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บทนำ
ด้วยควำมมุ่งหวังให้ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหำชน) เติบโตอย่ำงยั่งยืน มั่นคง และเพิ่มมูลค่ำใน
ระยะยำว ภำยใต้กำรดำเนิ นงำนที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็น
รำกฐำนสำคัญ พร้อมกับคำนึงถึงควำมเสี่ยง ควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้
เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยควบคู่ไปกับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืนด้วย
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ ำ ว หลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ฉ บั บ นี้ จึง ถู ก จัด ท ำขึ้ น ตำม
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีฉบับนี้ เพื่ อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินธุรกิจและยกระดับมำตรฐำนกำรดำเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล และเป็นบรรทัดฐำนให้
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ได้ยึดถือเป็นกรอบกำรประพฤติปฏิบัติในกำรทำหน้ำที่ของ
ตนอย่ำงเคร่งครัด
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำหลั กกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดีมีควำมสอดคล้ องกับสภำวกำรณ์และ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ รวมถึงกฎหมำยและหลั กเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้
กำหนดให้ฝ่ำยกำกับธุรกรรมมีหน้ำที่ทบทวนหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นประจำทุกปี หรือ เมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
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นิยำมของคำทีส่ ำคัญ
คำที่ใช้
กำรกำกับดูแล
กิจกำรหรือธรร
มำภิบำล
(Corporate
Governance)

บริษัท
(The
Company)
จริยธรรม
(Ethics)
เรำทำธุรกิจ
ทำไม? Why
(วิสัยทัศน์)
เรำทำธุรกิจ
อย่ำงไร? How
(พันธกิจ)
ค่ำนิยมหลัก
(Core Values)

ควำมหมำย
ควำมสัมพันธ์ในเชิงกำรกำกับดูแล รวมทั้ง กลไกมำตรกำรที่ใช้กำกับกำรตัดสินใจของคนใน
องค์กรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ หรือกำรบริหำรจัดกำรบริษัทที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ำย มีกำรจัดโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
กระบวนกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร พนักงำนและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง (1) กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก (2) กำรกำหนดกลยุทธ์
นโยบำยและพิจำรณำอนุมัตแิ ผนงำนและงบประมำณ และ (3) กำรติดตำม ประเมินและดูแลกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1. สร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน (Sustainable long-term value
creation)
2. สร้ำงควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมัน่ ให้แก่นักลงทุน (Investors’ confidence and trust)
3. สำมำรถแข่งขันได้และมีผลประกอบกำรที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว
(Competitiveness and performance with long- term perspective)
4. ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย (Ethical and responsible business)
5. เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good
corporate citizenship) และ
6. สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปจั จัยกำรเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหำชน)

ข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หลักเกณฑ์ หรือกฎที่สังคมใช้ตัดสินว่ำกำรกระทำใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ดีงำม ควรปฏิบัติ และกำรกระทำใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
เพื่อให้ทรำบถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษทั จึงได้นิยำมควำมหมำยไว้ดังนี้
Why (วิสัยทัศน์): คือ เป้ำหมำยที่กำหนดทิศทำงของบริษทั ในระยะยำวโดยเชือ่ มโยงกับพันธกิจ
ค่ำนิยม และควำมเชื่อของบริษัท
How (พันธกิจ): คือ ขอบเขตกำรดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษทั ประสบควำมสำเร็จตำมเจตนำรมณ์ที่
กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์
สิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุ คคลเพื่อนำมำใช้เป็นแนวทำงที่ควรยึดถือปฏิบัติ
และสร้ำงทัศนคติที่เป็นคุณสมบัติหลักอันพึงประสงค์ ของบุคลำกรในบริษัทให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน
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คำที่ใช้
จรรยำบรรณ
(Code of
Conduct)
กรรมกำรอิสระ
(Independent
Director – ID)

ควำมหมำย
หลักควำมประพฤติปฏิบัติที่เหมำะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติใน กำร
ปฏิบัติงำน
กรรมกำรบริษทั ที่ไม่มีธุรกิจ หรือไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หรือมีผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับ
บริษัท อันอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษทั และหน่วยงำนที่กำกับดูแลกำหนด ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถืออยู่ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย*
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จดั กำร ผู้มอี ำนำจในกำรจัดกำร
ลูกจ้ำง พนักงำนที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัท บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มอี ำนำจควบคุม
ของบริษทั ภำยในระยะเวลำ 2 ปี ก่อนได้รบั กำรแต่งตั้ง
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถอื หุ้น
รำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษทั ร่วม
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษทั ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณ
อย่ำงอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถอื หุ้นที่มีนัย หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของผู้ที่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทภำยในระยะเวลำ 2 ปี ก่อนได้รบั กำรแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ ภำยในระยะเวลำ 2 ปี ก่อนได้รบั กำรแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้
มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น ภำยในระยะเวลำ 2 ปี ก่อนได้รบั กำร
แต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตั้ง เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท
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คำที่ใช้

พนักงำน
(Employees)

ควำมหมำย
บริษัทย่อย หรือบริษทั ร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วน
ร่วมบริหำรงำนลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 0.5 ของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั อืน่ ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและ
เป็นกำรแข่งขันที่มนี ัยกับกิจกำรของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษทั ร่วม
9. ไม่มีลักษณะอืน่ ใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของ
กลุ่มธุรกิจทั้งนี้ กำรพิจำรณำระยะเวลำของควำมสัมพันธ์ข้ำงต้นเป็นไปตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
* “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” ตำมนิยำมของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หมำยถึง บุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนที่
มีควำมสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้้
(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่ำว
(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว
(ค) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญซึ่งบุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
(ง) ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัด
ควำมรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดควำมรับผิดที่มหี ุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของ
หุ้นทั้งหมดของห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
(จ) บริษทั จำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) หรือห้ำง
หุ้นส่วนตำม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษทั นั้น หรือ
(ฉ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) หรือห้ำง
หุ้นส่วนตำม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตำม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ช) นิตบ
ิ ุคคลที่บุคคลดังกล่ำวสำมำรถมีอำนำจในกำรจัดกำรในฐำนะเป็นผู้แทนของนิตบิ ุคคล
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนให้กับบริษัทและรับค่ำจ้ำงจำกบริษัท
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คณะกรรมกำรบริษัท
กำรประกอบธุ ร กิ จ ของบริษั ท ด ำเนิ น ไปด้ ว ยกำรบริห ำรจัด กำรและกำรท ำงำนของฝ่ ำ ยจัด กำร
ตลอดจนพนั ก งำน ภำยใต้ ก ำรน ำของกรรมกำรผู้ จัด กำรใหญ่ แ ละมีค ณะกรรมกำรบริษั ท ซึ่ ง ได้ ร บั กำร
คัดเลือกจำกผู้ถือหุ้นให้ทำหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนในภำพรวมเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ ได้มีกำร
ดูแลผลประโยชน์ระยะยำวของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ ำเทียมกัน ดังนั้น จึงได้มีกำรกำหนดเรือ่ งต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัทไว้ ดังนี้
องค์ประกอบ
1.
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรในจำนวนที่เหมำะสมและเพียงพอสำหรับกำรทำ
หน้ำที่โดยขึ้นอยู่กับขนำดและลักษณะของธุรกิจ
2. คณะกรรมกำรบริษั ท ต้อ งประกอบด้ ว ยกรรมกำรอิ ส ระอย่ ำ งน้ อ ย 1 ใน 3 ของกรรมกำร
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน และต้องประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 ท่ำน ซึ่งเป็น
กรรมกำรอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรตลำดทุน สำนักงำน
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3. กรรมกำรของบริษัท ได้รบั กำรเลือกตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตำมกฎหมำย
และข้อบังคับของบริษัท
4. ประธำนกรรมกำรต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
ระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน ในกรณีผู้ที่จะได้รบั แต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร
ผู้จดั กำรใหญ่ของบริษัทมำก่อน ต้องพ้นจำกตำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
5. กรรมกำรของบริษัทที่ได้รบั กำรเสนอชื่อจำกธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) จะต้องมี
จำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมดของบริษัท
6. ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำรอิสระท่ ำนหนึ่ งให้ ท ำหน้ ำที่ รว่ มพิจ ำรณำกำหนดวำระกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริษัทร่วมกั บ
ประธำนกรรมกำรเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรถ่วงดุลอำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร
7. กรรมกำรอิ ส ระของบริษั ท จะด ำรงตำแหน่ ง ต่อ เนื่ อ งได้ไ ม่ เกิน 9 ปีนั บ จำกวั น ที่ ไ ด้ร บั กำร
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้ แรก เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นสมควรพิจำรณำขยำย
ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระตำมเหตุผลและควำมจำเป็น
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำรบริษทั
1.
กรรมกำรต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
2. กรรมกำรต้องไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำร หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของ
รัฐ ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่

