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ประกาศบริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) 
 
 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) มุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) ด้วยการปลูกฝังจิตสํานึก  และจริยธรรมในการทํางานให้แก่พนักงาน            
ตลอดจนใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ในการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเป็นธรรม 

 

นบัตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และไดจ้ดัทาํเป็นคู่มือเพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ และ
ยึดถือปฏิบติัอย่างเป็นกิจวตัรจนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององค์กรในการสร้างคุณค่าร่วมท่ียึดถือปฏิบติั
ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียม การปฏิบติังานเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
อย่างเต็มความสามารถ ดว้ยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยส่งผลให้ความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจ           
ต่อผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยดีตลอดมา โดยในปี 2560 คณะกรรมการ
บริษทั ไดท้บทวนการนาํหลกัปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 
(Corporate Governance Code: “CG Code”) ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัใหค้ณะกรรมการบริษทั นาํไปปรับใชใ้นการ
กาํกบัดูแลกิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว น่าเช่ือถือสาํหรับผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน โดยรวมไวใ้นหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ            
ของคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ  

 

ทั้งน้ีในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ได้มีการทบทวน และเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน                    
โดยได้ปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูลไว้ในคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ                   
(ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 8)  

 

จึงขอประกาศให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบและยึดถือปฏิบัติในการ
ดาํเนินงาน และจะพฒันาระบบการจดัการใหมี้ความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีความรับผดิชอบ
ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสนับสนุนให้บริษทัในเครือนําคู่มือหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจเล่มน้ีไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานเพ่ือการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม สุจริต 
โปร่งใส   
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บริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะให้ความร่วมมือในการปฏิบติั
ตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อนาํพาองคก์รให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมัน่คงและความเจริญเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื จึงขอใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคนทาํความเขา้ใจ และยดึถือปฏิบติัร่วมกนัเพื่อธาํรง
ไวซ่ึ้งการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

         (นายปรีดา  เตียสุวรรณ์)                                 (นางปราณี  คุณประเสริฐ)   
         ประธานกรรมการบริษทั                  ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 พฤศจิกายน 2564 
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) 
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วสัิยทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ คุณค่าร่วมองค์กร 
 

วสัิยทศัน์ 
“เราจะเป็นพนัธมิตรธุรกิจดา้นเคร่ืองประดบัชั้นน าของโลกท่ีร่วมสร้างความเจริญเติบโตและความส าเร็จ
ใหก้บัคู่คา้อนัทรงคุณค่าของเรา”  
 

พนัธกจิ 
1. ด าเนินธุรกิจเคร่ืองประดบัระดับงานฝีมือ โดยใช้ความเป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ

สม ่าเสมอในปริมาณมาก  
2. เป็นองคก์รท่ีใส่ใจต่อทุกความตอ้งการ และโอกาสทางธุรกิจของคู่คา้ เพื่อสร้างความส าเร็จท่ีย ัง่ยนืร่วมกนั 
3. สร้างโอกาส เสริมศกัยภาพ และยกระดบัคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนใหก้บับุคลากร 
4. ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน และสนบัสนุนอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัไทยพฒันากา้วสู่ระดบัโลก 
5. เป็นองค์กรท่ียึดมั่นผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง ยึดถือความเป็นธรรม และ

รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม  
 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) 

1. มุ่งขยายธุรกิจกลุ่มสินคา้รับจา้งออกแบบและผลิต (ODM) โดยใช้ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ 
ในตลาดสร้างเสริมโอกาสการเติบโตของคู่คา้ 

2. ขยายธุรกิจสินคา้แบรนดข์องตนเอง (OBM) โดยน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่างจากคู่คา้ 
 

 กลยุทธ์การผลติ  
1. สร้างวฒันธรรมการทุ่มเทท างานด้วยหัวใจ เอาใจใส่ทุกรายละเอียด ด้วยแนวทางท่ีเป็นแก่นแท ้                  

ขององคก์รท่ียดึถือร่วมกนั (Core Values) 
2. พฒันาทกัษะ ขีดความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ในการเป็นทีมงานมืออาชีพท่ีเช่ียวชาญแต่ละ

สายงาน 
3. สร้างความสุขให้กับบุคคลากรด้วยการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีครอบคลุมทุกด้าน อันเป็นปัจจัยสู่

ความส าเร็จ ท่ีสะทอ้นผา่นผลงานเคร่ืองประดบัคุณภาพงานฝีมือ 
4. สร้างบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ด้วยการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีในการพฒันา

ช่างฝีมือจ านวนมากอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
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 กลยุทธ์การค้าปลกี 

1. มุ่งพฒันาแบรนดข์องตนเองท่ีน่าเช่ือถือโดยมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และความแตกต่างอยา่งโดดเด่น 
2. ขยายเครือข่ายทางการตลาดผา่น Omichannel และตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  

 

 กลยุทธ์สร้างความยัง่ยนื 
1. จดัสรรทรัพยากรและการบริหาร เพื่อน าไปสู่ความสมดุลของสัดส่วนยอดขายสินคา้รับจา้งออกแบบ

และผลิต (ODM) 50% และสินคา้แบรนดข์องตนเอง (OBM) 50%  
2. พฒันาระบบบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ รักษาวินยัทางการเงินอยา่งเคร่งครัด สร้างระบบบริหาร

ความเส่ียงในกลุ่มบริษทั 
3. ใชห้ลกัการบริหารงานท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม และขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืนท่ีครอบคลุมทั้ง

ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG)  
4. ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และพันธสัญญาโลกของ

สหประชาชาติ (UN Global Compact) อย่างเคร่งครัด และยึดหลกัการด าเนินงานตามเป้าหมายการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs)   

5. เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
 

คุณค่าร่วมขององค์กร 
 

Teamwork 
ผนึกก าลงั ร่วมมือสร้างสรรค์ 

เรามีหวัใจท่ีทุ่มเท ร่วมกนัท างาน 
เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั 

Stakeholder Focus 
ใส่ใจทุกสายสัมพนัธ์ 

เราตระหนกัถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
ต่อองคก์รเราเป็นส าคญั เราจึงมีความเอาใจใส่ 
และรับผดิชอบต่อลูกคา้ คู่คา้ เพื่อนร่วมงาน  
ผูถื้อหุน้ ส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม 

Continuous Improvement 
พฒันาอย่างไม่หยุดยั้ง 

เราเป็นมืออาชีพท่ีเช่ียวชาญ ใฝ่หาความรู้ 
และประสบการณ์เพื่อพฒันาตนเอง 
และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
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หลกัปฏิบัติและติดตามให้มกีารปฏิบตัิ 
บริษทัฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ี

จะต้องรับทราบ และปฏิบติัตามนโยบายและข้อก าหนดท่ีมีอยู่ในคู่มือหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะส่งเสริมพฒันาให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีแก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัก าหนดให้ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็น
เร่ืองส าคญัในการส่งเสริมให้พนักงานภายใตก้ารบงัคบับญัชาให้มีความรู้ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานกระท าผิดหลักการหรือแนวปฏิบติัต่างๆ ตามท่ี
ก าหนดไวจ้ะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท าท่ีเช่ือได้ว่าท าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์
ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐด าเนินการต่อไป 

หากพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับ
จรรยาบรรณธุรกิจท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ให้ตั้งค  าถามเก่ียวกบัการกระท านั้นกบั
ตนเองดงัต่อไปน้ี 

1) การกระท านั้นขดัต่อกฎหมายหรือไม่ 
2) การกระท านั้นขดัต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

หรือไม่ 
3) การกระท านั้นส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ อยา่งร้ายแรงหรือไม่ 
4) การกระท านั้นเป็นท่ียอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมไดห้รือไม่ 

 

ทั้งน้ี พนกังานทุกระดบัสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการ
ท าผิดกฎหมาย และ/หรือจรรยาบรรณตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทั และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษทั ให้แจ้งเบาะแสไปยงั
ช่องทางส่ือสารของบริษทั เพื่อบริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส เพื่อคุม้ครอง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้กล่าวหาดงักล่าว (รายละเอียดตามมาตรการการร้องเรียน 
และการแจง้เบาะแส) 
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ข้ อ แนะน า เ กี่ ย ว กั บ คู่ มื อหลั ก ก า รก า กั บ ดู แ ลกิ จ ก า รที่ ดี  แ ล ะ                
จรรยาบรรณธุรกจิ 
 

1) ท าความเขา้ใจเน้ือหาของคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
2) เรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถาม             

ใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา  
3) ทบทวนความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาของคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
4) ให้ความรู้ความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืน กรณีท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ หรืออาจเกิด

ผลกระทบต่อบริษทัฯ 
5) เม่ือมีข้อสงสัยหรือขอ้ซักถาม ให้ปรึกษากับผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดให้มี

หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจหรือจรรยาบรรณส าหรับ
ผูบ้ริหารและพนกังาน  

6) แจ้งให้ผูบ้ ังคับบญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ 

  7) ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ กบัหน่วยงานหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย 
8) ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู ้น าในการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ

จรรยาบรรณธุรกิจ  

 
มาตรการการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส  

บริษทัฯ ได้จดัให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจง้เบาะแส ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การรับเร่ือง
ร้องเรียน การตรวจสอบขอ้เท็จจริง  การสรุปผลรวมถึงการคุม้ครองผูแ้จ้งเร่ือง และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง                  
เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียง 
ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร              
และพนกังานของบริษทัฯ เก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึง         
การทุจริต 
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ขอบเขตของการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส 
1) การกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนการได้รับความไม่เป็นธรรมในการ
ปฏิบติังาน 

2) การกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้               
โดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับตนเอง หรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย ์การคอร์รัปชัน่ การฉอ้โกง เป็นตน้ 

 

บุคคลทีส่ามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน 
พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ หรือบุคคลภายนอกท่ีพบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัฯ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึงการกระท าท่ีอาจส่อถึงการ
คอร์รัปชัน่ 

กระบวนการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
เม่ือพบเห็นเหตุการณ์ท่ีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึงการกระท าท่ีอาจส่อถึง
การทุจริตของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ  ผูร้้องเรียนสามารถแจง้เร่ืองผา่นช่องทางในการ
ร้องเรียน และการแจง้เบาะแส ส่วนในกรณีพนกังานหากพบเห็นเหตุการณ์ดงักล่าว ควรสอบถามหรือปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชาก่อนเป็นล าดบัแรก และหากไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจท่ีจะท าเช่นนั้น ให้แจง้เร่ืองผา่นช่องทาง
ในการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส 

เม่ือผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรับเร่ืองร้องเรียนแลว้สามารถพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม หรือส่ง
เร่ืองใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด าเนินการตามเน้ือหาหรือประเด็นท่ีไดรั้บการ
ร้องเรียนเพื่อด าเนินการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงพร้อมทั้งติดตามความคืบหนา้เพื่อให้มัน่ใจวา่มีการด าเนินการ
ท่ีเหมาะสมกบัขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บโดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

(1) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบติัดา้น
บุคคลใหน้ าส่งผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

(2) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ 
นโยบายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้น าส่ง
ส านกังานเลขานุการบริษทัฯ 
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(3) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย  ์ การคอร์รัปชัน่     
การฉ้อโกง เป็นตน้ ให้น าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือ ผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบ
ภายใน 

(4) ในกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อนหรือเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน 
ใหน้ าส่งประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
(Investigation Committee) ส าหรับด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าว 

(5) จากนั้นให้ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนแจ้งการรับเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไปยงัเลขานุการบริษทัเพื่อ
ลงทะเบียนเร่ืองร้องเรียน บนัทึกขอ้มูล ส าหรับติดตามความคืบหน้าการด าเนินการขอ้ร้องเรียนนั้นๆ             
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีพบวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษทัฯ หรือกระท า
การทุจริตจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้และ/หรือ อาจจะไดรั้บโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผดิกฎหมาย 

 

การรายงานข้อมูลทีเ่ป็นเทจ็ 
ในกรณีท่ีการรายงานขอ้มูลไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่า การรายงานขอ้มูลมานั้นเป็นเท็จอนัเน่ืองมาจาก

เจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผูอ่ื้นให้ถือว่าผูท่ี้รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทาง
จรรยาบรรณของบริษทัฯ ส่วนการก าหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ/หรือ
บทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 
ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จ้งเบาะแสจะไดรั้บความคุม้ครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทัฯ 

เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงานหรือลดต าแหน่ง ลกัษณะงานสถานท่ีท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวน               
การปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว
ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน บริษทัฯ จะเก็บรักษาเป็นความลบัไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่            
ท่ีจ  าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมายบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองร้องเรียนจะตอ้งรักษาขอ้มูลให้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เวน้แต่ท่ีจ  าเป็นตอ้งเปิดเผย             
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มูลออกไปเปิดเผย บริษทัฯจะด าเนินการลงโทษ              
ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ/หรือด าเนินการทางกฎหมาย แลว้แต่กรณี 
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ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
เพื่อให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรมตามหลกัการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี  บริษัทฯ  ได้จัดให้ มี ช่องทางในการร้องเ รียน  หรือเบาะแส  หรือข้อคิดเห็น                         
หรือข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผูมี้ส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบ                  
อนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติั
ของพนกังานของบริษทัฯ เก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง 
หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั 
หรือการกระทาํท่ีขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ สามารถแจง้ผา่นช่องทางส่ือสารโดยตรงหรือ
ส่งจดหมาย โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเอกสารความลบั ผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

ประธานกรรมการบริษทั / คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 28 ซ.บางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต ้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  

 

ติดต่อ อเีมล หมายเลขโทรศัพท์ 
คณะกรรมการบริษทั board@pranda.co.th 0-2769-9923 
สาํนกังานเลขานุการบริษทั cs@pranda.co.th 0-2769-9431 
สาํนกังานตรวจสอบภายใน ia@pranda.co.th 0-2769-9905 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ ir@pranda.co.th 0-2769-9431 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร corpcomm@pranda.co.th 0-2769-9494 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล hr@pranda.co.th 0-2769-9961 

 

ทั้งน้ีเลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมเอกสารท่ีรับจากช่องทางดงักล่าวเพ่ือสรุป
ขอ้เสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส และแจง้ให ้     
ผูร้้องเรียนทราบภายใน 15 วนัหลงัจากท่ีมีการรับเร่ืองร้องเรียน ยกเวน้เป็นจดหมายท่ีส่งถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงจะถูกจดัส่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากเป็นกรณีเร่งด่วนสามารถแจง้            
โดยตรงท่ีประธานกรรมการบริหารกลุ่มทางอีเมล ์(pranee@pranda.co.th) หลงัจากนั้นบริษทัฯ จะดาํเนินการ
ตรวจสอบตามขั้นตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส 
รวมทั้งดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลการแจง้เบาะแสเป็นความลบัเพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้
เบาะแสดงักล่าว 
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เลขานุการบริษทั ผู้จัดการฝ่าย 
ทรัพยากรบุคคล/ ผู้จัดการ

ฝ่ายส่ือสารองค์กร  
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ/ 
ผู้จัดการส านักงานตรวจสอบ

ภายใน 
 
 

ส านักงานเลขานุการ
บริษทั 

CEO แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ 

 

การกระท าท่ีอาจส่อ 
ถึงการคอร์รัปชัน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการร้องเรียน
และแจ้งเบาะแส 

ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนแจง้ลงทะเบียนเร่ืองร้องเรียน บนัทึกขอ้มูล
ส ำหรับติดตำมควำมคืบหน้ำ น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั
ทรำบเป็นรำยไตรมำส พร้อมทั้งมีกำรแจง้กลบัให้ผูร้้องเรียน
ทรำบภำยในระยะเวลำ 15 ว ัน หลังจำกท่ีมีกำรรับเร่ือง
ร้องเรียน 
 

เ ร่ืองซับซ้อนหรือ
เก่ียวข้องกับหลำย
หน่วยงำน 
 

ฝ่ า ฝื น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง รั ฐ 
นโยบายและหลักการ 
CG แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
 

ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรับเร่ืองร้องเรียนแลว้สามารถพิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสม  หรือส่งเร่ืองให้บุคคลท่ีเ ก่ียวข้องและติดตามความคืบหน้า 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั  ส านักงานเลขานุการบริษทั ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน นกัลงทุนสมัพนัธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
 

แจง้

มายัง 

ช่องทางในการร้องเรียน 
และการแจง้เบาะแส 

ผูร้้องเรียน (พนกังาน / ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั) : 
 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายกฎระเบียบของรัฐ 

หรือหลกั CG จรรยาบรรณของบริษทั ฯลฯ 
 การกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 

ฝ่ ำ ฝื นนโ ยบ ำ ยแ ล ะ
ระเบียบวิธีปฏิบัติด้ำน
บุคคล /เร่ืองทัว่ไป 
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2 
การก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (Corporate 

Governance) เน่ืองจากเป็นการแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้   
ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อนัจะ
น าไปสู่การเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทั ดงันั้นบริษทัฯ จึงก าหนดนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติังานดา้นต่างๆดงัต่อไปน้ี 

 

1) คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษทั ดว้ยความเช่ือมัน่ ศรัทธา และเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2) คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
ไปปฏิบติัในการบริหารจดัการธุรกิจทุกระดบั โดยถือเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 

3) คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะยึดมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั และปฏิบติังานเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัอย่างเต็มความสามารถดว้ยความสุจริต 
โปร่งใสท่ีสามารถตรวจสอบได ้

4) คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ และความตอ้งการของ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5) การปฏิบติัตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ถือเป็นดัชนีช้ีวดัท่ีส าคญัในการ
ประเมินผลการบริหารจดัการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหาร และประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานทุกคน 

6) คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  กลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ เป็น
ประจ าทุกปี 

 

ทั้งน้ี กรอบการปฏิบติังานตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขา้งตน้ แสดงอยู่ในคู่มือหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงส่ือสารใหพ้นกังานทุกคนเพื่อยดึถือปฏิบติั 
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หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี
 

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทันั้นมีความสอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งเนน้
ความสมดุลและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็ว โดยให้ความสาํคญักบัการใชค้วามรู้อย่างรอบคอบ 
ระมัดระวัง  และคํานึงถึงคุณธรรม  ซ่ึงตรงกับหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ                   
อนัประกอบดว้ย 

 

ความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง 
และสามารถช้ีแจงหรืออธิบายการตดัสินใจนั้นได ้
 

Accountability 

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
 

Responsibility 

ความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 

Integrity 

การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั มีความเป็นธรรม   
 

Equitable Treatment   

ความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีตรวจสอบได้และการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งโปร่งใสแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   
 

Transparency 
 

การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 
 

Ethics 

การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์รในระยะยาว Vision to Create Long Term Value 
 

การมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

Corporate Social Responsibility 

 

รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ
บริษัทจดทะเ บียนปี  2555  ของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประ เทศไทยได้แ ก่  1 )  สิทธิของผู ้ถือ หุ้น                         
2) การปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและ                     
ความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับ
บริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code”) ซ่ึงเป็นหลกัปฏิบติัใหค้ณะกรรมการ
บริษทั ท่ีเป็นผูน้าํหรือรับผดิชอบสูงสุดขององคก์รนาํไปปรับใชใ้นการกาํกบัดูแลให้กิจการมีผลประกอบการ 
ท่ีดีในระยะยาวน่าเช่ือถือสาํหรับผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าใหกิ้จการ
อยา่งย ัง่ยนื 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

