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Internal Use Only 

บทน ำ 

 

ด้วยควำมมุ่งหวังให้บรษิัท เงินติดล้อ จ ำกัด (มหำชน) เติบโตอย่ำงยั่งยืน ม่ันคง และเพ่ิมมูลค่ำใน

ระยะยำว ภำยใต้กำรด ำเนินงำนท่ีถูกต้อง โปรง่ใส และตรวจสอบได้ โดยยึดม่ันควำมซ่ือสัตย์สุจรติเป็น

รำกฐำนส ำคัญ พรอ้มกับค ำนึงถึงควำมเส่ียง ควำมรบัผิดชอบและกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้

เสียและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำยควบคู่ไปกับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

อย่ำงยั่งยืนด้วย  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีฉบับน้ีจึงถูกจัดท ำขึ้น ตำม

หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ และสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD)  

โดยคณะกรรมกำรบรษิัทได้อนุมัติหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีฉบับน้ี เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร

ด ำเนินธุรกิจและยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นท่ียอมรบัในระดับสำกล และเป็นบรรทัดฐำนให้

กรรมกำรบรษิัท ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคน ได้ยึดถือเป็นกรอบกำรประพฤติปฏิบัติในกำรท ำหน้ำท่ีของ

ตนอย่ำงเครง่ครดั 

ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจว่ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีมีควำมสอดคล้องกับสภำวกำรณ์และ

สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ รวมถึงกฎหมำยและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบรษิัทจึงได้

ก ำหนดให้ฝ่ำยก ำกับธุรกรรมมีหน้ำท่ีทบทวนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นประจ ำทุกปี หรอืเมื่อมีกำร

เปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
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นิยำมของค ำท่ีส ำคัญ 

 

ค ำท่ีใช ้ ควำมหมำย 

กำรก ำกับดูแล

กิจกำรหรอืธรร

มำภิบำล 

(Corporate 

Governance) 

ควำมสัมพันธใ์นเชิงกำรก ำกับดูแล รวมท้ัง กลไกมำตรกำรท่ีใช้ก ำกับกำรตัดสินใจของคนใน

องค์กรให้เปน็ไปตำมวัตถุประสงค์  หรอืกำรบรหิำรจดักำรบรษิัทท่ีมีประสิทธภิำพ โปรง่ใส 

ตรวจสอบได้และค ำนึงถึงผู้มส่ีวนได้เสียทุกฝ่ำย มีกำรจดัโครงสรำ้งควำมสัมพันธแ์ละ

กระบวนกำรควำมสัมพันธร์ะหว่ำงคณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร พนักงำนและผู้ถือหุ้นให้เปน็ไปตำม

วัตถุประสงค์ ซ่ึงรวมถึง (1) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยหลัก (2) กำรก ำหนดกลยุทธ ์

นโยบำยและพจิำรณำอนุมัติแผนงำนและงบประมำณ และ (3) กำรติดตำม ประเมนิและดูแลกำร

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เกิดผลดังต่อไปน้ี 

1. สรำ้งคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน (Sustainable long-term value 

creation) 

2. สรำ้งควำมไว้วำงใจและควำมเช่ือม่ันให้แก่นักลงทนุ (Investors’ confidence and trust) 

3. สำมำรถแข่งขันไดแ้ละมผีลประกอบกำรท่ีดีโดยค ำนึงถงึผลกระทบในระยะยำว

(Competitiveness and performance with long- term perspective) 

4. ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสิทธแิละมคีวำมรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้

เสีย (Ethical and responsible business) 

5. เปน็ประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำหรอืลดผลกระทบด้ำนลบต่อส่ิงแวดล้อม (Good 

corporate citizenship) และ 

6. สำมำรถปรบัตัวได้ภำยใต้ปจัจยักำรเปล่ียนแปลง (Corporate resilience) 

บรษิัท  

(The 

Company) 

บรษิัท เงินติดล้อ จ ำกัด (มหำชน) 

จรยิธรรม 

(Ethics) 

ข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หลักเกณฑ์ หรอืกฎท่ีสังคมใช้ตัดสินว่ำกำรกระท ำใดเปน็ส่ิงท่ีถูกต้อง 

ดีงำม ควรปฏิบัติ และกำรกระท ำใดเปน็ส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบัติ 

เรำท ำธุรกิจ

ท ำไม? Why 

(วิสัยทัศน์) 

เรำท ำธุรกิจ

อย่ำงไร? How 

(พันธกิจ) 

เพื่อให้ทรำบถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิสัยทัศน์และพันธกิจ บรษิทัจงึไดนิ้ยำมควำมหมำยไว้ดังน้ี 

Why (วิสัยทัศน์): คือ เปำ้หมำยท่ีก ำหนดทิศทำงของบรษิทัในระยะยำวโดยเชือ่มโยงกบัพันธกิจ 

ค่ำนิยม และควำมเชื่อของบรษิัท 

How (พันธกิจ): คือ ขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้บรษิทัประสบควำมส ำเรจ็ตำมเจตนำรมณ์ท่ี

ก ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์  

ค่ำนิยมหลัก  

(Core Values) 

ส่ิงท่ีก ำหนดพฤติกรรมของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเพื่อน ำมำใช้เป็นแนวทำงท่ีควรยึดถือปฏิบัติ 

และสรำ้งทัศนคติท่ีเป็นคุณสมบัติหลักอันพึงประสงค์ของบุคลำกรในบรษิัทให้เป็นไปในทิศทำง

เดียวกัน 
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ค ำท่ีใช ้ ควำมหมำย 

จรรยำบรรณ 

(Code of 

Conduct) 

หลักควำมประพฤติปฏิบัติท่ีเหมำะสม แสดงถึงคุณธรรมและจรยิธรรมท่ีพึงปฏิบัติใน กำร

ปฏิบัติงำน  

  
กรรมกำรอิสระ 

(Independent 

Director – ID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมกำรบรษิทัท่ีไม่มีธุรกจิ หรอืไม่มีส่วนรว่มในกำรบรหิำรงำน หรอืมีผลประโยชน์เกีย่วขอ้งกับ

บรษิัท อันอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบัติเปน็ไป

ตำมหลักเกณฑ์ท่ีบรษิทัและหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลก ำหนด ดังต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัท

ย่อย บรษิทัรว่ม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรอืผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิัท โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถืออยู่ของ

ผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งด้วย* 

2. ไม่เปน็หรอืเคยเปน็กรรมกำรอิสระ และไม่เปน็หรอืเคยเปน็ผู้จดักำร ผู้มอี ำนำจในกำรจดักำร 

ลูกจำ้ง พนักงำนท่ีปรกึษำท่ีได้เงินเดอืนประจ ำ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท บรษิทัใหญ่ 

บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล ำดับเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืของผู้มอี ำนำจควบคุม

ของบรษิทั ภำยในระยะเวลำ 2 ป ีก่อนได้รบักำรแต่งต้ัง 

3. ไม่มีควำมสัมพนัธท์ำงสำยโลหิต หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเปน็บิดำ 

มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ัง คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บรหิำร ผู้ถอืหุ้น

รำยใหญ ่ผู้มอี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลท่ีจะได ้รบักำรเสนอให้ เปน็กรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืผู้มี

อ ำนำจควบคุมของบรษิัท บรษิัทย่อยหรอืบรษิทัรว่ม 

4. ไม่มีหรอืเคยมีควำมสัมพนัธท์ำงธุรกิจกับบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิทัรว่ม ผู้ถอืหุ้น

รำยใหญ ่หรอืผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิทัในลักษณะท่ีอำจเปน็กำรขัดขวำงกำรใช้วจิำรณญำณ

อย่ำงอิสระของตน รวมท้ัง ไม่เปน็หรอืเคยเปน็ผู้ถอืหุ้นท่ีมีนัย หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของผู้ท่ีมี

ควำมสัมพันธท์ำงธุรกจิกับบรษิัท บรษิทัใหญ ่บรษิัทย่อยบรษิัทรว่ม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่หรอืผู้มี

อ ำนำจควบคุมของบรษิัทภำยในระยะเวลำ 2 ป ีก่อนได้รบักำรแต่งต้ัง 

5. ไม่เปน็หรอืเคยเปน็ผู้สอบบัญชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท และไม่เปน็ผู้ถอืหุ้นท่ีมนัีย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของ

ส ำนักงำนสอบบัญช ีซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบรษัิท บรษิทัใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผู้ถอืหุ้นรำย

ใหญ่ หรอืผู้มีอ ำนำจควบคุมของบรษิทัสังกัดอยู่ ภำยในระยะเวลำ 2 ป ีก่อนได้รบักำรแต่งต้ัง 

6. ไม่เปน็หรอืเคยเปน็ผู้ให้บรกิำรทำงวิชำชีพใด ๆ รวมถึงกำรให้บรกิำรเปน็ท่ีปรกึษำกฎหมำยหรอื

ท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รบัค่ำบรกิำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปจีำกบรษิัท บรษิัทใหญ ่บรษิัท

ย่อย บรษิทัรว่ม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท และไม่เปน็ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้

มีอ ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชีพน้ัน ภำยในระยะเวลำ 2 ป ีก่อนได้รบักำร

แต่งต้ัง 

7. ไม่เปน็กรรมกำรท่ีได้รบักำรแต่งต้ัง เพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

หรอืผู้ถือหุ้น ซ่ึงเปน็ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญข่องบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดยีวกนัและเปน็กำรแข่งขนัท่ีมีนัยกับกจิกำรของบรษิัท 
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บรษิัทยอ่ย หรอืบรษิทัรว่ม หรอืไม่เปน็หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรอืเปน็กรรมกำรท่ีมีส่วน

รว่มบรหิำรงำนลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรกึษำท่ีไดเ้งินเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุ้นเกิน รอ้ยละ 0.5 ของ

จ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมดของบรษัิทอืน่ ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและ

เปน็กำรแข่งขนัท่ีมนัียกับกจิกำรของบรษิัท บรษิัทย่อย หรอืบรษิทัรว่ม 

9. ไม่มีลักษณะอืน่ใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเปน็อิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ

กลุ่มธุรกิจท้ังน้ี กำรพิจำรณำระยะเวลำของควำมสัมพันธข์้ำงต้นเปน็ไปตำมท่ีประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุก ำหนด 

* “ผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง” ตำมนิยำมของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หมำยถึง บุคคลหรอืห้ำงหุ้นส่วนท่ี

มีควำมสัมพันธกั์บบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้้ี 

(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่ำว 

(ข) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว 

(ค) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญซ่ึงบุคคลดังกล่ำวหรอืบุคคลตำม (ก) หรอื (ข) เปน็หุ้นส่วน 

(ง) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดท่ีบุคคลดังกล่ำวหรอืบุคคลตำม (ก) หรอื (ข) เปน็หุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัด

ควำมรบัผิด หรอืเปน็หุ้นส่วนจ ำพวกจ ำกัดควำมรบัผิดท่ีมหีุ้นรวมกันเกนิกว่ำรอ้ยละสำมสิบของ

หุ้นท้ังหมดของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

(จ) บรษิทัจ ำกัดหรอืบรษิัทมหำชนจ ำกัดท่ีบุคคลดังกล่ำวหรอืบุคคลตำม (ก) หรอื (ข) หรอืห้ำง

หุ้นส่วนตำม (ค) หรอื (ง) ถอืหุ้นรวมกันเกนิกว่ำรอ้ยละสำมสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้ว

ท้ังหมดของบรษัิทน้ัน หรอื 

(ฉ) บรษิัทจ ำกัดหรอืบรษิัทมหำชนจ ำกัดท่ีบุคคลดังกล่ำวหรอืบุคคลตำม (ก) หรอื (ข) หรอืห้ำง

หุ้นส่วนตำม (ค) หรอื (ง) หรอืบรษิัทตำม (จ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำรอ้ยละสำมสิบของจ ำนวนหุ้น

ท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบรษิัทน้ัน 

(ช) นิตบุิคคลท่ีบุคคลดังกล่ำวสำมำรถมอี ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเปน็ผู้แทนของนิตบุิคคล 

พนักงำน 

(Employees) 

กรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน และลูกจำ้งท่ีปฏิบัติงำนให้กับบรษิัทและรบัค่ำจำ้งจำกบรษิัท  
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คณะกรรมกำรบรษัิท 
 

กำรประกอบธุรกิจของบรษิัทด ำเนินไปด้วยกำรบรหิำรจัดกำรและกำรท ำงำนของฝ่ำยจัดกำร

ตลอดจนพนักงำน ภำยใต้กำรน ำของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และมีคณะกรรมกำรบรษัิทซ่ึงได้รบักำร

คัดเลือกจำกผู้ถือหุ้นให้ท ำหน้ำท่ีควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเพ่ือสรำ้งควำมม่ันใจว่ำ ได้มีกำร

ดูแลผลประโยชน์ระยะยำวของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังน้ัน จงึได้มีกำรก ำหนดเรือ่งต่ำง ๆ ท่ี

เกี่ยวกับคณะกรรมกำรบรษิัทไว้ ดังน้ี 

 

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบด้วยกรรมกำรในจ ำนวนท่ีเหมำะสมและเพียงพอส ำหรบักำรท ำ

หน้ำท่ีโดยขึ้นอยู่กับขนำดและลักษณะของธุรกิจ 

2. คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำร

ท้ังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน และต้องประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 ท่ำน ซ่ึงเป็น

กรรมกำรอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรตลำดทุน ส ำนักงำน

ก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

3. กรรมกำรของบรษิัท ได้รบักำรเลือกต้ังจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท เป็นไปตำมกฎหมำย

และข้อบังคับของบรษิัท 

4. ประธำนกรรมกำรต้องไม่เปน็บุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ี

ระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน ในกรณีผู้ท่ีจะได้รบัแต่งต้ังเป็นประธำนกรรมกำรเคยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร

ผู้จดักำรใหญ่ของบรษิัทมำก่อน ต้องพ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ป ี

5. กรรมกำรของบรษิัทท่ีได้รบักำรเสนอชื่อจำกธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกัด (มหำชน) จะต้องมี

จ ำนวนไม่เกินก่ึงหน่ึงของกรรมกำรท้ังหมดของบรษัิท 

6. ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบรษัิทจะพิจำรณำแต่งต้ัง

กรรมกำรอิสระท่ำนหน่ึงให้ท ำหน้ำท่ีรว่มพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทรว่มกับ

ประธำนกรรมกำรเพื่อเปน็กำรส่งเสรมิให้เกิดกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิัทและฝ่ำยจดักำร  