Internal Use Only

6 of 40

3. กรรมกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำด
ควำมเหมำะสมที่ จะได้รบั ควำมไว้วำงใจให้ บริหำรจัดกำรกิจกำรที่ มีมหำชนเป็นผู้ถื อหุ้นตำมที่ สำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
4. กรรมกำรต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดชอบในห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็น
กำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
5. กรรมกำรของบริษัททุกคนรวมถึงกรรมกำรอิ สระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อกำหนดของ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของหน่วยงำนที่กำกับดูแลบริษัท ข้อบังคับของบริษัท และหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งมีควำมหลำกหลำยทั้งในด้ำนทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถแบบมืออำชีพที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งต้องผ่ำนกระบวนกำรสรรหำของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรร
หำ
6. กรรมกำรของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่สำมำรถอุทิศเวลำให้แก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่ ใน
กรณีที่มีกำรดำรงตำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร หรือกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงในบริษัทอื่น จะต้องใช้ควำมระมัดระวังมิให้กำรดำรงตำแหน่งดังกล่ำว
กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัท
7. กรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำนดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท รวมตำแหน่งกรรมกำรในบริษัท
8. กรรมกำรของบริษัท จะต้องไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือบริษัท
อื่นใดในอนำคตที่เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะที่คล้ำยคลึงกับธุรกิจ
ของบริษัท
วำระกำรดำรงตำแหน่ง
1.
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม
ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม
โดยกรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งนั้นให้พิจำรณำจำกกรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออก
จำกตำแหน่ง
2. กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกกลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
3. นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตำย
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยกำหนด
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(ง)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้นุ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(จ) ศำลมีคำสั่งให้ออก
4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท และให้กำรลำออกมีผลตั้งแต่
วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท
5. กรรมกำรของบริษัท มีกำหนดเกษียณอำยุเมื่อครบ 75 ปี หำกกรรมกำรของบริษัท มีอำยุครบ
75 ปีในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบกำหนดวำระแล้วจึงเกษียณอำยุ และ
หำกขณะเสนอเลือกตัง้ กรรมกำรของบริษัทผู้นั้น มีอำยุยังไม่ครบ 75 ปี ก็ยังสำมำรถได้รบั เลือกตั้งให้กลับ
เข้ำมำดำรงตำแหน่งได้
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร
1.
ดูแ ลโครงสร้ำ งคณะกรรมกำรบริษั ท ให้ มีค วำมเหมำะสม รวมถึ งติด ตำม และดู แลให้ ก ำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมสมดุลทั้งในเรือ่ งธรรมำภิบำลและประสิทธิภำพ และบรรลุ
ตำม วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร
2. ส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนช่วยดูแลให้มีกำรนำนโยบำยและกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร
บริษัทไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เรีย กประชุ มคณะกรรมกำรบริษัท และพิ จ ำรณำก ำหนดวำระกำรประชุม ร่ว มกั บ กรรมกำร
ผู้จดั กำรใหญ่ตลอดจนกรรมกำรท่ำนอื่นรวมถึงกรรมกำรอิสระ
4. ทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม คณะกรรมกำรบริษัทโดยกำกับกำรจัดสรรเวลำให้เพียงพอต่อ
กำรนำเสนอวำระของฝ่ำยจัดกำร และเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรบริษัทมีกำรอภิ ปรำย ซักถำม แสดงควำม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้สำมำรถพิจำรณำโดยละเอียดรอบคอบก่อนกำรพิจำรณำลงมติอย่ำงเป็ น
อิสระ
5. สนับสนุนให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
ร่วมประชุมด้วย
6. ทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท
และดำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมลำดับระเบียบวำระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะ
มีมติเป็นอย่ำงอื่น
7. ส่งเสริมให้ กรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมสั มมนำและอบรมหลั กสูตรที่ เกี่ยวข้องกับกำรทำหน้ ำที่
กรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้
8. ส่งเสริมและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และส่งเสริมให้
กรรมกำรบริษท
ั ยึดถือปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
9. ส่งเสริมกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบอย่ำงยั่งยืนต่อ
สังคม และสิ่ งแวดล้ อม เพื่อสร้ำงควำมตระหนั กรูแ้ ละกำรปฏิบัติที่ถูกต้องให้ เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน
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10. เป็นต้นแบบที่ ดีในกำรส่งเสริมให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและ
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำ ที่ และจัดสรรเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่
อย่ำงเพียงพอ โดยมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจภำยใต้กรอบและแนวทำงของหลักกำรตัดสินใจทำง
ธุรกิจ (Business Judgement Rule) รวมทั้ง คำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสีย ทั้งยังต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลัก Fiduciary Duties ในกำรกำกับดูแลกำรบริหำรงำน
ของบริษัทดังนี้้
1.
Duty of Care ซึ่งกำหนดให้กรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวังใน
กำรบริหำรจัดกำรกิจกำรต่ำง ๆ ของบริษัท
2. Duty of Loyalty ซึ่งกำหนดให้กรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสั ตย์สุจริต และต้อง
ไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมำก่อนผลประโยชน์ของบริษัท
3. Duty of Obedience ซึ่งกำหนดให้กรรมกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
4. Duty of Disclosure ซึ่งกำหนดให้กรรมกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส
และตรงตำมกำหนดเวลำ
นอกจำกนี้้คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้้
1.
ทำควำมเข้ำใจถึงขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท และทำหน้ำที่
เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่ำงผู้ถือหุ้นกับ ฝ่ำยจัดกำร โดยกำหนดนโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ
และทิศทำงกำรดำเนินงำน รวมถึงจัดให้มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนควบคุมดูแลให้ผู้บริหำรและ
ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่กำหนด
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ นโยบำยกำรดำเนินงำน ตลอดจนจัดสรรทรัพยำกร
สำคัญเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย รวมถึงติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน อีกทั้งพิจำรณำและให้กรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนและเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของ
บริษัท รวมถึงดูแลให้มีกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษัท
3. ดูแลให้มีนโยบำยและให้มีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับนโยบำย ดังต่อไปนี้
(1) หลั กกำรกำกับดูแลกิจกำรโดยมี กำรสื่ อสำรระหว่ำงกรรมกำร ผู้ บริหำร และพนั กงำน
ทรำบ และมีกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ
(2) นโยบำยเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ พึ ง เปิ ด เผยต่ อ สำธำรณะและกำรป้ อ งกั น กำรซื้ อ ขำย
หลั กทรัพ ย์โดยใช้ ข้ อมู ล ภำยใน และกระบวนกำรดู แลควำมขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์
(Conflict of Interest) รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยดังกล่ำว
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(3) นโยบำยและกระบวนกำรควบคุมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้ง มีกำรทบทวน
นโยบำยและกลยุทธ์อย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
สำมำรถปฏิ บั ติห น้ ำ ที่ ไ ด้ อ ย่ ำ งสมบู ร ณ์ มี ค วำมเป็น มื อ อำชี พ และไม่ ถู ก ครอบง ำจำก
หน่วยงำนที่ประกอบธุรกิจ
(4) นโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรทุจริตคอร์รปั ชัน และให้
มีกำรจัดทำและสื่อสำรนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติดังกล่ำว
4. พิจำรณำและอนุมัติแผนธุรกิจประจำปีและงบประมำณ ที่ฝ่ำยจัดกำรนำเสนอ รวมถึงพิจำรณำ
และอนุมัติเรือ่ งที่สำคัญของบริษัท ตำมที่กำหนดในกฎหมำย ข้อบังคับ และแนวทำงของบริษัท
5. ดูแลให้ มีระบบควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่ มีประสิ ทธิภำพ เป็นไปตำม
กฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแลให้มีระบบและกำรดำเนินกำรที่มั่นใจได้ว่ำกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไป
ด้ ว ยควำมเรีย บร้อ ย สำมำรถเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ น รวมถึ ง มี ก ระบวนกำรรำยงำนข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ ให้
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพจำกฝ่ำยจัดกำร เพื่อให้ปฏิบัติตำมอำนำจ
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบได้อย่ำงสมบูรณ์
7. ติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ และ
จัดเตรียมแผนที่จะใช้ในกำรแก้ไขปัญหำกรณีที่ บริษัทประสบปัญหำหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหำทำง
กำรเงิน
8. ดู แ ลและสนั บ สนุ น กำรสร้ำ งนวั ต กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ ำ แก่ ธุ ร กิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ กำรสร้ำ ง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตำม
ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
9. ดูแลให้ มีกรอบกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของบริษัท รวมทั้ง ดูแลให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและ
พัฒนำกำรดำเนินงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักได้
10. ดู แ ลให้ มี ก ระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริษั ท ที่ ชั ด เจน โปร่ง ใส มี ก ระบวนกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทซึ่งต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน มีกำรอบรมและพัฒนำให้กรรมกำรบริษัทมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ ลักษณะ
กำรประกอบธุรกิจและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีควำมเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น
รวมทั้ง กำรเสริมสร้ำงทักษะและควำมรูส้ ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
11. ดูแลให้มีกระบวนกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ และผู้บริหำร
ระดับสูงของบริษัท ตลอดจนมีกำรอบรมและพัฒนำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรจัดทำแผนสืบทอด
ตำแหน่ง รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนสืบทอดตำแหน่ง
12. กำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ และฝ่ำยจัดกำรอย่ำง
ชัดเจน รวมทั้ง ติดตำมดูแลให้กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ และฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำย
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13. แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยที่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อช่วยคณะกรรมกำรบริษัท
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำนต่ำง ๆ ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม รวมถึงดูแลให้มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน จัดทำและเปิดเผยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
14. แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทที่มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ที่จำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุน
กำรด ำเนิ น งำนและกำรปฏิ บั ติห น้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรบริษั ท ให้ มี ค วำมครบถ้ ว น และถู ก ต้อ งตำมที่
กฎหมำยกำหนด
15. ดูแลให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทดำเนินไปอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และให้ มีกำรกำหนด สื่ อสำร และปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบของบริษัท ต่อผู้ มีส่วนได้เสี ยรวมถึงยึดถือ
จรรยำบรรณและจริยธรรมของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ตลอดจนจรรยำบรรณของบริษัท
16. ดูแลให้มีระบบกำรจัดทำ และกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญทั้งที่เป็นและไม่เป็นข้อมูล
ทำงกำรเงิน ต่อหน่วยงำนทำงกำร ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสำธำรณชนทั่วไป อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจน
และโปร่งใสในเวลำที่เหมำะสม เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสะท้อน
ถึงกำรปฏิบัติที่สร้ำงคุณค่ำแก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน
17. ดูแ ลให้ ผู้ ถือ หุ้ นมี ส่ วนร่วมในกำรตัด สิ น ใจในเรือ่ งส ำคัญ และดูแ ลให้ ก ำรด ำเนิ นกำรในวั น
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิของ
ตน รวมถึ งดูแ ลให้ มี กำรเปิดเผยมติที่ ประชุม และกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุ มผู้ ถือหุ้ นให้ เป็นไปอย่ำ ง
ถูกต้องและครบถ้วน
18. ดูแลให้มีหน่วยงำนหรือผู้รบั ผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น
และผู้ มีส่วนได้เสี ยอื่น เช่น นั กลงทุ น นั กวิเครำะห์ ให้ เป็น ไปอย่ำงเหมำะสม เท่ ำเที ยมกัน และทั นเวลำ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล
19. ดูแลให้บริษัทมีกลไกในกำรรับเรือ่ งร้องเรียนและกำรดำเนินกำรกรณีมีกำรชี้เบำะแส
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
1.
บริษัทต้องจัดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ อย่ำงน้ อยเดือนละหนึ่ ง
ครัง้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่ำงยิ่งตำมที่ประธำนกรรมกำรเห็นสมควรที่ไม่อำจจัดประชุมได้ โดยให้กำหนดวัน
นัดประชุม และวำระที่ สำคัญของแต่ละเดือนเป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และอำจจัดให้ มีกำรประชุมครัง้
พิเศษตำมควำมจำเป็นและเร่งด่วน
ในกำรจัดประชุม คณะกรรมกำรบริษัทจะกำหนดให้จดั กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
และให้ มี ผ ลเช่ น เดี ย วกั บ กำรประชุ ม ตำมวิ ธี ก ำรที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมำย โดยกำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ประกำศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมกำรบริษัททุกคนมีหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุก ครัง้ ที่จดั ขึ้น เว้นแต่มี
ภำรกิจสำคัญหรือเหตุและมีควำมจำเป็นอันสมควร
3. องค์ประชุมต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด และกำรวินิจฉัยชี้
ขำดของที่ประชุมถือเสียงข้ำงมำก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
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หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ควรมีกรรมกำรอยู่ไม่
น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
4. ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่มีหน้ำที่รว่ มกันในกำรกำหนดเรือ่ งที่จะบรรจุเข้ำ
เป็นวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรท่ำนอื่นรวมถึงกรรมกำรอิสระ ได้รว่ ม
พิจำรณำให้ควำมเห็น (ถ้ำมี) ก่อนกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทด้วย ทั้งนี้ เรือ่ ง
ดังกล่ำวจะต้องได้รบั กำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรชุดย่อยที่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ยกเว้นวำระลับหรือวำระอื่น ๆ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่และประธำนกรรมกำรให้
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
5. เลขำนุกำรบริษัทซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมซึ่งมีข้อมูลที่จำและเพียงพอให้แก่เป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่เรือ่ งที่เพิ่มเติมขึ้น เนื่องจำกมีควำมจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัท
6. กรณีมีวำระกำรประชุมใดที่ กรรมกำรบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม กรรมกำรจะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบและไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรตัดสินใจหรือลงมติในวำระนั้นรวมถึงให้มีกำรบันทึกกำรมีส่วนได้เสียดังกล่ำวไว้ในมติของ
วำระนั้น ๆ ด้วย
7. นอกเหนื อจำกกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริษั ท แล้ ว ให้ ก รรมกำรบริษั ท ที่ ไ ม่ เป็น ผู้ บ ริห ำร
พิจำรณำจัดประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็น หรืออย่ำงน้ อย 1 ครัง้ ต่อปี โดยไม่มีกรรมกำรที่ เป็น
ผู้บริหำรร่วมประชุมด้วยเพื่ออภิปรำยประเด็นหรือปัญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ และ
หำแนวทำงพัฒนำปรับปรุง หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ำยจัดกำร โดยให้แจ้งสรุปข้อคิดเห็นที่
ได้รบั จำกกำรประชุมให้กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่รบั ทรำบด้วย

กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจำรณำทบทวน
ผลงำน ปัญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ เพื่อกำรพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขให้กำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
และฝ่ำยจัดกำรมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบกำรประเมิน ได้แก่ 1) กำรประเมิ น
คณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะ 2) กำรประเมินตนเองของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
กำรพัฒนำกรรมกำรบริษทั และผู้ที่เกีย่ วข้องอืน่ ในกำรกำกับดูแลกิจกำร
1.
กรรมกำรบริษัทที่ได้รบั กำรเลือกตั้งใหม่ต้องได้รบั กำรปฐมนิเทศโดยผู้บริหำรระดับสูง เพื่อ
รับทรำบลั กษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงำนประจำปี ข้อมูลทำงกำรเงิน กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องบทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง ระเบียบวิธีกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัท พร้อมทั้ง รับมอบเอกสำรและคู่มือต่ำง ๆ รวมทั้ง แบบกำรรำยงำน
ต่อหน่วยงำนภำครัฐและบริษัท
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2. กรรมกำรบริษัทต้องได้รบั กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำหำควำมรูเ้ พิ่มเติมด้วยตนเอง และต้อง
ได้รบั ทรำบข้อมูลเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรกำรอบรมที่มีกำรจัดขึ้น สำหรับกรรมกำร ตลอดจนเรือ่ งที่
เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อพิจำรณำเข้ำร่วมกำรอบรม
3. กรรมกำรบริษัทต้องสำมำรถเข้ำถึง และ/หรือได้รบั ทรำบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นใหม่
รวมทั้ ง ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งและจ ำเป็ น ต่ อ กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ เ ป็ น กรรมกำรบริษั ท อำทิ
หลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของหน่วยงำนภำครัฐ
ในกรณีที่จำเป็น กรรมกำรบริษัทอำจขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำภำยนอกโดยบริษัท
เป็นผู้ออกค่ำใช้จำ่ ย หลังจำกที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกประธำนกรรมกำร และ/หรือกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท อำทิ ผู้บริหำรระดับสูง และเลขำนุกำร
บริษัทต้องได้รบั กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำหำควำมรูเ้ พิ่มเติมด้วยตนเอง รวมทั้ง เข้ำอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตน
กำรป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในและควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
1. กรรมกำรบริษทั ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสำธำรณะและกำร
ป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในและนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งในผลประโยชน์อย่ำงเคร่งครัด
2. กรรมกำรบริษทั ต้องหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น หรือคำดว่ำจะเกิดขึ้น
และหำกเกิดกรณีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ กรรมกำรบริษัทจะต้องจัดกำรควำมขัดแย้งของ
ผลประโยชน์นั้น อย่ำงเป็นธรรมโดยเร็ว
3. กรรมกำรบริษทั ต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำเมือ่ มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญำใด ๆ ที่บริษทั ทำขึน้ หรือเมือ่ มีขอ้ สงสัยว่ำอำจเกิดควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
4. กรรมกำรบริษทั ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียต่อบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ เมื่อมีสถำนกำรณ์ใด ๆ ที่
ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในรำยงำน
ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันต้องได้รบั กำรพิจำรณำและอนุมัติโดยผู้มอี ำนำจในกำรให้ควำมเห็นชอบ
และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท ตำมประเภทและมูลค่ำของธุรกรรมที่ทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรเข้ำทำรำยกำร
และรำยกำรระหว่ำงกันต้องกระทำอย่ำงโปร่งใสเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำภำยใต้เงือ่ นไขที่กฎหมำยและ
กฎเกณฑ์กำหนด เสมือนเป็นกำรทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป โดยมุ่งประโยชน์ต่อองค์กรเป็นหลัก รวมทั้ง
เป็นไปตำมรำคำตลำด (at arms’ length) ไม่มีลักษณะถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษัทไปยังบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
5. กรรมกำรของบริษทั ที่ได้รบั กำรเสนอชื่อจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จะต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูล
ควำมลับใด ๆ ของบริษทั ให้แก่ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ และ/หรือ บุคคลอืน่ ใดในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท เช่น ข้อมูลทำงกำรเงิน ซึ่งยังไม่ได้มีกำรเปิดเผยสู่สำธำรณะ
6. กรรมกำรของบริษัทที่ได้รบั กำรเสนอชื่อจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จะต้องไม่ลงคะแนนเสียงในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรในวำระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อำจมีควำมขัดแย้งกับบริษัทย่อยของผู้ถือ
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หุ้นรำยใหญ่ หรือบริษัทอื่นใดในอนำคตที่เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะ
ที่คล้ำยคลึงกับธุรกิจของบริษัท
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
1. ในระหว่ำ งกำรดำรงตำแหน่ ง เมื่ อ กรรมกำรและบุ ค คลที่ มีค วำมสั ม พั นธ์กั บกรรมกำร* มีก ำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมำจำกกำรซื้อ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำที่ออกโดยบริษัท ให้กรรมกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงนั้นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรัพ ย์ ภำยใน 3 วั น ท ำกำรนั บ แต่ วั น ที่ มี ก ำรซื้ อ ขำย โอน หรือ รับ โอน ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด และต้อง
รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่บริษัทกำหนด
ด้วย
2. กรรมกำรบริษัทและบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับกรรมกำร*จะทำกำรขำยหรือโอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทที่ได้มำระหว่ำงกำรดำรงตำแหน่งได้ต่อเมื่อถือครองหลักทรัพย์นั้นมำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน นับจำกวันที่
ได้มำซึ่งหลักทรัพย์ เว้นแต่ได้รบั อนุญำตจำกกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำย
3. ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัททำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลำกำรห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์
ของบริษัท (Blackout Period) ซึ่งปกติมีระยะเวลำ 30 วันก่อน และ 3 วันทำกำรหลังกำรเปิดเผยผล
ประกอบกำรแก่สำธำรณะแล้ว
*บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับกรรมกำร ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสำมีภรรยำ และบุ ตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภำวะ ทั้ งนี้ ให้ รวมถึงนิ ติบุคคลที่ กรรมกำร และ/หรือบุ คคลที่ มีควำมสั มพันธ์กับกรรมกำรเป็นผู้ ถือหุ้น
รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนกำรถือหุ้นมำกที่สุดในนิติบุคคล
ดังกล่ำว
กำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
กรรมกำรบริษัท ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรเกี่ยวกับ กำรต่อต้ำนกำรให้ สินบนและกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยเคร่งครัด และจะต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่ของตน ทรัพย์สินของบริษัท หรือข้อมูลทำง
ธุรกิจของบริษัท เพื่อแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมำยในทุกรูปแบบไม่ว่ำในทำงตรงหรือทำงอ้อม
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น ตลอดจนต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรติดสินบน ซึ่งหมำยรวมถึงกำรกระทำใด ๆ ที่ส่อ
ไปในทำงทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทั้ง ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและในเรือ่ งส่วนตัว ที่อำจทำให้เกิดควำมไม่เป็น
ธรรมและควำมเสียหำยต่อบริษัท เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนกระทบถึงควำมเชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยเป็น กรรมกำรที่ ไ ด้ ร บั กำรแต่ ง ตั้ ง จำกคณะกรรมกำรบริษั ท ซึ่ ง จะต้ อ งมี
กรรมกำรบริษัทร่วมอยูด่ ้วยเพื่อช่วยในกำรปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำนต่ำง ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำยและรำยงำน
ตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำบริษัทมีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจที่เหมำะสม ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ และ คณะกรรมกำรลงทุน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย กรรมกำรอิสระของบริษัทอย่ำงน้อย 3 ท่ำน และได้รบั กำร
แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน จะต้องเป็นผู้ มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบัญชี หรือ
กำรเงินเพื่อสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เป็น
กรรมกำรอิสระ หรือบุคคลที่มิใช่กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร และได้รบั กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย กรรมกำรหรือผู้บริหำรอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยสมำชิก
อย่ำงน้อย 1 ท่ำน เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในภำคกำรเงิน กำรบัญชี หรือ กำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรลงทุน
คณะกรรมกำรลงทุ น ประกอบด้ ว ย กรรมกำรบริษั ท อย่ำ งน้ อ ย 3
คณะกรรมกำรบริษัท

ท่ ำ นได้ ร บั กำรแต่ งตั้ ง จำก

สำหรับวำระกำรดำรงตำแหน่ง โครงสร้ำง องค์ประกอบ และคุณสมบัติ รวมถึงขอบเขตอำนำจหน้ำที่
และควำมรับ ผิ ด ชอบ กำรประชุ มของคณะกรรมกำรชุ ดย่ อยดั งกล่ ำ วข้ำ งต้น ปรำกฏในกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งได้รบั กำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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คณะผูบ้ ริหำรระดับสูง
คณะผู้บริหำรระดับสูงประกอบด้วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ในฐำนะประธำน และผู้บริหำรระดับสูง
ของบริษทั ท่ำนอืน่ ๆ ตำมที่เห็นว่ำเหมำะสม ซึ่งแต่งตั้งโดยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะผู้บริหำรระดับสูง
ผู้บริหำรระดับสูงพึงมีจิตสำนึกในบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ภำยใต้กรอบคุณธรรมและ
จริยธรรม และกำรประพฤติปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบ มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
และกระทำกำรด้วยควำมรอบคอบระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ ำที่และกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ภำยใต้กรอบและแนวทำงของหลักกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ (Business
Judgment Rule) รวมทั้ง คำนึงถึงและรักษำผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ให้ควำมสนใจในเหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้น กับบริษัทหรือกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของบริษัท
2. มีควำมตระหนักว่ำ ตนเป็นบุคคลที่มีบทบำทสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงธรรมำภิบำลที่ดีใน
บริษัท อันจะสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้ ถือหุ้น ลูกค้ำ หน่ วยงำนกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ำย เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ภำคอุตสำหกรรมและประเทศชำติ
3. ดำเนิ น กำรบริหำรกิจ กำรให้ เป็นไปตำมกลยุ ทธ์ นโยบำย แผนงำนที่ คณะกรรมกำรบริษั ท
เห็นชอบแล้ว
4. สนั บ สนุ น กรรมกำรผู้ จัด กำรใหญ่ ในกำรก ำหนดและทบทวนกลยุ ท ธ์ เป้ำ หมำย แผนงำน
ประจำปี กำรดูแลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน กำรกำหนด
อำนำจดำเนินกำรที่ เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดกำร กำรกำหนดกรอบกำรจัดสรรทรัพยำกร
กำรพัฒนำและงบประมำณ กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และกำรเปิดเผยข้อมูล
สำรสนเทศที่สำคัญ ทั้งที่เป็นและไม่เป็นข้อมูลทำงกำรเงิน
5. ทำหน้ำที่ในฐำนะฝ่ำยจัดกำร ผลักดันให้มีกำรนำนโยบำยต่ำง ๆ ไปปฏิบัติใช้จริงอย่ำงเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพ
6. ปฏิบัติตำมนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเคร่งครัด โดยทรำบถึงควำมเสี่ยง
ต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้ง ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทและจำกัดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ภำยใต้กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ
7. หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น หรือคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหำกเกิดกรณี
ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ จะต้องจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์นั้น อย่ำงเป็นธรรมและรวดเร็ว
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริห ำรระดั บ สู ง มี ก ำรท ำธุ ร กรรมกั บ บริษัท จะต้อ งอยู่ ในระดั บ ที่ เหมำะสม หรือ เป็น กำรท ำ
ธุรกรรมที่เป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ เสมือนเป็นกำรทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป ที่มิได้มีควำมเกี่ยวข้องกัน
เป็นพิเศษ โดยมุ่งประโยชน์ต่อองค์กรเป็นหลัก
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กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่และประธำนคณะผู้บริหำรระดับสูงเป็นตำแหน่งฝ่ำยบริหำรสูงสุดของบริษัท
มีบทบำทหน้ ำที่ และควำมรับผิ ดชอบที่ กำหนดไว้ทั้ง ของกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ และผู้ น ำของผู้ บริหำร
ดังต่อไปนี้
1.
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนคณะกรรมกำรชุดย่อย
(ถ้ำมี) ที่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท และตำมที่ กำหนดโดยกฎหมำยหรือข้อกำหนดของหน่วยงำน
ภำครัฐ
2. ดูแลและควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนงำน
และงบประมำณประจำปีของบริษัทตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ และตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
3. รำยงำนกำรดำเนินงำนในเรือ่ งที่สำคัญต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
4. ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และส่งเสริมให้เกิดมำตรฐำนด้ำนควำม
ซื่อสัตย์และจริยธรรม ตลอดจนมำตรฐำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงสูงสุด
5. จัดโครงสร้ำงและบริหำรจัดกำรองค์กรตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรบริษัทแนะนำ ดำเนินกำร
สร้ำงและรักษำที มผู้ บริหำรที่ มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้ เป็นไปตำมกลยุ ทธ์และเป้ำหมำยของ
บริษัทอย่ำงมีประสิทธิผล
6. เป็นตัวแทนของบริษัทในกำรติดต่อกับหน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนกำกับดูแลอื่นๆ โดย
อำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นใดกระทำกำรแทนได้
7. แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัท
8. พัฒนำและกำกับกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัท จะดำเนินกำรบน
หลักกำรเชิงพำณิชย์และวิชำชีพที่ดีและมีกำรติดตำมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้
9. จัดให้มีกิจกรรมตำมแผนที่บริษัทวำงไว้ และมุ่งไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยและมำตรฐำนทั้งด้ำน
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน คุณภำพ วัฒนธรรมองค์กร และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
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เลขำนุกำรบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพย์ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้ง
เลขำนุกำรบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1.
ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรัพ ย์ และประกำศที่
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด รวมทั้งมีหน้ำที่ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศใน
ส่วนที่รบั ผิดชอบต่อหน่วยงำนกำกับดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำยกฎระเบียบและนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรของบริษัท
2. ทำหน้ำที่ ประสำนงำนและติดตำมให้บริษัท / คณะกรรมกำร และผู้ที่เกี่ยวข้องมีกำรปฏิบัติ
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3. สนับสนุนกำรจัดให้กรรมกำร / ผู้บริหำรได้รบั ควำมรูแ้ ละเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย
4.

ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่แก่กรรมกำรปัจจุบันและกรรมกำรที่ได้รบั แต่งตั้งใหม่

5.

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำร/ ผู้บริหำรควรรับทรำบ

6.

จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย

7. จัด เก็ บ รัก ษำเอกสำรส ำคั ญ ของบริษั ท ได้ แ ก่ ทะเบี ย นกรรมกำร หนั ง สื อนั ด ประชุ ม และ
รำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของ
กรรมกำรและผู้บริหำร
8.

ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รบั มอบหมำย
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สิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบตั ติ ่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกรำยถือเป็นเจ้ำของกิจกำร และได้รบั สิทธิขั้นพื้นฐำนต่ำง ๆ ตำมสิทธิที่จะพึงได้อย่ำงเท่ำ
เทียมกัน ประกอบด้วย สิทธิในกำรซือ้ ขำยและกำรโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผลตำมสัดส่วน
กำรถื อ หุ้ น สิ ท ธิในกำรได้ ร บั ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรอย่ ำ งเพี ย งพอและทั น เวลำในรูป แบบที่ เหมำะสม โดยผ่ ำ น
ช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจเรือ่ งที่มีผลกระทบต่อ บริษัทและตนเอง สิทธิในกำร
เลือกตั้ง และถอดถอนกรรมกำร และให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และสิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
บริษัทมีหน้ำที่ต้องดูแลปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคน รวมตลอดจนถึงกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.
ให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. ระมัดระวังไม่ให้เกิดกำรกระทำใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
3. สนับสนุนและเปิดโอกำสให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน
4. มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ
5. มี ช่ อ งทำงที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รำยสำมำรถใช้ สิ ท ธิ ใ นกำรแจ้ ง ปั ญ หำใด ๆ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ของตนในฐำนะผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมกำรบริษัท
6. สนับสนุนกำรใช้สิทธิเข้ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริษัทมี
หน้ำที่เพิ่มเติมดังนี้
(1) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับเลือกตัง้ เป็นกรรมกำรบริษัท รวมทั้งส่งคำถำมเกี่ยวกับ
บริษัท ที่ต้องกำรให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ
(2) แจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทรำบล่ วงหน้ ำถึงกฎเกณฑ์และวิธีก ำรในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น
ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ
(3) จัดให้มีข้อมูลในแต่ละวำระที่จำเป็นและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นกำร
ล่วงหน้ำและทันเวลำ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนที่
จะจัดส่งเอกสำร เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำก่อน
ได้รบั เอกสำรจำกบริษัท
(4) จัดให้มีระบบกำรลงทะเบียนที่อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
(5) ส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย รวมถึงผู้ลงทุนสถำบัน
ได้ใช้สิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉั นทะให้ ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนโดยมิได้กีดกันหรือสร้ำงอุปสรรคในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ถือหุ้นด้วยกัน
(6) จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนน
เสียง
(7) เสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 ท่ำน เพื่อเป็นทำงเลือกของผู้ถือหุ้นในกำรมอบ
ฉันทะ
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(8) สนับสนุนให้ประธำนกรรมกำร กรรมกำรบริษัทและ คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดเข้ำ
ร่วมประชุมผู้ถอื หุ้นทุกครัง้
(9) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และซักถำมในที่ประชุม
(10) สนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงวำระที่สำคัญ และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
เลือกกรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคล
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กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษัท ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือ หุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรำยถือเป็นเจ้ำของกิจกำร
และได้รบั สิทธิขั้นพื้นฐำนต่ำง ๆ ในกำรได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอและทันเวลำในรูปแบบที่เหมำะสม
โดยผ่ำนช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 2 ช่องทำงหลักคือ เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัท เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจเรือ่ งที่มีผลกระทบต่อบริษัท และของผู้ถือหุ้นเอง สิทธิในกำรเสนอวำระในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อผู้ มีควำมรูค้ วำมสำมำรถเพื่อเลื อกตั้งและถอดถอนกรรมกำร และให้ ควำม
เห็นชอบในกำรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ซึ่ง
บริษัท ได้ กำหนดแนวทำงปฏิบั ติเกี่ย วกั บกำรเปิดเผยข้อ มูล และควำมโปร่งใส โดยมี หลั กส ำคั ญในกำร
เปิดเผยข้อมูล ดังนี้
1.
ข้อมูลต่ำงๆ ที่ เปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้น นั กลงทุน นั กวิเครำะห์และสำธำรณชนทั่ วไป ทั้ง ข้อมูล
ทำงกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินประจำปี / รำยไตรมำส และข้อ มูลอื่ น ๆ ต้องมีควำมถู กต้อ ง
เพี ย งพอโปร่ง ใส ทั น เวลำและสอดคล้ อ งกั บ กฎหมำย หน่ ว ยงำนที่ ก ำกั บ ดู แ ลบริษั ท และกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับต่ำง ๆ
2. กำรเปิดเผยข้อมูลจะดำเนินกำรผ่ำนช่องทำงที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์และสำธำรณชน
ทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย และมีควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับทรำบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้ง
ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
3. บริษัทต้องดำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลสำคัญให้เป็นปัจจุบัน และทำกำรประเมินประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ
บริษั ทมี กำรกำหนดหน่ วยงำนที่ มีหน้ ำที่ รบั ผิ ด ชอบในกำรเปิดเผยข้อมู ลและควำมโปร่งใส
รวมถึงกำหนดหน่วยงำนในกำรรับคำขอ และประสำนงำนกำรให้ข้อมูล และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
บริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์ รวมถึงหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจำกกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตำมหน้ ำ ที่ ภ ำยใต้ ข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมำยและข้ อ ก ำหนดของ
หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งแล้ ว บริษั ท ยั ง จัด ให้ มี ห น่ ว ยงำนนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เพื่ อ เป็น ช่ อ งทำงกำรติด ต่อ
โดยตรงกับนักลงทุน นักวิเครำะห์ ทั้งในและต่ำงประเทศ ตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภำยนอกที่มี
ควำมสนใจในข้อมูลของบริษัท
ทั้ ง นี้ คณะกรรมกำรบริษัท มี ห น้ ำที่ จัด ให้ มี ก ำรรำยงำนกำรปฏิ บัติ ตำมหลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ล
กิจกำรที่ดี โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
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ระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน
บริษัทส่งเสริมและให้ควำมสำคัญกับกำรควบคุมภำยใน โดยจัดให้มีกำรกำกับดูแลตำมแนวปฏิบัติ
สำกล “กำรป้องกันแบบปรำกำร 3 ด่ำน (Three Lines of Defense)” ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงำน
ธุรกิจ หน่วยงำนกำกับดูแล และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หมำยรวมถึงหน่วยงำนผู้ที่ให้บริกำรจำกกลุ่ม
ธุ ร กิ จ เดี ย วกั น ซึ่ ง ให้ บ ริก ำรแก่ ห น่ ว ยงำนข้ ำ งต้น ซึ่ ง หน่ ว ยงำนดั ง กล่ ำ วต้ อ งท ำงำนประสำนกั น ผ่ ำ น
กระบวนกำรทำงำนที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ ดังนี้้
1. แนวป้องกันชั้นที่หนึ่ง: หน่วยงำนธุรกิจคือ ผู้ที่มีควำมรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
ปฏิบัติกำรประจำวัน เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรพิจำรณำและกำรควบคุมควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. แนวป้องกันชั้นที่สอง: หน่วยงำนกำกับดูแล เช่น หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ในกำร
กำกับดูแล ติดตำมและควบคุมกระบวนกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
3. แนวป้องกันชั้นที่สำม: หน่วยงำนตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ในกำรประเมินควำมเพียงพอและ
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนต่ำง ๆ ของบริษัท รวมถึง
กิจกรรมที่ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกให้ดำเนินกำรแทน เพื่อสนับสนุนให้มีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำร ระบบกำร
บริห ำรควำมเสี่ ยง และระบบกำรควบคุมภำยในที่ ดี และมี ประสิ ท ธิผลสำมำรถบรรลุวั ตถุ ประสงค์ และ
เป้ำหมำยของบริษัท ทั้งนี้้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท ผู้ตรวจสอบภำยในจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนปฏิบัติกำร
ประจำวันของบริษัท
หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในได้นำมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในของ
สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในมำใช้เป็นแม่แบบ
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กรอบการควบคุมภายใน
กรอบกำรควบคุ ม ภำยในที่ ดี นั้ น ให้ ยึ ด หลั ก ตำมแนวคิ ด กำรควบคุ ม ภำยในของ COSO
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่มีควำมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ได้แก่
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information &

