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หมวดท ี1 : วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยมองคก์ร วัฒนธรรมองคก์ร 

 

วิสัยทัศน ์ 
 

เป็นผูน้าํของภมูิภาคในผลิตภณัฑแ์ป้ง และอาหารจากแป้ง 

 

พันธกิจ 
 

เราจะผลิต ผลิตภณัฑค์ณุภาพระดบัพรีเมยีม เพอืความพงึพอใจของลกูคา้ และทาํงานดว้ยความภาคภมิู ซอืสตัย ์ และ

มนัคง 

 

ค่านิยมองคก์ร 
 

Pride   เชอืมนั ภาคภมูิ  

Integrity   ซือสตัยส์จุรติ 

Consistency  ยืนหยดั มนัคง 

 

วัฒนธรรมองคก์ร 
 

Accountability  รูร้บัผิดชอบ 

Diversity   เปิดกวา้ง หลากหลาย 

Inclusion  นาํหนึงใจเดียว 

Commitment  ยึดมนัสญัญา 

Openness  เปิดเผย ยอมรบั 
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หมวดท ี2 : นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 

การกาํกบัดแูลกจิการของบรษิัทฯ มีรายละเอยีดครอบคลมุหลกัการ ดงัต่อไปน ี

 

1.   สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้ ทงัในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรพัย ์และในฐานะเจา้ของบรษัิทฯ 

โดยส่งเสรมิใหผู้ถ้ือหุน้ทกุกลุม่ ไดใ้ชส้ิทธิของตน ตามสิทธิขนัพนืฐานของผูถ้ือหุน้ เช่น การซอื ขาย โอน หลกัทรพัยที์ตน

ถืออยู่อยา่งเป็นอิสระ การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกจิการ การไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศของกิจการอยา่งเพยีงพอ ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษิัทฯ หรือช่องทางอนืๆ รวมทงัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้

เพอืรบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี และการออกเสียงลงคะแนนในทปีระชมุผูถื้อหุน้เพอืพิจารณาอนมุตัเิรอืงต่างๆ 

ทสีาํคญัตามทีกฏหมายกาํหนด ซงึรวมถึงการแต่งตงัถอดถอนกรรมการ การกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ การแต่งตงั

ผูส้อบบญัชแีละพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพมิทนุและออกหลกัทรพัยใ์หม ่

ตลอดจนการไดซ้กัถามหรอืแสดงความเห็นในเรอืงต่างๆ ทีกรรมการบรษิัทฯ ไดร้ายงานใหท้ราบหรอืขอความเห็นจาก

ทปีระชมุผูถื้อหุน้ 

 

นอกเหนือจากสิทธิขนัพนืฐานต่างๆ ขา้งตน้ บรษิัทฯ ยงัมีนโยบายทีจะส่งเสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิ

ของผูถ้ือหุน้ ไดแ้ก ่

 

1.1 ผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิอยู่บนพนืฐานเดียวกัน ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ และในการรบัเงินปันผล

ตามทีบริษัทฯ ไดป้ระกาศ โดยจาํนวนเงินปันผลดงักล่าวคาํนวณจากสดัส่วนการถือหุน้ทีมีในบริษัทฯ ในการ

ประชุมผูถ้ือหุน้ทุกครงั ผูถ้ือหุน้มีสิทธิในการอนุมตัิประเด็นทีสาํคัญในวาระต่างๆ เช่น การเลือกตงักรรมการ      

(ผูถ้ือหุน้สามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตังผูส้อบบัญชี และการ

จ่ายเงินปันผล เป็นต้น บริษัทฯ จะไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ติดต่อสือสารระหว่างกนัผูถื้อหุน้ทกุรายสามารถติดต่อสือสารระหว่างกนัไดอ้ย่างเสร ี

 

1.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกและส่งเสรมิผูถ้ือหุน้ทุกกลุ่ม รวมทงั ผูถ้ือหุน้ประเภทสถาบนัให้

เขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ โดยเลือกสถานทีทีจดัการประชุมทีสะดวกต่อผูถื้อหุน้ในการเดินทางมาประชุม จดัส่ง

หนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชมุเป็นภาษาองักฤษใหก้บัผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ จดัใหมี้จดุรบั

ลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัแยกต่างหากจากผูถื้อหุน้ทวัไป รวมทงั จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะซงึระบุ

หลักฐานทีใชใ้นการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนไปพรอ้มกับหนังสือนัดประชุม เพืออาํนวยความสะดวกแก่             

ผูถื้อหุน้ทีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
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1.3 บริษัทฯ เชิญผู้ถือหุน้รายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเป็นการล่วงหนา้ โดยได้

เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคาํถามล่วงหนา้ดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์อง

บรษิัทฯ (www.thaiwah.com)  

 

1.4 บริษัทฯ มอบหมายให ้บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษิัทฯ 

เป็นผูจ้ดัส่งเอกสารประกอบการประชมุผูถ้ือหุน้ ซงึบรรจหุนงัสือเชิญประชมุโดยไดร้ะบวุาระการประชมุ พรอ้ม

ทงัขอ้เท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงขอ้มลูเอกสารประกอบวาระ

ต่างๆ อาทิ ขอ้มูลของผูท้ีไดร้บัการเสนอชอืเพอืเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวตัิผูส้อบบญัช ีขอ้บังคบัของ

บริษัทฯ เฉพาะทีเกียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุน้ แผนทีสถานทีจัดประชุม รวมทงั หนังสือมอบฉันทะ และ

เอกสารและหลกัฐานแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุ เป็นตน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่ 

10 วัน เพือใหผู้ถ้ือหุ้นมีความพรอ้มในการเตรียมตัวสาํหรบัการประชุม นอกจากนนั บริษัทฯ ไดล้งโฆษณา

ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในหนา้หนังสือพิมพแ์ละไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสาร

ประกอบการประชุม และขอ้มูลต่างๆ ในการประชุมทงัภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

(www.thaiwah.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างนอ้ย 1 เดือน รวมทัง ไดเ้ชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้มา

ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 1 ชวัโมง 

 

 นอกจากนี บริษัทฯ ไดน้าํระบบบารโ์คด้ (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียน การนบัคะแนน และการแสดงผล

การลงมติเพอืความสะดวก รวดเรว็ และถูกตอ้งในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

1.5 ประธานฯ จะดาํเนินการประชุมตามลาํดับวาระการประชุมและไม่เพิมวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบล่วงหนา้ เวน้แต่ผูถ้ือหุน้ซงึถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมดอาจ

ขอใหท้ปีระชมุพิจารณาเรอืงอนืนอกเหนือจากทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ  

    

1.6  ก่อนเริมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครังเลขานุการของบริษัทฯ จะทาํหน้าทีอธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนน (กฎเกณฑต์่างๆ และขนัตอนการออกเสียงลงมติโดยการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงรวมทงัสิทธิการออก

เสียงลงคะแนน) นอกจากนัน บริษัทฯ ไดเ้ชิญทีมทีปรึกษากฎหมายเข้ามาทาํการตรวจสอบกระบวนการ

ลงทะเบียนก่อนทีประธานในทีประชุมจะประกาศจาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ และจาํนวนหุน้ของผูท้ี

มาร่วมประชุมใหผู้้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทาํการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ก่อนทจีะประกาศเป็นมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลการลงคะแนนใน

แต่ละวาระภายหลังเสร็จสินการประชุมแต่ละครงั และบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระใน

การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายในวันทาํการถัดไปหลังวันประชุม 

นอกจากนนั ผลการลงคะแนนเช่นเดียวกันนี รวมถึงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้และคาํตอบโดยสรุปไดถู้ก

บนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ ซงึครอบคลมุสาระสาํคญัต่างๆ อย่างถกูตอ้งครบถว้น  
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1.7  นโยบายของบริษัทฯ ในการจดัการประชุมผูถ้ือหุน้ ไม่เพียงแต่เป็นการดาํเนินการตามกฎหมายเท่านนั แต่ยงั

เป็นการสรา้งโอกาสและเป็นเวทีใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้ลกเปลียนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซกัถามกรรมการและ

ฝ่ายจดัการในเรอืงใดก็ตามทีมีผลกระทบต่อบรษิัทฯ ประธานในทีประชมุไดจ้ดัสรรเวลาและส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้

มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตังคาํถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรืองทีเกียวข้องกับบริษัทฯ  

นอกจากนี เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิประโยชน ์หากผู ้ถือหุ้นท่านใดมี

ประเด็นคาํถามทีตอ้งการใหบ้ริษัทฯ ชีแจงในทีประชุมสามารถจดัส่งคาํถามล่วงหนา้มายังบริษัทฯ ไดท้ีฝ่าย   

นกัลงทุนสมัพนัธ ์(“ir@thaiwah.com”) หรือโทรสารหมายเลข +66 2285 0255  

 

1.8    นอกเหนือจากผูส้อบบัญชีทีจะไดเ้ข้าร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีแลว้ ประธานกรรมการบริษัทฯ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะใช้ความพยายามเท่าทีสามารถจะทาํไดใ้นการเข้าร่วมการ

ประชุมผู้ถือหุ้น เพือทาํการชีแจงหรือตอบข้อซักถามของผู ้ถือหุ้น นอกจากนี บริษัทฯ ไดเ้ชิญทีมทีปรึกษา

กฎหมายเขา้มาร่วมประชุมเพือใหค้วามชดัเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทงัจดัใหม้ีล่ามมืออาชีพทาํหนา้ที

ในระหว่างการประชุมเพือใหผู้ถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสือสารกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทงั

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 

1.9 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.thaiwah.com) อาทิ มติของทีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรืองทีสําคัญต่างๆ มติของทีประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทีอาจมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ รายงานประจาํปี เป็นตน้ 

 

2.  การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกนั 

 

บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุคนอย่างเทา่เทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายย่อย รายใหญ่ หรือนกัลงทนุ

สถาบนั โดยดาํเนินการทกุอยา่งสอดคลอ้งตามกฎหมาย และกฎระเบียบทเีกียวขอ้งดงันี 

 

2.1      บริษัทฯ ใหสิ้ทธิแก่ผูถ้ือหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้ โดยผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนน

เสียงเท่ากับจาํนวนหุน้สามญัทีตนถืออยู่ หรือหนึงหุน้สามัญต่อหนึงเสียง ทงันี หุน้ของบริษัทฯ เป็นหุน้สามญั

แต่เพียงประเภทเดียว  

 

2.2  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่วมประชุมแทนไดใ้นกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึงเป็นหนึงในแบบ

หนังสือมอบฉันทะตามทีกระทรวงพาณิชย์กําหนด และเป็นแบบทีผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได ้ อีกทงัยังไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถทีจะมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษิัทฯ 

เพอืเป็นตวัแทนรว่มลงคะแนนเสียงในกรณีทผีูถื้อหุน้ไม่อาจเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง  
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2.3 กรรมการหรือผูบ้ริหารบริษัทฯ ท่านใดทีมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเกียวขอ้งในการพิจารณาการเข้าทาํรายการ

ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ทีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกียวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว 

นอกจากนนับรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเขา้ทาํรายการใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนทาํรายการ

ในกรณีตอ้งขออนุมัติการทาํรายการจากผู้ถือหุ้น รวมทัง ปฏิบัติตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับ    

ตลาดทนุโดยเครง่ครดั  

 

2.4  บรษิัทฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจเพือเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

และพนกังานทุกระดบัของบรษิัทฯ ไดพึ้งปฏิบตัิ รวมถึงการหา้มในเรอืงการใชข้อ้มลูภายในเพอืหาผลประโยชน์

ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอื้นในทางมิชอบ นอกจากนนั คณะกรรมการบรษิัทฯ ยงัไดอ้นมุตัินโยบายทีเกียวขอ้งกบัการ

ซือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ซึงหา้มมิใหท้าํการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในขณะทยีงัครอบครองขอ้มลู

ภายในทีเป็นความลับ และมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทียังมิได้เปิดเผยแก่

สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในทียังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo 

Period”)    

 

2.5  บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายรายทีถือหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทีมี

สิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทฯ มีสิทธิทีจะเสนอวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให ้   

ผูถื้อหุน้เสนอวาระล่วงหนา้ภายใน 30 วนัก่อนวนัสินสุดรอบระยะเวลาบญัชี เพือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการเป็นผูก้ลนักรองก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ เพอืพิจารณา โดย

ในกรณีทบีรรจุเป็นวาระการประชุม บรษิัทฯ จะแจง้ในหนงัสือนดัประชมุว่าเป็นวาระทีกาํหนดโดยผูถื้อหุน้ ส่วน

ในกรณีทคีณะกรรมการบรษิัทฯ ปฏิเสธไม่รบัเรอืงทีผูถื้อหุน้เสนอเพอืใหบ้รรจุเป็นวาระ บรษิัทฯ จะชแีจงเหตผุล

ใหท้ปีระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปีทราบ 

 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจง้ขอ้รอ้งเรียนโดย

ใหจ้ดัส่งตน้ฉบบัพรอ้มแนบหลกัฐานตา่งๆ ทีลงลายมือชอืแลว้ ไปยงัเลขานกุารบรษิัทฯ ทางไปรษณียต์ามทีอยู่

ของบรษิัทฯ หรือ โทรศพัท ์+66 2285 0040 ต่อ 1501 

 

2.6  การดแูลเรืองการใชข้อ้มลูภายใน 

 

เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯ ไดก้าํหนดจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจเพือเป็น

แนวทางใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังานทกุระดบัของบรษิัทฯ ไดพ้ึงปฏิบตัิในเรอืงการ

ใชข้อ้มลูภายใน เพือรกัษาผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี เพือเป็นการป้องกนั

การใช้ข้อมูลทีเป็นความลับและมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ ําหนดนโยบายทีเกียวข้องกับการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึงห้ามมิให้

กรรมการ ฝ่ายจดัการและพนกังานของบริษัทฯ ทุกท่านทุกระดบัตาํแหน่งเปิดเผยขอ้มลูทีเป็นความลบัและมี

ผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เพือผลประโยชนส่์วนตน หรือเหตุผลอืนทีไม่เกียวขอ้งกบั
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ผลประโยชนข์องบรษิัทฯ หรือทาํการซอืหรือขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ในขณะทียงัครอบครองขอ้มลูภายในที

เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ทียังมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน  

ตลอดระยะเวลาปลอดการใชข้อ้มลูภายในทียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึงหมายถึง 

ระยะเวลาหนงึเดือนก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการดาํเนินงานทางการเงินในแต่ละไตรมาสของสามไตรมาส

แรก รวมทงัผลการดาํเนินงานทางการเงินประจาํปีของบริษัทฯ โดยไดเ้ผยแพร่นโยบายและเตือนระยะเวลา

ปลอดการใชข้อ้มูลภายในทียังมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ 

ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเป็นรายปี และรายไตรมาส เพือให้ปฎิบัติตาม

นโยบายดงักล่าวโดยเคร่งครดั ขอ้มลูทีเป็นความลับและมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 

จะถูกจาํกัดอยู่แต่เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนักงานทีมีหนา้ทีรบัผิดชอบโดยตรงเท่านนั การฝ่าฝืน

การปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวมีโทษทางวินยัตามระเบียบการปฏิบตัิงาน 

    

นอกเหนือจากนโยบายดงักล่าว บริษัทฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้การควบคุมดแูลการซอืขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดย

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็น     

รายไตรมาส และใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

  

นอกจากนี คณะกรรมการยังไดม้ีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารจะมีการรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพยใ์หท้ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

และมีการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในรายงานประจาํปี 

 

2.7 การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดนโยบาย และการดาํเนินการเพอืป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ดงัน ี

 

ก. การเปิดเผยโครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไวใ้นรายงานประจาํปี เพือใหเ้กดิความ

โปรง่ใส เขา้ใจง่าย  

 

ข. กาํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน และบคุคลทีมีความ

เกียวขอ้ง ทงันี ส่วนไดเ้สียดงักล่าวมีความเกียวขอ้งหรือสมัพนัธก์บัการบรหิารจดัการกิจการของบรษิัทฯ 

หรือบรษิัทย่อย โดยรายงานต่อเลขานกุารบรษิัทฯ และเลขานกุารบรษิัทฯ จะส่งสาํเนารายงานการม ี     

ส่วนไดเ้สียนีใหแ้ก่ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูล

กิจการ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัรายงาน 

 

ค. ในกรณีทีกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึงมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรืองทีกําลัง

พิจารณา ผูม้ีส่วนไดเ้สียนนัตอ้งไม่เขา้รว่มประชมุ และงดออกเสียง เพอืใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการ

บรษิัทฯ และผูบ้รหิารเป็นไปอย่างยตุิธรรม เพอืประโยชนข์องผูถ้ือหุน้อย่างแทจ้รงิ 
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ง. การกาํหนดนโยบายการใชข้อ้มลูภายในไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ โดยมีบทลงโทษในกรณีที

ผูบ้รหิารหรือพนกังานนาํขอ้มลูภายในไปเปิดเผย หรือนาํไปใชเ้พอืประโยชนส่์วนตน 

 

3. บทบาทตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย 

 

บรษิัทฯ คาํนึงถึงบทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สียและใหค้วามสาํคญักบัสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบรษิทัฯ ทกุกลุ่ม โดยมี

การดแูลใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ของบรษิัทฯ ไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม บรษิัทฯ     

เชอืวา่การใหค้วามสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ จะสามารถทาํใหบ้รษิัทฯมีการพฒันาอย่างยงัยืนได ้ ทงันี   

บรษิัทฯ มีแนวทางปฏิบตัิต่อผูมี้สว่นไดเ้สียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม เหมาะสม ทงันี รายละเอียดตามทปีรากฏใน

จรยิธรรมทางธุรกจิ  

 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูทีถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา ทงัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

สอดคลอ้งกบักฎหมาย และกฎระเบียบทเีกียวขอ้ง ตลอดจนหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี โดยเปิดเผยขอ้มลู

สารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิัทฯ 

 

บรษิัทฯ จดัใหมี้ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธเ์พอืทาํหนา้ทีสือสารขอ้มลูสาํคญัต่อนกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ และนกัวิเคราะห์

หลกัทรพัยท์งัในและตา่งประเทศ โดยสามารถติดตอ่หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธไ์ดโ้ดยตรง 

 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ :   โทรศพัท ์ +66 2285 0040 ต่อ 1109 

    อีเมล: ir@thaiwah.com หรือผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

    หรือทางไปรษณียไ์ปยงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิัทฯ ตามทอียู่ของบรษิัทฯ 

 

5. คณะกรรมการ  

 

5.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 
คณะกรรมการของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการในจาํนวนทเีหมาะสมกบัขนาดและกลยทุธใ์นการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษิัทฯ ซงึตอ้งไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน และเป็นกรรมการอสิระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทงัหมดแต่ไม่นอ้ยกว่า 3 ทา่น โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดจ้ดัตงัคณะกรรมการชุดย่อยตา่งๆ เพอืกาํกบัดแูล

และติดตามการดาํเนินกจิการต่างๆ ของบรษิัทฯ ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบรหิาร ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกจิการจะประกอบดว้ย

กรรมการอิสระทงัหมด และมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบั
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ดแูลกิจการ อยา่งนอ้ย 1 ท่านทมีีความรูแ้ละประสบการณเ์พอืทาํหนา้ทใีนการสอบทานความนา่เชอืถือของ  

งบการเงิน คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน แต่

ไม่เกิน 5 ทา่น และเป็นกรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ และคณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยสมาชกิไม่นอ้ยกว่า 

3 ท่าน โดยสมาชิกคณะกรรมการบรหิารไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทฯ  

 

นโยบายของบริษัทฯ เกียวกับการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการนันเป็นไปตามขอ้บังคับของ  

บรษิัทฯ ขอ้ท ี18 ซงึกาํหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึง

ในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการทงัหมด ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก

โดยจาํนวนใกลท้สีดุกบัส่วนหนงึในสาม (1/3)  

 

กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน ใหจ้ับสลากกันว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทอียู่ในตาํแหน่งนานทสีดุนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 

 กรรมการทอีอกจากตาํแหน่งไปนันอาจได้รับเลือกตังเข้ามาเป็นกรรมการใหม ่

 

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการทีออกจากตาํแหน่งไปนนัอาจไดร้ับ

เลือกตงัจากทีประชมุผูถื้อหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

 

 คาํนิยามของ “กรรมการอสิระ” 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอ้นุมัตินิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึงหมายถึง บุคคลทีมีคุณสมบัติครบถว้น

และมีความเป็นอิสระทีสอดคลอ้งกับหลักเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ซึงปัจจุบันหลักเกณฑ์

ดงักล่าวกาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระไวด้งัน ี

 

(ก) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทังนี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที

เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย 

 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ  

หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน            

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันทีได้รับการแต่งตังให้เป็นกรรมการอิสระ ทังนี ลักษณะตอ้งห้าม

ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็น           

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ 
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(ค)     ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ทีมีนัย หรือ  ผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูท้ีมีความสมัพนัธท์าง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของ    

บริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทีไดร้บัการแต่งตงั

ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเกียวกับสินทรพัยห์รือบริการหรือการให้ หรือรบั

ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คาํประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนสิีน 

รวมถึงพฤติการณอื์นทาํนองเดียวกัน ซึงเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีก

ฝ่ายหนึง ตังแต่รอ้ยละสามของสินทรัพยท์ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตังแต่ยีสิบลา้นบาทขึนไป 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของ

รายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที

เกียวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง

หนงึปีก่อนวนัทมีีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนัก

งานสอบบญัชีซงึมีผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง

ปีก่อนวนัทไีดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมาย หรือที

ปรึกษาทางการเงิน ซึงไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูม้ีอาํนาจ

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า สองปีก่อนวนัทไีดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 
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(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  

ผูถื้อหุน้ ซงึเป็นผูท้เีกียวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักับกิจการของ บริษัทฯ หรือบรษิัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน  ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียง

ทงัหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักับกิจการ

ของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอนืใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง (ก) ถงึ (ฌ) แลว้ กรรมการ

อิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกจิการของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ 

บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดยีวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ โดยมีการ

ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 

5.2 บทบาท หน้าทคีวามรับผิดชอบ 

 

 หน้าทขีองคณะกรรมการ 

 

1.  กาํกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการทีดี เพือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการสาํคัญ 4 

ประการ ดงัน ี

 

 ปฏิบตัิหนา้ทดีว้ยความรบัผิดชอบ มีความระมดัระวงั  (Duty of Care) 

 ปฏิบตัิหนา้ทดีว้ยความซือสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

 ปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รวมทังมติของ

คณะกรรมการบรษิัท และมติทปีระชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience)  

 ปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูล โดยเปิดเผยข้อมูลต่อผู ้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

 

2. กําหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นไปเพือความยังยืน โดยเป็น

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีสอดคลอ้งกับการสรา้งคุณค่าให้กับบริษัท ลูกคา้ ผู้มีส่วนไดเ้สีย และ

สงัคมโดยรวม 
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3. กาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทังในเรืองคุณสมบัติทีจาํเป็นและหลากหลาย ขนาด 

ทักษะ ประสบการณ ์เพศ อายุ และสดัส่วนกรรมการทีเป็นอิสระทีเหมาะสม ซึงจาํเป็นต่อการนาํพา

องคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลักทีกาํหนดไว ้รวมทงัตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนได้

เสีย 

 

4. กํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโปร่งใสและชัดเจน เพือให้ได้

คณะกรรมการทีมีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทกีาํหนดไว ้

 

5. กาํกบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ทีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

 

6. กาํกับดูแลใหก้รรมการมีความรูค้วามเขา้ใจเกียวกับบทบาทหนา้ทีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และ

กฎหมายทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ไดร้ับการเสริมสรา้งทักษะและ

ความรูส้าํหรบัการปฏิบตัิหนา้ทีอย่างสมาํเสมอ 

 

7. กาํกบัดแูลใหม้ีการกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลทเีหมาะสม 

 

8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ

กรรมการรายบุคคล รวมถึงพิจารณาทบทวนผลการปฎิบตัิงาน และนาํผลการประเมินไปใชส้าํหรบั

การพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที 

 

9. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที

เหมาะสม 

 

10. ใหค้วามสาํคัญและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมทีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง

คณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูท้ีเกียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม 

 

11. ดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ใน

แผนดาํเนินการ เพือให้มันใจไดว้่าทุกฝ่ายขององค์กรไดด้าํเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธข์องกิจการ 

 

12. จดัใหม้ีกรอบการกาํกบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ทสีอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของกิจการ รวมทงัดูแลใหมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิมโอกาสทาง

ธุรกิจและพัฒนาการ ดาํเนินงาน การบริหารความเสียง เพือให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลกัของกิจการ 
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13. กํากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีจะทําให้บรรลุ

วตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวขอ้ง 

 

14. ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มลู และ

โอกาสของบรษิัท และการทาํธุรกรรมกบัผูท้มีีความสมัพนัธเ์กียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะทีไม่สมควร 

 

15. กํากับดูแลให้มีการจัดทาํนโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้นคอรร์ัปชัน รวมทังนโยบายที

เกียวขอ้งทชีดัเจนและสือสารต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบรษิัท เพอืใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

 

16. กาํกบัดแูลใหบ้รษิัทฯมีกลไกในการรบัเรอืงรอ้งเรยีนและการดาํเนินการกรณีมีการชเีบาะแส 

 

17. ให้ความสาํคัญและดูแลใหบ้ริษัทฯมีระบบการจัดทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล

สาํคญัต่างๆ ถกูตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิทเีกียวขอ้ง 

 

18. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ทงันี หาก

บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการควรดูแลใหม้นัใจ

ว่าบรษิัทฯ มีแผนในการแกปั้ญหา โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 

 หน้าทขีองประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้าํของคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยมีหนา้ทดีงัต่อไปนี 

 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทาํหนา้ทีประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีตอ้งมีการ

วินิจฉยัชขีาดของทีประชมุ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานทีประชมุออกเสียงเพมิอีกเสียงหนึงเป็น

เสียงชขีาด 

 

2. กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบริหารและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ และดูแลใหก้รรมการบริษัทฯ 

ไดร้บัขอ้มลูทีถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลาและชดัเจนก่อนการประชมุ เพือใหก้รรมการบริษัทฯ สามารถ

ตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม    

 

3. ดาํเนินการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ตามระเบียบวาระการประชมุกฎหมายทีเกียวขอ้ง และการ

กาํกับดูแลกิจการทีดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการ

อภิปราย ใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ 
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4. กาํกบัดแูลใหม้นัใจว่าการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการบรษิัทฯ  และคณะกรรมการชดุย่อยเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

 

5. เสริมสรา้งความสมัพันธอ์นัดีระหว่างกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการทีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และ

ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 

6. ดูแลใหม้นัใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รทีมีจริยธรรม และ

การกาํกบัดูแลกิจการทดีี 

 

 หน้าทขีองประธานเจ้าหน้าทบีริหาร 

 

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิารเป็นผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของพนกังานในองคก์ร มีบทบาทหนา้ทใีนการบรหิาร

จดัการบรษิัทฯ โดยมีหนา้ทีดงันี 

 

1. ดาํเนินงานอันเป็นกิจวตัรประจาํวนัของบริษัทฯ กาํกบัดูแลและบริหารจดัการงานในดา้นต่างๆ ของ  

บรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านิยม กลยทุธ ์และเป้าหมายการดาํเนินงานทงัที

เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ทีกําหนดโดย

คณะกรรมการบรษิัทฯ  

 

2. มีอาํนาจจา้ง แต่งตัง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจา้ง พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยกเวน้ การ

แต่งตัง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการดว้ย 

 

3. กําหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึนเงินเดือน โบนัส บาํเหน็จรางวัล และสวัสดิการของ

พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ซึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดยใหเ้ป็นไปตามระบบกลไกการจ่าย

ค่าตอบแทนและสวสัดิการซงึไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

4. ออกคาํสงั ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ ภายในบรษิัทฯ เพอืใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

เป็นไปตามนโยบายและเพอืผลประโยชนข์องบรษิัทฯ รวมถงึรกัษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

 

5. ดาํเนินการอนืๆ ตามทคีณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย และปฏิบติัการใดๆ ตามทกีาํหนดโดย

กฎหมายหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 
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 การแบ่งแยกอาํนาจ หน้าท ีและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบรหิาร 

 

บริษัทฯ มีโครงสรา้งการจัดการทีแบ่งแยกอาํนาจ หน้าที และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ

บรษิัทฯ และฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ ในฐานะผูก้าํกบัดแูลเชิงนโยบาย มีหนา้ที

ในการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจน

ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารในฐานะ        

ผูบ้ริหารงาน มีหนา้ทีในการปฏิบัติงานประจาํใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเป็นไปตาม

นโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านิยม กลยุทธ ์และเป้าหมายทีกาํหนดไว ้รวมถึงรายงานผลการปฏิบตัิงาน

ต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ อย่างสมาํเสมอ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้บ่งบทบาทหนา้ทีความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ทีบริหารในการอนมุตัิ

งบประมาณค่าใชจ้่ายเงินทนุประจาํปีดงันี 

  

 มูลค่าระหว่าง 2-10 ลา้นบาท จะตอ้งไดร้ับการอนุมัติร่วมกันของประธานเจ้าหน้าทีบริหารและ

กรรมการบรษิัทฯ ท่านใดท่านหนึงจาํนวน 1 ท่าน 

 

 มูลค่าระหว่าง 10-50 ลา้นบาท จะตอ้งไดร้บัการอนุมัติร่วมกันของประธานเจา้หน้าทีบริหารและ

กรรมการบรษิัทฯ ท่านใดท่านหนึงจาํนวน 1 ท่าน และใหส้ตัยาบนัโดยคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 

 การประชุมของคณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีการกาํหนดการประชมุตามตารางการประชมุทีกาํหนดไวล่้วงหนา้ทงัปี โดยมีการ

ประชมุอย่างนอ้ยปีละ 4 ครงั และยงัส่งเสรมิใหก้รรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

อย่างนอ้ยรอ้ยละ 75 ของการประชมุคณะกรรมการทงัหมดในรอบปีบญัชี เวน้แต่ในกรณีมีเหตจุาํเป็นทาํ

ใหไ้ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการเป็นการ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัก่อนวนัประชุม เพอืใหก้รรมการมีเวลาในการศกึษาขอ้มลู สาํหรบัคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ นัน คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการมีการกาํหนดการ

ประชุมทุกไตรมาส และอาจเพิมเติมตามความเหมาะสม สาํหรับคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการกาํหนดการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงัและเพมิเติม

ตามความเหมาะสม สาํหรบัคณะกรรมการบริหารไดมี้การจดัการประชมุเป็นประจาํตามความเหมาะสม 

นอกจากนีกรรมการทีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารยงัมีการกาํหนดการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั ทงันี เพือเปิด

โอกาสใหก้รรมการทีมิไดเ้ป็นผู้บริหารสามารถอภิปรายเรืองต่างๆ ร่วมกันไดอ้ย่างเป็นอิสระ โดยไม่มี

กรรมการทีเป็นผูบ้รหิารเขา้รว่มประชมุ 
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ทงันี บรษิัทฯ ส่งเสรมิใหข้ณะทคีณะกรรมการจะลงมติ ควรมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทงัหมด 

 

 การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหาร 

 

บริษัทฯ ส่งเสริม สนบัสนุนใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไดพ้ฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือง โดยผ่าน

การเขา้ร่วมการสมัมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้ง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บรษิัทไทย ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ก.ล.ต. เป็นตน้ โดยบรษิัทฯ จดัส่งเอกสารการสมัมนาและอบรมใหเ้ป็น

ระยะๆ นอกจากนนั บริษัทฯ ยงัไดจ้ดัส่งเอกสารทีเกียวขอ้งใหก้รรมการเพือใหไ้ดร้บัทราบขอ้มลูทีทันต่อ

เหตกุารณแ์ละใชป้ระกอบในการตดัสินใจ  

 

 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม ่

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการใหม่ จึงไดจ้ัดข้อมูล

เกียวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทงัขอ้มูลอืนๆ ทีเกียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น รายงาน

ประจาํปี และกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวขอ้งใหก้ับกรรมการใหม่เพือประโยชนใ์นการปฏิบตัิ

หนา้ทีกรรมการของบรษิัทฯ 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบรษิัทฯ จะจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทฯ ประจาํปีใน

รูปแบบการประเมินแบบทงัรายคณะและรายบคุคล เพอืใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาทบทวน

ผลงาน ปัญหา และอปุสรรค ในการดาํเนินงานระหวา่งปีทีผ่านมา เพอืนาํมาแกไ้ข และปรบัปรุง

ประสิทธิภาพการทาํงาน 

 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 4 หัวข้อไดแ้ก่ 1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

และ 4) เรืองอนืๆ ทงันี เมอืกรรมการแต่ละท่านไดต้อบแบบประเมินตนเองทงัรายคณะและรายบคุคลแลว้ 

เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมิน นําเสนอต่อทีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพือร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรบัปรุงในส่วนทีไดค้ะแนนยังไม่เป็นทีน่า

