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หมวดท่ี 1 : วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร วัฒนธรรมองคกร 
 
วิสัยทัศน  
 

เปนผูนําของภูมิภาคในผลิตภัณฑแปง และอาหารจากแปง 
 
พันธกิจ 

 

เราจะผลิต ผลิตภัณฑคุณภาพระดับพรีเม่ียม เพื่อความพึงพอใจของลูกคา และทํางานดวยความภาคภูมิ ซื่อสัตย และ
ม่ันคง 
 
คานิยมองคกร 
 

Pride   เช่ือม่ัน ภาคภูมิ  
Integrity   ซื่อสัตยสุจริต 
Consistency  ยืนหยัด ม่ันคง 
 
วัฒนธรรมองคกร 
 

Accountability  รูรับผิดชอบ 
Diversity   เปดกวาง หลากหลาย 
Inclusion  น้ําหนึ่งใจเดียว 
Commitment  ยึดม่ันสัญญา 
Openness  เปดเผย ยอมรับ 
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หมวดท่ี 2 : นโยบายการกํากับดูแลกจิการ 
 
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดครอบคลุมหลักการ ดังตอไปนี ้
 
1.   สิทธิของผูถือหุน 

 
บริษัทฯ ใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุน ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย และในฐานะเจาของบริษัทฯ 
โดยสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุม ไดใชสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน เชน การซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตน
ถืออยูอยางเปนอิสระ การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขอมูลสารสนเทศของกิจการอยางเพียงพอ ผาน
ทางเว็ปไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็ปไซตของบริษัทฯ หรือชองทางอื่นๆ รวมทั้งการเขารวมประชุม       
ผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานประจําป และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เร่ืองตางๆ ที่สําคัญตามที่กฏหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงการแตงต้ังถอดถอนกรรมการ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
การแตงต้ังผูสอบบัญชีและพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี การจายหรืองดจายเงินปนผล การเพิ่มทุนและออก
หลักทรัพยใหม ตลอดจนการไดซักถามหรือแสดงความเห็นในเร่ืองตางๆ ที่กรรมการบริษัทฯ ไดรายงานใหทราบหรือขอ
ความเห็นจากที่ประชุมผูถือหุน 

 
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานตางๆ ขางตน บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิ
ของผูถือหุน ไดแก 
 
1.1 ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยูบนพื้นฐานเดียวกัน ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรับเงินปนผล

ตามที่บริษัทฯ ไดประกาศ โดยจํานวนเงินปนผลดังกลาวคํานวณจากสัดสวนการถือหุนที่มีในบริษัทฯ ในการ
ประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง ผูถือหุนมีสิทธิในการอนุมัติประเด็นที่สําคัญในวาระตางๆ เชน การเลือกต้ังกรรมการ      
(ผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการไดเปนรายบุคคล) คาตอบแทนกรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี และการ
จายเงินปนผล เปนตน บริษัทฯ จะไมกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผู ถือหุนสามารถ
ติดตอส่ือสารระหวางกันผูถือหุนทุกรายสามารถติดตอส่ือสารระหวางกันไดอยางเสรี 

 
1.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมทั้ง ผูถือหุนประเภทสถาบันให

เขารวมประชุมผูถือหุน โดยเลือกสถานท่ีที่จัดการประชุมที่สะดวกตอผูถือหุนในการเดินทางมาประชุม จัดสง
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเปนภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนชาวตางชาติ จัดใหมีจุดรับ
ลงทะเบียนของผูถือหุนประเภทสถาบันแยกตางหากจากผูถือหุนทั่วไป รวมทั้ง จัดสงหนังสือมอบฉันทะซ่ึงระบุ
หลักฐานท่ีใชในการมอบฉันทะไวอยางชัดเจนไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม เพื่ออํานวยความสะดวกแก             
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง 
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1.3 บริษัทฯ เชิญผูถือหุนรายยอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนการลวงหนา โดยได
เผยแพรหลักเกณฑและวิธีการสงคําถามลวงหนาดังกลาวผานชองทางตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของ
บริษัทฯ (www.thaiwah.com)  

 
1.4 บริษัทฯ มอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ 

เปนผูจัดสงเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน  ซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยไดระบุวาระการประชุม พรอม
ทั้งขอเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ   รวมถึงขอมูลเอกสารประกอบวาระ
ตางๆ อาทิ ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ ประวัติผูสอบบัญชี ขอบังคับของ
บริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ และ
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม เปนตน ใหแก  ผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอย
กวา 10 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีความพรอมในการเตรียมตัวสําหรับการประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดลงโฆษณา
ประชาสัมพันธหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในหนาหนังสือพิมพและไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม และขอมูลตางๆ ในการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.thaiwah.com) เปนการลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 1 เดือน รวมทั้ง ไดเชิญชวนใหผูถือหุนมา
ลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนอยางนอย 1 ชั่วโมง 

 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดนําระบบบารโคด (Barcode) มาใชในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล

การลงมติเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการประชุมผูถือหุน 

 
1.5 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุมและไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุน

ทราบลวงหนา เวนแตผูถือหุนซ่ึงถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดอาจ
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม  

    
1.6  กอนเร่ิมการประชุมผูถือหุนทุกคร้ังเลขานุการของบริษัทฯ จะทําหนาที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนน (กฎเกณฑตางๆ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยการใชบัตรลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิทธิการออก
เสียงลงคะแนน) นอกจากน้ัน บริษัทฯ ไดเชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายเขามาทําการตรวจสอบกระบวนการ
ลงทะเบียนกอนที่ประธานในท่ีประชุมจะประกาศจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ และจํานวนหุนของผูที่
มารวมประชุมใหผูถือหุนทราบ  ตลอดจนทําการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ
กอนที่จะประกาศเปนมติของที่ประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลการลงคะแนนใน
แตละวาระภายหลังเสร็จส้ินการประชุมแตละคร้ัง และบริษัทฯ ไดเผยแพรผลการลงคะแนนของแตละวาระใน
การประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายในวันทําการถัดไปหลังวันประชุม 
นอกจากนั้น ผลการลงคะแนนเชนเดียวกันนี้ รวมถึงขอซักถามตางๆ ของผูถือหุนและคําตอบโดยสรุปไดถูก
บันทึกไวในรายงานการประชุม ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญตางๆ อยางถูกตองครบถวน  
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1.7  นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผูถือหุน ไมเพียงแตเปนการดําเนินการตามกฎหมายเทานั้น  แตยัง
เปนการสรางโอกาสและเปนเวทีใหผูถือหุนไดแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น  รวมถึงการซักถามกรรมการและ
ฝายจัดการในเร่ืองใดก็ตามท่ีมีผลกระทบตอบริษัทฯ  ประธานในท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาและสงเสริมให          
ผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวของกับ  
บริษัทฯ  นอกจากนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการรักษาสิทธิประโยชน หากผูถือหุนทานใด
มีประเด็นคําถามท่ีตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามารถจัดสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ ไดที่ ฝาย
นักลงทุนสัมพันธ (“ir@thaiwah.com”) หรือโทรสารหมายเลข +66 2285 0255  

 
1.8    นอกเหนือจากผูสอบบัญชีที่จะไดเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว ประธานกรรมการบริษัทฯ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน และกรรมการทุกทาน จะใชความพยายามเทาที่สามารถจะทําไดในการเขารวมการ
ประชุมผูถือหุน เพื่อทําการช้ีแจงหรือตอบขอซักถามของผูถือหุน  นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเชิญทีมที่ปรึกษา
กฎหมายเขามารวมประชุมเพื่อใหความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดใหมีลามมืออาชีพทําหนาที่
ในระหวางการประชุมเพื่อใหผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถส่ือสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 
1.9 บริษัทฯ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) อาทิ มติของที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่สําคัญตางๆ มติของที่ประชุมผูถือหุน ขอมูลทางการเงิน ขอมูลที่อาจมี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ รายงานประจําป เปนตน 

 
2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 
บริษัทฯ จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมและเปนธรรม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายยอย รายใหญ หรือนักลงทุน
สถาบัน โดยดําเนินการทุกอยางสอดคลองตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวของดังนี ้
 
2.1      บริษัทฯ ใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนแตละคนมีคะแนน

เสียงเทากับจํานวนหุนสามัญที่ตนถืออยู หรือหนึ่งหุนสามัญตอหนึ่งเสียง ทั้งนี้ หุนของบริษัทฯ เปนหุนสามัญ
แตเพียงประเภทเดียว  

 
2.2  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนไดในกรณีที่ผูถือหุนไม

สามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนหนึ่งในแบบ
หนังสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด และเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได  อีกทั้งยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถที่จะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
เพื่อเปนตัวแทนรวมลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผูถือหุนไมอาจเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  
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2.3 กรรมการหรือผูบริหารบริษัทฯ ทานใดที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของในการพิจารณาการเขาทํารายการ
ระหวางบริษัทฯ กับผูที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของ จะไมเขารวมในกระบวนการตัดสินใจดังกลาว 
นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเขาทํารายการใหผูถือหุนทราบกอนทํารายการ
ในกรณีตองขออนุมัติการทํารายการจากผูถือหุน รวมทั้ง ปฏิบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนโดยเครงครัด  

 
2.4  บริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนแนวทางใหคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง 

และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดพึงปฏิบัติ รวมถึงการหามในเรื่องการใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน
ใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดอนุมัตินโยบายที่เก่ียวของกับการ
ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งหามมิใหทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในขณะท่ียังครอบครองขอมูล
ภายในที่เปนความลับ และมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ยังมิไดเปดเผยแก
สาธารณชน  ตลอดระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในท่ียังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo 
Period”)    

 
2.5  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน โดยบริษัทฯ เปดโอกาสให    
ผูถือหุนเสนอวาระลวงหนาภายใน 30 วันกอนวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการเปนผูกล่ันกรองกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดย
ในกรณีที่บรรจุเปนวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจงในหนังสือนัดประชุมวาเปนวาระท่ีกําหนดโดยผูถือหุน สวน
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไมรับเร่ืองที่ผูถือหุนเสนอเพื่อใหบรรจุเปนวาระ บริษัทฯ จะช้ีแจงเหตุผล
ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทราบ 

 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจงขอรองเรียนโดย
ใหจัดสงตนฉบับพรอมแนบหลักฐานตางๆ ที่ลงลายมือช่ือแลว ไปยังเลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณียตามที่อยู
ของบริษัทฯ หรือ โทรศัพท +66 2285 0040 ตอ 1501 
 

2.6  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อเปน
แนวทางใหคณะกรรมการบริษัทฯ  ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดพึงปฏิบัติในเร่ือง
การใชขอมูลภายใน เพื่อรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัทฯ  นอกจากน้ี เพื่อเปนการ
ปองกันการใชขอมูลที่เปนความลับและมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  ซึ่งหามมิให
กรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกทานทุกระดับตําแหนงเปดเผยขอมูลที่เปนความลับและมี
ผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนสวนตน  หรือเหตุผลอื่นที่ไมเก่ียวของกับ



                                                                                                                                                                                                              
      

 

7 

ผลประโยชนของบริษัทฯ หรือทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในขณะท่ียังครอบครองขอมูลภายในที่
เปนความลับ และมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน  
ตลอดระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง 
ระยะเวลาหน่ึงเดือนกอนและจนถึงวันประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินในแตละไตรมาสของสามไตรมาส
แรก รวมทั้ง ผลการดําเนินงานทางการเงินประจําปของบริษัทฯ   โดยไดเผยแพรนโยบายและเตือนระยะเวลา
ปลอดการใชขอมูลภายในท่ียังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo Period”) ใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของ  บริษัทฯ ทราบเปนรายป และรายไตรมาส เพื่อใหปฎิบัติตาม
นโยบายดังกลาวโดยเครงครัด ขอมูลที่เปนความลับและมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ 
จะถูกจํากัดอยูแตเฉพาะกับกรรมการ    ฝายจัดการและพนักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเทานั้น  การฝา
ฝนการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน 
    
นอกเหนือจากนโยบายดังกลาว  บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดย
กรรมการและผูบริหารระดับสูงตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปน     
รายไตรมาส และใหเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
  
นอกจากน้ี คณะกรรมการยังไดมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดยคณะกรรมการและ
ผูบริหารจะมีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
และมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงานประจําป 
 

2.7 การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
 
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย และการดําเนินการเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี้ 
 
ก. การเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยไวในรายงานประจําป เพื่อใหเกิดความ