หลกัการ 

ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าท่ี
แทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั จึงได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน ไดแ้ก่ สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้นโดยไดเ้ผยแพร่
ผา่นช่องทางการส่ือสารภายในบริษทัฯ รวมทั้งเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
ในฐานะเจา้ของกิจการ ซ่ึงสะทอ้นถึงการเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้อนัประกอบดว้ย:-  

 สิทธิในการซ้ือขายหรือการโอนหุน้ 
 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
 สิทธิในการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
 สิทธิในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล 
 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไรของบริษทัฯ 
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเสนอทางเลือกให ้      

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมและออก
เสียงแทน 

 สิทธิในการได้รับแจง้ขอ้มูลและข่าวสารท่ีมีนัยส าคญัของบริษทัฯ อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน
เพียงพอ และทนัเวลา ตรวจสอบได้ โดยเท่าเทียมกนั และให้ขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเป็นปัจจุบนั                 
ผา่นเวบ็ไซต ์
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แนวปฏิบตัิ 

บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อห้น จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีเพื่อก ากบัดูแล
สิทธิของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1) บริษทัฯ จะต้องส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้นรับทราบข้อมูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม 
ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคน             
ไดท้ราบเป็นการล่วงหนา้ทางไปรษณียแ์ละตอ้งเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมฉบบัสมบูรณ์ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัประชุม หรือการไดม้า
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

2) บริษทัฯ จะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมในช่วงเดือน 
ตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ซ่ึงได้เผยแพร่
รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯท่ี www.pranda.com 

3) บริษทัฯ จะตอ้งอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือ
เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และออกเสียงอย่างเต็มท่ีโดยจดัประชุมในวนัท าการ ณ 
โรงแรมซ่ึงอยู่ในเขตกรุงเทพ และ/หรือห้องประชุมของบริษทั จดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยี
อยา่งเพียงพอ ส าหรับการตรวจสอบเอกสาร และจดัให้มีอากรแสตมป์ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบ
ฉนัทะ  

4) บริษทัฯ จะตอ้งจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียด
ส าคญัในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ การแจง้วิธีการนับคะแนนเสียงโดยใช้บตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบก่อนการประชุม บนัทึกประเด็นค าถาม-ค าตอบ ท่ีเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในวาระ
ต่างๆ ในท่ีประชุม บันทึกมติท่ีประชุมไวอ้ย่างชัดเจน พร้อมทั้ งคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย                      
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง บนัทึกรายช่ือกรรมการ                
ท่ีเขา้ร่วมประชุม เป็นตน้ และตอ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  
www.pranda.com ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

5) กรรมการทุกคนรวมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง เลขานุการบริษทั และผูส้อบบญัชีของบริษทั จะตอ้งเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีทุกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pranda.com/
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

หลกัการ 
 ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
 คณะกรรมการบริษทัควรก ากบัดูแลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติั และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน

ในหมวดท่ี 1 อยา่งเท่าเทียมกนั 
 คณะกรรมการบริษทัควรจดักระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นโดยสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัต่อ          

ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
 คณะกรรมการควรมีมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลภายในให้แก่

ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 
 

แนวปฏิบตัิ 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย

และผู ้ถือหุ้นต่างชาติ  โดยมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู ้ถือหุ้น                              
อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม สร้างความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทัฯ จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีเพื่อการ
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัดงัน้ี 

 

1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการและส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมในช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคม และจะ
ปฏิบติัสืบเน่ืองไปทุกปี ทั้งน้ีการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท รวมถึงหลักเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนด และควร
เผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.pranda.com 

2) บริษัทฯ ก าหนดให้มีหนังสือมอบฉันทะส าหรับผู ้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้                     
และก าหนดแนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอ่ืน และหรือกรรมการอิสระของบริษทั                 
เป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม โดยระบุช่ือ ประวติั ขอ้มูลการท างานของกรรมการ
อิสระทั้งหมดใหพ้ิจารณาเลือกหน่ึงคน ส าหรับการเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

3) บริษทัฯ ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหนา้ 
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4) คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

5) บริษทัฯ ก าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยการใช้ขอ้มูลภายใน และการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
เพื่อป้องกนัมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชข้อ้มูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ ซ่ึงมีการแจง้แนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบติั และมีการ
ติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ 

6) คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพย ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

  
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

หลกัการ 
 ผูมี้ส่วนไดเ้สียควรไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  
 คณะกรรมการบริษทัควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

บริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัน่คงทางการเงิน และความย ัง่ยนืของกิจการ 
 คณะกรรมการบริษทัควรมีมาตรการในการแจง้เบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเก่ียวกบั

การท าผิดกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควมคุมภายในท่ีบกพร่อง     
หรือการผดิจรรยาบรรณ  

 คณะกรรมการบริษทัควรก าหนดนโยบายในการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 

แนวปฏิบตัิ 
บริษทัฯ ตระหนกัวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในผลประโยชน์ของบริษทัทุกกลุ่ม ควรไดรั้บการดูแลจากบริษทัฯ  

ตามสิทธิท่ีก าหนดโดยกฎหมายหรือโดยขอ้ตกลงท่ีท าร่วมกนั โดยค านึงถึงความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดี
ระหวา่งกนั เพื่อสร้างความมัน่คงทางการเงิน และความย ัง่ยนืของกิจการ จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีดงัน้ี 

1) บริษทัฯ ก าหนดให้มีจรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้และ
เจ้าหน้ี คู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคมส่วนรวม ตลอดจนการต่อต้านการคอร์รัปชั่น                       
โดยประกาศให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งไดก้ าหนดโทษในการท่ีไม่ปฏิบติัตามไวใ้นคู่มือพนกังาน 
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2) บริษทัฯ ก าหนดกลไกคุม้ครองสิทธิผูแ้จง้เบาะแสต่อคณะกรรมการบริษทัในประเด็นเก่ียวกบัการ
ท าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควมคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือ                 
การผดิจรรยาบรรณ ผา่นคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

3) บริษทัฯ ประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน            
ท่ีมีนยัส าคญัอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษทัฯ จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน            
หรือขอ้มูลภายในนั้น ไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนเรียบร้อยแลว้ 

4)  จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
 
 
 
 
 
 

5)  จรรยาบรรณธุรกิจ 
 5.1 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 5.2 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 5.3 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

 5.4 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และการเคารพวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 5.5 จรรยาบรรณวา่ดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 5.6 จรรยาบรรณวา่ดว้ยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 5.7 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใช้ข้อมูล            

รวมถึงซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
 5.8 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการให ้หรือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 5.9 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการเป็นกลางทางการเมือง 
 5.10 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเ้งินสนบัสนุน 

 5.11 จรรยาบรรณวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา 
  5.12 จรรยาบรรณวา่ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 5.13 จรรยาบรรณวา่ดว้ยนกัลงทุนสัมพนัธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 

 6.1 นโยบายดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั  
 6.2 นโยบายการปฏิบติัดา้นแรงงานและเคารพในสิทธิของพนกังาน 
 6.3 นโยบายการปฏิบติัดา้นการบริหารบุคลากร  
 6.4 นโยบายดา้นการยกระดบัคุณภาพชีวติในสถานประกอบการ 
 6.5 นโยบายดา้นคุณภาพ 
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 6.6 นโยบายดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 6.7 นโยบายดา้นการควบคุมภายใน 
 6.8 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 6.9 นโยบายดา้นบญัชีและการเงิน 

 
 

 6.10 นโยบายการบริหารและวางแผนภาษี 
 6.11 นโยบายเก่ียวกบัการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 
 6.12 นโยบายการจดัสรร และการบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 6.13 นโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของไซเบอร์ 
 6.14 นโยบายดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม  
 6.15 นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.16  นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
6.17 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุน                  

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

  
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

หลกัการ 
 คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ           

ทั้ งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา 
โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายมีความเท่าเทียมกนัและมีความน่าเช่ือถือ 

 คณะกรรมการบริษทัควรจดัให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานเก่ียวกบั “ผูล้งทุนสัมพนัธ์” 
เพื่อส่ือสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นักวิเคราะห์           
และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 

แนวปฏิบตัิ 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคญั ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ 

ทนัเวลา เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตดัสินใจ บริษทัฯ จึงก าหนดแนวปฏิบติัเพื่อก ากับดูแล               
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 
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1)  คณะกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย จะตอ้งมีหน้าท่ีในการเปิดเผย
สารสนเทศตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์  ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบ
ระยะเวลาบญัชี (Periodic Reports) ไดแ้ก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 
One Report) และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ไดแ้ก่ การไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การร่วมยกเลิกการร่วมทุน การเพ่ิมทุน ลดทุน การออกหลกัทรัพยใ์หม่  การซ้ือหุ้น
คืน การจ่ายไม่จ่ายเงินปันผล ฯลฯ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ขอ้มลู ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นทางเวบ้ไซตข์องบริษทั
ใหมี้ความครบถว้นอยา่งสม ่าเสมอ รวดเร็วทนัสถานการณ์ 

2)  คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายก ากบัดูแลผ่านทางรายงานขอ้มูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

3)  คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารจะต้องรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย                   
ของตนเอง ของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือ
บริษทัย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 โดยใหส่้งรายงานถึง
ส านกังานเลขานุการบริษทั  

4) คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทาง
การเงิน แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี รวมถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)  

5) คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการเปิดเผยรายช่ือ และบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จ านวนคร้ังของการประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละปี 
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

6) คณะกรรมการบริษทัควรก าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทท่ีแต่ละคนไดรั้บ รวมทั้ ง
รายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารไวใ้นแบบแสดงรายการประจ าปี /รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

7) คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงในสายงานทางการเงิน และหน่วยงานนกัลงทุน
สัมพนัธ์ รับผิดชอบในการใหข้อ้มูล และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และบุคคล
ทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ลกัษณะการประกอบธุรกิจ แผนงานและการลงทุน ปัจจยัท่ีอาจมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานท่ีส าคญั 

     8) คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหห้น่วยงานส านกังานเลขานุการบริษทั (Corporate Secretary Office) 
รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
                  9) คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้หน่วยงานส่ือสารองค์กร (Corporate Communication)  ท าหนา้ท่ี
ส่ือสารขอ้มลูข่าวสารทัว่ไปของบริษทัฯ แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสาธารณชนทัว่ไปอยา่งสม ่าเสมอ 

10) ผู ้ท่ีไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเปิดข้อมูลของบริษัท หรือไม่ใช่ผู ้ท่ีได้รับมอบหมายจาก                   
กรรมการผูจ้ดัการห้ามเปิดเผยขอ้มูลภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ รวมถึงขอ้มูล               
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาและปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

 



P a g e  | 21 

 

 
 

หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

 
 

 หลกัการ 
 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุด                

ของบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทั มีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของบริษทั 

 

แนวปฏิบตัิ 
คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการบริหารจดัการงานของบริษทัฯ 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และไดป้ระยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินธุรกิจโดยมีการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริษทัฯ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
ของบริษทัฯ ตามหลกัการ “ความพอประมาณในการเติบโต” “ความมีเหตุมีผลในการด าเนินธุรกิจ” และ             
“มีภูมิคุม้กนัท่ีดีให้แก่ธุรกิจ” ทั้งสามประการน้ีอยู่ภายใตค้วามเช่ียวชาญ และความมีจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจเป็นหลัก โดยมีสาระส าคัญส าหรับแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัดงัต่อไปน้ี 

 

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ 
5.1.1 องค์ประกอบของกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษทัไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
2) คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน 

และกรรมการไม่น้อยกว่า ก่ึ งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้ งหมดนั้ นต้องมี ถ่ิน ท่ีอยู ่                         
ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3) คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด             
แต่ตอ้งไม่น้อยกวา่ 3 คนโดยท่ีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก 

4) คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
5) ประธานกรรมการบริษทั ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 
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6) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีจะตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน ในการสรรหากรรมการใหด้ าเนินการผา่นกระบวนการ
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะตอ้งมีประวติัการศึกษา
และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆโดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

7) กรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั กรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

8) คณะกรรมการบริษทัควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย (Board Diversity)  
ทั้งในดา้นทกัษะ เช่น ดา้นอุตสาหกรรม บญัชีและการเงิน การจดัการ และกฎหมาย เป็นตน้ 
ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลกัษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุท่ีจ  าเป็นต่อ    
การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร
อยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่

9) คณะกรรมการบริษทัมีสัดส่วนระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
ท่ีสะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสม โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษทัเป็นกรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ 

10)  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยจ านวนกรรมการสตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
คณะกรรมการทั้งหมด  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการและค านึงถึงการให้
โอกาสแก่สตรี 

 

5.1.2 คุณสมบัติของกรรมการ 
1) กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์  สุจริต มีจริยธรรม                          

ในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหน้าท่ี             
ใหแ้ก่บริษทัได ้

2) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้งตอ้งไม่มี
ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารกิจการท่ีมี
มหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามเกณฑ์                
ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการ
จดทะเบียนหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีก าหนดให้ถือปฏิบติั           
ท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุน
หรือการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพย ์
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4) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ี
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษทัไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์            
ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมี             
มติแต่งตั้ง 

5.1.3 คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ้น
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2) ไม่ เ ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ี มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  พนักงาน ท่ีปรึกษา                         
ท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่            
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจของบริษทั 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย             
ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร           
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือ                  
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการ                              
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัหรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                   
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
       ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ: ให้รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้ าประกนั การให้
สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั
หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณ
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ภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม          
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และ ไม่เป็นผูถื้อหุน้
ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย   เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้น           
รายใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน           
ของบริษทั 

 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 แล้ว             
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท         
บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกันผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม                 
ของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision)ได ้
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5.1.4 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
1) เป็นผู ้น าด้านกลยุทธ์  ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้า ท่ีของ

คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลัก                    
ขององคก์ร 

2) เป็นผูก้  ากับดูแลให้มัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรม
องคก์รท่ีมีจริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3) ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริษทั โดยส่งหนังสือนดัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการบริษทั             
มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอย่างถูกตอ้งในเร่ืองต่างๆ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

4) เป็นประธานฯในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นเสียงช้ีขาดในท่ีประชุมคณะกรรมการ                                             
5) มีบทบาทในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับ                 

กรรมการผูจ้ดัการ และมีมาตรการท่ีดูแลใหเ้ร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
6) ประธานกรรมการมีหน้าท่ีจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและ                 

มากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญักันอย่างรอบคอบโดยทัว่กัน และส่งเสริม                    
ใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระและสรุปมติท่ีประชุม 

7) เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

8) ส่ือสารขอ้มูลส าคญัต่างๆใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 
9) สนบัสนุนให้กรรมการบริษทั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม

เพื่อควบคุมการประชุมใหมี้ประสิทธิภาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 
10) เป็นเสียงช้ีขาดในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับกรณีปกติท่ีให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ                

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
11) สนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษทัตามกฎหมาย  
 

5.1.5 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1) แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ท่ีให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ                 

ชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการเพื่อน าไปปฏิบติั 
2) แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือ           

บุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้ งน้ีการมอบอ านาจ
ดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีอ านาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลอ่ืนท่ี
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อาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”) ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
          เวน้แต่เร่ืองท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงการท ารายการตามหลกัเกณฑ์
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้เร่ือง
ท่ีจะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้ งน้ีก าหนดให้รายการท่ี
กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองนั้ น                  
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

3) ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก
ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

4) อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
5) อนุมติัการใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ี

มีการประกอบธุรกิจทางการค้า ต่อกันหรือบริษัท อ่ืน ในวงเ งินส่วนท่ี เ กินอ านาจ       
คณะกรรมการบริหาร 

6) อนุมติัการเขา้ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะ  
ผูถื้อหุ้นในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร หรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจ
ทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน  

7) อนุมติัการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษทัยอ่ย 
8) อนุมติัการเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
9) อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหน้ี ในวงเงินส่วนท่ีเกิน

อ านาจคณะกรรมการบริหาร 
10)  อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
11)  อนุมติัการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเลิกใช ้

ช ารุดสูญหาย ถูกท าลาย เส่ือมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใช้งานได ้ มีมูลค่าทางบญัชี              
รวมในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

12)  อนุมติัซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลือง จ านวนเงินเกินกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 
13)  อนุมติัค่าใชจ่้ายทัว่ไป เกินกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 
14) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุนจ านวนเงินเกินกว่า                           

5 แสนบาท  ข้ึนไป 
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15)  อนุมติัค่าใช้จ่ายในการให้ค่าของขวญั และค่าบริการตอ้นรับจ านวนเงินเกินกวา่ 1 แสนบาท            
ข้ึนไป 

16)  อนุมัติซ้ือทรัพย์สินถาวรท่ีมีการตั้ งงบประมาณเกินกว่า 20 ล้านบาทข้ึนไป และไม่ได ้                    
ตั้งงบประมาณอนุมติัเกินกวา่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป 

17) อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้อง
คดี  และ/หรือ การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทัส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่
ปกติวิสัยทางการคา้ของบริษทั และ/หรือท่ีเป็นปกติวิสัยทางการคา้ในส่วนท่ีมีทุนทรัพย ์                
เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

18 )  อนุมัติการ เข้าท า ธุ รกรรม ท่ี มิ ใ ช่ปกติวิสั ยของ ธุร กิจในวง เ งิน ส่วน ท่ี เ กินอ านาจ          
คณะกรรมการบริหาร 

19) เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น การแกไ้ข เปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และ/หรือวตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 

20) มอบอ านาจใหแ้ก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการ 
และพนกังานระดบับริหารของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนใดท าการแทนไดภ้ายใตข้อบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

21) มีอ านาจเชิญท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการ และ
พนักงานระดับบริหารของบริษทัท่ีเก่ียวข้องมาช้ีแจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ                   
ส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

22) พิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจประจ าปีและงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริหารกลุ่มน าเสนอ 
23) พิจารณาและอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัของธุรกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดขอ้บงัคบัของบริษทั 
24) แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษทั 
25) บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการไดม้า 

หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย  ์ และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันให้ปฏิบติัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 

 คณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการค้า
ทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมติัการท าธุรกรรมดงักล่าวท่ีมีขนาดไม่เกิน 1% ของรายไดร้วมส้ินสุดรอบระยะเวลา
บญัชีล่าสุดต่อคร้ังของการท ารายการ  
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5.1.6 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ในการด า เนินการของบริษัท กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้า ท่ีด้วยความรับผิดชอบ                         

ความระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) และความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Duty of Obedience) การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of Disclosure) และให้คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ี
ดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริษทั รวมทั้งดูแลการด าเนินงาน             
ของกลุ่มบริษทั 

2) พิจารณาก าหนด และแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนักลุ่มบริษัท                  
และก าหนดเง่ือนไขตามความจ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษทั และไม่ขดัต่อกฎหมาย              
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง 
4) การพิจารณาและติดตามงาน ดงัต่อไปน้ี 

4.1) ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการด้านกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทั ครอบคลุมถึง
แผนงานด้านต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบท่ีส าคัญต่อความส าเร็จในกลยุทธ์ของ                    
กลุ่มบริษทัหรือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทั 

