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บทน า 

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีระบบการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีกลไกการควบคุมและ
การถ่วงดุลอ านาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มมูลค่าและ
ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีโดยมีหลักการและแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2560) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมท้ังข้อแนะน าของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหาร
และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวน
นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวการณ์และ
การด าเนินธุรกิจ  

บริษัทฯ สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานในกลุ่มบริษัท 
ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีนี้ เท่าท่ีเกี่ยวข้องและเหมาะสม 

นอกเหนือจากนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 
จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานในทุกระดับท้ังในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

 

                                                                                  
 _______________________ นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล       นายฮิโรช ิฮาราดะ   
                                        ประธานกรรมการ                  ประธานบริหาร 
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 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยออกนโยบายฉบับนี้เพื่อ
อ านวยความสะดวกและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนราย
ย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศ
ของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีและการ
ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญตามท่ีกฎหมายก าหนด 
อาทิ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การ
จ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

 1.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 
ท้ังนี้อาจจะจัดประชุมเพ่ิมตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติตามนโยบายท่ีจะเรียกประชุม จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการ
ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังจัดให้ผู้สอบบัญชี  ท่ีปรึกษา
กฎหมายเข้าร่วมประชุม และท าหน้าท่ีเป็นคนกลางอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อ
กรรมการ และค าถามล่วงหน้า ในช่วงวันท่ี 1-31 ตุลาคมของทุกปี  เพื่อรวบรวมและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ e-mail: ir@ircthailand.com 

1.2 การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัดซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์เป็นผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย  21 วันก่อนวัน
ประชุม ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ท้ังนี้ 
หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานท่ี วัน เวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการ
ประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า รวมท้ังการระบุถึง
วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และ
ไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ท่ีประชุมผู้

หมวดที่  1  สิทธิของผูถ้ือหุ้น  

 

 

 

 

 

mailto:ir@ircthailand.com


  

คู่มือการก ากับดูแลกจิการที่ดี: บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 2 

 

ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนท่ีทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีก
ท้ังจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยน า
ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และ
ได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวัน
ประชุม   

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระท่ี
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส อ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยายระยะเวลา
ลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลให้ความสะดวก ตลอดจน
จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ 

การด าเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

ก่อนเริ่มการประชุมประธานท่ีประชุมแนะน าคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี
และท่ีปรึกษากฎหมายซึ่งท าหน้าท่ีเป็นคนกลางอิสระให้ท่ีประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทจะแจ้ง
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน/ วิธีการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม ท้ังนี้ เมื่อมีการให้ข้อมูลตาม
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามค าถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบค าถามอย่างตรงประเด็นให้เวลา
อภิปรายพอสมควร ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการก าหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

พร้อมท้ังจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมท่ีต้องมีการลงคะแนน
เสียง ท้ังนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

จัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึก
มติท่ีประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมท้ังคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระท่ี
ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม การตอบข้อซักถามท่ีเป็น
สาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 9.00 ของวันท าการถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมท้ังเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการ
ติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน 
เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตลอดจนเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. ก าหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการนับจากวันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งส าเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการ
บริษัท เพื่อรวบรวม ท าสรุป และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  

2. ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/
โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีมิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยท่ัวถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้  

-  ห้ามบุคคลท่ีล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีในช่วง 1 เดือน  

-  ละเว้นจากการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หลังจากได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีท่ีข้อมูลมีความซับซ้อน 
เพื่อให้ผู้ลงทุนท่ีได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร 

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  

 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญ
ท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
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2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณพนักงาน ท้ังนี้ บริษัทฯ มี
นโยบายท่ีจะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดับท่ีจะ
พิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล 
และเป็นอิสระภายในกรอบจรรยาบรรณท่ีดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์
โดยรวมเป็นส าคัญ  

2.4 การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงมีการก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงาน
ให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

1) บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงมีการก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องรายงานให้
บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง 

2) การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 ดังนี ้

1. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

2. กรณีกรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ให้น าส่งแบบแจ้งรายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวครั้งแรก ให้กับเลขานุการบริษัทภายใน 15 วัน
ท าการนับแต่วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 
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3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหารแจ้ง
และน าส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงมายังเลขานุการบริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียดังกล่าว 

4. เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีบริษัท ได้รับรายงานนั้น 

5. การแจ้งข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นนั้น ให้กรรมการและผู้บริหาร (นับรวมการถือหุ้นของ     
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) รายงานการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นในกรณีท่ีมีการถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 
25 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 

3) การไมเ่ข้าร่วมประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือมีส่วนได้
เสียกับเรื่องท่ีจะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในการพิจารณาวาระนั้น 

 

บริษัทฯ ค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือ
เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอ
ภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและความส าเร็จในระยะยาว โดยได้มีการก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน 

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดง
ความเห็นและร้องเรียนในเรื่องท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดย
น าข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หาแนวทางมาป้องกันเพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะน าความเห็นและข้อร้องเรียน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งจะท าหน้าท่ีตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อนน าเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร   

 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
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3.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)  

บริษัทฯ ก าหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมุ่งมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ การด ารง
ระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างเหมาะสม  

3.2 การแจ้งเรื่องร้องเรียน 

จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระท าผิด ฉ้อฉล ทุจริต/คอร์รัปชั่น หรือถูกละเมิดสิทธิ (Whistleblowing 
Channels) โดยบริษัทฯ ได้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จึงได้ก าหนดมาตรการให้ผู้ร้องเรียน
สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเกรงว่าจะมีภัยอันตรายหรือถูกคุกคาม ซึ่งมีช่องทางในการ
ร้องเรียนผ่านประธานกรรมการ และ/หรือเลขานุการบริษัท ตามช่องทางท่ีระบุไว้ในนโยบายการแจ้ง
เบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ท้ังนี้ ผู้ร้องเรยีนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็น
ความลับ  

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบ
ต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร 

บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเป็นข้อมูลทางการเงินและท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน 
อย่างครบถ้วน เพียงพอ  เช่ือถือได้ และทันเวลา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคัญต่อสาธารณชนท้ังด้านการเงินและท่ีมิใช่ข้อมูลทาง
การเงิน อาทิ ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไว้ใน
รายงานประจ าปี อาทิ จ านวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการด าเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทฯ เป็นต้น เพ่ือให้นักลงทุนและ/ หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทาง
และการสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