7. กรรมกำรอิสระของบรษิัท จะด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองได้ไม่เกิน 9 ปีนับจำกวันท่ีได้รบักำร

แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้แรก เว้นแต่คณะกรรมกำรบรษิัทจะเห็นสมควรพิจำรณำขยำย

ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระตำมเหตผุลและควำมจ ำเปน็ 

 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 
1. กรรมกำรต้องไม่เปน็บุคคลล้มละลำย คนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถ 

2. กรรมกำรต้องไม่เคยรบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรพัย์ท่ี

ได้กระท ำโดยทุจรติ และไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจำกรำชกำร หรอืองค์กำรหรอืหน่วยงำนของ

รฐั ฐำนทุจรติต่อหน้ำท่ี 
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3. กรรมกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบรษิัท

มหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ รวมท้ังต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงกำรขำด

ควำมเหมำะสมท่ีจะได้รบัควำมไว้วำงใจให้บรหิำรจัดกำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้นตำมท่ีส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ฯ ก ำหนด 

4. กรรมกำรต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ

บรษิัท หรอืเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรบัผิดชอบในห้ำงหุ้นส่วน

จ ำกัด หรอืเปน็กรรมกำรของบรษิัทเอกชนหรอืบรษิัทอื่นท่ีประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็น

กำรแข่งขันกับกิจกำรของบรษิัท ไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ตนหรอืประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจง้ให้ท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งต้ัง 

5. กรรมกำรของบรษิัททุกคนรวมถึงกรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ

กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง กฎระเบียบของหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลบรษิัท ข้อบังคับของบรษิัท และหลักกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำรท่ีดี รวมท้ังมีควำมหลำกหลำยท้ังในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถแบบมืออำชีพท่ี

เปน็ประโยชน์ต่อบรษิัท รวมท้ังต้องผ่ำนกระบวนกำรสรรหำของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรร

หำ 

6. กรรมกำรของบรษิัท ต้องเป็นผู้ท่ีสำมำรถอุทิศเวลำให้แก่กำรปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงเต็มท่ี ใน

กรณีท่ีมีกำรด ำรงต ำแหน่งเปน็ประธำนกรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผู้บรหิำร หรอืกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม

อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรอืหลำยอย่ำงในบรษิัทอื่น จะต้องใช้ควำมระมัดระวังมิให้กำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว 

กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรของบรษิัท 

7. กรรมกำรบรษิัทแต่ละท่ำนด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บรษิัท รวมต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัท 

8. กรรมกำรของบรษิัท จะต้องไม่เป็นกรรมกำรของบรษิัทย่อยของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืบรษิัท

อื่นใดในอนำคตท่ีเป็นบรษิัทย่อยของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ซ่ึงประกอบธุรกิจในลักษณะท่ีคล้ำยคลึงกับธุรกิจ

ของบรษิัท 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปทีุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำม 

ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเปน็สำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสำม 

โดยกรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งน้ันให้พิจำรณำจำกกรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผู้ออก

จำกต ำแหน่ง 

2. กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกกลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได้ 

3. นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

(ก) ตำย 

(ข) ลำออก 

(ค) ขำดคุณสมบัติหรอืมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยก ำหนด 
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(ง) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผู้ถือหุ้น

ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธอิอกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวน

หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 

(จ) ศำลมีค ำส่ังให้ออก 

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบรษิัท และให้กำรลำออกมีผลต้ังแต่

วันท่ีใบลำออกไปถึงบรษิัท 

5. กรรมกำรของบรษิัท มีก ำหนดเกษียณอำยุเมื่อครบ 75 ปี หำกกรรมกำรของบรษิัทมีอำยุครบ 

75 ปีในขณะท่ียังด ำรงต ำแหน่งอยู่ ก็ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนครบก ำหนดวำระแล้วจึงเกษียณอำยุ และ

หำกขณะเสนอเลือกต้ัง กรรมกำรของบรษิัทผู้น้ัน มีอำยุยังไม่ครบ 75 ป ีก็ยังสำมำรถได้รบัเลือกต้ังให้กลับ

เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งได ้

 

บทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของประธำนกรรมกำร 

1. ดูแลโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรษิัทให้มีควำมเหมำะสม รวมถึงติดตำม และดูแลให้กำร

ปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบรษิัทมีควำมสมดุลท้ังในเรือ่งธรรมำภิบำลและประสิทธิภำพ และบรรลุ

ตำม วัตถุประสงค์และเปำ้หมำยหลักขององค์กร 

2. ส่งเสรมิให้กรรมกำรทุกคนช่วยดูแลให้มีกำรน ำนโยบำยและกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร 

บรษิัทไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธภิำพ 

3. เรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทและพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมรว่มกับกรรมกำร 

ผู้จดักำรใหญ่ตลอดจนกรรมกำรท่ำนอื่นรวมถึงกรรมกำรอิสระ 

4. ท ำหน้ำท่ีประธำนของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทโดยก ำกับกำรจดัสรรเวลำให้เพียงพอต่อ 

กำรน ำเสนอวำระของฝ่ำยจัดกำร และเปิดโอกำสให้ กรรมกำรบรษิัทมีกำรอภิปรำย ซักถำม แสดงควำม 

คิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพื่อให้สำมำรถพิจำรณำโดยละเอียดรอบคอบก่อนกำรพิจำรณำลงมติอย่ำงเป็น

อิสระ 

5. สนับสนุนให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บรหิำร โดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผู้บรหิำร

รว่มประชุมด้วย 

6. ท ำหน้ำท่ีประธำนของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบรษิัท

และด ำเนินกำรประชุมให้เปน็ไปตำมล ำดับระเบียบวำระท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะ

มีมติเปน็อย่ำงอื่น 

7. ส่งเสรมิให้กรรมกำรบรษิัทเข้ำรว่มสัมมนำและอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำหน้ำท่ี

กรรมกำรบรษิัท รวมถึงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู ้

8. ส่งเสรมิและเปน็แบบอย่ำงท่ีดีในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และส่งเสรมิให้

กรรมกำรบรษิทัยึดถือปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

9. ส่งเสรมิกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมรบัผิดชอบอย่ำงยั่งยืนต่อ

สังคม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือสรำ้งควำมตระหนักรูแ้ละกำรปฏิบัติท่ีถูกต้องให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ต้ังแต่

กรรมกำรบรษิัท ผู้บรหิำร และพนักงำน 
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10. เป็นต้นแบบท่ีดีในกำรส่งเสรมิให้เกิดควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงกรรมกำรท่ีเป็นผู้บรหิำรและ

กรรมกำรท่ีไม่เปน็ผู้บรหิำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิัทและฝ่ำยจดักำร 

 

บทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท 

คณะกรรมกำรบรษิัทต้องมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และจดัสรรเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

อย่ำงเพียงพอ โดยมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจภำยใต้กรอบและแนวทำงของหลักกำรตัดสินใจทำง

ธุรกิจ (Business Judgement Rule) รวมท้ัง ค ำนึงถึงและรกัษำผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนผู้มี

ส่วนได้เสีย ท้ังยังต้องปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมหลัก Fiduciary Duties ในกำรก ำกับดูแลกำรบรหิำรงำน

ของบรษัิทดังน้้ี 

1. Duty of Care ซ่ึงก ำหนดให้กรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวังใน

กำรบรหิำรจดักำรกิจกำรต่ำง ๆ ของบรษิัท 

2. Duty of Loyalty ซ่ึงก ำหนดให้กรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์สุจรติ และต้อง

ไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมำก่อนผลประโยชน์ของบรษิัท 

3. Duty of Obedience ซ่ึงก ำหนดให้กรรมกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และ

ข้อบังคับของบรษิัท มติคณะกรรมกำรบรษิัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

4. Duty of Disclosure ซ่ึงก ำหนดให้กรรมกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ โปรง่ใส 

และตรงตำมก ำหนดเวลำ 

 

นอกจำกน้้ีคณะกรรมกำรบรษิัทมีหน้ำท่ีดังต่อไปน้้ี 

1. ท ำควำมเข้ำใจถึงขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท และท ำหน้ำท่ี

เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่ำงผู้ถือหุ้นกับฝ่ำยจดักำร โดยก ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ

และทิศทำงกำรด ำเนินงำน รวมถึงจดัให้มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ตลอดจนควบคุมดูแลให้ผู้บรหิำรและ

ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เปน็ไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

2. ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนจัดสรรทรพัยำกร

ส ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย รวมถึงติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน อีกท้ังพิจำรณำและให้กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของ

บรษิัท รวมถึงดูแลให้มีกลไกในกำรก ำกับดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบรษิัท  

3. ดูแลให้มีนโยบำยและให้มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับนโยบำย ดังต่อไปน้ี  

(1) หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรโดยมีกำรส่ือสำรระหว่ำงกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน

ทรำบ และมีกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ 

(2) นโยบำยเกี่ยวกับข้อมูลท่ีไม่พึงเปิดเผยต่อสำธำรณะและกำรป้องกันกำรซื้อขำย

หลักทรพัย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน และกระบวนกำรดูแลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

(Conflict of Interest) รวมถึงรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ

ตำมนโยบำยดังกล่ำว 
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(3) นโยบำยและกระบวนกำรควบคุมกำรบรหิำรควำมเส่ียงด้ำนต่ำง ๆ รวมท้ัง มีกำรทบทวน

นโยบำยและกลยุทธ์อย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนดูแลให้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง

สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงสมบูรณ์ มีควำมเป็นมืออำชีพ และไม่ถูกครอบง ำจำก

หน่วยงำนท่ีประกอบธุรกิจ 

(4) นโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชัน  และให้

มีกำรจดัท ำและส่ือสำรนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติดังกล่ำว 

4. พิจำรณำและอนุมัติแผนธุรกิจประจ ำปแีละงบประมำณ ท่ีฝ่ำยจดักำรน ำเสนอ รวมถึงพิจำรณำ

และอนุมัติเรือ่งท่ีส ำคัญของบรษิัท ตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำย ข้อบังคับ และแนวทำงของบรษิัท 

5. ดูแลให้มีระบบควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำม

กฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ดูแลให้มีระบบและกำรด ำเนินกำรท่ีม่ันใจได้ว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นไป

ด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลท่ีจ ำเป็น รวมถึงมีกระบวนกำรรำยงำนข้อมูลท่ีส ำคัญให้

คณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพจำกฝ่ำยจัดกำร เพื่อให้ปฏิบัติตำมอ ำนำจ

บทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบได้อย่ำงสมบูรณ์ 

7. ติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี และ

จัดเตรยีมแผนท่ีจะใช้ในกำรแก้ไขปัญหำกรณีท่ีบรษิัทประสบปัญหำหรอืมีแนวโน้มจะประสบปัญหำทำง

กำรเงิน 

8. ดูแลและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำง

คุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรอืผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และมีควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงติดตำม

ดูแลให้ฝ่ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรพัยำกรให้เปน็ไปอย่ำงมีประสิทธภิำพและประสิทธผิล 

9. ดูแลให้มีกรอบกำรก ำกับดูแลและกำรบรหิำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีสอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของบรษิัท รวมท้ัง ดูแลให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจและ

พัฒนำกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรควำมเส่ียง เพื่อให้บรษิัทสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเปำ้หมำยหลักได้ 

10. ดูแลให้มีกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทท่ีชัดเจน โปร่งใส มีกระบวนกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัทซ่ึงต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน มีกำรอบรมและพัฒนำให้กรรมกำรบรษิัทมีควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ี ลักษณะ

กำรประกอบธุรกิจและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมีควำมเข้ำใจโครงสรำ้งและควำมสัมพันธข์องผู้ถือหุ้น 

รวมท้ัง กำรเสรมิสรำ้งทักษะและควำมรูส้ ำหรบักำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ 

11. ดูแลให้มีกระบวนกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และผู้บรหิำร

ระดับสูงของบรษิัท ตลอดจนมีกำรอบรมและพัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรจดัท ำแผนสืบทอด

ต ำแหน่ง รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนสืบทอดต ำแหน่ง 

12. ก ำหนดขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และฝ่ำยจดักำรอย่ำง

ชัดเจน รวมท้ัง ติดตำมดูแลให้กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และฝ่ำยจดักำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รบัมอบหมำย 
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13. แต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อช่วยคณะกรรมกำรบรษิัท

ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเฉพำะด้ำนต่ำง ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม รวมถึงดูแลให้มีกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน จดัท ำและเปดิเผยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

14. แต่งต้ังเลขำนุกำรบรษิัทท่ีมีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุน

กำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีควำมครบถ้วน และถูกต้องตำมท่ี

กฎหมำยก ำหนด 

15. ดูแลให้กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทด ำเนินไปอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

และให้มีกำรก ำหนด ส่ือสำร และปฏิบัติตำมควำมรบัผิดชอบของบรษิัทต่อผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงยึดถือ

จรรยำบรรณและจรยิธรรมของกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ตลอดจนจรรยำบรรณของบรษิัท 

16. ดูแลให้มีระบบกำรจดัท ำ และกำรเปดิเผยข้อมูลสำรสนเทศท่ีส ำคัญท้ังท่ีเป็นและไม่เป็นข้อมูล

ทำงกำรเงิน ต่อหน่วยงำนทำงกำร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสำธำรณชนท่ัวไป อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน 

และโปรง่ใสในเวลำท่ีเหมำะสม เปน็ไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสะท้อน

ถึงกำรปฏิบัติท่ีสรำ้งคุณค่ำแก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน 

17. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนรว่มในกำรตัดสินใจในเรือ่งส ำคัญ และดูแลให้กำรด ำเนินกำรในวัน

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธิภำพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิของ

ตน รวมถึงดูแลให้มีกำรเปิดเผยมติท่ีประชุมและกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่ำง

ถูกต้องและครบถ้วน 

18. ดูแลให้มีหน่วยงำนหรอืผู้รบัผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธท่ี์ท ำหน้ำท่ีในกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน และทันเวลำ 

รวมท้ังส่งเสรมิให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพรข่้อมูล 

19. ดูแลให้บรษิัทมีกลไกในกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชี้เบำะแส 

 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั 

1. บรษิัทต้องจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงสม่ำเสมอ อย่ำงน้อยเดือนละหน่ึง 

ครัง้เว้นแต่มีเหตจุ ำเปน็อย่ำงยิ่งตำมท่ีประธำนกรรมกำรเห็นสมควรท่ีไม่อำจจดัประชุมได้  โดยให้ก ำหนดวัน

นัดประชุม และวำระท่ีส ำคัญของแต่ละเดือนเป็นกำรล่วงหน้ำตลอดท้ังปี และอำจจัดให้มีกำรประชุมครัง้