ซึ่ ง

Communication)
5. กิจกรรมกำรกำกับติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
(Monitoring Activities)
นอกจำกนี้้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในต้องทำหน้ำที่ สอบทำนกำรประเมินตนเองในเรือ่ งมำตรฐำนกำร
ต่อต้ำนให้สินบนและกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ซึ่งบริษัทในฐำนะสมำชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” ต้องทบทวนและประเมินตนเองเพื่อให้ได้กำรรับรองและต่ออำยุกำรเป็นสมำชิก
ทุก 3 ปี
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ปรัชญำในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทและบทบำทของบริษัทต่อผู้มสี ่วนได้เสีย
บริษัท ได้ กำหนดแนวปฏิ บัติจริยธรรมและจรรยำบรรณ ไว้ในหนั งสื อ “ปรัช ญำและส ำนึ กในกำร
ปฏิบัติงำน” หรือ The Spirit & The Letter ที่มุ่งเน้นให้พนักงำนของบริษัทปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ไม่ยึดถือเฉพำะลำยลักษณ์อักษรแต่ให้คำนึงถึงเจตนำรมณ์ของบริษัทด้วย
ทั้งนี้ หนังสือปรัชญำและสำนึกในกำรปฏิบัติงำนหรือ The Spirit & The Letter ได้มีกำรกำหนด
นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติสำคัญต่ำง ๆ ซึ่ง ครอบคลุมเรือ่ งที่บริษัทให้ควำมสำคัญ ดังนี้
1.
ควำมสัมพันธ์กับผู้จดั หำสินค้ำ
2. ข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสำธำรณะและกำรป้องกันกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน
3. กำรป้องกันกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำร
แพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง
4. กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. กำรทำงำนกับรัฐบำล
6. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขัน
7. กำรจ้ำงงำนที่เป็นธรรม
8. กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อส่งเสริมกำรรักษำสิ่งแวดล้อม สุขอนำมัย และควำม
ปลอดภัย
9. กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
10. ทรัพย์สินทำงปัญญำ
11. กำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
12. ควำมขัดแย้งในผลประโยชน์
นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ยึดแนวคิดเรือ่ ง “ควำมยั่งยืน” อันประกอบด้วยมิติด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคม เป็นพื้นฐำนสำคัญของกำรบรรลุพันธกิจของบริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกำรดำเนินงำนอย่ำง
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในทุกกระบวนกำรดำเนินงำน มีธรรมำภิบำล โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
บริษัทมีควำมเชื่อมั่นอย่ำงเต็มเปี่ยมว่ำบริษัท จะต้องเติบโตไปพร้อมกับสั งคมที่เข้มแข็ง ด้วยกำร
สร้ำ งกำรมี ส่ วนร่วม พร้อ มร่ว มแบ่ งปัน จึง ได้ ป ลูก ฝั งให้ กรรมกำรและพนั กงำนทุ ก คนด ำเนิ นงำนตำม
นโยบำยและหลักปฏิบัติด้ำนควำมรับผิ ดชอบต่อสังคมของบริษัท มีจิตสำนึกแห่งกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกับ
สังคม รับผิ ดชอบต่อควำมเจริญก้ำวหน้ ำและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของสังคมโดยรวม ผ่ ำนกำรดำเนิ น
ธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ (CSR-in-process) และกิจกรรมเพื่อสังคมต่ำง ๆ (CSR-after-process) และ
คำนึงถึงผลกระทบทำงธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รบั กำรปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบดูแลได้อย่ำงเหมำะสม ดังนั้น จึง
มีกำรกำหนดข้อพึงปฏิบัติของบริษัทเอง และข้อพึงปฏิบัติของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
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ข้อพึงปฏิบตั ขิ องบริษทั
1.
จัดให้พนักงำนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยและกฎเกณฑ์ รวมทั้ง ตระหนักถึงควำม
เสี่ ยงของกำรไม่ ปฏิ บัติตำมกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ซึ่ งอำจส่ ง ผลกระทบต่ อกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ภำพลั กษณ์แ ละ
ชื่อเสี ยงของบริษัท รวมถึ งหน้ ำที่ ควำมรับผิ ดชอบของพนั กงำนเอง ทั้ งนี้ ในส่ วนของบริษั ท ได้จัดให้ มี
หน่ วยงำนเพื่อทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ รวมถึงมีกำรจัดสรรบุคลำกรและ
ทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้กับหน่วยงำนดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ
2. จัดให้มีกำรกำกับดูแลเพื่อสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำร
ที่เกี่ยวข้อง นโยบำยและระเบียบปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอ โดยให้มีกำรบริหำรจัดกำร พร้อมทั้งแนวทำงแก้ไข
และมำตรกำรป้องกันภำยใต้กรอบกฎหมำย กฎเกณฑ์ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยและระเบียบ
ปฏิบัติที่กำหนด
3. จัดให้มีกำรดำเนินกำรทำงวินัยกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ตำมควำมเหมำะสม
ของผลกระทบและลักษณะของกำรกระทำควำมผิดและเป็นธรรมกับทุกฝ่ำยโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ
4. จัดให้มีช่องทำงต่ำง ๆ ในกำรแจ้งเบำะแส หรือรำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์ หรือ
กำรไม่ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อพึงปฏิบตั ติ อ่ ผู้มสี ว่ นได้เสีย
ผู้ถอื หุน้
1.
ให้ควำมสำคัญและเคำรพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเสมอภำคในกำรตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทได้อย่ำงเต็มที่
2. บริห ำรงำนด้ ว ยควำมรูค้ วำมสำมำรถที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ เพื่ อ ให้ กิ จกำรของบริษั ท มี ค วำม
เจริญเติบโต ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมำะสมต่อผู้ถือหุ้น
3. ให้คำชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำน และเอกสำรเกี่ยวกับงบกำรเงินแก่ผู้ถือหุ้น
อย่ำงถูกต้องโปร่งใส
4. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข้อมูลให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนทุกครัง้ และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
ส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
5. ให้ควำมสำคัญต่อข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ของผู้ถือหุ้น และนำข้อเสนอแนะที่ดีไปปฏิบัติ
6. ดูแลป้องกันมิให้ทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัท เสื่อมค่ำผิดปกติหรือสูญหำย
7. ไม่เปิดเผยควำมลับของบริษัทและไม่นำข้อมูลควำมลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือ
บุคคลอื่น
ผู้ลงทุน
1.
ให้ ค วำมส ำคั ญ ต่อ กำรเปิด เผยข้ อ มู ล ที่ มี ค วำมถู ก ต้อ ง เพี ย งพอ โปร่ง ใส สม่ ำ เสมอ และ
ทันเวลำ ทั้งรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน โดยจัดให้มีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำน
ช่องทำงและสื่อต่ำง ๆ
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2. จัดตั้งผู้บริหำรนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Management) โดยมีพันธกิจที่
สำคัญในกำรบริหำรงำนและกิจกรรมด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้ำที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
(1) เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูล ที่ ไม่ใช่ท ำงกำรเงินของบริษัท ตอบข้ อซักถำม
รวมทั้ งสร้ำ งควำมสั มพั นธ์ที่ดีระหว่ำงนั กลงทุ น นั กวิเครำะห์ ผู้ จัด กำรกองทุน สถำบันจัด
อันดับเครดิต คู่ค้ำและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) นำเสนอผลประกอบกำรและข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญของบริษัทให้กับนักวิเครำะห์
นักลงทุนผู้จดั กำรกองทุน สถำบันจัดอันดับเครดิต และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ กำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ต้องเป็นไปตำมหลักสำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูล (ถูกต้อง เพียงพอ
โปร่งใส ทันเวลำและสอดคล้องกับกฎหมำยของรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ)
ลูกค้ำ
1.
ปฏิบัติต่อลูกค้ำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำนึงถึงสุขภำพ และ
ควำมปลอดภัยของลูกค้ำ
2. ตั้งมั่นอยู่ในควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อลูกค้ำ รักษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำอย่ำง
ยัง่ ยืน
3. ปกป้อง จัดเก็บ ดูแลข้อมูลของลูกค้ำตำมที่ กฎหมำยกำหนดให้ พึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย โดย
จะต้องเก็บรวบรวม ดูแลรักษำ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำอย่ำงเหมำะสม
4. รักษำผลประโยชน์ สูงสุดของลูกค้ำและไม่ นำข้อมูลของลูกค้ำไปแสวงหำผลประโยชน์หรือ
เปิดเผยกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รบั ควำมยินยอมจำกลูกค้ำ หรือเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย
5. สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและบริกำรที่ดีเลิศอย่ำงเสมอภำค มี
กำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพเพื่อให้ลูกค้ำได้รบั กำรบริกำรอย่ำงดี เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรที่ ดี
ของธุรกิจ ตลอดจนติดตำมวัดผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุง
6. ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริก ำร รวมถึ ง ข่ ำ วสำรที่ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง เป็น ธรรม ใช้
ข้อควำมชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดแก่ลูกค้ำ
7. เห็นคุณค่ำและให้เกียรติลูกค้ำอยู่เสมอ
8. รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และพร้อมจะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง
9. ไม่ดำเนินกำรใด ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเหนือกว่ำผลประโยชน์ของลูกค้ำอย่ำง
ไม่ยุติธรรม
10. สนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้ำนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรไปใช้
11. หลีกเลี่ยงให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนลูกค้ำใด ๆ ที่ทำธุรกิจอันไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรืออำจ
เป็นภัยต่อสังคมและควำมมั่นคงของประเทศชำติ
12. จัดให้ มีช่องทำงและกระบวนกำรรับเรือ่ งร้องเรียน และกำรจัดกำรประเด็นต่ำง ๆ ที่ ลูกค้ ำ
ร้องเรียนอย่ำงชัดเจนและเหมำะสม

Internal Use Only

26 of 40

พนักงำน
1.
ปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนและกำรจ้ำงงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิกำรที่
เหมำะสมแก่พนักงำน
2. ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมรูค้ วำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนแต่ละคน
3. ให้ควำมเป็นธรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
4. จัดสถำนที่ทำงำนและสภำพกำรทำงำนที่ปลอดภัย พร้อมให้บริกำรแก่ลูกค้ำ และปฏิบัติตำม
กฎหมำยและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขอนำมัย และควำมปลอดภัย
5. ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งำนได้ ร ับ โอกำสในกำรพั ฒ นำควำมรู ้ค วำมสำมำรถอย่ ำ ง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ
6. ให้ควำมสำคัญต่อข้อเสนอแนะของพนักงำน และนำข้อเสนอแนะที่ดีไปปฏิบัติ
7. เคำรพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเก็บรักษำประวัติข้อมูลส่ วนตัวของ
พนักงำนโดยถือเป็นควำมลับ กำรเปิดเผยข้อมูลกระทำได้กรณีผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยจำเป็นต้องรับทรำบ
เท่ำนั้น
8. สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ กำรล่วงละเมิดและกำรคุกคำม
ขู่เข็ญ
9. จัดให้มีผู้รบั เรือ่ งร้องเรียนสำหรับพนั กงำน (Ombudsperson for employee) เพื่อให้
พนักงำนสำมำรถสอบถำมข้อข้องใจและรำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมซื่อสัตย์
บริษทั ในอุตสำหกรรมเดียวกัน
1.
ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจโดยรวม เพื่อให้ระบบกำรดำเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน และป้องกันผลกระทบเสียหำยต่อ บริษัทอื่นในอุตสำหกรรม
เดียวกัน
2. ส่งเสริมกำรกระทำหรือกิจกรรมใด ๆ ที่นำมำซึ่งควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน
3. ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงเสรีและแข่งขันกับ บริษัทอื่นอย่ำงเป็นธรรมภำยใต้กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้
4. ใช้กระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพำท ในกรณีมีข้อพิพำทเกิดขึ้น
คู่ค้ำและเจ้ำหนี้
1.
ตั้งมั่นอยู่ในควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อคู่ค้ำและเจ้ำหนี้
2. รักษำผลประโยชน์สูงสุดของคู่ค้ำและเจ้ำหนี้และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่ค้ำและ
้
เจ้ำหนี้ ไม่นำข้อมูลของคู่ค้ำและเจ้ำหนี้ไปแสวงหำผลประโยชน์
3. ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่คู่ค้ำและเจ้ำหนี้อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
4. เห็นคุณค่ำ ให้เกียรติ และให้โอกำสคู่ค้ำและเจ้ำหนี้อย่ำงเท่ำเทียมกัน
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5.

รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ต่อคู่ค้ำและ

เจ้ำหนี้
6. ส่งเสริมกำรกระทำ หรือกิจกรรมใด ๆ อันนำมำซึ่งควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน
7. ให้ควำมร่วมมือดำเนินธุรกิจ ภำยใต้กรอบของกฎหมำย ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ย วข้อง
อย่ำงเคร่งครัด โดยมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม
8. จัดให้มีกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงคู่ค้ำและเงื่อนไขสัญญำหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม
9. สนั บ สนุ น ให้ คู่ ค้ ำ เคำรพสิ ท ธิม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติต่อ แรงงำนของตนเองอย่ ำ งเป็น ธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
10. สนับสนุนและส่งเสริมให้คคู่ ้ำและเจ้ำหนี้นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรไปใช้
11. ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง
12. สนับสนุ นกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม และห้ำมให้หรือรับสินบนใด ๆ เพื่อเอื้อต่อกำรดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้เปรียบทำงกำรค้ำ
และ/หรือกำรแข่งขัน หลีกเลี่ยงกำรดำเนินธุรกิจที่มีควำมขัดแย้งในผลประโยชน์เข้ำมำเกี่ยวข้อง
หน่วยงำนที่กำกับดูแลบริษทั
1.
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบำยและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ตำมกฎและระเบียบของหน่วยงำนที่กำกับดูแลบริษัท
2. ให้ ควำมร่วมมื อและสนั บสนุ นนโยบำย และกิ จกำรงำนต่ำ ง ๆ ของหน่ วยงำนที่ กำกั บดูแ ล
บริษัท
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
1.
ดำเนินธุรกิจอยู่ภำยใต้กรอบของกฎหมำย กฎระเบียบ หลักของวิชำชีพ จรรยำบรรณ นโยบำย
และหลักปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่ำงเคร่งครัด
2. กำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติดำเนินงำนตำมกฎหมำย กฎระเบียบ หลักของวิชำชีพ จรรยำบรรณ
นโยบำย และหลักปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่ำงเคร่งครัด
3. ดำเนินธุรกิจด้วยควำมระแวดระวังโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม
และประเทศชำติ
4. หลีกเลี่ยงกำรดำเนินงำนหรือกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนใด ๆ ที่ส่งผลกระทบเชิงลบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และประเทศชำติ
5. ส่งเสริมและให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนใด ๆ ที่สร้ำงให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม สังคม และประเทศชำติ รวมถึงธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมที่ดีของชำติและสำกล
6. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนทั้ง ชุมชน สังคม ภำครัฐ ภำคเอกชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียที่สำคัญกลุ่มอื่น ๆ ผ่ำนกำรสนับสนุนนโยบำยและให้ควำมร่วมมือกิจกำรงำนต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม
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7. ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่ำนกระบวนกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ
โดยสนับสนุนให้พนักงำน ผู้บริหำร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญมีจติ สำธำรณะ รูจ้ กั แบ่งปัน และมีส่วน
ร่วมในกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรดำเนินกิจกำรเติมโตที่ยงั่ ยืน
8. สนั บ สนุ น งบประมำณ ทรัพ ยำกร อ ำนวยควำมสะดวกและจั ด ให้ มี โ ครงกำร/กิ จ กรรม
สำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคมส่วนรวมและประเทศชำติ
โดยยึดถือแนวทำงปฏิบัติดำเนิ นงำนตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรสนับสนุ นและบริจำคและจัดทำโครงกำร
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท
9. ให้ควำมรู ้ สร้ำงควำมตระหนัก และปลูกฝังจิตสำนึกอำสำรับผิดชอบแก่ผู้บริหำรและพนักงำน
ทุกระดับ เพื่อกำรดำรงชีวิตอยู่รว่ มกันกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสันติสุขยัง่ ยืน
10. นำควำมรูค้ วำมเชี่ยวชำญทำงธุรกิจมำพัฒนำและสนั บ สนุ นโครงกำรที่ สำมำรถเสริมสร้ำง
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรติดตำมและวัดผลควำมคืบหน้ำและควำมสำเร็จในระยะยำว
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เรำทำธุรกิจทำไม? Why (Vision)
ที่เงินติดล้อ เรำทำทุกอย่ำงเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้คน
ด้วยควำมเชือ่ มัน่ ว่ำกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือ สิทธิที่ทุกคนพึงได้รบั

เรำทำธุรกิจอย่ำงไร? How (Mission)
เรำส่งมอบโอกำสทำงกำรเงิน โดยกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เหมำะสมต่อลูกค้ำ
เรียบง่ำย สะดวก และรวดเร็ว ผ่ำนควำมจริงใจของพนักงำน
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ค่ำนิยมเงินติดล้อ
1.

สร้ำงสรรค์ แบ่งปันโอกำส (Sustainable Impact by Creating Opportunities)
เพรำะเรำเชื่อในควำมสำเร็จที่ยั่งยืน กำไรของเรำจึงเป็นคำตอบที่ถูกเพียงแค่ครึง่ เดียว เรำได้
สังคมก็ต้องได้ เพรำะเป้ำหมำยของเรำ คือกำรเป็นองค์กรที่ดีกว่ำ มองไกลกว่ำ และมีหัวใจมำกกว่ำ เพื่อ
สังคมที่น่ำอยู่กว่ำ เรำทำได้!
เริม่ จำกตัวเรำ ควำมสำเร็จของเรำมำจำกกำรที่เรำได้รบั โอกำส โอกำสในกำรทำงำน โอกำสใน
กำรเติบโต โอกำสในกำรแก้ไข โอกำสในกำรสร้ำงสิ่งใหม่ๆ โอกำสในกำรสร้ำงโอกำส และโอกำสในกำร
แบ่งปันโอกำส เรำก็จะส่งต่อสิ่งเดียวกันนั้นให้เพื่อนร่วมงำนของเรำ ผลที่ได้คือ องค์กรของเรำ กลำยเป็น
องค์กรที่เรำอยำกอยู่ มีควำมสุขที่จะอยู่ และภูมิใจที่ได้อยู่
แล้วเรำก็ไปช่วยกันส่งต่อ ไปช่วยกันสร้ำงโอกำส ไปแบ่งปันโอกำสให้กับคู่ค้ำ ลูกค้ำ ชุมชนของ
เรำ และสังคมของเรำ เพรำะเรำมองได้ไกลกว่ำผลประโยชน์ที่เป็นแค่ตัวเงิน
เรำจึงให้โอกำสลูกค้ำของเรำได้ต่อชีวิตอย่ำงเป็นธรรม เรำจึงช่วยกันคิดค้นหำวิธีที่จะให้โอกำส
พวกเค้ำเปลี่ยนชีวิตไปในทำงที่ดีขึ้น เรำช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันสร้ำงสังคมที่เรำอยำกเห็น อยำกอยู่
เรำจึงเป็นมำกกว่ำพนักงำนตอกบัตร หรือทุ่มเททำเป้ำเพื่อเงินเดือนขึน้ และโบนัสมำกมำยปลำยปี เพรำะเรำ
ไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเรำ เรำทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ำนั้น นั่นแหล่ะควำมสำเร็จที่ยั่งยืนอย่ำงแท้จริง
2. มีจติ วิญญำณควำมเป็นเจ้ำของ (Sense of Ownership with Gratitude)
จิตวิญญำณควำมเป็นเจ้ำของนี้ ไม่ใช่เรือ่ งลี้ลับหรือไสยศำสตร์ มันเป็นเรือ่ งของควำมรูส้ ึก มันจึง
แปลออกมำง่ำยๆ ว่ำ เรำรูส้ ึกว่ำบริษัทนี้เป็นของเรำ..ของพวกเรำ
ควำมรูส้ ึกแบบนี้มำจำกไหน? มันจะเริม่ ต้นได้ก็ต่อเมื่อเรำรูส้ ึกรักงำนของเรำ และรูส้ ึกรักองค์กรของ
เรำ ของพวกเรำ พอเรำรักสองอย่ำงนี้ปุบ๊ ! ทุกกำรตัดสินใจของเรำ เรำจะกระทำบนควำมคิดว่ำ “นี่บริษัทของ
เรำ” ไปเอง อะไรที่ดีเรำทำ อะไรไม่ดี เรำไม่ทำ เมื่อเกิดปัญหำ เรำไม่หันหลังหนี แต่เรำช่วยกันเดินหน้ำหำ
วิธแี ก้ไข ที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อเรำอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ไม่รจู ้ ะใช้กฎ ระเบียบ หรือนโยบำยอะไรมำวัด เรำก็ใช้
หลักกำรพื้นฐำนอันนี้เป็นตัววัด คือหลักกำรที่ว่ำ “นี่บริษัทของเรำ” “นี่มันเงินของเรำ” คิดปั๊ บ! เรำก็
มักจะตัดสินใจได้ถูกต้องขึ้น อันนี้ขอยืนยัน
ปล. ควำมรักในองค์กรนี้ ไม่ต่ำงจำกควำมรักแฟน มันต้องค่อยๆ สร้ำง มันต้องเริม่ จำกถูกใจเรำก่อน
แล้วค่อยๆ เพิ่มไปทีละนิด พัฒนำไปทีละหน่อย อย่ำรีบ ถ้ำรีบไม่ใช่รกั แท้ กรณีที่เข้ำร่วมปั๊ บรักเลย อำจพบ
เจอในบำงครัง้ เรำเรียกกันว่ำรักแรกพบ

3. ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมำ (Candid Teamwork)
มันคือมือหลำยพันมือและใจหลำยพันใจ เรำมำได้ไกลขนำดนี้และจะไปอีกไกลขนำดไหน ก็อยู่ที่มือทุก
มือ และใจทุกใจของพวกเรำทุกคน ย้ำ! มือทุกมือและใจทุกใจ ประเภทศิลปินเดี่ยวหรือที่นี่ใครใหญ่ เรำไม่มี
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ที่นี่ เรำไม่มีใครคิดว่ำ เรำเป็นเพียงบุคลำกรตัวเล็กๆ จะมีเรำ หรือไม่มีเรำก็ได้ เพรำะที่นี่ เรำเน้นควำม
ร่วมมือ ควำมจริงใจ ตรงไปตรงมำ เรำจึงรับฟังทุกเสียง เรำจึงเคำรพและให้เกียรติทุกคน ตรำบใดที่เสียง
นั้น เคำรพ ให้เกียรติ จริงใจ ตรงไปตรงมำ และฟังเสียงคนอื่นเช่นกัน
เรำเชื่อในคำว่ำ “เรำ”เพรำะมันหมำยถึงทั้งส่วนรวม ส่วนร่วม และส่วนเรำ เรำจึงเชื่อมั่น เชื่อใจ และ
ไว้ใจกันเสมอ เรำรู.้ ..ว่ำเรำจะไม่ทิ้งกัน ไม่ว่ำปัญหำนั้นจะเล็กหรือใหญ่ เพรำะมันคือปัญหำของ “พวกเรำ”
ไม่ใช่ปญ
ั หำของใครคนใดคนหนึ่ง
เรำจึงไม่ลืมมือทุกมือ และใจทุกใจที่ช่วยกันผลัก ช่วยกันดัน ช่วยกันดึงเมื่อล้มลุกคลุกคลำน และ
ช่วยกันปรบมือเมื่อประสบควำมสำเร็จ พวกเรำคือทีมที่เจ๋งจริงๆ เนอะ!
4. ซือ่ สัตย์ จริงใจ และเป็นกันเอง (Serve with Integrity, Informality, and Authenticity)
ซื่อสัตย์คือหั วใจ เพรำะเรำทำธุรกิจกำรเงิน ควำมซื่อสัตย์เริม่ ต้นที่ตัวเรำ สิ่งที่ ใช่ ไม่ว่ำจะมีคนเห็ น
หรือไม่ เรำก็ทำ สิ่งที่ไม่ใช่ ไม่ว่ำคนทำจะใหญ่แค่ไหนเรำก็จะแย้ง นี่นอกจำกจะซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้ว เรำยัง
ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นด้วย
ผลที่เกิดจำกควำมซื่อสัตย์ คือควำมจริงใจ มันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชำติ ควำมซื่อสัตย์และจริงใจ
เป็นพื้นฐำนสำคัญของกำรอยู่รว่ มกัน ทำงำนร่วมกัน มันจะทำให้เรำกล้ำพูด กล้ำคิดดังๆ กล้ำโต้แย้ง เสร็จ
แล้วจบ! ไม่ใส่หัวไปคิดต่อ เพรำะเรำจริงใจและพูดจำกใจจริง เรำรูว้ ่ำกำรโต้แย้งกันนั้นก็เพื่องำน เรำจึงไม่
ระแวงกัน เรำจึงไว้ใจ พอไว้ใจมำกๆ เข้ำ เรำก็จะเชื่อใจกันและรูส้ ึกเป็นกันเองต่อกันในที่สุด
ชีวิตเรำก็จะเรียบง่ำยขึ้นด้วย เพรำะเรำหนึ่งคนมีแค่หน้ำเดียว มำทำงำนทุกเช้ำไม่ต้องพกมำสองหน้ำ
สำมหน้ำ พอเรำมีคนหน้ำเดียวมำกๆ เข้ำ พวกหลำยหน้ำจะกลำยเป็นชนกลุ่มน้อย ถ้ำไม่โดนควำมจริงใจของ
เรำแทรกซึมเข้ำไป ก็มักจะแพ้ภัยลำจำกไปเอง
กำรทำงำนก็จะคล่องตัวขึ้นตำมมำ เพรำะเมื่อเรำซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นกันเองต่อกัน มันก็จะตัด
กระบวนกำรและวิธกี ำรที่ไม่จำเป็นในกำรทำงำนออกไปเกือบหมด เหลือแต่งำนล้วนๆ ให้พวกเรำทำ ลูกค้ำก็
เช่นกัน เมื่อเรำซื่อสัตย์ จริงใจ เป็นกันเอง ไม่สร้ำงภำพ ลูกค้ำย่อมสัมผัสได้ และเมื่อไหร่ที่ลูกค้ำมีปัญหำ
เค้ำจะรูเ้ ลยว่ำ เค้ำอยำกจะมำหำใคร
5. กระหำยกำรเรียนรู ้ (Thirst for Wisdom and Self-Development)
ไม่ว่ำเรำจะเก่งแค่ไหน แต่เรำก็ยังเชื่อว่ำ เมื่อไหร่ที่เรำคิดว่ำเรำเก่งพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องเรียนรูอ้ ะไร
ใหม่แล้ว เมื่อนั้นแหละ เรำจะกลำยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อัพเดทไม่ได้ และไปต่อไม่ได้ในที่สุด
เรำจึงไม่เคยพึงพอใจในควำมเก่งกำจของเรำ เรำจึงเป็นพวกเปิดใจกว้ำงมำก เวลำใครพูดถึงอะไร
ใหม่ๆ เรำจึงตั้งใจฟัง สิ่งใดที่ก่อให้เกิดปัญญำ เรำเก็บใส่ลิ้นชักไว้ใช้วันข้ำงหน้ำทันที แม้แต่ในวันที่เรำคิด
อะไรใหม่ๆ เจ๋งๆ ได้ พอเสียงชื่นชมเงียบลง เรำก็จะครุน่ คิดต่อไป ว่ำมันจะดีกว่ำนี้ได้ยังไงอีก
กรณีที่เรำไม่เก่งมำก เรำไม่นั่งรอให้บริษัทจัดอบรมอย่ำงเดียว เรำเลือกสนทนำกับคนเก่งกว่ำระหว่ำง
เวลำว่ำงๆ หรืออำหำรกลำงวัน เรำถำมกู๋ถ้ำอยำกรูเ้ รือ่ งอะไรเพิม่ แล้วเอำมำต่อยอดกับเพื่อนเก่งๆ เพรำะเรำ
ไม่อำยที่เรำไม่รู ้ เรำจะอำยก็ต่อเมื่อเรำไม่เรียนรู ้ เรำยกมือขอพูด พูดไม่ได้เรือ่ งก็ไม่เป็นไร เรำเรียนรูแ้ ล้วพูด
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ใหม่ ใครพู ดเก่ งเรำแอบสั งเกตแล้ วไปซุ่ม ฝึ กซ้ อ มที่ ก ระจกบ้ ำนเรำ เรือ่ งเก่ งเรำอำจจะไม่ มำก แต่เรือ่ ง
พยำยำมนี่เรำไม่เป็นรองใคร
ถ้ำเรำสำยหวำนเย็น เรำก็ใช้เคล็ดลับที่เพื่อนบอก คือเรำตั้งเป้ำหมำยไว้ ทั้งรำยเดือน รำยสำม
เดือนและรำยปี ว่ำเรำอยำกเรียนรูเ้ รือ่ งอะไร (อย่ำลืม หันซ้ำยหันขวำมองเพื่อนด้วยว่ำไปถึงไหนกันแล้ว )
เดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์จำกเรำละกัน
6. กล้ำคิด กล้ำลอง (Experiment to Lead Change)
เพรำะกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ และเรำก็ไม่เคยพึงพอใจอยู่เพียงแค่กำรปรับตัวให้ทัน มันไม่เร้ำ
ใจ! เรำชอบที่จะสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้อุตสำหกรรมนี้ด้วยมือของพวกเรำเอง เรำจึงชอบเวลำควำมคิด
ใหม่ๆ ผุดขึ้นมำในใจเรำ และเรำก็ไม่ชอบคิดคนเดียว เรำคิดกันดังๆ ให้ทุกคนได้ยิน จะได้ช่วยกันคิดต่อ แล้ว
ก็เดินหน้ำไปทดลองกันซักตั้ง ว่ำมันเวิรค์ มั้ย?
อ้ำว! พัง! พังก็ไม่เป็นไร ตรำบใดที่เรำเรียนรูว้ ่ำพังตรงไหน แล้วไม่พังซ้ำ แล้วเดี๋ยวเรำก็คิดใหม่อีก
หรือไม่ก็ ใครซักคนติดหั วกลั บไปคิด ต่อที่ บ้ำน แล้ วกลั บมำยืน ยันว่ำมัน เวิรค์ เรำยิ่งสนุ กกันใหญ่ เพรำะ
ควำมคิดจะขยำยวงไปสู่หน่วยที่สำมำรถจะเปลี่ยนให้มันกลำยเป็นควำมจริงได้
เรำจึงเป็นพวกช่ำงสังเกต ทั้งสังเกตลูกค้ำ สังเกตควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี สังเกตสังคม สังเกต
โลก สั ง เกตคู่แ ข่ง แล้ วก็ คอยมองหำจุดที่ เรำมีโอกำสจะสร้ำงควำมเปลี่ ย นแปลงอยู่เ สมอ ไม่ว่ ำจะเป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ หรือวิธกี ำรทำงำนใหม่ๆ เรำต้องได้เอำมำคิด เอำมำลอง
ต่อให้สิ่งที่เรำคิด มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกก็ไม่เป็นไร เพรำะเป้ำหมำยเรำไม่ได้ใหญ่โตขนำดนั้น แต่
เป้ำหมำยเรำคือกำรได้คิด ได้ลอง และได้ภูมิใจ ที่มันได้ช่วยให้ชีวิตใครซักคนง่ำยขึ้น (บำงคนบอกดีขึ้นด้วย...
ใจเรำพองโต)
7. ทำงำนให้เต็มที่ ปำร์ตใี้ ห้สดุ (Work Smart, Party Hard)
ไม่ใช่ควำมเชื่อที่ว่ำ เรำควรทำงำนไม่ลืมหูลืมตำจนอำจตำยคำโต๊ะ และถ้ำรอดมำได้ จึงมำปำร์ตี้จน
อำจตำยคำแก้ว
แต่ถ้ำเรำทำงำนโดยมี DNA เงินติดล้อครบทุกข้อ ยอมรับควำมแตกต่ำงของกัน วำงแผน เรียงลำดับ
ควำมสำคัญและใช้ข้อมูลมหำศำลที่เรำมีอย่ำงชำญฉลำด เรำจะเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้เลยว่ำ กำรทำงำนหนัก
นั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เรำสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่สนุกได้
ถ้ำเรือ่ งงำนยังเต็มที่ขนำดนี้ เรือ่ งปำร์ตี้ก็ขอให้ไว้ใจพวกเรำ เอ้ำ...ชน!!!
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จริยธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำน
บริษัทมุ่งมั่นที่ จะให้ พนั กงำนทุกคนมีควำมตระหนักรับผิ ดชอบกับกำรได้รบั ควำมไว้วำงใจในกำร
ประกอบธุรกิจ เพื่อนำไปสู่ควำมสำเร็จในกำรดำเนินธุรกิจ ด้วยควำมมั่นคงยั่งยืน เป็นที่ศรัทธำเชื่อถือของ
ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น และประชำชนทั่วไป จึงได้กำหนดกรอบกำรประพฤติปฏิบัติจริยธรรมและจรรยำบรรณของ
พนักงำนต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
บริษทั
1.
รักษำชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท
2. มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
3. ประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ นโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ วินัย รวมถึงหลัก
ธรรมำภิบำล และจรรยำบรรณของบริษัท และ/หรือจรรยำบรรณธุรกิจ
4. มีทัศนคติที่ดีและมีควำมภำคภูมิใจในองค์กร ไม่กล่ำวร้ำยต่อบริษัทโดยปรำศจำกควำมจริง
และไม่เป็นธรรม
5. แจ้งเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัทและ/หรือ กำรปฏิบัติโดยมิชอบหรือผิดกฎหมำยต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในเรือ่ งดังกล่ำวของบริษัท เพื่อดำเนินกำรป้องกันแก้ไข
6. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่สิ้นเปลืองสูญเปล่ำตลอดจนไม่ให้เสื่อม
เสียเร็วกว่ำกำหนดหรือสูญหำย
7. ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อ ย่ ำ งเต็ ม ก ำลั ง ควำมสำมำรถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยั น หมั่ น เพี ย รถู ก ต้ อ ง
สมเหตุ ส มผลโดยค ำนึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องบริษั ท เป็ น ส ำคั ญ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ ที่ มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญ และควำมระมัดระวังรอบคอบ
8. ประพฤติตนเป็นคนตรงต่อเวลำ และใช้เวลำปฏิบัติงำนให้เป็นประโยชน์ต่อ บริษัทอย่ำงเต็มที่
โดยพนักงำนต้องไม่เป็นพนักงำนประจำหรือพนักงำนชั่วครำวในบริษัทองค์กรอื่นที่ดำเนินธุรกิจคล้ำยคลึง
กับบริษัทหรือบริษัทที่เป็นคู่แข่งขัน หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
9. ละเว้นกำรนำข้อมูล ข่ำวสำร และเทคโนโลยีที่เป็นควำมลับหรืออำจมีผลกระทบกับ บริษัทไป
เปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก รวมถึงไม่ใช้ข้อมูลภำยใน หรือข้อมูลอันเป็นควำมลับเพื่อแสวงหำผลประโยชน์
ในทำงมิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น
10. ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงกำรกระทำซึ่งอำจนำมำสู่ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
11. ไม่ประกอบกิจกำรหรือลงทุนใด ๆ อันเป็นกำรแข่งขัน หรือเป็นเหตุให้เกิดกำรขัดผลประโยชน์
กับบริษัท หรือเป็นพนักงำนประจำ หรือพนักงำนชั่วครำวในองค์กรอื่นที่ดำเนินกิจกำรในลักษณะเดียวกัน
กับบริษัท หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
12. ไม่ เ ข้ ำ ร่ว มในกระบวนกำรตั ด สิ น ใจพิ จ ำรณำธุ ร กรรมใด ๆ ที่ ต นมี ส่ ว นได้ เ สี ย หรือ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง
13. ร่ว มกั น รัก ษำและสร้ำ งสรรค์ ใ ห้ เกิ ด ควำมสำมั ค คี แ ละควำมเป็ น น้ ำ หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ในหมู่
พนักงำนร่วมกันทำงำนและแก้ไขปัญหำเป็นทีมที่มีประสิทธิภำพกับกิจกำร
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14. เอำใจใส่และดำเนินกำรทุกอย่ำงที่จะรักษำควำมปลอดภัยสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรทำงำน
15. ให้ควำมร่วมมือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
16. งดเว้นกำรทำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนของบริษัท หำกมีควำมจำเป็นต้องทำงำนอื่น งำนนั้น
ต้องไม่อยู่ในลักษณะ ดังนี้
(1) กระทบกระเทือนต่องำนในหน้ำที่ของตน
(2) ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
(3) ขัดต่อประโยชน์และนโยบำยภำยในของบริษัท
(4) มีผลเสียถึงภำพพจน์และชื่อเสียงของบริษัท
(5) นำควำมลับของบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผย
17. กำรได้มำ กำรใช้ กำรจัดเก็บซึ่งข้อมูล จะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้กำหนดไว้
18. ต้องเคำรพและตระหนักถึงควำมเป็นส่วนตัวของบุคคลต่ำงๆที่เกี่ยวข้องตลอดเวลำ
ลูกค้ำ
1.
ปฏิบัติต่อลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ ให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วถูกต้อง และด้วยควำมเสมอภำค
2. รักษำควำมลับ และข้อมูลของลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด
3. ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของลูกค้ำ
4. ละเว้นกำรรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่ำเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดย
เสน่หำจำกลูกค้ำ หรือผู้ซึ่งอำจได้รบั ประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และปฏิบัติตำมนโยบำยกำรให้หรือรับ
ของขวัญและกำรเลี้ยงรับรอง
5. หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับลูกค้ำ
ตนเอง
1.
เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมำะสม ละเว้นอบำยมุขและกำรพนันทุกประเภท
2. มีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่น
3. พัฒนำควำมรอบรูแ้ ละควำมสำมำรถ เพื่อเพิ่มทักษะในกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ
4. ใช้วิชำชีพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ
5. งดเว้นกำรใช้ทรัพย์สินอุปกรณ์และเวลำปฏิบัติงำนของบริษัทอย่ำงไม่เหมำะสม
6. งดเว้ น กำรน ำต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ แ ละควำมเกี่ ย วข้ อ งกั บ บริษั ท ของตนไปแสดงออกเพื่ อ
ผลประโยชน์ทำงกำรเมืองหรือเพื่อสนับสนุนพรรคกำรเมืองใด ๆ
ผู้บงั คับบัญชำและเพือ่ นร่วมงำน
1.
ให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือในกำรทำงำนซึ่งกันและกัน
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ให้ควำมเคำรพ นับถือผู้บังคับบัญชำ
ให้ควำมใส่ใจดูแลทุกข์สุข และมีเมตตำธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ
ให้ควำมรูแ้ ละถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรทำงำนให้แก่ผู้รว่ มงำน
หลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญของกำนัลอันมีมูลค่ำสูงจำกผู้รว่ มงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำ
ไม่นำเรือ่ งส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้รว่ มงำนไปวิพำกษ์วิจำรณ์ในทำงเสื่อมเสีย
ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำนด้วยควำมสุภำพ มีน้ำใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี
ละเว้นกำรนำผลงำนของผู้อื่น มำเป็นผลงำนของตน
มีทัศนคติที่ดี ไม่กล่ำวร้ำยต่อผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำน โดยปรำศจำกควำมจริง และไม่
เป็นธรรม
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กำรปฏิบตั ิตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำน
หลักกำรปฏิบตั ติ ำมจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำน
1.
จริยธรรมและจรรยำบรรณที่ กำหนดในหลั กกำรฉบั บนี้้ ถือเป็นวิ นัยอย่ำงหนึ่ ง จึงเป็นสิ่ ง ที่
พนักงำนต้องทำควำมเข้ำใจและถือปฏิบัติตลอดระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนให้กับบริษัทโดยเคร่งครัด
2. บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้พนักงำนได้รบั ทรำบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและ
จรรยำบรรณ นอกจำกนี้ ผู้บังคับบัญชำและผู้กำกับกำรปฏิบัติงำนจะต้องมีกำรติดตำมดูแลให้พนักงำนได้มี
กำรปฏิบัติโดยเคร่งครัดและจริงจัง กรณีพบว่ำมีกำรละเมิดฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติจะเป็นเรือ่ งที่ต้องถูกพิจำรณำ
ดำเนินกำรลงโทษทำงวินัย
3. กำรกำหนดจริยธรรมและจรรยำบรรณ ไม่อำจกำหนดให้ ครอบคลุมได้ทุกเรือ่ ง จึงถือเป็น
หน้ำที่ของพนักงำนต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำอย่ำงถูกต้องในแต่ละสถำนกำรณ์ อำทิ
(1) เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องตำมกรอบศีลธรรม กฎหมำย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ใช่หรือไม่
(2) เป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดภำพพจน์ ชื่อเสียงที่ดี หรือควำมน่ำเชื่อถือให้กับ บริษัท/ตัว
ท่ำนเอง และผู้อนื่ ใช่หรือไม่
(3) เป็นพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ และสำมำรถเปิดเผยต่อสังคมได้ ใช่หรือไม่ถ้ำคำตอบที่
ได้รบั คือ “ใช่” พฤติกรรมดังกล่ำวจึงจะปฏิบัติได้
กำรดูแลให้พนักงำนมีกำรปฏิบตั ติ ำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ
1.
จริยธรรมและจรรยำบรรณถือเป็นบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร
และพนั กงำนทุกคนที่ จะต้องรับ ทรำบ ทำควำมเข้ำ ใจ และปฏิบัติตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณอย่ำ ง
เคร่งครัด
2. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ จะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงำนใต้บังคับบัญชำของตนปฏิบัติตำม
จริยธรรมและจรรยำบรรณนี้อย่ำงจริงจัง
3. ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ต้องเป็นผู้นำในกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ ตลอดจน
ส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้พนักงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำใจว่ำ กำรปฏิบัติตำมจริยธรรม
และจรรยำบรรณเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด และไม่สำมำรถอ้ำงได้ว่ำไม่ทรำบจริยธรรม
และจรรยำบรรณนี้้
4. เมื่อมีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ ให้ปรึกษำกับ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ หรือ ฝ่ ำ ยงำนทรัพ ยำกรบุ ค คล ซึ่ ง มี ห น้ ำ ที่ ร บั ผิ ด ชอบในกำรก ำกั บ ดู แ ลกำรปฏิ บั ติตำม
จริยธรรมและจรรยำบรรณ
5. เมื่อมีปญ
ั หำในกำรตีควำมหรือกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำน
(1) กรณีกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มอี ำนำจ
วินิจฉัย
(2) กรณีพนักงำน ให้คณะกรรมกำรวินัยเป็นผู้มอี ำนำจวินิจฉัย
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กำรแจ้งเรือ่ งร้องเรียน
บริษัทได้จดั ให้มีช่องทำงต่ำง ๆ ในกำรรับเรือ่ งร้องเรียนสำหรับพนักงำน (Whistle Blowing Program)
กรณี พนั กงำนพบเห็ นกำรกระท ำที่ สงสั ยว่ ำฝ่ ำฝื น หรือกำรไม่ ปฏิบั ติตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณโดย
พนักงำนสำมำรถรำยงำนกรณีดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้
1. ผู้บังคับบัญชำที่ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้รอ้ งเรียนไว้วำงใจหรือผู้บังคับบัญชำในลำดับชั้นถัดไป
2. ฝ่ำยกำกับธุรกรรม (ผู้อำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยกำกับธุรกรรม)*
3. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (ผู้อำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน)*
4. ผู้รบั เรือ่ งร้องเรียน (Ombudsperson)* ที่ได้รบั แต่งตั้งจำกกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
*ข้อมูลติดต่อในช่องทำงกำรร้องเรียนอยู่ในภำคผนวก 1
กำรดำเนินกำรเมือ่ ได้รบั เรือ่ งร้องเรียน
ผู้รบั เรือ่ งร้องเรียนมีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลจำกผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้รอ้ งเรียนทั้งหมด และประสำนงำน
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ พร้อมทั้ง ติดตำมควำมคืบหน้ำ รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ให้ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้รอ้ งเรียน ในกรณีที่ทรำบตัวตนของผู้รอ้ งเรียน รวมถึงรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ให้กับคณะทำงำนซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรด้ำนต่ำง ๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบตำมแต่กรณีของกำรร้องเรียนซึ่งกำหนดไว้ในนโยบำยเกี่ยวกับกำรแจ้งเบำะแสและกำรร้องเรียนด้วย
มำตรกำรและกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส ผู้รอ้ งเรียนและผูท้ ี่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
1.
ข้อมูลผู้แจ้งเบำะแส ผู้รอ้ งเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รบั
กำรปกปิดไว้เป็นควำมลั บ โดยจะเปิดเผยข้อ มูลเท่ ำที่ จำเป็นเมื่อได้ รบั อนุ ญำตจำกผู้ แจ้งเบำะแสหรือ ผู้
ร้องเรียนเฉพำะกับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น
2. บรรเทำควำมเสียหำยให้กับผู้ที่ได้รบั ผลกระทบอย่ำงเหมำะสม
3. ห้ำมมิให้มีกำรทำลำยหลักฐำน ตอบโต้ กลั่นแกล้ง ข่มขู่ ผู้แจ้งเบำะแส ผู้รอ้ งเรียน หรือผู้ที่ให้
ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ โดยกำรตอบโต้จะเป็นเหตุให้มีกำรลงโทษทำงวินัยสูงสุดซึ่งอำจรวมถึงกำร
เลิกจ้ำงด้วย
วินัย
จริยธรรมและจรรยำบรรณถือเป็นวินัยอย่ำงหนึ่ง ซึ่งพนักงำนทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตำม
อย่ำงเคร่งครัด พนักงำนที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบวินัยพนักงำน
พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ
กำรกระทำต่อไปนี้ถือเป็นกำรทำผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณ
1.
ไม่ปฏิบัติตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ
2. แนะนำส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ
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3. ละเลยเพิ ก เฉยไม่ ร ำยงำนต่ อ ผู้ ที่ ร บั ผิ ด ชอบเมื่ อ พบเห็ น กำรฝ่ ำ ฝื น หรือ กำรไม่ ป ฏิ บั ติต ำม
จริยธรรมและจรรยำบรรณ
4. ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือขัดขวำงกำรสืบสวน สอบสวนหำข้อเท็จจริงที่อ้ำงว่ำได้มีกำรฝ่ำฝืน หรือ
กำรไม่ปฏิบัติตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณ
5. กำรกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจำกกำรที่ผู้นั้น รำยงำนกำรไม่ปฏิบัติตำมจริยธรรม
และจรรยำบรรณ
ทั้งนี้ กำรกระทำที่เข้ำข่ำยผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณดังกล่ำวข้ำงต้น ให้ปฏิบัติตำมกระบวนกำร
พิจำรณำและลงโทษตำมระเบียบวินัยพนักงำน นอกจำกนี้ พนักงำนที่ทำผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณอำจ
ได้รบั โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนั้นเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย
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ภำคผนวก 1
ข้อมูลกำรติดต่อช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
(1) ผู้บังคับบัญชำ หรือผู้บังคับบัญชำในลำดับชั้นถัดไป ที่ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้รอ้ งเรียนไว้วำงใจ
(2) ฝ่ำยกำกับธุรกรรม (ผู้บริหำรฝ่ำยกำกับธุรกรรม)
 Email : Duangporn.U@tidlor.com
 ส่งจดหมำย :
ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยกำกับธุรกรรม
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 428 อำคำรอำรีย์ ฮิลล์ ชั้น 9 – 15 ถนนพหลโยธิน
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
(3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (ผู้บริหำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน)
 Email : Rattanasak.S@tidlor.com / whistleblowing@tidlor.com
 ส่งจดหมำย :
ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 428 อำคำรอำรีย์ ฮิลล์ ชัน้ 9 – 15 ถนนพหลโยธิน แขวง
สำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
(4) ผู้รบั เรือ่ งร้องเรียนที่ได้รบั กำรมอบหมำย (Ombudsperson) มี 2 ช่องทำง คือ
 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล แผนกแรงงำนสัมพันธ์
คุณรักเกียรติ ถิรธำรงเกียรติ
o Email :Rakkiat.T@tidlor.com / whistleblowing@tidlor.com
o โทรศัพท์ 02-792-1860
o ส่งจดหมำย คุณรักเกียรติ ถิรธำรงเกียรติ :
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล แผนกแรงงำนสัมพันธ์
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 428 อำคำรอำรีย์ ฮิลล์ ชั้น 9 – 15 ถนนพหลโยธิน
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
 ฝ่ำยตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริต
คุณธกร ถำวรสันต์
o Email :Takorn.T@tidlor.com / whistleblowing@tidlor.com
o โทรศัพท์ 02-792-1888 ต่อ 5200
o ส่งจดหมำย คุณธกร ถำวรสันต์ :
ฝ่ำยตรวจสอบและป้องกันกำรทุจริต
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 428 อำคำรอำรีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
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