พอใจ และเพือใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนความเห็น

และขอ้เสนอแนะทกีรรมการแต่ละท่านไดแ้นะนาํ 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหาร

ความเสียง และกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจาํทกุปี หลกัเกณฑ์

ในการประเมินผลการปฎิบัติงาน ไดแ้ก่ 1. โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  2. การประชุม

คณะกรรมการชดุย่อย  และ 3. บทบาท หนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อย 

 

ทงันี เมือตอบแบบประเมินตนเองแบบทงัคณะของคณะกรรมการชุดย่อยเรียบรอ้ยแลว้ ฝ่ายเลขานุการ

บริษัทฯ จะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินต่อทีประชุมคณะกรรมการชุดย่อยนนัๆ 

เพือร่วมกนัพิจารณา และหาวิธีแกไ้ขปรบัปรุงในส่วนทีไดค้ะแนนยงัไม่เป็นทีน่าพอใจ เพือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการปรบัปรุงการทาํงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกนัพิจารณาและทบทวนความเห็นและขอ้เสนอแนะที

แต่ละท่านไดแ้นะนาํ จากนนัจะนาํเสนอผลการประเมินต่อทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพือพิจารณา

ต่อไป  

 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทบีริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

  
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหนา้ที

บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และรายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการบริษัท ทังนี 

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะพิจารณาจากผลการ

ปฏิบตัิงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายซึงถูกกาํหนดไวเ้ป็น Balance Score Card โดยจะพิจารณาทงัผล

การดาํเนินงานทเีป็นตวัเงิน (financial) และไม่เป็นตวัเงิน (non-financial) ดงันี 

 

1. ดา้นผลประกอบการของธุรกจิ เชน่ การเพมิรายได ้/ ยอดขาย ของบรษิัท 

2. ดา้นผลการดาํเนินงานตามนโยบาย และ/หรือกลยุทธ ์ทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบในแต่ละเป้าหมาย ซึงไดก้าํหนดเกณฑก์ารพิจารณาไวเ้ป็นรอ้ยละของ

ความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย เช่น กลยทุธก์ารเติบโตอย่างยงัยืน / การส่งเสรมิใหช้มุชนหรือเกษตรกรมี

รายไดม้ากขนึและไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม 

3. ดา้นลกูคา้ พิจารณาเปรยีบเทียบกับเป้าหมายทกีาํหนดไว ้เช่น ความพึงพอใจของลกูคา้  

4. ดา้นการพฒันาองคก์ร พิจารณาเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย ในการพฒันาและปรบัปรุงองคก์ร เช่น 

การฝึกอบรมทกัษะพนกังาน / ความพงึพอใจของพนกังาน 
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 การกาํหนดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนทกีรรมการบริษัทฯ ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายจาํนวนบริษัทจดทะเบียนทีกรรมการบริษัทฯ ไปดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการเพือใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัประโยชนส์ูงสุดในการทีกรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาสาํหรบัการ

ปฏิบตัิหนา้ทไีดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบรษิัทฯ จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการบรษิัทฯ

ดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอืนไดร้วมไม่เกิน 5 บรษิัท โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

 

นอกจากนี บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิในกรณีประธานเจา้หนา้ทีบริหารจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิัท

อืน โดยจะตอ้งมีการเสนอเรืองการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืนเพือใหท้ีประชุมคณะกรรมการ    

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนใหค้วามเห็นชอบ ส่วนผูบ้ริหารระดบัสูงจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

กรรมการผูจ้ดัการหรือประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

 

 การสรรหากรรมการ 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะทาํหน้าทีในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหา

บุคคลเพือเสนอชอืใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตงั หรือเพือเสนอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา

แต่งตงั (แลว้แต่กรณี) โดยหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการใหม่จะคาํนึงถึงโครงสรา้งของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ซึงจะประกอบดว้ยกรรมการในจาํนวนทีเหมาะสมกับขนาดและกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ซึงรวมถึงแต่ไม่

จาํกัดเพียง เชือชาติ ศาสนา ถินกาํเนิด และเพศ เป็นตน้ ความเหมาะสมของคุณสมบตัิ และทกัษะของ

กรรมการทีจาํเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจดัทาํ Board Skill Matrix เพอืกาํหนด

คณุสมบตัิของกรรมการทีตอ้งการสรรหา 

 

 กระบวนการสรรหากรรมการ 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลทีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ จากการแนะนาํของกรรมการอืนในบรษิัทฯ การสรรหาโดยทีปรกึษาภายนอก (Professional 

Search Firm) หรือการสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการ   

สรรหาโดยกระบวนการอนืๆ ทีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม 

 
 จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และครบกาํหนดการดาํรง

ตําแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทีตนครบกําหนดออกตามวาระ ทังนี 

คณะกรรมการอาจเสนอชือกรรมการดังกล่าวใหท้ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตังกลับเขา้เป็น
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กรรมการต่อไปไดต้ามทีคณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนนั  

สินสดุลง 

 

 หลักเกณฑก์ารสรรหาผูนํ้าบริษัท (ประธานเจ้าหน้าทบีรหิาร หรือเทยีบเท่า) 

 

คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน จะทาํหนา้ทใีนการพิจารณาสรรหาบุคคลทีจะมาดาํรง

ตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร (หรือเทียบเท่า) โดยจะสรรหาบคุคลเพอืเสนอชือใหค้ณะกรรมการ   

บรษิัทฯ พิจารณาแต่งตงั โดยหลกัเกณฑใ์นการสรรหาประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร (หรือเทยีบเทา่) จะ

คาํนึงถึงทกัษะทีจาํเป็น ไดแ้ก่   

 
1. อปุนิสยัซือสตัย ์สจุรติ มวีิสยัทศันก์วา้งไกล  

2. มีความรู ้ความเขา้ใจ ในธุรกจิของบรษิัท  

3. มีความสามารถในการปรบัตวั เปลียนแปลง และสามารถรกัษาศกัยภาพการแขง่ขนัทางธุรกจิของ

บรษิัท   

4. มีความสามารถในการบรหิารจดัการความเสียง เพือรกัษา หรือเพมิมลูค่าหุน้แก่ผูถื้อหุน้ 

5. มีภาวะผูน้าํ และมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการบุคลากร  

 

 กระบวนการสรรหาผู้นําบริษทั (ประธานเจ้าหน้าทบีริหาร หรือเทียบเท่า) 
 

คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลทีจะมาดาํรงตาํแหน่งประธาน

เจา้หนา้ทีบริหาร (หรือเทียบเท่า) ซงึอาจพิจารณาทงัจากบุคคลภายใน และภายนอกองคก์ร หรืออาจมี

การสรรหาโดยใชบ้รกิารของทปีรกึษาภายนอก (Professional Search Firm) ตามทคีณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร 

 

 การสรรหาและกระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

 

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันหารือกับฝ่ายจดัการใน

การพิจารณาสรรหาบุคคลทีจะมาดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงู (กรรมการผูจ้ดัการ / Chief Financial 

Officer) ตามคณุสมบตัิทีบรษิัทฯ กาํหนดไว ้ 

 

 แผนสืบทอดตาํแหน่ง 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตลอดจนการดาํเนินกิจการอย่างต่อเนือง อนัจะนาํมาซงึการเติบโตและความกา้วหนา้ของ

องคก์รอย่างยังยืน โดยกาํหนดใหบ้ริษัทฯ จัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งของ ตาํแหน่งประธานเจ้าหนา้ที
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บรหิาร ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูอนืๆ และมีการพิจารณาทบทวนทกุ 3 ปี  

เพือใหม้นัใจว่ามีผูบ้ริหารระดับสูงทีมีความรูค้วามสามารถในการสืบทอดตาํแหน่งทีสาํคญัขององคก์ร

ต่อไปในอนาคต  

 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผล

ประกอบการของบรษิัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยเปรียบเทียบกบั

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีมีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาด

ทีใกลเ้คียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอืนทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพือเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตัิเป็นประจาํ   

ทกุปี 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาทบทวนการจ่ายโบนสั การขึนเงนิเดือน 

รวมทงัสิงจงูใจทางดา้นสวสัดกิารและผลประโยชนข์องประธานเจา้หนา้ทบีรหิารของบรษิัทฯ  

 

กาํหนดจาํนวนและรูปแบบการจา่ยค่าตอบแทน ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ทงัระยะสนั และระยะยาว โดย

มดีชันีชวีดัต่างๆ เป็นเกณฑ ์ ซงึรวมถึงผลประเมินการปฏิบตัิงานประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร ผลสาํเรจ็ทาง

ธุรกิจ เพอืนาํเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ เพอืพิจารณาและอนุมตั ิ

 

สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร จะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมในการกาํหนด

ค่าตอบแทนเป็นรายบคุคลจากผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแตล่ะท่าน โดยใชด้ชันีชวีดัตา่งๆ เป็น         

ตวับ่งชี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเพอืพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ทงันี 

ในส่วนของสิทธิประโยชนร์ะยะสนั จะมีการปรบัอตัราเงินเดอืนและโบนสัประจาํปี ซงึจะสอดคลอ้งกบั

สภาวะเศรษฐกิจและผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ และในส่วนของสิทธิประโยชนร์ะยะยาว จะมีการ

พิจารณาการจ่ายเงินรางวลั เพอืเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการสรา้งความเจรญิเติบโตแก่บรษิัทฯ 

 

 เลขานุการบริษทัฯ 

 

เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความ

ระมดัระวงั และความซือสตัยส์จุรติ รวมทงั ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของ

บรษิัทฯ มติคณะกรรมการบรษิัทฯ ตลอดจนมติทีประชมุผูถื้อหุน้ ทงันี หนา้ทีตามกฎหมายของเลขานุการ

บรษิัทฯ มีดงันี 
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(1)  จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี 

(ก)   ทะเบียนกรรมการบรษิัทฯ 

(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ

รายงานประจาํปีของบรษิัทฯ 

(ค)  หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

(2)  เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการบรษิัทฯ หรือผูบ้รหิาร และจดัส่งสาํเนา

รายงานการมส่ีวนไดเ้สยี ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิัทฯ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทบีรษิัทฯ 

ไดร้บัรายงานนนั 

(3)  ดาํเนินการอนืๆ ตามทคีณะกรรมการกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด นอกจากนี เลขานกุารบรษิัทฯ 

ยงัมีหนา้ทีอนืตามทรีะบุไวใ้นใบพรรณางาน (Job Descriptions) และทีไดร้บัมอบหมายจาก  

บรษิัทฯ  

 

5.3 การควบคุมและการบริหารความเสยีง 

 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัเกียวกบัการควบคมุภายในและการบรหิารความเสียง เพอืการดาํเนิน

ธุรกิจใหเ้จรญิเติบโตอย่างยงัยืนและเพมิมลูค่าใหก้ับผูมี้ส่วนไดเ้สีย บรษิัทฯ โดยใหน้โยบายกบัพนกังานทุกคน

และไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารจัดการความเสียงดาํเนินการและประสานงานกับ

ทุกๆ หน่วยงาน รวมทงักลุ่มโรงงาน เกียวกับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารจดัการความเสียงเป็นประจาํทุกปี โดยใชว้ิธีการสอบถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหาร หน่วยงานต่างๆ และ

กลุ่มโรงงาน ตามแนวทางของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการ

ความเสียงตามแนวปฎิบัติของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยกาํหนด

วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกียวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียงตามแนวทาง

ป ฎิบัติ ข อ ง  The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission - Enterprise 

Risk Management (“COSO-ERM”)  โดยกาํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทาน 

และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแล

กิจการโดยตรง อีกทงัคณะกรรมการบรษิัทฯ ยังไดใ้หค้วามสาํคญัในการวางแผนการบริหารจดัการความเสียง

ทงัความเสียงทีเกิดจากปัจจยัภายนอก (Inherent risks) ซึงครอบคลุมถึงประเด็นดา้นสิงแวดลอ้มและสังคม

ดว้ย และความเสียงทเีกิดจากปัจจยัภายใน (Control risks) ทอีาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจใหค้งเหลือ

ความเสียงในระดบัทียอมรบัไดห้รือส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระสาํคญั รวมถึงการกาํกับดูแลบริษัทย่อย 

การทาํธุรกรรมกบับคุคลทอีาจมีความขดัแยง้ และบคุคลทเีกียวโยงกนัอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพอืใหก้าร

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายและเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

และช่วยใหข้อ้มลูรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง น่าเชือถือ โดยแนวทางทีใชใ้นกาํหนดระบบการควบคมุ

ภายในและบรหิารความเสียงตาม COSO-ERM มีองคป์ระกอบดงันี 
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 การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหม้ีระบบการบริหารจัดการ และกาํหนดโครงสรา้งองคก์รทีชดัเจนเหมาะสม 

เป็นอิสระ สามารถปฏิบตัิงานและสือสารขอ้มลูกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีการกาํหนดเป้าหมาย และ

นโยบายในการดาํเนินการอย่างชดัเจน เพอืใหบ้รษิัทฯ ประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีกาํหนดไวแ้ละ

การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มคีวามโปรง่ใส เป็นธรรม ต่อบรษิัทฯ และบคุคลภายนอก 

 

 การกาํหนดวัตถุประสงค ์

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมี้การกาํหนดวัตถุประสงคห์รือเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่าง

ชัดเจน ทังดา้นกลยุทธ ์ดา้นการปฏิบัติงาน รวมทัง ดา้นการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตัิ

ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายหรือพนัธกิจทีกาํหนดไว ้ 

 

 การบ่งชเีหตุการณห์รือปัจจัยเสยีง 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดรายละเอียดการบ่งชีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสียงต่างๆ ทีอาจส่งผล

เสียหายต่อเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นระดบัองคก์ร และระดบัปฏิบตัิการของบรษิัทฯ โดยพิจารณาจาก

ความเสียงภายนอกและภายในของบรษิัทฯ และยงัมีการติดตามผลอย่างสมาํเสมอ  

 

 การประเมินความเสยีง  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ฝ่ายบริหารความเสียง โดยมอบหมายใหด้าํเนินการและช่วยสนบัสนุน

แต่ละหน่วยงานและกลุ่มโรงงาน เพอืกาํหนดแนวทางในการควบคมุ และบรหิารจดัการเพอืลดผลกระทบ

ของความเสียงทีอาจจะเกิดขึนในการดาํเนินธุรกิจทีส่งผลใหไ้ม่บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีกาํหนดไว ้โดย

พิจารณาจัดระดับความเสียง ซึงจะทาํการประเมินทงั 2 ดา้น คือ ผลกระทบต่อความเสียหายทีจะเกิด

เหตุการณ์นัน (Impact) และโอกาสทีจะเกิดเหตุการณ์ความเสียง (Likelihood) สําหรับการปฎิบัติ

เกียวกบัการบรหิารจดัการความเสียงตามขนัตอนและแนวทางดงัต่อไปนี 
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 การจัดการความเสยีง 

 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดก้าํหนดกระบวนการในการบรหิารความเสียงอย่างเป็นระบบและสมาํเสมอ โดย

กาํหนดแนวทางการจดัการต่อความเสียง เพือลดโอกาสและผลกระทบทีจะเกิดขึน รวมทงัยังมีมาตรการ

ควบคมุภายในทดีีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัความเสียงทเีปลียนแปลงไป   

 

 กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน  

 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีกาํหนดแนวทางการปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจน โดยมีคู่มือประกอบในการปฏิบตังิาน

เป็นลายลกัษณอ์กัษร (Standard Operating Procedure) เพือใหม้นัใจไดว้่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง

ถกูตอ้ง เหมาะสม โดยมีแนวทางหลกัๆ ของกิจกรรมการควบคมุดงัต่อไปน ี

 

 

การวิเคราะหก์าร
ประเมินความเสยีง

การจาํแนกความเสียง
และการวางแผนบริหาร

จัดการ

การดาํเนินการและปฎิบัติ
ในการจัดการความเสยีง

การสรุปผลการบริหาร
จัดการความเสยีง

การติดตามผลการบริหาร
จัดการความเสยีง
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 ระบบสารสนเทศและการสอืสารข้อมูล  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญของระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มลู โดยจัดใหม้ี

หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศคอยกาํกับดแูลและพฒันาระบบอย่างต่อเนอืง เพอืใหก้ารสือสารและการ

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเป็นปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไดน้าํระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ

ขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ      

ทาํใหส้ามารถนาํขอ้มลูทีสาํคญัไปใชใ้นการบริหารจดัการและตดัสินใจทางธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในระยะเวลาทีเหมาะสม รวมถึงกาํหนดนโยบายวิธีการการป้องกันความปลอดภยัของระบบขอ้มูล