พิเศษตำมควำมจ ำเปน็และเรง่ด่วน 

ในกำรจดัประชุม คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำหนดให้จดักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

และให้มีผลเช่นเดียวกับกำรประชุมตำมวิธีกำรท่ีบัญญัติไว้ใ นกฎหมำย โดยกำรประชุมผ่ำนส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ให้เปน็ไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ประกำศ ข้อก ำหนด หรอืหลักเกณฑ์ใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. กรรมกำรบรษิัททุกคนมีหน้ำท่ีเข้ำรว่มประชุมคณะกรรมกำรบรษิัททุกครัง้ ท่ีจดัขึ้น เว้นแต่มี

ภำรกิจส ำคัญหรอืเหตแุละมีควำมจ ำเปน็อันสมควร 

3. องค์ประชุมต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด และกำรวินิจฉัยชี้

ขำดของท่ีประชุมถือเสียงข้ำงมำก ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
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หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด ท้ังน้ี ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทจะลงมติในท่ีประชุม ควรมีกรรมกำรอยู่ไม่

น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด 

4. ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่มีหน้ำท่ีรว่มกันในกำรก ำหนดเรือ่งท่ีจะบรรจุเข้ำ

เปน็วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรท่ำนอื่นรวมถึงกรรมกำรอิสระ ได้รว่ม

พิจำรณำให้ควำมเห็น (ถ้ำมี) ก่อนกำรจดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่คณะกรรมกำรบรษิัทด้วย ท้ังน้ี เรือ่ง

ดังกล่ำวจะต้องได้รบักำรกล่ันกรองจำกคณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิทท่ีเก่ียวข้อง 

ยกเว้นวำระลับหรอืวำระอื่น ๆ ท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนกรรมกำรให้

น ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท 

5. เลขำนุกำรบรษิัทซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะกรรมกำรบรษัิท มีหน้ำท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสำรประกอบกำรประชุมซ่ึงมีข้อมูลท่ีจ ำและเพียงพอให้แก่เป็นกรรมกำรบรษิัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน 

ก่อนวันประชุม เว้นแต่เรือ่งท่ีเพ่ิมเติมขึ้น เน่ืองจำกมีควำมจ ำเปน็เรง่ด่วนเพื่อรกัษำสิทธปิระโยชน์ของบรษิัท 

6. กรณีมีวำระกำรประชุมใดท่ีกรรมกำรบรษิัทซ่ึงมีส่วนได้เสียหรอืผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำ

ทำงตรงหรอืทำงอ้อม กรรมกำรจะต้องแจง้ให้คณะกรรมกำรบรษิัททรำบและไม่เข้ำไปมีส่วนรว่มหรอืมีส่วน

เกี่ยวข้องในกำรตัดสินใจหรอืลงมติในวำระน้ันรวมถึงให้มีกำรบันทึกกำรมีส่วนได้เสียดังกล่ำวไว้ในมติของ

วำระน้ัน ๆ ด้วย 

7. นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทแล้ว ให้กรรมกำรบรษิัทท่ีไม่เป็นผู้บรหิำร

พิจำรณำจัดประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็นหรอือย่ำงน้อย 1 ครัง้ ต่อปี โดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็น

ผู้บรหิำรรว่มประชุมด้วยเพื่ออภิปรำยประเด็นหรอืปญัหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจดักำรท่ีอยู่ในควำมสนใจ และ

หำแนวทำงพัฒนำปรบัปรงุ หรอืให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ำยจดักำร โดยให้แจง้สรุปข้อคิดเห็นท่ี

ได้รบัจำกกำรประชุมให้กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่รบัทรำบด้วย 

 
 

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำรบรษิัทมีหน้ำท่ีประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเปน็ประจ ำทุกป ีเพื่อรว่มกันพิจำรณำทบทวน

ผลงำน ปัญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ เพื่อกำรพัฒนำ ปรบัปรุงแก้ไขให้กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท

และฝ่ำยจัดกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบกำรประเมิน ได้แก่ 1) กำรประเมิน

คณะกรรมกำรบรษัิทท้ังคณะ 2) กำรประเมินตนเองของกรรมกำรเปน็รำยบุคคล 
 

กำรพฒันำกรรมกำรบรษิทัและผู้ท่ีเกีย่วขอ้งอืน่ในกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  
1. กรรมกำรบรษัิทท่ีได้รบักำรเลือกต้ังใหม่ต้องได้รบักำรปฐมนิเทศโดยผู้บรหิำรระดับสูง เพื่อ

รบัทรำบลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงำนประจ ำปี ข้อมูลทำงกำรเงิน กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องบทบำท

หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ รวมท้ัง ระเบียบวิธีกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ

กำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบรษิัท พรอ้มท้ัง รบัมอบเอกสำรและคู่มือต่ำง ๆ รวมท้ัง แบบกำรรำยงำน

ต่อหน่วยงำนภำครฐัและบรษิัท 
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2. กรรมกำรบรษัิทต้องได้รบักำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำหำควำมรูเ้พ่ิมเติมด้วยตนเอง และต้อง

ได้รบัทรำบข้อมูลเป็นระยะ ๆ เก่ียวกับหลักสูตรกำรอบรมท่ีมีกำรจดัขึ้น ส ำหรบักรรมกำร ตลอดจนเรือ่งท่ี

เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อพิจำรณำเข้ำรว่มกำรอบรม 

3. กรรมกำรบรษิัทต้องสำมำรถเข้ำถึง และ/หรอืได้รบัทรำบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันท่ีเกิดขึ้นใหม่ 

รวมท้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง ซ่ึงเก่ียวข้องและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรบริษัท อำทิ 

หลักเกณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของหน่วยงำนภำครฐั 

ในกรณีท่ีจ ำเปน็ กรรมกำรบรษิัทอำจขอควำมเห็นท่ีเปน็อิสระจำกท่ีปรกึษำภำยนอกโดยบรษิัท

เปน็ผู้ออกค่ำใช้จำ่ย หลังจำกท่ีได้รบัควำมเห็นชอบจำกประธำนกรรมกำร และ/หรอืกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่นในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบรษิัท อำทิ ผู้บรหิำรระดับสูง และเลขำนุกำร

บรษิัทต้องได้รบักำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำหำควำมรูเ้พ่ิมเติมด้วยตนเอง รวมท้ัง เข้ำอบรมในหลักสูตรท่ี

เกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของตน  

 

กำรปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยในและควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

1.  กรรมกำรบรษิทัต้องปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับขอ้มลูท่ีไม่พึงเปดิเผยตอ่สำธำรณะและกำร

ปอ้งกันกำรใช้ข้อมลูภำยในและนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งในผลประโยชน์อย่ำงเครง่ครดั 

2.  กรรมกำรบรษัิทต้องหลีกเล่ียงควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้น หรอืคำดว่ำจะเกิดขึ้น

และหำกเกิดกรณีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ กรรมกำรบรษิัทจะต้องจดักำรควำมขดัแย้งของ

ผลประโยชน์น้ัน อย่ำงเปน็ธรรมโดยเรว็ 

3.  กรรมกำรบรษิทัต้องแจง้ให้บรษิัททรำบโดยไม่ชักช้ำเมือ่มส่ีวนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยอ้อมใน

สัญญำใด ๆ ท่ีบรษัิทท ำขึน้ หรอืเมือ่มีขอ้สงสัยว่ำอำจเกิดควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 

4.  กรรมกำรบรษิทัต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียต่อบรษิัทอยำ่งสม่ำเสมอ เมื่อมีสถำนกำรณใ์ด ๆ ท่ี

ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในรำยงำน 

ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัต้องได้รบักำรพจิำรณำและอนุมัติโดยผู้มอี ำนำจในกำรให้ควำมเห็นชอบ

และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิัท ตำมประเภทและมลูค่ำของธุรกรรมท่ีท ำรำยกำรระหวำ่งกัน โดยมี

คณะกรรมกำรตรวจสอบเปน็ผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเปน็และควำมเหมำะสมในกำรเข้ำท ำรำยกำร 

และรำยกำรระหว่ำงกนัต้องกระท ำอย่ำงโปรง่ใสเปน็ไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำภำยใต้เง่ือนไขท่ีกฎหมำยและ

กฎเกณฑ์ก ำหนด เสมือนเปน็กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ัวไป โดยมุ่งประโยชน์ต่อองค์กรเปน็หลัก รวมท้ัง

เปน็ไปตำมรำคำตลำด (at arms’ length) ไม่มีลักษณะถ่ำยเทผลประโยชน์ของบรษิัทไปยังบุคคลท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

5. กรรมกำรของบรษิทัท่ีได้รบักำรเสนอชื่อจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จะตอ้งไม่เปดิเผยหรอืใชข้้อมูล

ควำมลับใด ๆ ของบรษิทั ให้แก่ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ และ/หรอื บุคคลอืน่ใดในลักษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบรษิัท เช่น ข้อมูลทำงกำรเงิน ซ่ึงยังไม่ได้มีกำรเปดิเผยสู่สำธำรณะ 

6. กรรมกำรของบรษิัทท่ีได้รบักำรเสนอชื่อจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จะต้องไม่ลงคะแนนเสียงในกำร

ประชุมคณะกรรมกำรในวำระท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัท ท่ีอำจมีควำมขัดแย้งกับบรษิัทย่อยของผู้ถือ
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หุ้นรำยใหญ่ หรอืบรษิัทอื่นใดในอนำคตท่ีเปน็บรษิัทย่อยของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ซ่ึงประกอบธุรกิจในลักษณะ

ท่ีคล้ำยคลึงกับธุรกิจของบรษิัท 

 

กำรถอืครองหลักทรพัยข์องบรษิทั 

1. ในระหว่ำงกำรด ำรงต ำแหน่ง เมื่อกรรมกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกรรมกำร* มีกำร

เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรพัย์อันเน่ืองมำจำกกำรซื้อ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลักทรพัย์หรอืสัญญำซื้อ

ขำยล่วงหน้ำท่ีออกโดยบรษัิท ให้กรรมกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงน้ันต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันท่ีมีกำรซื้อ ขำย โอน หรอืรบัโอน ตำม

หลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ก ำหนด และต้อง

รำยงำนให้คณะกรรมกำรบรษิัททรำบกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีบรษิัทก ำหนด

ด้วย 

2. กรรมกำรบรษิัทและบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกรรมกำร*จะท ำกำรขำยหรอืโอนหลักทรพัย์ของ

บรษัิทท่ีได้มำระหว่ำงกำรด ำรงต ำแหน่งได้ต่อเม่ือถือครองหลักทรพัย์น้ันมำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน นับจำกวันท่ี

ได้มำซ่ึงหลักทรพัย์ เว้นแต่ได้รบัอนุญำตจำกกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ หรอืบุคคลท่ีได้รบัมอบหมำย 

3. ห้ำมมิให้กรรมกำรบรษิัทท ำกำรซื้อขำยหลักทรพัยข์องบรษิัทในชว่งเวลำกำรห้ำมซื้อขำยหลักทรพัย์

ของบรษิัท (Blackout Period) ซ่ึงปกติมีระยะเวลำ 30 วันก่อน และ 3 วันท ำกำรหลังกำรเปิดเผยผล

ประกอบกำรแก่สำธำรณะแล้ว 

 

*บุคคลท่ีมีควำมสัมพันธก์ับกรรมกำร ได้แก่ คู่สมรสหรอืผู้ท่ีอยู่กินฉันสำมีภรรยำ และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติ

ภำวะ ท้ังน้ี ให้รวมถึงนิติบุคคลท่ีกรรมกำร และ/หรอืบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกรรมกำรเป็นผู้ถือหุ้น

รวมกันเกินกว่ำรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสิทธอิอกเสียงท้ังหมดและมีสัดส่วนกำรถือหุ้นมำกท่ีสุดในนิติบุคคล

ดังกล่ำว 

 

กำรตอ่ตำ้นกำรให้สินบนและกำรทจุรติคอรร์ปัชนั 

กรรมกำรบรษิัทต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำร

ทุจรติคอรร์ปัช่ันโดยเครง่ครดั และจะต้องไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีของตน ทรพัย์สินของบรษิัท หรอืข้อมูลทำง

ธุรกิจของบรษิัท เพื่อแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมำยในทุกรูปแบบไม่ว่ำในทำงตรงหรอืทำงอ้อม 

เพื่อตนเองหรอืผู้อื่น ตลอดจนต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรติดสินบน ซ่ึงหมำยรวมถึงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีส่อ

ไปในทำงทุจรติคอรร์ปัช่ันท้ัง ในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทและในเรือ่งส่วนตัว ท่ีอำจท ำให้เกิดควำมไม่เป็น

ธรรมและควำมเสียหำยต่อบรษิัท เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนกระทบถึงควำมเช่ือม่ันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
 

คณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นกรรมกำรท่ีได้รบักำรแต่งต้ัง จำกคณะกรรมกำรบรษิัท ซ่ึงจะต้องมี

กรรมกำรบรษิัทรว่มอยูด่้วยเพื่อช่วยในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเฉพำะด้ำนต่ำง ๆ ตำมท่ีได้รบัมอบหมำยและรำยงำน

ตรงต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจว่ำบรษิัทมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  กำรควบคุมภำยใน 

และกำรบรหิำรควำมเส่ียงทำงธุรกิจท่ีเหมำะสม ได้แก ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำรควำม

เส่ียง คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ และ คณะกรรมกำรลงทุน  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย กรรมกำรอิสระของบรษิัทอย่ำงน้อย 3 ท่ำน และได้รบักำร

แต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรบรษัิท มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน จะต้องเป็นผู้มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบัญชี หรอื 

กำรเงนิเพื่อสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท 

 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ 
คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ ประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เปน็

กรรมกำรอิสระ หรอืบุคคลท่ีมิใช่กรรมกำรท่ีเปน็ผู้บรหิำร และได้รบักำรแต่งต้ังจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง   
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงประกอบด้วย กรรมกำรหรอืผู้บรหิำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยสมำชิก 

อย่ำงน้อย 1  ท่ำน เปน็ผู้มีประสบกำรณ์ในภำคกำรเงิน กำรบัญชี หรอื กำรจดักำรบรหิำรควำมเส่ียง   

 

คณะกรรมกำรลงทุน  
คณะกรรมกำรลงทุน ประกอบด้วย กรรมกำรบรษิัท อย่ำงน้อย 3 ท่ำนได้รบักำรแต่งต้ังจำก

คณะกรรมกำรบรษิัท 

 

ส ำหรบัวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง โครงสรำ้ง องค์ประกอบ และคุณสมบัติ รวมถึงขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี

และควำมรบัผิดชอบ กำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวข้ำงต้น ปรำกฏในกฎบัตรของ

คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ ซ่ึงได้รบักำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
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คณะผู้บรหิำรระดับสูง 
 

คณะผู้บรหิำรระดับสูงประกอบด้วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ในฐำนะประธำน และผู้บรหิำรระดับสูง

ของบรษิทัท่ำนอืน่ ๆ ตำมท่ีเห็นว่ำเหมำะสม ซ่ึงแต่งต้ังโดยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ ่
บทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะผู้บรหิำรระดบัสงู 

ผู้บรหิำรระดับสูงพึงมีจิตส ำนึกในบทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ ภำยใต้กรอบคุณธรรมและ

จรยิธรรม และกำรประพฤติปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
1. มีควำมซื่อสัตย์สุจรติ ยุติธรรม มีคุณธรรม มีควำมรบัผิดชอบ มีจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

และกระท ำกำรด้วยควำมรอบคอบระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อประโยชน์

สูงสุดของบรษิัทและผู้มีส่วนได้เสีย ภำยใต้กรอบและแนวทำงของหลักกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ (Business 

Judgment Rule) รวมท้ัง ค ำนึงถึงและรกัษำผลประโยชน์ของบรษิัทเปน็ส ำคัญ ให้ควำมสนใจในเหตกุำรณ์

ท่ีเกิดขึ้น กับบรษิัทหรอืกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของบรษิัท 

2. มีควำมตระหนักว่ำ ตนเป็นบุคคลท่ีมีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสรำ้งธรรมำภิบำลท่ีดีใน

บรษัิท อันจะสรำ้งควำมเช่ือม่ันต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ หน่วยงำนก ำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท ภำคอุตสำหกรรมและประเทศชำติ 

3. ด ำเนินกำรบรหิำรกิจกำรให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย แผนงำนท่ีคณะกรรมกำรบรษิัท

เห็นชอบแล้ว 

4. สนับสนุนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ในกำรก ำหนดและทบทวนกลยุทธ์  เป้ำหมำย แผนงำน

ประจ ำปี กำรดูแลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบรหิำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน กำรก ำหนด

อ ำนำจด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกับควำมรบัผิดชอบของฝ่ำยจดักำร กำรก ำหนดกรอบกำรจัดสรรทรพัยำกร 

กำรพัฒนำและงบประมำณ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท และกำรเปิดเผยข้อมูล

สำรสนเทศท่ีส ำคัญ ท้ังท่ีเปน็และไม่เปน็ข้อมูลทำงกำรเงิน 

5. ท ำหน้ำท่ีในฐำนะฝำ่ยจดักำร ผลักดันให้มีกำรน ำนโยบำยต่ำง ๆ ไปปฏิบัติใช้จรงิอย่ำงเหมำะสม

และมีประสิทธภิำพ 

6. ปฏิบัติตำมนโยบำยและระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงอย่ำงเครง่ครดั โดยทรำบถึงควำมเส่ียง

ต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดขึ้น รวมท้ัง ปกปอ้งดูแลผลประโยชน์ของบรษัิทและจ ำกัดควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นให้อยู่

ในระดับท่ียอมรบัได้ภำยใต้กำรบรหิำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธภิำพ 

7. หลีกเล่ียงควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้น หรอืคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหำกเกิดกรณี

ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ จะต้องจดักำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์น้ัน อย่ำงเป็นธรรมและรวดเรว็ 

ในกรณีท่ีผู้บรหิำรระดับสูงมีกำรท ำธุรกรรมกับบรษิัท จะต้องอยู่ในระดับท่ีเหมำะสม หรอืเป็นกำรท ำ

ธุรกรรมท่ีเปน็ไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ เสมือนเปน็กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ัวไป ท่ีมิได้มีควำมเกี่ยวข้องกัน

เปน็พิเศษ โดยมุ่งประโยชน์ต่อองค์กรเปน็หลัก 
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กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
 

บทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ ่
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และประธำนคณะผู้บรหิำรระดับสูงเป็นต ำแหน่งฝ่ำยบรหิำรสูงสุดของบรษิัท 

มีบทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบท่ีก ำหนดไว้ท้ัง ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้น ำของผู้บรหิำร 

ดังต่อไปน้ี 
1. ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ตลอดจนคณะกรรมกำรชุดย่อย 

(ถ้ำมี) ท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และตำมท่ีก ำหนดโดยกฎหมำยหรอืข้อก ำหนดของหน่วยงำน

ภำครฐั 

2. ดูแลและควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้เปน็ไปตำมนโยบำย เปำ้หมำย กลยุทธ ์แผนงำน 

และงบประมำณประจ ำปีของบรษิัทตำมท่ีคณะกรรมกำรบรษิัทอนุมัติ และตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวข้อง 

3. รำยงำนกำรด ำเนินงำนในเรือ่งท่ีส ำคัญต่อคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงสม่ำเสมอ 

4. ส่งเสรมิกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และส่งเสรมิให้เกิดมำตรฐำนด้ำนควำม

ซื่อสัตย์และจรยิธรรม ตลอดจนมำตรฐำนด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคมอย่ำงสูงสุด 

5. จดัโครงสรำ้งและบรหิำรจดักำรองค์กรตำมแนวทำงท่ีคณะกรรมกำรบรษิัทแนะน ำ ด ำเนินกำร

สรำ้งและรกัษำทีมผู้บรหิำรท่ีมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกลยุทธ์และเป้ำหมำยของ

บรษิัทอย่ำงมีประสิทธผิล 

6. เป็นตัวแทนของบรษิัทในกำรติดต่อกับหน่วยงำนภำครฐัและหน่วยงำนก ำกับดูแลอื่นๆ โดย

อำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นใดกระท ำกำรแทนได้ 

7. แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทำงกลยุทธข์องบรษัิท 

8. พัฒนำและก ำกับกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่ำบรษิัท จะด ำเนินกำรบน

หลักกำรเชิงพำณิชย์และวิชำชีพท่ีดีและมีกำรติดตำมให้เปน็ไปตำมวัตถุประสงค์ของบรษิัทท่ีได้ก ำหนดไว้ 

9. จดัให้มีกิจกรรมตำมแผนท่ีบรษัิทวำงไว้ และมุ่งไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและมำตรฐำนท้ังด้ำน

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน คุณภำพ วัฒนธรรมองค์กร และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
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เลขำนุกำรบรษัิท 

 

เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ คณะกรรมกำรบรษัิทได้แต่งต้ัง 

เลขำนุกำรบรษิัท เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยมีหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ ดังน้ี 
1. ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และประกำศท่ี

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด  รวมท้ังมีหน้ำท่ีดูแลให้มีกำรเปดิเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศใน

ส่วนท่ีรบัผิดชอบต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลให้เปน็ไปตำมกฎหมำยกฎระเบียบและนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล

ข่ำวสำรของบรษิัท      

2. ท ำหน้ำท่ีประสำนงำนและติดตำมให้บรษิัท / คณะกรรมกำร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีกำรปฏิบัติ

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

3. สนับสนุนกำรจดัให้กรรมกำร / ผู้บรหิำรได้รบัควำมรูแ้ละเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 

4. ให้ข้อมูลท่ีจ ำเปน็ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีแก่กรรมกำรปจัจุบันและกรรมกำรท่ีได้รบัแต่งต้ังใหม่ 

5. ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับข้อก ำหนดกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำร/ ผู้บรหิำรควรรบัทรำบ    

6. จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 

7. จัดเก็บรกัษำเอกสำรส ำคัญของบรษิัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุม และ

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทและผู้ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ

กรรมกำรและผู้บรหิำร 

8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นใดตำมท่ีได้รบัมอบหมำย 
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สิทธขิองผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกัน 
ผู้ถือหุ้นทุกรำยถือเป็นเจำ้ของกิจกำร และได้รบัสิทธิขั้นพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ตำมสิทธิท่ีจะพึงได้อย่ำงเท่ำ

เทียมกัน ประกอบด้วย สิทธใินกำรซ้ือ ขำยและกำรโอนหุ้น สิทธใินส่วนแบ่งก ำไรหรอืเงินปันผลตำมสัดส่วน

กำรถือหุ้น สิทธิในกำรได้รบัข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอและทันเวลำในรูปแบบท่ีเหมำะสม โดยผ่ำน

ช่องทำงท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจเรือ่งท่ีมีผลกระทบต่อบรษิัทและตนเอง สิทธิในกำร

เลือกต้ัง และถอดถอนกรรมกำร และให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชี และสิทธิในกำรเข้ำรว่ม

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธลิงคะแนนเสียง  
 

บรษิัทมีหน้ำท่ีต้องดูแลปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคน รวมตลอดจนถึงกำรคุ้มครองสิทธขิองผู้ถือหุ้น ดังน้ี  
1. ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสรมิกำรใช้สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

2. ระมัดระวังไม่ให้เกิดกำรกระท ำใด ๆ อันเปน็กำรละเมิดหรอืลิดรอนสิทธขิองผู้ถือหุ้น 

3. สนับสนุนและเปดิโอกำสให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบรษิัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

4. มีมำตรกำรปอ้งกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผู้อื่นในทำงมิชอบ 

5. มีช่องทำงท่ีผู้ถือหุ้นทุกรำยสำมำรถใช้สิทธิในกำรแจ้งปัญหำใด  ๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของตนในฐำนะผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

6. สนับสนุนกำรใช้สิทธิเข้ำรว่มประชุมของผู้ถือหุ้น โดยในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บรษิัทมี

หน้ำท่ีเพ่ิมเติมดังน้ี 

(1) ก ำหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้

ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเขำ้รบัเลือกต้ังเปน็กรรมกำรบรษัิท รวมท้ังส่งค ำถำมเก่ียวกับ

บรษิัท ท่ีต้องกำรให้ตอบในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเปน็กำรล่วงหน้ำ 

(2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำถึงกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำรว่มประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ  

(3) จดัให้มีข้อมูลในแต่ละวำระท่ีจ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นกำร

ล่วงหน้ำและทันเวลำ ตลอดจนเผยแพรข่้อมูลดังกล่ำวไว้ในเว็บไซด์ของบรษิัทเปน็กำรล่วงหน้ำก่อนท่ี

จะจัดส่งเอกสำร เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำก่อน

ได้รบัเอกสำรจำกบรษิัท 

(4) จดัให้มีระบบกำรลงทะเบียนท่ีอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

(5) ส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย รวมถึงผู้ลงทุนสถำบัน

ได้ใช้สิทธิเข้ำรว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรอืมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำรว่มประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนโดยมิได้กีดกันหรอืสรำ้งอุปสรรคในกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงผู้ถือหุ้นด้วยกัน 

(6) จดัให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนน

เสียง 

(7) เสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 ท่ำน เพื่อเป็นทำงเลือกของผู้ถือหุ้นในกำรมอบ

ฉันทะ 
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(8) สนับสนุนให้ประธำนกรรมกำร กรรมกำรบรษิัทและ คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดเข้ำ

รว่มประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ 

(9) ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และซักถำมในท่ีประชุม 

(10) สนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงวำระท่ีส ำคัญ และเปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ

เลือกกรรมกำรบรษิัทเปน็รำยบุคคล 
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กำรเปดิเผยขอ้มูลและควำมโปรง่ใส 
  

บรษิัท ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรำยถือเป็นเจ้ำของกิจกำร 

และได้รบัสิทธขิั้นพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ในกำรได้รบัข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอและทันเวลำในรูปแบบท่ีเหมำะสม 

โดยผ่ำนช่องทำงท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 2 ช่องทำงหลักคือ เว็บไซต์ของตลำดหลักทรพัย์ฯ และเว็บไซต์ของ

บรษิัท เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจเรือ่งท่ีมีผลกระทบต่อบรษิัท และของผู้ถือหุ้นเอง สิทธิในกำรเสนอวำระในกำร

ประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือผู้มีควำมรูค้วำมสำมำรถเพ่ือเลือกต้ังและถอดถอนกรรมกำร และให้ควำม

เห็นชอบในกำรแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชี และสิทธิในกำรเข้ำรว่มประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ซ่ึง

บรษิัทได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปรง่ใส โดยมีหลักส ำคัญในกำร

เปดิเผยข้อมูล ดังน้ี 
1. ข้อมูลต่ำงๆ ท่ีเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์และสำธำรณชนท่ัวไป ท้ัง ข้อมูล

ทำงกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินประจ ำปี / รำยไตรมำส และข้อมูลอื่น ๆ ต้องมีควำมถูกต้อง 

เพียงพอโปรง่ใส ทันเวลำและสอดคล้องกับกฎหมำย หน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลบรษิัท และกฎระเบียบ

ข้อบังคับต่ำง ๆ 

2. กำรเปดิเผยข้อมูลจะด ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงท่ีผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์และสำธำรณชน

ท่ัวไป สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย และมีควำมเท่ำเทียมกันในกำรรบัทรำบข้อมูลของบรษิัท โดยมีข้อมูลท้ัง 

ในรปูแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

3. บรษิัทต้องด ำเนินกำรปรบัปรุงข้อมูลส ำคัญให้เป็นปัจจุบัน และท ำกำรประเมินประสิทธิภำพ

ของกระบวนกำรเปดิเผยข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ 

บรษิัทมีกำรก ำหนดหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีรบัผิดชอบในกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปรง่ใส 

รวมถึงก ำหนดหน่วยงำนในกำรรบัค ำขอ และประสำนงำนกำรให้ข้อมูล และสรำ้งควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำง

บรษิัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์ รวมถึงหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจำกกำรเปิดเผยข้อมูลตำมหน้ำท่ีภำยใต้ข้อบังคับของกฎหมำยและข้อก ำหนดของ

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องแล้ว  บรษิัทยังจัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทำงกำรติดต่อ

โดยตรงกับนักลงทุน นักวิเครำะห์ ท้ังในและต่ำงประเทศ  ตลอดจนถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หรอืบุคคลภำยนอกท่ีมี

ควำมสนใจในข้อมูลของบรษิัท  

ท้ังน้ี คณะกรรมกำรบรษัิทมีหน้ำท่ีจัดให้มีกำรรำยงำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดี โดยเปดิเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปแีละเผยแพรใ่นเว็บไซต์ของบรษิัท 
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ระบบกำรควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
 

บรษิัทส่งเสรมิและให้ควำมส ำคัญกับกำรควบคุมภำยใน โดยจัดให้มีกำรก ำกับดูแลตำมแนวปฏิบัติ

