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ประกาศ 
บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 
บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนหนึ่งในกลุมผูผลิตหลังคารายใหญของประเทศ และเปนบริษัทแรก

ในกลุมผูผลิตหลังคาท่ีเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยเจตนารมณที่จะเปนองคกรช้ันนํา ที่มีการดําเนิน

ธุรกิจดวยระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผูนําในการกํากับดูแลกิจการ ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ  

ที่ชวยปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนตางๆ ทําใหไดรับความเชื่อม่ันและไดรับการยอมรับจากผูมีสวนได

เสียทุกฝาย อันจะสงผลใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจใหสําเร็จอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ  และแนวทางในการ

ปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

(Good Corporate Governance Handbook) เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ไดยึดเปนแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินงาน โดยถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญของทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในคูมือฉบับนี้ โดย

คูมือฉบับนี้จะไดรับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงอยางเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ โดยในคร้ังนี้ไดมีการปรับปรุงการ

กํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงตามประกาศ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมทั้งการปรับปรุงวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม

องคกร โดยเพิ่มเปาหมายและกลยุทธใหครอบคลุมการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมของ

บริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 

เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาจากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตองทําความเขาใจ และยอมรับเปนหลัก

ปฏิบัติในการดําเนินงาน เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอย ตอไป  

         
              ในนามบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

            ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 
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วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร 

วิสัยทัศน “เปนทางเลือกที่ดีกวาดานวัสดุกอสรางและบริการ” 

พันธกิจ “เราอยูในธุรกิจของการผลิต การจัดจําหนาย รวมถึงการใหบริการเก่ียวกับ กระเบ้ืองหลังคา ผนัง และอุปกรณ

ประกอบ เราเช่ือวาการประกอบธุรกิจอยูอยางมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม จะเปนพื้นฐานตอบสนองความตองการและ

ความคาดหวังของลูกคา พนักงาน สังคม และผูถือหุนของเรา สูความสําเร็จตอพันธกิจของเรา” 

 สําหรับลูกคาของเรา เราจะสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและการออกแบบท่ีแตกตางอยางมีคุณคาในราคาท่ี

แขงขันได โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนใหบริการที่เปนเลิศกับลูกคา ดวยชองทางจัดจําหนาย

ที่แข็งแกรง และระบบการบริหารจัดการที่มีความสามารถของเรา 

 สําหรับพนักงานของเรา เราจะสรางและสงเสริมสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู และความเปนอยูที่ดีของพนักงาน 

รวมถึงครอบครัวของพนักงาน เพื่อใหพนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพ ไดอยางเต็มความสามารถ 

 สําหรับสังคมของเรา เราจะใหการสนับสนุนชวยเหลือสังคมที่เราอยูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนักวา สังคม

ของเราเปนกลไกสําคัญที่จะชวยสงเสริมผลักดันใหกิจการของบริษัทฯ คงอยูและเติบโตอยางย่ังยืน 

 สําหรับผูถือหุนของเรา เราจะสรางผลตอบแทนดานการเงินที่เติบโตอยางตอเนื่องและม่ันคง 

คานิยมองคกร “เราจะขยัน ต้ังใจทํางาน มุงม่ันสูความสําเร็จและความเปนเลิศ เพื่อรักษาสมดุลของผลประโยชนของผูมีสวน

ไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม ทํางานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และโปรงใส สงเสริมการเรียนรู แบงปน และ

พัฒนาอยางไมหยุดย้ังเพื่อความแตกตางที่ดีกวา รวมทั้งการดูแลเอาใจใสสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอม เพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน”  

โดยใชอักษรยอ  “D-BUILDS” มีคําจํากัดความวา “มุงมั่น โปรงใส ใฝพัฒนา รักษาส่ิงแวดลอม” ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

D – Diligence    :  มุงม่ันสูความสําเร็จและความเปนเลิศ ดวยความขยันและต้ังใจทํางาน            

B – Balance    :  ต้ังม่ันรักษาสมดุลของผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม  

U – Unity   :  เช่ือม่ันวาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะนําพาไปสูความสําเร็จ 

I – Integrity   :  ยึดม่ันความซ่ือสัตย สุจริตและโปรงใสจะนําพาสูความเปนเลิศ 

L – Learning   :  สงเสริมการเรียนรูและแบงปน เพื่อเปนคนเกงและเปนคนดีเปนที่ยอมรับของสังคม 

D – Differentiation :  พัฒนาอยางไมหยุดย้ังเพื่อความแตกตางที่ดีกวา 

S – Social Responsibility   :  ดูแลเอาใจใสสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน 
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เปาหมาย / กลยุทธ  
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร อยางนอยภายใน 5 ป เพื่อให ผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ มีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการในการปฏิบัติตาม

แผนงานใหเปนไปตามทิศทางและกลยุทธอยางสม่ําเสมอเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน จึงกําหนดเปาหมายและกลยุทธดังนี้ 

 กลยุทธดานการขาย มุงเนนใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดูแลและเอาใจใสลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหมอยางม่ันคง สรางสมดุลของผลประโยชนของรายไดที่เห็นชอบ

รวมกันอยางเปนธรรม รวมทั้งการพัฒนาลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขัน พรอมกับ

การสรางความเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืน 

 กลยุทธดานการผลิต มุงเนนใหมีการวางแผนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุน เปนไปตาม

แผนงานการขาย ใหการสนับสนุนการขาย โดยการพัฒนาสินคาใหมหรือปรับปรุงสินคาเดิมใหมีความหลากหลาย

ในเร่ืองของสีสัน ขนาด และรูปลักษณ เชน พัฒนาไมระแนง ไมร้ัว และไมพื้นใหเปนลายเส้ียนไมที่เสมือนไมจริง 

เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค และรักษาระดับตนทุนใหสามารถแขงขันได 

 กลยุทธดานทรัพยากรบุคคล  มุงสรางเสริมความพรอมของบุคลากรในองคกร ใหยึดม่ันความซ่ือสัตย สุจริต 

และโปรงใส  ดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเปนอยูอยางปลอดภัย โดยการพัฒนาความรูความสามารถทั้ง

ดานการผลิตและทักษะการขาย เพื่อใหมีความพรอมท่ีจะขับเคล่ือนองคกรไปสูความสําเร็จและความเปนเลิศ 

รองรับการเติบโตทั้งในประเทศและตางประเทศอยางย่ังยืน 
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หลักการในการจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ดวยความมุงม่ันที่จะเปนองคกรช้ันนําที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความนาเช่ือถือใหกับผูถือหุนและผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อ

เพิ่มมูลคาขององคกร และสงเสริมการเติบโตอยางย่ังยืน บริษัทฯ จึงใหความสําคัญตอหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึด

หลักการดําเนินธุรกิจดวยสํานึกรับผิดชอบ ความเทาเทียมและเปนธรรม ความโปรงใส และมีจรรยาบรรณ ในการดําเนินธุรกิจ 

รวมถึงการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม จึงไดจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อใชเปนหลักการปฏิบัติงานของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อยางเปนรูปธรรม  

 (1) วัตถุประสงค 

(1.1) สรางระบบบริหารจัดการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการแขงขัน 

ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น 

(1.2) สรางความเช่ือม่ันใหกับผูลงทุน ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียตอการดําเนินธุรกิจทุกฝาย ทั้งภายในประเทศและนอก

ประเทศ มีสวนในการเพิ่มมูลคาหุน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

(1.3) สรางเคร่ืองมือวัดผลการดําเนินงาน ที่สามารถตรวจสอบและปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

(1.4) สรางกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ตอผูมีสวนไดเสียและผูเก่ียวของทุกฝาย 

รวมทั้งการสรางภาระผูกพัน เพื่อใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขตที่กําหนดอยางชัดเจน 

(1.5) สรางกรอบการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ      

กับการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง         

แนวปฏิบัติที่ดีตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 

(1.6) สรางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชอยางคุมคา ประหยัด และคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึ้นทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม อยางเปนรูปธรรม  

(2)   การสื่อสารและเผยแพร 

โดยบริษัทฯ จะเผยแพรคูมือฉบับนี้บนเว็บไซต และอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก

ระดับของบริษัทฯ ไดนําไปเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน รวมทั้งเผยแพรใหผูมีสวนไดเสียทราบถึงแนวทางการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ตอไป   

 บนเว็บไซต (Website) ของบริษัทฯ : http://www.dbp.co.th/trade_information.htm  
หัวขอ “ขอมูลการลงทุน” 

 บนอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัทฯ : http://drt/ หัวขอ “คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี”  

 จัดทําแผนพับ (Brochure) อธิบายแนวปฏิบัติอยางยอ เพื่อแจกใหกับพนักงาน และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 
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(3) การติดตามและประเมินผล 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีตางๆ ของบริษัทฯ ถือเปนภาระหนาที่อยางหนึ่งที่

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองยึดเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน และตองไมละเลยการ

ปฏิบติัตามหลักการที่ปรากฏอยูในคูมือฉบับนี้   

บริษัทฯ กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติงานที่ขัด

หรือสงสัยจะขัดตอหลักการที่กําหนด ตอผูบังคับบัญชา โดยใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลและ

ใหคําแนะนําตอผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหปฏิบัติตามหลักการและจรรยาบรรณท่ีกําหนดอยางถูกตอง 

ในกรณีที่มีขอสงสัยในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือจรรยาบรรณใดๆ ในคูมือฉบับนี้ พนักงานของ

บริษัทฯ สามารถใชดุลยพินิจของตนเองกอนในเบื้องตน โดยการสอบถามตัวเองกอนวาส่ิงที่ทํานั้น 

 เปนส่ิงที่ถูกตองหรือไม 

 เปนที่ยอมรับและสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม 

 เปนการทําใหเกิดความเสียช่ือเสียงของบริษัทฯ หรือไม 

หรือสอบถามโดยตรงไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ หรือผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือเลขานุการบริษัทฯ ตามที่

อยูดังนี้ 

 โดยสงทางไปรษณียมาที่ :-   

เลขานุการบริษัทฯ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

69-70 หมู 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตําบลตล่ิงชัน 

อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 

 สงทาง E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 

โทรศัพท :   0-3622-4171-8 ตอ 193-194   โทรสาร : 0-3622-4192 

(4)   บทลงโทษ  

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีตางๆ ของบริษัทฯ ถือเปนภาระหนาที่อยางหนึ่งที่

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองยึดเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน และตองไมละเลยการ

ปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในคูมือฉบับนี้ หากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขางตน และกอใหเกิด

ความเสียหายกับบริษัทฯ ใหถือวามีความผิดตามขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทฯ การพิจารณาบทลงโทษ

บริษัทฯ จะพิจารณาดวยความยุติธรรม โดยคํานึงถึงความหนักเบาและลักษณะความผิดเปนสําคัญ ผูมีอํานาจลงโทษ

ใหเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด  
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Principles of Good Corporate Governance) โดย           

ยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เพื่อใหบริษัทฯ มีการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และโปรงใส สามารถตรวจสอบได เพิ่มความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุน และผูมีสวน

ไดเสียทุกฝาย ซึ่งเปนการเพ่ิมมูลคาองคกรและสงเสริมการเติบโตอยางย่ังยืน บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สรุปไดดังตอไปนี้ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ “การกํากับดูแลกิจการเปนความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในการ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต ดูแลผูถือหุนอยางเทาเทียมและเปนธรรม ปองกันการใช

ขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส มีจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยไมละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนกลางทางการเมือง และตอตานการทุจริต เพื่อการ

เติบโตอยางย่ังยืน” 

 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  แบงออกเปน 7 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1   สิทธิของผูถือหุน 

หมวดท่ี 2   การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

หมวดท่ี 3  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

หมวดท่ี 4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

หมวดท่ี 6  แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

หมวดท่ี 7  จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ     
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับผูถือหุน ซึ่งมีสิทธิในความเปนเจาของกิจการ โดยการควบคุมบริษัทฯ ผานการแตงต้ังกรรมการใน

การทําหนาที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ บริษัทฯ จะไมกระทําการใดๆ อันเปนการ

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกรายไดใชสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด  

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน 

(1) การดําเนินงานกอนการประชุมผูถือหุน 

(1.1) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน 

(1.2) บริษัทฯ จัดใหมีเว็บไซต เพื่อเสนอขอมูลที่สําคัญ ขาวสารตางๆ เชน รายงานงบการเงินประจําไตรมาส 

ประจําป แบบแสดงขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุม      

ผูถือหุนซึ่งมีขอมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ขอมูลประกอบการตัดสินใจแตละวาระ กฎเกณฑตางๆ 

ที่ใชในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอยางครบถวน ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่จัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบ

เอกสาร โดยเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ อยางนอย 30 วันกอนการประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดมี

เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ 

(1.3) บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุน โดยอํานวยความสะดวกสถานท่ีจัดประชุม ต้ังอยูใจกลางเมือง สะดวกตอ

การเดินทาง และจัดใหมีเวลาดําเนินการประชุมอยางเพียงพอ  

(1.4) บริษัทฯ ไดเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนในเร่ืองที่เห็นวาสําคัญและ

เสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหมเปนการลวงหนาอยางนอย 3 เดือน

กอนวันส้ินสุดรอบปบัญชี (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กําหนด

ไวอยางชัดเจน ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

(1.5) บริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนสงคําถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 3 สัปดาหกอน

วันประชุมผูถือหุน ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

(1.6) บริษัทฯ ไดสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงได และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

(2) การดําเนินงานในวันประชุมผูถือหุน 
(2.1) บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีมาใชในการลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อใหการประชุม

สามารถทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแตละวาระให   

ผูถือหุนทราบกอนเร่ิมการประชุมผูถือหุน 

(2.2) บริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร เขารวมประชุมผูถือหุน โดย 

ผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเร่ืองที่เก่ียวของได  

(2.3) บริษัทฯ สนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน รายการเกี่ยวโยง การทํารายการไดมา

หรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน เปนตน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง 
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(2.4) บริษัทฯ จัดใหมีผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน และเปดเผยไวในรายงานการประชุม   

ผูถือหุน 

(2.5) บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเลือกลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล และเปดโอกาสให    

ผูถือหุนไดซักถามเก่ียวกับวาระการประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสม  

(2.6) บริษัทฯ หลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ที่ไมไดกําหนดไวลวงหนาในการประชุมผูถือหุน เนื่องจากเปนการไมเปน

ธรรมตอผูถือหุนที่ไมไดเขาประชุม  

 
(3) การดําเนินงานหลังประชุมผูถือหุน 

(3.1)  บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล

คะแนนใหที่ประชุมทราบกอนการประชุม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความ

คิดเห็น และซักถามขอสงสัย ซึ่งบริษัทฯ ไดจดบันทึกประเด็นขอซักถาม หรือความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ

ของผูถือหุน และผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปน

อยางไร รวมทั้งบันทึกช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุมและที่ไมไดเขารวมประชุม ในรายงานการประชุมและ

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(3.2) บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงในวันทําการถัดไปจากวันประชุมผูถือหุน 

โดยแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(3.3) บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน (AGM Checklist) ซึ่งจัดทําโดย

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

(3.4) บริษัทฯ จัดใหมีกิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน (Plant Visit) อยางนอยปละคร้ัง เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนหรือ

นักวิเคราะหไดชมกิจการของบริษัทฯ 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม รวมทั้งไดมี

มาตรการปองกันไมใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือการใชขอมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่น

โดยมิชอบ 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

(1) การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน 

(1.1) บริษัทฯ ไดแจงกําหนดการประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ อยางนอย 30 วันกอนวันนัดประชุม  

ผูถือหุน 

(1.2) บริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการ

ประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ (โดยผูถือหุนมีคะแนน

เสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง) ความเห็นของคณะกรรมการ พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมแตละ

วาระ และแนบหนังสือมอบฉันทะท้ัง 3 แบบ ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 21 วัน (ตาม

หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี) พรอมทั้งโฆษณาคําบอกกลาวเชิญประชุมในหนังสือเชิญประชุมใน

หนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและศึกษา

ขอมูลสําหรับการเขารวมประชุมและการลงมติ 

(1.3) โดยหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนไดจัดทํา บริษัทฯ ไดจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพรผาน

ทางเว็บไซตของบริษัทฯ อยางนอย 30 วันกอนวันนัดประชุมผูถือหุน (ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี) 

(1.4) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเปนผูรับมอบ

ฉันทะใหเขารวมประชุมแทน ซึ่งบริษัทฯ ไดเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยการเสนอใหกรรมการอิสระเปน

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุน 

โดยจะระบุรายชื่อกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุม 

(2) การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 

(2.1) บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนใหชัดเจน

เปนการลวงหนาอยางนอย 3 เดือนกอนวันส้ินสุดรอบปบัญชี (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

ของทุกป) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไวอยางชัดเจน ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

(2.2) บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ พรอมขอมูล

ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือเปนการลวงหนา 

อยางนอย 3 เดือนกอนวันส้ินสุดรอบปบัญชี (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป) โดยมี
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วิธีการปฏิบัติที่กําหนดไวอยางชัดเจน ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนําเสนอคณะกรรมการ 

ก.ส.ต. เปนผูพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไว และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบเพื่อ

นําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาตอไป 

(2.3) บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการไมควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน 

โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ 

(2.4) บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

(3) การปองกันการใชขอมูลภายใน 

(3.1) บริษัทฯ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใชขอมูลภายใน โดยหามมิให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยตอ

ประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

ซึ่งรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย หากบริษัทฯ พบวาผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

กระทําผิดขอหามตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษตอผูกระทํา

ความผิด 

(3.2) บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมาย โดย

จัดสงใหแกเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเก็บรักษา และจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและ

ผูบริหาร ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกคร้ังที่มีการประชุม รวมทั้งใหมีการเปดเผยไวใน

รายงานประจําป 

(4) การมีสวนไดเสียของกรรมการ 

(4.1) บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระน้ัน และบันทึกไวใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

(4.2) บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญ ในลักษณะที่อาจทําใหกรรมการรายดังกลาวไม

สามารถใหความเห็นไดอยางอิสระ จะตองงดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน 

(4.3) บริษัทฯ เปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน ซึ่งไดกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาด และเปนไปตามปกติ

ธุรกิจการคา โดยเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 



  

คูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

   

  11 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของ ไมกระทําการ

ใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ในการ

สรางความม่ันคงอยางย่ังยืนของบริษัทฯ 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

(1) การกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 

(1.1) บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปนแนว

ปฏิบัติตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน ผูบริหาร และ

กรรมการของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ สังคม ชุมชนและ

ส่ิงแวดลอม รวมถึงนโยบายการไมละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเปนกลางทางการเมือง การส่ือสารทาง

การตลาด และการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน เปนตน 

(1.2) บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม นโยบายดานการรับผิดชอบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอม นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาว โดยกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีความม่ันใจในการดําเนินงานของ

บริษัทฯ  

(1.3) บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคล

ที่มีความเก่ียวของ ใหเปนไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2551 

(1.4) บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจายคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน                

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดที่ 6 (3) เร่ือง แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล) โดย

กําหนดใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน (KPI) เพื่อใชในการพิจารณาปรับขึ้นเงินดือนและการจายเงินรางวัลประจําป รวมทั้งมีการจัดต้ัง

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงาน เพื่อเปนการสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะจาย

สะสมเทากับที่พนักงานจาย ซึ่งมีอัตรา 3%, 5% และ 7% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจ

ของพนักงาน 

(1.5) บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยกําหนดแผนการอบรมประจําป 

(Training Roadmap) เปนการลวงหนาและเปดเผยตัวเลขจํานวนช่ัวโมงการฝกอบรมไวในรายงานดานความ

รับผิดชอบตอสังคมสูความย่ังยืนในรายงานประจําป รวมทั้งกําหนดใหการอบรมดานการกํากับดูแลกิจการ

เปนสวนหนึ่งของการปฐมนิเทศนพนักงานใหม 
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(2) การเปดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคมสูความย่ังยืน 

(2.1) บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (Corporate Social 

Responsibility Committee : CSR) เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ  แนวทางในการปฏิบัติเพื่อสะทอนถึง

แนวคิด CSR กับการดําเนินธุรกิจของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทุก

คนมีสวนรวมในการดําเนินงาน  

(2.2) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ 

(2.3) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรับของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 

(2.4) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 

(2.5) บริษัทฯ ไดจัดทํานโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมและปลูกฝง

ใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ  

(2.6) บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมสูความย่ังยืน (CSR) ไวในรายงานประจําป 
 

(3) การกําหนดนโยบายการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม รวมทั้งตระหนักวาการทุจริต จะสงผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดจัดทํา “นโยบายการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน” ของผูมีสวนไดเสีย 

เปนลายลักษณอักษร ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี  เพื่อใหมีกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดมาตรการหรือชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ ดังตอไปนี้ 

(3.1) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  

พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผาน

ผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังแจงเบาะแสหรือ         

ขอรองเรียนตางๆ ไปยังชองทางดังนี้  

(ก) แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการทําทุจริตคอรรัปช่ัน  

• แจงผานคณะกรรมการตรวจสอบ  แจงมาท่ี 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   

- เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 282 

- E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th 

(ข)  แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ 

• แจงผานคณะกรรมการจัดการ  แจงมาท่ี 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร   

- เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 206  

- E-Mail Address : asanee@dbp.co.th 

หรือ กรรมการผูจัดการ  

- เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 204 

- E-Mail Address : satid@dbp.co.th 
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(ค) แจงขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับขอมูลการลงทุน และอื่นๆ 

• แจงผานชองทางสํานักงานเลขานุการบริษัท  

เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 307  

E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 

(ง) กรณีที่พบประเด็นที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ อยางรายแรง ตองรายงานโดยเรงดวนมาท่ี
ประธานเจาหนาที่บริหาร  

(3.2) การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

(ก)  การลงทะเบียนและสงเร่ือง 

ใหผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ (3) สงขอมูลใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับ

ดูแล เพื่อลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียน และประสานงานตรวจสอบเร่ือง ดังนี้ 

(1) กรณีที่มีผลกระทบตอช่ือเสียงของบริษัทฯ อยางรายแรงใหดําเนินการโดยเรงดวน 

(2) กรณีอื่น ใหดําเนินการโดยเร็ว 

ลงบันทึกขอมูลจากผูรองเรียน ดังนี้ 

(1) ชื่อผูรองเรียน ยกเวนกรณีที่ไมไดระบุชื่อ 

(2) วันที่รองเรียน 

(3) ชื่อบุคคล หรือเหตุการณที่รองเรียน 

(4) ชื่อผูรับผิดชอบการตรวจสอบ 

(5) ขอมูลที่เก่ียวของอื่น ๆ 

 

(ข)  เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียนแลว ใหกําหนดช้ันความลับตามเนื้อหาของเรื่อง  

และดําเนินการดังนี้ 

(1) สงเร่ืองใหกรรมการผูจัดการขึ้นไปไดรับทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการหาขอเท็จจริง โดย

สามารถมอบหมายใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล หรือ ต้ังคณะทํางาน

สอบสวนขอเท็จจริงเปนกรณีพิเศษ ก็ได  

(2) กรณีรองเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ กรรมการผูจัดการ ให

สงเร่ืองใหคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาดําเนินการโดยตรง ในการรับเร่ือง สืบหา

ขอมูล และตรวจสอบขอเท็จจริง ตามที่ไดรับแจง เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ และให

รวมกันพิจารณา และกําหนดบทลงโทษตามท่ีเห็นสมควร 

(3) กรณีพบประเด็นที่ตองรายงานโดยเรงดวน ใหประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณาตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยเรงดวน 

 

(ค) การรวบรวมขอเท็จจริง 

(1) ผูที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบเร่ืองรองเรียน มีอํานาจในการหาขอเท็จจริง และใหขอแนะนํา

ผูที่เก่ียวของใหมีการประพฤติ หรือ ปฏิบัติงานที่หมาะสมตอไป หากตองมีการลงโทษทางวินัย

ควรปรึกษากับฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการลงโทษเปนไปตามระเบียบของบริษัทฯ   
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(2) กรณีผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบเร่ืองรองเรียนไมมีอํานาจเรียกพนักงานมาสอบถาม หรือ 

ลงโทษ ใหเสนอเร่ืองไปยังกรรมการผูจัดการขึ้นไป โดยสงขอเท็จจริง เพื่อใหพิจารณาส่ังการ

ลงโทษ ปรับเปล่ียนวิธีปฏิบัติ แลวแตกรณี 

(3) กรณีเปนเร่ืองรองเรียนจากผูไมระบุชื่อ และไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดเพียงพอ ใหผูที่

ไดรับมอบหมายในการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนสงรายงานผลการตรวจสอบขอมูล และ

ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนน้ันไปท่ีกรรมการผูจัดการขึ้นไป  เพื่อขอแนวทางการ

ดําเนินการท่ีเหมาะสม หากกรรมการผูจัดการขึ้นไปเห็นวาไมสามารถดําเนินการตามขอ

รองเรียนได ใหปดเร่ืองและสงสําเนาใหสํานักงานตรวจสอบภายในฯ ทราบเพื่อปดเร่ืองใน

ทะเบียน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบตอไป 

(4) หากตรวจสอบขอเท็จจริงแลว พบวาผูถูกรองเรียนไมมีความผิด หรือ เปนเร่ืองที่เกิดจากความ

เขาใจผิด หรือ ไดใหขอแนะนําแกผูถูกรองเรียน หรือ ผูที่เก่ียวของใหมีการประพฤติหรือปฏิบัติ