4.2) ติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อย                   
ไตรมาสละ 1 คร้ัง ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดจะตอ้งมี
การหารือเพื่อหาขอ้แกไ้ข เป้าหมายดงักล่าวควรครอบคลุมหลายๆ ดา้น ทั้งเป้าหมาย              
ในระยะสั้ นและระยะยาว รวมถึงดัชนีว ัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติและการ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่งอ่ืนๆ 

5)  การบริหารบุคลากร ดงัต่อไปน้ี 
5.1) พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ และให้ความเห็นชอบกบัวิสัยทศัน์ และกลยุทธ์ทางด้าน              

การบริหารบุคลากรและแผนพฒันาบุคลากร 
5.2) พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของ           

กลุ่มบริษัท พิจารณาและอนุมัติแผนค่าตอบแทนต่างๆท่ีอิงกับผลการปฏิบัติงาน                    
เพื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการวา่จา้งและรักษาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 
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5.3) ดูแลให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการท่ีชัดเจนโปร่งใส เหมาะสม และ                     

เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้างกรรมการบริหารและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ตลอดจนท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้บริษทัมีคณะผูบ้ริหาร              
ท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม และมีประสบการณ์ในการด าเนินกิจการ
ของกลุ่มบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 

5.4) ดูแลให้กลุ่มบริษทัมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจ าไตรมาส และประจ าปีท่ีร่วมกนัก าหนดไว ้

5.5) ดูแลใหมี้การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
 
6)  การดูแลความครบถว้นสมบูรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

6.1) ทบทวนและให้ความเห็นชอบวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณ ดูแลใหมี้การส่ือสารใหก้บัผูป้ฏิบติังานทุกระดบัของบริษทั 

6.2) รายงานความรับผิดชอบทางการเงินประจ าปีเพื่อสร้างความมัน่ใจว่าผูถื้อหุ้นได้รับ
รายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง 

6.3) ติดตามการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทัตลอดเวลาเพื่อให้มัน่ใจวา่กรรมการบริหารและ
ฝ่ายจดัการด าเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายท่ีวางไว ้

6.4) ดูแลกระบวนการการตรวจสอบภายในในบทบาททางดา้นการควบคุมท่ีส าคญั 
6.5) ดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั 
6.6) ดูแลใหมี้กระบวนการจดัการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดูแลใหมี้การรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
6.7) ดูแลให้มีระบบควบคุมท่ีมีประสิทธิผล ให้ขอ้มูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้                

การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลทรัพยสิ์น การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

6.8) จดัให้มีการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจดัการ และ/หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดบั            
ท่ี เหมาะสมโดยให้ความส าคัญต่อสัดส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการ 
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6.9) ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจาก                 
ฝ่ายจดัการอยา่งเพียงพอท่ีจะท าใหส้ามารถปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

6.10) ดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมครบถว้น และมีการส่งล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
ดูแลการจดัท ารายงานการประชุมให้มีรายละเอียดครบถ้วน และมีระบบการจดัเก็บ
และควบคุมมิใหมี้การแกไ้ขรายงานการประชุมภายหลงัรับรองรายงานการประชุมไป
แลว้ 

6.11) ติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
6.12) ดูแลให้บริษทัมีระบบท่ีเหมาะสมในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ของบริษทัและสาธารณชนและติดตามการปฏิบติัตามระบบนั้น 
6.13 ดูแลให้มีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง มีกระบวนการ                     

ท่ีโปร่งใสและชดัเจน 
6.14) ปกป้องและสร้างช่ือเสียงของบริษทั 

7)  การจดัตั้ง และก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
7.1) จดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นเพื่อสนบัสนุน การ

บริหารงานของคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและ
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยนืองคก์ร 

7.2) พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนเปล่ียนแปลง
องค์ประกอบ รวมทั้งเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญัต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการ          
ชุดยอ่ยท่ีไดแ้ต่งตั้งข้ึน 

8) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 
8.1) คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย           

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยท าการประเมิน 2 รูปแบบ คือ 
8.1.1) แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)  
8.1.2) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

8.2) น าผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อร่วมกันสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการใหดี้ยิง่ข้ึน 

9)  ดูแลให้บริษทัด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลกัธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการ
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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10)  อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการ หรือผูห้น่ึงผูใ้ด และไม่ด าเนินการใดๆ               
ท่ีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

11) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตาม                 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 
พร้อมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม                   
เพื่อลดความเส่ียงดา้นการทุจริต และการใชอ้  านาจอยา่งไม่ถูกตอ้ง  รวมทั้งป้องกนัการกระท า
ผดิกฎหมาย 

12)  ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเองและ           
ไดรั้บข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 

13)  ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิ และปฏิบติั
ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากบัดูแลให้มีกระบวนการ
และช่องทางการส่ือสารในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผูท่ี้ประสงค์จะแจ้ง
เบาะแสหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

14) ให้ประธานกรรมการบริษทัด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ              
ท่ีกล่าวขา้งตน้ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

15)  จัดให้มี เลขานุการบริษัท(Corporate Secretary) เพื่อ ช่วยด า เ นินกิจกรรมต่างๆ                       
ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่  การประชุมคณะกรรมการและผู ้ถือหุ้น                 
ตลอดจนการให้ค  าแนะน าแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบติั และด าเนินการให้ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและ
บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสนบัสนุนให้
การก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

5.1.7 วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
1) วาระการด ารงต าแหน่ง 

 การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการบริษทัออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุด
กับส่วน 1  ใน 3  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปี ท่ี  2  ภายหลัง                        
จดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใช้วิธีจบัฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ               
คนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูก
เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
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2) การพน้ต าแหน่ง 

2.1  กรรมการบริษทัพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
     ตาย 

 ลาออก 
 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่บริษทัมหาชนจ ากดั 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
2.2 กรรมการบริษทัคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออก             

ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั กรรมการบริษทัซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง
จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบริษทัมหาชนทราบดว้ยก็ได ้

2.3 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
กรรมการบริษทัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั
มหาชนจ ากดัก าหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไป 
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ                       
ท่ีตนแทน 

2.4 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม                   
และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้น                     
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
                                                                                                                                              

5.1.8 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
1) การประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
กรรมการ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการ  
ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
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2) การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหถื้อเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหน่ึง

มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3) การประชุมคณะกรรมการบริษทัตามปกติให้จดัข้ึนอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ังซ่ึงหากรวม            
การประชุมพิจารณาการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในระหว่างปีไดก้ าหนด
จ านวนคร้ังของการประชุมไวไ้ม่นอ้ยกว่า 6 คร้ังต่อปี โดยไดมี้การก าหนดตารางการประชุม
และวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า และให้ประธานกรรมการเป็น
ผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในกรณีจ าเป็น ถา้กรรมการตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป อาจ
ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชุม
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

4) ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนด         
วนั เวลา และสถานท่ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทัซ่ึงสถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจก าหนด
เป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ
มิไดก้ าหนดสถานท่ีๆประชุมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัเป็นสถานท่ีประชุม 

5) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมาย               
ส่งหนงัสือนดัประชุมโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผูแ้ทน
ของกรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการ                 
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ
บริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

6) ก าหนดจ านวนองค์ประชุมขั้นต ่ า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมต้องมี
กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

7) ประธานกรรมการเป็นผู ้ใช้ความเห็นชอบในการจัดเ ร่ืองท่ีจะเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจดัการสามารถเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม     

8) ประธานกรรมการบริษทัจดัสรรเวลาให้อยา่งเพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและขอ้มูล
ของผู ้บริหาร และส าหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นท่ีส าคัญของ
คณะกรรมการบริษทั 
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9) คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมระหว่างกันตามความ 
จ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการ             
เขา้ร่วม และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุม 

10) คณะกรรมการบริษทัตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษทัฯ อยา่งเต็มท่ีและพร้อม
ท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมอย่างสม ่าเสมอหากภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้             
ใหแ้จง้ต่อประธานกรรมการ 

11) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้า ถึงสารสนเทศท่ีจ า เป็นเพิ่ม เ ติมได้จากประธาน
กรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการบริษทัอาจจดัให้มี
ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก เพื่อประกอบการประชุมใน             
แต่ละคร้ัง 

12) ประธานกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
โดยตรง   

13) การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั สรุปผลการประชุม และความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งมีความชดัเจนเพื่อใชอ้า้งอิง 

 

5.1.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
1) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น           

ผูป้ระเมินทั้งคณะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
2) การประเมินผลจะด าเนินการประเมินรายบุคคล และทั้งคณะ และพร้อมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑ ์

ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี และรายงานผลการประเมิน
ใหก้บัคณะกรรมการทราบ 

3) การประเมินรายบุคคล มีหวัขอ้ดงัน้ี 
3.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
3.2 การประชุมของคณะกรรมการ 
3.3 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

4) การประเมินทั้งคณะ มีหวัขอ้ดงัน้ี 
4.1  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
4.2  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
4.3  การประชุมของคณะกรรมการ 
4.4  การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
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4.5  ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
4.6  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 

5.1.10 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้ งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการ           

ท  าหน้าท่ีพิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีพิจารณาถึงประเภท
ค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ านวนค่าตอบแทนกรรมการโดยเช่ือมโยงกับ           
มูลค่าท่ีบริษทัสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้ความเห็นชอบ 
และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั 

2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ก าหนดให้สอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว              
ของบริษทั ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากกรรมการแต่ละคนโดยให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเหมาะสมและระดบัท่ีสามารถจูงใจ และรักษา
กรรมการบริษทัท่ีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการได้ หรืออยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บัท่ีปฏิบติัใน
อุตสาหกรรม  

 

5.1.11 การพฒันากรรมการ 
1) คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้กรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท

หนา้ท่ีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ  
2) คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมทกัษะและความรู้ส าหรับ

การปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสม ่ าเสมอโดยการให้มีการฝึกอบรมและพฒันาความรู้                  
ท่ีจ  าเป็นอยา่งต่อเน่ือง 

3) คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ดัท าเอกสารการแนะน าเก่ียวกบั
บริษทัและขอ้มูลประกอบการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้
รับทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อได้รับความเข้าใจวตัถุประสงค ์
เป้าหมายหลกั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และคุณค่าร่วมขององคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนว
ทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ งเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน                
ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจและกรรมการจะไดรั้บการ
อบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท าหน้าท่ีและก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.1.12 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  ากบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนท่ีโปร่งใส

และชัดเจน โดยก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดหลักเกณฑ์ในการ            
สรรหากรรมการดงัน้ี 

 

1) คุณสมบัต ิ
1.1 กรรมการอสิระ 

การสรรหากรรมการอิสระนั้นให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และน าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

 

1.2   กรรมการ 
            คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหัวขอ้โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเหมาะสมและสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็น
กรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยมี
ขั้นตอนการสรรหาท่ีโปร่งใส และชดัเจน  
 

2) กระบวนการสรรหา 
1. ในการสรรหารายช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดกรอบการ

สรรหาท่ีจะสร้างความมั่นใจได้ว่าผูท่ี้ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการตามหลัก 
Fiduciary Duty ท่ีส าคญัสองประการ คือ การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) และ
ความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) โดยหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจะค านึงถึงโครงสร้างของ
กรรมการบริษทั ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสม
ของคุณสมบติั และทกัษะของกรรมการท่ีจ าเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั โดยจดัท า Board Skill 
matrix เพื่ อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ ท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะ ท่ีจ า เ ป็น                                     
ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัจากการแนะน าของกรรมการอ่ืนในบริษทัฯ การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัการสรรหาโดยท่ีปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานขอ้มูล
กรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอ่ืนๆ   ท่ีคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร 
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 2. นอกเหนือจากการสรรหารายช่ือโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอช่ือผูท่ี้สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยก าหนดระยะเวลาในการเสนอช่ือให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลัน่กรอง
ตามกระบวนการท่ีคณะกรรมการก าหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัฯ ได้แจ้ง
สารสนเทศไปยงัระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์                
ของบริษทัและส่งประวติัของกรรมการท่ีเสนอไปท่ีอีเมล์ board@pranda.co.th และบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเป็น
กรรมการจะตอ้งส่งหนังสือยืนยนัการเขา้เป็นกรรมการ มายงับริษทัภายใน วนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี                  
ทั้งน้ีเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้จะน าเสนอเขา้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อ
ท าการคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลของผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด                    
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั
ได้พิจารณา เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบแล้ว บริษทัฯ จะเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวเพื่อ              
ขออนุมติัเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น             
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากท่ีได้รับการอนุมัติแต่งตั้ งจากผู ้ถือหุ้น หรือจาก                             
มติคณะกรรมการบริษทั (กรณีแต่งตั้ งทดแทนกรรมการท่ีลาออก) บริษทัฯได้ด าเนินการโดยจดัให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

3. เพื่อความชดัเจน โปร่งใส คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการ
เสนอช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทราบ รวมทั้งจดัเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอช่ือท่ีระบุถึงขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการ
พิจารณาเหตุผลสนบัสนุน  

4. กลั่นกรองและตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่าไม่ได้เป็น              
ผูท่ี้ถูกข้ึนบัญชีด าหรือถอดถอนจากบัญชีรายช่ือท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีจัดท าข้ึน รวมทั้ งท าการพบปะและ
สัมภาษณ์บุคคลท่ีผา่นการกลัน่กรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. ในการเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณาในจ านวนเกินกวา่จ านวนกรรมการท่ีจะสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสคดัเลือกกรรมการท่ีมี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาตามจ านวนท่ีตอ้งการแต่งตั้ง 

6. คณะกรรมการจดัส่งรายช่ือและประวติักรรมการท่ีจะพิจารณาแต่งตั้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุม 

7. ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดน้ าเสนอประวติัการท างานและการ
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

8. ในการน าเสนอรายช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน           
ทีละคน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในท่ีประชุม 

mailto:board@pranda.co.th
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9. จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ            
คร้ังแรก 

ทั้งน้ี เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 
โดยจดัให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และคุณค่าร่วมของบริษทัพร้อมทั้งจดัให้มีเอกสารส าหรับ
กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการท าหนา้ท่ี ซ่ึงจดัท าเป็นคู่มือการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 
อนัประกอบดว้ย 

1 .  ข้อมู ลตอนเ รียน เ ชิญเข้า รับต าแหน่งกรรมการ (Pre-Orientation) ได้แ ก่  ประวัติบ ริษัท                   
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั โครงสร้างกลุ่มบริษทั โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผูถื้อหุ้นใหญ่และ
ก าหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน        
อยา่งนอ้ย 3 ปียอ้นหลงั หนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ขอ้มูลท่ีใชป้ฐมนิเทศเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Orientation) ไดแ้ก่ 
เ ร่ืองท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าท่ีและ                
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ยอ้นหลงั 1 ปี คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆท่ีส าคญัของบริษทั รวมทั้งหลกัสูตรอบรมกรรมการ และขอ้มูล
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 

3. การพบประธานกรรมการบริษทั  กรรมการผูจ้ดัการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังแรก
เพื่อแจง้ให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายท่ีส าคญัของบริษทั วฒันธรรมองคก์ร และความคาดหวงัในความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการใหม่ท่ีจะมีส่วนช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ท าหน้าท่ี                       
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

3) หลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลอืกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีดังนี ้ 
1. การเลือกตั้ งกรรมการบริษัท โดยมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้ งกรรมการบริษัทแทน

กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการบริษทัเพิ่มเติม (กรรมการใหม่) 
จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามขอ้บงัคบัของบริษทั คือ 

(1) ถือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งให้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
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ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง         
ในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะ
อยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการ
ตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงท่ีไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 

ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการปฏิบติั  
ต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั จึงไดมี้การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยรายเดียวหรือหลายราย ถือหุ้นรวมกนั          
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัสามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการคดัเลือก
เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัไดเ้ป็นการล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

 

5.1.13 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ 
เพื่อใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี คณะกรรมการบริษทั

ไดก้ าหนดจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 
โดยให้กรรมการแจ้ง ต่อ ท่ีประ ชุมคณะกรรมการบริษัทได้ รับทราบก่อนการ เข้า เ ป็นกรรมการ                            
ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
 

5.1.14 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีดูแลให้รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน             
ของบริษทัฯให้ถูกตอ้งตามความเป็นจริงและเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ และไดเ้ปิดเผยค าอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประกอบการจดัส่งงบการเงิน
รายไตรมาสและงวดประจ าปี  
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5.1.15 การเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัฯ ทั้งท่ีเก่ียวกบัทาง

การเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สม ่าเสมอ 
และทนัเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ และเป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์          
แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด 

 

5.1.16 เลขานุการบริษัท 
          คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้ งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

คณะกรรมการและบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้
ค  าแนะน าแก่กรรมการบริษทั และบริษทัฯ ในการปฏิบติัและด าเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งดูแลใหก้รรมการบริษทั และบริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสนบัสนุนให้การก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี  

 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 
1) ตอ้งมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวกบั

กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
2) ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฎิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบัดูแล

กิจการ 
3) มีความรู้ในธุรกิจของบริษทัฯ และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี 

       
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1.  จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงาน

ประจ าปีของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานประชุมผูถื้อหุน้ 

2.   เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงาน
การมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/4 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3.  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทั หรือคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดงัน้ี 

 
1. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองต้นแก่กรรมการบริษัท เก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ                     

ของบริษัท  และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม ่ าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษทั 

2. ให้ค  าแนะน ากรรมการบริษทัในการจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั และจดัส่ง
รายงานการมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น 
4. จดัท ารายงานสารสนเทศท่ีส าคญั และ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อรายงานต่อ                      

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
5. จดัท าร่างนโยบายดา้นการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลกัการก ากบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 
6.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและ                         

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
7.  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานก ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
สารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล และสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

8.  ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมให้ไดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้นและ
ข่าวสารของบริษทั 

9. ดูแลใหบ้ริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.   ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ 
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุ้น และใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจต่างๆ เป็นตน้ 

11. จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
12. หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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5.2) การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความช านาญท่ี

เหมาะสมช่วยศึกษากลัน่กรองในเร่ืองต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีความถูกตอ้ง ชดัเจน และสมบูรณ์เบ้ืองตน้ 
ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัเห็นชอบ หรือรับรองแลว้แต่กรณี เพื่อสนบัสนุน
การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั โดยมีคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองดงัน้ี 

 

5.2.1  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
          องค์ประกอบ 

1) คณะกรรมการบริหารกลุ่มประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีมีประสบการณ์และคุณสมบติัเหมาะสมตาม
ค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 

2) คณะกรรมการบริหารกลุ่มไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นกรรมการบริษทั 
3) คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า                   

10 คน 
4) การแต่งตั้งกรรมการบริหารกลุ่ม ตอ้งผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และต้องมีรายละเอียดประวติัการศึกษา และประสบการณ์ประกอบวิชาชีพของ              
บุคคลนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั 

5) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั 
6) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทั 1 คน เป็นเลขานุการ 

 

คุณสมบัต ิ
1) กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการ                 

ด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้
2) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นฐานะ

ผูบ้ริหารของบริษทั 
3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืน                       

ท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตน
หรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืนเวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
1) แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทน และสวสัดิการแก่

พนกังานระดบัต่างๆ 
2) แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท างานอ่ืนใดเพื่อด าเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษทัฯ 
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3)  ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก                 
ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