โปรงใส เขาใจงาย  
 

ข. กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตน และบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวของ ทั้งนี้สวนไดเสียดังกลาวมีความเก่ียวของหรือสัมพันธกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอย โดยรายงานตอเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะสงสําเนารายงานการมี      
สวนไดเสียนี้ใหแก ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแล
กิจการ ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน 
 

ค. ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหารคนใดคนหน่ึงมีสวนไดเสียกับผลประโยชนในเร่ืองที่กําลัง
พิจารณา ผูมีสวนไดเสียนั้นตองไมเขารวมประชุม และงดออกเสียง เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 
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ง. การกําหนดนโยบายการใชขอมูลภายในไวในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษในกรณีที่

ผูบริหารหรือพนักงานนําขอมูลภายในไปเปดเผย หรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

 

3. บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 

 
บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสียและใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ทุกกลุม โดยมี
การดูแลใหผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ของบริษัทฯ ไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม เสมอภาค และเปนธรรม บริษัทฯ     
เช่ือวาการใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ จะสามารถทําใหบริษัทฯมีการพัฒนาอยางย่ังยืนได ทั้งนี้   
บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อยางเปนธรรม เหมาะสม ทั้งนี้รายละเอียดตามที่ปรากฏใน
จริยธรรมทางธุรกิจ  
 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
สอดคลองกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวของ ตลอดจนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปดเผยขอมูล
สารสนเทศผานระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็ปไซตของบริษัทฯ 

 
บริษัทฯ จัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธเพื่อทําหนาที่ส่ือสารขอมูลสําคัญตอนักลงทุน ผูถือหุน และนักวิเคราะห
หลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ โดยสามารถติดตอหนวยงานนักลงทุนสัมพันธไดโดยตรง 

 
ฝายนักลงทุนสัมพันธ :   โทรศัพท +66 2285 0040 ตอ 1109 

    อีเมล: ir@thaiwah.com หรือผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

    หรือทางไปรษณียไปยังฝายนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ตามที่อยูของบริษัทฯ 

 
5. คณะกรรมการ  

 
5.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการในจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งตองไมนอยกวา 5 ทาน และเปนกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดแตไมนอยกวา 3 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อกํากับดูแล
และติดตามการดําเนินกิจการตางๆ ของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการจะประกอบดวย
กรรมการอิสระท้ังหมด และมีจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยมีกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับ
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ดูแลกิจการ อยางนอย 1 ทานที่มีความรูและประสบการณเพื่อทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบ
การเงิน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 ทาน แตไม
เกิน 5 ทาน และเปนกรรมการอิสระเปนสวนใหญ และคณะกรรมการบริหารประกอบดวยสมาชิกไมนอยกวา 3 
ทาน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารไมจําเปนตองเปนผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  
 
นโยบายของบริษัทฯ เก่ียวกับการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการน้ันเปนไปตามขอบังคับของ  

บริษัทฯ ขอที่ 18 ซึ่งกําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)  
 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

 
 กรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการใหม 

 
กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจไดรับ
เลือกต้ังจากที่ประชุมผูถือหุนเขามาเปนกรรมการใหมได 
 

 คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัตินิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน
และมีความเปนอิสระท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งปจจุบันหลักเกณฑ
ดังกลาวกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี ้
 
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของ                   ผู
ที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

 
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา  

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน            
ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะตองหาม
ดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปน           
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
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(ค)     ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร  ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ
ของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือ  ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับ  บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง
ใหเปนกรรมการอสิระ 

 
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการให หรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีก
ฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป 
แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของ
รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่
เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง
หนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานัก
งานสอบบัญชีซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง
ปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ 

 
(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา สองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ 
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(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือ  
ผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

 
(ซ) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัท

ยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 
พนักงาน  ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 
(ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) แลว กรรมการ

อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการ

ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

 
5.2 บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ 

 
 หนาที่ของคณะกรรมการ 

 
1.  กํากับดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อประโยชนของผูถือหุน โดยยึดหลักการสําคัญ 4 

ประการ ดังนี้ 
 

 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง  (Duty of Care) 
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) 
 ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามหลักการของกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของ

คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience)  
 ปฏิบัติตามหลักการเปดเผยขอมูล โดยเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน 

ตรวจสอบได และทันเวลา (Duty of Disclosure) 
 

2. กําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทเปนไปเพื่อความย่ังยืน โดยเปน
วัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหกับบริษัท ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และ
สังคมโดยรวม 
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3. กําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคประกอบ สัดสวนกรรมการท่ีเปน
อิสระท่ีเหมาะสม และจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กําหนดไว 
 

4. กํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน เพื่อใหได
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบท่ีกําหนดไว 
 

5. กํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ 
 

6. กํากับดูแลใหกรรมการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหไดรับการเสริมสรางทักษะและ
ความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ 

 
7. กํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

 
8. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวน ความรู ทักษะ ประสบการณ และแรงจูงใจที่

เหมาะสม 
 

9. ใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสราง
คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 
10. ดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และสะทอนอยูใน

แผนดําเนินการ เพื่อใหม่ันใจไดวาทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค 
เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธของกิจการ 

 
11. จัดใหมีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่สอดคลองกับ

ความตองการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจและพัฒนาการ ดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายหลักของกิจการ 

 
12. กํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่จะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
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13. ดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับฝายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูล และ
โอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร 

 
14. กํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชั่นที่ชัดเจนและส่ือสารตอ   

ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง 
 

15. กํากับดูแลใหบริษัทฯมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 
 

16. ใหความสําคัญและดูแลใหบริษัทฯมีระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
สําคัญตางๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

 
17. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี ทั้งนี้หาก

บริษัทฯ ประสบปญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจ
วาบริษัทฯ มีแผนในการแกปญหา โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

 
 หนาที่ของประธานกรรมการ 

 
ประธานกรรมการมีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
 
1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทําหนาที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ตองมีการ

วินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเปน
เสียงชี้ขาด 
 

2. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ และดูแลใหกรรมการบริษัทฯ 
ไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวน ทันเวลาและชัดเจนกอนการประชุม เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ สามารถ
ตัดสินใจไดอยางเหมาะสม    

 
3. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมกฎหมายที่เก่ียวของ และการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอยางเพียงพอและสงเสริมใหกรรมการทุกทานมีสวนรวมในการ
อภิปราย ใชดุลยพินิจอยางรอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

 
4. กํากับดูแลใหม่ันใจวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดยอยเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 
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5. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการท่ีเปนผูบริหารและกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร และ
ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 

 
6. ดูแลใหม่ันใจวา กรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

 หนาที่ของประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
 
ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองคกร มีบทบาทหนาที่ในการบริหาร
จัดการบริษัทฯ โดยมีหนาที่ดังนี้ 
 
1. ดําเนินงานอันเปนกิจวัตรประจําวันของบริษัทฯ กํากับดูแลและบริหารจัดการงานในดานตางๆ ของ  

บริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ และเปาหมายการดําเนินงานทั้งที่
เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ  
 

2. มีอํานาจจาง แตงต้ัง โยกยาย ปลดออก และเลิกจาง พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยกเวน  การ
แตงต้ัง โยกยาย หรือเลิกจางหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการดวย 
 

3. กําหนดเงินเดือนและคาตอบแทน ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส บําเหน็จรางวัล และสวัสดิการของ
พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูง โดยใหเปนไปตามระบบกลไกการจาย
คาตอบแทนและสวัสดิการซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
4. ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตางๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ 

เปนไปตามนโยบายและเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร 
 

5. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กําหนดโดย
กฎหมายหรือขอกําหนดของหนวยงานราชการ 
 

 การแบงแยกอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหาร 
 
บริษัทฯ มีโครงสรางการจัดการที่แบงแยกอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝายบริหารอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผูกํากับดูแลเชิงนโยบาย มีหนาที่
ในการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ และเปาหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจน
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ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร โดยฝายบริหารในฐานะ        
ผูบริหารงาน มีหนาที่ในการปฏิบัติงานประจําใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเปนไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ และเปาหมายที่กําหนดไว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารในการอนุมัติ
งบประมาณคาใชจายเงินทุนประจําปดังนี้ 
  
 มูลคาระหวาง 2 - 10 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติรวมกันของประธานเจาหนาที่บริหารและ

กรรมการบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งจํานวน 1 ทาน 
 

 มูลคาระหวาง 10 - 50 ลานบาท จะตองไดรับการอนุมัติรวมกันของประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งจํานวน 1 ทาน และใหสัตยาบันโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชุมตามตารางการประชุมที่กําหนดไวลวงหนาทั้งป โดยมีการ
ประชุมอยางนอยปละ 4 คร้ัง และยังสงเสริมใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
อยางนอยรอยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปบัญชี เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปนทํา
ใหไมสามารถเขารวมประชุมได โดย  บริษัทฯ จะจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการเปนการ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการมีเวลาในการศึกษาขอมูล สําหรับคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการมีการกําหนดการ
ประชุมทุกไตรมาส และอาจเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สําหรับคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการกําหนดการประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ังและเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม สําหรับคณะกรรมการบริหารไดมีการจัดการประชุมเปนประจําตามความเหมาะสม 
นอกจากน้ีกรรมการที่มิไดเปนผูบริหารยังมีการกําหนดการประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง ทั้งนี้เพื่อเปด
โอกาสใหกรรมการที่มิไดเปนผูบริหารสามารถอภิปรายเร่ืองตางๆ รวมกันไดอยางเปนอิสระ โดยไมมี
กรรมการที่เปนผูบริหารเขารวมประชุม 
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ สงเสริมใหขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ควรมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด 
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 การพัฒนาความรูความสามารถของกรรมการและผูบริหาร 
 
บริษัทฯ สงเสริม สนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไดพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยผาน
การเขารวมการสัมมนาและอบรมจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ อาทิ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. เปนตน โดยบริษัทฯ จัดสงเอกสารการสัมมนาและอบรมใหเปน
ระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดจัดสงเอกสารที่เก่ียวของใหกรรมการเพื่อใหไดรับทราบขอมูลที่ทันตอ
เหตุการณและใชประกอบในการตัดสินใจ  

 

 การปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม 
 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม จึงไดจัดขอมูล
เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เชน รายงาน
ประจําป และกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของใหกับกรรมการใหมเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่กรรมการของบริษัทฯ 

 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปใน

รูปแบบการประเมินแบบทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาทบทวน

ผลงาน ปญหา และอุปสรรค ในการดําเนินงานระหวางปที่ผานมา เพื่อนํามาแกไข และปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางาน 

 

หลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงเปน 4 หัวขอไดแก 1) โครงสรางและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

และ 4) เร่ืองอื่นๆ ทั้งนี้ เม่ือกรรมการแตละทานไดตอบแบบประเมินตนเองท้ังรายคณะและรายบุคคลแลว 

เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมิน นําเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรวมกันพิจารณาและหาวิธีแกไขปรับปรุงในสวนท่ีไดคะแนนยังไมเปนท่ีนา

พอใจ และเพื่อใชเปนแนวทางในการทํางานในปถัดไป ตลอดจนรวมกันพิจารณาและทบทวนความเห็น

และขอเสนอแนะที่กรรมการ   แตละทานไดแนะนํา 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร
ความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกป หลักเกณฑ
ในการประเมินผลการปฎิบัติงาน ไดแก 1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  2. การประชุม
คณะกรรมการชุดยอย  และ 3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย 
 
ทั้งนี้ เม่ือตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะของคณะกรรมการชุดยอยเรียบรอยแลว ฝายเลขานุการ
บริษัทฯ จะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ 
เพื่อรวมกันพิจารณา และหาวิธีแกไขปรับปรุงในสวนที่ไดคะแนนยังไมเปนที่นาพอใจ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการทํางานในปถัดไป ตลอดจนรวมกันพิจารณาและทบทวนความเห็นและขอเสนอแนะท่ี
แตละทานไดแนะนํา จากนั้นจะนําเสนอผลการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
ตอไป  

 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง 

  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่
บริหาร และผูบริหารระดับสูงของบริษัท และรายงานผลการประเมินแกคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
คาตอบแทนของ ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูงของบริษัท จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเปาหมายซึ่งถูกกําหนดไวเปน Balance Score Card โดยจะพิจารณาท้ังผล
การดําเนินงานท่ีเปนตัวเงิน (financial) และไมเปนตัวเงิน (non-financial) ดังนี้ 

 