ที่เหมาะสมแลว และไดพิจารณาเห็นวาควรใหปดเร่ืองโดยไมมีการลงโทษใดๆ ใหเสนอเรื่อง

ดังกลาวตอกรรมการผูจัดการขึ้นไป เพื่อขออนุมัติปดเร่ือง และสําเนาเร่ืองใหสํานักงาน

ตรวจสอบภายในฯ ทราบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบตอไป 

(ง) การสอบสวนขอเท็จจริง 

กรณีที่ผูตรวจสอบ หรือ คณะทํางาน และฝายทรัพยากรบุคคลเห็นวา จะตองมีการลงโทษทางวินัย 

ใหฝายทรัพยากรบุคคล เสนอเร่ืองตอกรรมการผูจัดการขึ้นไปเพื่อนําขอเท็จจริงมาพิจารณาขออนุมัติ

ลงโทษทางวินัย และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่พบขอบกพรองในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน

เพิ่มขึ้นตอไป 

(3.3) การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง  

(ก) ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ (3.1) ขางตนไมตองเปดเผยช่ือแตอยางใด 

(ข) บริษัทฯ จะคุมครองไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริต รวมถึง

การท่ีพนักงานใหความรวมมือในการแจงเร่ือง การใหขอเท็จจริง และการรายงานการทุจริต แมวา

การกระทํานั้นจะทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยใหผูบังคับบัญชาทุกระดับส่ือสาร

ทําความเขาใจ กับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(ค) ผูรับขอรองเรียน และผูมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ตองเก็บขอมูลที่

เก่ียวของเปนความลับ จะเปดเผยเทาท่ีจําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู

รองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลท่ี

เก่ียวของ ไมวาจะเปนพนักงาน หรือบุคคลภายนอก 

(ง) หากการแจงเบาะแส ขอรองเรียน ใหถอยคํา หรือใหขอมูลใดๆ ที่พิสูจนไดวากระทําโดยเจตนาไม

สุจริต กรณีเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัย แตหากเปนบุคคลภายนอกที่ทําให

บริษัทฯ ไดรับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ดวย 
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(3.4)  มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย  

ในกรณีที่พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับ

ฟงขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหา

มาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยาง

เหมาะสมตามเหตุและผลของเร่ืองเปนกรณีๆ ไป  

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ ดูแลการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และท่ีมิใชขอมูลทางการเงินตางๆ ตาม

ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ อยางถูกตองครบถวน 

ทันเวลา โปรงใส ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเช่ือถือ 

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

(1) การเปดเผยขอมูล 
 

(1.1) บริษัทฯ มีนโยบายเร่ืองการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางถูกตอง ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการ

ตัดสินใจของนักลงทุน ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูใชขอมูลสามารถ

เขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(1.2) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยเปาหมายหรือกลยุทธของบริษัทฯ ไวในรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(1.3) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 

56-2) ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(1.4) บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ

รายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(1.5) บริษัทฯ กําหนดใหจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ  (Management Discussion and 

Analysis หรือ  MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินแตละไตรมาส และประจําปทั้งนี้เพื่อใหนักลงทุน

ไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไดดีย่ิงขึ้น 

นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

(1.6) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยคาสอบบัญชีและคาใชจายอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป (แบบ 56-1) และในรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(1.7) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยจํานวน

คร้ังของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมาและความเห็นจากการ

ทําหนาที่ รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพในรายงานประจําป 

(1.8) บริษัทฯ กําหนดใหเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่สะทอนถึง

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน  รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ทั้งนี้รวมถึง

คาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอย (ถามี) 



  

คูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

   

  16 

 

(1.9) ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) บริษัทฯ มีสํานักงานลงทุนสัมพันธ โดยมอบหมาย

ใหผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบในการส่ือสารใหขอมูลแกนักลงทุน นักวิเคราะห 

ผูถือหุน และผูที่สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-3622-4171 ถึง 8 หรือ E-Mail 

Address : Corpcenter@dbp.co.th 

 
(2) ขอมูลที่บริษัทฯ เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทฯ  

 

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก แบบ

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวนโหลดได บริษัทฯ 

กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ดังนี้ 

(2.1) วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ 

(2.2) เปาหมาย / กลยุทธของบริษัทฯ 

(2.3) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

(2.4) รายช่ือ ประวัติของคณะกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ โดยระบุตําแหนงของกรรมการแตละ

คณะ รวมทั้งระบุกรรมการอิสระของบริษัทฯ และวันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 

(2.5) งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท้ังฉบับปจจุบันและของปกอนหนา 

(2.6) โครงสรางการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม 

(2.7) โครงสรางองคกร   

(2.8) โครงสรางกลุมบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทรวมคา และ Special purpose enterprises / 

vehicles (SPEs/SPVs) 

(2.9) กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถือหุนต้ังแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง 

(2.10) การถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของกรรมการ  ผูถือหุนรายใหญ  ผูบริหารระดับสูง 

(2.11) หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน 

(2.12) ขอบังคับบริษัทฯ  หนังสือบริคณหสนธิ  และขอตกลงของกลุมผูถือหุน  (ถามี)  

(2.13) นโยบายตางๆ ไดแก นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  นโยบายดานบริหารความเส่ียง 

นโยบายการจายเงินปนผล เปนตน  

(2.14) กฎบัตรของคณะกรรมการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย ที่ระบุหนาที่ความรับผิดชอบ  คุณสมบัติ  

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ  รวมถึงเร่ืองที่ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เชน 

กฏบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนตน 
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(2.15) จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ สําหรับ กรรมการ ผูบริหาร และกรรมการของบริษัทฯ ใชเปนแนวทางใน

การดําเนินธุรกิจ 

(2.16) ขอมูลดานนักลงทุนสัมพันธ หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 

(2.17) ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นําเสนอตอนักวิเคราะห หรือส่ือตางๆ 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเปนหัวใจสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่มีความ

เช่ียวชาญ มีประสบการณ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอยางเต็มที่ในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน โดยกําหนดให

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบ ซึ่งบริษัทฯ ไดนําเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ 

(ก) องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) ประกอบดวย ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน ไดรับแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้

กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระ

จํานวนไมนอยกวา 1/3 ของจํานวนกรรมการท้ังคณะและตองไมนอยกวา 3 คน  

(2) ใหคณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการ   

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการ

บริษัทฯ ก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับบริษัทฯ ซึ่งประธานกรรมการบริษัทฯ เปน                

ผูมอบหมาย 

(3) กรรมการผูจัดการ ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตําแหนง ซึ่งตองไมเปนบุคคล

คนเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัทฯ 

(4) การแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ตองเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ และขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของจากท่ี

ประชุมผูถือหุน โดยจะตองผานการสรรหาและคัดเลือกจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่มีการกําหนดหลักเกณฑ

ในการสรรหาอยางชัดเจนและโปรงใส   

(5) ใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังบุคคลท่ีเหมาะสมเปนเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการ  

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะแตงต้ังผูชวยเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการ

รายงานตอผูถือหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ (ถามี) 
 



  

คูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

   

  18 

 

เลขานุการบริษัทฯ และผูชวยเลขานุการบริษัทฯ มีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทแตไมมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนแตอยางใดทั้งส้ินในทุกกรณี 

(ข) คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่มีความเช่ียวชาญ มี

ประสบการณ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน โดยมีคุณสมบัติที่สําคัญดังนี้  

(1) กรรมการบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจให

บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 

(2) กรรมการบริษัทฯ ตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

อุทิศเวลาและพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

และผูถือหุน 

(3)  กรรมการบริษัทฯ ตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณหลากหลายในสาขาวิชาชีพดานตางๆ  เชน ดาน

อุตสาหกรรม วิศวกรรม การบริหารจัดการ การขายและการตลาด การบัญชีและการเงิน กฎหมายและการ

กํากับดูแลกิจการ โดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยหนึ่งคนตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจของ

บริษัทฯ เพื่อเขาไปกํากับดูแลการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน 

(4) กรรมการบริษัทฯ ไมสามารถประกอบกิจการเขาเปนหุนสวน  หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ

อยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ  เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมี

มติแตงต้ัง  

(5) กรรมการบริษัทฯ ที่เปนกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระ

ตามที่บริษัทกําหนด และตามกฎหมายวาหลักทรัพยและตลาดแหงประเทศประกาศกําหนดในเร่ืองคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และ

ไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนั้นยังสามารถเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดย

ใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

(6) กรรมการบริษัทฯ ควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเร่ืองที่เก่ียวของตอ

การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทฯ อยูเสมอ 

(7) กรรมการบริษัทฯ จะเปนผูถือหุนของบริษทัฯ หรือไมก็ได 
 

(ค) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตและอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

นโยบาย ขอบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้ง

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
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และซ่ือสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ จึงไดกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําป ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารงาน

ของกรรมการ และผูบริหารใหปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุดกับบริษัทฯ และผูถือหุน โดยกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

(2) กําหนดใหมีการทบทวนและมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ อยางนอยภายใน 5 ป เพื่อให

ผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน  

(3) กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร มีการส่ือสารไป

ยังผูที่เก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งการมอบอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการชุดยอย 

กรรมการหรือผูบริหารคนหนึ่งหรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน

คณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ซ่ึงรวมถึง

การยกเลิกหรือเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ตามที่เห็นสมควร 

(4) กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

และแนวปฏิบัติที่ ดีของสํานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดต้ัง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และใหมีการจัดทํารายงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี อยางนอย    

ปละ 1 คร้ัง  

(5) กําหนดใหมีระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการติดตามในเรื่องตางๆ อยาง

สมํ่าเสมอ โดยสํานักงานตรวจสอบภายในและกํากับดูแลกิจการเปนผูรายงานผลการปฏิบัติงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

(6) กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย 

และรายงานผลการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส และใหมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการบริหารความเส่ียงอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง 

(7) กําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมใหเปนสวนหน่ึงของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ 

(Code of Conduct) เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญวา “สังคม” เปนกลไกสําคัญที่จะชวย

สงเสริมผลักดันใหกิจการของบริษัทฯ คงอยูและเติบโตอยางม่ันคงย่ังยืน และเปนที่ยอมรับจากผูที่เก่ียวของ

ทุกกลุม โดยใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ

สังคมตอคณะกรรมการบริษัทฯ และใหมีการจัดทํารายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางนอยปละ 1 

คร้ัง  
 

 สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อประโยชนสวนรวม 

โดยการคืนกําไรสวนหน่ึงใหแกกิจกรรมท่ีมีสวนสรางสรรคสังคมและส่ิงแวดลอม อยางสม่ําเสมอและ

ตอเนื่อง 

(8) กําหนดแนวทางในการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 

เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนดขั้นตอน
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การดําเนินงานและเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวนใน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(9) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเปนลาย

ลักษณอักษร เพื่อใหพนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ 

และตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียง

การทุจริตและการใชอํานาจท่ีไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทําผิดกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของ

บริษัทฯ 

(10) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดออกประกาศ “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษร เพื่อ

สงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของ

การทุจริตคอรรัปชั่น และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 255 เม่ือวันที่ 

29 กรกฎาคม 2556 และไดมีการปรับปรุงนโยบายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 274 วันที่ 

25 กุมภาพันธ 2558 ดังนี้ 1) นโยบายการเปนกลางทางการเมือง 2) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการรับ

ของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 3) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการใหของขวัญ คา

รับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 4) ระเบียบปฏิบัติเกียวกับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 5) 

ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการบริจาคเพื่อการกุศล 6) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการใหเงินสนับสนุน เปนตน 

(11) คณะกรรมการบริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกกรรมการทุกคน ในการเสนอวาระการประชุมเปนการลวงหนา

อยางนอย 10 วันทําการกอนการประชุม โดยวิธีสงวาระการประชุมไปท่ีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเปน

วาระการประชุมตอไป 

(12) คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยเฉพาะเร่ืองตามความจําเปน โดยผานการ

พิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. จํานวน 4 ชุด ดังนี้ 

(12.1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

(12.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) (Nomination and Remuneration 

Committee) 

(12.3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) 

(12.4) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)  

(13) คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผูจัดการเปนคนละบุคคล

กัน จึงกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

(ก) ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่กําหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการ

ของฝายบริหาร คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ แตตองไมมีสวนรวมและไมกาวกายในการ

บริหารงานปกติประจําวัน นอกจากน้ีประธานกรรมการบริษัทฯ ตองมีภาวะผูนําดูแลกรรมการมิ

ใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหาร โดยทําหนาที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุนอยางเปนธรรม สนับสนุนและผลักดันใหผูเขารวม

ประชุมใชสิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัดและมี

ประสิทธิภาพ 

(ข) กรรมการผูจัดการ มีหนาที่ในการบริหารงานประจํา ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย 

เปาหมายที่กําหนด ภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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(14) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ

ผูจัดการของบริษัทฯ อาจจะลดลงหากมีจํานวนบริษัทที่ไปดํารงตําแหนงมีมากเกินไป จึงกําหนดจํานวน

บริษัทที่กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จะไปดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของ

บริษัทฯ ทั้งนี้ไมรวมถึงบริษัทยอย บริษัทในเครือ หรือบริษัทรวมทุนของบริษัทฯ ไมควรเกิน 3 บริษัทจด

ทะเบียน 

(15) คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสมเปนเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะแตงต้ังผูชวยเลขานุการบริษัทฯ และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

จัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตาม

ระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. จัดทําและเก็บรักษา

เอกสาร ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานประจําปของ

บริษัทฯ รายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารรายงานตอบริษัทฯ และดําเนินการอื่นๆ ตามท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนตน 

(16) เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมกาบริษัทฯ บรรลุเปาหมาย จึงกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ มี

อํานาจอนุมัติดังตอไปนี้ 

(ก) อนุมัติทางดานการเงินในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการจัดการ ไดแก 
(1) การตัดบัญชีทรัพยสิน ที่เลิกใชงาน ชํารุด เสียหาย เส่ือมสภาพใชงานไมได เพื่อทําลายหรือ

จําหนายเปนเศษซากซึ่งผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

(2) การตัดบัญชีสตอคสินคา หรือปรับปรุงรายการท่ีเกิดจากการตรวจนับซึ่งผานการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบแลว 

(3) การตัดบัญชีหนี้สูญที่เกิดจากการคาปกติ และมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหน้ีตาม

สมควรแตไมไดรับการชําระหนี้ หากจะฟองลูกหนี้จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชําระ 

( ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 พ.ศ.2534 ) ซึ่งผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

(4) การเปดหรือปดบัญชีเงินฝากประจํา ออมทรัพย และกระแสรายวันกับสถาบันการเงิน รวมถึงการ

ไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงิน 

(5) การกูเงินระยะยาวหรือต๋ัวสัญญาใชเงินอายุสัญญามากกวา 1 ป 

(6) การทําสัญญาจางบริการตางๆ อายุสัญญามากกวา 1 ป 

(ข) การอนุมัติการกอต้ัง ควบรวม หรือยกเลิกบริษัทยอย บริษัทในเครือ หรือบริษัทรวมทุนของบริษัทฯ ให

เปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวของ 

(ค) การอนุมัติการจัดการลงทุนในสินทรัพยถาวร ไดแก โครงการติดต้ังสายการผลิตใหม หรือปรับปรุง
สายการผลิตเดิม ใหเปนไปตามขอกําหนด เก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวของ 

(ง) อํานาจอนุมัติอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ 
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(2)  คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เฉพาะเร่ืองตามความจําเปน โดยผานการพิจารณาสรรหา

จากคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งนี้เพื่อเปนผูดําเนินการในดานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย และแยกบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และฝายจัดการ โดยกําหนดระดับอํานาจอนุมัติทางการเงิน

อยางชัดเจน และมีองคประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑดั งตอไปนี้ 

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

(ก) องคประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวนอยางนอย 3 (สาม) คน มีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป และผานการสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต.เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการ

ดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่

กําหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผูถือหุนจะตองแตงต้ังกรรมการตรวจสอบคนใหมให

ครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 (สาม) เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องใน

การดําเนินงาน และตองมีองคประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ ตอไปนี้ 

(1) ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ใหเปนกรรมการตรวจสอบ 

       ในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการแตงต้ังนั้น บริษัทฯ จะตองเปดเผยรายช่ือและ

ประวัติ พรอมทั้งระบุวาผูที่ไดรับการแตงต้ังมีคุณสมบัติและความเปนอิสระ ซึ่งตองระบุไวในหนังสือเชิญประชุม

ที่เสนอแตงต้ังกรรมการตรวจสอบดังกลาวดวย 

(2) เปนกรรมการอิสระ โดยไมเปนกรรมการดังตอไปนี้                          

(2.1) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

(2.2) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 

(3) มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ             

(4) มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ตองมีกรรมการ

ตรวจสอบอยางนอยหน่ึงคนท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ

นาเช่ือถือของงบการเงินได  

(5)   กรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และควร

ไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเรื่องที่เก่ียวของตอการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นและเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของคณะกรรมการตรวจสอบอยูเสมอ 

(6)   ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงต้ัง

กรรมการตรวจสอบ 1 ทานใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ การคัดเลือกประธานกรรมการ

ตรวจสอบควรจะตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงคุณสมบัติที่สามารถเปนแกนนําได เนื่องจากประธานกรรมการ
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ตรวจสอบเปนบุคคลที่จะใหความม่ันใจในความมีประสิทธิผลโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีผล

ตอการวางแผนงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนผูนําในการประชุมใหเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง 

 (7)  คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูแตงต้ัง ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เปนเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเปน      

ผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

 (ข) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ ความรับผิดชอบ ที่สําคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมผูถือหุน หรือ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดังตอไปนี้  

(1) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึง

ความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 

รวมถึงประสบการณของพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมประชุม

กับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง  

(5) พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ

รายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(6.1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(6.2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

(6.3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(6.4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(6.5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(6.6) จํานวนการประชุมและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร 
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(6.8) รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนระยะๆ อยางนอย      

ไตรมาสละ 1 คร้ัง ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ตอบุคคลภายนอก  

 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทฯ แจงมติการเปล่ียนแปลงหนาที่และ

จัดทํารายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบที่ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดและนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 3 วันนับแตวันที่มีการ

เปล่ียนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรายงานผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

(9)   ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานตอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

(9.1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
(9.2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

(9.3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรค

หนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหน่ึงตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 

(10)  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเปาหมาย ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจ

ดังตอไปนี้  

(10.1) อํานาจในสวนที่เก่ียวของกับฝายจัดการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ ผูจัดการ/หัวหนาหนวยงานหรือพนักงานของ    

บริษัทฯ ที่เก่ียวของมารวมประชุม ชี้แจง ใหความเห็น หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเก่ียวของและจําเปนได         

ทุกประการ 

(10.2) อํานาจในสวนที่เก่ียวของกับผูตรวจสอบภายใน 

(ก) กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี คณะกรรมการ

บริษัทฯ และหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(ข) ใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดีความชอบหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายใน 
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(ค) ใหหลักประกันในความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน 

(ง) ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยูภายใตการกํากับและควบคุมโดยตรงของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองมีผูคอยดูแลและ

ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละปหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองทําแผนงานตรวจสอบวาจะ

ทําอะไรบาง แลวนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ สวนการออก

คําส่ังใหหนวยงานตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหนาที่ตามแผนงานตรวจสอบดังกลาว ตองอยูภายใต

การกํากับดูแลของฝายจัดการหรือกรรมการผูจัดการ เพราะการรายงานผลการตรวจสอบท่ีจําเปน

จะตองไดรับการแกไขทันที เพื่อที่ฝายจัดการหรือกรรมการผูจัดการจะไดออกคําส่ังแกไขไดทันกับ

เหตุการณ) 

(10.3) อํานาจในสวนที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีภายนอก 

(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภายนอก รวมทั้งใหความเห็นชอบในการ

แตงต้ัง ถอดถอน และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก 

(ข) เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีแกคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจําป 

เพื่อขอรับการแตงต้ังจากที่ประชุมใหญผูถือหุนและเปนผูสอบทานกับประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูสอบบัญชี 

(ค) กําหนดอัตราคาจางในงานบริการ และงานท่ีปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีภายนอกเปนผูใหบริการ 
(ง) เม่ือไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ 

ผูจัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานไดกระทําความผิด ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงาน ก. ล. ต. และผูสอบบัญชีภายนอกรับทราบภายใน 

30 (สามสิบ) วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีภายนอก 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมดําเนินการตามท่ีผูสอบบัญชีภายนอกแจงในวรรคกอน ให

ผูสอบบัญชีภายนอกแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ      

(10.4) อํานาจในสวนอื่น ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบผูที่เก่ียวของและเร่ืองที่เก่ียวของภายในขอบเขตอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการวาจางผูเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานมาใหคําปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและ

เหมาะสม ทั้งนี้ใหหนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ในสวนท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) 

(ก) องคประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการ ก.ส.ต. (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

อยางนอย 3 คน ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใหคณะกรรมการ ก.ส.ต. เปนผูพิจารณา

คัดเลือกและแตงต้ังกรรมการ ก.ส.ต. 1 คน ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ก.ส.ต. เม่ือคณะกรรมการ ก.ส.ต. มี

จํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนท่ีกําหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและแตงต้ังกรรมการ ก.ส.ต. 
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รายใหมใหครบถวนภายใน 3 เดือน เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในการดําเนินงาน และตองมีองคประกอบและ

คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และมีความเขาใจเก่ียวกับอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบใน

ฐานะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทั้งตองมีคุณธรรม ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล มีวุฒิภาวะและยึดม่ันในการ

ทํางานอยางมีระบบและหลักการ สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระไมอยูภายใตการครอบงําของ       

ผูหนึ่งผูใด 

(2) เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต. และควรไดรับการอบรม

และเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเร่ืองที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ      

ก.ส.ต. ใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ก.ส.ต 

(3) ตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระตาม

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. 

(4) คณะกรรมการ ก.ส.ต. เปนผูแตงต้ัง กรรมการผูจัดการ เปนเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยตําแหนง 

เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ก.ส.ต. 

ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

(ข) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีขอบเขตและอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะตอง

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซ่ือสัตยสุจริต ดังตอไปนี ้

(1) การพิจารณาสรรหากรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(1.1)   พิจารณากําหนดและทบทวนโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และ

ผูบริหารใหเหมาะสม สอดคลองกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

(1.2)    พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ

และผูบริหารต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป รวมท้ังคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการ สรรหา

ที่ไดกําหนดไว และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งอาจจะตองเสนอที่ประชุม    

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติถาเปนกรณีแตงต้ังกรรมการ โดยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1.2.1)    พิจารณารายช่ือกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและรายชื่อบุคคลท่ีไดรับการ

เสนอช่ือใหเขารับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ทั้งจากการเสนอของ

กรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ โดยเฉพาะผูถือหุนรายยอย (ถามี) 

(1.2.2)    พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะตองไมมี

คุณสมบัติและลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งขอกําหนดและแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน ก.ล.ต.  
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(1.2.3)    พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะตองมีความรู 

ทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ การอุทิศเวลา 

ความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความเปนธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา

หาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทํางานที่ดีและมีจริยธรรมที่ดีงาม  

(1.2.4)    พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะตองไมประกอบ

กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อ

ประโยชนสวนตนหรือผูอื่นก็ตาม  

(1.2.5)  การสรรหากรรมการ สามารถใชบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือใช

ฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม 

(1.3)   พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ และเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตําแหนงดังกลาววางลง  

(1.4)   พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงผูบริหารต้ังแตระดับผูชวย

กรรมการผูจัดการขึ้นไป และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่

ตําแหนงดังกลาววางลง 

(1.5)   พิจารณากําหนดแผนสืบทอดงานของกรรมการและกรรมการผูจัดการ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการ

พิจารณาผูสืบทอด และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(1.6)   ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหดําเนินการเก่ียวกับการสรรหากรรมการ

และผูบริหารของบริษัทฯ 

(2) การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(2.1) พิจารณากําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอยของบริษัทฯ อยางเปนธรรมและเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(2.1.1) พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

(2.1.2) พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการที่ไดรับ

มอบหมายหนาที่เพิ่มขึ้น ควรไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม เชน กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอย เปนตน 

(2.1.3) พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป   

(2.1.4) พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอย (Self Assessment of the Board of Directors’ Performance) ใน

แตละป รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผล

การประเมินการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป 



  

คูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

   

  28 

 

(2.1.5) พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนทุกประเภททุกป ทั้งจํานวนเงิน

และสัดสวนการจายผลตอบแทนใหมีความเหมาะสม ไดแก ผลตอบแทนประจําเดือน (เชน  

คาเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายป (เชน เงินบําเหน็จ) ที่จายใหกับคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ  แลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อเสนอ

ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

(2.2) พิจารณากําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ  

ดังตอไปนี้ 

(2.2.1) พิจารณากําหนดหลักเกณฑการวัดผลการดําเนินการของบริษัทฯ  หรือ  KPI  (Key 

Performance Indicators) เพื่อใชในการพิจารณาปรับขึ้นอัตราเงินเดือนและการจายเงิน

รางวัลประจําป (โบนัส)  ใหกับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจําป

และเปาหมายการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แลวเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

(2.2.2) พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดโครงสรางการจายเงินเดือน เงินรางวัล

ประจําป (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจําปของผูบริหารต้ังแตระดับผูชวย

กรรมการผูจัดการขึ้นไป แลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตอไป 

(2.2.3) พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือน ผลประโยชน และสวัสดิการอ่ืนๆ ของพนักงานของ

บริษัท ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงนิ ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

(2.3) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยให

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาเสนอเงื่อนไขตางๆ เพื่อจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่ให

เกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาวและสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง 

แตในขณะเดียวกันตองไมสูงเกินไปและเปนธรรมตอผูถือหุนดวย หากมีกรรมการหรือพนักงานรายใด

จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ของจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดท่ีจะจัดสรรคณะกรรมการ    

ก.ส.ต. จะตองพิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 

อยางไรก็ตาม ตองไมมีกรรมการ ก.ส.ต. ที่จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ดวย ถึงจะมีสิทธิ

ในการใหความเห็นชอบ 

(2.4) มีอํานาจเชิญผูบริหารของบริษัทฯ  และหรือผูที่เก่ียวของเขารวมประชุมหรือชี้แจงในเร่ืองตางๆ              

ที่เก่ียวของไดทุกกรณี 

(2.5) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก .ส.ต . อยางนอยปละ  1 คร้ัง  เสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ  และเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)และรายงาน

ประจําป  (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ  ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งนี้ตอง

ระบุจํานวนคร้ังในการประชุมและจํานวนคร้ังที่กรรมการ ก.ส.ต. แตละคนเขารวมประชุม 

(2.6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดมอบหมายใหดําเนินการอันเก่ียวกับการพิจารณา

ผลตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  
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(2.3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

(ก)  องคประกอบและคุณสมบัติ 

(1)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ ไมนอยกวา 3 คน และอยางนอย 1 คนตอง

เปนกรรมการอิสระ  

(2)  กรรมการกํากับดูแลกิจการตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑตอไปนี้  

(2.1) เปนผูมีความรู  ความสามารถและประสบการณ ตลอดจนมีความรูความเขาใจถึงหนาที่และความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการที่ดี   

(2.2) ตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

(2.3) ตองเปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและการยอมรับโดยทั่วไป 

(3)   คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คัดเลือกกรรมการในคณะท่ีเปนอิสระ 1 คนขึ้นดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการกํากับดูแลกิจการ และไมไดดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ 

(4) ใหหัวหนางานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการ  เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ตลอดจนเปน                  

ผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ (ถามี)  

(ข) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

(1)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีอํานาจหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะตอง

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซ่ือสัตยสุจริต ดังตอไปนี้  

(1.1) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการดานตางๆ ใหเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี และจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance 

Handbook) เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ไดยึดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 

โดยถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญของทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในคูมือ

ฉบับนี้  

(1.2) ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแกไขการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. 

