ้ม บริษทัฯ จึงก าหนดนโยบายการปฏิบติัดา้น

ภาษี ดงัน้ี 

การวางแผนและแนวทาการปฏิบตัิทางด้านภาษี  

1. ด าเนินการบริหารจดัการการวางแผนดา้นภาษีอากร และการเสียภาษีอากรให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด ระเบียบ

ปฏิบติั และกฎหมายภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

2. ด าเนินการน าส่งภาษีหรือขอคืนภาษีอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่

เก่ียวขอ้งก าหนด รวมถึงยึดมัน่ในบทบาทหนา้ท่ีการเป็นพลเมืองท่ีดี โดยการปฎิบติัตามกฎหมายภาษี เพ่ือ

สะทอ้นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานดา้นภาษี  

3. มีการศึกษาและพิจารณาผลกระทบทางภาษีเม่ือมีโครงการลงทุนหรือมีธุรกรรมใหม่ รวมถึงเม่ือมีกฎหมายหรือ

นโยบายทางภาษีอากรใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักิจกรรม กลยทุธท์างธุรกิจ ความถูกตอ้งตามกฎหมาย และ

ครอบคลุมถึงประโยชน์ของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

6. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบติังานใดๆ ท่ีอาจมีขอ้กฎหมายก าหนดไว ้จะตอ้งมีความระมดัระวงัในการสอบทานอยา่ง

รอบคอบ มีการตรวจสอบโดยผูท่ี้รับผิดชอบ ว่าไดถื้อปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  
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นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC)  ไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริหาความเส่ียงของ

บริษทัฯ ให้มีความชดัเจนครอบคลุมการบริหารจดัการองคก์รให้มีภาพรวมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการ

เช่ือมโยงระบบการบริหารจดัการอื่นๆ อยา่งเป็นระบบทัว่ทั้งองคก์ร โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ของ

องคก์ร จึงไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ มีการจดัวางระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายทาง

ธุรกิจ และบริษทัฯ ให้การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรท่ีจ าเป็นในดา้นต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเส่ียงสามารถด าเนินการ

ควบคุมหรือลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย, เสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ, 

ก าหนดกรอบมาตรฐานและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการ

ก ากบัดูแลใหค้รอบคลุมกลยทุธ์หลกัของบริษทัฯ และสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงพิจารณาติดตามและ

ประเมินผลการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. ให้กรรมการท่ีแต่งตั้งขึ้นส าหรับด าเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ มีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารและจดัการความเส่ียง

ของบริษทัฯ ตามขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว ้

4. ผูบ้ริหารไดรั้บมอบหมายให้รับผดิชอบในการบริหารความเส่ียงแต่ละระดบัในองคก์ร มีหนา้ท่ีบริหารและจดัการความ

เส่ียง โดยมีพนกังานทุกระดบัสนบัสนุนการบริหารความเส่ียง ผูบ้ริหารไดรั้บมอบหมายมีหนา้ท่ีติดตามและรายงานผล

การบริหารความเส่ียงตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนด 

5. พนกังานมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามระบบบริหารความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ก าหนด รวมทั้งน ากระบวนการบริหารความเส่ียงเขา้เป็น

ส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน เพื่อสร้างให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งถือปฏิบติั 
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นโยบายส่ิงแวดล้อม 
 

บริษทัฯ มุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด โดยให้

ความส าคญัต่อกฎระเบียบท่ีก าหนดให้เป็นแนวทางปฏิบติั เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในทุกกิจกรรมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ รวมถึงแนวทางปฏิบติัของมาตรฐานสากล นอกจากน้ี ยงั

รวมถึงการก าจดัขยะหรือของเสียท่ีผ่านการใชง้านในการด าเนินธุรกิจ และเศษวสัดุท่ีเหลือจากการให้บริการ เพื่อไม่ให้เป็นภาระ

และภยัอนัตรายต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

1. ปฏิบติังานโดยใหค้วามร่วมมือกบัทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) เพื่อรับผิดชอบดูแลความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานในทุกระดบั เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั

ฯ และกฎเกณฑค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงก าหนดโดยผูว่้าจา้ง 