 
 

 
 



  

คู่มือการก ากับดูแลกจิการที่ดี: บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 7 

 

ท้ังนี้ ยังมีช่องทางท่ีผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องสามารถติอต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ท่ีส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-996- 0890  และ  
e-mail: ir@ircthailand.com 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใน
การกลั่นกรองศึกษาแนวทางการก ากับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน เพื่อก ากับดูแลให้การด าเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส 

5.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายถัดมา ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  

1) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

2) มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ 
3) มีความตั้งใจและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

4) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารร่วมในบริษัท และ/หรือองค์กรท่ีเกี่ยวเนื่อง อันเป็นธุรกิจท่ีเป็นคู่แข่งกับ
บริษัทฯ  

5) มีต าแหน่งหน้าท่ีในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของ
บริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 6 บริษัท 

นิยามกรรมการอิสระ (ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น) 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

5) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช าระต่อ
ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ท้ังนี ้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบคุคลเดียวกัน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล  
ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
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8) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

5.2 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจน
มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้งมี
การก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 

2) ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังจัดสรรทรัพยากร
ส าคัญ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คือสามารถแข่งขันได้และมีผล
ประกอบการท่ีดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มี
ส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3) จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยมร่วมขององค์กร ( IRC DNA) ซึ่งได้
ค านึงถึงสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสมกับระบบนิเวศธุรกิจ และค านึงถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อีกท้ังค านึงถึง
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เป็นประจ าทุกปี 

4) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ท่ีเชื่อถือได้ รวมท้ังดูแลให้มี
กระบวนการควบคุมภายในกระบวนการบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และ
มีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

5) พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าป ีและพิจารณาอนุมัติ งบประมาณในการลงทุนประจ าปี รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และความคืบหน้าท่ีส าคัญในด้านต่างๆ 

6) ให้ค าปรึกษา/ เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจท่ีรอบคอบตามเรื่องท่ีเสนอในวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

7) พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม 

8) กรรมการท่ีเป็นอิสระมีความพร้อมท่ีจะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อม
ท่ีจะคัดค้านการกระท าของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแย้งในเรื่องท่ีมี
นัยส าคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
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9) จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงให้มี
การทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าทุกป ี 

10) พิจารณาอนุมัติรายการท่ีมีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน การขยาย
โครงการลงทุน การก าหนดระดับอ านาจด าเนินการ และการด าเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมท้ังดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

11) พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้
เป็นไปตามประกาศข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12) งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
และในขณะท่ีบริษัทฯ มีการท าธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจา
โครงการใหม่ท่ีมีนัยส าคัญ เป็นต้น 

13) รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของตน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท า
การ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

14) รายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นประจ าทุกปี  

15) จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจ าทุกปี 

16) ดูแลและก ากับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ 

บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการบริษัท 

1) ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

2) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 

3) รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามผลงานการบริหารงานของประธาน
บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

1) บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  
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2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการท้ังคณะ และมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน  

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
และความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกท้ังในคณะกรรมการบริษัทยังมีกรรมการ
ท่ีไม่ใช่กรรมการบริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  

4) โครงสร้างกรรมการ และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการ 

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการผลด าเนินงานและให้ความเห็นในเร่ืองเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน วิสัยทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบ โดย
ก าหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และก าหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่ใช่
ผู้บริหาร (NED Meeting) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี อีกท้ังก าหนดให้เลขานุการบริษัทจัดท าแผนประชุม
ประจ าปีล่วงหน้า น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  

การก าหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทน าเสนอร่างวาระการประชุมกับประธานกรรมการ 
ประธานบริหาร และตัวแทนกรรมการอิสระ พิจารณาเลือกวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อดูให้แน่ใจ
ว่าเรื่องท่ีส าคัญได้น าเข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเรื่องท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม เมื่อผ่านการกลั่นกรองวาระการประชุมจากประธานกรรมการ 
ประธานบริหารและกรรมการอิสระแล้วให้เลขานุการบริษัทน าส่งจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมและน าส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน   

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญ โดยส่งเสริมให้มี
การใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องท่ีน าสู่ท่ีประชุม รวมถึงการบริหาร
กิจการ อีกทั้งเชิญคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของกรรมการ  

ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด หาก
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม ท้ังนี้การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของท่ี
ประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองใด
ไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  
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5.3 คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท 

5.3.1 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมท้ังอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของ
รายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ท้ังนี้เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนท้ังหมดจะได้รับการสอบสวน
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการด าเนินการติดตามท่ีเหมาะสม  

7) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้  

7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการ
เกิดโอกาสทุจริต และคอร์รัปชั่น   

7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
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7.4)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

7.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 

7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ
บัตร (Charter) 

7.8) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถท่ีจะปรึกษาหารือท่ีปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  

10) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจ าทุกปี 

11) ข้อก าหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตาม
ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นๆ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

12) สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์แวดล้อมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ 

1) เป็นกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามนิยามคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินการของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ 

3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

4)  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องมี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบ
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ต้องมีความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อสามารถให้ค าแนะน า ตั้งค าถามและ
ประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

5) ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1)  กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่เกินวาระการเป็นกรรมการบริษัท  

2) กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควร   

 นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

2.1) ตาย 

2.2) ลาออก 

2.3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน 

2.4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบควร
แจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอื่นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลท่ีลาออก  

3) ในกรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ต้องอยู่รักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าท่ี 

4) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนกรรมการครบตามองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ  

การประชุมของคณะกรรมการ 

1) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงินและเรื่องอื่นเป็นประจ าทุกๆ ไตรมาส 
หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือพิจารณาเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน
อื่นๆ ได้ตามจะเห็นสมควร 
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2) ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และในการเรียกประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ส่งจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และน าส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม หากมีเหตุจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นหรือก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุม 

3) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี นักกฎหมายของ
บริษัท หรือนักกฎหมายภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องหรือเรื่อง
ท่ีเป็นประเด็นปัญหาทางกฎหมายตามท่ีเห็นสมควร  

4) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุม และรายงานการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

5) กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องท่ีพิจารณาใด ห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนน
เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ 