(1.3) สนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายในองคกรใหเปนที่เขาใจของ

ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับและใหมีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 

(1.4) พิจารณาใหความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  และ

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ  (ถามี) รวมทั้งใหความเห็นชอบในผลการประเมินเพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป 

(1.5) จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อนําเสนอ

ตอคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดย



  

คูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

   

  30 

 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้จะตองระบุจํานวนคร้ังในการประชุมและจํานวนคร้ังที่

กรรมการกํากับดูแลกิจการแตละคนเขารวมประชุมดวย 

(1.6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายอันเก่ียวเนื่องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(2) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการอาจขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่นหรือแตงต้ังคณะทํางาน 

เม่ือเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม รวมทั้งใหการอบรมและเสริมสรางความรูในเร่ืองที่เก่ียวของตอการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการ

ดําเนินการทุกประการของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก 

(3)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะกําหนดนโยบายพรอมทั้งสนับสนุนใหมีการ

ประเมินระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการภายในองคกรเปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อใหทราบ

ปญหาอุปสรรคท่ีเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค แลวรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

ทราบและพิจารณาตอไป 

(2.4) คณะกรรมการจัดการ 

(ก) องคประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ประกอบดวยผูบริหารต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้น

ไปจํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผูจัดการ เปนประธาน

กรรมการจัดการโดยตําแหนง เม่ือคณะกรรมการจัดการ มีจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนท่ีกําหนดดังกลาว 

คณะกรรมการ ก.ส.ต. จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจัดการรายใหม และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงต้ัง

กรรมการจัดการรายใหมใหครบถวนภายใน 3 เดือน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน และตองมี

องคประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่ และความ

รับผิดชอบในฐานะกรรมการจัดการ รวมทั้งตองมีคุณธรรม ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล มีวุฒิภาวะและการ

แสดงความคิดเห็นที่แตกตาง ยึดม่ันในการทํางานอยางมีหลักการ 

(2) เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดการและควรไดรับการอบรม
และเสริมสรางความรูอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอในเร่ืองที่เก่ียวของตอการดําเนินงานของคณะกรรมการ

จัดการ เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นและควรไดเพิ่มพูนความรูเก่ียวกับการดําเนินงานของ  

บริษัทฯ อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการจัดการ 

(3) คณะกรรมการจัดการเปนผูแตงต้ัง กรรมการจัดการ 1 คนเปนเลขานุการคณะกรรมการจัดการ เพื่อใหมีหนาที่

ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ (ถามี) 
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(ข) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกําหนดใหมีการ

ประชุมสรุปผลงานทุกสัปดาห เพื่อการประเมินการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย แผนธุรกิจและ

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ

ซื่อสัตยสุจริต โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(2) พิจารณากล่ันกรองขอเสนอของฝายจัดการ ในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ คานิยมองคกร วัตถุประสงค 

นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจําป เปาหมายคะแนน KPI  (Key Performance Indicator) และการ

ประเมินผลสําเร็จของบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ก.ส.ต. และเสนอตอคณะกรรมการ  

บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติตอไป 

(3) ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายและเปาหมาย            

ที่กําหนด 

(4) พิจารณากําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การ

กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน เงินรางวัล การเลิกจาง ต้ังแตระดับพนักงานจนถึงผูบริหารระดับผูจัดการฝาย 

(5) พิจารณากําหนดเปาหมายการขายและกําไร การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป เพื่อ
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

(6) มีอํานาจแตงต้ังคณะทํางาน เพื่อดําเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และการกําหนดอํานาจ หนาที่ และ

ความรับผิดชอบของคณะทํางาน รวมถึงกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางาน ที่แตงต้ังบรรลุตาม

นโยบายและเปาหมาย รวมทั้งมีอํานาจในการมอบอํานาจใหผูบริหารคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด

ปฏิบัติการ อยางหนึ่งอยางใด ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการจัดการ 

ซึ่งรวมถึงการยกเลิกหรือ เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ตามที่

เห็นสมควร 

(7) มีอํานาจอนุมัติทางการเงิน ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอํานาจในการอนุมัติที่ไดรับอนุมัติจาก            

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

(8) รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนและประจําป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

(9) ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการจัดการตามเปาคะแนน (KPI) รายบุคคลตามที่ไดรับอนุมัติ แลว

เสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาอนุมัติตอไป 

(10) สามารถขอรับคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสม หากไมมีความชํานาญในเร่ืองดังกลาวโดย

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหดําเนินการเปนคราวๆ ไป 

(12) คณะกรรมการจัดการ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนผูแตงต้ังและกําหนดขอบเขตอํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่สําคัญตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เชน 

(12.1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee : RMC)  
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(12.2) คณะกรรมการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ( CSR) 

(12.3) คณะกรรมการปองกันและตอตานการทุจริต (PAC)  

(12.4) คณะกรรมการชุดอื่นๆ จัดต้ังเปนคร้ังๆ ไปตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 

(ค) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ  

(1) กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ คานิยมองคกร วัตถุประสงค นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจําป เปาหมายคะแนน 

KPI (Key Performance Indicator)  

(2) ประเมินผลสําเร็จของบริษัทฯ เสนอความเห็นตอคณะกรรมการจัดการและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติตอไป 

(3) บริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมายท่ีกําหนด และงบประมาณประจําป

ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือจากคณะกรรมการจัดการ 

(4) บริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมายท่ีกําหนด และงบประมาณประจําป

ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือจากคณะกรรมการจัดการ 

(5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเส่ียงจากปจจัยตางๆ ทั้ง

จากภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่จะทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไมบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณา

ตอไป 

(6) กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดตางๆ ของบริษัทฯ และตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สํานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(7) มีอํานาจแตงต้ังและบริหารงานคณะทํางานชุดตางๆ เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี 

และมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการ

มอบอํานาจดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ และ/หรือใหเปนไป

ตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการจัดการไดกําหนดไว 

(8) มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน ฝาย หรือแผนก 

การพนจากการเปนพนักงานหรือการปลดออก  

(9) มีอํานาจในการกําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เก่ียวกับพนักงานของบริษัทฯ 

ต้ังแตตําแหนงผูจัดการฝายลงไป ทั้งนี้การปรับขึ้นคาจางและการจายโบนัสประจําปตองเปนไปตามผลการ

ปฎิบัติงานในแตละป และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. และคณะกรรมการบริษัทฯ   

(10) มีอํานาจในการออกกฎระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ ประกาศตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและ

ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัย การทํางานภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

(11) มีอํานาจตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอํานาจอนุมัติที่ไดอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อใหฝายจัดการไดมีอํานาจในการบริหารกิจการประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดวงเงินอนุมัติ

ตามตําแหนง ดังนี้ ผูจัดการฝาย ผูชวยกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ กรรมการผูจัดการ และ
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คณะกรรมการจัดการ รวมทั้งเร่ืองที่ตองเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาอนุมัติ สรุปสาระสําคัญได

กําหนดอํานาจอนุมัติในเร่ืองตางๆ ดังนี้  

(ก) การบัญชี การภาษีอากร กําหนดผูมีอํานาจลงนามในแตละเร่ือง 

(ข) การอนุมัติส่ังซื้อ ส่ังจาง และส่ังซอม กําหนดวงเงินอนุมัติตามตําแหนง  

(ค) การอนุมัติทางการเงนิ การส่ังจายเงินหรือส่ังจายเช็ค กําหนดวงเงินอนุมัติตามตําแหนง  

(ง) การกูยืมเงินระยะส้ันไมเกิน 1 ป กําหนดวงเงินอนุมัติตามตําแหนง สูงสุดไมเกิน 100 ลานบาท   

(จ) การกูยืมเงินระยะยาว ตองนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ 

(ฉ) การปรับปรุงสตอคสินคา การตัดบัญชีทรัพยสิน การจําหนายเศษวัสดุ และการตัดหนี้สูญ ตอง

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ 

(ช) รายการอื่นๆ ไดแก การปฏิบัติงานและอํานาจในการอนุมัติที่ไมอยูในเงื่อนไขที่กลาวขางตน ตอง

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ 
 

(12) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการจัดการเปน

คราวๆ  
 

ทั้งนี้การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย กรรมการ

หรือผูบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนน้ัน จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวง  ที่ทําใหผูรับมอบ

อํานาจหรือผูรับมอบอํานาจชวง สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย  หรืออาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่นิยามไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

และแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงาน ก .ล .ต   .ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของ

บริษัทฯ) กับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนด

ขอบเขต การมอบอํานาจที่ชัดเจน 

(2.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  

นโยบายการบริหารความเส่ียง “บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการปองกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กํากับดูแล 

แกไข ประเมินและติดตามผลการจัดการกับความเส่ียงที่ไมสามารถยอมรับได เพื่อสรางความม่ันใจวาบริษัทฯ มีกรอบ

การบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ” 

(ก) องคประกอบและคุณสมบัต ิ

คณะกรรมการจัดการ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(Risk Management Committee) ซึ่งประกอบดวย กรรมการบริหารหรือผูบริหารระดับสูงอยางนอย 1 คน และ

ผูบริหารระดับผูจัดการสวนขึ้นไปจากหลายหนวยงานอยางนอย 10 คน และคัดเลือกกรรมการจากกรรมการบริหาร

หรือผูบริหารระดับสูง 1 คน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

(1) เปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่ และความ

รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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(2) กรรมการบริหารความเส่ียงตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงและควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเร่ืองที่เก่ียวของตอการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรไดเพิ่มพูน

ความรูเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่องเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

(3) ใหคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแตงต้ังกรรมการบริหารความเส่ียง  1 คนเปนเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทฯ               

(ข) บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ  
(1) กําหนดนโยบายและแผนงานดานการบริหารความเส่ียง เพื่อใหครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมดที่อาจจะเกิด

ขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ และนําเสนอตอคณะกรรมการจัดการใหความเห็นชอบกอนนําสูการปฏิบัติ 

(2) นํานโยบายและแผนงานดานการบริหารความเส่ียงไปสูการปฏิบัติ สรางระเบียบปฏิบัติในการประเมินและ

วิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีจะนําไปสูความเส่ียง และกําหนดแนวทางในการแกไข ตามปจจัยเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 

ไดแก  

 Red Risk : ปจจัยเส่ียงที่ตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน จะตองมีแนวทางแกไขเพื่อลดความเส่ียง  

 Yellow Risk : ปจจัยที่ตองเฝาระวังซึ่งอาจจะเปนปจจัยเส่ียง จะตองมีแนวทางปองกันไมใหเกิด

ความเส่ียง  

 Green Risk : ปจจัยที่ยังไมถือเปนความเส่ียง  
 

(3) ติดตามผลการจัดการกับความเส่ียงท่ีไมสามารถยอมรับได วามีแนวทางแกไขและปองกันความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงเสนอตอคณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป 

(4) สอบทานนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดต้ังเพื่อการประเมิน การบริหารและการควบคุมความเส่ียง รวมทั้ง

กระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสรางความม่ันใจวาบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเส่ียงที่

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

(5) กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกรอบแหงการบริหารความเส่ียงและสอบทานการเปดเผยขอมูลความเส่ียง
ตอหนวยงานกํากับดูแล และสาธารณะ 

(6) จัดทํารายงานที่ เ ก่ียวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

(7) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และขอเสนอแนะอยางเหมาะสม 

เสนอตอคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปดเผยไวในแบบ

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งนี้ตองระบุจํานวนครั้งในการประชุมและจํานวน

คร้ังที่กรรมการบริหารความเส่ียงแตละคนเขารวมประชุม 
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(8) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ในหมวดท่ีเก่ียวของกับดานการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการจัดการ 

และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย 

(2.6) คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR)  

(ก) องคประกอบและคุณสมบัติ 
คณะกรรมการจัดการ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม(Corporate Social Responsibility Committee : CSR) ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริหารหรือ

ผูบริหารระดับสูงอยางนอย 1 คน และผูบริหารระดับผูจัดการสวนขึ้นไปจากหลายหนวยงานอยางนอย 5 คนและ

คัดเลือกกรรมการบริหารหรือผูบริหารระดับสูง 1 คน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ CSR โดยมีคุณสมบัติ ดังนี ้

(1) เปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่ และความ

รับผิดชอบในฐานะกรรมการ CSR 

(2) กรรมการ CSR ตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ CSR และควรไดรับ

การอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอในเร่ืองที่เก่ียวของตอการดําเนินงานของ

คณะกรรมการ CSR เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรไดเพิ่มพูนความรูเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการ CSR 

(3) ใหคณะกรรมการ CSR แตงต้ังกรรมการ CSR 1 คนเปนเลขานุการคณะกรรมการ CSR เพื่อใหมีหนาที่ในการจัด

เตรียมการประชุมคณะกรรมการ CSR ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการจัดการ 

และคณะกรรมการบริษัทฯ                     
 

(ข) บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ  

(1) จัดทํานโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการจัดการและ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา  

(2) จัดทําแผนงาน และงบประมาณ ในการดําเนินการในแตละป 

(3) ดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ อาจกําหนดบุคคล หนวยงาน  แตงต้ัง

คณะกรรมการชุดยอย หรือใชผูเช่ียวชาญจากภายนอก ในการดําเนินการแตละเร่ืองก็ได 

(4) ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดําเนินการ 
(5) จัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) สูความย่ังยืน อยางนอยปละ 1 คร้ัง เสนอตอ

คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ และเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 

56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการ CSR 

ทั้งนี้ตองระบุจํานวนคร้ังในการประชุมและจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุม 
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม 
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(2.7) คณะกรรมการปองกันและตอตานการทุจริต (PAC)  

(ก) องคประกอบและคุณสมบัต ิ

คณะกรรมการปองกันและตอตานการทุจริต (Prevention and Anti-Corruption Committee (PAC) ประกอบดวย

คณะกรรมการ 2 สวน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหารปองกันและตอตานการทุจริต (Steering Committee) ประกอบดวยผูบริหารต้ังแต

ระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปจํานวนอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการผูจัดการเปนประธาน

กรรมการบริหารปองกันและตอตานการทุจริตโดยตําแหนง เพื่อเขามากําหนดนโยบายเก่ียวกับการตอตานการ

ทุจริต สนับสนุน ใหคําปรึกษา และแกไขปญหาของคณะกรรมการปฏิบัติงานปองกันและตอตานทุจริต เพื่อให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 
 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1.1) กําหนดนโยบายและมาตรการของบริษัทฯ เก่ียวกับตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

(1.2) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติงานปองกันและตอตานการทุจริต เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(1.3) ใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปฏิบัติงานปองกันและตอตานการทุจริตและ
คณะทํางานทุกฝาย 

(1.4) พิจารณาอนุมัติส่ังการ หรือ ตัดสินใจในประเด็นการทุจริตที่ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการปองกัน

และตอตานการทุจริตไมมีอํานาจ หรือ ไมสามารถหาขอสรุป 

(2) คณะกรรมการปฏิบัติงานปองกันและตอตานทุจริต  ประกอบดวย ผูบริหารของบริษัทฯ ต้ังแตระดับ

ผูจัดการสวนขึ้นไป รวมผูจัดการสวนสํานักงานกฎหมายจํานวนอยางนอย 9 คน เพื่อเขามาจัดทําคูมือ แนว

ทางการปฏิบัติงานท่ีดี  ระเบียบคําส่ังที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริต ประเมินความเส่ียงดานการทุจริต

ของบริษัทฯ จัดการอบรมพัฒนาผูบริหารและพนักงานใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองของการตอตานการ

ทุจริต รวมทั้งส่ือสาร ประชาสัมพันธ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด 
 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(2.1) จัดทําคูมือ  แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  ระเบียบคําส่ังที่เก่ียวของกับการปองกันและตอตานการทุจริต 

และอํานาจอนุมัติทางการเงินเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและคําส่ังดังกลาว รวมถึงบทลงโทษหาก

พนักงานหรือผูบริหารไมปฏิบัติตาม 

(2.2) จัดใหมีการประเมินและทบทวนความเส่ียงดานการทุจริตของแตละหนวยงานเปนประจําทุกปอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง และจัดทํามาตรการปองกันความเส่ียง 

(2.3) จัดทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริต เพื่อใหไดรับประกาศนียบัตรการรับรอง

เปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และทบทวนตามกําหนดเวลา 

(2.4) จัดการอบรมพัฒนาพนักงานและผูบริหารใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองของการตอตานการทุจริต 
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(2.5) ทบทวนแผนงาน นโยบาย การประเมินความเส่ียง และมาตรการตางๆ ดานการทุจริตทุกปเพื่อใหมีการ

ติดตาม สะทอนการปฏิบัติงานอยางโปรงใส มีแนวทางปฏิบัติงานที่ดี และเตรียมความพรอมสําหรับ

การตรวจสอบ 

(2.6) จัดใหมีการส่ือสาร  ประชาสัมพันธ และติดตามใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นที่บริษัทฯ กําหนด 
 

(3) ภาวะผูนําและความเปนอิสระของคณะกรรมการ 

(3.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ

ตามนโยบาย และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของบริษัทฯ และผูมีสวน

ไดเสียทุกฝาย 

(3.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใตการนําของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดําเนินงานของผูบริหารได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธาน

กรรมการ และกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน 

(3.3) คณะกรรมการบริษัทฯ ตองประกอบดวย กรรมการอิสระจากภายนอกซ่ึงเปนผูมีความรูความสามารถ โดย

กรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได

อยางเปนอิสระ รักษาประโยชนของผูที่เก่ียวของและเขาประชุมโดยสม่ําเสมอ พรอมทั้งจัดทํารายงานรับรอง

ความเปนอิสระของตนเม่ือไดรับการแตงต้ัง เพื่อเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

(3.4) กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชนของ  

ผูถือหุนทุกรายไดอยางเทาเทียมกันและดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับ

ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือบริษัทอื่นซ่ึงมีผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังตอง

สามารถใหความคิดเห็นในการประชุมไดอยางเปนอิสระ 

(4) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(4.1) ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม          

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ ดวย 

(4.2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือผูถือหุนรายใหญ 

หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอน

ไดรับการแตงต้ัง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา

ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

(4.3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา 

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษัทยอย 
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(4.4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไม

เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง

การเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่น

ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละ 3 ของ

สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา 

ทั้งนี้การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท           

จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่

เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(4.5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

(4.6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ          

ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับ

การแตงต้ัง 

(4.7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(4.8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนหมวดที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา

รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบ

กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(4.9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม (4.1) ถึง (4.9) แลว กรรมการอิสระอาจ

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจใน

รูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได  
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ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ

หรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามวรรคหน่ึง (4.4) หรือ (4.6) ใหบริษัทฯ ไดรับการผอนผันขอ

หามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็ตอเม่ือบริษัทฯ ได

จัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววาการแตงต้ังบุคคล

ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูล

ตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระดวย 

 ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติ        

ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไดกําหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการเปนประจําทุกปๆ ละ 1 คร้ัง โดยใชแบบประเมินตามแนวทางของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ

ความเหมาะสมของบริษัทฯ โดยมวีัตถุประสงคดังนี้ 
1) เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค ในระหวางปที่ผานมา 

2) เพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได

ทราบถึงความรับผิดชอบของตนไดชัดเจน 

3) เพื่อชวยในการปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝายจัดการ 

โดยบริษัทฯ กําหนดการประเมินผลการปฎิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายละเอยีด ดังนี้ 

(5.1)  การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และรายบุคคล 

(ก)  วิธีการประเมิน : คณะกรรมการบริษัทฯ แตละทานจะใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ โดยใชวิธีระบุความเห็นของกรรมการบริษัทฯ แตละคนโดยกาเคร่ืองหมาย 

( ) ในชองคะแนน  ต้ังแต 1 – 5 เพียงหน่ึงชองในแบบประเมิน โดยใหมีความหมายดังนี้ 

 1  = ไมเห็นดวยอยางมาก  2 = ไมเห็นดวย  3 = เห็นดวย  4 = เห็นดวยคอนขางมาก  5 = เห็นดวยอยางมาก 

(ข)  หัวขอการประเมิน : จะพิจารณาตามความเหมาะสมในการประเมินคณะกรรมการแตละประเภท โดย

หัวขอประเมินสูงสุดแบงเปน 7 หัวขอ  ซึ่งอาจจะใชหัวขอประเมินไมเหมือนกัน 

(1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ (Structure and Characteristics of the Board) 

(เฉพาะคณะกรรมการทั้งคณะ) 

(2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Roles and Responsibilities of the 

Board) 

(3) การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Meetings) 

(4) การทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ (The Board’s Performance of Duties) 
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(5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ (Relationship with Management) 

(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร (Self-development of Directors and Executive 

Development) 

(7) ใบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหกรรมการแตละคนไดสรุปในแตละหัวขอวามี 

จุดแข็ง จุดออน และการปรับปรุงอยางไร 

(ค) สรุปผลการประเมิน : บริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการกับดูแลกิจการ เปนผูสรุปผลการปฏิบัติงาน

แยกตามระดับคะแนน และแยกเปนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและรายบุคคล ในแตละหัวขอ รายงาน

ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป  

(5.2) การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอย 

(ก) วิธีการประเมิน : คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะจะใชแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยทั้ง

คณะ โดยใชวิธีระบุความเห็นของกรรมการชุดยอยแตละคนโดยกาเครื่องหมาย ( )เคร่ืองหมาย ( ) ใน

ชองคะแนน  ต้ังแต 1 – 5  เพียงหน่ึงชอง โดยใหมีความหมายดังนี้ 

        1  = ไมเห็นดวยอยางมาก  2 = ไมเห็นดวย  3 = ไมแนใจ  4 = เห็นดวย  5 = เห็นดวยอยางมาก 

(ข) หัวขอการประเมิน : แบงเปน 6 หัวขอดังนี้ 

(1) โครงสรางของคณะกรรมการชุดยอย  

(2) ความรูความสามารถของคณะกรรมการชุดยอย 

(3) ความเปนอิสระของคณะกรรมการชุดยอย (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ก.ส.ต. 

และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ) 

(4) บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย 

(5) การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 

(6)  ใบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอย เพื่อใหกรรมการแตละคนไดสรุปในแตละหัวขอวามี 

จุดแข็ง จุดออน และการปรับปรุงอยางไร 

(ค) สรุปผลการประเมิน : บริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการกับดูแลกิจการ เปนผูสรุปผลการปฏิบัติงาน

แยกตามระดับคะแนน และแยกตามคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ ในแตละหัวขอ รายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ชุดยอยตอไป  

ใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีหนาที่ทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอย ตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยตอไป  
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(6)  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหนาที่พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร แลว

เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาคาตอบแทนผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สําหรับ

คาตอบแทนคณะกรรมการ ใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาตอไป 

นโยบายการจายผลตอบแทน “บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการจายผลตอบแทน อยางเปนธรรมและเหมาะสม โดย

พิจารณาจากขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งประเมินจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ” 

(6.1)   คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนของ คณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ อยางเปนธรรมและเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(1) พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

(2) พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย

หนาที่เพิ่มขึ้น ควรไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม เชน กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย 

เปนตน 

(3) พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป  

 พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนทุกประเภททุกป ทั้งจํานวนเงินและสัดสวน

การจายผลตอบแทนใหมีความเหมาะสม ไดแก ผลตอบแทนประจําเดือน (เชน คาเบี้ยประชุม) และ

ผลตอบแทนรายป (เชน เงินบําเหน็จ) ที่จายใหกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ 

แลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

(4) พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดยอย ทั้งคณะ และรายบุคคล (Self Assessment of the Board of Directors’ 

Performance) ในแตละป ซึ่งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

นําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

(6.2)  พนักงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนและสวัสดิการใหพนักงาน

ของบริษัทฯ ทั้งระยะส้ันและระยะยาว ดังตอไปนี้ 
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(6.2.1)   การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น ไดแก การจายเงินเดือนและการจายเงินรางวัลประจําป (โบนัส) 

ดําเนินการดังนี้ 

(1)  บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการวัดผลการดําเนินการของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance 

Indicators) เพื่อใชในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจายเงินรางวัลประจําป (โบนัส) 

ใหกับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจําปและเปาหมายการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ  

(2)  บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดโครงสรางการจาย

เงินเดือน เงินรางวัลประจําป (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจําปของผูบริหารต้ังแต

ระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป แลวเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

อนุมัติตอไป 

(3)   บริษัทฯ ไดกําหนดโครงสรางเงินเดือน ผลประโยชน และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานของบริษัทฯ 

ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน  

(6.2.2) การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว ไดแก การจายเงินเม่ือเกษียณอายุ หรือเม่ือออกจากงาน 

ดําเนินการดังนี้ 

(1) บริษัทฯ ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงาน เพื่อเปนการสนับสนุนการออมเงินของ

พนักงาน โดยบริษัทฯ จะจายสะสมเทากับที่พนักงานงานจาย ซึ่งมีอัตรา 3%, 5% และ 7% ของ

ฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจายคืนใหพนักงานเม่ือ

เกษียณอายุ หรือเม่ือออกจากงาน 

(2) บริษัทฯ ไดจัดทําการประเมินผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเม่ือออกจากงาน โดย

คํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  ซึ่งเกิดจากประมาณการเก่ียวกับภาระผูกพัน

ผลประโยชนของพนักงานท่ีไดสิทธิรับเงินชดเชยเม่ือเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน โดยภาระผูกพันดังกลาวไดคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระและจากขอ

สมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัยตามวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected 

Unit Credit Method) อันเปนประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน

ที่คาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียน

ของพนักงาน อัตรามรณะ อายุงาน และปจจัยอื่นๆ  

(3) คาตอบแทนอื่นๆ เชน การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 

(ESOP) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแรงจูงใจแกพนักงานใหทํางานอยางเต็มที่อันจะสงผลให

มูลคาหุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น รวมทั้งเปนการจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมี

ความสําคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ เปนตน 
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(7)  การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

(7.1)  คณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหนาที่พิจารณากล่ันกรองบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ ตาม

หลักการ วิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติตาม

ประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แลวเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารง

ตําแหนงกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติตอไป ดังตอไปนี้  

(1) คณะกรรมการ ก.ส.ต. เปนผูสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในการสรรหาอยาง

ชัดเจนและโปรงใส มีรายละเอียดขอมูลที่เพียงพอประกอบการพิจารณา เชน ประวัติการศึกษาและประสบการณ

ทํางานของบุคคลนั้นๆ โดยไมมีการกีดกันในเร่ืองของเพศ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และผูถือหุน 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการใหสิทธิที่เทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย โดยเฉพาะผูถือหุนสวนนอย ในการ

เสนอแตงต้ังกรรมการรายใหมเปนการลวงหนา โดยกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเสนอแตงต้ัง ซึ่งเผยแพร

บนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ในหัวขอ “ขอมูลการลงทุน” โดยกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิอยาง

นอย 3 เดือนกอนวันส้ินสุดรอบปบัญชี หลังจากนั้นคณะกรรมการ ก.ส.ต. จะเปนผูคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตาม

หลักเกณฑที่กําหนดตอไป 

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ดําเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ กําหนดแลวจะนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

(4) การแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ตองเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ และขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ โดยที่ประชุม

ผูถือหุน จะพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(4.1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 

(4.2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ (4.1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(4.3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

(7.2)  คณะกรรมการชุดยอย    

บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหนาที่พิจารณากล่ันกรองบุคคลตามหลักการ วิธีการที่ระบุไวใน

ขอบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการสรรหาและคัดเลือคณะกรรมการชุดยอย ในกรณีที่พนจาก

ตําแหนงตามวาระ หรือในกรณีที่ตําแหนงดังกลาววางลง เพื่อเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป โดยคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย 

(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน และ 1 

คนจะตองมีความรูดานบัญชีและการเงิน  
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(2)   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ ที่ไมไดเปน

ผูบริหารจํานวนอยางนอย 3 คน และ 1 คนตองเปนกรรมการอิสระ  

(3)   คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ ที่ไมไดเปนผูบริหารอยางนอยกวา 3  คน

และอยางนอย 1 คนตองเปนกรรมการอิสระ โดยประธาน  

(7.3)  คณะกรรมการจัดการและผูบริหารของบริษัทฯ 

บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหนาที่พิจารณากล่ันกรองบุคคลตามหลักการ วิธีการที่ระบุไวใน

ขอบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณที่เปนประโยชนกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ เพื่อเขามาเปนผูบริหารของบริษัทฯ ต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป และกําหนดใหมีการ

จัดต้ังคณะกรรมการจัดการ ดังนี ้

คณะกรรมการจัดการ ประกอบดวยผูบริหารของบริษัทฯ ต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปจํานวนอยาง

นอย 3 คน โดยมีกรรมการผูจัดการ เปนประธานกรรมการจัดการโดยตําแหนง และไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีอํานาจในการจัดต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อเขามาดําเนินงานในเกิดประโยชน

สูงสุดกับบริษัทฯ โดยไดจัดต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ เชน 

(1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร

อยางนอย 1 คนและผูบริหารระดับผูจัดการสวนขึ้นไปจํานวนอยางนอย 10 คน และคัดเลือกกรรมการที่เปน

ผูบริหาร 1 คน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อเขามากําหนดนโยบายและแผนงาน

ดานการบริหารความเส่ียง เพื่อใหครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(2)  คณะกรรมการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (Corporate Social Responsibility Committee : CSR)

ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูบริหารอยางนอย 1 คนและผูบริหารระดับผูจัดการสวนขึ้นไปจํานวนอยาง

นอย 5 คน และคัดเลือกกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 1 คน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ CSR เพื่อเขามา

กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง ในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอมของ

บริษัทฯ ใหมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) คณะกรรมการปองกันและตอตานการทุจริต (Prevention and Anti-Corruption Committee : PAC) 

ประกอบดวยคณะกรรมการ 2 สวน ดังนี้ 

(ก) คณะกรรมการบริหารปองกันและตอตานการทุจริต  (Steering Committee) ประกอบดวยผูบริหารต้ังแต

ระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปจํานวนอยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการผูจัดการเปนประธาน

กรรมการบริหารปองกันและตอตานการทุจริตโดยตําแหนง เพื่อเขามากําหนดนโยบายเก่ียวกับการ

ตอตานการทุจริต สนับสนุน ใหคําปรึกษา และแกไขปญหาของคณะกรรมการปฏิบัติงานปองกันและ

ตอตานทุจริต เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 
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(ข) คณะกรรมการปฏิบัติงานปองกันและตอตานทุจริต  ประกอบดวย ผูบริหารของบริษัทฯ ต้ังแตระดับ

ผูจัดการสวนขึ้นไป รวมผูจัดการสวนสํานักงานกฎหมายจํานวนอยางนอย 9 คน เพื่อเขามาจัดทําคูมือ 

แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  ระเบียบคําส่ังที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริต ประเมินความเส่ียงดาน

การทุจริตของบริษัทฯ จัดการอบรมพัฒนาผูบริหารและพนักงานใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองของ

การตอตานการทุจริต รวมทั้งส่ือสาร ประชาสัมพันธ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย

ที่กําหนด 

(4) คณะกรรมการชุดอื่นๆ เชน คณะกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

คณะกรรมการจัดการดานพลังงาน คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองคกร คณะกรรมการจัดซื้อ

จัดจาง คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐาน คณะกรรมการสงเสริม Productivity Improvement (TPM) และ

คณะกรรมการลูกจาง เปนตน 

(8)   วาระการดํารงตําแหนง 

(8.1)  คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ ดังตอไปนี้   

(1) ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวน

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหจับสลากกันวา

ผูใดจะออก สวนปหลังๆ  ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการที่จะออกตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

(2) นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ ดังนี้ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

  ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

 ศาลมีคําส่ังใหออก 

(3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ  การลาออกมีผลนับต้ังแตวันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัทฯ 

(4) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ 

คัดเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป โดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใน

ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 
 

 มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4)  ของ

จํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 
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(5) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

(8.2) คณะกรรมการชุดยอย มีวาระการดํารงตําแหนงดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบรวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป กรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงต้ังใหมอีกก็ได นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ

แลว กรรมการตรวจสอบจะพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ (8.1) (2) 
 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหดําเนินการ

ตามขอ (8.1) (4)  
 

กรรมการตรวจสอบที่ลาออกกอนครบวาระ  กรรมการตรวจสอบจะตองแจงตอบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 1 

(หนึ่ง) เดือนพรอมดวยเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนจะไดพิจารณาแตงต้ัง

กรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก   

และใหบริษัทฯ แจงพรอมเหตุผลของกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยทันทีและหรือนําสงโดยวิธีการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยวาดวยการรายงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

(2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. 

กรรมการ ก.ส.ต. รวมท้ังประธานกรรมการ ก.ส.ต.มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป กรรมการ   

ก.ส.ต.ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงต้ังใหมอีกก็ได นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ

แลว กรรมการ ก.ส.ต. จะพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ  (8.1) (2)  
 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการ ก.ส.ต. วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหดําเนินการตาม

ขอ  (8.1) (4) 
 

(3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

 กรรมการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งประธานกรรมการกรรมการจัดการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 

(สาม) ป โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขามา

ดํารงตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการไดอีกได นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการกํากับ

ดูแลกิจการ จะพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ  (8.1) (2) 

  

 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให

ดําเนินการตามขอ  (8.1) (4) 
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(4) คณะกรรมการจัดการ  

กรรมการจัดการ รวมทั้งประธานกรรมการจัดการ มีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระท่ีดํารงตําแหนงเปน

กรรมการท่ีเปนผูบริหารหรือผูบริหารของบริษัทฯ นอกจากน้ีกรรมการจัดการจะพนจากตําแหนงตาม

ขอบังคับบริษัทฯ ขอ  (8.1) (2) 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการจัดการ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหดําเนินการตาม

ขอ  (8.1) (4) 

(5)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระท่ี

ดํารงตําแหนงเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหารหรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการจัดการ

เห็นสมควร โดยการออกเปนระเบียบคําส่ังแตงต้ัง   

(6)  คณะกรรมการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) 

กรรมการ CSR รวมทั้งประธานกรรมการ CSR มีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระท่ีดํารงตําแหนงเปน

กรรมการที่เปนผูบริหารหรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการจัดการเห็นสมควร โดยการ

ออกเปนระเบียบคําส่ังแตงต้ัง  

(7)   คณะกรรมการปองกันและตอตานการทุจริต (PAC) 

กรรมการ PAC รวมทั้งประธานกรรมการ PAC มีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระท่ีดํารงตําแหนงเปน

กรรมการท่ีเปนผูบริหารหรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือตามท่ีคณะกรรมการจัดการเห็นสมควร โดยการ

ออกเปนระเบียบคําส่ังแตงต้ัง 

(8) คณะกรรมการชุดอ่ืนๆ มีวาระการดํารงตําแหนงตามที่ไดรับมอบหมาย เปนคร้ังๆ ไป หรือตามท่ี 

กรรมการผูจัดการเห็นสมควร 

 

(9) การประชุมคณะกรรมการ 

(9.1)  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งการจัดทํา

งบแสดงฐานะการเงิน การส่ือสารและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ  ใหผูที่เก่ียวของทราบอยางเพียงพอและ

เหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(1) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 3 เดือนตอคร้ังและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จําเปน โดยตองจัดทํากําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป 



  

คูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

   

  48 

 

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

(3) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  เวนแต

กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด  

(4) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการใหเลขานุการบริษัทฯ สงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวา  7  

วันกอนวันประชุม  เวนแตกรณีจําเปนเรงดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทฯ จะแจงนัดประชุม

โดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถจัดประชุมได ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทฯ หรือสถานท่ี

อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการประชุมเฉพาะกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(6) จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งผาน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต แลวเสนอ

ความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

(7) จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ  

(8) จัดการประชุมวิสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญเรงดวน อันไดแก เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตอง

ไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือ

โอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของ

บริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ เปนตน  
 

(9.2)  การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการชุดยอย แตละคณะกําหนดใหมีการประชุมตามความจําเปนและเหมาะสม โดยตองมีการส่ือสาร 

ใหกรรมการและผูที่เก่ียวของทราบ ดังตอไปนี้ 

(1) ใหเลขานุการคณะกรรมการชุดยอย นําสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการชุดยอย และ

ผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตางๆ หรือเรียกขอ

เอกสารขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

(2)  ในการประชุมคณะกรรมการชุดยอยแตละคร้ังจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมดวยตนเองเกินกวาก่ึงหนึ่ง 

จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเร่ืองตางๆ ได ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไมอยูในที่ประชุม

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการชุดยอยที่มาประชุมเลือกกรรมการชุดยอยคนในคนหนึ่งเปน

ประธานในที่ประชุม  

(3)  การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการชุดยอยใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด ทั้งนี้ใหบันทึกความเห็น

ของกรรมการชุดยอยที่เห็นชอบและท่ีมีความเห็นขัดแยงไวในรายงานการประชุมในเร่ืองที่ลงมตินั้นๆ ดวย 
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ยกเวน การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

โดยประธานกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

(4) กรรมการที่มีสวนไดเสียในเร่ืองใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ โดยให

ระบุชื่อกรรมการและเร่ืองที่มีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบการประชุมในเร่ืองนั้นๆ อยางชัดเจน 

(5) คณะกรรมการชุดยอย จัดใหมีการประชุมตามความจําเปนและเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(5.1)  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณางบ

การเงินและเร่ืองอื่น ๆ เปนประจําทุกไตรมาส นอกจากน้ีประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียก

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเร่ืองอื่นๆ ไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม 

(5.2)  คณะกรรมการ ก.ส.ต. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. อยางนอยปละ 1 คร้ัง หรือหรืออาจ

จัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการ ก.ส.ต. เห็นสมควรและเหมาะสม  

(5.3)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ อยางนอยปละ 

3 คร้ัง หรืออาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการเห็นสมควรและ

เหมาะสม  

(5.4)  คณะกรรมการจัดการ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการจัดการทุกสัปดาห โดยใหเลขานุการ

กรรมการจัดการ เปนผูรวบรวมเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบ Power Point เพื่อใชในการ

ประชุม โดยกรรมการจัดการผูรับผิดชอบในแตละเร่ืองเปนผูรายงานตอคณะกรรมการในท่ีประชุม

เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาตอไป หรือประธานกรรมการจัดการอาจเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเร่ือง

อื่นๆ ไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม  
 

ในกรณีที่กรรมการจัดการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดสามารถมอบอํานาจให

ผูอื่นเขารวมประชุมแทนหรือใหผูบริหารที่เก่ียวของในแตละเร่ืองเขามารายงานในเร่ืองที่รับผิดชอบใน

ที่ประชุมไดเปนคราวๆ  โดยแจงใหประธานกรรมการจัดการทราบลวงหนา 

(5.5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยางนอยปละ 

4 คร้ัง หรืออาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เห็นสมควรและ

เหมาะสม  

(5.6)  คณะกรรมการ CSR จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ CSR อยางนอยปละ 3 คร้ัง หรืออาจจัดการ

ประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการ CSR เห็นสมควรและเหมาะสม 

(5.7) คณะกรรมการชุดอื่นๆ จัดการประชุมตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 
 

(10) แผนการสืบทอดงาน      

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตองดําเนินการเพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรพนักงานท่ีจะเขามารับผิดชอบใน

ตําแหนงงานบริหารท่ีสําคัญทุกระดับอยางเหมาะสม และการสรรหาผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปจะ

เปนไปตามกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
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กลยุทธการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงสําคัญ (Succession Planning) 
 

บริษัทฯ ไดวางแผนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง เพื่อปองกันปญหาการขาดบุคลากรระดับหัวกะทิ เนื่องจากไมสามารถ

หาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถมาทดแทนพนักงานคนเกาได ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมากกับการดําเนินธุรกิจ 

ปญหาการขาดบุคลากรนั้นอาจเกิดจากการปลดเกษียณ Early Retire หรือเล่ือนตําแหนง ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมีกลยุทธ

ในการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงที่สําคัญ เพื่อปองกันไมใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้น ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

(1)  วิเคราะหสถานการณของบริษัทฯ การกําหนดนโยบายการขยายธุรกิจใน 3-5 ป จะไดประเมินกําลังคน และ

กําหนดคุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทฯ พึงมีไดอยางเหมาะสม  

(2) สํารวจวาตําแหนงใดบางที่มีความเส่ียง ฝายทรัพยากรบุคคลจะเปนผูสํารวจวาในแตละตําแหนงงานนั้น

พนักงานมีอายุการทํางานนานเทาใด จะเกษียณก่ีคน Early Retire ก่ีคน และก่ีคนที่คาดวาจะอยูทํางานใหอีกไม

นาน เพื่อดูวากําลังคนที่มีอยู มีความพรอมที่จะทํางานใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ เพียงไหน และมีเวลา

เทาไรในการสรางกําลังคนใหม  

(3)  วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน กําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึง

ปรารถนาของพนักงานในตําแหนงนั้นๆ  

(4)  คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อใหทราบวาพนักงานคนไหนมีผลงานดี 

และมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสูตําแหนงที่สูงขึ้นตอไป โดยการประเมินอาจใชหลักการประเมินผลงานพนักงาน

แบบ 360 องศา คือหาขอมูลจากหลายๆ มุมมอง ทั้งจากหัวหนา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และลูกคา (ถา

มี) ซึ่งจะชวยลดอคติและขอผิดพลาดในการประเมินพนักงานลงไปไดระดับหนึ่ง 

(5)  กําหนดตัวผูสืบทอดตําแหนง เม่ือไดตัวแทนที่พอใจแลว ฝายทรัพยากรบุคคล ตองแจงใหพนักงานคนน้ัน

ทราบแตเนิ่นๆ วาจะตองมีการฝกอบรม เรียนรูงาน เพื่อเตรียมรับมอบหมายงานจากเจาของตําแหนงในปจจุบัน 

โดยปกติใชเวลาเรียนรูงานประมาณ 1 ปกอนตําแหนงจะวางลง สวนเจาของตําแหนงเองก็ตองรับรูวา ตําแหนงที่

เขาอยูมีความสําคัญอยางมากตอองคกร ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมคนที่จะทํางานทดแทนได หากเขาไดรับการ

เล่ือนขั้นก็จะมีคนมาทดแทนเขาไดทันที 

(6)  พัฒนาและประเมินผลงานเปนระยะ แมจะผานการประเมินศักยภาพแลว ก็ใชวาจะม่ันใจได 100% วา

พนักงานที่หมายม่ันจะสรางผลงานไดตามที่คาดหวัง จึงควรมีการประเมินผลงานเปนระยะๆ เพื่อวิเคราะหระดับ

การเรียนรูและการพัฒนาตนเองวาเปนที่นาพอใจหรือไม หากไมเปนไปตามที่คาดหวังจะไดทําการเปล่ียนตัวได

ทันเวลาการทํากลยุทธการสรรหาผูสืบสอดตําแหนงสําคัญ เพื่อการบริหารจัดการบุคลากร การดูแลทอน้ําใหมี

น้ําเต็มทออยูเสมอ เพื่อใหมีกําลังแรงดันนํ้าเต็มในการผลักดันใหองคกร มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการ

เติบโตอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

(11) การพัฒนาคณะกรรมการและผูบริหาร 

(1) การปฐมนิเทศกรรมการและผูบริหารใหม คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการ

และผูบริหารใหมทุกคน เพื่อสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความ

พรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหาร รวมทั้งเปนการสงเสริมความรูและมุมมองใหมๆ ใหกับ

กรรมการและผูบริหารทุกคนท้ังในแงการกํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม และนวัตกรรมใหมๆ เพื่อชวย
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สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของกรรมการใหสามารถเขารับตําแหนงไดเร็วที่สุด โดยมี

เลขานุการบริษัทฯ เปนผูประสานงานในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

• เร่ืองที่ควรทราบ : โครงสรางธุรกิจ โครงสรางกรรมการ โครงสรางองคกร ขอบเขตอํานาจหนาที่ และ

กฎหมายที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

• ความรูทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดําเนินงาน และเย่ียมชมกระบวนการผลิต 

• จัดใหมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(2) การพัฒนาความรู คณะกรรมการบริษัทฯ สงเสริม และสนับสนุน ใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ 

เขารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรตางๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือองคกรอิสระตางๆ เพื่อ

เสริมสรางความรู ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

โดยกรรมการใหมทุกทานตองผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และสําหรับ

กรรมการตรวจสอบตองผานการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รวมทั้งสนับสนุนกรรมการ

ใหเขารวมอบรมเพิ่มความรูที่เก่ียวของกับกรรมการอยางสมํ่าเสมอ และมีการพัฒนาผูบริหารอยางตอเนื่องเพ่ือ

เตรียมความพรอมสําหรับการหมุนเวียนตําแหนงภายในองคกร และเตรียมความพรอมสําหรับการสืบทอด

ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร โดยจัดใหมีการประเมินศักยภาพผูบริหารระดับสูง 
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หมวดที่ 6 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได เปนเคร่ืองมือที่ชวยสรางความเช่ือม่ันและม่ันใจใหแกผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดแนว

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 

(1) แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

และมีความเปนมืออาชีพ จึงกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเปนจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของ ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน 

(2) บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยไมฝกใฝการเมืองและวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด รวมทั้งมีความเปน

อิสระท้ังในดานการตัดสินใจและการกระทํา 

(3) ใหอํานาจผูบริหารในการดําเนินงานประจําวันอยางเต็มที่ โดยไมเขาไปช้ีนําการดําเนินงานดังกลาวโดยไมมี

เหตุผลสมควร 

(4) ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการท่ีเปนธุรกิจเก่ียวของกับบริษัทฯ หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับ 

บริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(5) หลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยาง

เต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

(6) บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง 

(7) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม 

(8) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

(9) ไมกระทําการใดๆ ที่อาจมีผลใหเกิดการบั่นทอนผลประโยชนของบริษัทฯ หรือเปนการเอื้อประโยชนใหบุคคลหรือ

นิติบุคคลอื่น 

(10) มุงม่ันที่จะปองกันและขจัดการกระทําที่สอไปในทางทุจริต โดยถือเปนเร่ืองที่ตองดําเนินการอยางรวดเร็ว และ

เด็ดขาดเพื่อสรางคานิยมและภาพลักษณที่ดีของบริษัทฯ 

(2) แนวปฏิบัติที่ดีของผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ 

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑหลังคา ไมสังเคราะห รวมถึงอุปกรณประกอบหลังคา ภายใตเคร่ืองหมายการคา 

ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส และตราเจียระไน โดยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง สามารถเพ่ิมมูลคาแกผูมีสวนไดเสียอยาง

เหมาะสม และคํานึงถึงดุลยภาพดานส่ิงแวดลอม และเอื้อประโยชนตอสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อใหบริษัทฯ มีคุณลักษณะ

ดังกลาวอยางม่ันคงสืบตอไป จึงกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผูบริหารและพนักงานซ่ึงถือเปนจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงม่ัน ทุมเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และ

วัฒนธรรมองคกรโดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ 
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(2) รักษาความลับของลูกคา คูคา และของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขาวสาร

อันเปนความลับของบริษัทฯ ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผูที่ไมเก่ียวของ 

(3) เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน หลีกเล่ียงการนําเอาขอมูลหรือเร่ืองราวของพนักงาน ทั้งเร่ืองที่เก่ียวกับ

การปฏิบัติงานและเร่ืองสวนตัวไปเปดเผยหรือวิพากษวิจารณในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก

พนักงาน หรือภาพพจนโดยรวมของบริษัทฯ 

(4) ไมกลาวรายหรือกระทําการใดๆ อันจะนําไปสูความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือตอบุคคล    

ที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

(5) รักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ชวยเหลือ เก้ือกูลซึ่งกันและ

กันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชนตอบริษัทฯ โดยรวม 

(6) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

ของผูรวมงานและปรับตนใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นได รวมท้ังใหเกียรติผูอื่นโดยไมนําผลงานของผูอื่น

มาแอบอางเปนผลงานของตน 

(7) มีความมุงม่ันที่จะเปนคนดี คนเกง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางท่ีเปนประโยชนตอตนเองและบริษัทฯ         

อยูเสมอ 

(8) ศึกษาหาความรูและประสบการณ เพื่อเสริมสรางความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(9) ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ละเวนจากอบายมุขทั้งปวง โดยไมประพฤติตนในทางท่ีอาจทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียง

ของตนเอง และบริษัทฯ 

(10) แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทําใดๆ ที่สอวาเปนการทุจริต 

หรือประพฤติมิชอบภายในบริษัทฯ 

(11) ชวยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน รวมทั้งการพัฒนาองคกรไปสูความ