3. จดัท าเอกสารวิธีการท างาน จดัหาขอ้มูลดา้นเทคนิคในขอบเขตท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัและปกป้องความเสียหายอนัอาจ

เกิดต่อทรัพยากรบคุคล และสภาพแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมพนกังานให้มีความรู้ดา้นความปลอดภยั และให้มีความคุน้เคยกบัวิธีการท างาน นโยบาย และกฎขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัความปลอดภยั โดยการจดัการประชุมเร่ืองความปลอดภยั การจดัอบรมความปลอดภยั และการแนะน าเร่ือง

ความปลอดภยัให้กบัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 

แนวทางปฏิบัต ิ

1. มุ่งเนน้ท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมลภาวะดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ โดยการประเมินผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากส่ิงเหล่านั้น ก่อนมีกระบวนการใหม่ 

2. หาวิธีการลดปริมาณการใชพ้ลงังาน ลดระดบัมลพิษและปริมาณของเสียท่ีออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

3. พยายามพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจอนัดีต่อพนกังานทุกคน

เพ่ือให้การปฏิบติัและการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มบงัเกิดผลมากท่ีสุด 

4. ตระหนกัถึงความส าคญัของการส่ือสารกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน เผยแพร่นโยบายส่ิงแวดลอ้ม ระบบจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

และความคืบหนา้ของการด าเนินโครงการให้พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 
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นโยบายการพฒันาอย่างยั่งยืน 

 

บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนตามวิสัยทศันข์ององคก์ร “เราจะเป็นผู้น าในการ

ให้บริการรับส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมุ่งมั่นพฒันาการบริการ เพ่ือให้เกิดความพงึพอใจแก่ผู้ใช้บริการและ

สร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล” โดยการด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัธรรมาภิบาลควบคู่กบัความ

รับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและดูแลส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผา่น

กระบวนการด าเนินงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท านโยบายดา้นการพฒันาความยัง่ยืน (นโยบายฯ) ฉบบัน้ี 

ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบการบริหารจดัการดา้นการพฒันาความยัง่ยืนขององคก์รมีแนวทางการด าเนินงานก าหนดไวด้งัน้ี 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีหลกัธรรมาภิบาลตามแนวทางปฏิบติัของ

องคก์รในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล การบริหารความเส่ียงท่ี

ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าขององคก์รเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจมีความต่อเน่ือง โดยก่อให้เกิดคุณค่าร่วมและดูแลสิทธิประโยชนข์องผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่งสมดุลและเท่าเทียม 

 

การสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม 

การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม พฒันาความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามแผนการพฒันา

พนกังาน ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน และสนบัสนุนระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีดี ส่งเสริม

ให้ผูบ้ริหารและพนกังานเคารพและปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล โดยยึดหลกัความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบติั รวมถึง

สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของบริษทัฯ กบัชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่พนกังาน ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย และชุมชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบพ้ืนท่ีธุรกิจของบริษทัฯ โดยการสานความสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจ และความร่วมมืออยา่ง

เขม้แขง็ เพ่ือลดความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

ภายใตน้โยบายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน บริษทัฯ สร้างสมดุลของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจและการ

สร้างคุณค่าให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดงัน้ี 

1. การเคารพสิทธิมนุษยชนของพนกังานโดยไม่เลือกปฏิบติั อนัเน่ืองมาจากความแตกต่าในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ  เพศ 

อาย ุสีผิว ศาสนา ความเช่ือหรือวฒันธรรม การให้ผลตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรมควบคู่ไปกบัการปิดโอกาสใน

การรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2. การยึดมัน่ในหลกัก ากบัดูแลกิจการ การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมาตรฐานการด าเนินงาน

ในระดบัสากล ซ่ึงครอบคลุมถึงคูค่า้ ผูรั้บเหมา และพนัธมิตรทางธุรกิจ 
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3. การห่วงใยเอาใจใส่สุขภาพอนามยัของพนกังาน คูค่า้ ผูรั้บเหมา และพนัธมิตรทางธุรกิจ และไม่มีการละเวน้ในการ