5.3.2 กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1) เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมต่อคณะกรรมการบริษัท 

2) พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล 
ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

3) สอบทานผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้
ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลท่ีประธานมอบ
หมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

4) ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้ม ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
บริษัท ในด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

5) ให้ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลท่ีประธาน
มอบหมาย เป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าปีของบริษัท 
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6) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของ
บริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

7) สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ 

8) พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือท าหน้าท่ีสนับสนุน ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ท่ีส าคัญในด้านบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม 

9) ภารกิจอื่นใดในด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย 

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ 

1) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ
ผู้บริหารอย่างน้อย 5 ท่าน 

2) ประธานคณะกรรมการ และกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ในกรณีท่ีกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกรรมการบริษัท จะมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งไม่เกินวาระการเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับกรรมการท่านอื่น ให้เป็นไปตามประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้อีก ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการก ากับดูแลกิจการ ท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีท่ีกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมลาออกก่อนครบก าหนดวาระ
การด ารงต าแหน่ง กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า
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อย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลท่ีลาออก 

ในกรณีท่ีกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะ ให้
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีพ้นจากต าแหน่งต้องอยู่รักษาการใน
ต าแหน่ง เพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่าคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมชุด
ใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมว่างลงเพราะเหตุอื่น 
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็น
กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีจ านวนกรรมการครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

การประชุมของคณะกรรมการ  

1) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมควรมีการประชุมเป็นประจ าทุกไตร
มาส และในการเรียกประชุม ให้ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม หรือเลขานุการคณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และน าส่ง
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเรียกประชุมโดยวิธีอื่น รวมท้ัง
ให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

2) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร 
พนักงานของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ท่ีเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร
ข้อมูลตามท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ าเป็น 

3) ในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมทุกครั้ง ต้องมี
กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังหมดจึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม 

4) การออกเสียงลงมติ กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีสิทธิออกเสียงท่าน
ละ 1 เสียง และถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีการลงมติมีเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
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5.3.3 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1) เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ี
สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ ธรรมาภิบาล และความเส่ียงท่ียอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกลั่นกรองให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเส่ียงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน  

2) ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายนอกและ
ภายในองค์กรท่ีอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ  

3) ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นของความเสี่ยงท่ี
ได้ระบุไว้ เพื่อน าไปจัดล าดับความเส่ียง และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมครอบคลุม
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 

4) พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย 

5) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้สามารถประเมินและติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับสภาวะการด าเนินธุรกิจ   

6) รายงานความเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็น
ประจ า  

7) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ท่ีปรึกษาจากภายนอก เพ่ือให้ค าแนะน าท่ีเป็นอิสระเกี่ยวกับ
กรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

8) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ แก่พนักงานให้รับทราบอย่าง
ท่ัวถึง 

10) น าเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส 
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11) สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

12) พิจารณาขอรับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

13) ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเส่ียง ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ 

2.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 5 ท่าน 

2.2 ประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเป็นกรรมการบริษัท จะมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกินวาระการเป็นกรรมการบริษัท ส าหรับ
กรรมการท่านอื่น ให้เป็นไปตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้อีก ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นสมควร  

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

 (1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณี ท่ีกรรมการบริหารความเสี่ ยงลาออกก่อนครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง 
กรรมการบริหารความเสี่ยงควรแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลท่ีลาออก 

หากกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีพ้น
จากต าแหน่งอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าท่ี  

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงภายใน 90 วัน 
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ านวนกรรมการครบตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ 
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การประชุมของคณะกรรมการ  

1) จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงานของ
บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ท่ีเห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น ส่งเอกสารข้อมูลตามท่ีเห็นว่า
เกี่ยวข้องหรือจ าเป็น และในการเรียกประชุม ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และ
น าส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมโดยวิธีอื่น รวมท้ังให้เลขานุการ
คณะกรรมการเป็น ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

2) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังหมดที่มีอยู่ใน
ต าแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

3) ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้
กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

4) กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องท่ีพิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ 

5) ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเส่ียง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้คะแนน
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีการลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิ
ออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด 

5.3.4 ฝ่ายบริหาร  

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1) ด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการก าหนด  

2) ด าเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติอย่าง
เคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด 

3) รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
อย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ 

4) ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่  และงบประมาณประจ าปี  ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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5) ด าเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้
เป็นแนวทางปฏิบัติ 

6) มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย 
เพื่อให้การก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและก ากับดูแลบริษัทย่อย 

7) งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
และในขณะท่ีบริษัทฯ มีการท าธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจา
โครงการใหม่ท่ีมีนัยส าคัญ เป็นต้น 

8) รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของตน
ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้ เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท าการ 
หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

9) จัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ าปีของฝ่ายบริหาร และผลการตรวจสอบตาม
มาตรการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามแนวทางการเข้าร่วมโครงการ แนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต: CAC) 

10) จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมท้ัง ข้อมูลส าคัญทางการค้า 

11) ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลท่ี 3 
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือขัดต่อจรรยาบรรณกรรมการและพนักงานซึ่งส่งผลต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ 

5.3.5  เลขานุการบริษัท 

คุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

1)  จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานประจ าปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น  

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 

3) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 

4) ประสานงานให้บุคคล/ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

5) ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด  

ท้ังนี้ เลขานุการบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างต่อเนื่อง 
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5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านของ
กรรมการ (Board Skill Matrix) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเอง (Board Self-Assessment) ท้ังแบบรายคณะและรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุด
ย่อยเป็นประจ าทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในประเมินการปฏิบัติงานในหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมท้ังพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น การปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีท่ีผ่านมา เพ่ือสามารถน ามาแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดย
มีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และตามท่ีกฎบัตรของ
คณะกรรมการได้ระบุไว้ 

5.5 ค่าตอบแทน 

 5.5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร) 
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของ
บริษัทฯ ความรับผิดชอบของกรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีมีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ และประสบการณ์ของ
กรรมการท่ีจะน าพาบริษัทฯ ให้ด าเนินงานตามเป้าหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเปิดเผย
ผลตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี 

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ีสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ท้ังในด้านหลักสูตรและกิจกรรม
สัมมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors 
Association)      