เปนเลิศ 

(12) หลีกเล่ียงการให หรือรับส่ิงของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจของ

บริษทัฯ เวนแตเปนไปตามระเบียบ และคําส่ังบริษัทฯ 

(3) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคหลักในการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา สงเสริม และรักษาไว ซึ่งพนักงานที่มี

คุณภาพ รวมถึงสงเสริมใหเกิดภาพลักษณอันดีภายในหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติและบริหารงานบุคคลไว ดังตอไปนี้ 

(1) พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และสมศักด์ิศรีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของบริษัทฯ 

(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจางใหดํารงตําแหนงตางๆ จะกระทําดวยความเปนธรรมโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ 

คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ สภาพรางกายและขอกําหนดอื่นที่จําเปนแกพนักงานในตําแหนงนั้นๆ 

(3) บริษัทฯ จะพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามความเหมาะสมกับสภาพลักษณะของ

งาน และการปฏิบัติงานที่เต็มความสามารถของพนักงาน 

(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนประจําทุกป โดยใหผูบังคับบัญชาตาม      

สายงานเปนผูประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว 
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(5) บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทํางานใหเปนไปโดยถูกตอง ปลอดภัย และ         

ถูกสุขลักษณะ 

(6) บริษัทฯ เปดโอกาสและสงเสริมใหพนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองไดโดยใหพนักงานมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของตนเองและของบริษัทฯ ใหดีย่ิงขึ้น 

(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาซ่ึงถือเปนสวนสําคัญในการพัฒนาพนักงานใหมีคุณภาพ

ย่ิงขึ้น 

(8) บริษัทฯ กําหนดนโยบายน้ีขึ้นเพื่อใหพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามใหเกิดความเปนระเบียบ เรียบรอย มีความ

สามัคคี มีสัมพันธภาพ และความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน รวมถึงใหมีความปลอดภัยและความเจริญกาวหนา

ของพนักงาน 

บริษัทฯ ถือวาผูบังคับบัญชาในสายงานเปนสวนหนึ่งที่สําคัญย่ิงของฝายจัดการ ซึ่งมีความรับผิดชอบในการบริหารงาน

และบริหารบุคคล รวมท้ังการสงเสริมความสัมพันธอันดีของพนักงานกับบริษัทฯ ทั้งนี้ พนักงานทุกคนมีสวนรวม

รับผิดชอบในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีดังกลาว 

(4) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน 

บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยใหมีการบันทึกรายการอยางถูกตอง ครบถวน และ

สามารถตรวจสอบได ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวของ โดยพนักงานทุกคนตองยึดหลักความ

ซื่อสัตยและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1.1) ความถูกตองของการบันทึกรายการ 

(1.1) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยางของบริษัทฯ จะตองถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบได โดยไมมี

ขอจํากัดหรือขอยกเวนในลักษณะใด 

(1.2) การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะตองเปนไปตามความเปนจริง ไมมีการบิดเบือนหรือสราง
รายการเท็จ ไมวาจะดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม 

(1.3) พนักงานทุกระดับตองดําเนินการทางธุรกิจใหสอดคลอง และเปนไปตามระเบียบ และขอกําหนดตางๆ 

ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถวนและใหขอมูลที่เปน

ประโยชนอยางเพียงพอ และทันเวลาเพื่อใหพนักงานที่มีหนาที่เก่ียวของกับการบันทึก และจัดทํารายการ

ทางการบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ ลงในระบบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดที่

ถูกตองและครบถวน 
(1.2) รายงานทางการบัญชีและการเงิน 

(2.1) พนักงานทุกคนตองไมกระทําการบิดเบือนขอมูล หรือสรางรายการเท็จ ไมวาจะเปนขอมูลรายการทาง

ธุรกิจที่เก่ียวของกับการบัญชีและการเงิน หรือขอมูลรายการทางดานปฏิบัติงาน 

(2.2) พนักงานทุกคนควรตระหนักวาความถูกตองของรายงานทางการบัญชีและการเงิน เปนความรับผิดชอบ

รวมกันของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบทางการบัญชีและการเงิน 

(2.3) พนักงานทุกคนท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ จัดเตรียม และ/หรือ ใหรายละเอียดขอมูลประกอบ

รายการทางการเงินอยางถูกตอง แกพนักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบทางบัญชีและการเงิน  
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(1.3) การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(3.1) พนักงานทุกระดับจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตามกฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งในประเทศ และ/

หรือตางประเทศ เพื่อใหการจัดทําบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษัทฯ เปนไปอยางถูกตองและ

สมบูรณ  

(3.2) พนักงานทุกระดับจะตองยึดหลัก ความซ่ือสัตย ปราศจากอคติและความซ่ือตรงในการจัดเก็บบันทึก

ขอมูล  

(3.3) โดยความซื่อตรงดังกลาวหมายรวมถึงการไมยุงเก่ียวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมดวย 

(5) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหทุกหนวยงานทํางานอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ  มีการดูแลรักษาและใชทรัพยสินอยางประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหาร

ความเส่ียงที่รัดกุมตอเนื่องมีประสิทธิภาพ โดยเจาของหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานและมีการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอเพ่ือควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ  

บริษัทฯ มีการส่ือสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

รวมถึงระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ และพรอมที่จะใหบริษัทฯ ประเมินและตรวจสอบการทํางานไดตลอดเวลา โดยบริษัทฯ 

มีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เพียงพอ (Control Environment) กําหนดใหเปนหนาที่และความ

รับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตอง กําหนด ดูแล และตรวจสอบระบบการทํางานภายในหนวยงานของตน

ใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและ

สามารถตรวจสอบได และทุกหนวยงานจะตองจัดทําคูมือกําหนดระเบียบการปฏิบัติงาน เปนบรรทัดฐานสําหรับ

การดําเนินกิจการในสวนงานท่ีอยูในความดูแลของตน โดยยึดถือตามนโยบายดานคุณภาพ ความปลอดภัย 

และส่ิงแวดลอม ของบริษัทฯ 

(2) จัดใหมีกระบวนการประเมินความเส่ียงที่เพียงพอ (Risk Assessment) การประเมินและบริหารควบคุมความ

เส่ียงเปนแนวทางท่ีจะชวยใหแตละหนวยงานมีการประเมินความเส่ียงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทาง

ควบคุมดวยการลดผลกระทบหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดังกลาว โดยบริษัทฯ ตองการใหพนักงานทุก

ระดับ มีสวนรวมในการประเมิน และควบคุมความเส่ียง โดยทั่วกัน เพื่อชวยกันปองกันความเสียหายที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

(3) จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหนาที่และทุกระดับ ตามระดับความเส่ียงที่

สามารถยอมรับได โดยเจาของหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐานและมีการควบคุม

ภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมใหความเส่ียงอยูในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ 

(4) จัดใหมีระบบสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications) ที่เพียงพอ เช่ือถือได ทันเวลา 

และส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองคกรอยางเพียงพอ โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให

มีประสิทธิภาพและมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใหเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การ

บริหารงาน และความนาเช่ือถือของขอมูลจากการปฏิบัติงานและรายงานทางการเงิน และใชขอมูลดังกลาวใน
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การส่ือสารใหทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้ง มีการส่ือสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมี

ความรูสึกรวมในอันที่จะปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ 

(5) จัดใหมีระบบการติดตามและการประเมินผลอยางเพียงพอ (Monitoring and Evaluation) บริษัทฯ กําหนดให

เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตอง กําหนด ดูแล และตรวจสอบระบบการทํางาน

ภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบการปฏิบัติงานแลว บริษัทฯ ยังกําหนดให

สํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแลเปนผูสนับสนุนผูบริหารทุกหนวยงานในการจัดใหมีการควบคุม

ภายในในทุกหนวยงาน และดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานมี

ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งจะ

นําไปสูการปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนนไปในลักษณะที่สรางสรรคและปรับปรุงระบบงานใหดีขึ้น รายงานท่ีสํานักงาน

ตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแลจัดทําขึ้น และหนวยงานที่เปนเจาของระบบงานมีความเห็นสอดคลองดวยกันแลว 

จะนําไปพิจารณาในคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหความเห็นชอบกอนที่จะนําไปปฏิบัติตอไป หากปรากฏวามี

ระบบงานในหนวยงานใด ที่ตองปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากย่ิงขึ้น  ถือเปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่

เก่ียวของรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือวาหนาที่ดังกลาว เปนสวนหนึ่งของงานที่หนวยงานนั้นๆ 

ตองรับผิดชอบ และถือเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานของพนักงานที่เก่ียวของดวย 

(6) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางาน บริษัทฯ จึงกําหนดใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงานทุกคน ที่จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบียบคําส่ังและมาตรฐานท่ีบริษัทฯ กําหนด ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยออกระเบียบ คําส่ังบริษัทฯ เพื่อให

พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติการใชงานคอมพิวเตอร  

(2) พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่และขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

(2.1) ตองปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติการใชงานคอมพิวเตอร ระเบียบ คําส่ังของบริษัทฯ 

เก่ียวกับการใชงานระบบสารสนเทศ 

(2.2) ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอรฟแวรหรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

(2.3) หามนําโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปใชงานสวนตัว หรือนําไปใหผูอื่นที่ไมใชพนักงานบริษัทฯ ใชเพื่อ

ผลประโยชนทางการคา หรือทําซํ้า เผยแพร ทําการเปล่ียนแปลงแกไข โดยไมไดรับอนุญาต 

(2.4) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผูอื่น สงหรือสงตอขอมูลหรือขอความท่ีมีผลรายตอ

ความม่ันคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ขอความสวนตัว ขอความท่ีมีเนื้อหาชวน

ใหงมงาย ไมสรางสรรค จดหมายลูกโซ เร่ืองขมขู ขอมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร ออกไปภายนอกหรือภายใน

บริษัทฯ และหามปลอมแปลงขอความในอีเมลของบริษัทฯ 

(2.5) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ เผยแพรขาวสารหรือขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ใหกับบุคคลภายนอก 

ยกเวนผูที่มีหนาที่เก่ียวกับการประชาสัมพันธที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น 
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(2.6) หาม Download ไฟลทุกประเภทโดยไมไดรับอนุญาต และไมใชงานเครือขายภายในเพื่อความบันเทิง

ตางๆ เพื่อไมทําใหประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูลของผูอื่นลดลง 

(2.7) ตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกระทําผิดกฎหมาย ขัดตอความสงบเรียบรอย 

ศีลธรรม การพาณิชย เปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และแสดงความคิดเห็นสวนตัว 

(2.8) การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร หรืออุปกรณส่ือสารสวนตัวที่ตองการเช่ือมตอเขาระบบเครือขายของบริษัทฯ 

จะตองไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัดการกอน  

(2.9) การใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรในบริษัทฯ หรือการนํา Notebook ไปใชงานภายนอกบริษัทฯ จะตองต้ัง

เคร่ืองใหมีการใสรหัสผาน เพื่อใชงานทุกคร้ัง เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน โดยรหัสผานจะตองเก็บ

เปนความลับ และควรมีการเปล่ียนแปลงอยางสม่ําเสมออยางนอยทุก 3 เดือน 

(2.10) ตองไมติดต้ังโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับขอมูลบนเครือขายทั้งส้ิน  

(2.11) ตองดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่รับผิดชอบใหอยูในสภาพดี และมีการใชงานอยาง
เหมาะสม 

(3) บริษัทฯ จะเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบขอ

สงสัยวาพนักงานใชงานในทางท่ีไมเหมาะสม หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ เพื่อปองกันความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศบริษัทฯ 

(4) หากบริษัทฯ พบวาพนักงานมีการละเมิด ไมปฏิบัติตามระเบียบ คําส่ังบริษัทฯ ที่กําหนดไวจะไดรับการพิจารณา

ลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

(7) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 

บริษัทฯ กําหนดใหฝายจัดซื้อเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ใหเปนไปตามความตองการของทุกฝาย โดยเฉพาะฝาย

ผลิตที่ตองผลิตสินคาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด จึงกําหนดมาตรการและขั้นตอนการจัดหาพัสดุใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 

(1) จัดหาพัสดุใหมีผลดีตอบริษัทฯ มากที่สุด โดยควรกําหนดวาตองไดรับพัสดุตรงตามความตองการท้ังคุณภาพ 

ราคา จํานวน เวลา การใหบริการ ความรวดเร็วและคํานึงถึงนโยบายดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ ดวย 

(2) พนักงานผูดําเนินการจัดหา จะตองมีการวางแผนจัดหาพัสดุลวงหนาที่ดี เพื่อหลีกเล่ียงการจัดหาพัสดุ อยาง

เรงดวนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(3) บริษัทฯ จะไมเอาเปรียบผูคา โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในดานช่ือเสียง และ

ภาพพจนของบริษทัฯ ตอสายตาของบุคคลภายนอกดวย 

(4) พนักงานจะตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน แกผูคาดวยวิธีการที่เปดเผย และใหโอกาสแกผูคาอยางเทา

เทียมกัน 

(5) พนักงานควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะใดๆ ที่ผูคารองเรียนหรือแนะนําเพื่อปรับปรุง แกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ในการปฏิบัติงาน 

(6) พนักงานตองรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวดราคาแตละรายไวเปนความลับไม

เปดเผยใหรายอื่นทราบ 
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(7) การเชิญผูคาเพื่อเสนอราคาจะตองใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมกับผูคาทุกราย 

(8) เจรจาตอรองบนพื้นฐานของความสัมพันธเชิงธุรกิจเปนธรรมทั้งสองฝาย เปดเผย และมีหลักฐาน 

(9) รักษาความสัมพันธกับผูคา ในเชิงธุรกิจดวยความเสมอภาค ไมเรียกรอง รับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด   

ทั้งโดยตรงและโดยออมจากผูคา 

(10) ผูบริหารตามอํานาจการจัดหา ตองใชดุลพินิจในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของ

ผูปฏิบัติงาน 

(11) ผูบริหารตามอํานาจการจัดหาจะควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อยางเครงครัด หาก

พบวามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณตองดําเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามขั้นตอน 

(12) สนับสนุนใหมีการจัดหาพัสดุและบริการจากผูประกอบการที่เปนคนไทย หรือบริษัทในเครือ บริษัทยอย และ

บริษัทรวมของบริษัทฯ 

(13) จัดหาพัสดุอยางมีระบบ ถูกตองตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปล่ียนวิธีการใหสอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจการคาตลอดเวลา 
(*พัสดุ หมายถึง วัตถุดิบ, อะไหล, สินคา, เคร่ืองใชไมสอย ทั้งนี้ใหรวมถึง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ) 

(8) แนวปฏิบัติที่ดีดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม และไดรับการรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม ISO 9001, OHSAS 18000 และ ISO 14000 จาก บริษัท ทูฟ นอรด (ประเทศไทย) จํากัด (TUV NORD) ดังนี้ 

(1) ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งในระบบสวนโรงงานและสวนสํานักงาน 

นโยบายคุณภาพ  “เราจะมุง ม่ันผลิตและจําหนายผลิตภัณฑวัสดุกอสราง  ที่ ได คุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การบริการที่เปนเลิศ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความประทับใจใหกับลูกคา” 

  

โดยในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบ TPM และ KAIZEN และกิจกรรม 5 ส. เพื่อเปนการสงเสริมระบบบริหาร

คุณภาพใหมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องและย่ังยืน ดังนี้ 

(1.1) TPM (Total Productive Maintenance) เปนระบบการบํารุงรักษาทวีผล ซึ่งดําเนินการโดยพนักงานทุก

คน จัดใหมีพัฒนาความรูและทักษะของพนักงาน ผานกิจกรรมกลุมยอยโดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิผลของเครื่องจักรใหไดสูงสุด ลดอุบัติเหตุ ลดของเสีย ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต (Zero 

Accident, Zero defect, Zero Failure) อันกอใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกรอยาง

ตอเนื่องและย่ังยืน โดยกําหนดนโยบาย TPM ดังนี้ 

นโยบาย  TPM  “ เราจะพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และบํารุงรักษาอุปกรณของเราใหดีขึ้นอยาง

ตอเนื่อง เพื่อมุงสู การเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสีย”  

• OEE (Overall Equipment Effectiveness) คือ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทํางาน

ของเคร่ืองจักร ซึ่งมีตัวแปรหลัก 3 คา ไดแก อัตราการเดินเคร่ือง  ประสิทธิภาพการเดินเคร่ือง และ
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อัตราคุณภาพ โดยกําหนดใหฝายผลิตจะตองวัดคา OEE ทุกเดือนเปนรายเคร่ืองจักร เพื่อนํามา

ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรแตละเคร่ือง  

• OPL (One Point Lesson)  คือเคร่ืองมือในการส่ือสาร ถายทอดความรูใหกับพนักงาน การทํา OPL 

พนักงานในแตละหนวยงานจะเสนอแนะและส่ือสารวิธีการทํางานอยางเปนระบบเพื่อลดข้ันตอนการ

ทํางานใหพนักงานในหนวยงานทราบและนําไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  

(1.2) KAIZEN  คือกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางความคิดของพนักงาน และสงเสริมให

พนักงานมีความคิดสรางสรรค เปดโอกาสใหพนักงานเสนอแนะ กิจกรรมที่สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง

ภายในองคกร เชน การพัฒนางาน การลดตนทุน และการลดใชพลังงาน เปนตน  

(1.3) นโยบาย 5 ส  กําหนดใหมีการจัดกิจกรรม 5 ส. ซึ่งถือเปนหนาที่สวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดย

พนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมและผูบังคับบัญชามีหนาที่กํากับ ดูแล สงเสริม แนะนํา 

ใหดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสภาพแวดลอมที่ดี มีความ

ปลอดภัย ตลอดจนสรางจิตสํานึกพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

(2) OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญดานความปลอดภัยในการทํางาน และมีความเชื่อวาอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และ

โรคท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานเปนเร่ืองที่สามารถปองกันไดดวยความรวมมือรวมใจของทุกคนในองคกร โดย 

บริษัทฯ  ไดดําเนินงานเร่ืองความปลอดภัยของพนักงาน ผูรับเหมา และผูมาเยือนอยางตอเนื่อง 

นโยบายความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม "บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะปองกันอุบัติเหตุและมลภาวะดาน

ส่ิงแวดลอมโดยปฏิบัติ ตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของเพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยและอยูใน

ส่ิงแวดลอมที่ดี พรอมปรับปรุง ดานความปลอดภัย และส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง" 

(3) ISO 14001 : 2004 : ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ถือเปนความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจที่ตองรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรชุมชน บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการควบคุมระบบส่ิงแวดลอมในกระบวนการผลิตทุกๆ ดาน ไดแก 

อากาศ สภาพแวดลอมในการทํางาน มลพิษทางเสียง ฝุน สารเคมี น้ํา ผิวดินบริเวณรอบโรงงาน ระบบบอพักน้ํา

ดาง เพื่อนําน้ํากลับมาใชใหม การกําจัดของเสียตางๆ เปนตน  

 โดยไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พรอมทั้งรายงานขอมูลผาน www.diw.go.th ซึ่งเปน 

Website ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(4) แนวทางในการปฏิบัติดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม  
ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองดําเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอม เพื่อชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณคาสูงสุดแกงาน 
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(4.1) ผูบริหาร พนักงาน ผูปฏิบัติงานสมทบ และพนักงานของผูรับจางจะยึดถือปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

กฎหมาย นโยบาย ขอกําหนดและมาตรฐานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

(4.2) บริษัทฯ จะดําเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตางๆ อันเน่ืองมาจาก

อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยจากการทํางาน การสูญหาย หรือเสียหายในทรัพยสิน 

การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้น 

ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยตอพนักงาน ผูปฏิบัติงานสมทบ และพนักงาน

ของผูรับจาง ทั้งนี้ถือเปนหนาที่รับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ 

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว 

(4.3) บริษัทฯ จะจัดใหมีแผนควบคุมและปองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นท่ีปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและ

สภาวะวิกฤตขององคกรเพ่ือเตรียมพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีการ

เตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทําใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก เส่ือมเสียช่ือเสียง และภาพลักษณ

ขององคกร 

(4.4) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชาสัมพันธและส่ือสาร เพื่อสรางความรู ความเขาใจและเผยแพรขอมูลแก

พนักงาน ผูปฏิบัติงานสมทบและพนักงานของผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของ เพื่อใหทราบ

และเขาใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม ตลอดจนนําไปยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพ ทรัพยสิน และส่ิงแวดลอม 

(4.5) บริษัทฯ จะสงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

ใหเปนวิถีดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน 

(4.6) บริษัทฯ จะอบรมและเพิ่มบทบาทหนาที่รับผิดชอบของหัวหนางานในการควบคุมการปฏิบัติงานอยาง

ปลอดภัยเก่ียวกับระบบควบคุมผูรับเหมาและควบคุมใบอนุญาตทํางาน 

(4.7) บริษัทฯ จะปรับปรุงคามาตรฐานดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมใหไดตามมาตรฐานสากล เพื่อ

คุณภาพชีวิตคนทํางาน และเพื่อส่ิงแวดลอมที่ดี 

(4.8) บริษัทฯ จะเขาไปมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมในเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยตระหนัก             

ถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของตลอดจนสงเสริม

กิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

(9) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย 

บริษัทฯ กําหนดมาตรการและขั้นตอนใหผูบริหารบริษัทฯ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติ

อื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ อันไดแก 

(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
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(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการปองกันมิให

เกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก 

(10) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผย          

ตอสาธารณชนอันเปนสาระสําคัญ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น ดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ และผูบริหารทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ          

ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

(2) บริษัทฯ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย และพนักงานของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยัง

ไมไดเปดเผยตอสาธารณชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตน ซึ่งรวมถึงเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย ทั้งนี้ หามมิใหบุคคลที่ลวงรูขอมูลภายใน และยังมิได

เปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนที่ขอมูล

ดังกลาวจะเปดเผยสูสาธารณชน หากบริษัทฯ พบวาผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานของ

บริษัท กระทําผิดขอหามตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทํา

ความผิดโดยเด็ดขาด 

(3) ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย หรือพนักงานของบริษัทฯ กระทําผิดอันเปนความผิดอาญาตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษอยางรุนแรงอยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยางรวมกันดังนี้ 

(3.1) ตัดเงินเดือนหรือคาตอบแทน 

(3.2) ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนผูบริหาร ผูจัดการฝายหรือพนักงานโดยถือวาจงใจกอใหเกิด

ความเสียหายแกบริษัทฯ หากเปนกรรมการ ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

(3.3) แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(3.4) แจงความดําเนินคดีตอตํารวจหรือพนักงานสอบสวน 

(3.5) ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

(4) บริษัทฯ คาดหมายให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่

ขัดหรือสงสัยจะขัดหลักการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ตอผูบังคับบัญชา โดยใหถือ

เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลและใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในการนําขอมูลภายในของ

บริษทัฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน เพื่อใหมีการปฏิบัติตามหลักการที่กําหนดอยางถูกตอง 
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(11) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาความลับ 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาความลับทางการคาที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลสาธารณชนได ดังตอไปนี้ 
(1) การรักษาความลับของบริษัทฯ 

(1.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ลูกจาง หรือพนักงานของผูรับจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับของ

ขอมูลและเอกสารท่ีไมสามารถเปดเผย และ/หรือเปนความลับทางการคาสูตรการประดิษฐคิดคนตางๆ 

ซึ่งถือเปนสิทธิของบริษัทฯ 

(1.2) ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือพนักงานของผูรับจางของบริษัทฯ 

จะตองไมเปดเผยขอมูลและเอกสารที่เปนความลับ หรือความลับทางการคานั้นๆ อีกเปนเวลา 2 ป เม่ือ

พนจากหนาที่ไปแลว 

(1.3) ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน วิธีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและปฏิบัติตาม 

เพื่อปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูกเปดเผยโดยประมาท หรือไมเจตนา 
(2) การกําหนดช้ันความลับของขอมูล 

(2.1) ขอมูลลับทางการคาของบริษัทฯ ตองไดรับการปกปดมิใหร่ัวไหล โดยกําหนดตามความสําคัญของขอมูล 

เชน ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก เปนตน 

(2.2)  การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 
(3) การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก 

(3.1) กรรมการผูจัดการ จะเปนผูใหความเห็นชอบขอมูลที่ออกสูสาธารณชน 

(3.2) ขอมูลเก่ียวกับผูรวมทุนอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย 

(3.3) หนวยงานท่ีกําหนดใหเปนผูใหขอมูลแกสาธารณชน ไดแก สวนงานดานนักลงทุนสัมพันธ และฝายบัญชี

และการเงิน โดยใหหนวยงานเจาของขอมูลเปนผูจัดทํารายละเอียดให 

(3.4) เพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เก่ียวของวาดวย

การเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหผูที่ตองการขอมูลขาวสาร

จากบริษัทฯ ติดตอขอรับขอมูลไดที่สวนงานดานนักลงทุนสัมพันธ  
(4) การแสดงความเห็นแกบุคคลภายนอก 

(4.1) ตองไมเปดเผยหรือแสดงความเห็นแกบุคคลอื่นใดภายนอกบริษัทฯ 

(4.2) ขอใหทานถามตนเองกอนวาทานมีหนาที่ในการตอบคําถามเหลานั้นหรือไม หากไมมี ขอใหปฏิเสธการ

แสดงความเห็นตางๆ ดวยความสุภาพและแนะนําใหสอบถามจากหนวยงานท่ีกําหนดขางตนโดยตรง

ตอไป 
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(12) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการอนุมัติรายการเก่ียวโยงกันและรายการเก่ียวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัท 

บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเก่ียวโยงกันและรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง

สินทรัพยของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้ง

กฎหมายที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

(1) บุคคลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมสามารถอนุมัติรายการที่เก่ียวของกับตนได  

(2) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการคาทั่วไปโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ  

(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถาคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ

ชํานาญในการใหความเห็นในเร่ืองใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะตองจัดใหผูเช่ียวชาญอิสระเปนผูใหความเห็น

ตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือประกอบการพิจารณากล่ันกรองกอนจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/

หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 ในกรณี รายการดังกลาวเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน

สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ 

ผูบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวของ แลวแตกรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข

การคาโดยท่ัวไป บริษัทฯ จะตองนําขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติใน

หลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอนทํารายการนั้น ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 89/12 (1) แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551  

(4) บริษัทฯ จะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

(5) กรรมการทุกคนจะตองปฏิบัติตามมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให

กรรมการแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชาเม่ือมีกรณีดังตอไปนี้ 

(5.1) มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี โดยระบุ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคูสัญญาและสวนไดเสียของกรรมการในสัญญา (ถามี)  

(5.2) ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯ และบริษัทในเครือโดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวางรอบป

บัญชี (ถามี)  

ทั้งนี้มาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดไดกําหนดใหบริษัทฯ ตองเปดเผยรายละเอียด              

ที่กรรมการแจงตอบริษัทฯ ตามมาตรา 88 ขางตนไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ดวย  

(6) ผูบริหารต้ังแตตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป รวมผูจัดการฝายบัญชีและการเงินจะตองปฏิบัติ

เชนเดียวกับกรรมการในขอ (5) โดยแจงตอเลขานุการบริษัทฯ เชนเดียวกัน  
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(13) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย 

บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ดังตอไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ  ผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป และผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน            

มีหนาที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยของตนใหเปนไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และสํานักงาน ก.ล.ต.  