1. ดานผลประกอบการของธุรกิจ เชน การเพิ่มรายได / ยอดขาย ของบริษัท 

2. ดานผลการดําเนินงานตามนโยบาย และ/หรือกลยุทธ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบในแตละเปาหมาย ซึ่งไดกําหนดเกณฑการพิจารณาไวเปนรอยละของ
ความสําเร็จตามเปาหมาย เชน กลยุทธการเติบโตอยางย่ังยืน / การสงเสริมใหชุมชนหรือเกษตรกรมี
รายไดมากขึ้นและไมทําลายส่ิงแวดลอม 

3. ดานลูกคา พิจารณาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว เชน ความพึงพอใจของลูกคา  
4. ดานการพัฒนาองคกร พิจารณาเปรียบเทียบกับเปาหมาย ในการพัฒนาและปรับปรุงองคกร เชน 

การฝกอบรมทักษะพนักงาน / ความพึงพอใจของพนักงาน 
 

 การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดํารงตําแหนงกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดํารงตําแหนง
กรรมการเพ่ือใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนสูงสุดในการท่ีกรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาสําหรับการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดเปนนโยบายใหกรรมการบริษัทฯ
ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดรวมไมเกิน 5 บริษัท โดยไมมีขอยกเวน 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจาหนาที่บริหารจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
อื่น โดยจะตองมีการเสนอเรื่องการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการ    
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหความเห็นชอบ สวนผูบริหารระดับสูงจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการผูจัดการหรือประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
 การสรรหากรรมการ 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะทําหนาที่ในการสรรหากรรมการใหม โดยจะสรรหา
บุคคลเพื่อเสนอช่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงต้ัง หรือเพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
แตงต้ัง (แลวแตกรณี) โดยหลักเกณฑในการสรรหากรรมการใหมจะคํานึงถึงโครงสรางของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการในจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงแตไม
จํากัดเพียง เช้ือชาติ ศาสนา ถ่ินกําเนิด และเพศ เปนตน ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของ
กรรมการที่จําเปนและยังขาดอยูในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนด
คุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา 
 

 กระบวนการสรรหากรรมการ 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทฯ จากการแนะนําของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การสรรหาโดยท่ีปรึกษาภายนอก (Professional 
Search Firm) หรือ การสรรหาจากฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ของหนวยงานตางๆ หรือการ   
สรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม 

 
 จํานวนวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันของกรรมการอิสระ 

 
กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงกรรมการไมเกิน 3 วาระติดตอกัน และครบกําหนดการดํารง
ตําแหนงในแตละวาระในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําปที่ตนครบกําหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดังกลาวใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกลับเขาเปน
กรรมการตอไปไดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แตใหคุณสมบัติความเปนอิสระของกรรมการนั้น  
ส้ินสุดลง 
 

 หลักเกณฑการสรรหาผูนําบรษัิท (ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือเทียบเทา) 
 
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน จะทําหนาที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร (หรือเทียบเทา) โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอช่ือใหคณะกรรมการ   
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บริษัทฯ พิจารณาแตงต้ัง โดยหลักเกณฑในการสรรหาประธานเจาหนาที่บริหาร (หรือเทียบเทา) จะ
คํานึงถึงทักษะท่ีจําเปน ไดแก   

 

1. อุปนิสัยซ่ือสัตย สุจริต มีวิสัยทัศนกวางไกล  

2. มีความรู ความเขาใจ ในธุรกิจของบริษัท  

3. มีความสามารถในการปรับตัว เปล่ียนแปลง และสามารถรักษาศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจของ

บริษัท   

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อรักษา หรือเพิ่มมูลคาหุนแกผูถือหุน 

5. มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากร  
 

 กระบวนการสรรหาผูนําบริษัท (ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือเทียบเทา) 
 

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหาร (หรือเทียบเทา) ซึ่งอาจพิจารณาทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอกองคกร หรืออาจมี
การสรรหาโดยใชบริการของที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควร 
 

 การสรรหาและกระบวนการสรรหาผูบริหารระดับสูง 
 
คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะรวมกันหารือกับฝายจัดการใน
การพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนง ผูบริหารระดับสูง (กรรมการผูจัดการ / Chief Financial 
Officer) ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว  
 

 แผนสืบทอดตําแหนง 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนการดําเนินกิจการอยางตอเนื่อง อันจะนํามาซ่ึงการเติบโตและความกาวหนาของ
องคกรอยางย่ังยืน โดยกําหนดใหบริษัทฯ จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงของ ตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหาร ตําแหนงกรรมการผูจัดการ และตําแหนงผูบริหารระดับสูงอื่นๆ และมีการพิจารณาทบทวนทุก 3 ป  
เพื่อใหม่ันใจวามีผูบริหารระดับสูงที่มีความรูความสามารถในการสืบทอดตําแหนงที่สําคัญขององคกร
ตอไปในอนาคต  
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีมูลคาตลาด (Market Capitalization) ในขนาด
ที่ใกลเคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติเปนประจํา   
ทุกป 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาทบทวนการจายโบนัส การขึ้นเงินเดือน 
รวมทั้งส่ิงจูงใจทางดานสวัสดิการและผลประโยชนของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ  
 
กําหนดจํานวนและรูปแบบการจายคาตอบแทน ประธานเจาหนาที่บริหาร ทั้งระยะส้ัน และระยะยาว โดย
มีดัชนีชี้วัดตางๆ เปนเกณฑ ซึ่งรวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานประธานเจาหนาที่บริหาร ผลสําเร็จทาง
ธุรกิจ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

 
สําหรับผูบริหารระดับสูง ประธานเจาหนาที่บริหาร จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนด
คาตอบแทนเปนรายบุคคลจากผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดยใชดัชนีชี้วัดตางๆ เปน         
ตัวบงชี้ และนําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ 
ในสวนของสิทธิประโยชนระยะส้ัน จะมีการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจําป ซึ่งจะสอดคลองกับ
สภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และในสวนของสิทธิประโยชนระยะยาว จะมีการ
พิจารณาการจายเงินรางวัล เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการสรางความเจริญเติบโตแกบริษัทฯ 

 
 เลขานุการบริษัทฯ 

 
เลขานุการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดวยความรับผิดชอบความ
ระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต รวมทั้ง ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการ
บริษัทฯ มีดังนี้ 
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(1)  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 
(ก)   ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ 
(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ

รายงานประจําปของบริษัทฯ 
(ค)  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

(2)  เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทฯ หรือผูบริหาร และจัดสงสําเนา
รายงานการมีสวนไดเสีย ตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ 
ไดรับรายงานนั้น 

(3)  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกับตลาดทุนประกาศกําหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ 
ยังมีหนาที่อื่นตามที่ระบุไวในใบพรรณางาน (Job Descriptions) และท่ีไดรับมอบหมายจาก  
บริษัทฯ  

 
5.3 การควบคุมและการบริหารความเส่ียง 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง เพื่อการดําเนิน
ธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและเพิ่มมูลคาใหกับผูมีสวนไดเสีย บริษัทฯ โดยใหนโยบายกับพนักงานทุกคน
และไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในและฝายบริหารจัดการความเส่ียงดําเนินการและประสานงานกับ
ทุกๆ หนวยงาน รวมทั้งกลุมโรงงาน เก่ียวกับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเส่ียงเปนประจําทุกป โดยใชวิธีการสอบถามขอมูลจากฝายบริหาร หนวยงานตางๆ และ
กลุมโรงงาน ตามแนวทางของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเส่ียงตามแนวปฎิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยกําหนด
วิธีการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงตามแนวทาง
ปฎิบั ติ ของ  The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission - Enterprise 
Risk Management (“COSO-ERM”)  โดยกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทาน 
และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานตอคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแล
กิจการโดยตรง อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญในการวางแผนการบริหารจัดการความเส่ียง
ทั้งความเส่ียงที่เกิดจากปจจัยภายนอก (Inherent risks) ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นดานส่ิงแวดลอมและสังคม
ดวย และความเส่ียงท่ีเกิดจากปจจัยภายใน (Control risks) ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจใหคงเหลือ
ความเส่ียงในระดับที่ยอมรับไดหรือสงผลกระทบอยางไมเปนสาระสําคัญ รวมถึงการกํากับดูแลบริษัทยอย 
การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และบุคคลที่เก่ียวโยงกันอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
และชวยใหขอมูลรายงานทางการเงินมีความถูกตอง นาเช่ือถือ โดยแนวทางที่ใชในกําหนดระบบการควบคุม
ภายในและบริหารความเส่ียงตาม COSO-ERM มีองคประกอบดังนี้ 
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 การควบคุมสภาพแวดลอมภายในองคกร  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีระบบการบริหารจัดการ และกําหนดโครงสรางองคกรที่ชัดเจนเหมาะสม 
เปนอิสระ สามารถปฏิบัติงานและส่ือสารขอมูลกันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดเปาหมาย และ
นโยบายในการดําเนินการอยางชัดเจน เพื่อใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวและ
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส เปนธรรม ตอบริษัทฯ และบุคคลภายนอก 

 
 การกําหนดวัตถุประสงค 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายการปฏิบัติงานในแตละระดับอยาง
ชัดเจน ทั้งดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ขอปฏิบัติ
ตางๆ ใหสอดคลองกับเปาหมายหรือพันธกิจที่กําหนดไว  
 

 การบงช้ีเหตุการณหรือปจจัยเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดรายละเอียดการบงช้ีเหตุการณหรือปจจัยเส่ียงตางๆ ที่อาจสงผล
เสียหายตอเปาหมายและวัตถุประสงคในระดับองคกร และระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ โดยพิจารณา
จากความเส่ียงภายนอกและภายในของบริษัทฯ และยังมีการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ  

 
 การประเมินความเส่ียง  

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายบริหารความเส่ียง โดยมอบหมายใหดําเนินการและชวยสนับสนุน
แตละหนวยงานและกลุมโรงงาน เพื่อกําหนดแนวทางในการควบคุม และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบ
ของความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจที่สงผลใหไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดย
พิจารณาจัดระดับความเส่ียง ซึ่งจะทําการประเมินทั้ง 2 ดาน คือ ผลกระทบตอความเสียหายที่จะเกิด
เหตุการณนั้น (Impact) และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) สําหรับการปฎิบัติ
เก่ียวกับการบริหารจัดการความเส่ียงตามขั้นตอนและแนวทางดังตอไปนี้ 
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 การจัดการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดกระบวนการในการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ โดย
กําหนดแนวทางการจัดการตอความเส่ียง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีมาตรการ
ควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป   

 
 กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน  

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยมีคูมือประกอบในการ
ปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร (Standard Operating Procedure) เพื่อใหม่ันใจไดวาการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม โดยมีแนวทางหลักๆ ของกิจกรรมการควบคุมดังตอไปนี้ 
 

การวิเคราะหการ
ประเมินความเสี่ยง

การจําแนกความเสี่ยง
และการวางแผนบริหาร

จัดการ

การดําเนินการและปฎิบัติ
ในการจัดการความเสี่ยง

การสรุปผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

การติดตามผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
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 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล โดยจัดใหมี
หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศคอยกํากับดูแลและพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง เพื่อใหการส่ือสารและการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและเปนปจจุบัน กลุมบริษัทไดนําระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององคกรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใชในการบริหารจัดการขอมูลตางๆ      
ทําใหสามารถนําขอมูลที่สําคัญไปใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมถึงกําหนดนโยบายวิธีการการปองกันความปลอดภัยของระบบขอมูล
และอุปกรณตางๆ การปฏิบัติตามกฏหมายพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร และจัดใหมีชองทางในการส่ือสารภายในกับพนักงานภายในองคกร (อีเมลและอินทราเน็ต) 
ในการเผยแพรนโยบาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of conduct) รวมถึง
เอกสารและขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึง 
 

 การติดตามผล  
 

บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และ
กํากับดูแลกิจการอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง และมีการประชุมคณะทํางานของการบริหารความเส่ียง
อยางสม่ําเสมอ เพื่อวิเคราะห ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายในการดําเนิน
ธุรกิจที่กําหนดไวเพียงใด แลวนํามาวางแผน และปรับปรุงแนวทางการการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการ
ติดตามการแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น  

 
 

กิจการควบคุม
การปฏิบัติงาน

การควบคุม
แบบปองกัน

การควบคุม
แบบคนหา

การควบคุม
แบบแกไข
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หมวดท่ี 3 : จรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกจิ 
 
คํานิยาม 

จรรยาบรรณ หมายถึง แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินธุรกิจที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนกรอบและแนวทางใหผูปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม โดยใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทซึ่งอยูภายใตอํานาจการควบคุมของบริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบัน และท่ีจะจัดต้ังขึ้นใน
อนาคต 