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
เพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม อีกท้ังในกรณีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีจัดส่งคู่มือบริษัท 
จดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
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 โดยกรรมการใหม่จะได้รับการแนะน าภาพรวมขององค์กร การด าเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ 
แผนกลยุทธ์แผนงานประจ า ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนบรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการคณะกรรมการน าเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของ
กรรมการใหม่ ท้ังนี้ บริษัทฯ ดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

5.7 การสรรหากรรมการ และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา  
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix ท่ีได้มีการ
ประเมิน ประกอบกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐานของความหลากหลาย 
(Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ท้ังนี้ จะน า
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดท าโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการ
พิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอิสระ ก่อนการเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีเข้าด ารงต าแหน่งแทน
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ/หรือกรรมการท่ีครบ
วาระจะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น 

  ส่วนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้
การคัดเลือกและประเมินทักษะและคุณสมบัติต่างๆ ส าหรับต าแหน่งงานส าคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า 
บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถในการสืบทอดต าแหน่งงานท่ีส าคัญขององค์กรต่อไป 

เกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ 

1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท
ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู ่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
มีองค์ประกอบตามท่ีก าหนด โดยจัดท าเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยท าให้การสรรหากรรมการมี
ความสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

2) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมท่ีจะกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
อาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงท่ีด ารงต าแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจ านวนบริษัทท่ี
กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควร
เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการท างานจะไม่ลดลง 
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3) พิจารณาวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีจะกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องนับจากวันท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นด ารงต าแหน่ง
ต่อไปควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าวด้วย 
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  จรรยาบรรณ 
จรรยาบรรณธุรกิจ 

1)  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสุดความสามารถ รวมท้ังด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรม
และเป็นไปตามข้อกฎหมาย ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

2) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่ าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3)  รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรท้ังในด้านบวกและลบด้วยเหตุผลสนับสนุน
อย่างเพียงพอ 

1)  ส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขท่ีเป็นธรรม 

2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นไปตามข้อกฎหมาย 
แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงท้ังในการ
โฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 

3)  รักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

4)  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว จัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้มีการสอบถามความพึง
พอใจของลูกค้า และสรุปข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์เข้าสู่การทบทวนระบบคุณภาพและการพัฒนาสินค้า
และบริการต่อไป 

5) พึงระวัง ป้องกัน และไม่กระท าการใดๆ อันถือได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น 

1)  ด าเนินการคัดเลือก ภายใต้หลักการของความเสมอภาคและการแข่งขันท่ีเป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย โดย
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าไว้ในระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าท่ีได้รับ
การคัดเลือกจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

2)  ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน
ท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย  

3. นโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 

1. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 

2. นโยบายในการปฏิบัตติ่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
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3)  ค านึงถึงการเคารพสิทธิในการท างานของคู่ค้าท่ีปฏิบัติต่อพนักงานของตนตามหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ 
การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้แรงงานบังคับ และการไม่ใช้แรงงานเด็ก ครอบคลุมถึงการดูแลสภาพการ
ท างานของลูกจ้าง ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   

4)  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ค าแนะน าแก่คู่ค้าท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจ า เพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน 

5)  ปฏิบัติตามสัญญา และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
ในส่วนของการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้ช าระเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างถูกต้องและครบถ้วนมาโดย
ตลอด ซึ่งรวมไปถึงการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมและสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือ
มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย 

6)  ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายเพื่อผลประโยชน์ใดๆ อันถือได้ว่าเป็นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 

7)  หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก/ รับ/ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเป็นการคอร์รัปชั่นและไม่สุจริตเกิดขึ้น พึง
เปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว 

8)  รายงานข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ าเสมอ 

1)  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

2)  ก าหนดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงานทุกระดับ จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีบริษัทฯ 
ก าหนด และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

3)  ปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ใช้
แรงงานเด็ก และการไม่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตลอดจนการส่งเสริมความเท่าเทียมทางทางเพศ  

4)  การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระท าด้ วยความสุจริตใจ 
และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และเป็นไปตามกฎระเบียบ
ของบริษัทฯ ซึ่งไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย รวมท้ังปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

5)  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และจัดให้
มีสวัสดิการท่ีเหมาะสมตามอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ โรงอาหาร และการเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ท่ีบริษัทฯ จัดหาให้ เป็นต้น 

6)  ก าหนดแผนการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะ (Competency) สูงขึ้น 

4. นโยบายและการปฏิบตัิต่อพนักงาน 
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1)  พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส และไม่กระท าการใดๆ อันสื่อได้ว่าเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

2)  เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานอื่น และพึงปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังฝ่ายจัดการ  

3)  ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระท าการใดๆ อัน
เป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา 

4)  พึงเป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม 

5)  ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของพนักงาน พึง
หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือเป็นปัญหาแก่
บริษัทฯ ในภายหลังได้ 

1)  ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดีในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ
ของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และละเว้นการกระท าใดๆ อันอาจสื่อได้
ถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2)  ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การ
จ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น 

3)  ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ตลอดจนต่อต้านการผูกขาด และ
การทุ่มตลาด 

4)  ไม่สนับสนุนการสมยอมเสนอราคา (ฮั้ว) การร่วมกันก าหนดราคาสินค้า การร่วมกันปั่นราคาในการ
ประมูล และการวางข้อก าหนด เพื่อบีบบังคับคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม 

5)  ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขัน และการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรม อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯต่อไป  

6) ใส่ใจต่อบริบททางสังคมท่ีอยู่แวดล้อมกิจการและไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม 
เช่น ภัยพิบัติ ความขาดแคลน และความยากจน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็น
ธรรม  

5. นโยบายในการปฏิบัตตินของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น 

6. นโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า 
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1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ตามท่ีได้ระบุรายละเอียดไว้ในระเบียบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน ISO 14001  

2)  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนานวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปสู่การเติบโตของบริษัทฯ 
อย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

3)  สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในทุกๆ ด้าน ท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจ การปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม ผ่านทางการท ากิจกรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้
จัดตั้งคณะท างาน เพื่อรายงานผลของการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมกับชุมชนแก่คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เป็นประจ า  

4)  ยึดมั่นการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนากระบวนการผลิต ภายใต้แนวปฏิบัติ 4 ส่วนคือ  

4.1) การป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะ: การวางแผน จัดการและควบคุมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมลภาวะ 
และ/หรือมลพิษ ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานท่ียอมรับได้ 