สำกล “กำรป้องกันแบบปรำกำร 3 ด่ำน (Three Lines of Defense)” ซ่ึงประกอบไปด้วย หน่วยงำน
ธุรกิจ หน่วยงำนก ำกับดูแล และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หมำยรวมถึงหน่วยงำนผู้ท่ีให้บรกิำรจำกกลุ่ม

ธุรกิจเดียวกัน ซ่ึงให้บรกิำรแก่หน่วยงำนข้ำงต้น ซ่ึง หน่วยงำนดังกล่ำวต้องท ำงำนประสำนกันผ่ำน

กระบวนกำรท ำงำนท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละระดับ ดังน้้ี 
1. แนวปอ้งกันช้ันท่ีหน่ึง: หน่วยงำนธุรกิจคือ ผู้ท่ีมีควำมรบัผิดชอบต่อกำรบรหิำรควำมเส่ียงด้ำน

ปฏิบัติกำรประจ ำวัน เพ่ือให้ม่ันใจว่ำมีกำรพิจำรณำและกำรควบคุมควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธภิำพ 
2. แนวป้องกันช้ันท่ีสอง: หน่วยงำนก ำกับดูแล เช่น หน่วยงำนบรหิำรควำมเส่ียงมีหน้ำท่ีในกำร

ก ำกับดูแล ติดตำมและควบคุมกระบวนกำรในกำรบรหิำรควำมเส่ียง และ 
3.     แนวปอ้งกันช้ันท่ีสำม: หน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำท่ีในกำรประเมินควำมเพียงพอและ

เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนต่ำง ๆ ของบรษิัท รวมถึง

กิจกรรมท่ีว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกให้ด ำเนินกำรแทน เพื่อสนับสนุนให้มีระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร ระบบกำร

บรหิำรควำมเส่ียง และระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และมีประสิทธิผลสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยของบรษัิท ท้ังน้้ี หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระของบรษัิท ผู้ตรวจสอบภำยในจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับงำนปฏิบัติกำร

ประจ ำวันของบรษิัท 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้น ำมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในของ

สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในมำใช้เปน็แม่แบบ  
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กรอบการควบคมุภายใน 

กรอบกำรควบคุมภำยในท่ีดีน้ัน ให้ยึดหลักตำมแนวคิดกำรควบคุมภำยในของ COSO ซ่ึง

ประกอบด้วย 5  องค์ประกอบท่ีมีควำมเกี่ยวเน่ืองสัมพันธก์ัน ได้แก่ 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 
2. กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Information & 
Communication) 
5. กิจกรรมกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลอย่ำงตอ่เน่ือง 
(Monitoring Activities) 
 

 

นอกจำกน้้ีฝ่ำยตรวจสอบภำยในต้องท ำหน้ำท่ีสอบทำนกำรประเมินตนเองในเรือ่งมำตรฐำนกำร

ต่อต้ำนให้สินบนและกำรทจุรติคอรร์ปัชัน ซ่ึงบรษัิทในฐำนะสมำชิกของ “แนวรว่มปฏิบัติของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ” ต้องทบทวนและประเมินตนเองเพื่อให้ได้กำรรบัรองและต่ออำยุกำรเป็นสมำชิก
ทุก 3 ป ี
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   ปรชัญำในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทและบทบำทของบรษัิทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

บรษิัทได้ก ำหนดแนวปฏิบัติจรยิธรรมและจรรยำบรรณ ไว้ในหนังสือ “ปรชัญำและส ำนึกในกำร

ปฏิบัติงำน” หรอื The Spirit & The Letter ท่ีมุ่งเน้นให้พนักงำนของบรษิัทปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ 

สุจรติ โปรง่ใส ไม่ยึดถือเฉพำะลำยลักษณ์อักษรแต่ให้ค ำนึงถึงเจตนำรมณ์ของบรษิัทด้วย 

ท้ังน้ี หนังสือปรชัญำและส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนหรอื The Spirit & The Letter ได้มีกำรก ำหนด

นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติส ำคัญต่ำง ๆ ซ่ึง ครอบคลุมเรือ่งท่ีบรษิัทให้ควำมส ำคัญ ดังน้ี 

1. ควำมสัมพันธก์ับผู้จดัหำสินค้ำ 

2. ข้อมูลท่ีไม่พึงเปดิเผยต่อสำธำรณะและกำรปอ้งกันกำรซื้อขำยหลักทรพัย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน  

3. กำรปอ้งกันกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ยและกำร

แพรข่ยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 

4. กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

5. กำรท ำงำนกับรฐับำล 

6. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขัน 

7. กำรจำ้งงำนท่ีเปน็ธรรม 

8. กำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธภิำพเพื่อส่งเสรมิกำรรกัษำส่ิงแวดล้อม สุขอนำมัย และควำม

ปลอดภัย 

9. กำรบรหิำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ 

10. ทรพัย์สินทำงปญัญำ 

11. กำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรทุจรติคอรร์ปัช่ัน 

12. ควำมขัดแย้งในผลประโยชน์ 

 

นอกจำกน้ี บรษิัทยังได้ยึดแนวคิดเรือ่ง “ควำมยั่งยืน” อันประกอบด้วยมิติด้ำนเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 

และสังคม เป็นพื้นฐำนส ำคัญของกำรบรรลุพันธกิจของบรษิัท ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงกำรด ำเนินงำนอย่ำง

รบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในทุกกระบวนกำรด ำเนินงำน มีธรรมำภิบำล โปรง่ใส และ

ตรวจสอบได ้

บรษัิทมีควำมเช่ือม่ันอย่ำงเต็มเปี่ ยมว่ำบรษิัทจะต้องเติบโตไปพรอ้มกับสังคมท่ีเข้มแข็ง ด้วยกำร

สรำ้งกำรมีส่วนรว่ม พรอ้มรว่มแบ่งปัน จึงได้ปลูกฝังให้กรรมกำรและพนักงำนทุกคนด ำเนินงำนตำม

นโยบำยและหลักปฏิบัติด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคมของบรษิัท มีจิตส ำนึกแห่งกำรสรำ้งคุณค่ำรว่มกับ

สังคม รบัผิดชอบต่อควำมเจรญิก้ำวหน้ำและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของสังคมโดยรวม ผ่ำนกำรด ำเนิน

ธุรกิจด้วยควำมรบัผิดชอบ (CSR-in-process) และกิจกรรมเพื่อสังคมต่ำง ๆ (CSR-after-process) และ

ค ำนึงถึงผลกระทบทำงธุรกิจท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปน็ส ำคัญ  

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รบักำรปฏิบัติและรว่มรบัผิดชอบดูแลได้อย่ำงเหมำะสม ดังน้ัน จงึ

มีกำรก ำหนดข้อพึงปฏิบัติของบรษิัทเอง และข้อพึงปฏิบัติของบรษิัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังน้ี 
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ขอ้พงึปฏบิตัขิองบรษิทั 
1. จดัให้พนักงำนมีควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยและกฎเกณฑ์ รวมท้ัง ตระหนักถึงควำม

เส่ียงของกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ภำพลักษณ์และ

ชื่อเสียงของบรษิัท รวมถึงหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของพนักงำนเอง ท้ังน้ี ในส่วนของบรษิัท ได้จัดให้มี

หน่วยงำนเพื่อท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ รวมถึงมีกำรจัดสรรบุคลำกรและ

ทรพัยำกรต่ำง ๆ ให้กับหน่วยงำนดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 

2. จดัให้มีกำรก ำกับดูแลเพื่อสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำร

ท่ีเกี่ยวข้อง นโยบำยและระเบียบปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอ โดยให้มีกำรบรหิำรจดักำร พรอ้มท้ังแนวทำงแก้ไข

และมำตรกำรปอ้งกันภำยใต้กรอบกฎหมำย กฎเกณฑ์ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี นโยบำยและระเบียบ

ปฏิบัติท่ีก ำหนด 

3. จดัให้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ตำมควำมเหมำะสม

ของผลกระทบและลักษณะของกำรกระท ำควำมผิดและเปน็ธรรมกับทุกฝ่ำยโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ 

4. จดัให้มีช่องทำงต่ำง ๆ ในกำรแจ้งเบำะแส หรอืรำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ หรอื

กำรไม่ปฏิบัติท่ีไม่เปน็ไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ขอ้พงึปฏบิตัติอ่ผู้มส่ีวนไดเ้สีย 
ผู้ถอืหุน้ 
1. ให้ควำมส ำคัญและเคำรพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเสมอภำคในกำรตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทได้อย่ำงเต็มท่ี 

2. บรหิำรงำนด้วยควำมรูค้วำมสำมำรถท่ีดีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กิจกำรของบรษิัทมีควำม

เจรญิเติบโต ก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมำะสมต่อผู้ถือหุ้น 

3. ให้ค ำชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน และเอกสำรเกี่ยวกับงบกำรเงินแก่ผู้ถือหุ้น

อย่ำงถูกต้องโปรง่ใส 

4. จดักำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจง้ข้อมูลให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนทุกครัง้ และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น

ส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 

5. ให้ควำมส ำคัญต่อข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้น และน ำข้อเสนอแนะท่ีดีไปปฏิบัติ 

6. ดูแลปอ้งกันมิให้ทรพัย์สินใด ๆ ของบรษิัท เส่ือมค่ำผิดปกติหรอืสูญหำย 

7. ไม่เปิดเผยควำมลับของบรษิัทและไม่น ำข้อมูลควำมลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอื

บุคคลอื่น 

 

ผู้ลงทนุ 
1. ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีมีควำมถูกต้อง เพียงพอ โปรง่ใส สม่ำเสมอ และ

ทันเวลำ ท้ังรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน โดยจดัให้มีกำรเผยแพรข่่ำวสำรผ่ำน

ช่องทำงและส่ือต่ำง ๆ 
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2. จดัต้ังผู้บรหิำรนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Management) โดยมีพันธกิจท่ี

ส ำคัญในกำรบรหิำรงำนและกิจกรรมด้ำนนักลงทุนสัมพันธ ์โดยมีหน้ำท่ีรบัผิดชอบ ดังน้ี 

(1) เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงินของบรษิัท ตอบข้อซักถำม 

รวมท้ังสรำ้งควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงนักลงทุน นักวิเครำะห์ ผู้จัดกำรกองทุน สถำบันจัด

อันดับเครดิต คู่ค้ำและหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) น ำเสนอผลประกอบกำรและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของบรษิัทให้กับนักวิเครำะห์ 

นักลงทุนผู้จดักำรกองทุน สถำบันจดัอันดับเครดิต และหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้ังน้ี กำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ต้องเป็นไปตำมหลักส ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูล (ถูกต้อง เพียงพอ

โปรง่ใส ทันเวลำและสอดคล้องกับกฎหมำยของรำชกำร หน่วยงำนภำครฐั กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ) 

 

ลกูคำ้ 
1. ปฏิบัติต่อลูกค้ำให้เปน็ไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงค ำนึงถึงสุขภำพ และ

ควำมปลอดภัยของลูกค้ำ 

2. ต้ังม่ันอยู่ในควำมซ่ือสัตย์ สุจรติ และเท่ียงธรรมต่อลูกค้ำ รกัษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำอย่ำง

ยั่งยืน 

3. ปกป้อง จัดเก็บ ดูแลข้อมูลของลูกค้ำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้พึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย โดย

จะต้องเก็บรวบรวม ดูแลรกัษำ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำอย่ำงเหมำะสม 

4. รกัษำผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำและไม่น ำข้อมูลของลูกค้ำไปแสวงหำผลประโยชน์หรอื

เปดิเผยกับบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รบัควำมยินยอมจำกลูกค้ำ หรอืเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย 

5. สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพและบรกิำรท่ีดีเลิศอย่ำงเสมอภำค มี

กำรบรหิำรงำนท่ีมีประสิทธภิำพเพื่อให้ลูกค้ำได้รบักำรบรกิำรอย่ำงดี เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรให้บรกิำรท่ีดี

ของธุรกิจ ตลอดจนติดตำมวัดผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำปรบัปรงุ 

6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมถึงข่ำวสำรท่ีครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม ใช้

ข้อควำมชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจรงิ หรอืก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดแก่ลูกค้ำ 

7. เห็นคุณค่ำและให้เกียรติลูกค้ำอยู่เสมอ 

8. รบัฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และพรอ้มจะชี้แจงข้อมูลท่ีถูกต้องตำมควำมเปน็จรงิ 

9. ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบรษิัทเหนือกว่ำผลประโยชน์ของลูกค้ำอย่ำง

ไม่ยุติธรรม 

10. สนับสนุนและส่งเสรมิให้ลูกค้ำน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรไปใช้ 

11. หลีกเล่ียงให้ควำมรว่มมือหรอืสนับสนุนลกูค้ำใด ๆ ท่ีท ำธุรกิจอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรอือำจ

เปน็ภัยต่อสังคมและควำมม่ันคงของประเทศชำติ 

12. จัดให้มีช่องทำงและกระบวนกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีน และกำรจัดกำรประเด็นต่ำง ๆ ท่ีลูกค้ำ

รอ้งเรยีนอย่ำงชัดเจนและเหมำะสม 
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พนักงำน 
1. ปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนและกำรจ้ำงงำนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิกำรท่ี

เหมำะสมแก่พนักงำน 

2. ให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมกับควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมรบัผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำน

ของพนักงำนแต่ละคน 

3. ให้ควำมเปน็ธรรม และส่งเสรมิสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมเจรญิก้ำวหน้ำ 

4. จดัสถำนท่ีท ำงำนและสภำพกำรท ำงำนท่ีปลอดภัย พรอ้มให้บรกิำรแก่ลูกค้ำ และปฏิบัติตำม

กฎหมำยและข้อบังคับท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม สุขอนำมัย และควำมปลอดภัย 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถอย่ำง

ต่อเน่ืองสม่ำเสมอ 

6. ให้ควำมส ำคัญต่อข้อเสนอแนะของพนักงำน และน ำข้อเสนอแนะท่ีดีไปปฏิบัติ 

7. เคำรพในเกียรติ ศักด์ิศร ีและสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเก็บรกัษำประวัติข้อมูลส่วนตัวของ

พนักงำนโดยถือเป็นควำมลับ กำรเปิดเผยข้อมูลกระท ำได้กรณีผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยจ ำเป็นต้องรบัทรำบ

เท่ำน้ัน 

8. สรำ้งสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ กำรล่วงละเมิดและกำรคุกคำม

ขู่เข็ญ 

9. จัดให้มีผู้รบัเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรบัพนักงำน (Ombudsperson for employee) เพื่อให้

พนักงำนสำมำรถสอบถำมข้อข้องใจและรำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ 