(2) บริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมของบริษัทฯ ที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตองปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการใชขอมูลภายใน โดยดําเนินการอยางเสมอภาคและยุติธรรมตอผูถือหุนทุก

รายอยางเทาเทียมกัน เพื่อเปนการปองกันการกระทําผิดกฎหมายของพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และ

ครอบครัวทุกคนที่ไดรับทราบ หรืออาจไดรับทราบขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน บริษัทฯ จึงหาม

บุคคลดังกลาวทําการซ้ือขายหุนหรือชักชวนใหบุคคลอื่นซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายหุนของบริษัทฯ 

บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไมวาจะดวยตนเอง หรือผานนายหนา 

ในขณะท่ียังครอบครองขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนอยู โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ถือวาเปนการซ้ือขายหลักทรัพยเพื่อเก็งกําไร หรือสรางความไดเปรียบใหกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 

(3) บริษัทฯ ไดจัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทํางานเพื่อปองกันแฟมขอมูลและเอกสารลับ และไดดําเนินการ

จํากัดการเขาถึงขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณะ โดยใหรับรูเฉพาะแกผูเก่ียวของและท่ีจําเปนเทานั้น จึงถือเปน

หนาที่ของเจาของขอมูล หรือผูครอบครองขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน จะตองกําชับผูที่เก่ียวของให

ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด ทั้งนี้ ผูฝาฝนการใชขอมูลภายในจะตองถูกลงโทษทาง

วินัย และ/หรือ กฎหมายแลวแตกรณี 

(14) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหลักเกณฑการรายงานการมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวของ ให

เปนไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมี

สวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเก่ียวของ ซึ่งมีวิธีการรายงาน ดังตอไปนี้ 

(1) ใหกรรมการและผูบริหารรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเก่ียวของ 

กรณีเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ โดยกรอกแบบแจงรายงานการมีสวนได

เสียของกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(1.1) รายงานในครั้งแรก : ใหรายงานภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2552  

(1.2) รายงานการเปล่ียนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย : ใหรายงานโดยมิชักชาภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มี

การเปล่ียนแปลงขอมูล โดยระบุแจงการเปล่ียนแปลงครั้งที่เทาไร  

(2) ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบแจงรายงานการมีสวนไดเสียของของตนหรือของบุคคลที่มีความเก่ียวของให

เลขานุการบริษัทฯ ทันทีหรือภายในเวลาท่ีกําหนด  

(3) ใหเลขานุการบริษัทฯ ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
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(3.1) จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานกรรมการบริษัทฯ และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น 

(3.2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารรายงานตอบริษัทฯ 

(3.3) ใหเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป           
(แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(15) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการ
เสนอแตงต้ังกรรมการรายใหมลวงหนา 

บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมตํ่ากวารอยละ 1 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

มีสิทธิจะเสนอเร่ืองไดลวงหนา ซึ่งกําหนดชวงเวลาเปดรับเร่ืองต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป กอนการ

ประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนจะตองเสนอเร่ืองเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการ

บริษัทฯ หรือสงผานทางเว็บไซต เพื่อแจงในเบื้องตน แลวจึงจัดทําเปนหนังสือสงถึงเลขานุการบริษัทฯ 

 โดยสงทางไปรษณียมาที่ :-   

เลขานุการบริษัทฯ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

69-70 หมู 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตําบลตล่ิงชัน 

อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 

 สงทาง E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 

โทรศัพท :   0-3622-4171-8 ตอ 193-194   โทรสาร : 0-3622-4192 

ทั้งนี้ การพิจารณาเร่ืองที่จะบรรจุในวาระการประชุมและการเสนอช่ือกรรมการรายใหมจะตองเปนไปตามหลักการท่ีกําหนดไว

แลวเทานั้น 

(16) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ 

เพื่อเปนไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติการใชงานคอมพิวเตอร รวมทั้งใหการใชงานคอมพิวเตอรของบริษัทฯ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) โปรแกรมที่กําหนดใหใชงานในบริษัทฯ จะตองเปนโปรแกรมที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่ง Software License 

Agreement นั้น จะตองเปนของ บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) เทานั้น (ยกเวนโปรแกรมประเภทที่

ไมมีลิขสิทธิ์ “Free Ware” หรือ “Shareware”) 

(2) ฝายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน จะลงโปรแกรมมาตรฐานสําหรับใชงานในเคร่ืองคอมพิวเตอรของบริษัทฯ 

ซึ่งโปรแกรมมาตรฐานจะถูกกําหนดใน S-IT-001 มาตรฐานการติดต้ังโปรแกรมมาตรฐาน 

(3) การติดต้ัง ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ยกเลิก โปรแกรมใดๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอรของบริษัทฯ จะกระทําไดโดยฝาย

สารสนเทศและระบบมาตรฐาน หรือตองไดรับอนุญาตจากฝายสารสนเทศและระบบมาตรฐานเทานั้น หาก

ตองการที่จะใชงานโปรแกรมใดนอกเหนือจากโปรแกรมมาตรฐานใหทําการแจงฝายสารสนเทศและระบบ

มาตรฐาน 
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(4) หากมีการตรวจพบวามีการติดต้ังโปรแกรมที่ไมไดรับอนุญาต พนักงานท่ีติดต้ังโปรแกรมรวมถึงพนักงานผูใช

คอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมดังกลาวติดต้ังอยูจะตองรับผิดชอบ ทั้งดานระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ     

ดานกฎหมาย 

(5) หามนําโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปใชงานกับเคร่ืองสวนตัวโดยไมไดรับอนุญาต 

(6) หามนําโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ใหผูอื่นที่ไมไดเปนพนักงานของบริษัทฯ ใชงานหรือนําไปหาประโยชนเพื่อ

การคาโดยไมไดรับอนุญาต (เชน ใหยืม ใหเชา หรือนําไปขาย เปนตน) 

(7) หามนําโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปทําซํ้า (Copy) เผยแพร ทําการเปล่ียนแปลง หรือแกไขใดๆ โดยไมไดรับ

อนุญาต 

(8) โปรแกรมทุกโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ถือวาเปนสมบัติของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิใน

โปรแกรมดังกลาวเต็มที่ หามพนักงานนําไปเผยแพร หรือนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคา (เชน Form, Report  

เปนตน) 

(9) สําหรับโปรแกรมประเภทกําจัดไวรัส (Antivirus) จะมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน (Update) อยูเสมอโดยฝาย

สารสนเทศและระบบมาตรฐาน สวนผูที่ใชงานจะตองทําการคนหาไวรัส (Scan Virus) เม่ือมีการนําขอมูลจาก

ภายนอกมาใชงาน 

(10) พนักงานจะตองมีความรับผิดชอบและมีวิจารณญาณในการใชงานโปรแกรมตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อไมใหเกิด

ความเสียหายตอตัวโปรแกรมที่เปนทรัพยสินของบริษัทฯ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายทางดานธุรกิจ 

(11) บุคลากรที่เปนพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เขามามีสวนรวมในการใชงานโปรแกรมตางๆ ของ

บริษัทฯ จะตองเห็นดวยและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยผูที่ฝาฝนหรือละเมิดนโยบายจะมีความผิดทาง

วินัยและจะตองไดรับการลงโทษ ทั้งทางดานระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และทางดานกฎหมาย 

(17) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการดานพลังงาน 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการส่ิงแวดลอม และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จึงมุงเนนใหมีแนวทาง

ปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานแกพนักงาน เพื่อทําใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน และปฏิบัติไป

ในแนวทางเดียวกัน ดังตอไปนี้ 
 

บริษัทฯ จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของ

การดําเนินงานของบริษัทฯ สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
(1) บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เหมาะสมกับ

ธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 
(2) บริษัทฯ จะกําหนดแผนและเปาหมายการอนุรักษพลังงานในแตละป และส่ือสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและ

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
(3) บริษัทฯ ถือวาการอนุรักษพลังงานเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับที่

จะใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานตอคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน 
(4) บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนที่จําเปน รวมถึงทรัพยากรดานบุคลากร ดานเทคโนโลยี ดานงบประมาณ ดานการ

ฝกอบรม และการมีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นเพื่อพัฒนางานดานพลังงาน 
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(5) ผูบริหารและคณะทํางานดานการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เปาหมาย และแผนการ

ดําเนินงานดานพลังงานทุกป เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(18) แนวปฏิบัติที่ดีดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มุงม่ันในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และได

กําหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ (Code of Conduct) เนื่องจาก

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญวา “สังคม” เปนกลไกสําคัญที่จะชวยสงเสริมผลักดันใหกิจการของบริษัทฯ คงอยูและเติบโต

อยางม่ันคงย่ังยืน และเปนที่ยอมรับจากผูที่เก่ียวของทุกกลุม โดยเร่ิมจากสังคมเล็กๆ ในองคกร ไดแก กรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานซ่ึงเปนหัวใจสําคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันไปสูสังคมระดับชุมชน รวมทั้งเปนการสงเสริมให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไดดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 

ดังนี้  

(1) การประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 
(2) การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดลอม 
(3) การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมวาผูที่เก่ียวของสวนตางๆ ของบริษัทฯ จะมีเช้ือ

ชาติ สัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน บริษัทฯ จะบริหารจัดการดวยความเปนธรรมและสงเสริมให

เกิดการพัฒนารวมกันอยางย่ังยืน 
(4) การสงเสริมใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตอาสา และปลูกฝงจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยาง

จริงจังและตอเนื่องเพื่อประโยชนสวนรวมโดยไมหวังส่ิงตอบแทน 
(5) การสงเสริมใหเกิดกิจกรรมที่สรางประโยชนที่ย่ังยืนแกชุมชนและสังคม ภายใตกรอบแนวทาง ดังตอไปนี้  

(5.1)  กิจกรรมระดับองคกร 

• เปนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ และสรางองคความรู

ภายในองคกร 

• เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นตอองคกร 

• เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

• เปนกิจกรรมที่สงเสริมการรักษาส่ิงแวดลอมที่ดีภายในองคกร 

(5.2) กิจกรรมระดับชุมชน 

• เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

• เปนกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และเห็นผลอยางชัดเจน 

• เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมในระยะยาวอยางแทจริง 

• เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาการดานการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

• เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ และ

สังคมโดยรวม 

• เปนกิจกรรมที่ชวยเหลือสังคม กรณีเกิดภัยพิบัติ 

• สนับสนุนพัฒนาการเรียนรูและการสรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมของเยาวชน 
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(6) กําหนดใหมีการสื่อสารและเผยแพรการดําเนินงานดานสังคมและชุมชน เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ และผูที่

เก่ียวของทุกฝายไดรับรู ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ดังนี้  
 ภายในบริษัทฯ ผาน http://drt/  หัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม”  

 ภายนอกบริษัทฯ ผาน http://www.dbp.co.th/trade_information.htm ในสวนของ “ขอมูลการ

ลงทุน” หัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม” 

(19) แนวปฏิบัติที่ดีการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
 

บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดม่ันหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

บริษัทฯ มุงม่ันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ จึงไดจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณ

อักษร เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่น 

สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพิ่มความเช่ือม่ันตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมทั้งเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ 

และพัฒนาสูองคกรที่ย่ังยืนตอไป 

 

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน “หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดําเนินการหรือยอมรับ

การทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในประเทศและทุกหนวยงานที่เก่ียวของ 

และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันนี้อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ

ปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของ

กฎหมาย” 
 

มาตรการดําเนินการ 
(1) นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้  ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล  ต้ังแตการสรรหาหรือ

การคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตําแหนง  การฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน  และการให

ผลตอบแทน และการปฏิบัติงานในทุกกรณี  โดยบริษัทฯ จะคุมครองไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอ

พนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น รวมถึงการที่พนักงานใหความรวมมือในการแจงเร่ือง การใหขอเท็จจริง และการ

รายงานการทุจริตคอรรัปชั่น แมวาการกระทํานั้นจะทําใหบริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยกําหนดให

ผูบังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารทําความเขาใจ กับพนักงานเพ่ือใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบ

และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวในคูมือการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกําหนดขึ้นตอไป 

และใหนํามาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันนี้ไปปฏิบัติที่บริษัทยอย บริษัทรวมทุน และบริษัทที่มีอํานาจ

ควบคุมอยางเครงครัด 

(3) เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหาร  

และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตาม

กฎหมาย บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายในเร่ืองดังตอไปนี้ 
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(3.1) การเปนกลางและการชวยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายการเปนกลางทางการเมือง โดยไมใหการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากร หรือการ

กระทําอันเปนการเอ้ือประโยชนตอนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดฯ ทั้งทางตรงและทางออม ไมมีสวน

รวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ ที่จะทําให

บริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางทางการเมือง และ/หรือ ไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเก่ียวของ

ใน กิจกรรมดังกลาว โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของ

กฎหมาย รัฐธรรมนูญ และยึดม่ันในระบบประชาธิปไตย 

(3.2) การรับ การใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด  

บริษัทฯ กําหนดนโยบายวา “การรับ การใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด ตอง

เปนไปตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี ตองไมมีมูลคาเกินสมควร และไมเปนการ

กระทําเพื่อจูงใจใหปฏิบัติทุจริตตอหนาที่ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งอาจนําไปสูปญหาการทุจริต

คอรรัปชั่น”  

(3.3) การบริจาคเพื่อการกุศล 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายวา “การบริจาคเพื่อการกุศลของบริษัทฯ ตองพิสูจนไดวาการบริจาคไดใหการ

ชวยเหลือ สนับสนุนชุมชน สังคม โดยการบริจาคเพื่อการกุศลจะตองนําไปใชในสาธารณกุศล ตองมี

เอกสารหลักฐานชัดเจน ไมเปนเสนทางสําหรับการทุจริตคอรรัปช่ัน” 

(3.4) การใหเงินสนับสนุน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายวา “การใหเงินสนับสนุนตองพิสูจนไดวาสนับสนุนใหกิจกรรมของโครงการประสบ 

ผลสําเร็จ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจ ตราสินคาของบริษัทฯ หรือเปนไปตามวัตถุประสงคของการ

ดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง เปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย ไมไดถูก

นําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน  โดยการกําหนดขั้นตอน อํานาจอนุมัติอยางรัดกุมสามารถสอบ

ทานและติดตามเอกสารหลักฐานตางๆได” 

(3.5) ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อ/ส่ังจางกับภาครัฐ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายวา “หามใหหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริษัทฯ 

และการติดตองานกับภาครัฐจะตองเปนไประเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อ/ส่ังจางของบริษัทฯ อยาง

โปรงใส  ซื่อสัตย  และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ” 

(3.6) นโยบายหรือระเบียบคําส่ังอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน (ถามี) 
 

(4) ตามมาตรการขอ 3 กําหนดใหฝายจัดการไปจัดทําแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไวในคูมือกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

ออก ”ระเบียบคําส่ัง” ที่เก่ียวของเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับใชเปนแนวทางปฏิบัติงานอยาง

ถูกตอง ตอไป 
 
แนวทางการปฏิบัติ 

(ก) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจโดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมเรียกรอง 
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ดําเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจัก ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม 

(ข) พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตองไมละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่

เก่ียวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดใหทํา

หนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจผานชองทางตางๆ ที่กําหนด

ไว 

(ค) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัทฯ โดยใช

มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด

ไวในขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย   

(ง) ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณา
ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนด นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย  

(จ) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู  และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่

เก่ียวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นนี้ 

(ฉ) บริษัทฯ มีชองทางการแจงเบาะแสและขอรองเรียนการทุจริตคอรรัปช่ัน ผานชองทางดังนี้ 

• แจงผานประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สงทางไปรษณียมาที่ :-  

69-70 หมู 1 ถนนมิตรภาพ กม.115  

ตําบลตล่ิงชัน อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 

เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 282 

• E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th 
 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหม่ันใจวาฝายบริหารใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี  ระบบควบคุมภายใน 

ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพื่อใหม่ันใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพ

และรัดกุม 

(3) คณะกรรมการจัดการ กรรมการผูจัดการ และผูบริหาร  มีหนาที่ในการสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ัน และดําเนินการใหเปนระบบ และส่ือสารไปยังพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝายใหทราบถึงนโยบาย 
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รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

ขอบังคับบริษัทฯ ระเบียบปฏิบัติและอํานาจในการอนุมัติ และขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ 

(4) สํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล  มีหนาที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไป

อยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี ระเบียบปฏิบัติและอํานาจอนุมัติ กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของ เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและ

เพียงพอตอความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปช่ัน ที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบตอไป 

(5) คณะกรรมการปองกันและตอตานการทุจริต มีหนาที่ประเมินความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมกับ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อสรุปผลความเส่ียงดานทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละ

กระบวนการอยางสม่ําเสมอ รวมถึงเสนอมาตรการปองกันแกไขที่เหมาะสม และรายงานตอคณะกรรมการ

จัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป 

(20) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอ่ืนใด 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการรับของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใดในงานบริษัทฯ 

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไว เพื่อใหการปฏิบัติงาน

เปนไปตามวัตถุประสงค ดวยความเรียบรอย และโปรงใส  จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) หามมิใหพนักงานทุกระดับ ครอบครัว เพื่อน และ/หรือคนรูจัก เรียกรองหรือรับของขวัญ คารับรอง คาบริการ

ตางๆ หรือประโยชนอื่นใดจากผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง ลูกคา ลูกคาชวง ผูคา/ผูขาย ผูรวมทุน หรือผูมีสวนไดเสีย

ทุกฝายของบริษัทฯ ไมวาในกรณีใด เปนการสวนตัวหรือเพื่อกลุมบุคคล ซึ่งอาจมีผลตอการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานอยางไมเปนธรรม เกิดความลําเอียง หรือเกิดความลําบากใจ หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเก่ียวของ

อื่น หรืออาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันได เวนแตไดรับตามเหตุ และกรณีตามขอ (2) และขอ (3) ใหปฏิบัติตามที่

กําหนด 

(2) ใหรับไดในนามบริษัทฯ ที่ไดมอบหนาที่ รับมอบอํานาจ หรือใหเปนตัวแทนของบริษัทฯ กําหนดใหรับได ทั้งนี้ อาจ

มาจากการสงเสริมการขาย การจัดกิจกรรมสมนาคุณหรืออื่นใด ของคูคา ผูคา/ผูขาย หรืออื่นๆ เพื่อมอบให

บริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จากการจัดกิจกรรมหรือการสงเสริมการขายนั้น เม่ือไดรับใหสงมอบใหผูจัดการ

สวนธรุการ เพื่อดําเนินการตอไป 

(3) การไดรับดวยเหตุใดก็ตามอาจเพราะดวยความเคารพนับถือ หรือเพื่อการสรางความสัมพันธที่ดี หรือในกรณีใด

ที่เห็นวาไดรับมาโดยสุจริต ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) กรณีเงินสดหรือเช็ค หามรับโดยเด็ดขาด เวนใหรับไดโดยถูกตองตามขอ (2) 

(ข) รับไดกรณีเปนของอปุโภคบริโภคที่เก็บไวไมเกิน 7 วัน จะเนาเสีย เชน ของสด ผลไม น้ําผลไมสด เปนตน 

(ค) รับไดในกรณีเปนของชํารวย ของที่ระลึก ที่จัดทําขึ้นเพื่อแจกจายโดยทั่วไป ซึ่งมีมูลคาโดยประมาณไมเกิน 

1,000 บาท หากสูงกวานี้ใหรายงานผูบังคับบัญชา และสงมอบใหผูจัดการสวนธุรการ เพื่อดําเนินการ

ตอไป 
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(4) ใหผูจัดการสวนธุรการ รวบรวม และรายงานใหกรรมการผูจัดการทราบเพื่อนําไปดําเนินการอันเปนประโยชนตอ

สวนรวม หรือการกุศล เชน นําไปบริจาค มอบเปนรางวัลพนักงาน มอบใหหนวยงานราชการ หรือที่อื่นใด โดยให

เสนอขออนุมัติการดําเนินการเปนกรณีไป ทั้งนี้ ในการรับตามขอ (2) หากมีภาษีตองชําระใหแจงฝายบัญชีและ

การเงินดวย ในกรณีที่ของขวัญตามขอ (2) เปนเงินสด/เช็คหรือทอง ใหผูจัดการสวนธุรการทําเร่ืองสงมอบตอ

ใหกับผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงินเปนผูจัดเก็บเพื่อดําเนินการอันเปนประโยชนตอสวนรวม

ตอไป 

(5) หลักเกณฑการรับของขวัญใหเปนไปตามประเภทและมูลคา มีความเหมาะสมตามของขนบธรรมเนียมประเพณี   

หากบริษัทฯ อยูระหวางจัดใหมีการประกวดราคา พนักงานจะตองไมรับของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือ

ประโยชนอื่นใดจากบริษัทที่เขารวมการประกวดราคาแตอยางใด 

(6) บริษัทฯ มีวัตถุประสงค เพื่อมิใหเกิดชองทางทุจริต หรือเกิดความลําบากใจของผูรับ หรือเกิดผลตอการตัดสินใจ

ในการปฏิบัติตอผูใหในทางท่ีกอประโยชนตางตอบแทน หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเก่ียวของอื่น ทั้งนี้   

บริษัทฯ จะพิจารณาเจตนาของผูใหและผูรับเปนหลัก 

(7) ใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล มีหนาที่สอบทานการการรับของขวัญ คารับรอง คาบริการ

ตางๆ หรือประโยชนอื่นใด ใหเปนไปตามนโยบายน้ีอยางเครงครัด และรายงานผลการสอบทานใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาตอไป 

(8) หากตรวจสอบพบวาพนักงานคนหนึ่งคนใด กระทําไปในทางที่สอวาเปนการกระทําโดยทุจริต หรือเพื่อการ

แสวงหาประโยชนสวนตัว กลุมบุคคล หรือพวกพอง จากหนาที่ความรับผิดชอบ ถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย

อยางรายแรง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบปฏิบัติตอไป 

(21) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอ่ืนใด 

บริษัทฯ  ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใดในงานบริษัทฯ 

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไวเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป

ตามวัตถุประสงคดวยความเรียบรอย และโปรงใส  จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(ก) หลักเกณฑการเบิกคาของขวัญ คารับรองและคาบริการตางๆ 

(1) การใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ ใหกระทําในนามของบริษัทฯ ตามที่ไดรับมอบอํานาจหนาที่ หรือให

เปนตัวแทนของบริษัทฯ เทานั้น  ทั้งนี้ ตองเปนไปตามความจําเปนตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป 

หรือ การสงเสริมการขาย การจัดกิจกรรมสมนาคุณหรืออื่นใดแกตัวแทนของลูกคา ลูกคาชวง คูคา ผูขาย 

ผูรับเหมา เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

(2) บุคคลที่ไดรับการรับรองหรือรับบริการตองมิใชกรรมการ หรือ พนักงานของบริษัทฯ เวนแต กรรมการ หรือ 

พนักงานดังกลาวจะมีหนาที่มอบหมายใหเขารวมการตอนรับนั้น 

(3) คารับรอง คาบริการตางๆตองเปนคาใชจายอันเก่ียวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการที่จะอํานวย

ประโยชนแกกิจการ เชน คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาดูมหรสพ คาใชจายเก่ียวกับ

การกีฬา เปนตน 
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(4) กําหนดคารับรองหรือคาบริการที่เปนส่ิงของใหแตละบุคคล ซึ่งไดรับการรับรองหรือรับบริการไมเกินคนละ 2,000 

บาท (สองพันบาท) ในแตละคราวและจํานวนเงินคารับรองและคาบริการใหนํามาหักเปนรายจายไดเทากับ

จํานวนที่จาย แตรวมกันตองไมเกินรอยละ 0.3 ของยอดรายไดนํามารวมคํานวณกําไรสุทธิกอนหักรายจายใด ใน

รอบระยะเวลาบัญชีหรือของจํานวนเงินทุนที่ไดรับชําระแลวถึงวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี แลวแตจํานวน