ปฏิบติัตตามกฎ ขอ้บงัคบั มาตรฐานการป้องกนัและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม โดยให้ความส าคญัใน

การบูรณาการเพื่อลดการใชท้รัพยากรหรือการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การป้องกนัผลกระทบท่ีแหลง่ก าเนิด 

และการจดัการส่ิงแวดลอ้มในโครงการ เพ่ือควบคุมใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. การสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้

เขา้ใจถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ไดรั้บการยอมรับจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

5. การจดัท าฐานขอ้มูลและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีชดัเจน การเปิดเผยกระบวนการบริหารจดัการและผลการ

ด าเนินงานใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียผ่านทางช่องทางท่ีเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ เช่น รายงานเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
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นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้พนกังานและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อนัประกอบดว้ยวงจร

เครือข่ายการส่ือสารขอ้มูล ระบบซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นการปฏิบติัการและประมวลผลขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อ

พ่วง แฟ้มขอ้มูล และขอ้มูลบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขดัต่อกฎหมายหรือพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีมาตรฐานความ

ปลอดภยัท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษทั จึงก าหนดให้ถือปฏิบติั ดงัน้ี 

การก ากับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรท่ีดี (Governance of Enterprise IT) 

การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้แน่ใจว่า บริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุน และสามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีนั้นตอ้งมีการเช่ือมโยง

ระหว่างกระบวนการบริหารงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรและขอ้มูลท่ีมีประสิทธ์ิภาพเพื่อสนบัสนุนนโยบาย กลยทุธ์ 

เป้าหมายขององคก์รและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการรายงานและติดตามการด าเนินงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่า 

เทคโนโลยีท่ีบริษทัฯ น ามาใชง้าน สามารถช่วยสนบัสนุนกลยทุธ์และบรรลุวตัถุประสงคใ์นเชิงธุรกิจและสร้างศกัยภาพในการ

แข่งขนั รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าให้กบับริษทัฯ โดยพิจารณาด าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 

ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นทุกดา้นของงานพร้อมกบัพฒันาบคุลากรของบริษทัฯ ให้มีความรู้

ความสามารถท่ีทนัสมยั 

2. พนกังานจะตอ้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษทัฯ ตอ้งไม่กระท าเพื่อประโยชน์ส่วน

บุคคล หรือละเมิดจริยธรรมหรือศีลธรรมอนัดี 

3. ขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกผา่นและเผยแพร่ผา่นระบบเทคโนโลยสารสนเทศถือเป็นคามรับผิดชอบของเจา้ของขอ้มูลนั้นๆ ท่ี

จะตอ้งดูแลไม่ใหเ้กิดความผดิกฎหมาย หรือละเมิดต่อบคุคลท่ีสาม 

4. ใชซ้อฟทแ์วร์ท่ีถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน 

5. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้าน จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัและปฏิบติัตามระเบียบที่ก าหนดไว ้

6. เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจของตนเองจากการเขา้ถึงภายนอก

หรือการโจรกรรม และการบ่อนท าลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกจของบริษทัฯ จะด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

7. ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศโดยรวม ท่ีไดรั้บการมอบหมายจากบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งก าหนดมาตรการใน

การควบคุมและป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัน่คงและปลอดภยั รวมทั้งตอ้งติดตามให้บคุลากรทุกคน

ถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดโดยเคร่งครัด 
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นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) 

1. จดัให้มีหนา้ท่ีดูแลให้มีการก าหนดนโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2. ท าการส่ือสารนโยบายดงักล่าวเพื่อสร้างความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่าง

หน่วยงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานดา้นอื่นภายในบริษทัฯ เพื่อให้มีการประสานงานและสามารถด าเนิน

ธุรกิจไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

3. จดัให้มีการทบทวนนโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ 

แนวทางปฏิบัต ิ

1) ห้ามใชท้รัพยากรและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อกระท าการอนัผิดกฎหมายและขดัต่อศีลธรรมอนัดีของสังคม 

เช่น การจดัท าเวบ็ไซตเ์พื่อด าเนินการคา้ขาย หรือเผยแพร่ส่ิงท่ีผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี เป็นตน้ 