 

กรรมการบริษัทฯ หมายถึง กรรมการของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
 

ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารระดับ Assistant Vice President (AVP) ขึ้นไปของบริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยซ่ึงอยูภายใตอํานาจการควบคุมของบริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบัน และท่ีจะ
จัดต้ังขึ้นในอนาคต 

 

พนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ 

 

ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือ
ทางออม หรืออาจมีผลประโยชนใดๆ กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีสวนที่อาจทํา
ใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เชน กรรมการ ผูถือหุน ลูกคา  คูคา  

คูแขงขัน เจาหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม ส่ิงแวดลอม เปนตน 

 

คูคา หมายถึง ผูจําหนายสินคา ผูใหเชา หรือผูใหเชาซ้ือ ที่สงมอบสินคาใหบริษัทฯ 

 

คูสัญญา หมายถึง ผูที่ยอมเขาผูกพันตน และมีสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในสัญญาที่ทําไว
กับบริษัทฯ 

 

ลูกคา หมายถึง ผูซื้อสินคา ผูใชงานสินคา และผูรับบริการ 

 

ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรมสัญญา หรือการดําเนินการใดๆ กับผูอื่นทาง   การเงิน 
ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน เชน การบริการ การซื้อ การขาย การ
วาจาง การใหความชวยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางดานเทคนิคหรือบุคลากร 
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จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
 
บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ปฎิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ โดยยึดหลักความซ่ือสัตย ความยุติธรรม โปรงใสเปนสําคัญมาโดยตลอด บริษัทฯ มุงเนนการสรางความเช่ือม่ัน
ใหกับผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียโดยรวม ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี บริษัทฯ จึงไดกําหนดจรรณยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน นําไปปรับใชในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางคุณคาใหกิจการอยางย่ังยืน 
ตรงตามความมุงหวังของทั้งบริษัทฯ ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยรวม  
 
แนวทางการดําเนินธุรกิจ 
 
 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจใหถูกตองตามกฎหมาย และไมดําเนินธุรกิจกับผูดําเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนสงเสริมให

พนักงานยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

 บริษัทฯ บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต บันทึกบัญชีอยางถูกตอง มีการบริหารจัดการการใชงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนตางๆ อยางถูกตอง โปรงใส และมีหลักการ 

 
 บริษัทฯ เช่ือม่ันวาการดําเนินธุรกิจที่ย่ังยืน ตองมีความซ่ือตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมเปนแนวทางในการดําเนินงาน   
 
 เคารพ และสนับสนุนกิจกรรม/ธุรกรรมที่ถูกตองตามกฎหมาย และจริยธรรมขององคกร 
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นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น 
 

1. คํานํา 
 
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล ยึดม่ันในความ
รับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอม รวมทั้ง ใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันมาโดยตลอด ทั้งนี้       
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2017 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติอนุมัติใหมีการลงนามใน              
คําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตของ
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption Council) 

 
2. วัตถุประสงค 

 
เพื่อใหการดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต โปรงใสและเปนธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อใหเปน
แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั่นฉบับนี้ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติ หรือดําเนินงานดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น 

 
3. คํานิยาม 

 
      การทุจริต หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย

สําหรับตนเองหรือผูอื่น การทุจริตแบงเปน 3 ประเภท ไดแก การคอรรัปชั่น  
การยักยอกทรัพยสิน และการทุจริตในการรายงานขอมูล เชน การตกแตง
บัญชี  
 

    การคอรรัปช่ัน หมายถึง การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบกระทําการใดๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนอัน   
มิควรไดทั้งตอองคกร ตนเอง หรือผูอื่น การคอรรัปชั่น ยังครอบคลุมถึง การ
ให และ/หรือ รับสินบน ไมวาจะเปนรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญาวา
จะให มอบให ใหคําม่ันวาจะให เรียกรอง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใด กับเจาหนาที่รัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือ
บุคคลอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อให
บุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการใหไดมาหรือ
รักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่   
ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทําได 
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    การติดสินบน หมายถึง การให การเสนอ การสัญญาวาจะให การรับ การขอ หรือการเรียกรองส่ิงที่
เปนทรัพยสิน เงิน ส่ิงของ สิทธิ หรือผลประโยชนอื่นใด ที่เปนการขัดตอ
ศีลธรรม จริยธรรม กฏระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจาหนาที่ของรัฐ 
หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใด ที่ดําเนินธุรกิจกับ  
บริษัทฯ ไมวาจะทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือ   
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให
ไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ 
 

การสนับสนุน       
และชวยเหลือ
ทางการเมือง 

หมายถึง การสนับสนุนทั้งที่เปนตัวเงินหรือไมใชตัวเงินแกพรรคการเมือง ตัวแทน   
พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูลงสมัครรับเลือกต้ังทางการเมือง ทั้งนี้   
การสนับสนุนที่ไมใชตัวเงินใหหมายรวมถึงการใหยืมหรือการบริจาควัสดุ
อุปกรณใดๆ โดยไมคิดคาบริการ 
 

การบริจาคและ
การใหการ
สนับสนุน 

หมายถึง เงินอุดหนุน เงินชวยเหลือ หรือเงินสมทบ ที่จายใหแกบุคคล และ/หรือ 
หนวยงาน  ทั้งของภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวมถึงองคกรการกุศลอยาง
สมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ การสงเสริม
ตราผลิตภัณฑ หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเปนประโยชนตอการสรางความ
นาเช่ือถือทางการคา ชวยกระชับความสัมพันธทางธุรกิจ และเหมาะสม
สอดคลองตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  (Code of 
Conduct) ที่มุงเนนความถูกตอง โปรงใส และการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
(Good Corporate Governance) ในการดําเนินธุรกิจ 
 

   การเล้ียงรับรอง หมายถึง การเล้ียงรับรอง การเล้ียงอาหาร เคร่ืองด่ืม และใหรวมถึงการจัดงาน  
จัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ือการพักผอน เชน งานร่ืนเริง งานกีฬา เปนตน 
 

ของขวัญ ของที่
ระลึก ทรัพยสิน
หรือผลประโยชน
อ่ืนใด 

หมายถึง ส่ิงที่มีมูลคาหรือคุณคาทางจิตใจ ทั้งที่เปนตัวเงิน หรือมิใชตัวเงิน ที่มอบใหใน
โอกาสสําคัญตางๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรมดวยอัธยาศัยไมตรี หรือ   
ที่ใหเปนรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือเพื่อการสงเคราะห หรือใหเปน
สินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการ การบันเทิง สันทนาการ 
ตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทาง หรือคาบริการตอนรับ ทองเที่ยว 
คาที่พัก คาอาหาร หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกัน ไมวาจะเปน   
บัตรต๋ัว ฉลากชิงโชครางวัล เปนตน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมอบส่ิงของให
ตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือภายใตจารีตประเพณีทองถ่ิน เชน 
ของขวัญปใหม ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตําแหนงใหม เปนตน 
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4. ขอบเขตของนโยบาย 
 
นโยบายน้ีครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับ กรรมการ ผูบริหาร พนักงานประจําสํานักงานใหญ หรือปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ เจาหนาที่ในโรงงาน พนักงานฝกงาน พนักงานสัญญาจาง หรือบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งตองปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นตลอดจนแนวปฏิบัติเพิ่มเติม (ถามี) อยางเครงครัด 
 
ทั้งนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทยอยของบริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้เชนกัน 
 

5. นโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 
 
หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการ หรือยอมรับการคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบทั้งทางตรง
หรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ หรือหนวยงานที่เก่ียวของ และใหมีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นนี้อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการ
เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอบังคับ และกฏหมายท่ีเก่ียวของ 

 
แนวทางการปฏิบัติ 

 
1. ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ดําเนินการในนามของบริษัทฯ ตองไมเรียกรอง เสนอ จูงใจ ใหสัญญา

หรือรับสินบน หรือการจายเงินอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม รวมถึงการจายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก 
 

2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ตองไมละเลย เพิกเฉย ในกรณีที่พบเห็นการกระทําที่เขาขายการคอรรัปชั่นที่
เก่ียวของกับบริษัทฯ โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และตองใหความรวมมือในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และการสอบสวนตางๆ ที่เก่ียวของ 

 
3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และคุมครองแกพนักงานท่ีแจงเร่ืองคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัทฯ โดยใช

มาตรการคุมครองผูรองเรียน พยาน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่บริษัทฯ 
กําหนดไวในนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน (Whistleblowing Policy) 

 
4. ผูที่กระทําการคอรรัปชั่นจะตองไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามที่ไดกําหนดไว นอกจากนี้อาจจะไดรับ

โทษตามกฎหมายดวย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 
 

5. บริษัทฯ จะทําการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันนี้ 
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6. นโยบายตอตานการคอรรัปช่ันนี้ ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ต้ังแตการสรรหา การคัดเลือก การเล่ือน
ตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผล และการใหผลตอบแทน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารทํา
ความเขาใจ กับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
7. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน แกบุคคล หรือหนวยงาน ทั้งของภาครัฐ และเอกชนตองเปนไป

อยางโปรงใส และมีเปาหมายเพื่อการกุศล โดยไมไดเปนไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน หรือส่ิงอื่นใดเปนการตอบ
แทน ที่อาจพิจารณาไดวาเปนการทุจริต และคอรรัปชั่น ทั้งนี้การขออนุมัติและหลักเกณฑในการพิจารณาการ
บริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน ใหเปนไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ 
 

8. บริษัทฯ ถือวาการรับหรือใหทรัพยสินหรือส่ิงของเพื่อเปนของขวัญ/ของท่ีระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต
ละทองถ่ินเปนเร่ืองที่ยอมรับได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมประสงคใหบุคลากรของบริษัทฯ รับของขวัญ/ของที่
ระลึกที่มีมูลคาเกินปกติวิสัยจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้การใหหรือรับของขวัญ/ของที่ระลึกดังกลาวจะตองไม
เปนการสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดที่ไมเปนธรรม 

 
9. หามใหหรือรับของขวัญ/ของที่ระลึก รวมทั้งผลประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปล่ียนขอตกลงในทางธุรกิจ 

 
10. ตองหลีกเล่ียงการใหหรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชนอื่นใด ที่มีลักษณะเปนสินบนและกอใหเกิด          

ขอสงสัยเก่ียวกับความซ่ือสัตยและผลประโยชนทับซอนของบุคลากรของบริษัทฯ และสงผลตอชื่อเสียงของ  
บริษัทฯ 
 

11. หามเสนอ ใหเงิน หรือบริการ หรือของขวัญ หรือส่ิงที่มีมูลคา ทั้งกับเจาหนาที่ภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อประโยชน 
หรือความไดเปรียบในการทําธุรกิจอยางไมเหมาะสม 

 
12. การขออนุมัติเพื่อใหหรือรับของขวัญ และของท่ีระลึกจากเจาหนาที่ของรัฐ และบุคคลภายนอกใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว 
 

13. พนักงาน หรือบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ตองรวมกันสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร ที่ยึดม่ันวาการคอรรัปชั่น 
เปนส่ิงที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสรางความตระหนักในการ
ดําเนินงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ปราศจากการทุจริต และคอรรัปช่ัน 

 
14. บริษัทฯ จะวางตัวเปนกลางโดยไมกระทําการอันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนและชวยเหลือทางการเมืองกับฝาย

ใดฝายหน่ึง ไมวาจะเปนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูหนึ่งผูใดที่มีอํานาจการเมือง รวมถึงไมเขา
รวมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุมทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไมวาทางตรงหรือทางออม และไม
อนุญาตใหฝายการเมืองเขามาใชทรัพยากรและสถานที่ของบริษัทฯ ในกิจกรรมทางการเมือง 
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15. บริษัทฯ ไมมีนโยบายการปรับลดตําแหนง หรือลงโทษ หรือประพฤติมิชอบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปช่ัน 
แมวาจะทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 
 

การกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพ่ิมเติม 
 

ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจ ในการออกคําส่ัง หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น 
 

6. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 
 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแล ใหมีระบบ หรือ

แนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนการตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจวาฝายจัดการ หรือผูบริหารไดให
ความสําคัญกับการตอตานคอรรัปชั่น 

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทาน

รายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง นโยบายและมาตรการการ
ตอตานคอรปชั่น รวมทั้งสอบทานแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ
คอรรัปชั่น เพื่อใหม่ันใจวากระบวนการตางๆ มีการกําหนดการควบคุมภายในอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 
3. ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหาร มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดใหมีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่

สงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น จัดใหมีการส่ือสาร และฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับนโยบาย 
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของ ใหแกพนักงาน บุคคลากร และผูที่เก่ียวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความ
เหมาะสมของแนวทางปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ
กฎหมาย 

 
4. พนักงานของบริษัทฯ มีหนาที่ตองปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ เร่ืองการตอตานคอรรัปช่ัน หรือ

ปฏิบัติตามคําส่ังที่เก่ียวของ กรณีมีขอสงสัยหรือพบการฝาฝน จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือรายงานผาน
ชองทางการแจงเบาะแสท่ีบริษัทฯ กําหนดไว 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                              
      

 

32 

7. มาตรการดําเนนิการ 
 
กระบวนการในการกํากับดูแลและประเมินความเส่ียงจากการทุจรติและคอรรัปช่ัน 
 
1. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม

ระบบงานสําคัญตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง ระบบการบันทึกบัญชี และการจายชําระเงิน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อ
ปองกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตและคอรรัปชั่น 
 

2. จัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประเมินระดับความ
เส่ียงจากการทุจริตและคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และกําหนดมาตรการปองกันและตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
ที่เหมาะสม วิธีวัดผล ตลอดจนทรัพยากรท่ีตองใชเพื่อลดความเส่ียง และกําหนดมาตรการติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงที่กําหนดขึ้น  

 
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 
 
1. ฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ และใหขอเสนอแนะ

อยางตอเนื่อง โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมี
นัยสําคัญและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 

 
2. ฝายบริหารความเส่ียง รับผิดชอบการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตและคอรรัปชั่นอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีการ

นํานโยบายตอตานการคอรรัปชั่นไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ โดยนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 

 
3. หากมีการกระทําซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง

การฝาฝน การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติของนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ จะรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

 
8. การส่ือสาร 

 
พนักงานทุกระดับไดรับทราบนโยบายนี้โดยทั่วกัน และจัดใหมีชองทางสําหรับการแจงเบาะแส ขอรองเรียน หรือ
ขอเสนอแนะ รวมทั้งการฝกอบรมและทําแบบทดสอบ เพื่อใหเช่ือม่ันไดวาพนักงานมีความเขาใจในการปฏิบัติตาม
นโยบายเพียงพอ 
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9. การฝาฝน 
 
นโยบายและแนวปฏิบัติของมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น   ถือเปนสวนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หากผูใดละเลย  ละเวน  และเจตนาที่จะไมปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ
บริษัทฯ จะถือวาผิดวินัย และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ และหากความผิดนั้น เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย  
บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

 
นโยบายที่เกี่ยวของ 

 
 นโยบายการใหและการรับของขวัญ ของกํานัล และการเล้ียงรับรอง 
 

คํานิยาม  
 
ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ทั้งทางตรงหรือทางออม หรืออาจมีผลประโยชนใดๆ กับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือมีสวนที่อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เชน กรรมการ ผูถือหุน ลูกคา  คูคา  คูแขงขัน เจาหนี้ พนักงาน ชุมชน และ
สังคม ส่ิงแวดลอม เปนตน 
 

ของขวัญ  
ของที่ระลึก 
ทรัพยสินหรือ
ผลประโยชน  อ่ืนใด 

หมายถึง ส่ิงที่มีมูลคาหรือคุณคาทางจิตใจ ทั้งที่เปนตัวเงิน หรือมิใชตัวเงิน ที่มอบให
ในโอกาสสําคัญตางๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรมดวยอัธยาศัยไมตรี 
หรือที่ใหเปนรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือเพื่อการสงเคราะห หรือใหเปน
สินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการ การบันเทิง สันทนาการ 
ตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทาง หรือคาบริการตอนรับ ทองเที่ยว 
คาที่พัก คาอาหาร หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกัน ไมวาจะเปนบัตร
ต๋ัว ฉลากชิงโชครางวัล เปนตน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมอบส่ิงของใหตาม
มารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือภายใตจารีตประเพณีทองถ่ิน เชน ของขวัญ   
ปใหม ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตําแหนงใหม เปนตน 
 

การเล้ียงรับรอง หมายถึง การเล้ียงรับรอง การเล้ียงอาหาร เคร่ืองด่ืม และใหรวมถึงการจัดงาน  
จัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ือการพักผอน เชน งานร่ืนเริง งานกีฬา เปนตน 
 

การรับหรือใหผลประโยชนตางๆ ซึ่งรวมถึงทรัพยสิน บริการ การอํานวยความสะดวก หรือการเล้ียงรับรองกับ
ผูเก่ียวของทางธุรกิจ ตองเปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแตละทองถ่ินหรือแตละประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่
เก่ียวของ โดยตองมีมูลคาเหมาะสม และไมเปนการสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไมชอบธรรม 
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แนวทางการปฏิบัติ 
 
1. กอนการรับหรือใหของกํานัลและการเล้ียงรับรองกับผูเก่ียวของทางธุรกิจ ควรตรวจสอบใหแนใจวาส่ิงเหลานั้นมี

มูลคาเหมาะสมในแตละโอกาส และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทองถ่ินนั้นกําหนดใหกระทําได 

 
2. ไมรับหรือใหทรัพยสิน บริการ การเล้ียงรับรองที่อาจทําใหเกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหนึ่ง

อยางใดและทําใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ที่ไมชอบธรรม 
 
3. ตองมีหลักฐานการใชจายเงินที่แสดงมูลคาของทรัพยสิน บริการ หรือการเล้ียงรับรองนั้นเพื่อใหสามารถ

ตรวจสอบได 
 
4. กรณีไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงานภายนอก อาจรับทรัพยสิน 

บริการ การเล้ียงรับรองไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่หนวยงานภายนอกนั้นกําหนดไว 
 
5. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการใหทรัพยสิน บริการ เล้ียงรับรองแกผูบังคับบัญชา หรือบุคคล/หนวยงานภายใน และการ

รับทรัพยสิน บริการ เล้ียงรับรองจากผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคล/หนวยงานภายใน โดยการใหและการรับ
ดังกลาวจะตองไมเปนการสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดโดยไมเปนธรรม 

 
 นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน 

 
คํานิยาม  

 
ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ   ทั้ง

ทางตรงหรือทางออม หรืออาจมีผลประโยชนใดๆ กับการดําเนินธุรกิจของ   
บริษัทฯ หรือมีสวนที่อาจทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เชน กรรมการ ผูถือหุน ลูกคา  คูคา  คูแขงขัน เจาหน้ี พนักงาน ชุมชนและ
สังคม ส่ิงแวดลอม เปนตน 
 

การทุจรติ หมายถึง การกระทําโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผูอื่น การทุจริตแบงเปน 3 ประเภท ไดแก การคอรรัปชั่น   
การยักยอกทรัพยสิน และการทุจริตในการรายงานขอมูล เชน การตกแตง
บัญชี  
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การคอรรัปช่ัน หมายถึง การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบกระทําการใดๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชนอันมิ
ควรไดทั้งตอองคกร ตนเอง หรือผูอื่น การคอรรัปชั่น ยังครอบคลุมถึง การให 
และ/หรือ รับสินบน ไมวาจะเปนรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญาวาจะ
ให มอบให ใหคําม่ันวาจะให เรียกรอง หรือรับซ่ึงเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชน
อื่นใด กับเจาหนาที่รัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่น
ใดที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคล
ดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไว
ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม
ทางธุ ร กิจ  เวนแต เปนกรณีที่ กฎหมายระเบียบ  ประกาศ  ขอบัง คับ 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทําได 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําความผิด (Whistleblowing Policy) โดยมี
วัตถุประสงคใหพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน รองเรียน หรือแจงเบาะแส เม่ือทราบ
หรือพบเห็นการกระทําผิด หรือเปนผูเสียหายเดือดรอนจากการทุจริตและการคอรรัปชั่น หรือไมปฏิบัติตามกฏหมาย 
ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทํา หรือกล่ันแกลง 
 
ชองทางในการรับขอรองเรียน  
 
 โทรศัพท  :  66 2 285 0040 ตอ 2701 
 
 โทรสาร   :  66 2 285 0255 
 
 ไปรษณีย :  หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน 

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 
 อีเมล :   ประธานกรรมการ - bod@thaiwah.com 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ - arc@thaiwah.com 
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน - ia@thaiwah.com 

 
 เว็บไซต :  www.thaiwah.com 
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ขั้นตอนการแจงเบาะแส 
 
1. ผูแจงเบาะแสสามารถแจงขอรองเรียน / เบาะแสดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร ผานชองทางการแจงเบาะแส 
 
2. หากผูแจงเบาะแสไมประสงคจะเปดเผยช่ือ ตองระบุรายละเอียดที่มีขอเท็จจริงเพียงพอ หรือมีหลักฐานชัดเจนที่

แสดงวามีการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 
3. การรองเรียนจะถูกเก็บรักษาเปนความลับ หากผูแจงเบาะแสเปดเผยตัวตน บริษัทฯ สามารถรายงานผลการ

สอบสวนหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่เก่ียวกับขอรองเรียนใหทราบได 
 
ขั้นตอนการสอบสวน 

 
1. เม่ือไดรับการแจงเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ จะมอบหมายให

ฝายตรวจสอบภายในตรวจสอบขอเท็จจริง 
 
2. ฝายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบ พิจารณา และเสนอขั้นตอนที่เหมาะสม สําหรับขอรองเรียน / เบาะแสท่ีไดรับ

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาผลการตรวจสอบ และบทลงโทษ

ทางวินัยตามกฎและขอบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 
4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ จะรายงานผลการตรวจสอบตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป 
 

มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส 
 
1. เร่ืองที่แจงเบาะแส ขอรองเรียน และขอมูลของผูแจงจะถูกเก็บเปนความลับ และจํากัดการเขาถึงขอมูลไดเฉพาะ

ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบตรวจสอบประเด็นที่รองเรียนเทานั้น โดยบริษัทฯ จะไมเปดเผยขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัว
ผูแจงเบาะแสได 

 
2. ผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบ รวมถึงเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการตรวจสอบจะไดรับการคุมครอง

เชนเดียวกับผูที่รองเรียน หรือแจงเบาะแส 
 
3. หากมีการตรวจสอบพบวาผูแจงเบาะแสมีเจตนาที่ไมบริสุทธิ์ หรือแจงเบาะแสเพื่อผลประโยชนสวนตนจะถูก

ดําเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเปนความผิดทางวินัย และ/หรือ ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
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4. หากผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเช่ือวาตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน สามารถรายงาน
เร่ืองดังกลาวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเส่ียง และกํากับดูแลกิจการ 
หรือฝายตรวจสอบภายใน ผานชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนดังกลาวขางตนโดยทันที  

 
5. ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปน

ธรรม 
 
 นโยบายการสนับสนุนและชวยเหลือทางการเมือง 

 
บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยจะไมสนับสนุนและชวยเหลือทางการเมืองกับฝายใดฝายหนึ่ง ไมวา
ทางตรงหรือทางออม อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตาม
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ไมวาจะเปนการใชสิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง หรือการเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 
1. ตองไมแสดงออกดวยวิธีใดๆ วา บริษัทฯ มีความเก่ียวของ ฝกใฝหรือสนับสนุนการดําเนินการทางการเมือง    

พรรคการเมือง กลุมแนวรวมทางการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกต้ังทางการเมือง 
 
2. ใชสิทธิทางการเมืองในนามของบุคคล และหลีกเล่ียงการกระทําที่ทําใหผูอื่นเขาใจวากระทําในนามบริษัทฯ 
 
3. หลีกเล่ียงการแสดงออก หรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทํางานหรือในเวลางานอันอาจทําให

เกิดความขัดแยงในการทํางาน 
 
 นโยบายการบริจาคและการใหการสนับสนุน  
 

คํานิยาม 
 
การบริจาคและการให
การสนับสนุน 

หมายถึง เงินอุดหนุน เงินชวยเหลือ หรือ เงินสมทบ ที่จายใหแกบุคคล และ/หรือ
หนวยงาน ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และรวมถึงองคกรการกุศลอยาง
สมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ การ
สงเสริมตราผลิตภัณฑ หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเปนประโยชนตอการ
สรางความนาเช่ือถือทางการคา ชวยกระชับความสัมพันธทางธุรกิจ และ
เหมาะสมสอดคลองตามคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of 
Conduct) ที่ มุ ง เนนความถูกตอง  ความโปร งใส  และการมีหลัก   
ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ในการดําเนินธุรกิจ 
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บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติวาดวยการบริจาค สําหรับการกุศล และการใหเงินสนับสนุนแกบุคคล 
หนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงองคกรการกุศล โดยจะตองเปนไปอยางโปรงใสและมีเปาหมายเพื่อการกุศล
ที่ไมไดคาดหวังผลประโยชน หรือส่ิงอื่นใดเปนการตอบแทนที่อาจพิจารณาไดวาเปนการทุจริตและคอรรัปช่ัน  
 