และอุปกรณ์ต่างๆ การปฏิบัติตามกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับ

คอมพิวเตอร ์และจดัใหม้ีช่องทางในการสือสารภายในกบัพนกังานภายในองคก์ร (อีเมลและอนิทราเน็ต) 

ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (Code of conduct) รวมถึง

เอกสารและข่าวสารต่างๆ ไดอ้ย่างทวัถึง 

 

 การติดตามผล  

 

บริษัทฯ จดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และ

กาํกับดูแลกิจการอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครงั และมีการประชุมคณะทาํงานของการบริหารความเสียง

อย่างสมาํเสมอ เพือวิเคราะห ์ประเมิน และสรุปผลการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายในการดาํเนิน

ธุรกิจทีกาํหนดไว้เพียงใด แลว้นาํมาวางแผน และปรับปรุงแนวทางการการปฏิบัติงาน พรอ้มทังการ

ติดตามการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีเกิดขึน  

 

  

กิจการควบคมุ

การปฏิบตังิาน

การควบคมุ

แบบปอ้งกนั

การควบคมุ

แบบคน้หา

การควบคมุ

แบบแกไ้ข
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คณะกรรมการบริหารความเสยีง (Risk Management Committee) 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสียง และกาํกับดูแลกิจการ 

จดัตงัคณะกรรมการบรหิารความเสียง เพอืทาํการประเมินและกาํหนดมาตรการในการทเุลาหรือป้องกนัความ

เสียงของบรษิัทฯ 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสียงมีทงัหมด 10 ท่าน ซงึประกอบดว้ยประธานเจา้หนา้ทีบรหิารเป็นประธานคณะ

กรรมการบรหิารความเสียง และมีผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ เป็นกรรมการบรหิารความเสียง 
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หมวดท ี3 : จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

 

คาํนิยาม 

จรรยาบรรณ หมายถึง แนวปฏิบตัิทดีีในการดาํเนินธุรกิจทีกาํหนดขึนเพือเป็นกรอบและแนวทางใหผู้ป้ฏิบตัิงาน

ของบรษิัทฯ ปฏิบตัิตาม โดยใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม 

 

บริษัทฯ หมายถึง บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษัทย่อย หมายถึง บรษิัทซงึอยู่ภายใตอ้าํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ ทมีีอยู่ในปัจจบุนั และทจีะจดัตงัขึนใน

อนาคต 

 

กรรมการบริษัทฯ หมายถึง กรรมการของบรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

 

ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้รหิารระดบั Assistant Vice President (AVP) ขึนไปของบรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อยซึงอยู่ภายใตอ้าํนาจการควบคุมของบริษัทฯ ทีมีอยู่ในปัจจุบนั และทีจะ

จดัตงัขึนในอนาคต 

 

พนักงาน หมายถึง พนกังานและลกูจา้งของบรษิัทฯ 

 

ผู้มสีว่นได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทงัทางตรงหรือ

ทางออ้ม หรืออาจมีผลประโยชนใ์ดๆ กบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ หรือมีส่วนทอีาจทาํ

ให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกคา้  คู่คา้        

คู่แข่งขนั เจา้หน ีพนกังาน ชมุชนและสงัคม สิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

คู่ค้า หมายถึง ผูจ้าํหน่ายสินคา้ ผูใ้หเ้ช่า หรือผูใ้หเ้ช่าซอื ทีส่งมอบสินคา้ใหบ้รษิัทฯ 

 

คู่สัญญา หมายถึง ผูที้ยอมเขา้ผูกพนัตน และมีสิทธิ หนา้ที ความรบัผิดชอบตามทีปรากฏในสญัญาทีทาํไว้

กบับรษิัทฯ 

 

ลูกค้า หมายถึง ผูซื้อสินคา้ ผูใ้ชง้านสินคา้ และผูร้บับรกิาร 

 

ธุรกรรม หมายถึง กิจกรรมทีเกียวกบัการทาํนิติกรรมสัญญา หรือการดาํเนินการใดๆ กบัผูอื้นทาง   การเงิน 

ทางธุรกิจ หรือการดาํเนินการเกียวกับทรพัยส์ิน เช่น การบริการ การซือ การขาย การ

ว่าจา้ง การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน การสนบัสนนุทางดา้นเทคนิคหรือบคุลากร 
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จรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกิจ 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ปฎิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรบัผิดชอบต่อ

หนา้ที โดยยึดหลักความซือสัตย ์ความยุติธรรม โปร่งใสเป็นสาํคญัมาโดยตลอด บริษัทฯ มุ่งเนน้การสรา้งความเชือมนั

ใหก้ับผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม ทงันี เพือเป็นแนวทางปฏิบัติทีดี บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดจรรณยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจเพอืใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน นาํไปปรบัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ เพอืสรา้งคุณค่าใหก้ิจการอย่างยงัยนื 

ตรงตามความมุ่งหวงัของทงับรษิัทฯ ผูล้งทนุ ผูม้ีส่วนไดเ้สียและสงัคมโดยรวม  

 

แนวทางการดาํเนินธุรกิจ 

 

 บรษิัทฯ ดาํเนินธุรกิจใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย และไม่ดาํเนินธุรกิจกับผูด้าํเนินธุรกิจทีผิดกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้

พนกังานยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 

 บริษัทฯ บริหารงานดว้ยความซอืสตัย ์สจุริต บนัทึกบญัชีอย่างถูกตอ้ง มีการบริหารจดัการการใชง้บประมาณทีไดร้บั

อนมุตัิอย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างถกูตอ้ง โปรง่ใส และมีหลกัการ 

 

 บรษิัทฯ เชอืมนัว่าการดาํเนินธุรกิจทียงัยืน ตอ้งมีความซอืตรง  มีจรยิธรรมและคณุธรรมเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน   

 

 เคารพ และสนบัสนุนกิจกรรม/ธุรกรรมทถีกูตอ้งตามกฎหมาย และจรยิธรรมขององคก์ร 
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นโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปชนั 
 

1. คาํนํา 

 

บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ยึดมนัในความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม และสิงแวดลอ้ม รวมทงั ใหค้วามสาํคญัในการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัมาโดยตลอด ทงันี       

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครงัที 1/2017 เมอืวนัที 21 กมุภาพนัธ ์ 2560 ไดม้มีติอนมุตัิใหม้กีารลงนามใน              

คาํประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติของ

คณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption Council) 

 

2. วัตถุประสงค ์

 

เพอืใหก้ารดาํเนินงานดา้นการตอ่ตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดาํเนินงานดว้ยความ

ซือสตัย ์สจุรติ โปรง่ใสและเป็นธรรม รวมทงัสามารถบรรลเุป้าหมายตามเจตนารมณข์องบรษิัทฯ ตลอดจนเพอืใหเ้ป็น

แนวทางในการปฏิบตัิทชีดัเจนของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทงัหมดของบรษิทัฯ บรษิัทฯ จงึไดก้าํหนดนโยบาย

ต่อตา้นการคอรร์ปัชนัฉบบันขีึนเพือใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบตัิ หรือดาํเนินงานดา้นการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

 

3. คาํนิยาม 

 

      การทุจริต หมายถึง การกระทาํโดยเจตนาเพอืแสวงหาประโยชนที์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย

สาํหรบัตนเองหรือผูอื้น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การคอรร์ปัชนั     

การยักยอกทรพัยสิ์น และการทุจริตในการรายงานขอ้มูล เช่น การตกแต่ง

บญัชี  

 

    การคอรรั์ปชนั หมายถึง การใชอ้าํนาจหนา้ทีโดยมิชอบกระทาํการใดๆ เพือให้ไดม้าซึงประโยชนอ์นั    

มิควรไดท้งัต่อองคก์ร ตนเอง หรือผูอื้น การคอรร์ปัชนั ยงัครอบคลมุถึง การ

ให ้และ/หรือ รบัสินบน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่า

จะให้ มอบให้ ให้คาํมันว่าจะให้ เรียกรอ้ง หรือรับซึงเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชนอ์นืใด กบัเจา้หนา้ทรีฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือ

บุคคลอืนใดทีดาํเนินธุรกิจกบับริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือให้

บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าทีอันเป็นการใหไ้ดม้าหรือ

รักษาไว้ซึงธุรกิจ หรือเพือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึงผลประโยชน์อืนใดที          

ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีทกีฎหมายระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้
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    การติดสนิบน หมายถึง การให ้การเสนอ การสญัญาว่าจะให ้การรบั การขอ หรือการเรียกรอ้งสิงที

เป็นทรัพย์สิน เงิน สิงของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อืนใด ทีเป็นการขัดต่อ

ศีลธรรม จริยธรรม กฏระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจา้หนา้ทีของรฐั 

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอืนใด ทีดาํเนินธุรกิจกับ  

บริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพือให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือ       

ละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้งึธุรกิจ หรือเพอืให้

ไดม้าหรือรกัษาไวซ้งึผลประโยชนอ์นืใดทีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 

 

การสนับสนุน            

และช่วยเหลอื

ทางการเมอืง 

หมายถึง การสนับสนุนทังทีเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินแก่พรรคการเมือง ตัวแทน    

พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรบัเลือกตังทางการเมือง ทังนี    

การสนับสนุนทีไม่ใช่ตัวเงินใหห้มายรวมถึงการใหย้ืมหรือการบริจาควัสดุ

อปุกรณใ์ดๆ โดยไม่คิดค่าบรกิาร 

 

การบรจิาคและ

การให้การ

สนับสนุน 

หมายถึง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือเงินสมทบ ทีจ่ายให้แก่บุคคล และ/หรือ 

หน่วยงาน ทังของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรการกุศลอย่าง

สมเหตุสมผล โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ การส่งเสรมิ

ตราผลิตภัณฑ ์หรือชือเสียงของบริษัท อนัเป็นประโยชนต์่อการสรา้งความ

น่าเชือถือทางการคา้ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสม

สอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Code of 

Conduct) ทีมุ่งเน้นความถูกตอ้ง โปร่งใส และการมีหลักธรรมาภิบาลทีดี 

(Good Corporate Governance) ในการดาํเนินธุรกิจ 

 

   การเลยีงรับรอง หมายถึง การเลียงรับรอง การเลียงอาหาร เครืองดืม และให้รวมถึงการจัดงาน           

จดักิจกรรมสนัทนาการเพือการพกัผ่อน เช่น งานรนืเรงิ งานกีฬา เป็นตน้ 

 

ของขวัญ ของที

ระลึก ทรัพยส์ิน

หรอืผลประโยชน์

อืนใด 

หมายถึง สิงทีมีมลูค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทงัทีเป็นตวัเงิน หรือมิใช่ตวัเงิน ทีมอบใหใ้น

โอกาสสาํคญัต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวฒันธรรมดว้ยอธัยาศยัไมตรี หรือ    

ทีให้เป็นรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือเพือการสงเคราะห์ หรือให้เป็น

สินนําใจ การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ การบันเทิง สันทนาการ 

ตลอดจนการออกค่าใชจ้่ายในการเดินทาง หรือค่าบริการตอ้นรบั ท่องเทียว 

ค่าทีพัก ค่าอาหาร หรือสิงอืนใดในลักษณะทาํนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น   

บตัรตวั ฉลากชิงโชครางวลั เป็นตน้ นอกจากนี ยงัรวมถึงการมอบสิงของให้

ตามมารยาททีปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีท้องถิน เช่น 

ของขวญัปีใหม่ ของขวญัวนัเกิด ของขวญัในโอกาสรบัตาํแหน่งใหม่ เป็นตน้ 
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4. ขอบเขตของนโยบาย 

 

นโยบายนีครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจาํสาํนักงานใหญ่ หรือปฏิบัติงานใน

ต่างประเทศ เจา้หนา้ทีในโรงงาน พนกังานฝึกงาน พนกังานสญัญาจา้ง หรือบคุคลอนืๆ ทเีกียวขอ้ง ซงึตอ้งปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัตลอดจนแนวปฏิบตัิเพมิเติม (ถา้มี) อย่างเครง่ครดั 

 

ทงันี พนกังานทปีฏิบตัิงานในบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จะยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายนเีช่นกนั 

 

5. นโยบายตอ่ต้านการคอรรั์ปชนั 

 

หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ ดาํเนินการ หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบทงัทางตรง

หรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถงึทกุธุรกิจ หรือหน่วยงานทเีกียวขอ้ง และใหม้ีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนันอีย่างสมาํเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บงัคบั และกฏหมายทเีกียวขอ้ง 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

 

1. ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิัทฯ หรือบคุคลทดีาํเนินการในนามของบรษิัทฯ ตอ้งไม่เรียกรอ้ง เสนอ จงูใจ ใหส้ญัญา

หรือรบัสินบน หรือการจ่ายเงินอนืๆ ทีไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายเงินเพืออาํนวยความสะดวก 

 

2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ตอ้งไม่ละเลย เพิกเฉย ในกรณีทีพบเห็นการกระทาํทีเข้าข่ายการคอร์รัปชันที

เกียวขอ้งกบับรษิัทฯ โดยตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบคุคลทรีบัผิดชอบทราบ และตอ้งใหค้วามรว่มมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และการสอบสวนต่างๆ ทเีกียวขอ้ง 

 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองแก่พนักงานทีแจ้งเรืองคอรร์ัปชันทีเกียวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน พยาน หรือผูท้ีใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรร์ปัชนั ตามทีบริษัทฯ 

กาํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิดหรือขอ้รอ้งเรียน (Whistleblowing Policy) 

 

4. ผูท้ีกระทาํการคอรร์ปัชนัจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามทีไดก้าํหนดไว ้นอกจากนีอาจจะไดร้บั

โทษตามกฎหมายดว้ย หากการกระทาํนนัผิดกฎหมาย 

 

5. บริษัทฯ จะทาํการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกับบุคคลอืนทีตอ้งปฏิบตัิหนา้ทีทีเกียวขอ้งกับบริษัทฯ 

โดยเฉพาะอย่างยิงในเรอืงทีตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัน ี
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6. นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนันี ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ตังแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลือน

ตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการใหผ้ลตอบแทน โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสือสารทาํ

ความเข้าใจ กับพนักงานเพือใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจทีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. การบรจิาคเพอืการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนนุ แก่บคุคล หรือหน่วยงาน ทงัของภาครฐั และเอกชนตอ้งเป็นไป

อย่างโปร่งใส และมีเป้าหมายเพือการกุศล โดยไม่ไดเ้ป็นไปเพือคาดหวงัผลประโยชน ์หรือสิงอืนใดเป็นการตอบ

แทน ทีอาจพิจารณาไดว้่าเป็นการทุจริต และคอรร์ปัชนั ทงันี การขออนุมตัิและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการ

บรจิาคเพอืการกศุล และการใหเ้งินสนบัสนนุ ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทฯ 

 

8. บรษิัทฯ ถือว่าการรบัหรือใหท้รพัยสิ์นหรือสิงของเพือเป็นของขวญั/ของทีระลกึตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่

ละทอ้งถินเป็นเรืองทียอมรบัได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ประสงคใ์หบุ้คลากรของบริษัทฯ รบัของขวัญ/ของที

ระลึกทีมีมลูค่าเกินปกติวิสัยจากพนัธมิตรทางธุรกิจ ทงันี การใหห้รือรบัของขวัญ/ของทีระลึกดงักล่าวจะตอ้งไม่

เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจอย่างหนึงอย่างใดทีไม่เป็นธรรม 

 

9. หา้มใหห้รือรบัของขวญั/ของทรีะลกึ รวมทงัผลประโยชนอ์นืใด เพอืแลกเปลียนขอ้ตกลงในทางธุรกิจ 

 

10. ตอ้งหลีกเลียงการใหห้รือรบัของขวัญ ของทีระลึก หรือผลประโยชนอื์นใด ทีมีลกัษณะเป็นสินบนและก่อใหเ้กิด          

ข้อสงสัยเกียวกับความซือสัตยแ์ละผลประโยชน์ทับซอ้นของบุคลากรของบริษัทฯ และส่งผลต่อชือเสียงของ  

บรษิัทฯ 

 

11. หา้มเสนอ ใหเ้งิน หรือบริการ หรือของขวัญ หรือสิงทีมีมลูค่า ทงักับเจา้หนา้ทีภาครฐั หรือเอกชน เพือประโยชน ์

หรือความไดเ้ปรียบในการทาํธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม 

 

12. การขออนุมัติเพือใหห้รือรบัของขวัญ และของทีระลึกจากเจา้หนา้ทีของรฐั และบุคคลภายนอกใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์หรือแนวทางการปฏิบตัิทีบรษิัทฯ กาํหนดไว ้

 