 

บรษิทัในอตุสำหกรรมเดยีวกนั 
1. ให้ควำมรว่มมือในกิจกรรมท่ีเปน็ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยรวม เพื่อให้ระบบกำรด ำเนิน

ธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน และป้องกันผลกระทบเสียหำยต่อบรษิัทอื่นในอุตสำหกรรม

เดียวกัน 

2. ส่งเสรมิกำรกระท ำหรอืกิจกรรมใด ๆ ท่ีน ำมำซ่ึงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน 

3. ด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงเสรแีละแข่งขันกับบรษิัทอื่นอย่ำงเป็นธรรมภำยใต้กฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว้ 

4. ใช้กระบวนกำรท่ีเหมำะสมในกำรระงับหรอืไกล่เกล่ียข้อพิพำท ในกรณีมีข้อพิพำทเกิดขึ้น 

 

คู่ค้ำและเจำ้หน้ี 

1. ต้ังม่ันอยู่ในควำมซ่ือสัตย์ สุจรติ และเท่ียงธรรมต่อคู่ค้ำและเจำ้หน้ี 

2. รกัษำผลประโยชน์สูงสุดของคู่ค้ำและเจำ้หน้ีและไม่เปดิเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของคู่ค้ำและ

เจำ้หน้้ี ไม่น ำข้อมูลของคู่ค้ำและเจำ้หน้ีไปแสวงหำผลประโยชน์ 

3. ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่คู่ค้ำและเจำ้หน้ีอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง เปน็ธรรม ไม่บิดเบือนข้อเท็จจรงิ 

4. เห็นคุณค่ำ ให้เกียรติ และให้โอกำสคู่ค้ำและเจำ้หน้ีอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
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5. รบัฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และชี้แจงข้อมูลท่ีถูกต้องตำมควำมเป็นจรงิต่อคู่ค้ำและ

เจำ้หน้ี 

6. ส่งเสรมิกำรกระท ำ หรอืกิจกรรมใด ๆ อันน ำมำซ่ึงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน 

7. ให้ควำมรว่มมือด ำเนินธุรกิจ ภำยใต้กรอบของกฎหมำย ข้อก ำหนดและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

อย่ำงเครง่ครดั โดยมีประสิทธภิำพและเปน็ธรรม 

8. จดัให้มีกระบวนกำรจดัซื้อ จดัจำ้งคู่ค้ำและเงื่อนไขสัญญำหรอืข้อตกลงท่ีเปน็ธรรม 

9. สนับสนุนให้คู่ค้ำเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงำนของตนเองอย่ำงเป็นธรรม 

รบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

10. สนับสนุนและส่งเสรมิให้คูค่้ำและเจำ้หน้ีน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรไปใช้ 

11. ปฏิบัติตำมมำตรกำรปอ้งกันกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ

กำรรำ้ยและกำรแพรข่ยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 

12. สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรทุจรติคอรร์ปัชันในทุกรูปแบบไม่ว่ำโดยทำงตรง

หรอืทำงอ้อม และห้ำมให้หรอืรบัสินบนใด ๆ เพื่อเอื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจ หรอืเพื่อให้ได้เปรยีบทำงกำรค้ำ 

และ/หรอืกำรแข่งขัน หลีกเล่ียงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีควำมขัดแย้งในผลประโยชน์เข้ำมำเกี่ยวข้อง 

 

หน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูลบรษิทั 
1. ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบำยและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

ตำมกฎและระเบียบของหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลบรษิัท 

2. ให้ควำมรว่มมือและสนับสนุนนโยบำย และกิจกำรงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแล

บรษิัท 

 

ชมุชน สังคม และประเทศชำต ิ

1. ด ำเนินธุรกิจอยู่ภำยใต้กรอบของกฎหมำย กฎระเบียบ หลักของวิชำชีพ จรรยำบรรณ นโยบำย

และหลักปฏิบัติด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่ำงเครง่ครดั 

2. ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติด ำเนินงำนตำมกฎหมำย กฎระเบียบ หลักของวิชำชีพ จรรยำบรรณ

นโยบำย และหลักปฏิบัติด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่ำงเครง่ครดั 

3. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมระแวดระวังโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม

และประเทศชำติ 

4. หลีกเล่ียงกำรด ำเนินงำนหรอืกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบอย่ำงมี

นัยส ำคัญต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม และประเทศชำติ 

5. ส่งเสรมิและให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนใด ๆ ท่ีสรำ้งให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ

ส่ิงแวดล้อม สังคม และประเทศชำติ รวมถึงธ ำรงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมท่ีดีของชำติและสำกล 

6. สรำ้งกำรมีส่วนรว่มจำกทุกภำคส่วนท้ัง ชุมชน สังคม ภำครฐั ภำคเอกชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้

เสียท่ีส ำคัญกลุ่มอื่น ๆ ผ่ำนกำรสนับสนุนนโยบำยและให้ควำมรว่มมือกิจกำรงำนต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อ

สังคมส่วนรวม 
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7. รว่มรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมผ่ำนกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรบัผิดชอบ 

โดยสนับสนุนให้พนักงำน ผู้บรหิำร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียท่ีส ำคัญมีจติสำธำรณะ รูจ้กัแบ่งปัน และมีส่วน

รว่มในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำรด ำเนินกิจกำรเติมโตท่ียั่งยืน  

8. สนับสนุนงบประมำณ ทรัพยำกร อ ำนวยควำมสะดวกและจัดให้มีโครงกำร/กิจกรรม

สำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ อันเปน็ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำส่ิงแวดล้อม ชุมชน สังคมส่วนรวมและประเทศชำติ

โดยยึดถือแนวทำงปฏิบัติด ำเนินงำนตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรสนับสนุนและบรจิำคและจัดท ำโครงกำร

กิจกรรมเพื่อสังคมของบรษิัท 

9. ให้ควำมรู ้สรำ้งควำมตระหนัก และปลูกฝังจติส ำนึกอำสำรบัผิดชอบแก่ผู้บรหิำรและพนักงำน

ทุกระดับ เพื่อกำรด ำรงชีวิตอยู่รว่มกันกับสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่ำงสันติสุขยั่งยืน 

10. น ำควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญทำงธุรกิจมำพัฒนำและสนับสนุนโครงกำรท่ีสำมำรถเสรมิสรำ้ง

ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่ำงเปน็รปูธรรม มีกำรติดตำมและวัดผลควำมคืบหน้ำและควำมส ำเรจ็ในระยะยำว 
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เรำท ำธุรกิจท ำไม? Why (Vision) 
ท่ีเงินติดล้อ เรำท ำทุกอย่ำงเพื่อส่งเสรมิและยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้คน  

ด้วยควำมเช่ือม่ันว่ำกำรเข้ำถงึบรกิำรทำงกำรเงนิท่ีเปน็ธรรมและโปรง่ใส คือ สิทธท่ีิทุกคนพึงได้รบั 

 

เรำท ำธุรกิจอยำ่งไร? How (Mission) 
เรำส่งมอบโอกำสทำงกำรเงนิ โดยกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิำรท่ีเหมำะสมต่อลูกค้ำ  

เรยีบง่ำย สะดวก และรวดเรว็ ผ่ำนควำมจรงิใจของพนักงำน 
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ค่ำนิยมเงินติดล้อ 
 

1. สรำ้งสรรค ์แบง่ปนัโอกำส  (Sustainable Impact by Creating Opportunities) 

เพรำะเรำเช่ือในควำมส ำเรจ็ท่ียั่งยืน ก ำไรของเรำจงึเป็นค ำตอบท่ีถูกเพียงแค่ครึง่เดียว เรำได้ 

สังคมก็ต้องได้ เพรำะเป้ำหมำยของเรำ คือกำรเป็นองค์กรท่ีดีกว่ำ มองไกลกว่ำ และมีหัวใจมำกกว่ำ เพื่อ

สังคมท่ีน่ำอยู่กว่ำ เรำท ำได!้ 

เริม่จำกตัวเรำ ควำมส ำเรจ็ของเรำมำจำกกำรท่ีเรำได้รบัโอกำส โอกำสในกำรท ำงำน โอกำสใน

กำรเติบโต โอกำสในกำรแก้ไข โอกำสในกำรสรำ้งส่ิงใหม่ๆ โอกำสในกำรสรำ้งโอกำส และโอกำสในกำร

แบ่งปันโอกำส เรำก็จะส่งต่อส่ิงเดียวกันน้ันให้เพ่ือนรว่มงำนของเรำ ผลท่ีได้คือ องค์กรของเรำ กลำยเป็น

องค์กรท่ีเรำอยำกอยู่ มีควำมสุขท่ีจะอยู่ และภูมิใจท่ีได้อยู่ 

แล้วเรำก็ไปช่วยกันส่งต่อ ไปช่วยกันสรำ้งโอกำส ไปแบ่งปนัโอกำสให้กับคู่ค้ำ ลูกค้ำ ชุมชนของ

เรำ และสังคมของเรำ เพรำะเรำมองได้ไกลกว่ำผลประโยชน์ท่ีเปน็แค่ตัวเงิน 

เรำจงึให้โอกำสลูกค้ำของเรำได้ต่อชีวิตอย่ำงเปน็ธรรม เรำจงึช่วยกันคิดค้นหำวิธีท่ีจะให้โอกำส

พวกเค้ำเปล่ียนชีวิตไปในทำงท่ีดีขึ้น เรำช่วยกันคิด ช่วยกันท ำ ช่วยกันสรำ้งสังคมท่ีเรำอยำกเห็น อยำกอยู่ 

เรำจงึเปน็มำกกว่ำพนักงำนตอกบัตร หรอืทุ่มเทท ำเปำ้เพื่อเงินเดือนขึ้นและโบนัสมำกมำยปลำยป ีเพรำะเรำ

ไม่ได้ท ำแค่เพื่อตัวเรำ เรำท ำส่ิงท่ียิ่งใหญ่กว่ำน้ัน น่ันแหล่ะควำมส ำเรจ็ท่ียั่งยืนอย่ำงแท้จรงิ 

 

2. มจีติวญิญำณควำมเปน็เจำ้ของ (Sense of Ownership with Gratitude) 

จติวิญญำณควำมเป็นเจ้ำของน้ี ไม่ใช่เร ือ่งล้ีลับหรอืไสยศำสตร ์มันเป็นเรือ่งของควำมรูสึ้ก มันจึง

แปลออกมำง่ำยๆ ว่ำ เรำรูสึ้กว่ำบรษิัทน้ีเปน็ของเรำ..ของพวกเรำ 

ควำมรูสึ้กแบบน้ีมำจำกไหน? มันจะเริม่ต้นได้ก็ต่อเม่ือเรำรูสึ้กรกังำนของเรำ และรูสึ้กรกัองค์กรของ

เรำ ของพวกเรำ พอเรำรกัสองอย่ำงน้ีปุบ๊! ทุกกำรตัดสินใจของเรำ เรำจะกระท ำบนควำมคิดว่ำ “น่ีบรษิัทของ

เรำ” ไปเอง อะไรท่ีดีเรำท ำ อะไรไม่ดี เรำไม่ท ำ เมื่อเกิดปญัหำ เรำไม่หันหลังหนี แต่เรำช่วยกันเดินหน้ำหำ

วิธแีก้ไข ท่ีส ำคัญท่ีสุดคือ เมื่อเรำอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีไม่รูจ้ะใช้กฎ ระเบียบ หรอืนโยบำยอะไรมำวัด เรำก็ใช้

หลักกำรพื้นฐำนอันน้ีเป็นตัววัด คือหลักกำรท่ีว่ำ “น่ีบรษิัทของเรำ” “น่ีมันเงินของเรำ” คิดปั๊ บ! เรำก็

มักจะตัดสินใจได้ถูกต้องขึ้น อันน้ีขอยืนยัน 

ปล. ควำมรกัในองค์กรน้ี ไม่ต่ำงจำกควำมรกัแฟน มันต้องค่อยๆ สรำ้ง มันต้องเริม่จำกถูกใจเรำก่อน 

แล้วค่อยๆ เพ่ิมไปทีละนิด พัฒนำไปทีละหน่อย อย่ำรบี ถ้ำรบีไม่ใช่รกัแท้ กรณีท่ีเข้ำรว่มปั๊ บรกัเลย อำจพบ

เจอในบำงครัง้ เรำเรยีกกันว่ำรกัแรกพบ  

 

 

3. รว่มมอืรว่มใจ ตรงไปตรงมำ (Candid Teamwork) 

มันคือมือหลำยพันมือและใจหลำยพันใจ เรำมำได้ไกลขนำดน้ีและจะไปอกีไกลขนำดไหน ก็อยู่ท่ีมือทกุ

มือ และใจทุกใจของพวกเรำทุกคน ย้ำ! มือทุกมือและใจทุกใจ ประเภทศิลปนิเดี่ยวหรอืท่ีน่ีใครใหญ่ เรำไม่มี 
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ท่ีน่ี เรำไม่มีใครคิดว่ำ เรำเปน็เพียงบุคลำกรตัวเล็กๆ จะมีเรำ หรอืไม่มีเรำก็ได้ เพรำะท่ีน่ี เรำเน้นควำม

รว่มมือ ควำมจรงิใจ ตรงไปตรงมำ เรำจงึรบัฟังทุกเสียง เรำจงึเคำรพและให้เกียรติทุกคน ตรำบใดท่ีเสียง

น้ัน เคำรพ ให้เกียรต ิจรงิใจ ตรงไปตรงมำ และฟังเสียงคนอื่นเช่นกัน 

เรำเชื่อในค ำว่ำ “เรำ”เพรำะมันหมำยถึงท้ังส่วนรวม ส่วนรว่ม และส่วนเรำ เรำจงึเช่ือม่ัน เชื่อใจ และ

ไว้ใจกันเสมอ เรำรู.้..ว่ำเรำจะไม่ท้ิงกัน ไม่ว่ำปัญหำน้ันจะเล็กหรอืใหญ่ เพรำะมันคือปัญหำของ “พวกเรำ” 

ไม่ใช่ปญัหำของใครคนใดคนหน่ึง 

เรำจึงไม่ลืมมือทุกมือ และใจทุกใจท่ีช่วยกันผลัก ช่วยกันดัน ช่วยกันดึงเมื่อล้มลุกคลุกคลำน และ

ช่วยกันปรบมือเมื่อประสบควำมส ำเรจ็ พวกเรำคือทีมท่ีเจง๋จรงิๆ เนอะ! 