4.2) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource): การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการส่งเสริมกิจกรรมการน าของเสียและของเหลือกลับไปใช้ใหม่ 
หรือมีการชดเชยให้กับชุมชนและสังคม 

4.3) การลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน: การบริหารจัดการเพื่อลดภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจาก
ปฏิกิริยาเรือนกระจก ซึ่งภาคการผลิตได้ปล่อยก๊าซพิษต่างๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4.4) การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบูรณะท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ:  
การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการปกป้องสภาพทางธรรมชาติและความ
หลากหลายของระบบนิเวศ 

5)  รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นท่ีองค์กร
ตั้งอยู ่

6)  ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ชุมชนท่ีบริษัทฯ 
ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ท้ังท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน 

7)  เปิดกว้าง และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับร่วมมือ ร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
อย่างยั่งยืน 

7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
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8)  ฝึกอบรม/ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและ
ชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนัก และความเข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

9)  ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น และการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน 
(Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไว้ในคู่มือการบริหารกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ท้ังนี้ เพ่ือถือเป็น
หลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย 
ดังนี้ 

นิยาม 
 การทุจริต หรือคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าท่ี 
หรือการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การน าเสนอ การให้
ของขวัญหรือการให้ค ามั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้อง ท้ังท่ีเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ท่ีเป็นการขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดท่ีด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์อันมิควรได้ ท้ังต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง 
นักการเมือง หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนนโยบาย และ/หรือการกระท าอันมิควรหรือ
การกระท าใดท่ีขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

1. บททั่วไป 

บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระท าการอันใดท่ีเป็นการเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือเพ่ือ

8. นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น 
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ประโยชน์ของธุรกิจ ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ หรือผู้ให้ คอมมิชชั่นหรือสินบน ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน หรือไม่
เป็นตัวเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับงานหรือการสั่งซื้อของบริษัทฯ ภายใต้อ านาจหน้าท่ีของตน มีความผิดร้ายแรง
ท่ีมีโทษถึงถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย (ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือพนักงาน) โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้
พนักงานในฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายด าเนินงาน อาทิ แผนกจัดซื้อ แผนกการตลาด และแผนกบุคคล จัดท า
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ าทุกปี 

2. การประเมินความเสี่ยง 

2.1) บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและความเสี่ยงของ
บริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ี
อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ต่อไป  

2.2) บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยัง
พนักงาน คู่ค้า ตลอดจนบุคคลภายนอกถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

3. การช่วยเหลือทางการเมือง 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เนื่องจากบริษัทฯ มี
ความเป็นกลางทางการเมือง มีอิสระทางความคิด และการตัดสินใจโดยไม่อิงกับพรรคการเมืองใด ท้ังในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

3.1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสดงออกด้วยวิธีการใดๆ ท่ีท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่า 
บริษัทฯ เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนผู้มีอ านาจทางการเมือง พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ทางการเมือง หากฝ่าฝืนผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาตามบทลงโทษของบริษัทได้  

3.2) บริษัทฯ ให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองท่ีดี ตามรัฐธรรมนูญไม่
ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่พึงหลีกเลี่ยงการ
แสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ีท างาน 

4. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน 

4.1) แนวทางการบริจาคเพ่ือการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติในแต่ละ
ระดับชั้นตามอ านาจด าเนินการท่ีบริษัทฯ ก าหนด โดยรูปแบบการบริจาคอาจให้ในรูปแบบของ
เงินหรือสิ่งของอื่นใดท่ีไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การให้ทุนการศึกษา การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานโดยจ่าย
ค่าตอบแทน การบริจาคอุปกรณ์การศึกษา อาทิ เช่น หนังสือ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับ
โรงเรียน/วัด การบริจาคเงินหรือสิ่งของในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินถล่ม 
และ/หรือภาวะขาดแคลน เป็นต้น โดยการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุนดังกล่าว บริษัทฯ มิได้
กระท าเพื่อใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการคอร์รัปชั่น 
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4.2) บริษัทฯ ก าหนดให้มีการก ากับดูแลเรื่องการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน โดยก าหนดให้ต้องจัดท า
เป็นบันทึก ระบุชื่อหน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับเงินสนับสนุน วัตถุประสงค์ในการบริจาคหรือให้
เงินสนับสนุน พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติตามระดับชั้นในการอนุมัติ 

5. การจ่ายหรือรับเงินที่เกี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าเลี้ยงรับรอง 

5.1) บริษัทฯ ก าหนดให้สามารถจ่ายและรับและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองท่ีมีความชัดเจน และเข้าข่าย
ลักษณะเป็นการให้บริการลูกค้าโดยปกติของการประกอบธุรกิจ หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือ
ตามเทศกาลสากล โดยท่ีไม่ได้มีผลกระทบการด าเนินการของบริษัทฯ หรืออาจเป็นช่องทางท่ีเข้า
ข่ายความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น 

5.2) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถให้หรือรับของขวัญ ค่าบริการ
ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายเล้ียงรับรองแก่บุคคลหรือจากบุคคลใดๆ ได้ ท้ังนี้ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 

5.2.1) เป็นไปตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนด และไม่เป็นการขัดแย้งตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ประกาศ ก าหนด 

5.2.2) ไม่เป็นการกระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระท าท่ีไม่เหมาะสม หรือ
เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือ
ผลประโยชน์  

5.2.3) เป็นการให้ในนามของบริษัทฯ 

5.3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถ 

5.3.1)  รับของขวัญได้ตามมูลค่าท่ีกฎหมายก าหนด หรือในกรณีท่ีต้องรับของขวัญท่ีเกินมูลค่า
ดังกล่าว จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและ/หรือหน่วยงานรับทราบ เพื่อน าส่ง
ของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายบัญชี เพื่อท าการขึ้นทะเบียนและน าไปเป็นของรางวัลแก่
พนักงาน และ/หรือ บริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสมต่อไป  

5.3.2)  ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ (หมายรวมถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ และ/หรือ 
เจ้าหน้าท่ีขององค์กระหว่างประเทศตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต (ฉบับท่ี 3) ตามมูลค่าท่ีกฎหมายก าหนด เว้นแต่
กรณีท่ีให้แก่บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีรัฐให้ปฏิบัติตามอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ  

6. โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กร 

6.1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ขอบเขตแนวทางปฏิบัติ 
ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อก ากับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

6.2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ี และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชี ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ 

6.4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าท่ีพิจารณาทบทวน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดี 

6.5) คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล 
เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการการต่อต้านทุจริตการคอร์รัปชั่น รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระเบียบและ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของ
กฎหมาย  

6.6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ใน
นโยบายฉบับนี้ และในกรณีท่ีพบเห็นการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ต้องรีบรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี้ 

7. การฝ่าฝืนนโยบาย 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทาง
วินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

8. บริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ และฝ่ายสนับสนุนและการด าเนินงาน 

8.1) บริษัทฯ มีนโยบายในการแจ้งให้บริษัทย่อย และตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ตลอดจนผู้จัด
จ าหน่ายสินค้า/ ให้บริการ ทราบมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และน าไปปฏิบัติ 

8.2) บริษัทฯ มีนโยบาย อ านาจด าเนินการ และระเบียบปฏิบัติในการขาย/ส่งเสริมการตลาด และการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีเปน็ระบบและสามารถตรวจสอบได้ 

8.3) บริษัทฯ มีการด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 
มีบุคลากรท่ีมีทักษะเพียงพอ ตลอดจน จัดให้มีกระบวนการด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การ
สรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่งของ
พนักงาน ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบและคู่มือพนักงานของบริษัทฯ 
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9. การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น 

9.1) บริษัทฯ ให้ความมั่นใจกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจะไม่มีผู้ใดต้องถูกลดต าแหน่ง 
ลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธสินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะท าให้บริษัท
ฯ สูญเสียธุรกิจหรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่ โดยบริษัทฯ เชื่อว่านโยบายไม่ยอมรับการติด
สินบนและคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิงจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว  

9.2) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคามหรือหน่วงเหนี่ยว ให้แจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาทันที หรือผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

10. การฝึกอบรมและการสื่อสาร 

10.1) บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกระดับมีการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนวิธีการรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการ
คอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความส าคัญ  

10.2) บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายฉบับนี้จากประกาศของบริษัทฯ เพ่ือช่วยให้มั่นใจว่าทุกท่าน
ได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงนโยบายฉบับนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

10.3) บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือ
ก่อนการเข้ารับต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ  

11. การตั้งข้อสงสัย และช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

11.1) ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดมีข้อสงสัยว่าการกระท าใด อาจเข้าลักษณะเป็น
การคอร์รัปชั่นหรือในกรณีท่ีมีค าถามหรือไม่แน่ใจ ควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือแจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรียนตามช่องทางดังนี้ 

11.1.1) การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท 

11.1.2) ทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท 
          258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130  

11.1.3) ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com  

11.1.4) ผ่านทางเว็ปไซต์ : www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing  

11.2) บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารงานและก ากับการปฏิบัติงานภายใน ท้ังนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการ
ตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing Procedure) และได้รับความ

mailto:listen@ircthailand.com
http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing
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คุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อ านาจบังคับบัญชาในทางมิชอบหรือการกระท าท่ีไม่เป็น
ธรรม เพื่อตอบโต้การกระท าของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

12. การควบคุมภายในและการบันทึกข้อมูล  

12.1) บริษัทฯ ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าแนวทางของ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับการน าไปปฏิบัติ และเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยครอบคลุมท้ังทางด้านการเงิน และการด าเนินการของกระบวนการ
ทางบัญชีและการบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัทฯ ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือ  

12.2) บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมก่อนบันทึก
รายการเข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎระเบียบและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ สัญญาหรือข้อตกลง และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและ
นโยบายการบัญชีอย่างเหมาะสม  

12.3) การบันทึกค่าใช้จ่ายด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และต้องได้รับการอนุมัติตามระดับวงเงิน โดยผู้มีอ านาจอนุมัติท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานหรือค่าใช้จ่ายลงทุนนั้น  

12.4) รายงานทางการเงินจะต้องท าอย่างถูกต้อง เป็นจริง และเชื่อถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมูลท่ี
สาระส าคัญอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นกัน รวมท้ังรายการเชื่อมโยงและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

12.5) บริษัทฯ มีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเพียงพอและปลอดภัย เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบได้ทันที มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางบัญชี และมีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลส ารอง
อย่างปลอดภัย 

13. การติดตามและทบทวนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  

13.1) บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ 
ความเสี่ยง และกฎเกณฑ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึง
ความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบผลประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ี
ควรมีเพื่อลดความเสี่ยง 

13.2) ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ และรายงานประเด็นท่ีตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผลในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ท้ังนี้ จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
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เพื่อหาแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม และจะรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบต่อไป 

หลักการทั่วไป 

บริษัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในทันทีท่ีสามารถท าได้ 
โดยเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอ ในเวลาท่ีเหมาะสม ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีท่ีข้อมูล
ดังกล่าวเป็นข้อมูลภายใน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาท่ียังไม่สามารถเปิดเผยได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบในการก ากับ
ดูแลรักษาข้อมูลนั้นให้จ ากัดเฉพาะบุคคลท่ีจ าเป็นต้องรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวเท่านั้น 

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล 

1) การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ บริษัทจะท าการเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมท้ังด าเนินการให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ 
เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท อีกท้ังค านึง ถึง
ช่วงเวลาท่ีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย 

2) การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการ
ในอนาคตของบริษัท บริษัทจะท าการเปิดเผยด้วยความระมัดระวัง พร้อมท้ังอธิบายถึงเงื่อนไข หรือ
สมมติฐานท่ีใช้ประกอบการคาดการณ์นั้น 

3) การเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว บริษัทจะท าการเปิดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วน 
โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสน นอกจากนี้บริษัทได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยความชัดเจน สอดคล้อง และไม่
ท าให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว 

4) การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ข้อมูลส าคัญ บริษัทจะท าการเปิดเผยบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง และ
ไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นส าคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ 
หรือเปิดเผยในท านองท่ีอาจท าให้บุคคลอื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น หรือลดลง 

5) การเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจท าให้บริษัทได้รับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขัน บริษัทจะใช้ความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ ท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวกับต้นทุนในการประกอบธุรกิจ หรือส่วนแบ่งทางการตลาด 

การเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้
ลงทุนทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทฯก่อนท่ีจะเปิดเผยในสื่อช่องทางอื่นๆ 

9. นโยบายในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 
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การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ http://www.ircthailand.com อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ  

 

 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย โดยจะลงทุนในธุรกิจท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคง และผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไปลงทุนในกิจการอื่นมากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการบริษัทจะ
มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ
หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

10. นโยบายการลงทุนและการก ากับดูแลบริษัทยอ่ย 
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จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน 

 

1)  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตส านึกท่ีดีต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

2)  ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อการด าเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ 
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
นโยบายคุณภาพและนโยบายอื่นๆ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต 

3)  ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาตนเองสม่ าเสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4)  ยึดมั่นในจรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา  

5)  รักษาความซื่อสัตย์ต่อตนเองและรักษาเกียรติยศขององค์กร 

6)  ไม่ประกอบอาชีพ หรือ วิชาชีพ หรือ กระท าการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี กระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ และ/หรือชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ  

7)  หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินระยะยาวกับบุคคลในองค์กร และ/หรือคู่ค้าท่ีท าธุรกิจกับบริษัท
ฯ 

8)  ไม่รับสินบน ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบ และไม่กระท าการใดๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมถึงป้องกันการคอร์รัปชั่นมิให้เกิดขึ้น 

9)  ไม่กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทอื่นท่ีมีผลบั่นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือของผู้อื่น 

10) ยึดมั่นในการท างานร่วมกัน รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ   

 

1)  พึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการให้ข้อมูล
ควบคุม อันจะท าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ ตลอดจนการท าธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทฯ หรือการ
ท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าท่ี 

2) พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากท าให้พนักงานกระท าการหรือละเว้นการกระท าท่ี
ควรท าตามหน้าท่ี หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าท่ี ในกรณีท่ีพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการ

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 

1. การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 
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เป็นพนักงาน หรือก่อนท่ีบริษัทฯ จะเข้าไปท ากิจการ หรือไม่ว่าโดยทางใด พนักงานต้องรายงานมาท่ี
เลขานุการบริษัท  

3) กรรมการจะประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ มิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4) การเข้าท าธุรกิจส่วนตัวใดๆ ท่ีมีผลต่อการเกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  

5) ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปิดการกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรืออาจขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

6) พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ พึงรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับการ
ท างานในบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความโปร่งใสและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และเป็นไป
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
 

1)  พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เส่ือมเสีย สูญหาย และใช้
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มท่ี และไม่น าทรัพย์สินของบริษัทฯ 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่กระท าการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ท าธุรกิจ
แข่งขันกับบริษัทฯ และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2)  ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึงทรัพย์สินท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นความลับท่ีไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  

3)  พนักงานทุกคนจะไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีเป็นความลับอันได้ แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน แผนธุรกิจ ข้อมูลเพื่อใช้ทางการพัฒนา การผลิต การตลาด ฯลฯ โดยไม่ได้รับการอนุมัติตาม
อ านาจด าเนินการ 

 

1)  งดการให้ และ/หรือ รับสิ่งของอันมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท/คน/ครั้ง และ/หรือการเลี้ยงรับรองอันเกิน
ความเหมาะสมหรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในทางท่ีชอบธรรมของบริษัทฯ 

2)  การให้หรือรับของขวัญ อาจกระท าได้หากท าด้วยความโปร่งใส หรือท าในท่ีเปิดเผยหรือสามารถเปิดเผย
ได้ ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 

4. การให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง    
3 .การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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1)  พึงหลีกเล่ียงการใช้ข้อมูลภายใน เพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูล
ภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2)  หลีกเลี่ยงการน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องทางธุรกิจการค้า ความเสี่ยง และภาวการณ์แข่งขันของบริษัทฯ 
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธี และ/หรือช่องทางใดก็ตาม 

3)  ส าหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 4 รายถัดมา และผู้จัดการแผนกบัญชี ตามนิยามของคณะกรรมการ
ตลาดทุน ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ ท่ีรับผิดชอบ และ/หรือ ท่ีเข้าถึงข้อมูลภายในอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ พึงรายงานการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ มาท่ีเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันท าการ เพ่ือป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct)  

4)  ควรละเว้นการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน และ
ในขณะท่ีบริษัทฯ มี/ หรือก่อนการเปิดเผยการท าธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ 
หรือการเจรจาโครงการใหม่ท่ีมีนัยส าคัญ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีรับผิดชอบ/ สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในดังกล่าว ตลอดจนบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี รวมท้ัง
ผู้ร่วมงานท่ีมีส่วนในการท าหน้าท่ี ท้ังนี้ควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ก่อนท่ีจะซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ 

 
 
1) ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

และทันต่อเวลา ท้ังงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปี ซึ่งจัดท าตามาตรฐานบัญชีท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ 

2) จัดให้มีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ภายใต้
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ 

 

6. การควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 
 
3 .การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 

5. การซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน 
3 .การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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 บริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หากมีการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว บริษัท
ฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรของบริษัทฯ ตามความร้ายแรงแห่งกรณี  

7. ห้ามท าการทุจรติคอร์รัปชั่น (Corruption)  
 
3 .การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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   จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ ์

1)  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สจุริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานหลักการความเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 

2)  เปิดเผยข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามกฎเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

3)  เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและ
สอบถามข้อมูลได้ตามความเหมาะสม 

4)  ไม่รับนัดหรือตอบค าถามเกี่ยวกับผลประกอบการแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน เป็นเวลา
อย่างน้อย 14 วันก่อนเปิดเผยงบการเงิน หรือในขณะท่ีบริษัทฯ มีการท าธุรกรรมลับโดยพิจารณาตาม
กฎเกณฑ์และความเหมาะสม 

5)  ไม่ซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และ
ในขณะท่ีบริษัทฯ มีการท าธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่
ท่ีมีนัยส าคัญ เป็นต้น 
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การรายงานการละเมิดจรรยาบรรณ  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าท่ีต้องรายงานการปฏิบัติท่ีอาจขัดต่อจรรยาบรรณ ในกรณีท่ี
พบเห็นการกระท า ท่ีเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้วแต่กรณี  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้ท่ีรายงานเป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้อง
รับโทษใดๆ หากกระท าโดยเจตนาดี   