13. พนกังาน หรือบคุลากรของบรษิัทฯ ทกุคน ตอ้งรว่มกนัสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์ร ทียึดมนัว่าการคอรร์ปัชนั 

เป็นสิงทียอมรับไม่ได้ทังการทาํธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสรา้งความตระหนักในการ

ดาํเนินงานดว้ยความซอืสตัย ์สจุริต โปรง่ใส ปราศจากการทุจรติ และคอรร์ปัชนั 

 

14. บริษัทฯ จะวางตวัเป็นกลางโดยไม่กระทาํการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกบัฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง หรือผูห้นึงผูใ้ดทีมีอาํนาจการเมือง รวมถึงไม่เขา้

ร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนกัการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่

อนญุาตใหฝ่้ายการเมืองเขา้มาใชท้รพัยากรและสถานทีของบรษิัทฯ ในกิจกรรมทางการเมือง 
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15. บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายการปรบัลดตาํแหน่ง หรือลงโทษ หรือประพฤติมิชอบต่อพนกังานทปีฏิเสธการคอรร์ปัชนั 

แมว้า่จะทาํใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

 

การกาํหนดแนวทางการปฏิบตัิเพมิเติม 

 

ประธานเจ้าหนา้ทีบริหารมีอาํนาจ ในการออกคาํสงั หรือกาํหนดแนวทางการปฏิบัติเพิมเติม เพือใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

 

6. บทบาท หน้าท ีและความรับผิดชอบ 

 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย และกาํกับดูแล ให้มีระบบ หรือ

แนวทางการปฏิบตัิทีสนบัสนุนการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ เพือใหม้นัใจว่าฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหารไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสยีง และกาํกับดแูลกิจการ มีหนา้ทีและความรบัผิดชอบในการสอบทาน

รายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสียง นโยบายและมาตรการการ

ต่อต้านคอร์ปชัน รวมทังสอบทานแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

คอรร์ปัชนั เพอืใหม้นัใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกาํหนดการควบคมุภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 

3. ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และผูบ้ริหาร มีหนา้ทีความรบัผิดชอบในการกาํหนดใหม้ีแนวทางหรือวิธีการปฏิบติัที

ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั จดัใหม้ีการสือสาร และฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กียวกบันโยบาย 

ระเบียบหรือวิธีปฏิบตัิต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ใหแ้ก่พนกังาน บุคคลากร และผูท้เีกียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทงัทบทวนความ

เหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพือให้สอดคลอ้งกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

กฎหมาย 

 

4. พนกังานของบรษิัทฯ มีหนา้ทีตอ้งปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตั ิ เรืองการต่อตา้นคอรร์ปัชนั หรือ

ปฏิบตัิตามคาํสงัทีเกียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสยัหรือพบการฝ่าฝืน จะตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือรายงานผ่าน

ช่องทางการแจง้เบาะแสทีบรษิัทฯ กาํหนดไว ้
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7. มาตรการดาํเนนิการ 

 

กระบวนการในการกาํกบัดูแลและประเมินความเสยีงจากการทุจรติและคอรรั์ปชนั 

 

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสียงทีครอบคลุม

ระบบงานสาํคัญต่างๆ เช่น การจัดซือจัดจา้ง ระบบการบันทึกบัญชี และการจ่ายชาํระเงิน เป็นตน้ ทังนี เพือ

ป้องกนัและติดตามความเสียงจากการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

 

2. จดัใหม้ีระบบการบริหารความเสียงทีเหมาะสมกับลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประเมินระดบัความ

เสียงจากการทจุรติและคอรร์ปัชนัทอีาจเกดิขึน และกาํหนดมาตรการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั

ทีเหมาะสม วิธีวัดผล ตลอดจนทรพัยากรทีตอ้งใชเ้พือลดความเสียง และกาํหนดมาตรการติดตาม ประเมินผล

การปฏิบตัิตามแผนการบรหิารความเสียงทกีาํหนดขึน  

 

แนวทางในการติดตามประเมนิผลการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชนั 

 

1. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ทีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การกาํกับดูแลกิจการ และใหข้อ้เสนอแนะ

อย่างต่อเนือง โดยดาํเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปี และรายงานผลการตรวจสอบทีมี

นยัสาํคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ 

 

2. ฝ่ายบรหิารความเสียง รบัผิดชอบการประเมินความเสียงจากการทจุรติและคอรร์ปัชนัอย่างต่อเนือง เพอืใหม้ีการ

นาํนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรบัปรุงแนวปฏิบตัิ

อย่างสมาํเสมอ โดยนาํเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสียง และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกับดแูลกิจการ 

 

3. หากมกีารกระทาํซงึอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ รวมถึง

การฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกิจของบรษิัทฯ หรอืแนวปฏบิติัของนโยบาย

ต่อตา้นการคอรร์ปัชนั คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ จะรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ  

 

8. การสอืสาร 

 

พนักงานทุกระดับไดร้ับทราบนโยบายนีโดยทัวกัน และจัดใหม้ีช่องทางสาํหรบัการแจง้เบาะแส ข้อรอ้งเรียน หรือ

ขอ้เสนอแนะ รวมทังการฝึกอบรมและทาํแบบทดสอบ เพือใหเ้ชือมนัไดว้่าพนักงานมีความเขา้ใจในการปฏิบัติตาม

นโยบายเพียงพอ 
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9. การฝ่าฝืน 

 

นโยบายและแนวปฏิบตัิของมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั   ถือเป็นส่วนหนึงของวินยัในการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ หากผูใ้ดละเลย  ละเวน้  และเจตนาทีจะไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบติัของ

บรษิัทฯ จะถือว่าผิดวินยั และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบรษิัทฯ และหากความผิดนนั เป็นการกระทาํทีผิดกฎหมาย  

บรษิัทฯ จะพิจารณาดาํเนินการตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 

นโยบายทเีกยีวข้อง 

 

 นโยบายการให้และการรับของขวัญ ของกาํนัล และการเลยีงรับรอง 

 

คาํนิยาม  

 

ผู้มสีว่นได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีไดร้ับผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ              

ทงัทางตรงหรือทางออ้ม หรอือาจมีผลประโยชนใ์ดๆ กบัการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทฯ หรือมีส่วนทอีาจทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เช่น กรรมการ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้  คู่คา้  คู่แข่งขนั เจา้หนี พนกังาน ชุมชน และ

สงัคม สิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

ของขวัญ  

ของทรีะลึก 

ทรัพยส์ินหรือ

ผลประโยชนอ์นืใด 

หมายถึง สิงทีมีมลูค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทงัทีเป็นตวัเงิน หรือมิใช่ตวัเงิน ทีมอบให้

ในโอกาสสาํคญัต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรมดว้ยอธัยาศยัไมตรี 

หรือทีใหเ้ป็นรางวลั ประกาศเกียรติคุณ หรือเพือการสงเคราะห ์หรือใหเ้ป็น

สินนาํใจ การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ การบันเทิง สันทนาการ 

ตลอดจนการออกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง หรือค่าบริการตอ้นรบั ท่องเทียว 

ค่าทีพกั ค่าอาหาร หรือสิงอนืใดในลกัษณะทาํนองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นบตัร

ตวั ฉลากชิงโชครางวลั เป็นตน้ นอกจากนี ยงัรวมถึงการมอบสิงของใหต้าม

มารยาททีปฏิบตัิในสงัคม หรือภายใตจ้ารีตประเพณีทอ้งถิน เช่น ของขวญั      

ปีใหม่ ของขวญัวนัเกิด ของขวญัในโอกาสรบัตาํแหน่งใหม่ เป็นตน้ 

 

การเลยีงรับรอง หมายถึง การเลียงรับรอง การเลียงอาหาร เครืองดืม และให้รวมถึงการจัดงาน            

จดักิจกรรมสนัทนาการเพอืการพกัผ่อน เช่น งานรนืเรงิ งานกีฬา เป็นตน้ 

 

การรบัหรือใหผ้ลประโยชนต์า่งๆ ซงึรวมถึงทรพัยสิ์น บรกิาร การอาํนวยความสะดวก หรือการเลียงรบัรองกบั

ผูเ้กียวขอ้งทางธุรกจิ ตอ้งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถินหรอืแต่ละประเทศ รวมทงักฎหมายที

เกียวขอ้ง โดยตอ้งมมีลูค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจทีไม่ชอบธรรม 
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แนวทางการปฏิบัต ิ

 

1. ก่อนการรบัหรือใหข้องกาํนลัและการเลียงรบัรองกบัผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสิงเหล่านนัมี

มูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ทอ้งถนินนักาํหนดใหก้ระทาํได ้

 

2. ไม่รบัหรือใหท้รพัยสิ์น บริการ การเลียงรบัรองทีอาจทาํใหเ้กิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตดัสินใจอย่างหนึง

อย่างใดและทาํใหเ้กิดการปฏิบตัิหนา้ทีทไีม่ชอบธรรม 

 

3. ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินทีแสดงมูลค่าของทรัพย์สิน บริการ หรือการเลียงรับรองนันเพือให้สามารถ

ตรวจสอบได ้

 

4. กรณีไดร้บัมอบหมายหรือไดร้บัอนุญาตจากผูบ้ังคบับญัชาใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรบัทรพัยส์ิน 

บรกิาร การเลียงรบัรองไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานทหีน่วยงานภายนอกนนักาํหนดไว ้

 

5. พึงระมดัระวงัทงักรณีการใหท้รพัยสิ์น บรกิาร เลียงรบัรองแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน และการ

รบัทรพัยส์ิน บรกิาร เลียงรบัรองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคล/หน่วยงานภายใน โดยการใหแ้ละการรบั

ดงักล่าวจะตอ้งไมเ่ป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจอยา่งหนึงอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม 

 

 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิดหรอืขอ้ร้องเรียน 

 

คาํนิยาม  

 

ผู้มสีว่นได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบรษิทัฯ   ทงั

ทางตรงหรือทางออ้ม หรืออาจมีผลประโยชนใ์ดๆ กับการดาํเนินธุรกิจของ   

บรษิัทฯ หรือมีส่วนทอีาจทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เช่น กรรมการ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้  คู่คา้  คู่แข่งขัน เจา้หนี พนักงาน ชุมชนและ

สงัคม สิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

การทุจริต หมายถึง การกระทาํโดยเจตนาเพอืแสวงหาประโยชนที์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย

สาํหรบัตนเองหรือผูอื้น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การคอรร์ปัชนั     

การยักยอกทรพัยสิ์น และการทุจริตในการรายงานขอ้มูล เช่น การตกแต่ง

บญัชี  
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การคอรรั์ปชนั หมายถึง การใชอ้าํนาจหนา้ทีโดยมิชอบกระทาํการใดๆ เพือใหไ้ดม้าซงึประโยชนอ์นัมิ

ควรไดท้งัต่อองคก์ร ตนเอง หรือผูอื้น การคอรร์ปัชนั ยงัครอบคลมุถึง การให ้

และ/หรือ รบัสินบน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่าจะ

ให ้มอบให ้ใหค้าํมนัว่าจะให ้เรียกรอ้ง หรือรบัซงึเงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์

อนืใด กบัเจา้หนา้ทรีฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือบคุคลอืน

ใดทีดาํเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพือใหบุ้คคล

ดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ทีอนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไว้

ซึงธุรกิจ หรือเพือใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึงผลประโยชนอื์นใดทีไม่เหมาะสม

ทางธุ รกิจ  เว้นแต่ เ ป็นกรณี ทีกฎหมายระเ บียบ ประกาศ ข้อบังคับ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด (Whistleblowing Policy) โดยมี

วตัถุประสงคใ์หพ้นกังานของบรษิัทฯ และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแส เมือทราบ

หรือพบเห็นการกระทาํผิด หรือเป็นผูเ้สียหายเดือดรอ้นจากการทุจริตและการคอรร์ปัชนั หรือไม่ปฏิบตัิตามกฏหมาย 

ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยปราศจากการถกูเลือกปฏิบตัิ ถกูกระทาํ หรือกลนัแกลง้ 

 

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน  

 

 โทรศพัท ์ :  66 2 285 0040 ต่อ 2701 

 

 โทรสาร   :  66 2 285 0255 

 

 ไปรษณีย ์:  หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บรษิัท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชนั 6 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย 

 

 อีเมล :   ประธานกรรมการ - bod@thaiwah.com 

ประธานกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ - arc@thaiwah.com 

หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน - ia@thaiwah.com 

 

 เว็บไซต ์:  www.thaiwah.com 
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ขนัตอนการแจ้งเบาะแส 

 

1. ผูแ้จง้เบาะแสสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียน / เบาะแสดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแส 

 

2. หากผูแ้จง้เบาะแสไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยชือ ตอ้งระบุรายละเอียดทีมีขอ้เท็จจริงเพียงพอ หรือมีหลกัฐานชดัเจนที

แสดงว่ามีการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรอืจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

 

3. การรอ้งเรียนจะถูกเก็บรกัษาเป็นความลับ หากผูแ้จง้เบาะแสเปิดเผยตัวตน บริษัทฯ สามารถรายงานผลการ

สอบสวนหรือรายละเอียดเพมิเติมทีเกียวกบัขอ้รอ้งเรียนใหท้ราบได ้

 

ขนัตอนการสอบสวน 

 

1. เมอืไดร้บัการแจง้เบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ จะมอบหมายให้

ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

 

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบ พิจารณา และเสนอขนัตอนทเีหมาะสม สาํหรบัขอ้รอ้งเรยีน / เบาะแสทีไดร้บั

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ 

 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการจะพิจารณาผลการตรวจสอบ และบทลงโทษ

ทางวินยัตามกฎและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และ/หรือ ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

 

4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ จะรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบรษิัทฯ ต่อไป 

 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 

1. เรืองทีแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน และขอ้มูลของผูแ้จง้จะถูกเก็บเป็นความลบั และจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มลูไดเ้ฉพาะ

ผูที้มีหนา้ทรีบัผิดชอบตรวจสอบประเด็นทีรอ้งเรียนเท่านนั โดยบรษิัทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูใดๆ ทีสามารถระบตุวั

ผูแ้จง้เบาะแสได ้

 

2. ผู้ทีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ รวมถึงเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับการตรวจสอบจะได้รับการคุ ้มครอง

เช่นเดียวกบัผูท้รีอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแส 

 

3. หากมีการตรวจสอบพบว่าผูแ้จง้เบาะแสมีเจตนาทีไม่บริสุทธิ หรือแจง้เบาะแสเพือผลประโยชนส่์วนตนจะถูก

ดาํเนินการตามความเหมาะสม ซงึอาจเป็นความผิดทางวินยั และ/หรือ ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 
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4. หากผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรยีนเชือว่าตนถกูละเมิดสิทธิจากการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน สามารถรายงาน

เรืองดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ บรหิารความเสียง และกาํกบัดแูลกิจการ 

หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนดงักล่าวขา้งตน้โดยทนัที  

 

5. ผูที้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการทมีีความเหมาะสมและเป็น

ธรรม 

 

 นโยบายการสนับสนุนและชว่ยเหลือทางการเมือง 

 

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่สนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึง ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองทีดีตาม

รฐัธรรมนญู ทงันี ไม่ว่าจะเป็นการใชสิ้ทธิการลงคะแนนเสียงเลือกตงั หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ

 

1. ตอ้งไม่แสดงออกดว้ยวิธีใดๆ ว่า บริษัทฯ มีความเกียวข้อง ฝักใฝ่หรือสนับสนุนการดาํเนินการทางการเมือง    

พรรคการเมือง กลุ่มแนวรว่มทางการเมือง หรือผูส้มคัรรบัเลือกตงัทางการเมือง 

 

2. ใชสิ้ทธิทางการเมืองในนามของบุคคล และหลีกเลียงการกระทาํททีาํใหผู้อื้นเขา้ใจว่ากระทาํในนามบรษิัทฯ 

 

3. หลีกเลียงการแสดงออก หรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานทีทาํงานหรือในเวลางานอนัอาจทาํให้

เกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน 

 

 นโยบายการบรจิาคและการให้การสนับสนุน  

 

คาํนิยาม 

 

การบรจิาคและการให้

การสนับสนุน 

หมายถึง เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือ เงินสมทบ ทีจ่ายใหแ้ก่บุคคล และ/หรือ

หน่วยงาน ทงัของภาครัฐ ภาคเอกชน และรวมถึงองคก์รการกุศลอย่าง

สมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงคเ์พือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจ การ