 

4. ซือ่สัตย ์จรงิใจ และเปน็กนัเอง (Serve with Integrity, Informality, and Authenticity) 

ซื่อสัตย์คือหัวใจ เพรำะเรำท ำธุรกิจกำรเงิน ควำมซ่ือสัตย์เริม่ต้นท่ีตัวเรำ ส่ิงท่ีใช่ ไม่ว่ำจะมีคนเห็น

หรอืไม่ เรำก็ท ำ ส่ิงท่ีไม่ใช่ ไม่ว่ำคนท ำจะใหญ่แค่ไหนเรำก็จะแย้ง น่ีนอกจำกจะซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้ว เรำยัง

ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นด้วย 

ผลท่ีเกิดจำกควำมซื่อสัตย์ คือควำมจรงิใจ มันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชำติ ควำมซื่อสัตย์และจรงิใจ

เปน็พื้นฐำนส ำคัญของกำรอยู่รว่มกัน ท ำงำนรว่มกัน มันจะท ำให้เรำกล้ำพูด กล้ำคิดดังๆ กล้ำโต้แย้ง เสรจ็

แล้วจบ! ไม่ใส่หัวไปคิดต่อ เพรำะเรำจรงิใจและพูดจำกใจจรงิ เรำรูว้่ำกำรโต้แย้งกันน้ันก็เพ่ืองำน เรำจึงไม่

ระแวงกัน เรำจงึไว้ใจ พอไว้ใจมำกๆ เข้ำ เรำก็จะเชื่อใจกันและรูสึ้กเปน็กันเองต่อกันในท่ีสุด 

ชีวิตเรำก็จะเรยีบง่ำยขึ้นด้วย เพรำะเรำหน่ึงคนมีแค่หน้ำเดียว มำท ำงำนทุกเช้ำไม่ต้องพกมำสองหน้ำ

สำมหน้ำ พอเรำมีคนหน้ำเดียวมำกๆ เข้ำ พวกหลำยหน้ำจะกลำยเปน็ชนกลุ่มน้อย ถ้ำไม่โดนควำมจรงิใจของ

เรำแทรกซึมเข้ำไป ก็มักจะแพ้ภัยลำจำกไปเอง 

กำรท ำงำนก็จะคล่องตัวขึ้นตำมมำ เพรำะเมื่อเรำซื่อสัตย์ จรงิใจ และเป็นกันเองต่อกัน มันก็จะตัด

กระบวนกำรและวิธกีำรท่ีไม่จ ำเปน็ในกำรท ำงำนออกไปเกือบหมด เหลือแต่งำนล้วนๆ ให้พวกเรำท ำ ลูกค้ำก็

เช่นกัน เมื่อเรำซื่อสัตย์ จรงิใจ เป็นกันเอง ไม่สรำ้งภำพ ลูกค้ำย่อมสัมผัสได้ และเมื่อไหรท่ี่ลูกค้ำมีปัญหำ 

เค้ำจะรูเ้ลยว่ำ เค้ำอยำกจะมำหำใคร 

 

5. กระหำยกำรเรยีนรู ้(Thirst for Wisdom and Self-Development) 

ไม่ว่ำเรำจะเก่งแค่ไหน แต่เรำก็ยังเชื่อว่ำ เมื่อไหรท่ี่เรำคิดว่ำเรำเก่งพอแล้ว ไม่จ ำเป็นต้องเรยีนรูอ้ะไร

ใหม่แล้ว เม่ือน้ันแหละ เรำจะกลำยเปน็ส่ิงมีชีวิตท่ีอัพเดทไม่ได้ และไปต่อไม่ได้ในท่ีสุด 

เรำจึงไม่เคยพึงพอใจในควำมเก่งกำจของเรำ เรำจึงเป็นพวกเปิดใจกว้ำงมำก เวลำใครพูดถึงอะไร

ใหม่ๆ เรำจงึต้ังใจฟัง ส่ิงใดท่ีก่อให้เกิดปัญญำ เรำเก็บใส่ล้ินชักไว้ใช้วันข้ำงหน้ำทันที แม้แต่ในวันท่ีเรำคิด

อะไรใหม่ๆ เจง๋ๆ ได ้พอเสียงชื่นชมเงียบลง เรำก็จะครุน่คิดต่อไป ว่ำมันจะดีกว่ำน้ีได้ยังไงอีก 

กรณีท่ีเรำไม่เก่งมำก เรำไม่น่ังรอให้บรษัิทจดัอบรมอย่ำงเดียว เรำเลือกสนทนำกับคนเก่งกว่ำระหว่ำง

เวลำว่ำงๆ หรอือำหำรกลำงวัน เรำถำมกู๋ถ้ำอยำกรูเ้ร ือ่งอะไรเพ่ิม แล้วเอำมำต่อยอดกับเพื่อนเก่งๆ เพรำะเรำ

ไม่อำยท่ีเรำไม่รู ้เรำจะอำยก็ต่อเมื่อเรำไม่เรยีนรู ้เรำยกมือขอพูด พูดไม่ได้เร ือ่งก็ไม่เป็นไร เรำเรยีนรูแ้ล้วพูด
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ใหม่ ใครพูดเก่งเรำแอบสังเกตแล้วไปซุ่มฝึกซ้อมท่ีกระจกบ้ำนเรำ เรือ่งเก่งเรำอำจจะไม่มำก แต่เรือ่ง

พยำยำมน่ีเรำไม่เปน็รองใคร 

 ถ้ำเรำสำยหวำนเย็น เรำก็ใช้เคล็ดลับท่ีเพื่อนบอก คือเรำต้ังเป้ำหมำยไว้ ท้ังรำยเดือน รำยสำม

เดือนและรำยปี ว่ำเรำอยำกเรยีนรูเ้ร ือ่งอะไร (อย่ำลืม หันซ้ำยหันขวำมองเพื่อนด้วยว่ำไปถึงไหนกันแล้ว) 

เดี๋ยวรอดูเซอรไ์พรส์จำกเรำละกัน 

 

6. กล้ำคิด กล้ำลอง (Experiment to Lead Change) 

เพรำะกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นเสมอ และเรำก็ไม่เคยพึงพอใจอยู่เพียงแค่กำรปรบัตัวให้ทัน มันไม่เรำ้

ใจ! เรำชอบท่ีจะสรำ้งควำมเปล่ียนแปลงให้อุตสำหกรรมน้ีด้วยมือของพวกเรำเอง เรำจงึชอบเวลำควำมคิด

ใหม่ๆ ผุดขึ้นมำในใจเรำ และเรำก็ไม่ชอบคิดคนเดียว เรำคิดกันดังๆ ให้ทุกคนได้ยิน จะได้ช่วยกันคิดต่อ แล้ว

ก็เดินหน้ำไปทดลองกันซักต้ัง ว่ำมันเวิรค์ม้ัย? 

อ้ำว! พัง! พังก็ไม่เป็นไร ตรำบใดท่ีเรำเรยีนรูว้่ำพังตรงไหน แล้วไม่พังซ้ำ แล้วเดี๋ยวเรำก็คิดใหม่อีก 

หรอืไม่ก็ใครซักคนติดหัวกลับไปคิดต่อท่ีบ้ำน แล้วกลับมำยืนยันว่ำมันเวิรค์ เรำยิ่งสนุกกันใหญ่ เพรำะ

ควำมคิดจะขยำยวงไปสู่หน่วยท่ีสำมำรถจะเปล่ียนให้มันกลำยเปน็ควำมจรงิได้ 

เรำจงึเปน็พวกช่ำงสังเกต ท้ังสังเกตลูกค้ำ สังเกตควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี สังเกตสังคม สังเกต

โลก สังเกตคู่แข่ง แล้วก็คอยมองหำจุดท่ีเรำมีโอกำสจะสรำ้งควำมเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่ำจะเป็น

นวัตกรรมใหม่ๆ หรอืวิธกีำรท ำงำนใหม่ๆ เรำต้องได้เอำมำคิด เอำมำลอง 

ต่อให้ส่ิงท่ีเรำคิด มันไม่ได้เปล่ียนแปลงโลกก็ไม่เป็นไร เพรำะเป้ำหมำยเรำไม่ได้ใหญ่โตขนำดน้ัน แต่

เปำ้หมำยเรำคือกำรได้คิด ได้ลอง และได้ภูมิใจ ท่ีมันได้ช่วยให้ชีวิตใครซักคนง่ำยขึ้น (บำงคนบอกดีขึ้นด้วย...

ใจเรำพองโต) 

 

7. ท ำงำนให้เตม็ท่ี ปำรต์ีใ้ห้สดุ (Work Smart, Party Hard) 

ไม่ใช่ควำมเชื่อท่ีว่ำ เรำควรท ำงำนไม่ลืมหูลืมตำจนอำจตำยคำโต๊ะ และถ้ำรอดมำได้ จึงมำปำรต์ี้จน

อำจตำยคำแก้ว 

แต่ถ้ำเรำท ำงำนโดยมี DNA เงินติดล้อครบทุกข้อ ยอมรบัควำมแตกต่ำงของกัน วำงแผน เรยีงล ำดับ

ควำมส ำคัญและใช้ข้อมูลมหำศำลท่ีเรำมีอย่ำงชำญฉลำด เรำจะเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้เลยว่ำ กำรท ำงำนหนัก

น้ันหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่เรำสรำ้งบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีสนุกได้ 

ถ้ำเรือ่งงำนยังเต็มท่ีขนำดน้ี เรือ่งปำรต์ี้ก็ขอให้ไว้ใจพวกเรำ เอ้ำ...ชน!!! 
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จรยิธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำน 

บรษัิทมุ่งม่ันท่ีจะให้พนักงำนทุกคนมีควำมตระหนักรบัผิดชอบกับกำรได้รบัควำมไว้วำงใจในกำร

ประกอบธุรกิจ เพื่อน ำไปสู่ควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินธุรกิจ ด้วยควำมม่ันคงยั่งยืน เป็นท่ีศรทัธำเชื่อถือของ

ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น และประชำชนท่ัวไป จงึได้ก ำหนดกรอบกำรประพฤติปฏิบัติจรยิธรรมและจรรยำบรรณของ

พนักงำนต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังน้ี 

บรษิทั 

1. รกัษำชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบรษิัท 

2. มีควำมซื่อสัตย์สุจรติ มีคุณธรรม 

3. ประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ นโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ วินัย รวมถึงหลัก

ธรรมำภิบำล และจรรยำบรรณของบรษิัท และ/หรอืจรรยำบรรณธุรกิจ   

4. มีทัศนคติท่ีดีและมีควำมภำคภูมิใจในองค์กร ไม่กล่ำวรำ้ยต่อบรษิัทโดยปรำศจำกควำมจรงิ

และไม่เปน็ธรรม 

5. แจง้เหตกุำรณ์ท่ีอำจมีผลกระทบต่อบรษิัทและ/หรอื กำรปฏิบัติโดยมิชอบหรอืผิดกฎหมำยต่อ

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในเรือ่งดังกล่ำวของบรษิัท เพื่อด ำเนินกำรปอ้งกันแก้ไข 

6. ใช้ทรพัย์สินของบรษิัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ส้ินเปลืองสูญเปล่ำตลอดจนไม่ให้เส่ือม

เสียเรว็กว่ำก ำหนดหรอืสูญหำย 

7. ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียรถูกต้อง

สมเหตุสมผลโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ เยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพท่ีมีควำมรู ้

ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ และควำมระมัดระวังรอบคอบ 

8. ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลำ และใช้เวลำปฏิบัติงำนให้เป็นประโยชน์ต่อบรษิัทอย่ำงเต็มท่ี

โดยพนักงำนต้องไม่เปน็พนักงำนประจ ำหรอืพนักงำนช่ัวครำวในบรษัิทองค์กรอื่นท่ีด ำเนินธุรกิจคล้ำยคลึง

กับบรษิัทหรอืบรษิัทท่ีเปน็คู่แข่งขัน หรอืมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบรษิัท 

9. ละเว้นกำรน ำข้อมูล ข่ำวสำร และเทคโนโลยีท่ีเป็นควำมลับหรอือำจมีผลกระทบกับบรษิัทไป

เปดิเผยต่อบุคคลภำยนอก รวมถึงไม่ใช้ข้อมูลภำยใน หรอืข้อมูลอันเป็นควำมลับเพื่อแสวงหำผลประโยชน์

ในทำงมิชอบแก่ตนเองหรอืผู้อื่น  

10. ปอ้งกันหรอืหลีกเล่ียงกำรกระท ำซ่ึงอำจน ำมำสู่ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 

11. ไม่ประกอบกิจกำรหรอืลงทุนใด ๆ อันเป็นกำรแข่งขัน หรอืเป็นเหตุให้เกิดกำรขัดผลประโยชน์

กับบรษิัท หรอืเป็นพนักงำนประจ ำ หรอืพนักงำนช่ัวครำวในองค์กรอื่นท่ีด ำเนินกิจกำรในลักษณะเดียวกัน

กับบรษิัท หรอืมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบรษิัท 

12. ไม่เข้ำร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจพิจำรณำธุรกรรมใด ๆ ท่ีตนมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วน

เกี่ยวข้อง 

13. รว่มกันรกัษำและสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมัคคีและควำมเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันในหมู่

พนักงำนรว่มกันท ำงำนและแก้ไขปญัหำเปน็ทีมท่ีมีประสิทธภิำพกับกิจกำร 
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14. เอำใจใส่และด ำเนินกำรทุกอย่ำงท่ีจะรกัษำควำมปลอดภัยสภำพแวดล้อมท่ีดีในกำรท ำงำน 

15. ให้ควำมรว่มมือและปฏิบัติให้เปน็ไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

16. งดเว้นกำรท ำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนของบรษิัท หำกมีควำมจ ำเป็นต้องท ำงำนอื่น งำนน้ัน

ต้องไม่อยู่ในลักษณะ ดังน้ี 

(1) กระทบกระเทือนต่องำนในหน้ำท่ีของตน 

(2) ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรอืขัดต่อควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรม 

(3) ขัดต่อประโยชน์และนโยบำยภำยในของบรษิัท 

(4) มีผลเสียถึงภำพพจน์และชื่อเสียงของบรษิัท 

(5) น ำควำมลับของบรษิัทไปใช้หรอืน ำไปเปดิเผย 

17. กำรได้มำ กำรใช้ กำรจดัเก็บซ่ึงข้อมูล จะต้องเปน็ไปตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงหลักกำรท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบรษิัทได้ก ำหนดไว้   

18. ต้องเคำรพและตระหนักถึงควำมเปน็ส่วนตัวของบุคคลต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องตลอดเวลำ 

 

ลกูคำ้ 

1. ปฏิบัติต่อลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ ให้บรกิำรอย่ำงรวดเรว็ถูกต้อง และด้วยควำมเสมอภำค 
2. รกัษำควำมลับ และข้อมูลของลูกค้ำอย่ำงเครง่ครดั 
3. ประพฤติตนให้เปน็ท่ีเชื่อถือของลูกค้ำ 
4. ละเว้นกำรรบัทรพัย์สินหรอืผลประโยชน์อื่นใด ซ่ึงมีมูลค่ำเกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะให้กันโดย