ใดจะมากกวา ทั้งนี้รายจายที่จะนํามาหักไดจะตองมีจํานวนสูงสุดไมเกิน 10 ลานบาทเปนไปตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 143  โดยการจายคารับรองนั้นๆไมมีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อ หากแตภาษีซื้อสามารถบันทึกเปนรายจายไดไม

ตองหามตามประมวลรัษฎากร 

(5) กําหนดใหผูจัดการสวนธุรการมีหนาที่รวบรวมรายชื่อที่ไดพิจารณาจากหนวยงานตางๆเพื่อจัดหาของขวัญ ของ

ชํารวย กรณีการมอบนั้นเปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี เชน ของขวัญปใหม   

เพื่อเสนอขออนุมัติจากผูมีอํานาจตามขั้นตอนตอไป 

(ข) แนวทางปฏิบัติและเอกสารที่ใชในการขอเบิก 
(1) ใหผูขอเบิกเขียนใบขออนุมัติเบิกเงิน (บช.10) โดยตองระบุช่ือ-นามสกุล ตําแหนง/หนวยงาน หรือแนบสําเนา

นามบัตรของผูไดรับการรับรองหรือผูไดรับการบริการดวยทุกคร้ัง 

(2) ใหผูขอเบิกแนบภาพถายการสงมอบ หรือ หลักฐานการรับของรางวัล กรณีสงมอบรางวัลจากการสงเสริมการขาย

ใหลูกคาทุกคร้ัง 

(3) ใหผูขอเบิกคาของขวัญ คารับรองหรือคาบริการตางๆซึ่งเปนผูจายเงินแกรานคา หรือสถานที่ใหบริการขอ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เพื่อแนบในการเสนอขออนุมัติเบิกเงินจากผูมีอํานาจอนุมัติตอไป โดยปฏิบัติดังนี้ 

(3.1) ใหขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ในนามบริษัทฯ เทานั้น และใหเปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนดแหง

ประมวลรัษฎากร โดยไมมีรอยขูดลบ ขีดฆา หรือ ลงช่ือกํากับการแกไขใดๆเปนอันขาด หากมีการแกไขให

ขอเอกสารฉบับใหมทดแทน 

(3.2) กรณีพนักงานผูขอเบิกไดจายเงินคาบริการใหแกผูมีเงินไดไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม 

สรรพากรกําหนดผูจายใหมีหนาที่หัก ภาษี ณ ที่จายมูลคา 1,000 บาทขึ้นไป (กอนภาษีมูลคาเพิ่ม) เพื่อ

นําสงสรรพากร โดยผูขอเบิกคาบริการตองหักภาษี ณ ที่จายไวดังนี้ 

(ก) คาบริการ คาจางทําของ ตองหักภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 3 % เชน คาซอมรถยนต 

(ข) คาเชา ตองหักภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 5 % เชน คาเชาบาน คาเชารถยนต เปนตน 

(ค) คาโฆษณา ตองหักภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 2 %  

(ง) คารางวัลหรือผลประโยชนจากการสงเสริมการขาย ตองหักภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 3% 

(จ) คารางวัลในการประกวดแขงขัน การชิงโชค หรือจายอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน ตองหัก

ภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 5 % 

(ฉ) จายเงินไดใหแกนักแสดงสาธารณะ เชน นักแสดงละคร ภาพยนตร วิทยุ หรือโทรทัศน นักรอง นัก

ดนตรี นักกีฬาอาชีพ ตองหักภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 5 % 

(ช) จายเ งินไดจากวิชาชีพอิสระ  เชน  คาสอบบัญชี  คาบริการทนายความ  คาจางออกแบบ

สถาปตยกรรม การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม ตองหักภาษี ณ ที่จายไวจํานวน 3 %  

ทั้งนี้  ใหฝายบัญชีและการเงินออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จายตามจํานวนเงินที่หักไวเพื่อนําสงใหรานคาผู

ใหบริการเปนหลักฐานในการขอคืนภาษีอากรจากสรรพากรตอไป 
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(4) บริษัทฯ หามมิใหมีการใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด หากการใหนั้นเปนชองทางเกิด

ทุจริต หรือการเลือกปฏิบัติตอผูรับของขวัญ หรือ ผูรับการรับรองในทางที่กอประโยชนตางตอบแทนเปนการ

สวนตัว หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเก่ียวของอื่น หรือจะมีผลกระทบเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ 

บริษัทฯ จะพิจารณาเจตนาของผูใหและผูรับเปนหลัก  

(5) ใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล มีหนาที่สอบทานการใหของขวัญ คารับรอง และคาบริการตางๆ

ในงานบริษัทฯ ใหเปนไปตามคําส่ังน้ีอยางเครงครัดและรายงานผลการสอบทานใหคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาตอไป 

(6) หากตรวจสอบพบวาพนักงานคนหนึ่งคนใดกระทําไปในทางท่ีสอวาเปนการกระทําโดยทุจริต หรือเพื่อการแสวงหา

ประโยชนสวนตัว กลุมบุคคล หรือพวกพอง จากหนาที่ความรับผิดชอบ ถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัยอยาง

รายแรง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบปฏิบัติตอไป 

(22) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ันตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไว เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค ดวยความเรียบรอย และ

โปรงใส จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

วัตถุประสงค  ในการบริจาคเพื่อการกุศลการบริจาคเพื่อการกุศลของบริษัทฯ ตองพิสูจนไดวาการบริจาคไดใหการชวยเหลือ 

สนับสนุนชุมชน สังคม  โดยการบริจาคเพื่อการกุศลจะตองนําไปใชในสาธารณกุศลอยางแทจริง ตองมีเอกสารหลักฐานชัดเจน 

ไมเปนเสนทางสําหรับการทุจริต 
 
โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้ 
(1) การขออนุมัติงบประมาณ  ใหฝายบัญชีและการเงินรวบรวมและสรุปคาใชจายเก่ียวกับการบริจาคเพื่อการกุศลของ

หนวยงานตางๆ เชน ฝายการตลาด, ฝายทรัพยากรบุคคล, คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

(CSR) เพื่อขออนุมัติงบประมาณการบริจาคเพื่อการกุศลและสังคมประจําป  ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อการกุศลตองไมเกินที่

กฎหมายกําหนดใหสามารถถือเปนรายจายทางภาษีได (ไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหง

ประมวลรัษฎากร)  

(2) การขออนุมัติบริจาค  ใหสวนบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ในการรับเร่ืองจากผูขอรับบริจาค และตรวจสอบ

เอกสารบริจาคจากโรงเรียน วัด หนวยราชการ และองคกรสาธารณกุศลตางๆ  โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้ 

 
(2.1) กรณีบริจาคเปนสินคาของบริษัทฯ 

(2.1.1) ใหฝายทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความนาเช่ือถือ เอกสารประกอบการขอรับบริจาค และการมีอยูจริง

ขององคกรที่ขอรับบริจาค ประกอบดวย 

(ก) หนังสือขอรับบริจาค ระบุรายการ จํานวน และวัตถุประสงค 

(ข) ภาพถาย แปลน แบบ ส่ิงปลูกสรางที่จะนําสินคาที่ขอบริจาคไปใชงาน 

(ค) เอกสารสําคัญการจัดต้ังขององคกรที่ขอรับบริจาค (ถามี) 

(ง) ตรวจสอบจํานวนสินคาที่ขอรับบริจาคเปนไปตามเหตุผล ขอเท็จจริง ของโครงการท่ีขอรับบริจาค 
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(จ) ใหพิจารณาลําดับความสําคัญของ โรงเรียน วัด องคกรการกุศล หนวยงานราชการ ชุมชน ที่

บริษัทฯ ติดตอประสานงานตางๆ บริเวณพ้ืนที่โดยรอบบริษัทฯ และสาขา 

(ฉ) ใหบริจาคสินคาที่บริษัทฯ ผลิตเอง เชน สินคาเคล่ือนไหวชา และสินคาเกรด F เปนตน 

(2.1.2) ใหฝายทรัพยากรบุคคล สงรายช่ือผูขอรับบริจาคท่ีไดพิจารณาตามขอ (2.1.1) สรุป ชนิด จํานวน 

รายการสินคา สงใหฝายโลจิสติกสและฝายผลิตตรวจสอบสินคาคงคลัง หรือสินคาเกรด F ที่มีสภาพ

พรอมนําไปใชงาน/บริจาคไดภายใน 1 สัปดาห และสงเร่ืองให 

(2.1.3) ฝายบัญชีและการเงินตรวจสอบงบประมาณ, ตนทุนการบริจาค และภาระดานภาษีมูลคาเพิ่มจากการ

บริจาค  และนําเสนอประธานกรรมการ CSR พิจารณาใหความเห็น เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตาม

วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

(2.1.4) ใหเลขานุการคณะกรรมการ CSR รวมรวบเอกสารการบริจาคในแตงวด นํารายงานในที่ประชุม

คณะกรรมการ CSR เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการ CSR คร้ังถัดไป 
(2.2) กรณีบริจาคเปนเงินสด 

ใหฝายทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบเอกสารตามขอ (ก) – (ฉ)   และจํานวนเงินบริจาคที่เหมาะสม, ความจําเปน

ทางขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนบริเวณพ้ืนที่ต้ังบริษัทฯ และสาขา เชน วันเขาพรรษา วัดเด็ก อื่นๆ เปนตน 

(2.2.1) ใหฝายทรัพยากรบุคคลจัดทําใบยืมเงินทดรองจาย (บช.11) เสนอขออนุมัติพรอมแบบเอกสารขอ      

(ก)-(ค) 

(2.2.2) ใหส่ังจายเงินในนามองคกรที่ขอรับบริจาคเทานั้น กรณีที่บริจาคเปนของใช ของขวัญ อาหารท่ีตองหา

ซื้อของมาบริจาคในกิจกรรมนั้นๆ ใหดําเนินการตามเอกสารแนบ 1  ในคําส่ังที่ ผจ.020/2558  

(2.2.3) ใหฝายทรัพยากรบุคคล ขอหนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเคลียรเงิน

ยืมทดรองจาย 

(3) อํานาจในการอนุมัติ  คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) เปนผูพิจารณาใหความ

เห็นชอบการบริจาคเพื่อการกุศล แลวนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

(4) การสงมอบสินคา/ทรัพยสินที่บริจาค เม่ือไดรับอนุมัติการบริจาคจากผูมีอํานาจ ใหฝายทรัพยากรบุคคล 

ประสานงานสงมอบสินคากับผูขอรับบริจาคและหนวยงานที่เก่ียวของ ในการสงมอบสินคาและทําพิธีการสงมอบพรอม

ภาพถาย รายที่ไมไดรับอนุมัติบริจาคใหแจงเหตุผลใหผูขอรับบริจาคทราบตอไป  
 (4.1)  กรณีบริจาคสินคาในบัญชีคุมสินคา 

(4.1.1) ใหสวนคลังสินคา จัดเตรียมสินคาตามที่ไดรับอนุมัติบริจาคขางตน 

(4.1.2) ใหสวนบริการลูกคา ตรวจสอบชื่อ-ที่อยูของผูรับบริจาค รายการสินคาที่ไดรับอนุมัติ และจัดทํา

ใบกํากับภาษี  ใบสงสินคา เพื่อเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เฉพาะรายที่ผูรับบริจาคไมไดเปนองคกร     

สาธารณกุศลตามประกาศของกรมสรรพากร และใหผูรับบริจาคลงนามรับสินคา (ชื่อ-สกุลตัว

บรรจง) เพื่อเปนหลักฐานการรับสินคากอนนําสินคาออกจากบริษัทฯ 

(4.1.3) ใหสวนบริการลูกคาสงตนฉบับใบกํากับภาษี ใบสงสินคา และบัตรช่ัง ใหฝายบัญชีและการเงินสําหรับ

การตรวจสอบจากสรรพากรตอไป 
(4.2) การบริจาคสินคาเกรด F ในคลังสินคาหรือฝายผลิต 

(4.2.1) ใหฝายผลิตหรือคลังสินคาจัดเตรียมสินคาเกรด F เพื่อการสงมอบใหผูรับบริจาคในพื้นที่คลังสินคา

เทานั้น 
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(4.2.2) ใหฝายทรัพยากรบุคคลจัดทําใบอนุญาตนําของออกจากโรงงาน อางเลขที่ไวในหนังสือขอรับบริจาค

ทุกคร้ัง แลวสงมอบใบอนุญาตนําของออกจากโรงงานใหสวนคลังสินคา เพื่อจายสินคา และใหผูรับ

บริจาคลงนามรับสินคา (ชื่อ-สกุล ตัวบรรจง) 

(4.2.3) ใหสวนบริการลูกคาช่ังและสอบทานน้ําหนักช่ังสินคาเกรด F กอนนําสินคาออกจากบริษัทฯ พรอมทั้ง

เก็บตนฉบับบัตรช่ัง และ สําเนาคูฉบับ-ใบอนุญาตนําของออกจากโรงงาน สงใหฝายบัญชีและการเงิน

ทุกคร้ัง 

(4.2.4) ใหฝายทรัพยากรบุคคลสงตนฉบับเอกสารการบริจาคทั้งหมดใหฝายบัญชีและการเงินเก็บไวเปน

หลักฐานสําหรับการตรวจสอบจากสรรพากร ไดแก 

(ก) หนังสือขอรับบริจาค 

(ข) ภาพถาย แปลน แบบ ส่ิงปลูกสรางที่ขอรับบริจาคสินคาของบริษัทฯ 

(ค) เอกสารสําคัญการจัดต้ังขององคกรที่ขอรับบริจาค (ถามี) 

(ง) หนังสือขอบคุณ หรือ ใบอนุโมทนาบัตร หรือ ใบเสร็จรับเงิน (กรณีบริจาคเงิน) ใหระบุชื่อ-

ที่อยูของผูรับบริจาค รายการ และจํานวนเงิน ลงชื่อผูมีอํานาจ อยางถูกตองเพื่อใหถือเปน

รายจายของบริษัทฯ ไดตามประมวลรัษฎากร  

(จ) ภาพถายกิจกรรมการสงมอบ กิจกรรมชุมชนสัมพันธตางๆ ประกอบการบริจาค 
 

(5) การสอบทานการบริจาคเพ่ือการกุศล 
 

(5.1) ใหฝายทรัพยากรบุคคล และสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล สุมตรวจสอบภายหลังการบริจาค

เปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอมาหรือไม เพื่อเปนขอมูลในการบริจาคคร้ังตอไป 

(5.2) ใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล  มีหนาที่สอบทานการบริจาคเพื่อการกุศลใหเปนไปตามคําส่ัง

ฉบับนี้อยางเครงครัด หากพบวามีรายการใดผิดปกติหรือมีการปฏิบัติที่สอไปในทางทุจริต ใหรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการทราบทันที 

(6) การลงโทษทางวินัย หากตรวจสอบพบวาพนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ กลุมบุคคลใด เจตนาทุจริตในการนําเงินสด / 

ทรัพยสิน / สินคา / วัสดุ ไปบริจาคโดยไมไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจท่ีไดรับมอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือหาก

ตรวจสอบแลวพบวาการบริจาคมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย พนักงานหรือกลุม

บุคคลนั้น ตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมูลคาทั้งหมด  และจะถูกพิจารณาเร่ืองวินัยและโทษทางวินัย

อยางรายแรงตามระเบียบของบริษัทฯ           

 

(23) แนวปฏบัิติทีดี่เกี่ยวกับการใหเงินสนับสนุน 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใหเงินสนับสนุน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดไว เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค ดวยความเรียบรอย และโปรงใส     

จงึไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
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หลักเกณฑการใหเงินสนับสนุน 

(1) เงินสนับสนุนนั้นตองพิสูจนไดวาผูขอเงินสนับสนุนไดทํากิจกรรมตามโครงการดังกลาวจริง และเปนการ

ดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหวัตถุประสงคของโครงการประสบผลสําเร็จ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจ ตรา

สินคาของบริษัทฯ หรือเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง 

(2) เงินสนับสนุนนั้นตองพิสูจนไดวาการใหเงินสนับสนุนหรือประโยชนอื่นใดนั้นไมมีสวนเก่ียวของกับผลประโยชน

ตางตอบแทนใหกับกรรมการ ผูบริหาร พนักงานบุคคลใด หรือหนวยงานใด ซึ่งไมไดเปนขออางสําหรับการทุจริต 

(3) การใหเงินสนับสนุนตองถูกตองตามกฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณี ของชุมชน สังคม   
 

แนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเงินสนับสนุน 

(1) ใหฝายการตลาดมีหนาที่ในการขออนุมัติต้ังงบประมาณสําหรับการจายเงินสนับสนุนแตละป 

(2) ใหผูขอเงินสนับสนุน จัดทําบันทึกคําขอ หรือ ใบขออนุมัติเบิกเงิน (บช.10) ระบุชื่อผูรับเงินสนับสนุน และ

วัตถุประสงคของการสนับสนุนพรอมแนบเอกสารประกอบท้ังหมดจากองคกรที่ขอเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ ใน

การเสนอขออนุมัติ ประกอบดวย 

(ก) หนังสือแจงความประสงคการขอเงินสนับสนุน ระบุจํานวนเงิน หรือทรัพยสินที่ขอสนับสนุน  

(ข) หลักฐานการมีตัวตนของผูขอรับการสนับสนุน เชน หนังสือรับรองการจัดต้ังองคกร 

(ค) หลักการ เหตุผล เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 

(ง) กําหนดการ วิธีการ ดําเนินงานโครงการ 

(จ) ภาพถายกิจกรรมประชาสัมพันธธุรกิจ ตราสินคา (ถามี)   

(3) กรณีการใหเงินสนับสนุนเปนสวนลดทางการคา ใหดําเนินการเอกสารตามขอ (2) โดยสงใหฝายบัญชีและ

การเงินออกเปนใบลดหนี้ หรือ เช็คในนามชื่อลูกคาเทานั้น ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการขาย 

ประชาสัมพันธธุรกิจ ตราสินคา รวมกับลูกคาของบริษัทฯ เชน สนับสนุนการจัดงานของรานคาตัวแทนจําหนาย 

สนับสนุนโฆษณาสําหรับลูกคา เปนตน    

(4) กรณีเปนการสนับสนุนการจัดทัศนศึกษาในประเทศและตางประเทศเพื่อใหลูกคามีมุมมองการดําเนินธุรกิจใน

ตางแดน แลวนํามาปรับปรุงการดําเนินธุรกิจของลูกคา ตองดําเนินการดวยความโปรงใสตามเงื่อนไขเปาหมาย

การขายของบริษัทฯ ที่ไดรับอนุมัติไวแลว และเสนอใหกับลูกคาในชื่อนิติบุคคลหรือเจาของกิจการของลูกคาเปน

ผูคัดเลือกบุคคลรวมเดินทาง และการเดินทางดังกลาวควรจัดหลังจากไดมีการบรรลุเปาหมายแลวเทานั้น 

(5) การใหเปนสวนลด (Rebate) จะตองมอบใหลูกคาในชื่อนิติบุคคลหรือรานคาที่ทําการซ้ือขายกับบริษัทฯ เทานั้น 

เปนไปตามขอตกลงเปาหมายการขายที่ไดรับอนุมัติและไดแจงใหลูกคาทราบไวลวงหนาแลว โดยการออกเปน

ใบลดหน้ีนํามาชําระคาสินคาในคร้ังตอไป 
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(6) การใหเงินสนับสนุน หรือสวนลดในนามลูกคาตัวแทนจําหนายซ่ึงนําสินคาของบริษัทฯ ไปจําหนายตอ ถือเปน

การสงเสริมการขายท่ีตองหักภาษี ณ ที่จายตามประมวลรัษฎากร (สงเสริมการขายหักภาษี ณ ที่จาย 3 %      

ชิงโชค หักภาษี ณ ที่จาย 5 %)  

(7) ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติและอํานาจในการอนุมัติของบริษัทฯ ฉบับที่บังคับ

ใชในขณะน้ัน 

(8) การสอบทานการใหเงินสนับสนุน 

(8.1) ใหผูขอเงินสนับสนุน มีหนาที่ประเมินผลและรายงานผลของการดําเนินงานตามโครงการท่ีขออนุมัติไว

ใหผูบังคับบัญชาทราบทุกคร้ัง 

(8.2) ใหผูขอเงินสนับสนุนสงมอบหลักฐานการดําเนินโครงการและ/หรือภาพถายกิจกรรมดังกลาวใหฝาย

บัญชีและการเงิน พรอมกับใบเสร็จรับเงินซ่ึงถูกตองตามประมวลรัษฎากรเพ่ือแนบไวกับตนเร่ืองที่ไดรับ

อนุมัติในครั้งแรก  

(8.3) ใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล มีหนาที่สอบทานการใหเงินสนับสนุน สวนลด หรือ

ประโยชนอื่นใดใหเปนไปตามคําส่ังนี้อยางเครงครัด และรายงานผลการสอบทานใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาตอไป 

(9) การลงโทษทางวินัย  หากตรวจสอบพบวาพนักงานคนหน่ึงคนใด ดําเนินการเก่ียวกับการใหเงินสนับสนุนนี้

ในทางที่สอวาเปนการกระทําโดยทุจริต หรือเพื่อการแสวงหาประโยชนสวนตัว กลุมบุคคล หรือพวกพอง จาก

หนาที่ความรับผิดชอบ ถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ

ขอบังคับของบริษัทฯตอไป 

 (24) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปนกลางทางการเมือง 
 

บริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณการเปนกลางทางการเมือง โดยเคารพตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ใหความสําคัญ

ในการเปนกลางทางการเมือง และสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย

ในฐานะพลเมืองดี โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 

(1) บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมใหการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเพื่อ

ผลประโยชนของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ หรือเพื่อประโยชนตอบริษัทฯ ในการไดสัญญา หรือรางกฎหมาย

เพื่อเอื้อประโยชนทางธุรกิจของบริษัทฯ  

(2) บริษัทฯ ไมกระทําการอันใดท่ีเก่ียวของกับการเมือง ไมมีสวนรวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือ

นักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ ในการนั้น ไมมีแนวทางในการ

ใหการชวยเหลือทางการเมือง ไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออม 

(3) บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง 
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(4) บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมให

พนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี สามารถ

แสดงออก เขารวม สนับสนุน ใชสิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานของบริษัทฯ ในการนั้น 

(5) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเปนการกระทําในนามของแตละบุคคล รวมทั้ง

ไมใชตําแหนงในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผูอื่นใหจายเงินอุดหนุน หรือใหการสนับสนุนแกนักการเมือง

หรือพรรคการเมืองใดๆ  

(6) บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ส่ังการ หรือโนมนาว ดวยวิธีการใดๆ ที่ทําใหพนักงานและ

ผูใตบังคับบัญชา เขารวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงภายในองคกร และ

กอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี 
 
 

(25)    แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค ดวยความเรียบรอย จึงได

กําหนดแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) วัตถุประสงค 
เพื่อสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไดปฏิบัติงานอยางถูกตอง โปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได โดยบริษัทฯ คาดหวังใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรายงานโดยสุจริตใหบริษัทฯ ทราบถึง

การปฏิบัติงานท่ีขัดหรือสงสัยวาไมสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของ เพื่อปรับปรุงแกไข หรือดําเนินการใหเกิดความถูกตองอยางเหมาะสม  

(2) ขอบเขตการแจงเบาะแส หรอืขอรองเรียน 
เม่ือมีขอสงสัย หรือพบเห็นการกระทําที่นาสงสัยวาจะฝาฝนหลักการปฏิบัติที่ดี ในเร่ืองตอไปนี้ 

(ก) การฝาฝนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

(ข) การฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ 

(ค) การไดรับความไมเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(ง) การกระทําทุจริตคอรรัปชั่น 

(จ) การกระทําผิดกฎหมาย 

(3) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  
พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียคนใดมีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผานผูบริหารของ

บริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ ไปยัง

ชองทางดังนี้  

(ก) แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการทําทุจริตคอรรัปช่ัน 

• แจงผานคณะกรรมการตรวจสอบ  แจงมาท่ี 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   

- เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 282 

- E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th 
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(ข) แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเก่ียวกับการฝาฝนกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ 

• แจงผานคณะกรรมการจัดการ  แจงมาท่ี 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร   

- เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 206  

- E-Mail Address : asanee@dbp.co.th 

หรือ กรรมการผูจัดการ  

- เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 204 

- E-Mail Address : satid@dbp.co.th 

(ค) แจงขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับขอมูลการลงทุน และอื่นๆ   

• แจงผานชองทางสํานักงานเลขานกุารบริษัทฯ  

เบอรโทรศัพท 036-224171-8 ตอ 307  

E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 

(ง) กรณีที่พบประเด็นที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ อยางรายแรง ตองรายงานโดยเรงดวน มาที่ประธาน
เจาหนาที่บริหาร  

(4) การดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
(4.1) การลงทะเบียนและสงเร่ือง 
 ใหผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ (3) สงขอมูลใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล เพื่อ

ลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียน และประสานงานตรวจสอบเร่ือง ดังนี้ 

 (ก)  กรณีที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ อยางรายแรงใหดําเนินการโดยเรงดวน 

 (ข)  กรณีอื่น ใหดําเนินการโดยเร็ว 

 ลงบันทึกขอมูลจากผูรองเรียน ดังนี้ 

 (ก)   ชื่อผูรองเรียน ยกเวนกรณีที่ไมไดระบุชื่อ 

(ข) วันที่รองเรียน 

(ค) ชื่อบุคคล หรือเหตุการณที่รองเรียน 

(ง) ชื่อผูรับผิดชอบการตรวจสอบ 

(จ) ขอมูลที่เก่ียวของอื่น ๆ 

(4.2) เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียนแลว ใหกําหนดช้ันความลับตามเนื้อหาของเรื่อง  