บทลงโทษ 

กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน จะถูก
พิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
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นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีมาโดยตลอด โดยได้ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และให้
ความส าคัญในเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงจัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท 
จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ตลอดจนรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง และระบบ
ควบคุมภายในท่ีบกพร่องของบริษัทฯ ท้ังนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่
มีหลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอ 

หมายเหตุ: ช่องทางดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ ท่านสามารถร้องเรียนไปยังฝ่ายการตลาด
ของบริษัทฯ ได้โดยตรง 

 

“บริษัท” บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

“คณะกรรมการบริษัท” คณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

“คณะกรรมการตรวจสอบ” คณะกรรมการตรวจสอบ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

“กรรมการ” กรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

“ผู้บริหาร” ผู้บริหารในระดับกรรมการบริหาร (E.D Level)  และระดับรอง
กรรมการบริหาร (D.E.D Level) ตามโครงสร้างบริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

“พนักงาน” พนักงาน และพนักงานสัญญาจ้างต่างๆ ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

“ผู้ร้องเรียน” บุคคลภายใน และ/หรือ ภายนอกบริษัท ท่ีแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน

มายังช่องทางท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

“ผู้รับเรื่องร้องเรียน” ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ เลขานุการบริษัท ตามช่องทางการรับ

เรื่องร้องเรียนท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

2. ค านิยาม 
 
3 .การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 

1. เจตนารมณ์  
 
3 .การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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“ผู้จัดการเร่ืองร้องเรียน” ผู้พิจารณาข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (Investigation Committee) เพื่อด าเนินการสอบสวน อันได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ , ประธานกรรมการ , 
ประธานบริหาร และ/หรือ ผู้บริหาร ตามแต่ละกรณีของผู้ถูกร้องเรียน 

“ผู้พิจารณาบทลงโทษ” ผู้พิจารณาผลการสอบสวน และพิจารณาบทลงโทษ ตามแต่ละกรณีของผู้
ถูกร้องเรียน 

“การประพฤติผิด” หมายถึง การกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของ
บริษัท รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 

1) “การทุจริต” หมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรอืผู้อื่น ซึ่งรวมการกระท าดังต่อไปนี้  

 การยักยอกทรัพย์ หมายถึง การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น 
หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน
หรือบุคคลท่ีสาม 

 การคอร์รัปชั่น หมายถึง การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือ
รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือ
หน่วยงานเหล่านั้นใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ กระท า หรือไม่กระท า 
เร่งรัด หรือประวิงการกระท าใดอันมิชอบ ด้วยอ านาจหน้าท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ เป็นกรณี ท่ีกฎหมาย จารีต และ
ขนบธรรมเนียมก าหนดให้ท าได้ 

 การฉ้อโกงหรือตกแต่งงบการเงิน หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วย
การแสดงข้อความเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และ
โดยการหลอกลวงดังกล่าวนั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์จากผู้ถูกหลอกลวงหรือ
บุคคลท่ีสาม หรือท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม ท า ถอน หรือ
ท าลายเอกสารสิทธิใดๆ 

2) การกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ 
รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
นอกเหนือจากการประพฤติผิดตามข้อ 1) 
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 หากพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่าฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ 
จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ตลอดจนรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในท่ี
บกพร่อง สามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรงดังนี้ 

1) การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท 

2) ทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท 
 258 ซอยรังสิตนครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 

3) ทาง Email: listen@ircthailand.com 

4) ทาง Website: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing 
 

4.1 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

  ภายหลังผู้รับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนด ต้องส่งเรื่อง
ร้องเรียนให้กับผู้จัดการเรื่องร้องเรียน ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่ได้รับเร่ืองร้องเรียน ตามแต่ละกรณีของ
ผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้ 

4.1.1 พนักงาน 

กรณีพนักงานเป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิด ให้ผู้บริหารเป็นผู้จัดการเรื่องร้องเรียนและผู้
พิจารณาบทลงโทษ โดยแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือ
ผู้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน 

4.1.2 ผู้บริหาร 

กรณีผู้บริหารเป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิด ให้ประธานกรรมการ ประธานบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้จัดการเรื่องร้องเรียน โดยหารือร่วมกันเพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (Investigation Committee) ท าหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม และ
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสรุปข้อร้องเรียน และบทลงโทษ 

  4.1.3 กรรมการ และ/หรือ บริษัท 

กรณีกรรมการ และ/หรือ บริษัทเป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิด ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดการเรื่องร้องเรียน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบหารือ

4. กระบวนการในการด าเนินการ 
 
3 .การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 

3. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
 
3 .การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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ร่วมกันเพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) ท าหน้าท่ีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสรุปข้อร้องเรียน และ
บทลงโทษ 

4.2 การรายงานสรุปผล  

4.2.1 ผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้จัดการเรื่องร้องเรียน มีหน้าท่ีรายงานสรุปผลเร่ืองร้องเรียนและบทลงโทษ 
ต่อผู้จัดการเรื่องร้องเรียน ตามแต่ละกรณีของผู้ถูกร้องเรียนในข้อ 4.1  

4.2.2 ผู้จัดการเรื่องร้องเรียนตามแต่ละกรณีในข้อ 4.1 มีหน้าท่ีแจ้งสรุปเรื่องร้องเรียนและบทลงโทษ
แก่ผู้ถูกร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และบุคคลอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 

4.2.3 กรณีพนักงานเป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ผู้จัดการเรื่องร้องเรียนรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนและ
บทลงโทษต่อประธานกรรมการและประธานบริหารด้วย 

4.2.4 ผู้รับเรื่องร้องเรียน มีหน้าท่ีรายงานสรุปเรื่องร้องและบทลงโทษแก่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน (ในกรณี
ท่ีมีการเปิดเผยตัวตน) 

 บริษัทฯ ค านึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ี
จะไม่เปิดเผยตัวตนได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ 
แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงภายหลัง
การสอบสวนให้ทราบได้  

 ท้ังนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียนและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง 
เว้นแต่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามระเบียบของบริษัทหรือข้อก าหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมูล
ดังกล่าวออกไปเปิดเผยบริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ท่ีฝ่า
ฝืน แล้วต่อกรณ ี

 กรณีท่ีผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะ
ได้รับความคุ้มครองท่ีเหมาะสมจากบริษัทฯ 

 

 

 

5. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
3 .การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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Note :  
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