ส่งเสริมตราผลิตภัณฑ ์หรือชือเสียงของบริษัท อนัเป็นประโยชนต์่อการ

สรา้งความน่าเชือถือทางการคา้ ช่วยกระชบัความสมัพนัธท์างธุรกิจ และ

เหมาะสมสอดคลอ้งตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of 

Conduct) ทีมุ่ ง เน้นความถูกต้อง  ความโปร่ง ใส และการมีหลัก               

ธรรมาภิบาลทีดี (Good Corporate Governance) ในการดาํเนินธุรกิจ 
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บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการบริจาค สาํหรับการกุศล และการให้เงินสนับสนุนแก่บุคคล 

หน่วยงานภาครฐั หรือภาคเอกชน รวมถึงองคก์รการกศุล โดยจะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใสและมีเป้าหมายเพอืการกศุล

ทไีม่ไดค้าดหวงัผลประโยชน ์หรือสิงอนืใดเป็นการตอบแทนทอีาจพิจารณาไดว้่าเป็นการทจุรติและคอรร์ปัชนั  

 

ทงันี การบริจาคและใหก้ารสนบัสนนุ แก่บุคคล หรือหน่วยงานทงัของภาครฐั และภาคเอกชน รวมถึงองคก์รการกศุล 

ตอ้งดาํเนินการภายใตเ้งอืนไขดงัต่อไปน ี

 

1. เป็นองคก์รทเีชอืถือได ้หรือมีการจดัตงัอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 

2. การดาํเนินการตอ้งกระทาํในนามบรษิัทฯ อย่างโปรง่ใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบและอาํนาจ

อนมุตัิของบรษิัทฯ โดยตอ้งมีหลกัฐานการบรจิาคทีชดัเจนและเชอืถือได ้ 

 

3. ไม่ควรจ่ายเงินในนามบุคคล เวน้แต่มีรายละเอียดระบุในหนงัสือขอรบัการสนบัสนุน และมีหลกัฐานการรบัการ

สนบัสนนุเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยการจ่ายเงินจะไม่จ่ายในรูปแบบเงินสด 

 

4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพือใหม้นัใจว่าการบริจาค หรือการสนบัสนุนไดถ้กูนาํไปใชเ้พือสาธารณะประโยชน ์

หรือตรงตามวตัถปุระสงคข์องการบรจิาคอย่างแทจ้รงิ (โดยจะตอ้งไม่มีวตัถุประสงคแ์อบแฝง หรือใหไ้ดป้ระโยชน์

ทางธุรกิจทไีม่เหมาะสม)  

 

5. ให้พนักงานขอนุมัติตามระเบียบขันตอนการเบิกค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และคู่มืออาํนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย 

(Delegation of Authority) ก่อนการเบิกค่าใชจ้่ายสาํหรบัการบริจาคและใหก้ารสนบัสนุน โดยใบขอเบิกเงินตอ้ง

ระบุ ชือของหน่วยงานหรือองคก์รการกุศลทีใหก้ารสนับสนุน พรอ้มทงัเหตุผล เพือใหส้ามารถตรวจสอบไดใ้น

ภายหลงัได ้
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การปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งหมายให้ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหนา้ทีตอ้งปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทีกาํหนดไวใ้น

จรรยาบรรณของบรษิัทฯ โดยมีกรรมการบรษิัทฯ ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างทดีี 

 

1.   ข้อพึงปฏบิัติสาํหรับคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ 

 

1. ผูบ้ริหารทุกระดับตอ้งเป็นผูน้าํในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 

 

2. ผูบ้รหิารทกุระดบัตอ้งตรวจสอบการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของพนกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชาอย่างสมาํเสมอ 

 

3. ปฏิบตัิหนา้ท ีและความรบัผิดชอบอย่างรอบคอบ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบรรดาผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มของ

บรษิัทฯ ตลอดเวลา 

 

4. เขา้ร่วมประชุมทุกครงั ยกเวน้ในกรณีทีมีเหตุผลพิเศษและความจาํเป็นจริงๆ และใชดุ้ลยพินิจอย่างรอบคอบใน

การพิจารณาแต่ละเรืองทีนาํเสนอ มีการจัดสรรเวลาไวอ้ย่างพอเพียงสาํหรบัการพิจารณาและอภิปรายเรือง

สาํคญัอย่างละเอยีดรอบคอบและเป็นอิสระจากกัน มีการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโดยกรรมการ หรือ

ผูบ้รหิารอาวโุสแต่ละท่านในการประชมุ 

 

5. ดูแลใหม้นัใจว่า ไม่มีการละเมิดสิทธิตามกฏหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทงัพนกังาน คู่คา้ สงัคมโดยส่วนรวม 

คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน ีจากการกระทาํ หรือการตดัสินใจใดๆ ของบรษิัทฯ 

 

6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบรษิัทฯ และบรรดากลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ เพือสรา้งความมงัคงั และการเติบโตที

มนัคงของบรษิัทฯ 

 

7. ขจัดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบดว้ยความซือสัตยส์ุจริต ยุติธรรม และอย่างเป็นอิสระ 

เพอืผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เป็นสาํคญั 

 

8. กาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการใหอ้ยู่ในลักษณะทีเปรียบเทียบไดก้บัอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียง และ

เชอืมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ และผลปฏิบตัิงานของแต่ละบุคคล 

 

9. เปิดเผยสารสนเทศทสีาํคญัของบริษัทฯ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา พรอ้มขอ้มลูสนบัสนุนอย่าง

เพยีงพอหากม ี
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10. จดัใหม้ีระบบตรวจสอบและควบคมุภายใน ทงัดา้นการเงิน การดาํเนินงาน และการกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของ

บริษัทฯ ระบบดังกล่าว ควรปฏิบัติร่วมกับการบริหารความเสียง เพือให้ความสาํคัญกับสัญญาณเตือนภัย

ล่วงหนา้ในรายการผิดปกติทงัหลายทีอาจเกิดขึน 

 

11. ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ โดยให้ค่าตอบแทนทีเหมาะสม เพือผูกพัน รกัษา และกระตุน้

พนักงานทีมีคุณภาพไว้ และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยปราศจากอคติ รวมทังจัดให้มี

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีปลอดภยัและถกูสขุอนามยั 

 

12. กาํหนดสดัส่วนของกรรมการบรหิาร และกรรมการทีเป็นอิสระ เพอืเป็นการถ่วงดลุอาํนาจซงึกนัและกนั และมีการ

แยกอาํนาจหนา้ทีระหว่างกนัอย่างชดัเจน โดยมิใหค้นหนึงคนใดมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั 

 

13. กาํกบัดแูลใหม้นัใจว่าการดาํเนินธุรกิจใดๆ ของบรษิัทฯ เป็นการปฏิบตัิงานบนพนืฐานหลกัการกาํกับดแูลกิจการ

ทดีี อนัเป็นหลกัการทไีดร้บัการยอมรบัว่าถกูตอ้งตามกฏหมายและหลกัจรยิธรรมทีเหมาะสม 

 

14. รกัษาความลบัในกิจการ หรือขอ้มูลของบริษัทฯ ทีไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครดั และไม่ใชข้อ้มลูภายใน และ/หรือ

ขอ้มลูลบัของบรษิัทฯ เพอืประโยชนส่์วนตน 

 

15. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

16. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอืนของผูบ้ริหารอาวุโสของบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการ

ผูจ้ดัการ หรือประธานเจา้หนา้ทีบรหิารของบรษิัทฯ 

 

2.   ข้อพึงปฏบิัติสําหรับพนักงานของบริษทัฯ 

 

1. ทาํความเขา้ใจหลักการและแนวปฏิบตัิต่างๆ ทีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ โดยเฉพาะเรืองทีเกียวขอ้งกับหนา้ที

และความรบัผิดชอบ 

 

2. ปรึกษาผู ้บังคับบัญชา หรือบุคคลทีบริษัทฯ กาํหนดใหมี้หน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ เมอืไม่มนัใจว่าสิงทีจะกระทาํถกูตอ้งตามจรรยาบรรณของบรษิัทฯ หรอืไม ่

 

3. สือสารใหเ้พอืนรว่มงาน หรือผูท้เีกียวขอ้งเขา้ใจแนวทางการปฏิบตัิงานตามหลกัจรรยาบรรณ 

 

4. แจง้เบาะแสเมือพบเห็นการกระทาํทีไม่ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางทีบริษัทฯ ไดก้าํหนดไว ้และให้

ความรว่มมือในกระบวนการสืบสวนหาขอ้เท็จจรงิ 
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5. ปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และคาํสงัของผูบ้งัคบับญัชาอย่างเครง่ครดั และสภุาพ เชอืฟัง ใหเ้กียรติ 

และรักษาความสามัคคีระหว่างเพือนร่วมงาน ตลอดจนช่วยเหลือซึงกันและกันในหน้าทีการงานทีได้รับ

มอบหมาย 

 

6. ปฏิบตัิงานดว้ยความอตุสาหะ ตรงต่อเวลา และไม่ละทงิ หรือหลีกเลียงหนา้ที หรืองานทไีดร้บัมอบหมาย 

 

7. ปฏิบตัิต่อลกูคา้ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมดว้ยความสภุาพ ดว้ยมารยาทอนัดี โดยไม่ชกัชา้ รกัษาความลบัของ

ลกูคา้ และไม่นาํขอ้มลูของลกูคา้ไปใชป้ระโยชนข์องตนเอง และ/หรือผูเ้กียวขอ้ง 

 

8. ปฏิบตัิงานโดยใชท้รพัยสิ์น และทรพัยากรของบรษิัทฯ อย่างประหยดัและเกิดประโยชนส์งูสดุ รวมทงัช่วยกันดแูล

มิใหท้รพัยสิ์นของบรษิัทฯ เสือมค่า หรือสญูหาย 

 

9. รกัษาความลบัในกิจการ หรือขอ้มูลของบริษัทฯ ทีไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครดั และไม่ใชข้อ้มลูภายใน และ/หรือ

ขอ้มลูลบัของบรษิัทฯ เพอืประโยชนส่์วนตน 

 

3.  การกระทาํทเีข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 

 

1. ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

 

2. แนะนาํ ส่งเสรมิ หรือสนบัสนนุใหผู้อื้นไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

 

3. ละเลย เพิกเฉยเมอืพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

 

4. ไม่ใหค้วามรว่มมือหรือขดัขวางการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ และการกระทาํอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูใ้หข้อ้เท็จจรงิ 

 

ทังนี ผูท้ีกระทาํเขา้ข่ายผิดจรรยาบรรณอาจมีความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ นอกจากนีอาจไดร้บัโทษตาม

กฏหมาย หากการกระทาํนนัผิดกฏหมาย 

 

 4. ข้อพึงปฏบิัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย   

 

คณะกรรมการบรษิัทฯ  มีนโยบายทีจะส่งเสรมิความรว่มมือระหว่าง บรษิัทฯ กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือและดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียตามสิทธิทีมีตามกฎหมาย ทงันี ผูม้ีส่วนไดเ้สียของ

บรษิัทฯ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้  คู่คา้ คู่แข่งขนั เจา้หน ีพนกังาน ชมุชน และสงัคม สิงแวดลอ้ม 
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ผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดมุ้ง่มนัในการปฏิบตัิหนา้ทีอยา่งซอืสตัย ์ โปรง่ใส และแข็งขนั เพอืประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้

ทงัหมดในการทีจะรกัษาและเสรมิสรา้งมลูค่าระยะยาวต่อผูถ้ือหุน้ ขอ้มลูทีสาํคญัทงัหมดซงึอาจส่งผลกระทบต่อราคา

หุน้ของบรษิัทฯ และ/หรือ การตดัสินใจของผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัการเปิดเผย โดยครบถว้นในเวลาทีเหมาะสม 

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอยู่บนพืนฐานเดียวกัน ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรบัเงินปันผล

ตามทบีรษิัทฯ ไดป้ระกาศ โดยจาํนวนเงินปันผลดงักล่าวคาํนวณจากสดัส่วนการถือหุน้ทีมีในบรษิัทฯ 

 

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครงั  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติประเด็นทีสาํคัญในวาระต่างๆ เช่น การเลือกตัง

กรรมการ (ผูถื้อหุน้สามารถเลือกกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล)  ค่าตอบแทนกรรมการ  การแต่งตงัผูส้อบบญัชี และ

การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

 

3. บรษิัทฯ มีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกและส่งเสรมิผูถ้ือหุน้ทกุกลุ่ม รวมทงั ผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้

รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ทีไม่สามารถมารว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้

ผูอื้นมารว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 

4. บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 

 

5. รายงานสารสนเทศสาํคญัทมีีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ทงัสารสนเทศทีรายงานตามรอบ

ระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศทีรายงานตามเหตุการณ ์ตามกฏหมายและประกาศทีเกียวขอ้ง โดยจะไม่กระทาํ

การใดๆ ทีมีลกัษณะเป็นการจาํกดัสิทธิของผูถ้ือหุน้ในการเขา้ถึงสารสนเทศของบรษิัทฯ 

 

6. ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ มีเหตผุล และเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นเพียงพอ 

 

7. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ้นบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ 

เพอืใหผู้ถ้ือหุน้รบัทราบและศกึษาขอ้มลูก่อนการประชุม 

 

ลูกค้า 

 

บรษิัทฯ มีความมุ่งมนัในการจดัสรรแต่สิงทีดีใหแ้ก่ลกูคา้ ดว้ยการใชว้ตัถดุิบทดีีเยยีมในการผลิตสินคา้ใหม้ีคณุภาพสงู

และสะอาดถกูหลกัอนามยั อีกทงัใหค้วามสาํคญัต่อการวิจยัและพฒันาอยา่งสมาํเสมอ รวมทงัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการ
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สือสาร เพอืใหค้วามมนัใจไดว้า่ความตอ้งการของลกูคา้จะไดร้บัการตอบสนอง ซงึถือเป็นนโยบายทีสอดคลอ้งกบัพนัธ

กิจของบรษิัทฯ  

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ดาํเนินธุรกิจทงัดา้นการผลิต จาํหน่ายสินคา้ และบรกิาร ทปีลอดภยัต่อผูบ้รโิภค และเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

 

2. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมนัทีจะพัฒนาสินคา้ และบริการ คิดคน้นวัตกรรมใหม่ๆ เพือเพิมคุณค่าให้แก่สินคา้ 

และเพอืเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนอืง 

 

3. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทาํการใดๆ ทีเป็นการละเมิดสิทธิของลูกคา้ รกัษา

ความลบัและ/หรือขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ ไม่นาํขอ้มลูของลูกคา้ไปใชเ้พือประโยชนต์นเองหรือผูท้ีเกียวขอ้ง

โดยมิชอบ รวมทงัไม่เรียกรบั หรือยินยอมทีจะรบั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอื์นใดทีไม่สจุริตจากลกูคา้ทงัทางตรง 

และทางออ้ม 

 

4. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตัิได ้ใหรี้บแจง้ลูกคา้เป็นการล่วงหนา้ เพือร่วมกันหา

แนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 

5. จดัใหม้ีช่องทางการสือสาร เพือใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนต่อบรษิัทฯ รวมทงัติดตาม ตรวจสอบ แกไ้ขคาํรอ้งเรียน

ของลกูคา้อย่างเป็นธรรม 

 

คู่ค้า 

 
บริษัทฯ มุ่งมนัทีจะหล่อหลอมความสัมพันธร์ะยะยาวในทางธุรกิจกับคู่คา้ ซึงเป็นทีมาของนโยบายการใหผ้ลกาํไร

อย่างเป็นธรรมต่อคู่คา้ อีกทงัใหค้วามเคารพต่อเงือนไขการชาํระเงิน สาํหรบัการคดัเลือกคู่คา้ บริษัทฯ ไดใ้หสิ้ทธิใน

การเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกนั รวมทงั ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการจดัซอืจดัจา้ง เพอืคดัเลือกคู่คา้ดว้ยวิธีประกวดราคา

สาํหรบัรายการทมีลูค่าเกินกว่า 1 ลา้นบาท เพอืความโปรง่ใส 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ดาํเนินธุรกิจทงัดา้นการผลิต จาํหน่ายสินคา้ และบรกิาร ทปีลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

 

2. รกัษาความลบั หรือขอ้มลูของคู่คา้ ไม่นาํขอ้มลูดงักล่าวไปใชเ้พอืประโยชนต์นเอง หรือผูเ้กียวขอ้ง 
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3. ปฏิบัติตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติได ้ใหรี้บแจง้คู่คา้เป็นการล่วงหนา้ เพือร่วมกันหา   

แนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 

4. ไม่เรียกรบั หรือยินยอมทีจะรบัทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอื์นใด ซงึอยู่นอกเหนือจากขอ้ตกลงทางการคา้ 

 

5. หลีกเลียงการทาํธุรกิจกบัคู่คา้ทลีะเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา  

 

6. ไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ทีมีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัด ี 

 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนใหคู้่คา้ดาํเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยงัยืนดว้ยความรับผิดชอบต่อ สังคมและ

สิงแวดลอ้ม  

 

นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า 

 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญต่อการคัดเลือกคู่คา้ เพือประโยชน์ในดา้นการบริหารตน้ทุน และดา้นประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน นอกจากนนับริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อการมีคู่คา้ ทีมีจริยธรรม มีธรรมาภิบาล คาํนึงถึงสวัสดิการของ

พนักงาน ไม่มีการละเมิดสิทธิมนษุยชน และกฏหมายแรงงาน รวมทงัไม่มีการละเมิดกฏหมาย ดา้นสิงแวดลอ้ม ทงันี   

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิและการพจิารณาคดัเลือกคู่คา้ ดงัน ี

 

แนวปฏิบัติ 

 

บรษิัทฯ มีกาํหนดกระบวนการจดัซอืสินคา้หรือบรกิารใหมี้ความโปรง่ใสและเป็นธรรม โดยกาํหนดอาํนาจของผูอ้นุมตัิ

เป็นระดบัขนัตามลกัษณะและมลูค่าสินคา้หรือบรกิารตามทีไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 

บรษิัทฯ มีการกาํหนดคณุสมบตัิของคู่คา้ ดงันี 

 

 มีบคุลากร เครืองจกัร อปุกรณสิ์นคา้ การบรกิาร คลงัสินคา้ สถานภาพทางการเงิน และประวตัิการดาํเนินกิจการ

ทนี่าเชอืถือ 

 

 เป็นผูท้ีมีผลงานน่าพอใจ ทงัดา้นคุณภาพสินคา้ การบริการ การส่งมอบตามกาํหนดเวลา การใหบ้ริการหลงัการ

ขาย การรบัประกนั หรือเงอืนไขอนืๆ ในการทาํธุรกรรมตามทีตกลงรว่มกนั 

 

 เป็นคู่คา้/คู่ธุรกิจทีไม่มีผลประโยชนข์ดัแยง้กับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีประวตัิตอ้งหา้มทาํการคา้อนัเนืองจาก

การกระทาํทจุรติ หรอืประวตัิการละทงิงาน หรืออยู่ในบญัชีรายชอืบรษิัทตอ้งหา้มของทางราชการและเอกชน 
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คู่แข่งขัน 

 
บริษัทฯ มีความเชือว่าการแข่งขันเป็นสิงสาํคญัในการเปิดตลาดการคา้เสรี ดงันนั บริษัทฯ จึงไดห้ลีกเลียงการกระทาํ

ใดๆ อันเป็นการป้องกัน ขัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการซึงอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดาํเนินการในตลาดซึงบริษัทฯ ได้

ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันทีเข้มขน้จะเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทังดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารในทอ้งตลาด ซึงจะช่วยยกระดบัมาตรฐานของตลาด และยังประโยชนใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภคและสงัคม

โดยรวม นอกจากนนับริษัทฯ  จะไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แข่งขนัดว้ยวิธีฉอ้ฉล  รวมทงั

ไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งทางการคา้จากการกระทาํหรือการตดัสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ซงึไดก้าํหนดไวใ้น

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ  

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ปฏิบตัิต่อคู่แข่งภายใตก้รอบกติกาและหลกัสากลของการแข่งขนัทดีี 

 

2. ไม่แสวงหาขอ้มลูทเีป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการทีไม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม 

 

3. ไม่กล่าวหาในทางรา้ยต่อคู่แข่ง โดยปราศจากซงึมลูแห่งความจรงิ 

 

4. ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทีไม่สจุรติในการคา้กบัคู่แข่งของบรษิัทฯ 

 

5. ปฏิบตัิตามเงอืนไขทีมีต่อคู่แข่งอย่างเครง่ครดั 
 

 

เจ้าหนี 

 

บรษิัทฯ  ใหค้วามสาํคญัต่อเจา้หนีเสมือนคู่คา้ทีมีความสาํคญัยงิ ดงันนั จึงมุ่งมนัทจีะปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนั

ทงัหลายตามสญัญาทีมีอยู่กบัเจา้หน ี ตลอดจน   ไม่ปกปิดขอ้มลูหรือขอ้เท็จจรงิ อนัจะทาํใหเ้จา้หนเีกิดความเสียหาย 

และหากมีเหตุอันจะทาํให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนีล่วงหน้าเพือหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  ซงึรวมถึงเงอืนไข คาํประกนั การบรหิารเงินทนุ และการผิดนดัชาํระหนรีว่มกนั 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ปฏิบตัิต่อเจา้หนทีกุกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม 

 

2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะเรืองเงือนไขการคาํประกัน และการ

บรหิารเงินทนุ 



                                                                                                                                                                                                              

      

 

47 

3. เปิดเผยฐานะการเงินอย่างถกูตอ้งตรงตามกาํหนด 

 

4. ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบตัิตามเงือนไขขอ้ใดขอ้หนึงหรือเกิดกรณีการผิดนดัชาํระหนี ใหรี้บแจง้ใหเ้จา้หนีทราบ

โดยเรว็ เพอืรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 

พนักงาน 

 

บริษัทฯ เชือว่าพนักงานคือ ทรัพยสิ์นทีสาํคัญทีสุด ดังนัน บริษัทฯ จึงไดด้าํเนินการในแต่ละขนัเพือใหม้นัใจไดว้่า

สอดคลอ้งตามกฎหมายแรงงาน พนักงานทังหมดไดร้บัการปฏิบัติอย่างยุติธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือแบ่ง

พรรคแบ่งพวก บรษิัทฯ มีการทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานอย่างสมาํเสมอ ทงันี ค่าตอบแทนและ

สวัสดิการของพนักงานโดยรวมของบริษัทอยู่ในอัตราทีสามารถแข่งขันได ้ เมือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดย

สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ทงัในระยะสนัและระยะยาว รวมทงัผลการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละ

ท่าน  

 

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 

 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บริหารระดับสูง โดยใช้ระบบการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน (Performance Management System: PMS) เพือสนบัสนุนส่งเสริมการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ของพนกังาน อีกทงัเพือผลกัดนัใหผ้ลประกอบการของบริษัทฯ บรรลเุป้าหมายประจาํปีและเป้าหมายระยะยาวของ

บริษัทฯ และเพือให้มันใจไดว้่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนไดเ้สียของผู้ถือหุ้น โดยวัตถุประสงคห์ลักของ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ คือเพือดึงดดู จูงใจ ตอบแทน และรกัษาพนกังานทีมีคุณภาพไวก้บับรษิัทฯ 

ทงันี การกาํหนดองคป์ระกอบของผลประโยชนต์อบแทนนนั บริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานเปรียบเทียบ

กบัเป้าหมายซงึถกูกาํหนดไวเ้ป็น Balance Score Card ทงัผลการดาํเนินงานทเีป็นตวัเงิน (Financial) และไม่เป็นตวั

เงิน (Non-financial) โดยสอดคล้องกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และคาํนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าทีของ

พนกังาน และสภาวะของตลาดโดยทวัไปเป็นปัจจยัประกอบดว้ย 

 

นอกจากนี บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีปลอดภยัและถูกสขุอนามยั  โดยไดร้บัการรบัรองระบบ

การจดัการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบนัทีเกียวขอ้ง บริษัทฯ ยงัไดด้าํเนินการติดตาม

เฝา้ระวงั ประเมิน ควบคมุอนัตราย กาํหนดมาตรฐานและแนวปฏิบตัิดา้นความปลอดภยั สขุอนามยัในสถานทีทาํงาน 

รวมทังไดจ้ัดตังกองทุนสาํรองเลียงชีพพนักงาน และส่งเสริมใหพ้นักงานไดร้บัการฝึกอบรมทีเกียวขอ้งกับสายงาน 

รวมถึงการสบัเปลียนหมนุเวยีนการทาํงาน เพือเพิมความรูแ้ละทกัษะในการทาํงานทีหลากหลายขึน ทงันี บรษิัทฯ จะ

ไม่ละเมิดสิทธิของพนกังานตามกฎหมาย ซงึทงัหมดนไีดก้าํหนดไวใ้นจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 
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แนวปฏิบัติ 

 

1. ปฏิบัติต่อพนักงานทังหมดอย่างยุติธรรม และเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบขอ้บังคับเกียวกับการทาํงานของ

บรษิัทฯ 

 

2. ปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัในการจา้งงาน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกนัทางเพศ สีผิว เชือชาติ ศาสนา อาย ุความพิการ 

หรือสถานะอืนใดทีไม่ไดม้ีผลเกียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 

 

3. สนบัสนนุและส่งเสรมิใหมี้การฝึกอบรม เพอืพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากรอย่างทวัถึง รวมทงัเป็นการ

สรา้งโอกาสในการเจรญิกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละคนดว้ย 

 

4. ใหผ้ลตอบแทนทเีป็นธรรม เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ ผลการปฏิบตัิงาน และหนา้ทีความรบัผิดชอบ 

 

5. จดัใหม้ีสวสัดิการ และสิทธิประโยชนท์ีเหมาะสมแก่พนกังาน ไดแ้ก่ การรกัษาพยาบาล กองทุนสาํรองเลียงชีพ 

เป็นตน้ 

 

6. จดัหาสิงอาํนวยความสะดวกทีจาํเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที รวมทงัจดัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน โดยคาํนึงถึงหลกั

ความปลอดภยั และถกูสขุอนามยั 
 

ชุมชนและสังคม 

 
บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการเคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอนืทอียู่รว่มในชมุชน และ

สังคม รวมทงัจะใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน และใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน        

ทีก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน ์บริษัทมีนโยบายทีจะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนใหด้ีขึน      

ซงึไดแ้ก่การพฒันาอาชีพเกษตรกร การสนบัสนนุเทคโนโลยี ความรู ้และเครืองมือหรืออปุกรณใ์นการทาํการเกษตร 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอนืทอียู่รว่มในชมุชนและสงัคม 

 

2. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน รวมทังให้การสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชน ทีก่อให้เกิด

สาธารณประโยชน ์และร่วมพัฒนาศักยภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนใหด้ีขึน ไดแ้ก่ การพัฒนา

อาชีพเกษตรกร การสนนัสนนุเทคโนโลยี ความรู ้และเครอืงมือหรืออปุกรณใ์นการทาํการเกษตร 

 

3. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึนระหว่างบรษิัทฯ กบัชมุชน และสงัคมบนพนืฐานของความถกูตอ้ง โปรง่ใส 

และเป็นธรรม 
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สิงแวดล้อม 

 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ฏหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ดา้นสิงแวดลอ้มโดยคาํนึงถึงผลกระทบ

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีความมุ่งมนัทีจะดูแลรกัษาสิงแวดลอ้ม ควบคุมการบริหารจัดการ การ

กาํจดัของเสีย และ/หรือมลพิษ ทงัจากกระบวนการผลิต และการใชง้านทวัไป โดยใชเ้ทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพ และ

มีการติดตามเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ิด รวมทงัไดส่้งเสรมิและดาํเนินการดา้นการอนุรกัษ์พลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน 

การพฒันาระบบการจดัการสิงแวดลอ้มซงึสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

อีกทงั ยงัไดส่้งเสรมิและพฒันาการบรหิารจดัการนาํอย่างมีประสิทธิภาพและยงัยืน เพอืลดความขดัแยง้ ในการใชน้าํ

กบัชมุชน รวมทงัใหค้วามรว่มมือในการพฒันาฟืนฟแูละอนุรกัษ์แหล่งนาํในชมุชน 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ดาํเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ดา้นสิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงผลกระทบดา้นทรพัยากร

และสิงแวดลอ้ม ดูแลรกัษาสิงแวดลอ้ม ควบคุมดูแลการบริหารจดัการ การกาํจดัของเสีย และ/หรือมลพิษ ทัง

จากกระบวนการผลิต และการใชง้านทวัไป โดยใชเ้ทคโนโลยีทมีีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวงั 

 

2. ส่งเสริมระบบการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม รวมทงัพฒันาระบบการผลิตและการดาํเนินงานใหมี้การใชท้รพัยากร

และพลงังานอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิงแวดลอ้ม โดยบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ มี

การติดตามประเมินผล และทบทวน เพอืการพฒันาอย่างต่อเนอืง 

 

3. ส่งเสรมิการพฒันา และเผยแพรเ่ทคโนโลยีทเีป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

 

4. ส่งเสรมิและดาํเนินการดา้นการอนรุกัษ์พลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน การพฒันาระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม     

ซงึสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการนาํอย่างมีประสิทธิภาพและยงัยืน เพือลดความขัดแยง้ ในการใชน้าํกับ

ชมุชน รว่มพฒันาฟืนฟแูละอนุรกัษ์แหล่งนาํในชมุชน 

 

6. ส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรม ใหค้วามรูใ้นเรืองการดูแลรกัษาสิงแวดลอ้มใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั เพือใหเ้กิดความ

รว่มมือและรบัผิดชอบในการจดัการสิงแวดลอ้ม และใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยงัยนื 
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นวตักรรม 

 

บรษิัทฯ มุ่งมนั ส่งเสรมิใหเ้กิดนวตักรรม เพอืการสรา้งประโยชนร์ว่มกนัทงัแก่กิจการ ลกูคา้  คู่คา้ สงัคมและสิงแวดลอ้ม 

รวมทงันาํไปเป็นส่วนหนงึในการทบทวนกลยทุธ ์การวางแผนพฒันา ปรบัปรุง การดาํเนินงานและ การติดตาม ผลการ

ดาํเนินงาน และยงัส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม เพอืเพมิคุณค่าใหก้ิจการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทเีปลียนแปลงอยู่

เสมอ ซงึอาจครอบคลมุการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มมุมองในการออกแบบ และพฒันาสินคา้ 

และบรกิาร การวิจยัการปรบัปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทาํงาน รวมทงัการรว่มมือกับคูค่า้ 

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ส่งเสรมิใหเ้กิดนวตักรรม เพอืการสรา้งประโยชนร์ว่มกนัทงัแก่กจิการ ลกูคา้ คู่คา้ สงัคมและสิงแวดลอ้ม รวมทงั

นาํไปเป็นส่วนหนึงในการทบทวนกลยทุธ ์การวางแผนพฒันา ปรบัปรุง การดาํเนินงานและ การตดิตาม ผลการ

ดาํเนินงาน  

 

2. ส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม เพอืเพมิคุณค่าใหก้ิจการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทเีปลียนแปลงอยูเ่สมอ ซงึอาจ

ครอบคลมุการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มมุมองในการออกแบบ และพฒันาสินคา้ และ

บรกิาร การวิจยัการปรบัปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทาํงาน รวมทงัการรว่มมือกบัคู่คา้ 

 

5.  ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

 

ความขดัแย้งทางผลประโยชนท์อีาจเกิดขนึและทเีกิดขึนจรงิและโอกาสของบริษทัฯ 

 

บริษัทฯ กําหนดให้พนักงานของตนหลีกเลียงสถานการณ์ทีอาจเป็นความขัดแย้งโดยตรงหรือทางอ้อมระหว่าง

ผลประโยชนส่์วนตนกบัผลประโยชนข์องบรษิัทฯ หรือโดยเฉพาะของลกูคา้  

 

 ควรหลีกเลียงสถานการณใ์ดก็ตามทีดเูหมือนว่าจะนาํไปสู่ความขดัแยง้ดงักล่าว ความขดัแยง้หรือความเป็นไปได้

ว่าจะเกิดความขัดแยง้นีสามารถเกิดขึนไดเ้มือการกระทาํหรือการตัดสินใจของพนักงานส่งผลต่อผลประโยชน์

ส่วนตวัของพนกังานรายนนั แต่กลบัส่งผลตรงขา้มกบัผลประโยชนข์องบริษัทฯ จนทาํใหเ้ป็นการยากทีพนกังาน

คนนนัจะดาํเนินการตามหนา้ทคีวามรบัผิดชอบของตนต่อบรษิัทฯ อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ 

 

 พนกังานตอ้งแยกแยะเรอืงส่วนตวัของตนออกจากธุรกิจของบรษิัทฯ 

 

 พนักงานตอ้งไม่รบัประโยชนเ์ป็นการส่วนตวัทางการเงินหรือทางอืน ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยสิ์นบริษัทฯ 

โอกาสทางธุรกิจ ขอ้มลูจากตาํแหน่งงานของตน และพนกังานตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ทจีะเป็นการแข่งขนักบัธรุกจิ

บรษิัทฯ 
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 ธุรกรรมทางการเงินส่วนตวัหรือธุรกรรมอนืกบัผูใ้ดทีมีหรือกาํลงัจะมีความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ จะตอ้งอยู่ในรูปของ

ธุรกรรมตามปกติ (arm’s length) กล่าวคือ ตงัอยู่บนพนืฐานของขอ้กาํหนดตามปกติและททีาํกนัตามประเพณี 

 