เสน่หำจำกลูกค้ำ หรอืผู้ซ่ึงอำจได้รบัประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและปฏิบัติตำมนโยบำยกำรให้หรอืรบั

ของขวัญและกำรเล้ียงรบัรอง 
5. หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับลูกค้ำ 
 

ตนเอง 
1. เปน็ผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมำะสม ละเว้นอบำยมุขและกำรพนันทุกประเภท 
2. มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่น 
3. พัฒนำควำมรอบรูแ้ละควำมสำมำรถ เพ่ือเพ่ิมทักษะในกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ 
4. ใช้วิชำชีพในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์ ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ 

5. งดเว้นกำรใช้ทรพัย์สินอุปกรณ์และเวลำปฏิบัติงำนของบรษิัทอย่ำงไม่เหมำะสม 

6. งดเว้นกำรน ำต ำแหน่งหน้ำท่ีและควำมเกี่ยวข้องกับบริษัทของตนไปแสดงออกเพื่อ

ผลประโยชน์ทำงกำรเมืองหรอืเพื่อสนับสนุนพรรคกำรเมืองใด ๆ 

 

ผู้บงัคบับญัชำและเพือ่นรว่มงำน 
1. ให้ควำมรว่มมือ ช่วยเหลือในกำรท ำงำนซ่ึงกันและกัน 



 
 

36 of 40 

 

Internal Use Only 

2. ให้ควำมเคำรพ นับถือผู้บังคับบัญชำ 
3. ให้ควำมใส่ใจดูแลทุกข์สุข และมีเมตตำธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 
4. ให้ควำมรูแ้ละถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนให้แก่ผู้รว่มงำน 
5. หลีกเล่ียงกำรรบัของขวัญของก ำนัลอันมีมูลค่ำสูงจำกผู้รว่มงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำ 
6. ไม่น ำเรือ่งส่วนตัวหรอืข้อมูลของผู้รว่มงำนไปวิพำกษ์วิจำรณ์ในทำงเส่ือมเสีย 
7. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำและเพื่อนรว่มงำนด้วยควำมสุภำพ มีน้ำใจ และมนุษย์สัมพันธอ์ันดี 
8. ละเว้นกำรน ำผลงำนของผู้อื่น มำเปน็ผลงำนของตน 
9. มีทัศนคติท่ีดี ไม่กล่ำวรำ้ยต่อผู้บังคับบัญชำและเพื่อนรว่มงำน โดยปรำศจำกควำมจรงิ และไม่

เปน็ธรรม 
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กำรปฏิบติัตำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำน 
หลักกำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำน 

1. จรยิธรรมและจรรยำบรรณท่ีก ำหนดในหลักกำรฉบับน้้ีถือเป็นวินัยอย่ำงหน่ึง จึงเป็นส่ิงท่ี

พนักงำนต้องท ำควำมเข้ำใจและถือปฏิบัติตลอดระยะเวลำท่ีปฏิบัติงำนให้กับบรษิัทโดยเครง่ครดั 

2. บรษิัทจะมีหนังสือแจง้ให้พนักงำนได้รบัทรำบและยดึถือเปน็หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรยิธรรมและ

จรรยำบรรณ นอกจำกน้ี ผู้บังคับบัญชำและผู้ก ำกับกำรปฏิบัติงำนจะต้องมีกำรติดตำมดูแลให้พนักงำนได้มี

กำรปฏิบัติโดยเครง่ครดัและจรงิจงั กรณีพบว่ำมีกำรละเมิดฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติจะเป็นเรือ่งท่ีต้องถูกพิจำรณำ

ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัย 

3. กำรก ำหนดจรยิธรรมและจรรยำบรรณ ไม่อำจก ำหนดให้ครอบคลุมได้ทุกเรือ่ง จึงถือเป็น

หน้ำท่ีของพนักงำนต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำอย่ำงถูกต้องในแต่ละสถำนกำรณ์ อำทิ 

(1) เปน็พฤติกรรมท่ีถูกต้องตำมกรอบศีลธรรม กฎหมำย และระเบยีบข้อบังคับของบรษิัท 

ใช่หรอืไม่ 

(2) เปน็พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภำพพจน์ ชื่อเสียงท่ีด ีหรอืควำมน่ำเชื่อถอืให้กับ บรษิัท/ตัว

ท่ำนเอง และผู้อืน่ ใชห่รอืไม่ 

(3) เปน็พฤติกรรมท่ีสังคมยอมรบั และสำมำรถเปดิเผยตอ่สังคมได้ ใช่หรอืไม่ถ้ำค ำตอบท่ี

ได้รบั คือ “ใช”่ พฤติกรรมดังกล่ำวจงึจะปฏิบัติได ้

 

กำรดแูลให้พนักงำนมกีำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณ 
1. จรยิธรรมและจรรยำบรรณถือเป็นบทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร ผู้บรหิำร 

และพนักงำนทุกคนท่ีจะต้องรบัทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณอย่ำง

เครง่ครดั 

2. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ จะต้องดูแลรบัผิดชอบให้พนักงำนใต้บังคับบัญชำของตนปฏิบัติตำม

จรยิธรรมและจรรยำบรรณน้ีอย่ำงจรงิจงั 

3. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ต้องเป็นผู้น ำในกำรปฏิบัติตำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณ ตลอดจน

ส่งเสรมิสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้พนักงำนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเข้ำใจว่ำ กำรปฏิบัติตำมจรยิธรรม

และจรรยำบรรณเปน็ส่ิงท่ีถูกต้องและต้องปฏิบัติอย่ำงเครง่ครดั และไม่สำมำรถอ้ำงได้ว่ำไม่ทรำบจรยิธรรม

และจรรยำบรรณน้้ี 

4. เมื่อมีข้อสงสัย หรอืไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณ ให้ปรกึษำกับ

ผู้บังคับบัญชำ หรอืฝ่ำยงำนทรพัยำกรบุคคล ซ่ึงมีหน้ำท่ีรบัผิดชอบในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำม

จรยิธรรมและจรรยำบรรณ 

5. เมื่อมีปญัหำในกำรตีควำมหรอืกำรปฏิบัติตำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำน 

(1) กรณีกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ  หรอืคณะกรรมกำรบรษิัทเปน็ผู้มอี ำนำจ

วินิจฉัย 

(2) กรณีพนักงำน ให้คณะกรรมกำรวนัิยเปน็ผู้มอี ำนำจวินิจฉัย 
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กำรแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน 

บรษิัทได้จดัให้มีช่องทำงต่ำง ๆ ในกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรบัพนักงำน (Whistle Blowing Program) 

กรณีพนักงำนพบเห็นกำรกระท ำท่ีสงสัยว่ำฝ่ำฝืน หรอืกำรไม่ปฏิบัติตำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณโดย

พนักงำนสำมำรถรำยงำนกรณีดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงดังต่อไปน้ี 

1.  ผู้บังคับบัญชำท่ีผู้แจง้เบำะแสหรอืผู้รอ้งเรยีนไวว้ำงใจหรอืผู้บังคับบัญชำในล ำดับช้ันถัดไป 

2.  ฝ่ำยก ำกับธุรกรรม (ผู้อ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยก ำกับธุรกรรม)* 

3.  ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (ผู้อ ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน)* 

4.  ผู้รบัเรือ่งรอ้งเรยีน (Ombudsperson)* ท่ีได้รบัแต่งต้ังจำกกรรมกำรผู้จดักำรใหญ ่

 

*ข้อมูลติดต่อในชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีนอยู่ในภำคผนวก 1 

 
กำรด ำเนินกำรเมือ่ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน 

ผู้รบัเรือ่งรอ้งเรยีนมีหน้ำท่ีรวบรวมข้อมูลจำกผู้แจง้เบำะแสหรอืผู้รอ้งเรยีนท้ังหมด และประสำนงำน

กับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ พรอ้มท้ัง ติดตำมควำมคืบหน้ำ รำยงำนผลกำรตรวจสอบ

ให้ผู้แจ้งเบำะแสหรอืผู้รอ้งเรยีน ในกรณีท่ีทรำบตัวตนของผู้รอ้งเรยีน รวมถึงรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร

ให้กับคณะท ำงำนซ่ึงประกอบด้วยผู้บรหิำรด้ำนต่ำง ๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืคณะกรรมกำรบรษิัท

ทรำบตำมแต่กรณีของกำรรอ้งเรยีนซ่ึงก ำหนดไว้ในนโยบำยเก่ียวกับกำรแจง้เบำะแสและกำรรอ้งเรยีนด้วย 

 

มำตรกำรและกำรคุม้ครองผู้แจง้เบำะแส ผู้รอ้งเรยีนและผู้ท่ีให้ควำมรว่มมอืในกำรตรวจสอบ 
1. ข้อมูลผู้แจง้เบำะแส ผู้รอ้งเรยีน หรอืผู้ท่ีให้ควำมรว่มมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจรงิ จะได้รบั

กำรปกปิดไว้เป็นควำมลับ โดยจะเปิดเผยข้อมูลเท่ำท่ีจ ำเป็นเมื่อได้รบัอนุญำตจำกผู้แจ้งเบำะแสหรอืผู้

รอ้งเรยีนเฉพำะกับผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่ำน้ัน 

2. บรรเทำควำมเสียหำยให้กับผู้ท่ีได้รบัผลกระทบอย่ำงเหมำะสม 

3. ห้ำมมิให้มีกำรท ำลำยหลักฐำน ตอบโต้ กล่ันแกล้ง ข่มขู่ ผู้แจง้เบำะแส ผู้รอ้งเรยีน หรอืผู้ท่ีให้

ควำมรว่มมือในกำรตรวจสอบ โดยกำรตอบโต้จะเป็นเหตุให้มีกำรลงโทษทำงวินัยสูงสุดซ่ึงอำจรวมถึงกำร

เลิกจำ้งด้วย 

 

วนัิย 

จรยิธรรมและจรรยำบรรณถือเป็นวินัยอย่ำงหน่ึง ซ่ึงพนักงำนทุกคนต้องด ำรงตนและปฏิบัติตำม

อย่ำงเครง่ครดั พนักงำนท่ีฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตำมจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบวินัยพนักงำน 
พนักงำนทุกคนมีหน้ำท่ีต้องปฏิบัติตำมและส่งเสรมิให้ผู้อื่นปฏิบัติตำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณ

กำรกระท ำต่อไปน้ีถือเปน็กำรท ำผิดจรยิธรรมและจรรยำบรรณ 
1. ไม่ปฏิบัติตำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณ 
2. แนะน ำส่งเสรมิหรอืสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณ 
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3. ละเลยเพิกเฉยไม่รำยงำนต่อผู้ท่ีรบัผิดชอบเมื่อพบเห็นกำรฝ่ำฝืนหรอืกำรไม่ปฏิบัติตำม

จรยิธรรมและจรรยำบรรณ 
4. ไม่ให้ควำมรว่มมือหรอืขัดขวำงกำรสืบสวน สอบสวนหำข้อเท็จจรงิท่ีอ้ำงว่ำได้มีกำรฝ่ำฝืน หรอื

กำรไม่ปฏิบัติตำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณ 
5. กำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เน่ืองจำกกำรท่ีผู้น้ัน รำยงำนกำรไม่ปฏิบัติตำมจรยิธรรม

และจรรยำบรรณ 
ท้ังน้ี กำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยผิดจรยิธรรมและจรรยำบรรณดังกล่ำวข้ำงต้น ให้ปฏิบัติตำมกระบวนกำร

พิจำรณำและลงโทษตำมระเบียบวินัยพนักงำน นอกจำกน้ี พนักงำนท่ีท ำผิดจรยิธรรมและจรรยำบรรณอำจ

ได้รบัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำน้ันเปน็ควำมผิดตำมกฎหมำย 
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ภำคผนวก 1 

ข้อมูลกำรติดต่อชอ่งทำงกำรแจง้เบำะแสหรอืข้อรอ้งเรยีน 

(1) ผู้บังคับบัญชำ หรอืผู้บังคับบัญชำในล ำดับช้ันถัดไป ท่ีผู้แจง้เบำะแสหรอืผู้รอ้งเรยีนไว้วำงใจ 

(2) ฝ่ำยก ำกับธุรกรรม (ผู้บรหิำรฝ่ำยก ำกับธุรกรรม) 

 Email : Duangporn.U@tidlor.com 

 ส่งจดหมำย :  

ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยก ำกับธุรกรรม  

บรษิัท เงินติดล้อ จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 428 อำคำรอำรยี์ ฮิลล์ ช้ัน 9 – 15 ถนนพหลโยธนิ  

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงุเทพฯ 10400 

 (3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (ผู้บรหิำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) 

 Email : Rattanasak.S@tidlor.com / whistleblowing@tidlor.com 

 ส่งจดหมำย :  

ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

บรษิัท เงินติดล้อ จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 428 อำคำรอำรยี์ ฮิลล์ ช้ัน 9 – 15 ถนนพหลโยธนิ แขวง

สำมเสนใน เขตพญำไท กรงุเทพฯ 10400 

 (4) ผู้รบัเรือ่งรอ้งเรยีนท่ีได้รบักำรมอบหมำย (Ombudsperson) มี 2 ช่องทำง คือ 

 ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล แผนกแรงงำนสัมพันธ์ 

คุณรกัเกียรติ  ถิรธ ำรงเกียรติ 

o Email  :Rakkiat.T@tidlor.com / whistleblowing@tidlor.com 

o โทรศัพท์ 02-792-1860 

o ส่งจดหมำย  :คุณรกัเกียรต ิ ถิรธ ำรงเกียรติ  

ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล แผนกแรงงำนสัมพนัธ ์ 

บรษิัท เงินติดล้อ จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 428 อำคำรอำรยี์ ฮลิล์ ช้ัน 9 – 15 ถนนพหลโยธนิ 

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงุเทพฯ 10400 

 ฝ่ำยตรวจสอบและปอ้งกันกำรทุจรติ 

คุณธกร  ถำวรสันต์  

o Email  :Takorn.T@tidlor.com / whistleblowing@tidlor.com 

o โทรศัพท์ 02-792-1888 ต่อ 5200 

o ส่งจดหมำย  :คุณธกร  ถำวรสันต์  

ฝ่ำยตรวจสอบและปอ้งกันกำรทุจรติ  

บรษิัท เงินติดล้อ จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 428 อำคำรอำรยี์ ฮลิล์ ช้ัน 9-15 ถนนพหลโยธนิ 

แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท กรงุเทพฯ 10400 
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