และดําเนินการดังนี้ 

(ก) สงเร่ืองใหกรรมการผูจัดการขึ้นไปไดรับทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการหาขอเท็จจริง โดยสามารถ

มอบหมายใหสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล หรือ ต้ังคณะทํางานสอบสวนขอเท็จจริงเปน

กรณีพิเศษ ก็ได  

(ข) กรณีรองเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ กรรมการผูจัดการ ใหสงเร่ืองให

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาดําเนินการโดยตรง ในการรับเร่ือง สืบหาขอมูล และตรวจสอบ

ขอเท็จจริง ตามท่ีไดรับแจง เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ และใหรวมกันพิจารณา และกําหนด

บทลงโทษตามที่เห็นสมควร 
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(ค) กรณีพบประเด็นที่ตองรายงานโดยเรงดวน ใหประธานเจาหนาที่บริหารพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง 

และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยเรงดวน 

(4.3) การรวบรวมขอเท็จจริง 
(ก) ผูที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบเร่ืองรองเรียน มีอํานาจในการหาขอเท็จจริง และใหขอแนะนําผูที่

เก่ียวของใหมีการประพฤติ หรือ ปฏิบัติงานที่หมาะสมตอไป หากตองมีการลงโทษทางวินัยควรปรึกษากับ

ฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการลงโทษเปนไปตามระเบียบของบริษัทฯ  

(ข)  กรณีผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบเร่ืองรองเรียนไมมีอํานาจเรียกพนักงานมาสอบถาม หรือ ลงโทษ ให

เสนอเร่ืองไปยังกรรมการผูจัดการขึ้นไป โดยสงขอเท็จจริง เพื่อใหพิจารณาส่ังการลงโทษ ปรับเปล่ียนวิธี

ปฏิบัติ แลวแตกรณี 

(ค) กรณีเปนเร่ืองรองเรียนจากผูไมระบุชื่อ และไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดเพียงพอ ใหผูที่ไดรับมอบหมาย

ในการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนสงรายงานผลการตรวจสอบขอมูล และความเห็นเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนน้ัน

ไปที่กรรมการผูจัดการขึ้นไป  เพื่อขอแนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสม หากกรรมการผูจัดการขึ้นไปเห็น

วาไมสามารถดําเนินการตามขอรองเรียนได ใหปดเร่ืองและสงสําเนาใหสํานักงานตรวจสอบภายในฯ 

ทราบเพื่อปดเร่ืองในทะเบียน และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบตอไป 

(ง) หากตรวจสอบขอเท็จจริงแลว พบวาผูถูกรองเรียนไมมีความผิด หรือ เปนเร่ืองที่เกิดจากความเขาใจผิด 

หรือ ไดใหขอแนะนําแกผูถูกรองเรียน หรือ ผูที่เก่ียวของใหมีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแลว และ

ไดพิจารณาเห็นวาควรใหปดเร่ืองโดยไมมีการลงโทษใดๆ ใหเสนอเร่ืองดังกลาวตอกรรมการผูจัดการขึ้นไป 

เพื่อขออนุมัติปดเร่ือง และสําเนาเร่ืองใหสํานักงานตรวจสอบภายในฯ ทราบ เพื่อรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบตอไป 

(4.4) การสอบสวนขอเท็จจริง 
กรณีที่ผูตรวจสอบ หรือ คณะทํางาน และฝายทรัพยากรบุคคลเห็นวา จะตองมีการลงโทษทางวินัย ใหฝาย

ทรัพยากรบุคคล เสนอเร่ืองตอกรรมการผูจัดการขึ้นไปเพื่อนําขอเท็จจริงมาพิจารณาขออนุมัติลงโทษทางวินัย 

และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่พบขอบกพรองในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นตอไป 

(5) การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง  
(5.1) ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตามขอ (3) ขางตนไมตองเปดเผยช่ือแตอยางใด 

(5.2) บริษัทฯ จะคุมครองไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริต รวมถึงการท่ี

พนักงานใหความรวมมือในการแจงเร่ือง การใหขอเท็จจริง และการรายงานการทุจริต แมวาการกระทํานั้นจะ

ทําใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยใหผูบังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารทําความเขาใจ กับพนักงาน

เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(5.3) ผูรับขอรองเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ตองเก็บขอมูลที่เก่ียวของเปน

ความลับ จะเปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูรองเรียน หรือผูใหความ

รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือแหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนพนักงาน หรือ

บุคคลภายนอก 
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(5.4) หากการแจงเบาะแส ขอรองเรียน ใหถอยคํา หรือใหขอมูลใด ๆ ที่พิสูจนไดวากระทําโดยเจตนาไมสุจริต กรณี

เปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัย แตหากเปนบุคคลภายนอกท่ีทําใหบริษัทฯ ไดรับความ

เสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินคดีกับบุคคลนั้น ๆ ดวย 

 (6) มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย  

ในกรณีที่พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟง

ขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการปองกันมิ

ใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุและผลของ

เร่ืองเปนกรณีๆ ไป  

หมวดที่ 7 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ     

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงกําหนดกรอบ

ของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก

ระดับของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส อันเปนการสรางความเช่ือม่ันและเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

ดังนี้ 

(1) จรรยาบรรณในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายไมให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตนจาก

บริษัทฯ โดยมีนโยบายดังตอไปนี้ 

(ก) หามประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับกิจการของบริษัทฯ หรือเปนธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ 

(ข) ควรหลีกเล่ียงการทํารายการที่เก่ียวโยงกันอันอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

(ค) หากรายการนั้นกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ หรือไมสามารถหลีกเล่ียงรายการที่เก่ียวโยงกันนั้นได ใหผูที่มีสวน

ไดเสียในรายการนั้น จะตองทําบันทึกตามสายการบังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการ 

ผูบริหาร หรือพนักงานผูนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให “การทํารายการนั้นเสมือนการทํา

รายการกับบุคคลภายนอก” 

(ง) ตองรักษาความลับทางการคาของบริษัทฯ และไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเองในการซื้อขายหุนของ

บริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ รวมท้ังไมใชโอกาสหรือ

ขอมูลภายในของบริษัทฯ ในการหาประโยชนสวนตน และในเร่ืองการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือทําธุรกิจที่

เก่ียวเนื่อง 

(2) จรรยาบรรณตอผูถือหุน 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และจะใชความพยายามอยางที่สุดที่จะพัฒนากิจการให

เจริญเติบโต และสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับการลงทุนของผูถือหุนอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติตอ   

ผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค กําหนดมาตรการดูแลผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยาง      
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เทาเทียมและเปนธรรม รวมทั้งปองกันไมใหมีการขัดแยงทางผลประโยชนหรือการใชขอมูลภายใน เพื่อแสวงหา

ผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยจิตใจอันบริสุทธิ์ดวยความ

ระมัดระวัง รอบคอบ และ เปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 

(ข) ดูแลจัดการ มิใหทรัพยสินของบริษัทฯ เส่ือมคา หรือสูญหายโดยมิชอบ 

(ค) รายงานสถานภาพของบริษัทฯ โดยสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง 

(ง) รายงานใหผูถือหุนทุกรายทราบอยางเทาเทียมกัน ถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในดานบวกและดานลบ 

ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอยางเพียงพอ 

(จ) ดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูเก่ียวของ

โดยใหขอมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ เปดเผยขอมูลลับของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก 

และหรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

(3) จรรยาบรรณตอลูกคา 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญดานความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอความสําเร็จของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีเจตจํานงท่ีจะ

แสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 

(ก) สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคาและราคาที่เปนธรรม 

(ข) ใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการ 

โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ 

ของสินคาหรือบริการนั้นๆ 

(ค) ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนที่วางใจไดของลูกคา และจัดใหมีระบบการรองเรียน

เก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัยของสินคา รวมทั้งความรวดเร็วในการสงมอบสินคาและบริการ 

(ง) รักษาความลับของลูกคา และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ 

(จ) ใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพเปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด 

(4) จรรยาบรรณตอคูคา 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ที่ต้ังอยูบน

พื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเล่ียงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง การเจรจาแกปญหาและหาทางออก

ต้ังอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา 

(ข) กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือ การรับ หรือ การจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผย

รายละเอียดตอคูคา และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว 

(ค) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด 

(ง) กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข 
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(5) จรรยาบรรณตอคูแขงขันทางการคา 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเก่ียวกับหลัก

ปฏิบัติดานการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับของคูแขงขันทางการคาดวยวิธีฉอฉล โดยมีแนว

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ประพฤติปฏบิัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี 

(ข) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม 

(ค) ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงขันทางการคา ดวยการใหรายปายสี 

(6) จรรยาบรรณตอเจาหนี้ 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอเจาหน้ีทางการคาทุกรายใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมาย

เก่ียวกับหลักปฏิบัติตอเจาหนี้ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก)   ปฏิบัติตอเจาหนี้การคาทุกรายอยางเสมอภาคและเปนธรรม และต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ี

เปนธรรมตอทั้งสองฝาย   

(ข)  ปฏิบัติตามสัญญา พันธะทางการเงิน และเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด ตลอดจนไมใชวิธีการที่ไม

สุจริต ปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริงอันจะทําใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข    

ใหรีบแจงเจาหนี้ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข  

(7) จรรณยาบรรณตอพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณคาย่ิง จึงเปน

นโยบายหลักของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับ ไมวาจะเปนเพื่อนพนักงาน ผูบังคับบัญชา หรือ

ผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม ทั้งดานผลตอบแทน การแตงต้ังและโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยมี

แนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ดานการปฏิบัติจะกระทําดวยความสุภาพใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

(ข) ดานผลตอบแทน รวมถึงการใหรางวัล จะกระทําดวยความเปนธรรม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  

(ค) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน จะดูแลใหมีความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและทรัพยสินอยูเสมอ 

(ง) ดานการแตงต้ัง โยกยาย และการลงโทษ จะกระทําดวยความสุจริตใจและต้ังอยูบนพื้นฐานของความรู 

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ 

(จ) ดานการพัฒนาศักยภาพ จะใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและ

สมํ่าเสมอ 

(ฉ) ดานการรับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ จะเปดชองทางใหแสดงความคิดเห็นและนํามาพิจารณาดําเนินการ

เพื่อใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ  

(ช) ดานการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของ จะดําเนินการอยางเครงครัด 

(ซ) หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การงาน หรือคุกคามและ

สรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 
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(8) จรรยาบรรณตอความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอม ใหความสําคัญกับขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถ่ินที่บริษัทฯ ต้ังอยู และปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยาง

เครงครัด มุงม่ันที่จะยกระดับคุณภาพของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอมโดยรอบ ทั้งที่ดําเนินการเอง และรวมมือกับ

ภาครัฐหรือชุมชน บริษัทฯ จะดําเนินการเพื่อคืนกําไรสวนหน่ึงใหแกกิจกรรมที่มีสวนสรางสรรคสังคมและส่ิงแวดลอม

อยางสม่ําเสมอ  และจะดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

อยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน 

บริษัทฯ ยึดม่ันในการดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และได

กําหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯ (Code of 

Conduct) โดยตระหนักวาสังคม เปนกลไกสําคัญที่จะชวยสงเสริมและผลักดันใหกิจการของบริษัทฯ คงอยูและเติบโต

อยางม่ันคง เปนที่ยอมรับจากผูที่เก่ียวของทุกกลุม โดยเร่ิมจากสังคมเล็กๆ ในองคกร ไดแก กรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานซ่ึงเปนหัวใจสําคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันไปสูสังคมระดับชุมชน รวมทั้งเปนการ

สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไดดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จึงกําหนดนโยบาย

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ดังนี้  

(ก) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 
(ข) มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 
(ค) เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ  
(ง) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตอาสา และปลูกฝงจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยาง

จริงจังและตอเนื่องเพื่อประโยชนสวนรวมโดยไมหวังส่ิงตอบแทน 
(จ) สงเสริมใหเกิดกิจกรรมที่สรางประโยชนที่ย่ังยืนแกชุมชนและสังคม  

(9) จรรยาบรรณตอการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจดวยการเคารพกฎหมายและยึดหลักสิทธิมนุษยชน และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิด

หลักสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก

พนักงานเพื่อนําไปปฏิบัติ เปนสวนหนึ่งในการดําเนินงาน และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

(ข) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองทําความเขาใจกฎหมายที่เก่ียวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน

โดยตรงใหถ่ีถวน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากไมแนใจใหขอคําปรึกษาจากสํานักงานนิติกรรมของบริษัทฯ 

หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเร่ือง หามปฏิบัติไปตามความเขาใจของตนเองโดยไมมีคําแนะนํา 

(ค) เม่ือพนักงานตองไปปฏิบัติงานในตางประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมของประเทศปลายทางกอนการเดินทางเพื่อใหแนใจวา สินคา ตัวอยางสินคา และอุปกรณที่นําไปดวย 

เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงคของการเดินทางและการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย   

ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง 
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(ง) บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเก่ียวกับคาจางผลประโยชนตางๆ และเงื่อนไข

การจางงานอื่นๆ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมของผูรวมงาน ไมใชแรงงานบังคับหรือแรงงาน

เด็ก ไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดําเนินการเพ่ือรับรองโอกาสท่ีเทาเทียมกันสําหรับผูรวมงานทุกคน       

จัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีมนุษยธรรม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและ

มาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบขอบังคับอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

(10) จรรยาบรรณตอวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน 

บริษัทฯ เคารพตอความแตกตางดานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน โดยไมกระทําการใดๆ อันเปน

การขัดตอวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ และสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เขารวมกับ

กิจกรรมตางๆ ตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ินนั้นๆ เชน งานวันเขาพรรษา งานวันวิสาขบูชา 

และงานบุญตางๆ เปนตน 

(11) จรรยาบรรณตอการสื่อสารทางการตลาด 

บริษัทฯ ตระหนักวา การส่ือสารทางการตลาด มีสวนสําคัญในการสรางคานิยมที่ดีของบริษัทฯ ตอสังคม ซึ่งเปนการ

แนะนํานวัตกรรมของบริษัทฯ ไปสูประชาชน โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) บริษัทฯ ควรละเวนการใหขอมูลที่บิดเบือนหรือบกพรองไมสมบูรณ 

(ข) บริษัทฯ ควรละเวนการโฆษณาท่ีเปนเท็จหรือที่อาจกอใหเกิดการเขาใจผิด 

(ค) บริษัทฯ ควรละเวนการโฆษณาหรือใหขาวสารตอส่ือมวลชนที่บิดเบือนความจริง หรือผิดวัฒนธรรม ศีลธรรม   

อันดีงาม หรือเปนการใหรายปายสีคูแขงขัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 

(12) จรรยาบรรณตอการเปนกลางทางการเมือง 

บริษัทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณตอการเปนกลางทางการเมือง ใหความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

และสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดี จึง

ไดจัดทํา “นโยบายการเปนกลางทางการเมือง” เปนลายลักษณอักษร โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) บริษัทฯ ใหความสําคัญในการเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหน่ึง 

(ข)   บริษัทฯ ไมมีสวนรวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ 

รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ ในการนั้น 

(ค)  บริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะใหการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

แกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชนของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ 

(ง) บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใช

สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี สามารถแสดงออก เขารวม สนับสนุน ใช

สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานของบริษัทฯ ในการนั้น 
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(จ)  พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเปนการกระทําในนามของแตละบุคคล 

รวมท้ังไมใชตําแหนงในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผูอื่นใหจายเงินอุดหนุน หรือใหการสนับสนุนแก

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  

(ฉ)  บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ส่ังการ หรือโนมนาว ดวยวิธีการใดๆ ที่ทําใหพนักงานและ

ผูใตบังคับบัญชา เขารวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงภายในองคกร และ

กอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี 

(13) จรรยาบรรณตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของอยาง

เครงครัด บริษัทฯ มุงม่ันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ จึงไดจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ัน” เปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกระดับของบรษิัทฯ ไดปฏิบัติดังตอไปนี้  

(ก) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจโดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมเรียกรอง 

ดําเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจัก ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม 

(ข) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตองไมละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขาย

การทุจริตคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความ

รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่

กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจผานชองทาง

ตางๆ ที่กําหนดไว 

(ค) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัทฯ โดยใช

มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่บริษัทฯ กําหนดไว

ในขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย   

(ง) ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่นเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทาง
วินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนด นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย  

(จ) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่

เก่ียวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นนี้ 

(ฉ) เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตระหนักถึงพิษภัยของการ

ทุจริตคอรรัปช่ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดออกประกาศ “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณ

อักษร และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 255 วันที่ 29 กรกฎาคม 
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2556 และไดปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 274 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 

ดังตอไปนี้ 

(1) นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

(2) นโยบายการเปนกลางทางการเมือง 
(3) แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การรับของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 

(4) แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 

(5) แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การบริจาคเพื่อการกุศล 

(6) แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การใหเงินสนับสนุน (Sponsorships) 

(7) แนวทางปฏิบัติ เร่ือง แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
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ภาคผนวก 

คํานิยาม 
 

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  

“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง การทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความ

เก่ียวของตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และใหรวมถึงบุคคลที่มี

ความเก่ียวของตามมาตรา 89/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งหมายถึง 

(ก) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ 

(ข) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (ก) 

(ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมกิจการ 

(ง) บุคคลใดที่กระทําการดวยความเขาใจหรือความตกลงวา หากบริษัทฯ ทําธุรกรรมที่ใหประโยชนทางการเงินแก

บุคคลดังกลาว บุคคลดังตอไปนี้ จะไดรับประโยชนทางการเงินดวย ทั้งนี้เฉพาะการทําธุรกรรมดังกลาว 

(1) กรรมการของบริษัทฯ 

(2) ผูบริหารของบริษัทฯ 

(3) บุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ 

(4) กรรมการของบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ 

(5) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม(1)(2)(3) หรือ (4) 

 

“บริษัทใหญ” หมายถึง 

(ก) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

(ข) บริษัทที่ถือหุนตาม (ก) เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(ค) บริษัทที่ถือหุนตอไปเปนทอดๆ โดยเร่ิมจากบริษัทที่ถือหุนในบริษัทตาม (ข) โดยการถือหุนของบริษัทดังกลาวใน

แตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น 

(ง) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทฯ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

การถือหุนของบริษัทฯ หรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 
 

“บริษัทยอย” หมายถึง  

(ก) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมกิจการ 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทยอยตาม (ก) มีอํานาจควบคุมกิจการ 
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(ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการตอเปนทอดๆ โดยเร่ิมจากการอยูภายใต

อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทยอยตาม (ข) 
 
“บริษัทรวม” หมายถึง 

(ก) บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น 

(ข) บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการ

ดําเนินงานของบริษัทแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาวและไมถือเปนบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา 

การถือหุนของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

  

“บริษัทยอยลําดับเดียวกัน” หมายถึง บริษัทยอยในลําดับเดียวกันต้ังแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน 

  

“ผูถือหุนรายใหญ” หมายถึง ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 
 

“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายถึง 

(ก) การถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล

นั้น 

(ข) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลหนึ่งไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

หรือไมวาเพราะเหตุอื่นใด 

(ค) การมีอํานาจควบคุมการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการต้ังแตก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด ไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม 
 

“ผูที่เกี่ยวของ” หมายถึง บุคคลหรือหางหุนสวนหมวดที่มีความสัมพันธกับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(ก)  คูสมรสของบุคคลดังกลาว 

(ข)  บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว 

(ค)  หางหุนสวนสามัญซ่ึงบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวน 

(ง)  หางหุนสวนสามัญจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด หรือ

เปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุนรวมกันเกินรอยละ30 ของหุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัด 

(จ)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือหางหุนสวนตาม (ค) หรือ (ง) 

ถือหุนรวมกันเกินรอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ 

(ฉ)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)หรือหางหุนสวนตาม (ค) หรือ (ง) 

หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(ช)  นิติบุคคลที่บุคคลดังกลาวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล 
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“กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน” หมายถึง กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการท่ีทําหนาที่รับผิดชอบในการ

ดําเนินการใดๆ เย่ียงผูบริหาร รวมถึงกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตจะแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการ

ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น 
 

“ความเห็นที่เปนอิสระ” หมายถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยไมตอง

คํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด 

รวมถึงไมมีสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 

  

“การควบคุมภายใน” หมายถึง กระบวนการ แผนการจัดองคกร ระบบงาน และวิธีการซ่ึงมีอยูภายในองคกร ซึ่งไดรับการ

ออกแบบไวโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารขององคกร โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดความม่ันใจอยาง

สมเหตุสมผลเก่ียวกับ 

(ก)  ความเชื่อถือไดและความมีคุณภาพสมบูรณของขอมูล 

(ข) การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ 

(ค) การดูแล ปกปอง ระวังรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ 

(ง) การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงานหรือ

แผนงานท่ีกําหนดไว 

 

 
“ผูถือหุนที่มีนัย” หมายถึง ผูถือหุนในกิจการใดเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และ

การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 

 

“สิทธิมนุษยชน” ครอบคลุมเนื้อหาสามประเด็น ไดแก 

• ความเคารพ : การรักษาความปลอดภัยสวนบุคคลการปลอดจากการลวงละเมิด หรือการขมเหงตางๆ เสรีภาพในการ

รวมกลุม 

• ความเสมอภาค : โอกาสที่เทาเทียมกันเก่ียวกับเช้ือชาติสีผิว ศาสนา เพศ ชาติกําเนิด รสนิยมทางเพศ หรือความ

ทุพพลภาพ 

• เกียรติของงาน : สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานปราศจากการ

บังคับใชแรงงาน และแรงงานเด็ก 
 
“เสรีภาพในการรวมกลุม” หมายถึง ผูรวมงานมีสิทธิในการรวมตัวติดตอส่ือสาร และจัดต้ังองคกรเพื่อจุดประสงคที่เก่ียวของ

กับงาน ทั้งนี้โดยเปนไปตามกฎหมาย นโยบายและกระบวนการทํางานของบริษัทฯ 
 
“สภาพแวดลอมในการทํางานที่มีมนุษยธรรม” หมายถึง สภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความปลอดภัย สุขลักษณะ และ

สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ น้ําด่ืมสะอาด หองน้ําเพียงพอ ทางหนีไฟ และอุปกรณความปลอดภัยที่จําเปนเม่ือเกิดเพลิงไหม 

ชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการเขารวมแผนสถานการณฉุกเฉิน ทั้งเหตุเพลิงไหม และทางการแพทย 
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“คอรรัปช่ัน  (Corruption)” หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญา มอบให ใหคําม่ัน  

เรียกรอง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซ่ึงไมเหมาะสม กับเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของ

เอกชน  หรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม  เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ อันเปนการ

ใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไม

เหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีตทาง

การคาใหกระทําได 

 

“ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ

ตนเองหรือผูอื่น  

 

“ทุจริตตอหนาที่” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 

หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําให ผูอื่นเช่ือ

วามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิ

ควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น 

 

“การชวยเหลือทางการเมือง”  หมายถึง การใหเงิน ทรัพยสิน สิทธิประโยชนอื่นใด หรือสถานท่ีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง

การเมือง (สถานที่พัก สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม) แกพรรคการเมือง นักการเมือง หรือ บุคคลที่เก่ียวของทาง

การเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบาย การกระทําอันมิควร หรือการกระทําใดที่ขัดตอกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซึ่งสงผลเสียตอชุมชน 

สังคม ประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนใหเกิดความแตกแยกในสังคม ไมวาจะโดยทางตรง หรือโดยทางออม 
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มุงมั่นสูความสำเร็จ

และความเปนเลิศ

ดวยความขยัน

และตั้งใจทำงาน

ตั้งมั่นรักษาสมดุล

ของผลประโยชน

ของผูมีสวนไดเสีย

ทุกฝายอยางเปนธรรม

เช�อมั่นวาความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

จะนำพาไปสูความสำเร็จ

ยึดมั่นความซ�อสัตย

สุจริตและโปรงใส

จะนำพาสูความเปนเลิศ

สงเสริมการเรียนรู

และแบงปน เพ�อเปนคนเกง

และเปนคนดีเปนที่

ยอมรับของสังคม

พัฒนา

อยางไมหยุดยั้ง

เพ�อความแตกตาง

ที่ดีกวา

ดูแลเอาใจใส

สังคม ชุมชน

และสิ่งแวดลอม

เพ�อการเติบโต

อยางยั่งยืน

“D-BUILDS”  มีคำจำกัดความวา

“มุงมั่น โปรงใส ใฝพัฒนา รักษาสิ่งแวดลอม”

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน)

Call Center : 0-2619-2333

Website : www.dbp.co.th

E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

สำนักงานใหญ�  : สำนักงานสาขาที่ 1  : สำนักงานสาขาที่ 2  : สำนักงานสาขาที่ 3  :
เลขที่ 69-70 หมู�ที่ 1  เลขที่ 408/163-165 เลขที่ 269 หมู�ที่ 3 เลขที่ 169-170 หมู�ที่ 4 
ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลตลิ�งชัน อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ตำบลสำราญ ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอเมือง ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน อำเภอเมือง  อำเภอแก�งคอย
จังหวัดสระบุร� 18000 เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 จังหวัดขอนแก�น 40000 จังหวัดสระบุร� 18110
โทรศัพท�  :  0-3622-4171-8 โทรศัพท�  : 0-2619-0742 โทรศัพท�  : 0-4339-3390-1 โทรศัพท�  :  0-3622-4171-8
โทรสาร :  0-3622-4187 โทรสาร : 0-2619-0488    ต�อ 401-420