 พนักงานตอ้งไม่รบัผลประโยชนจ์ากบริษัทฯ ซึงไม่ไดร้บัอนุญาตหรือความเห็นชอบอย่างถูกตอ้งตามนโยบาย

บรษิัทฯ รวมทงัเงินกูข้องบรษิัทฯ หรือเงินคาํประกนัหนีสินส่วนตวัของพนกังาน 

 

6. การใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การบริหารจัดการการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดีจะเป็น

ประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทงัหลาย ดงันนั เพือเสริมสรา้งการกาํกับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดใหมี้

นโยบายทีเกียวขอ้งกับการใชข้อ้มลูภายในทีอาจมีผลกระทบต่อหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของบริษัทฯ สาํหรบักรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ 

 

วัตถุประสงค ์

 

นโยบายนีมีวตัถุประสงคเ์พือเป็นแนวทางปฏิบตัิและเป็นการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในทีเป็นความลบัและมีผลต่อ

การเปลียนแปลงของราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยขอ้มลูภายในเพือประโยชนข์องตนเองหรอื

ดว้ยเหตผุลอนืใดอนัไม่ใช่เพอืประโยชนข์องบรษิัทฯ 

 

การใช้ข้อมูลภายในทอีาจมีผลกระทบต่อหลักทรัพย ์

 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณใน

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทีเกียวขอ้งกับขอ้มลูภายในทีเป็นความลบั และมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคา

หลกัทรพัย ์

 

 ขอ้มูลภายในทีเป็นความลับ และมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคาหลักทรพัยจ์ะเป็นขอ้มูลทีจาํกัดอยู่เฉพาะ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ซงึมีความรบัผิดชอบโดยตรงเกียวกบัเรอืงดงักล่าวเท่านนั 

 

 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซือขายหลักทรพัยจ์ดทะเบียนของบริษัทฯ ในระหว่างที

ครอบครองขอ้มลูภายในทีเป็นความลบั และมีผลต่อการเปลียนแปลงของราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ซงึยงัมิได้

เปิดเผยต่อสาธารณชน ในระหว่าง "ระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในทียังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน 

(“Embargo Period”)" 
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 ระยะเวลาปลอดการใชข้อ้มูลภายในทียงัมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) หมายถึง ระยะเวลา

หนงึเดือนก่อนและจนถึงวนัประกาศผลการดาํเนินงานทางการเงินในแต่ละไตรมาสของสามไตรมาสแรก รวมทงั 

ผลการดาํเนินงานทางการเงินประจาํปีของบรษิัทฯ 

 

 แผนก Corporate Affairs จะแจง้เตือนกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใหท้ราบเป็นการภายใน     

ทุกรายไตรมาสถึงระยะเวลาปลอดการใชข้้อมูลภายในทียังมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) 

ก่อนทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ซึงในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าว กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะตอ้งไม่ทาํการซือหรือขายหลักทรพัยข์อง

บรษิัทฯ 

  

 นอกเหนือจากนโยบายนี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ยงัคงตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวกบั

การซือขายหลักทรัพยโ์ดยใช้ขอ้มูลภายใน (“Insider Trading”) ซึงมีผลใช้บังคับอยู่ตลอดเวลา มิใช่แต่เพียง

ระยะเวลาปลอดการใชข้้อมูลภายในทียังมิไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ทีไดก้ล่าวไปแลว้

ขา้งตน้  สาระสาํคญัของกฎหมายนีคือ เมอืใดก็ตามหากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิัทฯ ครอบครอง

ขอ้มลูภายในทเีป็นความลบั และมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ บุคคลดงักล่าวจะตอ้งไม่

ใชข้อ้มูลภายในนนัในการดาํเนินการใดๆ ทีเกียวขอ้งกับหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ทีตนถือครองอยู่ หรือใหข้อ้มลู

ภายในดงักล่าวแก่บุคคลอนืใด  การฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวกับการซือขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลู

ภายใน (“Insider Trading”) เป็นความผิดทางอาญา ทงันี กฎหมายทีเกียวกบัการซอืขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลู

ภายใน (“Insider Trading”) ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559           

ซงึสามารถดไูดจ้าก www.sec.or.th  

 

7. การใช้ และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษัทฯ 

 

บรษิัทฯ สนบัสนนุใหบ้คุลากรของบรษิัทฯ ใชท้รพัยส์ินใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และส่งเสรมิใหช่้วยกนั ดแูลและป้องกนั

ทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ มิใหเ้สียหาย หรือสญูหาย รวมทงัไม่นาํสิงใดๆ ไม่ว่าอปุกรณห์รือทรพัยสิ์นไปใชป้ระโยชนส่์วนตน   

หรือเพอืประโยชนข์องผูอ้นืทไีม่ไดเ้กียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิัทฯ  

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มท ีและเพอืประโยชนข์องบรษิัทฯ 

 

2. ไม่นาํทรพัยสิ์นของบริษัทฯ ไปใชผิ้ดวตัถุประสงค ์หรือใชใ้นทางทีผิดกฏหมาย หรือนาํไปใชเ้พือประโยชนส์่วนตวั

หรือเพอืบุคคลอนื 

 

3. ดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ ไม่ใหส้ญูหายหรือเสียหาย 
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8. การไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 

 

บรษิัทฯ ถือเป็นนโยบายทีจะไม่เกียวขอ้งกับการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา และไดก้าํหนดเป็นมาตรฐานการ

ดาํเนินงานทชีดัเจนทจีะใชท้รพัยสิ์นทางปัญญาของผูอื้นเฉพาะทมีีใบอนุญาตการใชเ้ท่านนั เชน่ การใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอรท์ีมีลิขสิทธิถกูตอ้ง โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยผูต้รวจสอบภายในของบรษิัทฯ  

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฏหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตามสญัญาทีเกียวกบัสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 

2. ดูแลรกัษาทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ใหถู้กละเมิด ทาํซาํ ดดัแปลง นาํไปใช ้หรือนาํไปใหบุ้คคลอืนใช้

โดยมิไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทฯ 

 

3. เคารพในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอื้น ไม่ละเมิดหรือนาํผลงานของผูอื้นไปใชเ้พอืประโยชนส่์วนตน เวน้แต่ไดร้บั

อนญุาต หรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 

 

4. รายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาเมือพบเห็นการกระทาํทีเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา หรือการกระทาํทีอาจ

ก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทเกียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัทฯ 

 

9. การไม่ละเมิดสทิธิมนุษยชนและแรงงาน  

 

บรษิัทฯ มีนโยบายทีจะไม่ดาํเนินการใดๆ ทเีป็นการละเมดิสิทธิมนุษยชน และกฏหมายทเีกียวขอ้ง มุ่งเนน้การปฏิบตัิ

ต่อกนัดว้ยความเทา่เทียม ไม่แบง่แยกความแตกตา่งดา้นรา่งกายจิตใจ เชอืชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุภาษา สีผิว 

การศกึษา สถานะทางสงัคม ไม่เลือกปฏิบตัิในทกุกระบวนการของการจา้งงาน ตงัแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน 

เวลาทาํงาน และวนัหยดุ การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การฝึกอบรมและพฒันา การวางแผน

ความกา้วหนา้ รวมทงัการไมใ่ชแ้รงงานบงัคบั แรงงานทมีาจากการคา้มนษุย ์หรอืแรงงานเด็กอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย 

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ปฏิบตัิต่อกันดว้ยการเคารพหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน และกฏหมายทเีกียวขอ้ง ปฏิบตัิ

ต่อกันดว้ยความเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างดา้นร่างการ จิตใจ เชือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 

ภาษา สีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม 

 

2. ใชค้วามระมดัระวังในการปฏิบัติหนา้ทีเพือป้องกันความเสียงทีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน สอดส่องดูแล

เรืองการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผูบ้งัคบับญัชาเพอืป้องกนัการกระทาํทเีป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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3. ปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจา้งงาน ตงัแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทาํงาน 

และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผน

ความกา้วหนา้ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

 

4. ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานทมีาจากการคา้มนษุย ์หรือแรงงานเด็กอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 

10. สุขภาพและความปลอดภัย  

 

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายทีจะสรา้งสถานทีทาํงานทีดีต่อสขุภาพของพนกังาน โดยจะดาํเนินการ พฒันา และใหก้าร

สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม ให้มีระบบรักษาความปลอยภัยและสุขอนามัยทีดีของพนักงาน 

รวมทงัมุ่งมนัในการพฒันาทรพัยากรบุคคลใหมี้ความรู ้ส่งเสริมการสรา้งจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยั

ของพนกังาน  

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. ดําเนินงานตามกฏหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย รวมทัง

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน เพอืช่วยป้องกนัหรือลดผลกระทบทีอาจเกิดขึน 

 

2. รายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัที เมือพบเห็นสิงผิดปกติทงัจากเครืองจกัร อุปกรณ ์และสถานทีในบริเวณทีทาํงานที

อาจมีผลกระทบต่อสขุภาพ และความปลอดภยั 

 

3. ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ทคีวามรบัผิดชอบโดยตรงเรืองความปลอดภยัในการทาํงาน ควรกาํหนด ประชาสมัพนัธห์รือ

ประกาศแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ใหเ้กิดอุบัติเหตุ รวมถึงควรสอดส่อง ดูแลสุขภาพพนักงานตาม

ความเสียงของงาน 

 

4. มีการเตรียมความพรอ้มเพอืรองรบัสถานการณฉ์กุเฉิน โดยจดัทาํ ฝึกซอ้ม และปรบัปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนือง 

ทงันี เพอืป้องกนัหรือลดความสญูเสียต่อชีวิต และทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ พนกังาน คู่คา้และผูเ้กียวขอ้งอนื 

 

5. ส่งเสริมการปลกูฝังจิตสาํนึกในเรืองของการดแูลรกัษาสขุภาพ และความปลอดภัยใหก้ับผูร้่วมงานทวัทงัองคก์ร 

เพอืใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงานไดอ้ย่างยงัยืน 

  

11. การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

บริษัทฯ มีการกาํหนดนโยบายเรืองการจัดสรร และบริหารจัดการทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร 

เพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ โดยพิจารณาปัจจยัในการกาํหนดลาํดบัความสาํคญัของแผนงานดา้น
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกับแผนกลยทุธ ์ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ความเรง่ด่วนใน

การใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ 

(Business Model) เป็นตน้ บรษิัทฯ มีการจดัสรรทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ีความเพียงพอตอ่การดาํเนนิ

ธุรกิจ และได้กําหนดแนวทางเพือรองรับในกรณีทีไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามทีกาํหนดไว้ด้วย 

คณะกรรมการไดม้ีการอนุมัตินโยบายและมาตรการรกัษาความมันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีระบบการ

รักษาความปลอดภัยของขอ้มูล การรกัษาความลับ (Confidentiality) และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล (Availability) 

รวมทงัป้องกนัมิใหมี้การนาํขอ้มลูไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

 

แนวปฏิบตั ิ

 

1. จดัสรรทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้หมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจ รวมทงัมีการกาํหนดแผนงานดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ งบประมาณ ทรพัยากรบคุคล ความเรง่ด่วน  

 

2. จดัใหม้ีการประเมินความเสียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกาํหนดมาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของ

ระบบสารสนเทศ 

 

3. ส่งเสรมิใหพ้นกังานใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพอืเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน หลีกเลียงการการใชร้ะบบ 

ทอีาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิของผูอื้น  และไม่ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรข่อ้มลูทมีีเนอืหาขดัต่อ

ศีลธรรมอนัดี ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือละเมิดกฏหมาย  

 

4. พนกังานตอ้งใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหถ้กูตอ้งตามสิทธิทไีดร้บัอนุญาต เก็บรกัษา และไม่ยินยอมให้

ผูอื้นใชร้หสัผ่านของตนสาํหรบัเขา้ใชง้านระบบ 

 

5. พนักงานตอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณค์อมพิวเตอรท์ีบริษัทฯ อนุญาตใหใ้ช ้โดยปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนด และคาํแนะนาํการใชง้านอย่างปลอดภยั และใชเ้พือประโยชนใ์นการดาํเนินงานของบริษัทฯ เท่านนั 

หากพบเห็นเหตกุารณท์เีกียวขอ้งกับความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความเสียหาย สญูหาย 

ใหแ้จง้ต่อหน่วยงานทีดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทนัที 

  



                                                                                                                                                                                                              

      

 

56 

การดูแลให้มกีารปฏิบัติตามและการทบทวน 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนทีจะตอ้ง

รบัทราบ ทาํความเขา้ใจ ปฏิบตัิตามนโยบายทกีาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณน ีอย่างเครง่ครดั มิใช่การปฏิบตัิตามสมคัรใจ 

และไม่สามารถอา้งอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตัิทีกาํหนดขึน 

 

ผูบ้ริหารทุกระดับในองคก์รจะตอ้งดูแลรบัผิดชอบ และถือเป็นเรืองสาํคญัทีจะดาํเนินการใหพ้นักงานภายใตส้ายบงัคับ

บญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณของบรษิัทฯ อย่างจรงิจงั 

 

บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาทีจะใหก้ารกระทาํใดๆ ทีผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจรรยาบรรณทีดี หากกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานผูใ้ดกระทาํผิดจรรยาบรรณทีกาํหนดไว ้จะไดร้บัโทษทางวินยัอย่างเคร่งครดั และหากมีการกระทาํทีเชอืไดว้่าผิด

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครฐั บรษิัทฯ จะส่งเรอืงใหเ้จา้หนา้ทีภาครฐัดาํเนินการต่อไป  

 

คณะกรรมการบรษิัทฯ  กาํหนดใหม้ีการทบทวนคู่มอื “จรรยาบรรณ” เป็นประจาํทกุปี 
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วินัย 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือว่า จริยธรรมธุรกิจเป็นวินยัอย่างหนึง ซึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบตัิตาม

อย่างเครง่ครดั การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นการทาํผิดวินยั ตามระเบียบว่าดว้ยการบรหิารงานบคุคล 

 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มีหนา้ทีตอ้งปฏิบตัิตามและส่งเสริมใหผู้อื้นปฏิบตัิตามจริยธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิ

ในการทาํงาน โดยการกระทาํต่อไปนีถือเป็นการผิดจรยิธรรม 

 

1. การไม่ปฏิบตัิตามจรยิธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงาน 

 

2. แนะนาํ ส่งเสรมิ สนบัสนนุใหผู้อื้นไม่ปฏิบตัิตามจรยิธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงาน 

 

3. ละเลย เพิกเฉย เมอืพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามจริยธรรมฯ ในกรณีทีตนทราบ 

 

4. ไม่ใหค้วามรว่มมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ขอ้เท็จจรงิ 

 

5. การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบตัิตามจรยิธรรมฯ  
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การลงโทษทางวนัิย 

 

1. การฝ่าฝืนทไีม่ร้ายแรง ผูบ้ริหารจะไดร้บัหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซงึจะระบุลกัษณะของการฝ่าฝืนรวมทงั

ข้อมูลเหตุทีอาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนนัน โดยให้โอกาสผู้บริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อ

ผูบ้ังคับบัญชา หากไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ใหน้าํเสนอเรืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินัยซึงแต่งตงัโดยประธาน

เจา้หนา้ทีบริหารเพือพิจารณา และใหถื้อคาํตัดสินของคณะกรรมการวินยัเป็นทีสินสดุ หากมีการฝ่าฝืนเป็นครงัทีสอง 

หรือผูบ้รหิารไม่แกไ้ขความผิดจากการฝ่าฝืนในครงัแรกตามทีไดร้บัหนงัสือเตือนนนั ผูบ้รหิารดงักล่าวจะถกูลงโทษทาง

วินยัอย่างเครง่ครดั ซงึอาจรวมถึงการเลิกจา้งไดโ้ดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

 

2. การฝ่าฝืนร้ายแรง ซึงรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การเปิดเผยข้อมูล

ความลับ หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลทีสาม และการกระทาํใดๆ ทีเสือมเสียต่อเกียรติคุณของ

บริษัทฯ หรือปกปิดไม่รายงานขอ้มลู การหารือ หรือเอกสารสาํคญัใดๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา บริษัทฯ อาจพิจารณาเลิก

จา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จาํเป็นตอ้งออกหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน  

 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติ ของมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ถือเป็นส่วนหนึงของวินัยในการปฏิบตัิงานของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ หากผูใ้ดละเลย ละเวน้ และเจตนาทีจะไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและแนว

ปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ ถือว่าผิดวินยั และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ และหากความผิดนนั เป็นการ

กระทาํทผิีดกฎหมาย บรษิัทฯ จะพิจารณาดาํเนินการตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง    

 

 