2) ไม่เขา้ใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดว้ยช่ือบญัชีผูใ้ชข้องผูอ่ื้น ทั้งท่ีไดรั้บอนุญาต และไม่ได้

รับอนุญาตจากเจา้ของช่ือบญัชีผูใ้ช ้

3) ห้ามเขา้ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลท่ีมีการป้องกนัการเขา้ถึงของผูอ่ื้น เพ่ือแกไ้ข ลบ เพ่ิมเติม หรือคดัลอก 

4) ห้ามเผยแพร่ขอ้มูลของผูอ่ื้น หรือของหน่วยงาน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูเ้ป็นจา้ของขอ้มูลนั้นๆ 

5) ห้ามก่อกวน ขดัขวาง หรือท าลายให้ทรัพยากรและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ เกิดความเสียหาย เช่น  

การส่งไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้อนโปรแกรมท่ีท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์เครือข่ายปฏิเสธการท างาน 

(Denial of Service) เป็นตน้ 

6) ห้ามลกัลอบดกัรับขอ้มูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ และของผูอ้ืน่ท่ีอยูร่ะหว่างการรับและส่งใน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

7) ก่อนการใชง้านส่ือบนัทึกพกพาตา่งๆ หรือเปิดไฟลท่ี์แนบมากบัจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไฟลท่ี์ดาวน์โหลด

มาจากอินเทอร์เน็ต ตอ้งมีการตรวจสอบเพ่ือหาไวรัสโดยโปรแกรมป้องกนัไวรัสก่อนทุกคร้ัง 

8) ผูใ้ชต้อ้งไม่อนุญาตให้ผูอ้ืน่ใชบ้ญัชีใชง้านและรหสัผา่นของตน ในการเขา้ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ร่วมกนั 

 

นโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) 

ตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร (Corporate Risk Management) และครอบคลุมในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

1. การก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูจ้ดัการส่วนเทคโนโลยีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการศึกษา จดัหาวิธีการหรือแนวทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด

ความเส่ียงหรือจดัการความเส่ียงท่ีมีอยู ่แลว้น าเสนอให้กบัผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาในการจดัการความเส่ียงดา้นระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. การระบุความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Related Risk) 

2.1 ความเส่ียงดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ห้องศูนยก์ลางขอ้มูล (Data Center Room) ซ่ึงเป็นท่ีจดัเก็บ

ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อปุกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์อื่น ตอ้งมีการควบคุมการเขา้-ออกและ

การใชง้าน การตรวจสอบระบบตา่งๆ เช่น ระบบเตือนอุณหภูมิภายในห้อง ระบบเตือนอคัคีภยั เป็นตน้ 

2.2 ความเส่ียงดา้นการใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ เพื่อป้องกนัการใชง้านการ

ติดตั้งโปรแกรมท่ีไม่ปลอดภยัหรือไม่ประสงคดี์ เช่น การดาวน์โหลดโปรแกรมจากภายนอกมาติดตั้ง ซ่ึงอาจ

มีมลัแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีช่องโหว่เช่ือมต่อเครือข่ายภายนอก เขา้โจมตีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้าน

หรือเคร่ืองอื่นท่ีอยูบ่นเครือข่ายเดียวกนั เป็นตน้ 

2.3 ความเส่ียงดา้นการใชง้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ตอ้งมีตรวจสอบและเฝ้าระวงัการใชง้าน

เครือข่ายภายในและระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการจดัท าระบบป้องกนัการเขา้ถึงและการโจมตีจากภายนอกให้กบั

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย (Server) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ท่ีผูป้ฏิบติังานใชง้าน เช่น ระบบ

ป้องกนัการเขา้ออกใชง้านผา่นอินเทอร์เน็ต การติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ การกรองขอ้มูลรับส่ง

อีเมล เป็นตน้ 

2.4 ความเส่ียงดา้นบคุคล ตอ้งมีการก าหนดสิทธ์ิการใชง้านเขา้ถึงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ 

และขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตามสิทธ์ิท่ีพึงมี เพื่อป้องกนัการเขา้แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

3. การประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุมถึงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัใน

การบริหารจดัการความเส่ียง โดยก าหนดความเส่ียงไว ้4 ประเภท ดงัน้ี 

3.1 ความเส่ียงดา้นเทคนิค ท่ีอาจเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ถูกโจมตี 

3.2 ความเส่ียงจากผูป้ฏิบติังาน ท่ีเกิดขึ้นจากการจดัการสิทธ์ิท่ีไม่เหมาะสม ท าให้เกิดการเขา้ถึงขอ้มูลเกินกว่าหนา้ท่ี 

และอาจท าให้เกิดความเสียหายกบัขอ้มูลสารสนเทศได ้

3.3 ความเส่ียงจากภยัและสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ีเกิดขึ้นจากภยัพิบติัหรือธรรมชาติ รวมทั้งสถานการณ์อ่ืน เช่น 

กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง การชุมนุมประทว้ง เป็นตน้ 

3.4 ความเส่ียงดา้นบริหารจดัการ ท่ีเกิดขึ้นจากแนวนโยบายท่ีท าการใชง้านอยูอ่าจไม่สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

4. การก าหนดวิธีการหรือเคร่ืองมือในการบริหารและจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่บริษทัฯ ยอมรับได ้

จดัท าตารางลกัษณะรายละเอียดความความเส่ียง (Description of Risk) โดยมีหวัเร่ือง ช่ือความเส่ียง ประเภทความเส่ียง 

ลกัษณะความเส่ียง ปัจจยัความเส่ียง และผลกระทบ เป็นตน้ ก าหนดระดบัโอกาสการเกิดเหตุการณ์และระดบัความ

รุนแรงของผลกระทบความเส่ียง รวมถึงการท าแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) 

5. ก าหนดตวัช้ีวดัระดบัความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Indicator) รวมถึงจดัให้มีการ

ติดตามและรายงานผลตวัช้ีวดัต่อผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถบริหารและจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม

และทนัต่อเหตุการณ์ 
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

        บริษทัฯ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัและใหค้วามส าคญัต่อการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือท า

ธุรกรรมกบับริษทัฯ จึงไดจ้ดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลฉบบัน้ีขึ้น เพ่ือให้มีหลกัเกณฑ ์กลไก มาตรการก ากบัดูแล 

และการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งชดัเจนและเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

1.     ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชก้บัการปฏิบติังานของพนกังานทุกคน ซ่ึงหมายถึงพนกังาน

ประจ า พนกังานสัญญาจา้งงานแบบระบุระยะเวลาส้ินสุดสัญญา พนกังานชัว่คราว และผูรั้บเหมา รวมถึงผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลในนามบริษทัฯ 

 

2.     ค านิยาม 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับคุคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับคุคลนั้นได ้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม

โดยเฉพาะ 

“ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบคุคลโดยแทข้องบุคคล แต่มีความ

ละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

เช่น เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ 

ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูล

สุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มลู

ชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใน

ท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล

ประกาศก าหนด 

“การประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย การลบ หรือ

การท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 

“เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีขอ้มูลส่วนบคุคล

สามารถระบุตวัตนของบุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

“ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุคลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเกบ็

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

“ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลตามค าส่ังหรือในนามของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี บคุคลหรือนิติบคุคล ซ่ึงด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
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3.     การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 บริษทัฯ จะด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมี วตัถุประสงค ์ขอบเขต และใชวิ้ธีการท่ีชอบดว้ย

กฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใตว้ตัถุประสงค์

ของบริษทัฯ เท่านั้น 

3.2.     บริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูลรับรู้ ให้ความยินยอมตามแบบวิธีการของบริษทัฯ กรณีท่ีจดัเก็บขอ้มูล

ส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มูล บริษทัฯ จะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลโดยชดัแจง้ก่อนท าการเก็บ

รวบรวม เวน้แต่การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีพระราชบญัญติั

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นก าหนดไว ้ 

 

4.     วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1.     บริษทัฯ จะด าเนินการเก็บรวมรวมหรือใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ หรือเพ่ือปรับปรุงคณุภาพในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และ/หรือเพ่ือปฏิบติัตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัเกบ็และใชข้อ้มูลดงักล่าว

ตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มูลหรือตามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น 

4.2.     บริษทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ แตกต่างจากท่ีระบุในวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม เวน้แต ่

 (1)  ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ให้แก่เจา้ของขอ้มูลทราบและไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

 (2)  เป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลหรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

5.     การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1.     บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปให้บคุคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะ

เปิดเผยตามวตัถุประสงคท่ี์ไดมี้การแจง้ไว ้

5.2.     บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลต่อบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และการใหบ้ริการแก่เจา้ของขอ้มูล โดยในการเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลให้แก่บคุคลดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการใหบุ้คคลเหล่านั้นเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบคุคลไวเ้ป็น

ความลบัและไม่น าไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

5.3.     บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด เช่น การเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงในกรณีท่ีมีการร้องขอให้

เปิดเผยขอ้มูลโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย 
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6.     การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1.     บริษทัฯ จะจดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด และแนวปฏิบติัดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่พนกังานของ

บริษทัและบคุคลอืน่ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2.     บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้และตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการเก็บ

รวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อใหบ้ริษทัสามารถปฏิบติั

ตามนโยบายและกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ มีประสิทธิภาพ 

 

7.     สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1.     สิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มลูส่วนบุคคล

ดงักล่าวท่ีตนไม่ไดใ้ห้ความยินยอม 

7.2.     สิทธิคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัตน 

7.3.     สิทธิขอให้ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับคุคลท่ีเป็น

เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุล 

7.4.     สิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

7.5.     สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้หค้วามยินยอมไว ้ทั้งน้ี การเพิกถอน

ความยินยอมยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล    ท่ีไดใ้หค้วามยินยอม

ไวแ้ลว้ 

7.6.     สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลให้ถูกตอ้ง 

7.7.     สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

8.     การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจท าการปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายฉบบัน้ีเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย การ

เปล่ียนแปลงการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษทัฯ จะประกาศแจง้

การเปล่ียนแปลงใหท้ราบอยา่งชดัเจน  

ช่องทางการติดต่อ: บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 9/30 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  

  โทรศพัท:์ 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788 

  



 

หนา้  75 

 

    คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน 

 

 บริษทัฯ มีนโยบายต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตาม

กฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย บริษทัฯ จะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการ

ให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ทั้งทางตรงและทางออ้ม และมุ่งมัน่ท่ีจะน าระบบท่ีมีประสิทธิผลมาใชใ้นการต่อตา้นการให้สินบน

และการคอร์รัปชัน่ 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัฯ ตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ การให้/ รับสินบนแก่/ 

จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐและเอกชน เช่น บุคคลของบริษทัต่างๆ ท่ีมีธุรกรรมร่วมกบับริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือให้ไดม้าหรือ

คงไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั นโยบายต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นฉบบัน้ีไดก้ าหนดเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการสินบนและการคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ โดยครอบคลุม ในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ด าเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน่ใน

ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมถึงผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนดให้มีการสอบทานการ

ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ีอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบาย ระเบียบปฏิบติั ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการของบริษทั ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคนทุกระดบั ผูส่้งมอบหรือผูรั้บเหมาช่วงท่ีจะมีส่วนใน

การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัเพ่ือให้การด าเนินการดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายท่ี

ก าหนด 

3. บริษทัฯ พฒันามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้าน

ศีลธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน่และน ามา

จดัท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4. บริษทัฯ ไม่กระท าหรือสนับสนุนให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแล รวมถึงการควบคุม การ

บริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคแก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใส

และไม่มีเจตนาเพื่อโนม้นา้วให้เจา้หนา้ท่ีภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการไม่เหมาะสม 

5. บริษทัฯ จดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สม ่าเสมอเพื่อป้องกนัไม่ให้พนักงานมีการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม โดย

เฉพาะงานขาย การตลาด จดัซ้ือ 

6. บริษทัฯ จดัให้มีความรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานเพื่อส่งเสริม

ความซ่ือสัตยสุ์จริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงส่ือให้เห็นความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ 