ทั้งนี้ การบริจาคและใหการสนับสนุน แกบุคคล หรือหนวยงานทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงองคกรการกุศล 
ตองดําเนินการภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

 
1. เปนองคกรที่เช่ือถือได หรือมีการจัดต้ังอยางถูกตองตามกฎหมาย 
 
2. การดําเนินการตองกระทําในนามบริษัทฯ อยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และเปนไปตามระเบียบและอํานาจ

อนุมัติของบริษัทฯ โดยตองมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเช่ือถือได  
 
3. ไมควรจายเงินในนามบุคคล เวนแตมีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุน และมีหลักฐานการรับการ

สนับสนุนเปนลายลักษณอักษร โดยการจายเงินจะไมจายในรูปแบบเงินสด 
 
4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาการบริจาค หรือการสนับสนุนไดถูกนําไปใชเพื่อสาธารณะประโยชน 

หรือตรงตามวัตถุประสงคของการบริจาคอยางแทจริง (โดยจะตองไมมีวัตถุประสงคแอบแฝง หรือใหไดประโยชน
ทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม)  

 
5. ใหพนักงานขอนุมัติตามระเบียบขั้นตอนการเบิกคาใชจายของบริษัทฯ และคูมืออํานาจอนุมัติคาใชจาย 

(Delegation of Authority) กอนการเบิกคาใชจายสําหรับการบริจาคและใหการสนับสนุน โดยใบขอเบิกเงินตอง
ระบุ ชื่อของหนวยงานหรือองคกรการกุศลที่ใหการสนับสนุน พรอมทั้งเหตุผล เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดใน
ภายหลังได 
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การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 
บริษัทฯ มีความมุงหมายให ผูบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวใน
จรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยมีกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

 
1.   ขอพึงปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ 
 

1. ผูบริหารทุกระดับตองเปนผูนําในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

 
2. ผูบริหารทุกระดับตองตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานภายใตการบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ 

 
3. ปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบรรดาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของ

บริษัทฯ ตลอดเวลา 

 
4. เขารวมประชุมทุกคร้ัง ยกเวนในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษและความจําเปนจริงๆ และใชดุลยพินิจอยางรอบคอบใน

การพิจารณาแตละเร่ืองที่นําเสนอ มีการจัดสรรเวลาไวอยางพอเพียงสําหรับการพิจารณาและอภิปรายเร่ือง
สําคัญอยางละเอียดรอบคอบและเปนอิสระจากกัน มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยกรรมการ หรือ
ผูบริหารอาวุโสแตละทานในการประชุม 

 
5. ดูแลใหม่ันใจวา ไมมีการละเมิดสิทธิตามกฏหมายของผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งพนักงาน คูคา สังคมโดยสวนรวม 

คูแขงทางการคา และเจาหนี้ จากการกระทํา หรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ 

 
6. สงเสริมความรวมมือระหวางบริษัทฯ และบรรดากลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อสรางความม่ังค่ัง และการเติบโตท่ี

ม่ันคงของบริษัทฯ 

 
7. ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยุติธรรม และอยางเปนอิสระ 

เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ 

 
8. กําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการใหอยูในลักษณะท่ีเปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียง และ

เช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงานของแตละบุคคล 

 
9. เปดเผยสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา พรอมขอมูลสนับสนุนอยาง

เพียงพอหากม ี
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10. จัดใหมีระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน ทั้งดานการเงิน การดําเนินงาน และการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ ระบบดังกลาว ควรปฏิบัติรวมกับการบริหารความเส่ียง เพื่อใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนาในรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น 

 
11. ตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ โดยใหคาตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อผูกพัน รักษา และกระตุน

พนักงานท่ีมีคุณภาพไว และปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเปนธรรม โดยปราศจากอคติ รวมทั้งจัดใหมี
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 

 
12. กําหนดสัดสวนของกรรมการบริหาร และกรรมการที่เปนอิสระ เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน และมีการ

แยกอํานาจหนาที่ระหวางกันอยางชัดเจน โดยมิใหคนหน่ึงคนใดมีอํานาจโดยไมจํากัด 

 
13. กํากับดูแลใหม่ันใจวาการดําเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทฯ เปนการปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี อันเปนหลักการที่ไดรับการยอมรับวาถูกตองตามกฏหมายและหลักจริยธรรมที่เหมาะสม 

 
14. รักษาความลับในกิจการ หรือขอมูลของบริษัทฯ ที่ไมพึงเปดเผยโดยเครงครัด และไมใชขอมูลภายใน และ/หรือ

ขอมูลลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชนสวนตน 

 
15. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
16. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารอาวุโสของบริษัทฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ

ผูจัดการ หรือประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ 

 
2.   ขอพึงปฏิบัติสําหรับพนักงานของบริษัทฯ 
 

1. ทําความเขาใจหลักการและแนวปฏิบัติตางๆ ที่กําหนดไวในจรรยาบรรณ โดยเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวของกับหนาที่
และความรับผิดชอบ 

 
2. ปรึกษาผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ กําหนดใหมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ เม่ือไมม่ันใจวาส่ิงที่จะกระทําถูกตองตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ หรือไม 
 

3. ส่ือสารใหเพื่อนรวมงาน หรือผูที่เก่ียวของเขาใจแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ 

 
4. แจงเบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําที่ไมถูกตองตามจรรยาบรรณ ผานชองทางที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว และให

ความรวมมือในกระบวนการสืบสวนหาขอเท็จจริง 
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5. ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และคําส่ังของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด และสุภาพ เช่ือฟง ใหเกียรติ 
และรักษาความสามัคคีระหวางเพื่อนรวมงาน ตลอดจนชวยเหลือซึ่งกันและกันในหนาที่การงานที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
6. ปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ ตรงตอเวลา และไมละทิ้ง หรือหลีกเล่ียงหนาที่ หรืองานที่ไดรับมอบหมาย 

 
7. ปฏิบัติตอลูกคาของบริษัทฯ อยางเปนธรรมดวยความสุภาพ ดวยมารยาทอันดี โดยไมชักชา รักษาความลับของ

ลูกคา และไมนําขอมูลของลูกคาไปใชประโยชนของตนเอง และ/หรือผูเก่ียวของ 

 
8. ปฏิบัติงานโดยใชทรัพยสิน และทรัพยากรของบริษัทฯ อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งชวยกันดูแล

มิใหทรัพยสินของบริษัทฯ เส่ือมคา หรือสูญหาย 

 
9. รักษาความลับในกิจการ หรือขอมูลของบริษัทฯ ที่ไมพึงเปดเผยโดยเครงครัด และไมใชขอมูลภายใน และ/หรือ

ขอมูลลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชนสวนตน 

 
3.  การกระทําที่เขาขายผิดจรรยาบรรณ 
 

1. ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 
2. แนะนํา สงเสริม หรือสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 
3. ละเลย เพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 
4. ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสอบสวนขอเท็จจริง และการกระทําอยางไมเปนธรรมตอผูใหขอเท็จจริง 

 
ทั้งนี้ ผูที่กระทําเขาขายผิดจรรยาบรรณอาจมีความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ นอกจากน้ีอาจไดรับโทษตาม
กฏหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฏหมาย 

 
 4. ขอพึงปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย   
 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายที่จะสงเสริมความรวมมือระหวาง บริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยสงเสริมใหเกิดความรวมมือและดูแลผูมีสวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย ท้ังนี้ผูมีสวนไดเสียของ
บริษัทฯ ไดแก ผูถือหุน ลูกคา  คูคา คูแขงขัน เจาหน้ี พนักงาน ชุมชน และสังคม ส่ิงแวดลอม 
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ผูถือหุน 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมุงม่ันในการปฏิบัติหนาที่อยางซ่ือสัตย โปรงใส และแข็งขัน เพื่อประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน
ทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสรางมูลคาระยะยาวตอผูถือหุน ขอมูลที่สําคัญทั้งหมดซ่ึงอาจสงผลกระทบตอราคา
หุนของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผูถือหุนจะตองไดรับการเปดเผย โดยครบถวนในเวลาที่เหมาะสม 
 
แนวปฏิบัติ 
 
1. ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยูบนพื้นฐานเดียวกัน ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรับเงินปนผล

ตามที่บริษัทฯ ไดประกาศ โดยจํานวนเงินปนผลดังกลาวคํานวณจากสัดสวนการถือหุนที่มีในบริษัทฯ 

 
2. ในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง  ผูถือหุนมีสิทธิในการอนุมัติประเด็นที่สําคัญในวาระตางๆ เชน การเลือกต้ัง

กรรมการ (ผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการไดเปนรายบุคคล)  คาตอบแทนกรรมการ  การแตงต้ังผูสอบบัญชี และ
การจายเงินปนผล เปนตน 

 
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมทั้ง ผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขา

รวมประชุมผูถือหุน ตลอดจนเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะให
ผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 
4. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา 

 
5. รายงานสารสนเทศสําคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบ

ระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ตามกฏหมายและประกาศท่ีเก่ียวของ โดยจะไมกระทํา
การใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัทฯ 

 
6. ดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ มีเหตุผล และเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพียงพอ 

 
7. เผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน 

เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม 

 
ลูกคา 

 
บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการจัดสรรแตส่ิงที่ดีใหแกลูกคา ดวยการใชวัตถุดิบที่ดีเย่ียมในการผลิตสินคาใหมีคุณภาพสูง
และสะอาดถูกหลักอนามัย อีกทั้งใหความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนาอยางสม่ําเสมอ  รวมทั้งไดจัดใหมีชองทางการ
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ส่ือสาร เพื่อใหความม่ันใจไดวาความตองการของลูกคาจะไดรับการตอบสนอง ซึ่งถือเปนนโยบายที่สอดคลองกับพันธ
กิจของบริษัทฯ  
 
แนวปฏิบัติ 
 
1. ดําเนินธุรกิจทั้งดานการผลิต จําหนายสินคา และบริการ ที่ปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 
2. ดําเนินธุรกิจดวยความมุงม่ันที่จะพัฒนาสินคา และบริการ คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคา 

และเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง 
 

3. ดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของลูกคา รักษา
ความลับและ/หรือขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ไมนําขอมูลของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เก่ียวของ
โดยมิชอบ รวมทั้งไมเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ไมสุจริตจากลูกคาทั้งทางตรง 
และทางออม 
 

4. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบแจงลูกคาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหา
แนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
 

5. จัดใหมีชองทางการส่ือสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัทฯ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ แกไขคํารองเรียน
ของลูกคาอยางเปนธรรม 

 
คูคา 
 

บริษัทฯ มุงม่ันที่จะหลอหลอมความสัมพันธระยะยาวในทางธุรกิจกับคูคา ซึ่งเปนที่มาของนโยบายการใหผลกําไร
อยางเปนธรรมตอคูคา อีกทั้งใหความเคารพตอเงื่อนไขการชําระเงิน สําหรับการคัดเลือกคูคา บริษัทฯ ไดใหสิทธิใน
การเสนอราคาอยางเทาเทียมกัน รวมทั้ง ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เพื่อคัดเลือกคูคาดวยวิธีประกวดราคา
สําหรับรายการที่มูลคาเกินกวา 1 ลานบาท เพื่อความโปรงใส 
 
แนวปฏิบัติ 
 
1. ดําเนินธุรกิจทั้งดานการผลิต จําหนายสินคา และบริการ ที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 
2. รักษาความลับ หรือขอมูลของคูคา ไมนําขอมูลดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนตนเอง หรือผูเก่ียวของ 
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3. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ใหรีบแจงคูคาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหา   
แนวทางแกไข และปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
 

4. ไมเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือจากขอตกลงทางการคา 
 

5. หลีกเล่ียงการทําธุรกิจกับคูคาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา  
 

6. ไมทําธุรกิจกับคูคาที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี  
 

7. สงเสริมและสนับสนุนใหคูคาดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืนดวยความรับผิดชอบตอ สังคมและ
ส่ิงแวดลอม  

 
นโยบายการคัดเลือกคูคา 
 
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการคัดเลือกคูคา เพื่อประโยชนในดานการบริหารตนทุน และดานประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการมีคูคา ที่มีจริยธรรม มีธรรมาภิบาล คํานึงถึงสวัสดิการของ
พนักงาน ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฏหมายแรงงาน รวมทั้งไมมีการละเมิดกฏหมาย ดานส่ิงแวดลอม ทั้งนี้   
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติและการพิจารณาคัดเลือกคูคา ดังนี้ 
 