7. บริษทัฯ จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย  า 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพื่อพนักงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควร

สงสัย โดยมัน่ใจไดว่้าผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บการคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกยา้ยท่ีไม่เป็นธรรมหรือกลัน่แกลง้ดว้ยประการใด 

รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 



 

หนา้  76 

 

    คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 

บริษทัฯ ตระหนกัและเลง็เห็นถึงความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนดว้ยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัโดย

ค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และเสรีภาพของบคุคล และไม่แบ่งแยกความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ 

อาย ุภาษา ศาสนา วฒันธรรม ชนชั้น ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล 

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางสังคม การศึกษาอบรม หรือความคดิเห็นทางการเมือง และอ่ืนๆ ตามหลกัการพ้ืนฐาน

ท่ีส าคญัของกฎหมายสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 

แนวทางปฏิบัต ิ

1. ให้โอกาสกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน อยา่งเท่าเทียมกนัในการท างาน ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการ

ท างาน ประกาศ และค าส่ังต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีชอบดว้ยกฎหมายเดียวกนั 

2. ให้ความส าคญัดา้นแรงงาน โดยปฏิบติัต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานอยา่ง

เป็นธรรม 

3. ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมในทุกกระบวนการการจา้งงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท างานและวนัหยดุ การ

มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบติังาน การฝึกอบรมพฒันา และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบติั 

4. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือทางการกระท าต่อบุคคลอื่น ไม่เลือกปฏิบติั

หรือกีดกนัผูห้น่ึงผูใ้ด 

5. ส่งเสริมให้บคุลากรทุกคนมีความตระหนกัและส านึกในสิทธิหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อบุคคลอื่นและ

สังคม 

6. บริษทัฯ ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั หรือแรงงานเด็กอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษท่ีเป็นการข่มขู่ คุกคาม หรือการ

ใชค้วามรุนแรงในรูปแบบใดต่อร่างกายหรือจิตใจบคุลากรทุกคน 

7. ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการตามความสามารถอยา่งเหมาะสม เป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

8. จดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท างาน รวมถึงการจดัหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เพื่อสุขอนามยัท่ีดีและความปลอดภยัส าหรับการ

ท างาน 

9. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเรียนรู้และ

เสริมสร้างความช านาญในวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ และประสิทธิภาพในการท างานแก่องคก์ร รวมถึงการบริการลูกคา้

ไดอ้ยา่งครอบคลุมและเพียงพอในทุกกระบวนการ 

10. จดัหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายส าหรับพนกังาน ลูกคา้ รวมถึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบติังานหรืออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้มและช่ือเสียงของ

ลูกคา้ 

11. เปิดโอกาส และมีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องทุกข ์หรือเสนอแนะเร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานผา่นช่อง

ทางการติดต่อ: บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 9/30 หมู่ท่ี 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  

  โทรศพัท:์ 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788  



 

หนา้  77 

 

    คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

 

บริษทัฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะตอ้งรับทราบ ท า

ความเขา้ใจและถือปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือนีอย่างเคร่งครัด ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กรจะต้อง

รับผิดชอบดูแล และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบงัคบับัญชาของตนทราบ และปฏิบติัตามคู่มือ

จรรยาบรรรณของบริษทัฯ อย่างจริงจงั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูใ้ดกระท าผิดหลกัการการก ากบัดูแลกิจการตามท่ี

ก าหนดไว ้จะไดรั้บโทษทั้งทางวินยั และหากมีการกระท าท่ีเช่ือไดว่้าท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของรัฐ  บริษทัฯจะ

ส่งเร่ืองให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐด าเนินการต่อไป 

หากพนกังานพบเห็นการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือน้ี ให้แจง้ขอ้

ร้องเรียนหรือขอ้กล่าวหาไปยงัประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารสูงสุด หรือกรรมการบริหารของ

บริษทั ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัผูแ้จง้ขอ้

ร้องเรียนดงักล่าว 

ทางการติดต่อ:  บริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 9/30 หมูท่ี่ 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160  

โทรศพัท:์ 66 (0) 38 468 788 โทรสาร: 66 (0) 38 468 788 