แนวปฏิบัติ 
 
บริษัทฯ มีกําหนดกระบวนการจัดซื้อสินคาหรือบริการใหมีความโปรงใสและเปนธรรม โดยกําหนดอํานาจของผูอนุมัติ
เปนระดับขั้นตามลักษณะและมูลคาสินคาหรือบริการตามที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ มีการกําหนดคุณสมบัติของคูคา ดังนี้ 
 
 มีบุคลากร เคร่ืองจักร อุปกรณสินคา การบริการ คลังสินคา สถานภาพทางการเงิน และประวัติการดําเนินกิจการ

ที่นาเช่ือถือ 
 

 เปนผูที่มีผลงานนาพอใจ ทั้งดานคุณภาพสินคา การบริการ การสงมอบตามกําหนดเวลา การใหบริการหลังการ
ขาย การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทําธุรกรรมตามที่ตกลงรวมกัน 

 
 เปนคูคา/คูธุรกิจที่ไมมีผลประโยชนขัดแยงกับธุรกิจของบริษัทฯ และไมมีประวัติตองหามทําการคาอันเนื่องจาก

การกระทําทุจริต หรือประวัติการละท้ิงงาน หรืออยูในบัญชีรายชื่อบริษัทตองหามของทางราชการและเอกชน 
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คูแขงขัน 
 

บริษัทฯ มีความเช่ือวาการแขงขันเปนส่ิงสําคัญในการเปดตลาดการคาเสรี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดหลีกเล่ียงการกระทํา
ใดๆ อันเปนการปองกัน ขัดขวาง ไมใหผูประกอบการซ่ึงอาจเปนคูแขงเขามาดําเนินการในตลาดซ่ึงบริษัทฯ ได
ประกอบธุรกิจอยู บริษัทฯ มีแนวความคิดวาการแขงขันที่เขมขนจะเปนการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ทั้งดาน
ผลิตภัณฑและบริการในทองตลาด ซึ่งจะชวยยกระดับมาตรฐานของตลาด และยังประโยชนใหแกผูบริโภคและสังคม
โดยรวม นอกจากนั้นบริษัทฯ  จะไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงขันดวยวิธีฉอฉล  รวมทั้ง
ไมละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคูแขงทางการคาจากการกระทําหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งไดกําหนดไวใน
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  
 
แนวปฏิบัติ 
 
1. ปฏิบัติตอคูแขงภายใตกรอบกติกาและหลักสากลของการแขงขันที่ดี 

 
2. ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

 
3. ไมกลาวหาในทางรายตอคูแขง โดยปราศจากซ่ึงมูลแหงความจริง 

 
4. ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูแขงของบริษัทฯ 

 
5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอคูแขงอยางเครงครัด 
 
 
เจาหนี้ 
 
บริษัทฯ  ใหความสําคัญตอเจาหนี้เสมือนคูคาที่มีความสําคัญย่ิง ดังนั้น จึงมุงม่ันที่จะปฏิบัติใหสอดคลองกับขอผูกพัน
ทั้งหลายตามสัญญาท่ีมีอยูกับเจาหนี ้ ตลอดจน   ไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริง อันจะทําใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย 
และหากมีเหตุอันจะทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจงเจาหน้ีลวงหนาเพื่อหาแนว
ทางแกไขปญหาดังกลาว  ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข คํ้าประกัน การบริหารเงินทุน และการผิดนัดชําระหนี้รวมกัน 
 
แนวปฏิบัติ 
 
1. ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาค และเปนธรรม 

 
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันอยางเครงครัด โดยเฉพาะเร่ืองเงื่อนไขการคํ้าประกัน และการ

บริหารเงินทุน 
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3. เปดเผยฐานะการเงินอยางถูกตองตรงตามกําหนด 
 

4. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งหรือเกิดกรณีการผิดนัดชําระหนี้ ใหรีบแจงใหเจาหนี้ทราบ
โดยเร็ว เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข และปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

 
พนักงาน 
 

บริษัทฯ เช่ือวาพนักงานคือ ทรัพยสินที่สําคัญที่สุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดดําเนินการในแตละขั้นเพื่อใหม่ันใจไดวา
สอดคลองตามกฎหมายแรงงาน พนักงานท้ังหมดไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติหรือแบง
พรรคแบงพวก บริษัทฯ มีการทบทวนคาตอบแทนและสวัสดิการใหแกพนักงานอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้คาตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงานโดยรวมของบริษัทอยูในอัตราท่ีสามารถแขงขันได เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดย
สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละ
ทาน บริษัทฯ จะไมละเมิดสิทธิของพนักงานตามกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ไดกําหนดไวในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย  โดยไดรับการรับรองระบบ
การจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบันที่เก่ียวของ บริษัทฯ ยังไดดําเนินการติดตาม
เฝาระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย กําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติดานความปลอดภัย  สุขอนามัยในสถานท่ี
ทํางาน รวมทั้งไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน และสงเสริมใหพนักงานไดรับการฝกอบรมที่เก่ียวของกับสาย
งาน รวมถึงการสับเปล่ียนหมุนเวียนการทํางาน   เพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการทํางานที่หลากหลายขึ้น 
 
แนวปฏิบัติ 
 
1. ปฏิบัติตอพนักงานท้ังหมดอยางยุติธรรม และเปนไปตามกฏหมาย ระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของ

บริษัทฯ 
 

2. ปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในการจางงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันทางเพศ สีผิว เช้ือชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ 
หรือสถานะอื่นใดที่ไมไดมีผลเก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

 
3. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางทั่วถึง รวมทั้งเปนการ

สรางโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคนดวย 
 

4. ใหผลตอบแทนที่เปนธรรม เหมาะสมตามความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และหนาที่ความรับผิดชอบ 
 

5. จัดใหมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน ไดแก การรักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
เปนตน 
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6. จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมการทํางาน โดยคํานึงถึงหลัก
ความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย 

 
 
ชุมชนและสังคม 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเคารพสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยจะไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชน และ
สังคม รวมทั้งจะใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน และใหการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน        
ที่กอใหเกิดสาธารณประโยชน บริษัทมีนโยบายที่จะรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น      
ซึ่งไดแกการพัฒนาอาชีพเกษตรกร การสนับสนุนเทคโนโลยี ความรู และเครื่องมือหรืออุปกรณในการทําการเกษตร 
 
แนวปฏิบัติ 
 
1. ไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชนและสังคม 

 
2. รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งใหการสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชน ที่กอใหเกิด

สาธารณประโยชน และรวมพัฒนาศักยภาพและชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น ไดแก การพัฒนา
อาชีพเกษตรกร การสนันสนุนเทคโนโลยี ความรู และเครื่องมือหรืออุปกรณในการทําการเกษตร 

 
3. เสริมสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับชุมชน และสังคมบนพื้นฐานของความถูกตอง โปรงใส 

และเปนธรรม 
 
ส่ิงแวดลอม 

 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตกฏหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติตางๆ ดานส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความมุงม่ันที่จะดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ควบคุมการบริหารจัดการ การ
กําจัดของเสีย และ/หรือมลพิษ ทั้งจากกระบวนการผลิต และการใชงานทั่วไป โดยใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และ
มีการติดตามเฝาระวังอยางใกลชิด รวมทั้งไดสงเสริมและดําเนินการดานการอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทน 
การพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมซึ่งสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
 
อีกทั้ง ยังไดสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน เพื่อลดความขัดแยง ในการใชน้ํา
กับชุมชน รวมทั้งใหความรวมมือในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ําในชุมชน 
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แนวปฏิบัติ 
 
1. ดําเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติตางๆ ดานส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบดานทรัพยากร

และส่ิงแวดลอม ดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ควบคุมดูแลการบริหารจัดการ การกําจัดของเสีย และ/หรือมลพิษ ทั้ง
จากกระบวนการผลิต และการใชงานทั่วไป โดยใชเทคโนโลยทีี่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝาระวัง 
 

2. สงเสริมระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิตและการดําเนินงานใหมีการใชทรัพยากร
และพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยบริหารจัดการอยางเปนระบบ มี
การติดตามประเมินผล และทบทวน เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
3. สงเสริมการพัฒนา และเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 
4. สงเสริมและดําเนินการดานการอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทน การพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดลอม     

ซึ่งสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
 

5. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน เพื่อลดความขัดแยง ในการใชน้ํากับ
ชุมชน รวมพัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ําในชุมชน 
 

6. สงเสริมใหมีการฝกอบรม ใหความรูในเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมใหแกพนักงานทุกระดับ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและรับผิดชอบในการจัดการส่ิงแวดลอม และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

 
นวัตกรรม 

 
บริษัทฯ มุงม่ัน สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม เพื่อการสรางประโยชนรวมกันทั้งแกกิจการ ลูกคา  คูคา สังคมและส่ิงแวดลอม 
รวมทั้งนําไปเปนสวนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงานและ การติดตาม ผลการ
ดําเนินงาน และยังสงเสริมการสรางนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณคาใหกิจการตามสภาพปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยู
เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสินคา 
และบริการ การวิจัยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทํางาน รวมทั้งการรวมมือกับคูคา 
 
แนวปฏิบัต ิ

 
1. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม เพื่อการสรางประโยชนรวมกันทั้งแกกิจการ ลูกคา คูคา สังคมและส่ิงแวดลอม รวมทั้ง

นําไปเปนสวนหน่ึงในการทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงานและ การติดตาม ผลการ
ดําเนินงาน  
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2. สงเสริมการสรางนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณคาใหกิจการตามสภาพปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ซึ่งอาจ
ครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสินคา และ
บริการ การวิจัยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทํางาน รวมทั้งการรวมมือกับคูคา 

 
5.  ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

ความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึน้และที่เกิดขึ้นจริงและโอกาสของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ กําหนดใหพนักงานของตนหลีกเล่ียงสถานการณที่อาจเปนความขัดแยงโดยตรงหรือทางออมระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนของบริษัทฯ หรือโดยเฉพาะของลูกคา  
 
 ควรหลีกเล่ียงสถานการณใดก็ตามที่ดูเหมือนวาจะนําไปสูความขัดแยงดังกลาว ความขัดแยงหรือความเปนไปได

วาจะเกิดความขัดแยงนี้สามารถเกิดขึ้นไดเม่ือการกระทําหรือการตัดสินใจของพนักงานสงผลตอผลประโยชน
สวนตัวของพนักงานรายนั้น แตกลับสงผลตรงขามกับผลประโยชนของบริษัทฯ จนทําใหเปนการยากที่พนักงาน
คนนั้นจะดําเนินการตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนตอบริษัทฯ อยางเปนกลางและมีประสิทธิภาพ 
 

 พนักงานตองแยกแยะเร่ืองสวนตัวของตนออกจากธุรกิจของบริษัทฯ 
 

 พนักงานตองไมรับประโยชนเปนการสวนตัวทางการเงินหรือทางอื่น ดวยการใชประโยชนจากทรัพยสินบริษัทฯ 
โอกาสทางธุรกิจ ขอมูลจากตําแหนงงานของตน และพนักงานตองไมกระทําการใดๆ ที่จะเปนการแขงขันกับธุรกิจ
บริษัทฯ 
 

 ธุรกรรมทางการเงินสวนตัวหรือธุรกรรมอื่นกับผูใดที่มีหรือกําลังจะมีความสัมพันธกับบริษัทฯ จะตองอยูในรูปของ
ธุรกรรมตามปกติ (arm’s length) กลาวคือ ต้ังอยูบนพื้นฐานของขอกําหนดตามปกติและท่ีทํากันตามประเพณี 
 

 พนักงานตองไมรับผลประโยชนจากบริษัทฯ ซึ่งไมไดรับอนุญาตหรือความเห็นชอบอยางถูกตองตามนโยบาย
บริษัทฯ รวมทั้งเงินกูของบริษัทฯ หรือเงินคํ้าประกันหนี้สินสวนตัวของพนักงาน 

 
6. การใชขอมูลภายใน 

 
บริษัทฯ ตระหนักดีวา การบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเปน
ประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทั้งหลาย ดังนั้น เพื่อเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหมี
นโยบายที่เก่ียวของกับการใชขอมูลภายในท่ีอาจมีผลกระทบตอหลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัทฯ สําหรับกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
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วัตถุประสงค 
 
นโยบายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและเปนการปองกันการใชขอมูลภายในท่ีเปนความลับและมีผลตอ
การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไมวาจะเปนการเปดเผยขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเองหรือ
ดวยเหตุผลอื่นใดอันไมใชเพื่อประโยชนของบริษัทฯ 
 
การใชขอมูลภายในที่อาจมีผลกระทบตอหลักทรัพย 
 
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เก่ียวของกับขอมูลภายในท่ีเปนความลับ และมีผลตอการเปล่ียนแปลงของราคา
หลักทรัพย 
 

 ขอมูลภายในที่เปนความลับ และมีผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยจะเปนขอมูลที่จํากัดอยูเฉพาะ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวเทานั้น 
 

 หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระหวางที่
ครอบครองขอมูลภายในท่ีเปนความลับ และมีผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได
เปดเผยตอสาธารณชน ในระหวาง "ระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในท่ียังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน 
(“Embargo Period”)" 
 

 ระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในที่ยังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน (Embargo Period) หมายถึง ระยะเวลา
หนึ่งเดือนกอนและจนถึงวันประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินในแตละไตรมาสของสามไตรมาสแรก รวมทั้ง 
ผลการดําเนินงานทางการเงินประจําปของบริษัทฯ 
 

 แผนก Corporate Affairs จะแจงเตือนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใหทราบเปนการภายใน     
ทุกรายไตรมาสถึงระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในท่ียังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo Period”) 
กอนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในชวง
ระยะเวลาดังกลาว กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะตองไมทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ 

  
 นอกเหนือจากนโยบายนี้ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังคงตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

การซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (“Insider Trading”) ซึ่งมีผลใชบังคับอยูตลอดเวลา มิใชแตเพียง
ระยะเวลาปลอดการใชขอมูลภายในท่ียังมิไดเปดเผยแกสาธารณชน (“Embargo Period”) ที่ไดกลาวไปแลว
ขางตน  สาระสําคัญของกฎหมายนี้คือ เม่ือใดก็ตามหากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครอบครอง
ขอมูลภายในท่ีเปนความลับ และมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ บุคคลดังกลาวจะตองไม
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ใชขอมูลภายในน้ันในการดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ตนถือครองอยู หรือใหขอมูล
ภายในดังกลาวแกบุคคลอื่นใด  การฝาฝนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูล
ภายใน (“Insider Trading”) เปนความผิดทางอาญา ทั้งนี้ กฎหมายที่เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูล
ภายใน (“Insider Trading”) ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2559           
ซึ่งสามารถดูไดจาก www.sec.or.th  
 

7. การใช และการดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ สนับสนุนใหบุคลากรของบริษัทฯ ใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด และสงเสริมใหชวยกัน ดูแลและปองกัน
ทรัพยสินของบริษัทฯ มิใหเสียหาย หรือสูญหาย รวมทั้งไมนําส่ิงใดๆ ไมวาอุปกรณหรือทรัพยสินไปใชประโยชนสวนตน   
หรือเพื่อประโยชนของผูอื่นที่ไมไดเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
 
แนวปฏิบัติ 
 
1. ใชทรัพยสินของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ และเพื่อประโยชนของบริษทัฯ 

 
2. ไมนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชผิดวัตถุประสงค หรือใชในทางที่ผิดกฏหมาย หรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว

หรือเพื่อบุคคลอื่น 

 
3. ดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ ไมใหสูญหายหรือเสียหาย 

 
8. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 
บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่จะไมเก่ียวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และไดกําหนดเปนมาตรฐานการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนที่จะใชทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาตการใชเทานั้น เชน การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง โดยมีการตรวจสอบเปนระยะๆ โดยผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
 
แนวปฏิบัติ 

 
1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฏหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาที่เก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

 
2. ดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ ไมใหถูกละเมิด ทําซํ้า ดัดแปลง นําไปใช หรือนําไปใหบุคคลอื่นใช

โดยมิไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 



                                                                                                                                                                                                              
      

 

52 

3. เคารพในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชเพื่อประโยชนสวนตน เวนแตไดรับ
อนุญาต หรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน 
 

4. รายงานตอผูบังคับบัญชาเม่ือพบเห็นการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือการกระทําที่อาจ
กอใหเกิดขอพิพาทเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ 

 
9. การไมละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน  

 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฏหมายที่เก่ียวของ มุงเนนการปฏิบัติ
ตอกันดวยความเทาเทียม ไมแบงแยกความแตกตางดานรางกายจิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ภาษา สีผิว 
การศึกษา สถานะทางสังคม ไมเลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจางงาน ต้ังแตการสรรหา การจายคาตอบแทน 
เวลาทํางาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนา การวางแผน
ความกาวหนา รวมทั้งการไมใชแรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการคามนุษย หรือแรงงานเด็กอันมิชอบดวยกฎหมาย 
 
แนวปฏิบัติ 

 
1. ปฏิบัติตอกันดวยการเคารพหลักการดานสิทธิมนุษยชน ไมละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฏหมายที่เก่ียวของ ปฏิบัติ

ตอกันดวยความเทาเทียม โดยไมแบงแยกความแตกตางดานรางการ จิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
ภาษา สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม 

 
2. ใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกันความเส่ียงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน สอดสองดูแล

เร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อปองกันการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 
3. ปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในทุกกระบวนการของการจางงาน ต้ังแตการสรรหา การจายคาตอบแทน เวลาทํางาน 

และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนา การวางแผน
ความกาวหนา โดยไมเลือกปฏิบัติ 
 

4. ไมใชแรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการคามนุษย หรือแรงงานเด็กอันมิชอบดวยกฎหมาย 
 
10. สุขภาพและความปลอดภัย  

 
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายท่ีจะสรางสถานที่ทํางานที่ดีตอสุขภาพของพนักงาน โดยจะดําเนินการ พัฒนา และใหการ
สนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอและเหมาะสม ใหมีระบบรักษาความปลอยภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน 
รวมทั้งมุงม่ันในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู สงเสริมการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของพนักงาน  
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แนวปฏิบัติ 
 

1. ดําเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติตางๆ ดานสุขภาพ และความปลอดภัย รวมท้ัง
สภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อชวยปองกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 
2. รายงานผูบังคับบัญชาทันที เม่ือพบเห็นส่ิงผิดปกติทั้งจากเคร่ืองจักร อุปกรณ และสถานท่ีในบริเวณท่ีทํางานท่ี

อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ และความปลอดภัย 

 
3. ผูบังคับบัญชามีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงเร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน ควรกําหนด ประชาสัมพันธ

หรือประกาศแนวทางในการปองกันและควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงควรสอดสอง ดูแลสุขภาพพนักงานตาม
ความเส่ียงของงาน 
 

4. มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยจัดทํา ฝกซอม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอยางตอเนื่อง 
ทั้งนี้เพื่อปองกันหรือลดความสูญเสียตอชีวิต และทรัพยสินของบริษัทฯ พนักงาน คูคาและผูเก่ียวของอื่น 
 

5. สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองของการดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยใหกับผูรวมงานท่ัวทั้งองคกร 
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานไดอยางย่ังยืน 

  
11. การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายเร่ืองการจัดสรร และบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกิจการ โดยพิจารณาปจจัยในการกําหนดลําดับความสําคัญของแผนงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ความเหมาะสมสอดคลองกับแผนกลยุทธ ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ความเรงดวนใน
การใชงาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคลองกับรูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) เปนตน บริษัทฯ มีการจัดสรรทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความเพียงพอตอการดําเนิน
ธุรกิจ และไดกําหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไมสามารถจัดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตามท่ีกําหนดไวดวย 
คณะกรรมการไดมีการอนุมัตินโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีระบบการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล การรักษาความลับ (Confidentiality) และความพรอมใชของขอมูล (Availability) 
รวมทั้งปองกันมิใหมีการนําขอมูลไปใชในทางมิชอบ หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 
 
แนวปฏิบัติ 

 
1. จัดสรรทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการกําหนดแผนงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความเรงดวน  
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2. จัดใหมีการประเมินความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกําหนดมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 
 

3. สงเสริมใหพนักงานใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน หลีกเล่ียงการการใชระบบ 
ที่อาจเปนการละเมิดลิขสิทธิของผูอื่น  และไมใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรขอมูลที่มีเนื้อหาขัดตอ
ศีลธรรมอันดี ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือละเมิดกฏหมาย  
 

4. พนักงานตองใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหถูกตองตามสิทธิที่ไดรับอนุญาต เก็บรักษา และไมยินยอมให
ผูอื่นใชรหัสผานของตนสําหรับเขาใชงานระบบ 

 
5. พนักงานตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณคอมพิวเตอรที่บริษัทฯ อนุญาตใหใช โดยปฏิบัติตาม

ขอกําหนด และคําแนะนําการใชงานอยางปลอดภัย และใชเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของบริษัทฯ เทานั้น 
หากพบเห็นเหตุการณที่เก่ียวของกับความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความเสียหาย สูญหาย 
ใหแจงตอหนวยงานที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันที 
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การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอง
รับทราบ ทําความเขาใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณน้ี อยางเครงครัด   มิใชการปฏิบัติตาม    
สมัครใจ และไมสามารถอางอิงวาไมทราบแนวปฏิบัติที่กําหนดขึ้น 
 
ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเร่ืองสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณของบริษัทฯ อยางจริงจัง 
 
บริษัทฯ ไมพึงปรารถนาท่ีจะใหการกระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจรรยาบรรณที่ดี หากกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานผูใดกระทําผิดจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว จะไดรับโทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทําที่เช่ือไดวาผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะสงเร่ืองใหเจาหนาที่ภาครัฐดําเนินการตอไป  
 
คณะกรรมการบริษทัฯ  กําหนดใหมีการทบทวนคูมือ “จรรยาบรรณ” เปนประจําทุกป 
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วินัย 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ถือวา จริยธรรมธุรกิจ เปนวินัยอยางหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือเปนการทําผิดวินัย ตามระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคล 
 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาที่ตองปฏิบัติตามและสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติ
ในการทํางาน โดยการกระทําตอไปนี้ถือเปนการผิดจริยธรรม 
 
1. การไมปฏิบัติตามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 

 
2. แนะนํา สงเสริม สนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 
 
3. ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมฯ ในกรณีที่ตนทราบ 

 
4. ไมใหความรวมมือ ขัดขวาง การสืบสวน/สอบสวน ขอเท็จจริง 

 
5. การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูรองเรียน จากการรายงานการไมปฏิบัติตามจริยธรรมฯ  
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การลงโทษทางวินัย 
 

1. การฝาฝนที่ไมรายแรง ผูบริหารจะไดรับหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษร ซึ่งจะระบุลักษณะของการฝาฝนรวมทั้ง
ขอมูลเหตุที่อาศัยเปนหลักของการฝาฝนนั้น โดยใหโอกาสผูบริหารดังกลาวโตแยงขอกลาวหาดังกลาวตอ
ผูบังคับบัญชา หากไมสามารถแกปญหาได    ใหนําเสนอเร่ืองดังกลาวตอคณะกรรมการวินัยซ่ึงแตงต้ังโดยประธาน
เจาหนาที่บริหารเพื่อพิจารณา และใหถือคําตัดสินของคณะกรรมการวินัยเปนที่ส้ินสุด หากมีการฝาฝนเปนคร้ังที่สอง 
หรือผูบริหารไมแกไขความผิดจากการฝาฝนในคร้ังแรกตามที่ไดรับหนังสือเตือนนั้น ผูบริหารดังกลาวจะถูกลงโทษทาง
วินัยอยางเครงครัด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจางไดโดยไมจายคาชดเชย 
 

2. การฝาฝนรายแรง ซึ่งรวมถึงการฝาฝนดังตอไปนี้ เชน การใหหรือการรับสินบน การฉอโกง การเปดเผยขอมูล
ความลับ หรือทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ ตอบุคคลที่สาม และการกระทําใดๆ ที่เส่ือมเสียตอเกียรติคุณของ
บริษัทฯ หรือปกปดไมรายงานขอมูล การหารือ หรือเอกสารสําคัญใดๆ ตอผูบังคับบัญชา บริษัทฯ อาจพิจารณาเลิก
จางโดยไมจายคาชดเชย และโดยไมจําเปนตองออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษรกอน  

 
3. นโยบายและแนวปฏิบัติ ของมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น   ถือเปนสวนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หากผูใดละเลย  ละเวน  และเจตนาที่จะไมปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ ถือวาผิดวินัย และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ และหากความผิดนั้น เปนการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย  บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ    

 

 