4)  ออกประกาศวา่ดว้ยการปฏิบติังานและสามารถมอบอ านาจให้แก่กรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ 
พนกังานผูด้  ารงต าแหน่งทางการบริหารเป็นผูล้งนามอนุมติัเบิกจ่ายสินทรัพยข์องบริษทัได ้

5)  อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินไม่เกินจ านวน 50 ลา้นบาทต่อปี 
6)  อนุมติัการให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อหุ้น ในวงเงินแห่งละ 

ไม่เกินจ านวน 50 ลา้นบาทต่อปี 
7)  อนุมติัการเพิ่มทุนในบริษทับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
8)  อนุมติัการเขา้ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ แก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะ               

ผูถื้อหุ้นหรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืนในวงเงินแห่งละไม่เกิน
จ านวน 50 ลา้นบาท 

9)  อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหน้ี ในวงเงินไม่เกินจ านวน 10      
ลา้นบาทต่อปี 

10)  อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาทต่อปี 
11)  อนุมติัการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวร และ/หรือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเลิกใช ้

ช ารุดสูญหาย ถูกท าลายเส่ือมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมูลค่าทางบญัชีรวมไม่เกิน 5 
ลา้นบาทต่อปี 

12) อนุมติัค่าใชจ่้ายทัว่ไป ในวงเงินเกินกวา่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
13) อนุมติัซ้ือสินคา้ วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง ในวงเงินเกินกวา่ 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
14) อนุมติัค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุนจ านวนเงินเกินกว่า  2 แสนบาท              

แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท 
15) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการให้ค่าของขวญั และค่าบริการต้อนรับจ านวนเงินเกินกว่า 5 หม่ืนบาท                     

แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท 
16) อนุมติัการปรับสภาพราคา การท าลาย ซ่ึงวตัถุดิบ และ/หรือสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพหรือลา้สมยั 

ซ่ึงจะท าใหมี้มูลค่าทางบญัชีลดลงไดต้ามมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 
17) อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี 

และ/หรือการด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัย
ทางการคา้ของบริษทัท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินจ านวน 2 ลา้นบาทต่อปี และหรือท่ีเป็นปกติวิสัยทางการคา้
ท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาทต่อปี 

18) อนุมติัส่งพนกังานไปดูงานหรือไปศึกษางานยงัต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อคร้ัง 
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19) อนุมัติการเข้าท าธุรกรรมท่ีมิใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน                         
10 ลา้นบาท 

20) การมอบอ านาจให้แก่กรรมการบริหารกลุ่มคนใดคนหน่ึง และ/หรือพนักงานระดับบริหาร                    
ของบริษทั และ/หรือบุคคลอ่ืนใดท าการแทนตนไดน้ั้นให้อยู่ภายใตต้ารางอ านาจด าเนินการและ
อ านาจอนุมติั 

21) มีอ านาจเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

22) ออกระเบียบปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
1) พิจารณาและก าหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทั ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้

เป็นไปตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษทั กฎหมาย เง่ือนไข 
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

2) ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจการ การพฒันา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทศัน์          
พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั 

3) แต่งตั้งผูบ้ริหารบริษทัฯ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีทุกต าแหน่งเวน้แต่การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดับสูงกว่า
ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งสามารถมอบอ านาจให้
บุคคลใดๆ ไปด าเนินการแทนในเร่ืองใดๆ ท่ีอยูใ่นหนา้ท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มเห็นสมควร 

4) ก าหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโดยไม่ขัดหรือแยง้ต่อข้อบังคับและกฎหมาย                      
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างต าแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนๆ ของพนกังาน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดบัฝ่ายลงไป 

6) พิจารณากลัน่กรองผลการปฏิบติังานและการบริหารงบประมาณประจ าไตรมาส / ประจ าปีก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา 

7) พิจารณาอนุมติัแผนงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการน าเสนอ ก ากบัดูแลและติดตามประเมินผล
การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงบประมาณท่ีได้รับอนุมติั พิจารณาอนุมติั              
เงินโบนสัและรางวลัพนกังาน ผลประโยชน์อยา่งอ่ืนเพื่อสร้างขวญัก าลงัใจพนกังาน 

8) ดูแลให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9) ให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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10) บริหารจดัการให้บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดหลกัธรรมาภิบาล และไม่สนบัสนุนการ
คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  
1)  มีอ านาจในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ

บริษทั ระเบียบ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  
2) มีอ านาจในการสั่งการ ด าเนินการใดๆ ท่ีจ  าเป็นและสมควรเพื่อให้การด าเนินการตามข้อ 1.                    

ส าเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเร่ืองส าคญัให้รายงาน และ/หรือแจง้ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มรับทราบ 

3)  มีอ านาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบติังานของบริษทั โดยไม่ขดัหรือแยง้กับนโยบาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ              
บริหารกลุ่ม 

 

4) มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนงัสือมอบอ านาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือ บริษทัฯ ก าหนดไวต้ามตารางอ านาจด าเนินการและอ านาจอนุมติั 

5) เป็นผูน้ าและปฏิบติัตนให้เป็นแบบอยา่งตามหลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ 
เพื่อสร้างเสริมและพฒันาให้บริษทัด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบติัตามกฎหมาย ศีลธรรม
และวฒันธรรมอนัดี โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

6) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารกลุ่มมอบหมาย 
7) จา้ง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษทางวินยัพนกังาน ลูกจา้ง และให้พนักงาน ลูกจา้งพน้สภาพการจา้ง 

รวมทั้งการเล่ือนปรับเงินเดือนและค่าจา้งของพนกังาน ลูกจา้ง แต่ไม่รวมถึงพนกังานหรือลูกจา้งท่ี
คณะกรรมการบริษทัหรือระเบียบขอ้บงัคบัก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั้ง 
ลงโทษทางวนิยัหรือเลิกจา้ง ในการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าว 

8) ด าเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษทั และมติคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
รวมทั้งก าหนดหนา้ท่ีใหพ้นกังานและลูกจา้งของบริษทัระดบัต่างๆ ปฏิบติัเพื่อประโยชน์ของบริษทั 

 

ทั้ ง น้ี  การใช้อ านาจของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ไม่สามารถกระท าได้หากประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษทัฯ ในการ
ใชอ้  านาจดงักล่าว 
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วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
(1) วาระการด ารงต าแหน่ง 

1.1 วาระการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม คือ ระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มท่ีปฏิบติังานครบวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเขา้มาอีกไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

1.2 กรรมการบริหารกลุ่มแต่งตั้งและถอดถอนจากกรรมการบริหารกลุ่มโดยคณะกรรมการบริษทั 
(2) การพน้จากต าแหน่ง 
     2.1 กรรมการบริหารกลุ่มพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 ลาออก 
 ตาย 
 ขาดคุณสมบัติและการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะผูบ้ริหารว่าด้วย

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

     2.2  กรรมการบริหารกลุ่มคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารกลุ่มว่างลง ให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัทแต่งตั้ ง
กรรมการบริหารกลุ่มใหม่ภายใน 90 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีจ านวนกรรมการ
ครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

2.4  กรรมการบริหารกลุ่มท่ีไม่ใช่ผูก่้อตั้งเกษียณอายุครบ 60 ปี โดยให้เกษียณในวนัส้ินปีปฏิทิน เวน้
แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหต่้อวาระ 

         กรรมการบริหารกุล่มท่ีเป็นผูก่้อตั้งเกษียณอายุครบ 65 ปี โดยให้เกษียณในวนัส้ินปีปฏิทิน             
เวน้แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมติัให้ต่อวาระได้คราวละ 2 ปี 2 วาระ และ           
คราวละ 1 ปี 1 วาระ   

 
      การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

1) คณะกรรมการบริหารกลุ่มจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร โดยอย่างน้อย           
ไตรมาสละหน่ึงคร้ัง คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 

2) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจะตอ้งมีกรรมการบริหารกลุ่มเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละ
คร้ังอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองคป์ระชุม 

3) การลงมติของคณะกรรมการบริหารกลุ่มกระท าได้โดยการถือตามเสียงข้างมาก ทั้งน้ีกรรมการ         
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมประชุมในการลงมติใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองนั้น 
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4) การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ใหถื้อเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหน่ึงมี
หน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้นถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง
เป็นเสียงช้ีขาด 

5) ให้ประธานกรรมการบริหารก ลุ่ม  หรือกรรมการก ลุ่ม ท่ีได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม           
ซ่ึงสถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่
ของบริษทัฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการบริหารกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่ม
ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารกลุ่ม มิไดก้ าหนดสถานท่ีๆ ประชุมให้ใชส้ถานท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ   เป็นสถานท่ีประชุม 

6) ในการ เ รี ยกประ ชุ มคณะกรรมก ารบ ริหา รก ลุ่ ม  ให้ประธ านกรรมการบ ริหารก ลุ่ ม                                    
หรือผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบ                     
ให้แก่กรรมการบริหารกลุ่ม หรือผูแ้ทนของกรรมการบริหารกลุ่มโดยตรง โดยระบุวนั เวลา และ
สถานท่ีท่ีจะประชุมไปยงักรรมการบริหารกลุ่มไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็น
รีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษทัฯ จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนั
ประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

 

การรายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มด าเนินการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัให้ทราบ

อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  
1)  บริษัทฯ ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารกลุ่มทุกส้ินปี                            

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูท้  าการประเมินและน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อขอความเห็นชอบ 

2)  บริษทัฯ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ส่วน และให้น ้ าหนักการประเมินในแต่ละระดับ                   
ในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 2.1 การประเมินผลจากดชันีวดัผลการด าเนินงาน (Corporate KPI) 
2.2 การประเมินดา้นความเป็นผูน้ า (Leadership Competency) 
2.3 การประเมินดา้นการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ (Budget and Project Management) 



P a g e  | 48 

 

 
 

3) ผลการประเมินดังกล่าว จะถูกน าไปพิจารณาก าหนดอตัราผลตอบแทนของประธานกรรมการ             
บริหารกลุ่มและกรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
 

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  
1) บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่มให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถ

จูงใจ และอยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงกับบริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะ
เช่ือมโยงกบัผลงาน ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลประโยชน์ท่ีสร้างให ้                   
ผูถื้อหุน้ 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลงานประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
เป็นประจ าทุกปีเพื่อน าไปใชใ้นการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลงกนัล่วงหนา้กบัประธานกรรมการบริหารกลุ่มตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงรวมถึงผลปฏิบติังานทางการเงิน ผลงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ในระยะ
ยาว การพฒันาผูบ้ริหาร  เป็นตน้ และน าเสนอผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูงสุด และผูบ้ริหารระดบัสูง
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบและประธานกรรมการเป็นผูส่ื้อสารผลการ
พิจารณาใหป้ระธานกรรมการบริหารกลุ่มทราบ 

 
 

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด (ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม) 
          คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มดงัน้ี  

  คุณสมบัต ิ
1. คุณลกัษณะ 

(1) มีคุณธรรมและความรับผดิชอบ (Integrity and accountability) 
(2) การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed judgment) 
(3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู ้รับฟังท่ีดีและกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและ                      

เป็นอิสระ 
(4) ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการ 

2. มีความรู้ ความสามารถ ในการด าเนินธุรกิจ ผูท่ี้มีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบติัเฉพาะ
ในดา้นต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษทั 

3. มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์           
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 



P a g e  | 49 

 

 
 

4. ประสบการณ์ในธุรกิจ เคร่ืองประดบัและอญัมณี และการบริหารจดัการองค์กรท่ีจะเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินกิจการของบริษทั และศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่บริษทั 

5. ประสบการณ์ในการเป็นผูน้ าขององคก์ร มีภาวะความเป็นผูน้ าสูง 
6. ไดรั้บการยอมรับจากองคก์รธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 วธีิการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกจากคุณสมบติัท่ีก าหนด                 

และเสนอต่อกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  
 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการตามสายงาน) 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนร่วมกับประธานกรรมการบริหารกลุ่ม พิจารณา

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้ งบุคคล เห็นชอบ บุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารกลุ่ม              
เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัสูงดงัน้ี 

 

 คุณสมบัต ิ
 1.คุณลกัษณะ 

(1) มีคุณธรรมและความรับผดิชอบ (Integrity and accountability) 
(2) การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed judgment) 
(3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู ้รับฟังท่ีดีและกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและ                    

เป็นอิสระ 
(4) ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการ 

2. มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                 

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 

 บทบาทหน้าที ่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการตามสายงาน 
 

1.  บริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั              
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. สั่งการหรือด าเนินการใดๆ ท่ีจ  าเป็นและสมควร เพื่อให้การด าเนินการตามขอ้ 1. ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี และหากเป็นเร่ืองส าคญัให้รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มรับทราบ 

3. พิจารณาและอนุมติัการบรรจุ แต่งตั้ ง โอนยา้ย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ 
มาตรการทางวนิยั ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทน และสวสัดิการของพนกังาน ทั้งน้ีการด าเนินการ
ต่างๆ ดงักล่าวตอ้งไม่ขดัแยง้กบัอ านาจของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

4.  ออกระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานของบริษทั โดยไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ค าสั่งและ มติใดๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

5. มอบอ านาจ และ/หรือ มอบหมาย ใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้
6.  สร้างเสริมและพฒันาให้บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ ปฏิบติัตามกฎหมาย ศีลธรรม 

และวฒันธรรมอนัดีโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
7. การใชอ้  านาจดงักล่าวขา้งตน้ของกรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถกระท าได ้หากกรรมการผูจ้ดัการมี

ส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษทั 
8. ในการใชอ้  านาจดงักล่าวหากมีขอ้สงสัย หรือความไม่ชดัเจนในการใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนด

น้ีใหเ้สนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารกลุ่มมอบหมาย 

10.  กรรมการผูจ้ดัการทุกสายงานท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีในสายงานของตนท่ีรับผิดชอบ
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 วธีิการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบตามการเสนอของ

ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  
 

โครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ
ปฏิบัติงาน  
         คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอหลกัเกณฑ์
และปัจจยัในการประเมินผลงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผูบ้ริหาร
ระดับสูงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมัติ และก าหนดให้กรรมการผูจ้ ัดการเป็นผู ้เสนอ
หลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานของพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงาน และน า เสนอต่อ       
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติ โดยให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลัก                    
ขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 
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1. พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสั้ น เช่น 
โบนสั และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Balanced Scorecard 

2. ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน ค านึงถึงระดบัค่าตอบแทนเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรม
โดยประมาณ และผลการด าเนินงานของกิจการ 

3. มีการส่ือสารใหเ้ป็นท่ีรับทราบส าหรับนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล 
 

การพฒันาประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และผูบ้ริหารระดบัสูง           

มีการอบรมและพฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง 
เพื่อใหป้ระธานกรรมการบริหารกลุ่ม  และผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการ

ปฏิบติัหน้าท่ี คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดจ านวนบริษทัท่ีประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และการเขา้เป็นหุน้ส่วนกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนดงัน้ี 

1) ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และผูบ้ริหารระดบัสูง ควรด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทัจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง เพื่อใหมี้เวลาเพียงพอในการดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

2) ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และผูบ้ริหารระดบัสูง ตอ้งไม่ประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือ
เขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่
วา่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืนเวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ
ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 

แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู ้จ ัดท า                         

แผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพฒันาประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ
กรรมการผูจ้ดัการรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผูสื้บทอดงานในกรณี 
ท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงในต าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายหุรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้เพื่อให้
การบริหารงานของบริษัทสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง โดยให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม                           
และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง มีแผนสืบทอดต าแหน่งของตนเอง เพื่อรักษาความเช่ือมัน่
ให้กบั ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ตลอดจนพนกังานวา่การด าเนินงานของบริษทัฯ จะไดรั้บ
การสานต่อตามแนวนโยบายการเติบโตอย่างมัน่คงและย ัง่ยืน ภายใตก้ารมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  
โดยให้ประธานกรรมการบริหารก ลุ่ม  รายงานผลการด า เ นินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อ                   
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเป็นผูร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบเป็นระยะ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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5.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
องค์ประกอบ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีอยา่งนอ้ย 3 คน 
2) ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ 
3) ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

คุณสมบัต ิ
1) กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการ                 

ด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่บริษทัได ้และ
กรรมการมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ           
ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถ            
ท  าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

2) ต้องเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                    
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

3) ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

4) ไม่ เ ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะท่ี เป็น                       
บริษทัจดทะเบียน 
 

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงให้

ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งมอบเอกสารตามท่ีเห็นวา่จ าเป็น ตลอดจนเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กระดบัของ
องคก์ร  

2) คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอรับค าปรึกษาจากผู ้เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ หรือ                   
จา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ  

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1) สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล                

อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการ
จดัท ารายงานทางการเงิน 

2) สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และวางระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของส านกังาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งผูบ้ริหารระดบั
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สูงสุดของส านักงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน  

3)  สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4)  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
ประสบการณ์และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมทั้งเขา้ร่วมประชุม
กบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง 

5)  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6)  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ                        
ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
อย่างน้อยตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการเปิดเผยหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ
บริษทัฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
ง.  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบ แต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามกฎบตัร(charter) 
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ี และ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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7)  ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความ
เหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจมีการ
เปล่ียนแปลง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั  

8)  สอบทานสรุปผลตรวจสอบอนัเก่ียวเน่ืองกบัทุจริต และก าหนดมาตรการป้องกนัภายในองคก์ร  
9)  สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ในเร่ืองความเหมาะสม 

และสอดคลอ้งกบันโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 
10) รับขอ้คิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะเพื่อสอบทานการควบคุมภายในและรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษทั 
11) ปฏิบติัอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
1) วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2) การพน้จากต าแหน่ง  

2.1 กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 
 พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั 
 ลาออก 
 ตาย 
   ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามท่ีบริษทัระบุ หรือตามหลกัเกณฑ์ก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

2.2 กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ งใหม่อีกได้ตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 

2.3 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนแทนบุคคลท่ีลาออก                     

โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลือของกรรมการตรวจสอบ

ท่ีตนแทน พร้อมแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ 
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การประชุม 
1) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้ มีหรือเ รียกประชุมตามท่ี เ ห็นสมควรอย่างน้อย                           

ไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 
2) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละคร้ังอยา่งนอ้ย

ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
3) มติท่ีประชุมจะกระท าโดยไดรั้บเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุมครบองคป์ระชุม 

 

การรายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตอ้งรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าท่ีอ่ืนๆ              

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัภายในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ งการรายงานในกรณีท่ีมีรายการหรือการกระท าท่ีอาจมีผลกระทบ                         
อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั รายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน และการฝ่า
ฝืนกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัดว้ย 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น                    

ผูป้ระเมินทั้งคณะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
2 )  การประ เ มินผลจะด า เ นินการประ เ มินทั้ งคณะ  พ ร้อมทั้ ง เ ปิด เผยหลัก เกณฑ์  ขั้ นตอน                                

และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี และรายงานผลการประเมินให้กับ
คณะกรรมการทราบ 

3) การประเมินแบบทั้งคณะ มีหวัขอ้ดงัน้ี 
3.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.2 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.3 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5.2.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นกรรมการบริษทั 
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน                             

แต่ไม่มากกวา่ 10 คน 
3) ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งมีความเป็นอิสระ 
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คุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการ                  

ด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้
2) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืน                    

ท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตน 
หรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณี

จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
2) มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือ  

ส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 บทบาทหน้าทีด้่านการสรรหา 
1) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัทั้งในเร่ืองของจ านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกบั

ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบติัของกรรมการแต่ละคนในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่

2) พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทั
โดยความเป็นอิสระอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ด ารงต าแหน่งต่อ หลกัเกณฑ์
การประกาศ รับสมคัรต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือกรรมการ หลกัเกณฑ์
การใชบ้ริษทัภายนอกสรรหา หลกัเกณฑก์ารพิจารณาบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลกัเกณฑก์ารให้
กรรมการแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม 

4) จดัท าแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรู้กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ให้เขา้ใจ
ธุรกิจท่ีกรรมการบริษทัด ารงต าแหน่งอยู ่บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ และพฒันาการต่างๆท่ีสาคญั เช่น ภาวะ
อุตสาหกรรม กฎเกณฑห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5) จดัท าแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพฒันาประธานกรรมการบริหาร
กลุ่ม และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผูสื้บทอด
งานในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงในต าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดเ้พื่อใหก้ารบริหารงานของบริษทัสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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6) เสนอหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการคดัเลือกกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการชุดยอ่ย และ
ผูบ้ริหารระดบัสูง  

7) ด าเนินการสรรหา คดัเลือกและเสนอผูท่ี้มีคุณภาพและคุณสมบติัเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทน 

8) เสนอหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และขั้นตอนการด าเนินการประเมินผลงานผู ้บริหารระดับสูงต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

9) ด าเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

10) เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไวใ้นรายงานประจ าปี 
11) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
 บทบาทและหน้าทีด้่านการก าหนดค่าตอบแทน 
1) เสนอหลกัเกณฑ์และแนวทางในก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการชุด

ยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งเสนอหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการก าหนดค่าตอบแทน 
2) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ส าหรับกรรมการและ กรรมการเฉพาะเร่ือง 

ต่อคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
3) ด าเนินการก าหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณสมบติัเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง  
4) พิจารณาเสนอการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริหารค่าตอบแทนของบริษทัให้สอดคลอ้งกบั

สภาวะของตลาดแรงงานในขณะนั้น 
5) รับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีใหค้  าช้ีแจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
6) รายงานนโยบาย หลกัการ เหตุผล ของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56 -1) และรายงานประจ าปีของ
บริษทัฯ 

7) ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

(1) วาระการด ารงต าแหน่ง 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี                            
โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ ง                       
จากคณะกรรมการบริษทัฯ อีกได ้

(2) การพน้จากต าแหน่ง 
2.1 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 
 ลาออก 
 ตาย 
 ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีบริษทัระบุ หรือ            

ตามหลกัเกณฑก์ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

2.2 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่
อีกไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ชอบ 

2.3 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกเหนือจากถึง
คราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นแทนบุคคล
ท่ีลาออก โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลือของ กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีตนแทน 

 

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะตอ้งจดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร 
2) มติท่ีประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการ

ท่ีมาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งน้ีกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการ
พิจารณาหรือลงมติเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า                  
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม  

4) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสียงขา้งมาก   
โดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด               
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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การรายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนด า เ นินการรายงานผลการปฏิบัติหน้า ท่ี                                 
ต่อคณะกรรมการบริษทัใหท้ราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น                          

ผูป้ระเมินทั้งคณะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
2) การประเมินผลจะด าเนินการประเมินทั้งคณะ พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการ

ประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี และรายงานผลการประเมินใหก้บัคณะกรรมการทราบ 
3) การประเมินแบบทั้งคณะ มีหวัขอ้ดงัน้ี 

3.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.2 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

5.2.4  คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
องค์ประกอบของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
1) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน                     

แต่ไม่มากกวา่ 10 คน 
2) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงมีความรู้ ความช านาญด้านการบริหารการเงิน และ            

ดา้นการบริหารความเส่ียง 
3) แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีบริษทั 1 คน เป็นเลขานุการ 
 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
1) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนิน

ธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้
2) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพ

อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
1) ปรึกษาผู ้เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก            

ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
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2) มีอ านาจเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

3) มีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง                      
ตามความเหมาะสม รวมทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ
ตามวตัถุประสงค ์

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการเงิน  

1) ด าเนินการจดัหาทุนตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการของ              
กลุ่มบริษทั 

2) วเิคราะห์โครงการลงทุน (Project Feasibility Study) ทั้งความเส่ียง และผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ 
    ไดรั้บของกลุ่มบริษทั (Expected ROCE) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
3) ควบคุม ดูแล และวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของทุกบริษทัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวม  
     (Consolidated Financial Statements) เป็นรายไตรมาส เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัทราบ  
4) ประเมินความอยูร่อดของทุกบริษทัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวม (Viability Review) ทั้งความ

เส่ียง และผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ (Expected ROCE) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั  

5) ก ากบั ควบคุม ดูแลงบประมาณประจ าปีของทุกบริษทัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวม (Fiscal  
    Budget) เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
6) ก ากบั ควบคุม ดูแลตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานดา้นการเงิน (Financial Indicators) ของทุกบริษทั              

ท่ีมีผลกระทบกบังบการเงินรวม  
7)  รายงานดา้นการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส    
8) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารการเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการบริหารความเส่ียง  
1) พิจารณากลัน่กรองและใหค้วามเห็นต่อนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียง ก่อนน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
2) พิจารณาและให้ความเห็นในการก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite)                     

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาทราบ 
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3) ก ากบัดูแลการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้กลุ่มบริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและการปฏิบติัตาม
อยา่งต่อเน่ือง 

4) สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพื่อติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั และด าเนินการ
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5) ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผูส้อบทานเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการ
ความเส่ียง รวมทั้งการน าระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติั
ตามทัว่ทั้งองคก์ร 

6) รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 
8) ให้ค  าแนะน าและค าปรึกษากับคณะอนุกรรมการ (คณะท างาน) การบริหารความเส่ียง                            

(Risk Management Subcommittee) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาระบบการบริหารความเส่ียง  

9) ประเมินความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการอย่างสม ่าเสมอ เช่น               
งานขายและการตลาด งานจดัซ้ือ การท าสัญญาต่างๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและ
บญัชี เป็นตน้ รวมถึงการหาวธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

(10) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
1) วาระการด ารงต าแหน่ง 

1.1 วาระการปฏิบติังานของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง คือ ระยะเวลา 3 ปี 
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงท่ีปฏิบัติงานครบวาระอาจได้รับแต่งตั้ ง                     
เขา้มาอีกได ้ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

1.2 กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงแต่งตั้งและถอดถอนจากกรรมการการเงินและ                
บริหารความเส่ียงโดยมติคณะกรรมการบริษทั 

 
2) การพน้จากต าแหน่ง  

กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 ลาออก 
 ตาย 
 ขาดคุณสมบติัตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
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 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
 

การประชุมของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 

1) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงจะตอ้งจดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร 
2) มติท่ีประชุมของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการ

ท่ีมาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งน้ี กรรมการผูมี้ส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการ
พิจารณาหรือลงมติเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

3) การประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม 

4) การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง ให้ถือเสียงขา้งมากโดย
กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

การรายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทั

ใหท้ราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
1) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น                    

ผูป้ระเมินทั้งคณะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
2) การประเมินผลจะด าเนินการประเมินทั้งคณะ พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการ

ประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี และรายงานผลการประเมินใหก้บัคณะกรรมการทราบ 
3) การประเมินแบบทั้งคณะ มีหวัขอ้ดงัน้ี 

3.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
3.2 การประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
3.3 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
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5.2.5  คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยัง่ยนืองค์กร 
องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยัง่ยนืองค์กร 
1) ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั  
2) คณะกรรมการส่ง เส ริมคุณค่ า ร่วมและความย ั่งยืนองค์กรประกอบด้วยคณะกรรมการ                             

ไม่นอ้ยกวา่ 9 คน แต่ไม่มากกวา่ 12 คน 
3) มีเจา้หนา้ท่ีบริษทั 1 คน เป็นเลขานุการ  

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยัง่ยนืองค์กร 
1) กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริ ยธรรมในการ                

ด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้
2) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืน                          

ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ของตน
หรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยัง่ยนืองค์กร 
1) ด าเนินงานภายใตน้โยบายการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยนืองคก์ร 
2) ด าเนินงานเก่ียวกบัโครงการและกิจกรรม เพื่อเช่ือมโยงวิสัยทศัน์ขององค์กรสู่พฤติกรรมการปฎิบติั

อยา่งเป็นรูปธรรม เหมาะสม โดยสามารถอนุมติัค่าใชจ่้ายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 
3) จดัท ารายงานผลด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑอ์นัเป็นท่ียอมรับ 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยัง่ยนืองค์กร 
1) ก าหนดกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยนืองคก์ร  
2) เช่ือมโยงวสิัยทศัน์ขององคก์ร สู่พฤติกรรมการปฏิบติัภายในกรอบคุณค่าร่วมและความย ัง่ยืนองคก์ร              

อยา่งเป็นรูปธรรมและเหมาะสม 
3) ให้การส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความย ัง่ยืนองค์กร ให้เกิดข้ึนทัว่ทั้งองค์กร

ส่งเสริมการจดัระบบ การบริหาร จดัการ ประเมินผล และพฒันาการท างาน หรือโครงการกิจกรรมท่ี
ตอบสนองต่อคุณค่าร่วมและความย ัง่ยืนองค์กรอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนการน ามา
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม  

4) ส่งเสริมการส่ือสาร ประสานงาน ใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งพนกังานดว้ยกนั ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยการเสริมสร้างความเขา้ใจนโยบายองคก์ร และการจูงใจให้มีวิสัยทศัน์ร่วมกนัในการมุ่ง
ไปสู่จุดหมายขององคก์ร 
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5) พิจารณาแต่งตั้งคณะท างาน ตลอดจนเลขานุการ เพื่อท าหน้าท่ีสนบัสนุนการท างานคุณค่าร่วมและ
ความย ัง่ยนืองคก์ร ไดต้ามความเหมาะสม 

 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
1) วาระการด ารงต าแหน่ง 

  วาระการปฏิบติังานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยืนองคก์ร คือ ระยะเวลา  
3 ปี คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยืนองค์กรท่ีปฏิบติังานครบวาระอาจไดรั้บ
แต่งตั้งเขา้มาอีกไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

2) การพน้จากต าแหน่ง 
2.1 กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยนืองคก์รพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 ลาออก 
  ตาย 
  ขาดคุณสมบติั 
 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

2.2  กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยืนองคก์รแต่งตั้งและถอดถอนจากกรรมการส่งเสริม
คุณค่าร่วมและความย ัง่ยนืองคก์ร โดยกรรมการบริษทั 

 

การประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยัง่ยนืองค์กร 
1) คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยืนองค์กรจะต้องจดัให้มีการเรียกประชุมตามท่ี

เห็นสมควรอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 
2) ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยืนองค์กรจะตอ้งมีผูเ้ขา้ประชุมแต่ละ

คร้ังอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการ จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
3) มติท่ีประชุมจะกระท าโดยไดรั้บเสียงขา้งมากของผูท่ี้มาประชุม 
4) คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยืนองค์กร อาจเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนได้แก่  ท่ีปรึกษา 

คณะท างานผูบ้ริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้
ขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การรายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยัง่ยนืองค์กร 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยืนองค์กรด าเนินการรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อ

คณะกรรมการบริษทัใหท้ราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความยัง่ยนืองค์กร 
1) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น                   

ผูป้ระเมินทั้งคณะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
2) การประเมินผลจะด าเนินการประเมินทั้งคณะ พร้อมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการ

ประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี และรายงานผลการประเมินใหก้บัคณะกรรมการทราบ 
3) การประเมินแบบทั้งคณะ มีหวัขอ้ดงัน้ี 

3.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยนืองคก์ร 
3.2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยืน

องคก์ร 
3.3 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความย ัง่ยนืองคก์ร 

 

 
คณะกรรมการตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ าขององค์กร ซ่ึงไดศึ้กษาหลกัปฏิบติัตาม CG 

Code จนเขา้ใจประโยชน์และหลกัปฏิบติัในการน าไปใชส้ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืนเป็นอยา่งดีแลว้ 
รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัใน CG Code แต่ละขอ้เพื่อให้มัน่ใจว่า ผลการปฏิบติั 
(outcome) มีความเหมาะสม หรือมีแผนพฒันาให้เหมาะสมกบัธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองแลว้ ดงัมีหลกัปฏิบติั และ
แนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: 
“CG Code”) ดงัต่อไปน้ี  

 

 

หลกัปฏิบัต ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ           
ในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื 
Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 

 
 

หลักปฏิบัติ 1.1  คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะที่ต้องก ากับดูแลให้
องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ี 

หลกัปฎบิัติ 1.2  คณะกรรมการควรก ากบัดูแลเพือ่สร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื 
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ส าหรับหลกัปฏิบติั 1.1 และ 1.2 คณะกรรมการบริษทัมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
1. ค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่ในจริยธรรม 
2. จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และส่ือสารให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานทุกคนเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. ก ากับดูแลให้มีการส่ือสารเพื่อให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจกลไกให้มีการ          

ปฏิบติัจริง รวมถึงติดตามผลการปฏิบติัตามนโยบาย การทบทวนนโยบายและการปฏิบติัเป็นประจ า 
 

หลักปฎิบัติ 1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วย          
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of 
Loyalty) และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุม           
ผู้ถือหุ้น 

 

แนวปฏิบัติ 
1. ก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบังคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมีกระบวนการอนุมติัการด าเนินงานท่ีส าคญั (เช่น การลงทุน            
การท าธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน            
การไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้) เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด 

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงัโดย 
 ตดัสินใจกระท าดว้ยความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
 ตดัสินใจบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตวา่เพียงพอ 
 ตดัสินใจกระท าโดยท่ีตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจ 

 

หลกัปฎบิัติ 1.4     คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการและก าหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  และการติดตามการท างานของ                  
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และฝ่ายจัดการ 

 

แนวปฏิบัติ 
1. จดัท ากฎบตัรหรือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ (Board Charter) และทบทวน        

กฎบตัรเป็นประจ าปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
2. ทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และฝ่ายจดัการอย่าง

สม ่าเสมอ 
3. เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ และมอบหมายอ านาจการจัดการให้แก่ฝ่ายจดัการโดยบนัทึก

เป็นลกัษณ์อกัษรซ่ึงก าหนดไวใ้นคู่มือคณะกรรมการ 
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4. ทบทวนเพิ่มเติม ไดแ้ก่  
- นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  
- จรรยาบรรณธุรกิจ  
- ช่องทางการส่ือสาร  
- ผงัโครงสร้างองคก์ร  
- มติท่ีประชุมผูถื้อหน้  
- แผนกลยทุธ์ของบริษทั  
- แผนการด าเนินงานของบริษทั  
- แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) 
- การด าเนินการในการสร้างความย ัง่ยนื           
- ขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่างๆ  

 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อ             
ความยัง่ยนื Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation 
 
หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการควรก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไป

เพื่อความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สังคมโดยรวม 

หลักปฎิบัติ 2.2 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของกิจการ 
สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

 

แนวปฏิบัติ 
1. ดูแลให้กิจการมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัท่ีชดัเจน เพื่อใช้ก าหนดรูปแบบธุรกิจ และส่ือสารให ้         

ทุกคนในองคก์รขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั 
2. ก าหนดค่านิยมขององคก์รท่ีเนน้ความรับผดิชอบ ความเท่ียงธรรม ความโปร่งใส และความเอาใจใส่  
3. ส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้สร้างความสามารถในการแข่งขนั

และตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. ถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานใหท้ัว่ทั้งองคก์ร        
5. ทบทวนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 

 - วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกัของบริษทั (Objectives) 
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 - วสิัยทศัน์ และคุณค่าร่วมของบริษทั (Vision and Core Values) 
 - รูปแบบธุรกิจ (Business Model) 
 - แผนวเิคราะห์ความเส่ียง 
 

 

หลกัปฏิบัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล                           
Strengthen  Board  Effectiveness 
 

หลกัปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการควรรับผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ 
หลกัปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการควรเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการ 
 

แนวปฏิบัติ 
1. จดัท าตารางองค์ประกอบความรู้ความช านาญของกรรมการ (Skills Matrix) รวมถึง การมีกรรมการ            

ท่ีไม่ได้เป็นผู ้บริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัท
ด าเนินการอยู ่

2. ก าหนดจ านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงก าหนดจ านวนกรรมการ               
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่มากกวา่ 20 คน  

3. ก าหนดจ านวน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ              
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. แยกประธานกรรมการ (Chairman of the Board) ออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
(Chairman of Group Executive Committe)    

5. ก าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัท่ีได้รับการแต่งตั้ง           
คร้ังแรก และการพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลหากจ าเป็นตอ้งแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป 

6. ทบทวนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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หลกัปฏิบัติ 3.3   คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้กระบวนการสรรหาและคัดเลอืกกรรมการมีความโปร่งใส 
หลักปฏิบัติ 3.4   คณะกรรมการควรพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการให้เหมะสม

กบัความรับผดิชอบ 
 

แนวปฏิบัติ 
1. จดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. จดัประชุมเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวธีิสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 
3. เปิดเผยข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มุลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
4. ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษทั 
5. ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

 
หลกัปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมการก ากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรร

เวลาอย่างเพยีงพอ 
 

แนวปฏิบัติ 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการ โดยรวมแลว้ไม่ควรเกิน 5 บริษทั  

จดทะเบียน 
2. ก ากบัดูแลใหมี้มาตรการป้องกนัอยา่งเพียงพอและมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในกรณีท่ีกรรมการหรือ

ผูบ้ริหารสามารถใชโ้อกาสหรือขอ้มูลของบริษทัเพื่อประโยชน์ของตน 
3. กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด

ท่ีมีข้ึนในรอบหน่ึงปี 
 

หลกัปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลนโยบายส าหรับการด าเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัท
ไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

 

แนวปฏิบัติ 
1. ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย โดย 

 แต่งตั้งกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในบริษทัย่อยอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ 
ก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตวัแทนบริษทัยอ่ย 

 ก าหนดระบบการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยท่ีเหมาะสม 
 ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน 
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2. จดัท า Shareholders’ Agreement เพื่อให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจการบริหารจดัการและการมี               
ส่วนร่วมตดัสินใจเร่ืองส าคญั หากมีการลงทุนในกิจการอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั 

 

หลักปฏิบัติ  3.7 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล 

 

แนวปฏิบัติ 
1. คณกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยควรประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
2. ประเมินผลงานคณะกรรมการแบบคณะและรายบุคคล โดยวิธีประเมินดว้ยตนเอง (Self-evaluation) 

รวมทั้งการเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มุลป
ระจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

 
 

หลกัปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้กรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 

แนวปฏิบัติ 
1. ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ บุคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะไดรั้บการแนะน า และมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
2. ดูแลใหก้รรมการไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้ท่ีจ  าเป็นอยา่งต่อเน่ือง 
3. มีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประกอบธุรกิจ 
4. เปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

 

หลกัปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ าเป็น และมีเลขานุการบริษัททีม่ีความรู้และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 

 

แนวปฏิบัติ 
1. ก าหนดการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ 
2. จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการอยา่งเหมาะสม แต่ไม่ควรนอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี 
3. ก ากบัดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจดัการมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์  

ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 
4. เอกสารประกอบการประชุมจดัส่งใหแ้ก่กรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ ก่อนวนัประชุม 
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5. คณะกรรมการสนับสนุนให้ให้ปรานกรรมการบริหารกลุ่ม เชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการเพ่ือใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 

6. เขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นภายในขอบเขตนโยบายท่ีกาํหนดตลอดจนการมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา
หรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 

7. กาํหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีโอกาสประชุมเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับ                
การจดัการโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย 

8. กาํหนดคุณสมบติั ประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสม และเปิดเผยคุณสมบติั ประสบการณ์
ของเลขานุการบริษทัในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (56-1 One Report)  และบน 
เวบ็ไซตข์องบริษทั 

9. ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองให้กับเลขานุการบริษัท  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ                    
ปฏิบติัหนา้ท่ี และไดเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรรับรอง (Cerified Program) ดว้ย 

 

 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหาร
ระดบัสูง และการบริหารบุคลากร 
Ensure Effective CEO and People Management 

 

หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการควรดําเนินการให้ม่ันใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานกรรมการบริหาร
กลุ่ม และผู้บริหารระดับสูง ให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการ
ขับเคลือ่นองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ 
1. มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
2. ติดตามดูแลใหป้ระธานกรรมการบริหารกลุ่ม ดูแลใหมี้ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง 
ร่วมกบัประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล พิจารณาใหค้วามเห็นชอบบุคคล
ท่ีประธานกรรมการบริหารกลุ่มเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. กาํกบัดูแลใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่ง และให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนสืบทอดตาํแหน่งต่อคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 



P a g e  | 72 

 

 
 

4. กาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของประธานกรรมการ        
บริหารกลุ่ม  และผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งชดัเจน ทั้งประเภทของตาํแหน่งกรรมการและจาํนวนบริษทั 
ท่ีสามารถดาํรงตาํแหน่งได ้
 

หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล              
ทีเ่หมาะสม 

 

แนวปฏิบัติ 

1. กาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนใหป้ระธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผูบ้ริหารระดบัสูง และบุคลากรอ่ืนๆ 
ทุกระดบัปฏิบติังานใหเ้หมาะสม 

 สดัส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการดาํเนินงานระยะสั้น เช่น โบนสั และผลการดาํเนินงาน
ระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan เป็นตน้ 
 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่หรือเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ 

2. กาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานสาํหรับทั้งองคก์ร 

หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บริหาร และการดําเนินงานของกจิการ 

แนวปฏิบัติ 
1. เขา้ใจโครงสร้างความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงอาจมีผลต่ออาํนาจในการควบคุม                

การบริหารจดัการ เช่น 
 ขอ้ตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่วา่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ 
 ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ 
 นโยบายของกลุ่มบริษทัแม่ 

2. เปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 
 

หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และแรงจูงใจทีเ่หมาะสม 

แนวปฏิบัติ 
1. ดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กร พนักงาน                      

ในทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถ มีแรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรั้บการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมเพื่อ
รักษาบุคคลากรท่ีมีความสามารถขององคก์รไว ้
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2. ดูแลให้มีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกลไกอ่ืนเพื่อดูแลให้พนกังานมีการออมอย่างเพียงพอ
ส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการเงิน  

 

 

หลกัปฏิบัต ิ5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ 
Nurture Innovation and Responsible Business 

    
  
หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการควรให้ความส าคัญ และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

แนวปฏิบัติ 
1. สร้าง “วฒันธรรมองคก์ร” ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรม และดูแลใหฝ่้ายจดัการน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการ

ทบทวนกลยทุธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงาน 
2. ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมท่ีเพิ่มคุณค่าใหก้บักิจการโดยพิจารณาสภาพปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง                   

อยูเ่สมอ ซ่ึงอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ วธีิคิดมุมมองในการออกแบบพฒันาสินคา้             
การวจิยั การปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการท างาน รวมทั้งการร่วมมือกบัคู่คา้ 

 
หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ                         

สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 

แนวปฏิบัติ 
1. จดัท านโยบายเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อพนกังาน ลูกคา้ 

คู่คา้ ชุมชน ตลอดจนสังคม และส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
 เก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ ไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิหรือใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้ 
 ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลคู่คา้เพื่อพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยนื 
 แข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
 ก าหนดให้มีนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นต่อสาธารณะ และเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย 
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หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value                            
Chain 

 

แนวปฏิบัติ 
1. ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ควรค านึงถึงผลกระทบและความคุม้ค่าท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพยากร             

บนพื้นฐานของจริยธรรม ความรับผดิชอบ และสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 
2. ดูแลให้มัน่ใจว่าในการบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการมีการทบทวน 

พฒันาดูแลการใชท้รัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการควรมีกรอบการก ากับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ                       
องค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา                            
ใช้เพือ่เพิม่โอกาสทางธุรกจิและพฒันาการด าเนินงาน และการบริหารความเส่ียง 

 

แนวปฏิบัติ 
1. จดัท านโยบายเร่ืองการจดัสรรและการบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงนโยบายและ

มาตรการในการรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
2. บริหารความเส่ียงองคก์รใหค้รอบคลุมถึงการบริหาร และจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน          
ที่เหมาะสม Strengthen Effective Risk Management and Internal 
Control 

 

หลกัปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน   
                         ตลอดจนมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวปฏิบัติ 
1. เขา้ใจความเส่ียงท่ีส าคญัของกิจการ และอนุมติัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) 
2. พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเส่ียง และทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง          

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
3. ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งของในประเทศ

และในระดบัสากล 
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หลกัปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทีส่ามารถปฏิบัติ 
                         หน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอสิระ 
 

แนวปฏิบัติ 
1. จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น 

 การใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย และเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การสอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิงเก่ียวกับมาตรการ                 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ               
ต่อตา้นทุจริต 

2. ใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน และเปิดเผยไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 

3. ทบทวนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 
- นโยบายบริหารความเส่ียง 
- ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite)  
- ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเองใน Three Lines of Defense 
- กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

หลักปฏิบัติ 6.3  คณะกรรมการควรจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ           
ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน/ข้อมูล                   
การท าธุรกรรมกบัผู้ทีม่ีความสัมพนัธ์เกีย่วโยงกบับริษัทในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

 

แนวปฏิบัติ 
1. ก ากบัดูแลใหมี้ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการ

รักษาความลบั (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (Interity) และความพร้อมใช้ของขอ้มูล 
(availability) รวมทั้ งการจัดการข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive 
information)  

2. จดัการและติดตามรายการท่ีมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ก าหนดแนวทางด าเนินการและเปิดเผย
ขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั 

3. ก าหนดให้ “กรรมการ” รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียก่อนการพิจารณาวาระการประชุม และบนัทึกไว้
ในรายงานประชุม  
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หลกัปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีการจัดท านโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปช่ัน
ทีชั่ดเจนและส่ือสารภายใน ภายนอกองค์กรเพือ่น าไปปฏิบัติ 

 

แนวปฏิบัติ : ก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและการคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน และสนับสนุนกิจกรรมท่ี
ปลูกฝังใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หลักปฏิบัติ 6.5  คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน และการด าเนินการกรณีมี                            

การช้ีเบาะแส 
 

แนวปฏิบัติ 
1. ก าหนดกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนและแนวทางในการช้ีเบาะแสอยา่งชดัเจน 
2. ก าหนดช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน มากกวา่ 1 ช่องทาง เพื่อความสะดวก 
3. เปิดเผยช่องทางการรับขอ้ร้องเรียนและช่องทางการแจง้เบาะแสไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษทั 
4. ทนทวนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ 

- นโยบายการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
- นโยบายการจดัการเร่ืองร้องเรียนและการแจง้เบาะแส 
- จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 
- การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของคณะกรรมการ 

 

หลกัปฏิบัต ิ7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
Ensure Disclosure and Financial Integrity 
 
หลกัปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าคัญถูกต้อง 

เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ 
 

แนวปฏิบัติ 
1. เปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน ควรพิจารณา 

 ผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั 
 สะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

2. จดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis) ประกอบ                   
การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส 

 

หลกัปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ 
                             ในการช าระหนี ้ 
แนวปฏิบัติ 

1. ดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ โดยคณะกรรมการและ       
ฝ่ายจดัการควรร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเร็วหากเร่ิมมีสัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช าระหน้ี 

2. ในการอนุมติัรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั รายการดังกล่าวจะ         
ไม่กระทบต่อเน่ืองในการด าเนินการกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหน้ี 

 

หลักปฏิบัติ 7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการ  
ควรมั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการ
เงินได้ ทั้งนีภ้ายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย   

 

แนวปฏิบัติ 
1. ดูแลใหกิ้จการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน และการติดตามการแกไ้ขปัญหาของฝ่ายจดัการ

ใหมี้ความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
2. การพิจารณาตดัสินใจใดๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษทั ไม่ว่าจะดว้ยวิธีใดจะตอ้งเป็นไป

อยา่งสมเหตุสมผล 
 

หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดท ารายงานความยั่งยืน  (Sustainability Reporting) ตาม              
ความเหมาะสม 

 

แนวปฏิบัติ 
1. ในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมาย การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั่น 

การปฏิบติัต่อพนักงาน และผูมี้ส่วนได้เสีย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม และการเคารพ                  
สิทธิมุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงกรอบรายงานท่ีไดรั้บการ
ยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล  และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวแ้บบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
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2. ดูแลการให้ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองท่ีส าคญั และสะทอ้นการปฏิบติังานท่ีจะน าไปสู่การสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื  
 

หลกัปฏิบัติ 7.5 คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้ฝ่ายจัดการมีผู้รับผดิชอบงานนักลงทุนสัมพนัธ์ ( Investor 
                         Relations) เพือ่ส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น และมีผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และทนัเวลา 
 

แนวปฏิบัติ 
1. จดัท านโยบายการส่ือสาร และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้มัน่ใจว่าการส่ือสารและการเปิดเผย

ขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกอยา่งเหมาะสม 
2. จดัให้มีการก าหนดผูท่ี้รับผิดชอบการให้ขอ้มูลกบับุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นผูมี้ความเหมาะสมกบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี เขา้ใจธุรกิจของบริษทั รวมทั้งวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั คุณค่าร่วมของกิจการ 
3. ดูแลให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพนัธ์อย่างชัดเจน เพื่อให้การ

ส่ือสาร และการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

หลกัปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
แนวปฏิบัติ 

1. น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

 

หลกัปฏิบัต ิ8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
Ensure Engagement and Communication with Shareholders 
 
 

หลกัปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมตัดสินใจเร่ืองส าคัญของบริษัท 
 

แนวปฏิบัติ 
1. บรรจุประเด็นส าคัญท่ีกฎหมายก าหนด และประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงาน                  

ของกิจการไวใ้นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ 
 ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม              

ผูถื้อหุน้ 
 ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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3. ดูแลให้ ส่ งหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ้นพร้อมเอกสารท่ี เ ก่ี ยวข้อง  และเผยแพร่บนเว็บไซต ์                    
ของบริษทัอยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนวนัประชุม 

 

หลกัปฏิบัติ 8.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                         โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 
 

แนวปฏิบัติ 
1. ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุมโดยค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ 
2. น าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งในการลงทะเบียน การนบัคะแนน และการแสดงผล 

 
หลกัปฏิบัติ 8.3    คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติทีป่ระชุม และการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
                            เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 

แนวปฏิบัติ 
1. เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการถดัไป 
2. บนัทึกรายงานการประชุม ตลอดจนการน าส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ              

ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
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3 
จรรยาบรรณธุรกจิ 
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จรรยาบรรณธุรกจิ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะหลกัความรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส 
หลักความซ่ือสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม หลักความมุ่งมั่นเพื่อความเจริญเติบโต และความมั่นคง                  
ของกิจการ หลักการมีส่วนร่วม หลักการท างานเป็นทีม และหลักความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม           
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) จึงก าหนดหลักปฏิบติัและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

หลกัการพืน้ฐาน 
1) ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อ            

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้นตลอดจนการสร้างความกา้วหน้า
และเติบโตท่ีมัน่คง 

2) ปรับปรุงการบริหารจดัการ กระบวนการและการปฏิบติัการต่างๆ ให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 

3) ปฏิบติัตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ และการเปิดเผยขอ้มูล
ทางการเงิน  

4) รับผิดชอบต่อสังคมทั้ งด้านส่ิงแวดล้อม และการสนับสนุนการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน โดยเข้าไป                    
มีส่วนร่วมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษทั 
 

หมวดที ่1  จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
 

1) การปฏิบติัตน 
1.1 ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินธุรกิจ วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของ            

บริษทัฯ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
1.2 ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
1.3 ยดึมัน่ในคุณธรรม และตอ้งไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดีความชอบหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบจาก

ผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลอ่ืนใด 
1.4 ละเวน้จากอบายมุข และส่ิงเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียเกียรติและ

ช่ือเสียงของตนเองและบริษทัฯ เช่น ไม่กระท าตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนัน              
ทุกประเภท ไม่ยุง่เก่ียวกบัส่ิงเสพติดทุกประเภท เป็นตน้ 
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1.5 ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระท าการใดอนัจะกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือช่ือเสียง           
ของตนเองและบริษทัฯ 

1.6 หลีกเล่ียงการมีภาระผูกพนัทางการเงินกับบุคคลท่ีท าธุรกิจกับบริษทัฯ หรือระหว่างบุคลากร                   
ดว้ยกนัเอง ซ่ึงหมายความรวมถึงการให้กูย้ืมเงิน หรือกูย้ืมเงิน การเรียกร้องเร่ียไรต่างๆ เช่น การเล่น
แชร์ เป็นตน้ ยกเวน้กิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ 

1.7 ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานเรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่วา่โดยทางตรง หรือทางออ้ม  

1.8 ไม่กระท าการใดอนัมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัอ่ืนท่ีมีผลบัน่ทอน
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือของผูอ่ื้น 

1.9 รักษาและร่วมสร้างสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
 

2)   การปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 
2.1 เสริมสร้างการท างานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั เพื่อประโยชน์                 

ต่องานของบริษทัฯ โดยส่วนรวม 
2.2 ปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความสุภาพ มีน ้ าใจ มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี ปรับตนให้สามารถท างาน

ร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้และไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานของเพื่อนร่วมงาน 
2.3 ใหเ้กียรติผูอ่ื้นโดยไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
2.4 ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั้งมี

ความสุภาพต่อบุคลากรใตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงานทุกระดบั 
2.5 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนบัถือ 
2.6 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับฟังค าแนะน าของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบติังานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน   

เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ั่ง รวมทั้งมีความสุภาพต่อบุคลากรและเพื่อนร่วมงาน                 
ทุกระดบั 

2.7 หลีกเล่ียงการน าเอาขอ้มูลหรือเร่ืองราวของบุคลากรอ่ืน ทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานและ               
เร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคลากร                      
หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษทัฯ 

2.8 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีผิดศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศต่อบุคลากรอ่ืน โดยการกระท าดงักล่าว
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีบัน่ทอนก าลงัใจเป็น
ปฏิปักษ ์ หรือกา้วร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบติังานของบุคลากรอ่ืนโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรม
ดงักล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร หรือการล่วงเกินทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือ                      
ร่างกายก็ตาม 



P a g e  | 83 

 

 
 

 

3) การปฏิบติัต่อบริษทั 
3.1  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความภกัดี เพื่อความกา้วหน้า และความมัน่คง

ของบริษทัฯ และตวัพนกังานเอง 
3.2  ร่วมกนัรักษาและสร้างสรรคใ์ห้เกิดความสามคัคีและความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน  

ร่วมกนัท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3.3  เอาใจใส่และปฏิบติัหนา้ท่ีการท างานของบริษทัฯ ดว้ยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษทัฯ ให้มี

คุณภาพมีประสิทธิภาพ มีผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ ท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้

3.4 ใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และบ ารุงรักษาไม่ให้เส่ือมค่าผิดปกติหรือสูญหาย 
รวมทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั 

3.5  รักษาความลบัของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยขอ้มูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีการผลิต
ของบริษทัฯ 

3.6  ร่วมมือและช่วยเหลือในการท างานกบัผูร่้วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ และเคารพ              
ในสิทธิของพนกังานอ่ืนท่ีร่วมบริษทัเดียวกนั 

            3.7  เอาใจใส่และด าเนินการทุกอยา่งท่ีจะรักษาความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน 
3.8  ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผูร่้วมงานโดยยึดประโยชน์และเป้าหมาย               

ของบริษทัฯ เป็นส าคญั  
            3.9 ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารและเพื่อนพนกังานโดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม  

3.10 แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู ้บริหาร หากพบว่ามีการกระท าใดๆในบริษัทฯโดยมิชอบ                    
หรือผดิกฎหมาย 

3.11 ไม่อาศยัต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบไม่กระท าการใด                  
ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทัฯ 

3.12 หลีกเล่ียงการให้ และ/หรือรับส่ิงของ และ/หรือรับการเล้ียงรับรองหรือประโยชน์ใดๆ ทั้งท่ีเป็น          
ตวัเงิน และมิใช่ตวัเงินจากคู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ เวน้แต่เพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินธุรกิจในทางท่ีเป็นธรรมของบริษทัฯ หรือในเทศกาล หรือประเพณีนิยม ซ่ึงมีธรรมเนียม
ปฏิบติัอยู่ ตอ้งเป็นไปโดยประมาณ ไม่บ่อยคร้ังและเหมาะสมกบัโอกาสตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และเป็นไปตามจรรยาบรรณวา่ดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3.13 ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปิดการกระท าใดๆ ท่ีอาจขัดแยง้ทางผลประโยชน์                 
กบับริษทัฯ การคอร์รัปชัน่ หรือการกระท าใดๆ ท่ีผดิกฎหมาย 
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3.14 ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชั่น               
โดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือผา่นช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว ้
และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของบริษทัฯ 

3.15 ใหป้ฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
 

หมวด 2 จรรยาบรรณธุรกจิ 
 

1)  จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม                          

จึงควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือข้อตกลงท่ีมีกับบริษัทฯ                  
โดยบริษทัฯ  และบุคลากรของบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต เสมอภาค เป็นธรรม            
มีคุณภาพ เป็นไปตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขต่างๆ 

 

แนวปฏิบัติ 
1. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

1.1 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตดัสินใจด าเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธ์ิ โปร่งใสและ                  
เป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

1.2 บริหารกิจการของบริษทัให้มีความเจริญก้าวหน้า มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม               
แก่ผูถื้อหุน้ 

1.3 ปฏิบติัหน้าท่ีโดยการใช้ความรู้ความสามารถ และทกัษะการบริหารจดัการอย่างเต็มความสามารถ              
เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้และบริษทั 

1.4 จดัการดูแลป้องกนัมิใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ ของบริษทัเส่ือมค่าผดิปกติหรือสูญหาย 
1.5 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัอย่างครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงต่อ

คณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
1.6 ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้นจากการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน 
1.7  ไม่เปิดเผยความลบัของบริษทัฯ และไม่น าขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง

หรือบุคคลอ่ืนโดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 
1.8 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ โดยมิไดแ้จง้

ใหบ้ริษทัฯ ทราบ 
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2. ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 
2.1 สนองความตอ้งการของลูกคา้/ผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและบริการท่ีดีเลิศ 
2.2  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้าและ                     

ไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
2.3  ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม 
2.4  ไม่ส่งมอบสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ทั้งๆ ท่ีรู้วา่สินคา้และบริการนั้นๆมีขอ้บกพร่องเสียหาย หรือ

อาจเกิดอนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่มาตรฐานแก่ลูกคา้ 
2.5  จดักลไกและระบบการบริการลูกคา้ให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินคา้และบริการได้

โดยสะดวก และด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 
2.6  พยายามรักษาตน้ทุนการผลิตใหต้ ่าสุดโดยยงัรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีไดม้าตรฐาน 
2.7  แสวงหาลู่ทางอยา่งไม่หยดุย ั้งท่ีจะเพิ่มประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้ใหม้ากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
2.8  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงใดๆกบัลูกคา้ไดต้อ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้เพื่อร่วมกนั

พจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา และป้องกนัความเสียหาย 
 

3. ความรับผดิชอบต่อพนักงาน 
3.1  ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ  และผลการปฏิบัติงาน                

ของพนกังานแต่ละคน 
3.2  ส่งเสริมพฒันา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนกังานให้มีความกา้วหน้าและความมัน่คง                 

ในอาชีพ 
3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก าหนดทิศทางการท างาน  และการแก้ไขปัญหา                       

ของบริษทัฯ 
3.4  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกาย                       

และทรัพยสิ์นของพนกังาน 
3.5  การใหร้างวลั และการลงโทษพนกังานตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรม และกระท า

ดว้ยความสุจริต 
3.6  ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบักฎหมายแรงงานและสวสัดิภาพของพนกังาน 
3.7  บริหารพนกังานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ โดยไม่เป็นธรรม และไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ความกา้วหนา้ และมัน่คงในอาชีพการงานของพนกังาน 
3.8  ปฏิบติัต่อพนกังานบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และใหค้วามเคารพต่อสิทธิหนา้ท่ีส่วน

บุคคล 
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4. ความรับผดิชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้
4.1 ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีมีต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ี กรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับ                        

คู่ค้าและเจ้าหน้ีเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้ เ กิด                       
ความเสียหาย 

4.2 ใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง 
4.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้ หรือเจา้หน้ี ถ้ามีขอ้มูลว่ามีการ                    

จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน พึงหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ีเพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหา                    
โดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

 

5. ความรับผดิชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 
5.1 แข่งขนัทางการคา้ภายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
5.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตผดิกฎหมาย 
5.3 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งขนัดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆโดยปราศจากความจริงและ

ไม่เป็นธรรม 
 

6. ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
6.1 ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
6.2 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6.3 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนบัสนุนบุคคลใดๆ ท่ีท าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัต่อสังคมและ            

ความมัน่คงของประเทศ 
6.4 ปลูกฝังจิตส านึกความรับผดิชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมใหเ้กิดข้ึนในบริษทั และพนกังาน 

                   ทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 
6.5 ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

7. ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
7.1 ส่งเสริม ยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยตระหนัก              

และเขา้ใจเป็นอย่างดีถึงเจตนาและวตัถุประสงค์ของกฎหมายท่ีควบคุมอุตสาหกรรมการผลิต               
ไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ และกฎหมายอ่ืน                 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของลูกคา้ ชุมชนโดยรอบ และสภาพแวดลอ้ม 
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7.2 ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และมีแนวปฏิบัติ ท่ี เ ป็นรูปธรรมโดยบริษัทฯ                            
ให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานส่ิงแวดล้อมท่ีได้
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ จัดให้มีการประเมินประเด็นความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม             
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจัดให้มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอเพื่อปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

7.3 ส่งเสริมใหมี้การใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มตามนโยบายท่ีไดก้ าหนดไว้
โดยมีการให้ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกให้กับผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับ ซ่ึงรวมถึง
พนักงานเขา้ใหม่เก่ียวกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การประหยดัพลังงานอีกทั้งยงัส่งเสริมให้
ด าเนินการทุกวถีิทางเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนอีกดว้ย  

7.4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเพื่อป้องกนัและลดการเกิดมลพิษจากการอยู่อาศยัในทุกโครงการ                       
ของบริษัทฯ เช่น การติดตั้ งระบบบ าบัดน ้ า เสีย  การจัดสรรพื้นท่ีภายในโครงการเพื่อ                           
ท  าสวนหยอ่มและปลูกตน้ไม ้เป็นตน้ 

7.5 รณรงค์ให้ผูบ้ริหารและพนักงานเกิดจิตส านึกร่วมกนัโดยมีการใช้ทรัพยสิ์นอย่างระมดัระวงั                     
การปรับเปล่ียนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 

8. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
8.1  การลงนามปฏิญญาสากลขององคก์รสหประชาชาติ (Un Global Compact) ซ่ึงมีขอ้ตกลงภายใต ้          

หลกัสากล 10 ประการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตท่ีมีหลกัการด าเนินงานเพื่อต่อตา้น
การทุจริตรวมทั้งการกรรโชก และการใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ 

8.2  สนบัสนุนการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
8.3 ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู ้บ ริหาร และพนักงานปฏิบัติตามคู่ มือมาตรการต่อต้าน                        

การคอร์รัปชัน่ ซ่ึงมีนโยบาย แนวปฏิบติัและมาตรการด าเนินการ 
 

2) จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 การจดัซ้ือสินคา้และบริการ เป็นกระบวนการส าคญัท่ีเอ้ือให้ธุรกิจของบริษทัฯ ด ารงอยูไ่ด ้จึงก าหนดให้

กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติั โดยด าเนินการอยา่งเป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมีการปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคด้วยการ
แข่งขนัท่ีเป็นธรรมเพื่อใหเ้กิดการด าเนินการท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 
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แนวปฏิบัติ 
1.  จดัซ้ือสินคา้และบริการ โดยค านึงถึงความตอ้งการ ความคุม้ค่าของราคาและคุณภาพของสินคา้และบริการ 

โดยกระบวนการจดัซ้ือจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบวิธีปฏิบติั และขั้นตอนการจดัซ้ืออย่างเคร่งครัดและ
โปร่งใสให้สอดคลอ้งกบัอ านาจด าเนินการ รวมถึงให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นแก่คู่คา้ดว้ยวิธีการเปิดเผย
และให้โอกาสคู่คา้อย่างเท่าเทียมไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อคู่คา้ และส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม
ระหวา่งคู่คา้ 

2.  ความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ควรจะเป็นไปดว้ยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องประโยชน์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด               
วางตวัเป็นกลาง ไม่ใกลชิ้ดกบัคู่คา้จนท าให้คู่คา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีอาจท าให้ขาดความโปร่งใส
ยติุธรรมและเท่าเทียมกนั และควรรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะท่ีคู่คา้ร้องเรียนหรือแนะน าเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 

3.  บุคลากรของบริษทัฯ ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัหาคู่คา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตนเอง เช่น พ่อ แม่ 
พี่ น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรสของบุตร เป็นตน้ และตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณว่าดว้ยความขดัแยง้                        
ทางผลประโยชน์ 

4. ไม่ด าเนินการจดัหาสินคา้หรือบริการท่ีมีการเจาะจงขอ้ก าหนดหรือคุณสมบติัของสินค้าหรือบริการ
โดยเฉพาะ หรือพยายามเลือกสรรพคุณลกัษณะท่ีโน้มเอียงไปทางสินคา้หรือบริการนั้นๆ อย่างจงใจ 
นอกจากจะมีเหตุผลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอและมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เท่านั้น 

5.  รักษาขอ้มูลความลบัต่างๆ ท่ีไดรั้บจากผูเ้สนอราคา หรือผูเ้ขา้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลบั 
ไม่เปิดเผยให้รายอ่ืนทราบรวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวกับการจดัหาให้กับคู่ค้า คู่แข่ง               
เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ านาจ และให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวา่ดว้ยการรักษาความลบัและการใช้
ขอ้มูลภายใน 

6.  ผูบ้ริหารตามอ านาจการจดัหาตอ้งควบคุม ดูแล ตรวจสอบให้พนกังานด าเนินการจดัหาตามระเบียบ                    
วิธีปฏิบติั และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และรับฟังความ
คิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดว้ย 

7.  การด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจรับสินคา้หรือบริการตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อให้
มัน่ใจว่าสินค้าหรือบริการท่ีได้รับถูกตอ้งตรงตามข้อก าหนดต่างๆ ในสัญญา หรือขอ้ตกลงเก่ียวกับ                 
การจดัหา อาทิ ปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบ เป็นตน้ 
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3) จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล  
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เคารพ

กฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน ความตระหนกัน้ีมีรากฐานมาจากวิสัยทศัน์และค่านิยมองคก์ร และบริษทัฯ 
ได้แสดงเจตนารมณ์น้ีด้วยการร่วมลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ                
(UN Global Compact) ซ่ึงนอกจากท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาสากลดังกล่าวแล้วนั้ น และเพื่อการยึดถือปฏิบัติ                
ของกรรมการ ผู ้บ ริหาร และพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณว่าด้วยการ เคารพกฎหมายและ                             
หลกัสิทธิมนุษยชนสากลดงัน้ี 
 

แนวปฏิบัติ 
1. บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจวา่ดว้ยการเคารพกฎหมาย ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย

เช่นกนั 
2. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลัก สิทธิมนุษยชนสากลอย่าง เค ร่งค รัด ให้ความ รู้  ความเข้า ใจใน                           

หลกัสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนกังานเพื่อน าไปปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน  
3. บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
4. บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานใชสิ้ทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 
5. บริษทัฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตวัพนักงาน                   

สู่สาธารณะจะท าไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากพนกังานผูน้ั้น ทั้งน้ีการล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทาง
วินยั เวน้แต่ไดก้ระท าไปตามระเบียบบริษทั หรือตามกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการละเมิดสิทธิทางบริษทัจะ
ชดเชยใหก้บัพนกังานอยา่งเป็นธรรม 

6. บริษทัฯ ตอ้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกขใ์นเร่ืองคบัขอ้งใจเก่ียวกบัการ
ท างาน ซ่ึงขอ้เสนอต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาอย่างจริงจงั และก าหนดวิธีการแกไ้ขเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

7. พนักงานทุกระดับของบริษทัฯ ต้องท าความเข้าใจกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ          
ของตนโดยตรงให้ถ่ีถว้น และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดหากไม่แน่ใจให้ขอค าปรึกษาจากส่วนนิติกรของ
บริษทัฯ หา้มปฏิบติัไปตามความเขา้ใจของตนเองโดยไม่มีค  าแนะน า 

8. พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่วา่จะเป็นทางวาจา หรือกระท าต่อผูอ่ื้น
บนพื้นฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

9. เม่ือพนกังานตอ้งไปปฏิบติังานในต่างประเทศ พนกังานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วฒันธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่า สินค้า ตวัอย่างสินค้า และอุปกรณ์                  
ท่ีน าไปดว้ย เอกสารในการเดินทาง วตัถุประสงคข์องการเดินทางและการปฏิบติังานในประเทศปลายทาง
ไม่ผดิกฎหมาย ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของปลายทาง 
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4) จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
และการเคารพวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี 

 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขั้นตอนการปฏิบติังาน และ
กฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในทุกพื้นท่ีท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพความแตกต่างดา้นวฒันธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละทอ้งถ่ิน บุคลากรของบริษทัฯ จึงตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ เคารพ ไม่ฝ่าฝืน
กฎหมายฯ ยืนหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อ
วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ รวมทั้งแจง้ขอ้ร้องเรียนและเบาะแส เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายฯ 
 

แนวปฏิบัติ 
1. บุคลากรของบริษทัฯ ต้องศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม              

ในแต่ละพื้นท่ีหรือประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง รวมถึงระเบียบ ขอ้บงัคบั ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถ่ีถว้นและปฏิบติัตาม   
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าสินคา้ตวัอย่าง สินคา้และอุปกรณ์ท่ีน าไปดว้ย เอกสารในการเดินทาง 
วตัถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบติังานในประเทศปลายทาง  ไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ขดัต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของประเทศปลายทาง  ทั้งน้ีหากไม่แน่ใจให้ขอค าปรึกษา                   
จากผูบ้งัคบับญัชา และหา้มปฏิบติัไปตามความเขา้ใจของตนเองโดยไม่มีค  าแนะน า 

2.  บริษทัฯ เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินในทุกประเทศท่ีบริษทัฯ เขา้ไป
ลงทุน โดยด าเนินธุรกิจและปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศหรือทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการตระหนกั
เสมอวา่กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละทอ้งถ่ินอาจมีเง่ือนไข ขั้นตอน 
หรือวธีิปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 

3.  บุคลากรของบริษทัฯ จะไม่ใหก้ารช่วยเหลือ สนบัสนุนการกระท าท่ีเป็นการหลีกเล่ียง หรือฝ่าฝืนการปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ขั้นตอนการปฏิบติังาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ           
ของบริษทัฯ เม่ือพบวา่ระเบียบ ขอ้ก าหนด ขั้นตอนการปฏิบติังาน หรือหนงัสือสั่งการของบริษทัฯ แตกต่าง
จากท่ีบงัคบัใชใ้นพื้นท่ีหรือประเทศนั้นๆ ใหป้รึกษาหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนด าเนินการใดๆ 

4.  เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้รายงาน            
ต่อผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนตาม“มาตรการการร้องเรียนและการ
แจ้งเบาะแส” และในกรณีท่ีเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่างมีนยัส าคญัให้รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาโดยทนัที 
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5) จรรยาบรรณว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 การกระท าใดของบริษทัฯ จะยดึถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั และจะไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้ งในลักษณะการเข้าไปเป็นหุ้นส่วนด ารงต าแหน่ง                      
มีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน หรือมีความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน            
ของบริษัทฯ และบริษทัในเครือพึงปฏิบัติตามระเบียบของบริษทัฯ และจัดท ารายงานความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์เป็นประจ าทุกปี และทุกคร้ังเม่ือเกิดเหตุการณ์ในระหวา่งปี 

 

แนวปฏิบัติ         
5.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษัทในเครือ ต้องตัดสินใจเก่ียวกับการ

ด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
5.2 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือใชอิ้ทธิพลหรืออ านาจของตน

ท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัในเครือกบับุคคลนั้นเอง รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญาติสนิท 
นอกเหนือจากสวสัดิการท่ีบุคลากรของบริษทัฯ และบริษทัย่อยควรได้ เวน้แต่จะมีการเปิดเผย            
ส่วนไดเ้สียแลว้ และไดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือไดรั้บอนุมติัในหลกัการใหท้ าได ้

5.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ จะท าธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลงทาง
การคา้ทัว่ไป จะตอ้งปราศจากอิทธิพลของความตอ้งการส่วนตวั หรือของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน
นั้นๆไม่วา่โดยสายโลหิตหรือของบุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัส่วนตวัเป็นการเฉพาะ และมีขอ้ตกลงทางการคา้
ท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่ค้าทั่วไปกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ และใช้ราคาท่ียุติธรรม 
เหมาะสมเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก เม่ือตอ้งตดัสินใจหรืออนุมติัรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือผูมี้ส่วนร่วมในการอนุมติั และให้ถอนตวั
จากการมีส่วนร่วมในรายการนั้นๆ 

5.4 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธี                
ของบริษัทฯ ด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยปฏิบัติงานให้เต็มเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างสุดก าลัง
ความสามารถโดยไม่เบียดบงัเวลาในงานไปท าธุรกิจอ่ืนใดภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์
ของบริษทัฯ 

5.5 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีไม่พึงเปิดเผย
ของบริษทัฯไปเปิดเผยให้บุคคลอ่ืนอนัน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว 
หรือพวกพอ้งถือว่าเป็นการกระท าท่ีขดัต่อจรรยาบรรณว่าดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 
การใหข้อ้มูลกิจกรรมการด าเนินงานหรือแผนการในอนาคตของบริษทัฯ เป็นตน้ 
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5.6 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือตอ้งหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทางการ เ งิน และ /ห รือความสัมพันธ์กับ บุคคลภายนอก อ่ืนๆ ซ่ึงจะ ส่งผลให้บ ริษัทฯ                              
ตอ้งเสียผลประโยชน์ หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือขดัขวางการปฏิบติังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

5.7 การปฏิบติัหน้าท่ีและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และ
บริษทัในเครือ  จะตอ้งไม่ขดักบัผลประโยชน์หลกัของบริษทัฯ การรับท างานจากบริษทัยอ่ยหรือ 
บริษทัร่วมยอ่มท าไดโ้ดยไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายจดัการ และกรรมการแลว้แต่กรณี  

5.8 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ตอ้งไม่รับงานภายนอกบริษทัฯ   
ท่ีเป็นการแข่งขนักบัการด าเนินธุรกิจกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ขดัแยง้
กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติังานชัว่คราวหรือถาวร เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
เป็นการเฉพาะเจาะจงจากผูบ้งัคบับญัชา 

5.9 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ตอ้งจดัท ารายงานความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Disclosure Report) เป็นประจ าทุกปี และทุกคร้ังเม่ือสงสัยวา่
อาจมี หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึนระหวา่งปีโดยรายงานของพนกังานใหน้ าเสนอต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น และเลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษารายงานดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 

5.10 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เก่ียวกบัรายการ           
ท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษทั หรือบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต อย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดีโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด             
ของบริษทัฯ 

5.11 การรับบุคลากรใหม่ท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคลากรของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ตอ้งเป็นไป      
อยา่งโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูที้มีคุณสมบติัอยา่งเดียวกนั บุคลากรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตอ้ง
ไม่แทรกแซงหรือใชอิ้ทธิพลของตนเขา้ช่วยเหลือใหรั้บผูท่ี้เก่ียวขอ้งของตนเขา้ท างาน 

 
6) จรรยาบรรณว่าด้วยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

      บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยึดถือแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามกฎหมาย                  
ว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทย และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หากมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัให ้            
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั และท ารายการนั้นเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก  
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แนวปฏิบัติ 
1.  คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผล

ของการท ารายการ และคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัรายการ  
2.  คณะกรรมการบริษทัจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษทัฯ           
ตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

3. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯจะต้องปฏิบติัตามภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งเคร่งครัด 

4. ในกรณีท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ให้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั
เป็นหลัก และให้ท ารายการนั้ นเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู ้บริหาร                       
และพนกังานทุกคน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการนั้นๆ ตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

5. ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยขอ้มูล หรือขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก่อนการท ารายการ บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยรายละเอียด 
อาทิ ช่ือ ความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง นโยบายการก าหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการ             
ท ารายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจน 
 

7) จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใช้ข้อมูล 
รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทั 
 

 7.1 การรักษาความลับ (confidentiality)  การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(availability) 

  การป้องกนัขอ้มูลภายในมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อความส าเร็จของบริษทัฯ รวมทั้งมีความส าคญัต่อความ
มัน่คงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนด้วยเพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปใน
แนวทางท่ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและช่ือเสียงของบริษทัฯ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ
และบริษทัในเครือ และบุคคลภายในอ่ืน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย           
ท่ีปรึกษาทางการเงิน พึงรักษาขอ้มูลภายใน และเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อนัน าไปสู่การ
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลอ่ืน แมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติัหนา้ท่ีไป
แลว้ก็ตาม โดยบริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 
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แนวปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และบุคคลภายในอ่ืน พึงรักษาขอ้มูลภายใน 

และเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อนัไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน
ในทางมิชอบ หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และบุคคลภายในอ่ืนตอ้งไม่น าขอ้มูลความลบั
ของบริษทัฯไปใช้เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
และไม่ว่าจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือแมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการปฏิบติัหนา้ท่ีไป
แลว้ 

3. บริษัทฯ ก าหนดให้ข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงท่ีมีไว้กับคู่สัญญาถือเป็นความลับ                            
ท่ีไม่อาจเปิดเผยใหบุ้คคลอ่ืนเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ และคู่สัญญาเท่านั้น 

4. บริษัทฯ มอบหมายให้ผู ้บังคับบัญชาในล าดับขั้ นต่างๆ มีความรับผิดชอบท่ีจะต้องควบคุมไม่ให ้                       
มีการร่ัวไหลของขอ้มูล และข่าวสารท่ีส าคญัของบริษทัฯ เผยแพร่ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ                        
ถา้มีการกระท าฝ่าฝืนจะพิจารณามาตรการทางวนิยัตามระเบียบของบริษทั 

5. การใช้ขอ้มูลภายในร่วมกนัของพนกังานจะตอ้งอยู่ในกรอบหน้าท่ี และความรับผิดชอบเท่าท่ีพนักงาน               
พึงไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

6.  กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบให้ปฏิเสธการแสดงความเห็น
ต่างๆ ด้วยความสุภาพและแนะน าให้สอบถามจากหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายและรับผิดชอบในการ
เปิดเผยขอ้มูลนั้นโดยตรงเพื่อใหก้ารใหข้อ้มูลถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

7.  บุคลากรของบริษทัฯ ควรเก็บรักษาขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย 10 ปี ทั้งท่ีเก็บไวเ้ป็นเอกสารและท่ีเก็บไวเ้ป็นขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ เผื่อมีการเรียกใช้ เอกสารบางประเภทตอ้งมีการรักษาไวต้ามท่ีกฎหมายก าหนดบุคลากร             
ของบริษทัฯ ควรท าการศึกษาเป็นกรณีไปเม่ือครบก าหนดใหน้ าเอกสารไปท าลาย 

 

6. หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์มีนโยบายในการหลีกเล่ียงการคาดการณ์ในอนาคต หรือให้ความคิดเห็นใดๆ 
เก่ียวกบัข้อมูลท่ีมีระยะเวลาล่วงหน้าต ่ากว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลกัทรัพย ์                 
แห่งประเทศไทยและหลกัสากล ทั้งน้ีนกัลงทุนยงัคงสามารถพบปะพูดคุยกบัเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์                    
เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว 

7. ส านกังานเลขานุการบริษทั แจง้ช่วงเวลางดติดต่อกบันกัลงทุนเป็นเวลา 30 วนัล่วงหน้าก่อนวนัเปิดเผย           
งบการเงินต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนนั้น บริษัทฯ จะงดการตอบค าถาม              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งน้ียกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการตอบค าถามต่อขอ้เท็จจริง
หรือช้ีแจงขอ้มูลท่ีได้มีการปิดเผยแลว้ หรือช้ีแจงข่าวสารใดๆ ท่ีมีผบกระทบต่อราคาหุ้น หรือสอบถาม
มุมมองต่อธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น โดยบริษทัฯ จะพยายามหลีกเล่ียงการนดัประชุมนักวิเคราะห์หรือ                 
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ผูล้งทุนในช่วงเวลาดงักล่าว หรือหากมีความจ าเป็นนดัประชุมในช่วงเวลาดงักล่าวแลว้ จะมีการกล่าวถึง
การด าเนินธุรกิจในระยาวเท่านั้น 

 

7.2 การซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์ 
 

แนวปฏิบัติ 
 

(1) การป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
 

บุคคลซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายในตอ้งปฏิบติัตาม  พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการกระท า                    
อนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 240 มาตรา 241 และมาตรา 242              
แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี  

1. มาตรา 240 หา้มบุคคลใดบอกกล่าว เผยแพร่ หรือใหค้  ารับรองขอ้ความอนัเป็นเท็จหรือขอ้ความ          

อนัอาจก่อให้เกิดความส าคญัผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน                   

ราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับบริษัทฯ โดยประการท่ีน่าจะท าให ้                       

มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์หรือต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

2. มาตรา 241 ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการด า เนินงาน                  

ราคาซ้ือขายหลกัทรัพย์ หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ โดยน าข้อมูลท่ีรู้ว่าเป็นเท็จหรือ                   

ไม่ครบถว้นอนัอาจก่อใหเ้กิดความส าคญัผดิในสาระส าคญั มาใชใ้นการวเิคราะห์หรือคาดการณ์ 

หรือละเลย ท่ีจะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลดังก ล่าว  หรือโดยบิดเ บือนข้อมูล                           

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์ และไดเ้ปิดเผยหรือให้ความเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์หรือ

คาดการณ์นั้นต่อประชาชน โดยประการท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์หรือต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

3. มาตรา 242 ห้ามมิให้บุคคลใดซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ กระท าการ

ดงัต่อไปน้ี  

(1) ซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์หรือเขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์               
ไม่วา่เพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน เวน้แต่ 

 (ก) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย ค าสั่งศาล หรือค าสั่งของหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  
 (ข) เป็นการปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีท าข้ึนก่อนท่ีตนจะรู้หรือ

ครอบครองขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวกบับริษทัฯ 
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 (ค) เป็นการกระท าโดยตนมิไดเ้ป็นผูรู้้เห็นหรือตดัสินใจ แต่ไดม้อบหมายให้ผูไ้ดรั้บอนุญาต
หรือจดทะเบียนตามกฎหมายให้จดัการเงินทุนหรือการลงทุน ตดัสินใจในการซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพย ์หรือเขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยน์ั้น 
หรือ  

 (ง)  เป็นการกระท าในลักษณะท่ีมิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอ่ืนหรือในลกัษณะตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2)  เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่ดว้ยวิธีใด โดยรู้
หรือควรรู้วา่ผูรั้บขอ้มูลอาจน าขอ้มูลนั้นไปใชป้ระโยชน์ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์หรือ                      
เขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคล
อ่ืน เวน้แต่เป็นการกระท าในลกัษณะท่ีมิได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอ่ืนหรือในลกัษณะ
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
 (2) ช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพย์ (Blackout Period) 

 1. หา้มบุคคลซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายใน ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน 
ก่อนท่ีเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษทัฯ  

 2. บุคคลซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายใน ควรละเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อยา่งนอ้ย                       
24 ชั่วโมง แต่หากข้อมูลมีความซับซ้อนมากควรรอถึง 48 ชั่วโมง ภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่                     
ต่อประชาชนแลว้ 

3. ในสถานการณ์พิเศษบุคคลท่ีบริษทัฯ ก าหนดอาจขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในระหวา่งช่วงเวลา 
ห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด ้หากตกอยูใ่นสถานการณ์ เช่น มีความยากล าบากทางการเงินอยา่งรุนแรง หรือตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ  ทางกฎหมาย หรือตกอยูภ่ายใตค้  าสั่งศาล โดยตอ้งจดัท าบนัทึกระบุเหตุผลเสนอ 
ขออนุมติัต่อ 

(ก)  ประธานกรรมการ (กรณีผูข้ายเป็นกรรมการหรือเลขานุการบริษทั) 
(ข)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณีผูข้ายเป็นประธานกรรมการ) 
(ค) ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม (กรณีผูข้ายเป็นผูบ้ริหารระดบัจดัการ พนกังานหรือลูกจา้ง) 

   
              ทั้งน้ีใหจ้ดัส่งส าเนาบนัทึกดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบริษทัดว้ย 

 

4. เลขานุการบริษทั จะประกาศช่วงเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หท้ราบเป็นการล่วงหนา้ 
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(3) การรายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ 
 

1. มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดให้กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งบริหารตามท่ี

ส านกังานประกาศก าหนด และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือ    

และเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กิน

ดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านกังาน ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ี

ส านกังานประกาศก าหนด 

2. ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 38/2561 โดยสรุป

เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้ริหารส่ีรายแรกของบริษทัฯ และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร               

ในสายงานบญัชีหรือการเงิน มีหน้าท่ีรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ์                     

ของตนเอง และให้มีหน้า ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบุคคลท่ีมี

ความสัมพนัธ์ กบัตนเองดงัต่อไปน้ี ต่อส านกังาน ก.ล.ต.  

(1) คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา  

(2) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

(3) นิติบุคคลซ่ึงตนเอง บุคคลตาม (1) และตาม (2) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 30 ของ

จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว และการถือหุ้นรวมกนัดงักล่าวเป็น

สัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลนั้น  

3. การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยใ์ห้ส่งรายงานแบบ 59 ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่

วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยส่งรายงานรูปแบบ online บน

เวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีไดมี้การลงทะเบียนเป็นผูมี้หนา้ท่ีรายงาน  

https://market.sec.or.th/ExamSso/login/COMPANYPORTAL-R59   
4. การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยเ์น่ืองจากกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรายงานการ

เปล่ียนแปลง   

  (1)  การไดห้ลกัทรัพยต์ามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู ่
  (2)  การไดห้ลกัทรัพยจ์ากการจ่ายหุน้ปันผลของบริษทัฯ 
  (3)  การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
  (4)  การไดห้ลกัทรัพยม์าโดยทางมรดก 

(5)  การไดห้ลกัทรัพยจ์ากการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่เน่ืองจากการเป็นกรรมการหรือ
พนกังานของ บริษทั (Employee Stock Option Plan)  

https://market.sec.or.th/ExamSso/login/COMPANYPORTAL-R59
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(6) การไดหุ้น้จากการเขา้ร่วมโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint 
Investment Program)  

(7) การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยอ์นัเน่ืองมาจากธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลกัทรัพย์                     
ท่ีกระท ากบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพย ์หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(8) การวางหลกัประกันหรือรับหลักประกนัโดยการโอนกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย์ท่ีเป็น
หลกัประกนัใหแ้ก่ผูรั้บหลกัประกนั 

 
มาตรการบทลงโทษ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ของบริษทัและบริษทัย่อย คนใดท่ีไม่ปฏิบติัจรรยาบรรณว่าด้วย            
การรักษาความลบัและการใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัดงักล่าว โดยพิจารณาลงโทษ
ทางวินัย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ                   
การภาคทณัฑ์ ตลอดจนอาจถูกพิจารณาลงโทษถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญา
และทางแพง่ตามพระราชบญัติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ดงัน้ี 

 

(1) มาตรา 296 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดหากบุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา 240 มาตรา 241 มาตรา 242 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
และอาจจะต้องชดใช้เงินในจ านวนท่ีเท่ากับผลประโยชน์ท่ีได้รับหรือพึงได้รับจากการกระท า
ความผดิ 
ในกรณีท่ีผูฝ่้าฝืน มาตรา 240 หรือมาตรา 241 เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ 

ในการด าเนินงานของบริษทัฯ  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 ลา้นบาท หรือ   
ทั้งจ  าทั้งปรับ และอาจจะตอ้งชดใชเ้งินในจ านวนท่ีเท่ากบัผลประโยชน์ ท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการ
กระท าความผดิ 

(2) มาตรา 275 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดผูท่ี้มีหน้าท่ีจดัท าและเปิดเผยรายงานตามมาตรา 59             

ผูใ้ดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑห์รือวธีิการท่ีก าหนด 

ตามมาตรา 59 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ 10,000 บาท 

ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
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8) จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใด 
การให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดสามารถกระท าได้ในวิสัยท่ีสมควร              

โดยใหอ้ยูใ่นมูลค่าท่ีเหมาะสม และไม่ควรเรียกร้อง ให้ หรือรับ หรือสัญญาวา่จะให้ หรือจะรับของขวญั หรือ
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนไม่วา่กรณีใดๆท่ีอาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูรั้บ ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการให ้หรือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 
 
แนวปฏิบัติ 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ 

ของขวญัหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือส่ิงของท่ีไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกินปกติวิสัยจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการของบริษทั 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์
อ่ืนใดจากบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ย ไม่วา่จะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น             
ท่ีส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั/ละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางมิชอบ หรือกระท าผดิกฎหมาย 

3. กรณีท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั ใหส่ิ้งของหรือผลประโยชน์แก่ผูบ้ริหาร
หรือพนกังานเพื่อเป็นสินน ้ าใจ ผูบ้ริหารหรือพนกังานตอ้งใช้ดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสมสมควร
หรือ/และถูกตอ้งดว้ยโดยค านึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผูบ้ริหารหรือพนกังานไม่รับแลว้จะเป็น
การเสียน ้าใจ และกระทบต่อความสัมพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจก็ใหรั้บไดต้ามความเหมาะสมของธุรกิจ 

4. การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรจะเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา อาจเป็น
การรับจากผูเ้ก่ียวขอ้ง คนรู้จกั การรับควรรับในลกัษณะท่ีเป็นการทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร  
ไม่เป็นการรับทรัพยสิ์นอยา่งผดิกฎหมาย และของขวญัหรือทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผดิกฎหมาย 

5. หา้มบุคลากรของบริษทัฯ และบริษทัในเครือตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวญั ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัไม่ว่า
กรณีใด อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็น
ผลประโยชน์ขดักนัได ้

6. บุคลากรของบริษทัฯ และบริษทัในเครือตอ้งไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกนัแก่บุคลากรของบริษทัเองหรือบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หน้าท่ีของรัฐ การให้
ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งให้แน่ใจ
วา่การใหน้ั้นไม่ขดัต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน 

7. ไม่พึงกระท าการใหแ้ละรับของขวญัซ่ึงมีมูลค่าเกินกวา่ปกติท่ีวิญญูชนพึงให้กนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่วา่โอกาสใดๆ ก็ตาม 
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8. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือตลอดจนบุคคลในครอบครัวตอ้งหลีกเล่ียง
การใหห้รือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่คา้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัยกเวน้แต่เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

9. การด าเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตอ้งด าเนินไปอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศ
ท่ีบริษทัฯ ติดต่อธุรกิจดว้ย 

10. หน่วยงานท่ีติดต่อกับคู่ค้า ลูกค้า ผูร่้วมทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทั ต้องแจ้งให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวทราบถึงจรรยาบรรณน้ีดว้ยอยา่งสม ่าเสมอ 

11. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ จงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบติัตามแนว
ปฏิบติัน้ีให้ถือว่าผูน้ั้นประพฤติปฏิบติัตนไม่เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีบริษทัฯ ก าหนด และอาจถูก
สอบสวน หรือลงโทษตามนโยบาย และระเบียบวธีิการปฏิบติัดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทั 

12. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน สามารถใหห้รือรับของขวญั พนัธมิตรทางธุรกิจไดด้งัต่อไปน้ี 
12.1. ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวญั หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด              

ให้ส่งคืนแก่ผูใ้ห้โดยทนัที ถา้ไม่สามารถส่งคืนไดใ้ห้ส่งมอบแก่ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อส่งต่อให้ฝ่าย
บริหารและบริการทัว่ไปเป็นผูจ้ดัเก็บ และใหร้ายงานต่อกรรมการบริหารพิจารณาน าไปจดัสรรให้
เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯโดยส่วนรวม 

   12.2. ของขวญัท่ีบุคคลอ่ืนมอบให้แก่บริษทัฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีส าคญัๆของบริษทั 
เช่น  เม่ือมีการลงนามสัญญาร่วมทุนต่างๆของบริษทัฯเม่ือมีการรับรางวลัต่างๆ หรือของท่ีระลึก
จากการร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นตน้ อนุญาตใหบุ้คลากรของบริษทัรับแทนบริษทั และ
ส่งมอบใหฝ่้ายบริหารและบริการทัว่ไปเป็นผูจ้ดัเก็บและใหร้ายงานต่อกรรมการบริหาร 

   12.3. บุคลากรของบริษทั และบริษทัในเครือ ไม่ควรมอบของขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชาแมผู้บ้งัคบับญัชาจะ
ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้ญาติของตนรับของขวญัจากบุคลากรท่ีเป็นผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามิได ้
เวน้แต่กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหข้องขวญัแก่กนั  

   12.4. กรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าจะเป็นการรับทั้ งจากในประเทศหรือจาก
ต่างประเทศไม่วา่จะระบุเป็นของส่วนตวัหรือไม่ แต่จ าเป็นตอ้งรับไวเ้พื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือ
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล ผูรั้บจะตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็วและส่งมอบ
ใหฝ่้ายบริหารและบริการทัว่ไป เป็นผูจ้ดัเก็บและใหร้ายงานต่อกรรมการบริหาร 
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9) จรรยาบรรณว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมอืง 
บริษทัฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองโดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่

พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงรวมถึงการใชท้รัพยากรของบริษทัฯในกิจกรรมท่ีจะท าให้บริษทัฯ 
สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรม
ดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิ้ทธิทางการเมืองของบุคลากรทุกคน
ในฐานะพลเมืองท่ีดีตามกฎหมาย และภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย 
 

แนวปฏิบัติ 
1.  บริษทัฯ ให้การสนบัสนุนงานทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และห้ามไม่ให้พนกังาน

ทุกคนแอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง           
ของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนกัการเมืองคนใดคนหน่ึงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

2. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย                                  
โดยไม่ใชต้  าแหน่งในบริษทัฯ ช่ือ หรือตราบริษทัฯชกัจูงผูอ่ื้นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนบัสนุนแก่
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ และห้ามไม่ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการใดท่ีอาจก่อให้เกิด              
ความเขา้ใจวา่บริษทัฯ มีส่วนร่วมหรือใหก้ารสนบัสนุนแก่พรรคการเมืองใด พรรคคการเมืองหน่ึง  

3.  ห้ามผูบ้งัคบับญัชา พนักงานในทุกระดบัชั้น สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวีธีใดๆ ท่ีท าให้พนกังาน และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท 

4.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน พึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองในสถานท่ีท างาน 
หรือในเวลางานอนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในความคิด 

 

10) จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพือ่การกศุล และการให้เงินสนับสนุน 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีชดัเจนในการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนบัสนุน ตอ้งด าเนินการในนาม

บริษทัฯ ดว้ยความโปร่งใส ตามระเบียบของบริษทัฯ และถูกตอ้งตามกฎหมาย เพื่อมัน่ใจวา่เงินบริจาค หรือ 
เงินสนบัสนุนจะถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของสาธารณะ หรือตรงตามวตัถุประสงคข์องการบริจาค ไม่ไดถู้ก
น าไปเพื่อใชใ้นการอนัไม่สุจริตใดๆ 

 

แนวปฏิบัติ 
1. การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใดๆท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต้องเป็นองค์กร                     

ท่ีเช่ือถือได ้และจะตอ้งด าเนินการในนามบริษทัด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั                   
ท่ีก าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมายตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าเงินบริจาค               
ไดถู้กใชเ้พื่อประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวตัถุประสงคข์องการบริจาคอยา่งแทจ้ริง 
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2. การใหเ้งินสนบัสนุนแก่องคก์รหรือกิจกรรมใดๆตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมธุรกิจ และ/หรือ ภาพลกัษณ์
ท่ีดีของบริษทัฯ และตอ้งมีการระบุช่ือ และ/หรือ ตราสัญลกัษณ์ของกลุ่มบริษทัอย่างชัดเจนด าเนินการ          
ดว้ยความโปร่งใสผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทัฯท่ีก าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

3. บริษทัฯก าหนดให้มีอ านาจด าเนินการในเร่ืองการบริจาคและการให้เงินสนบัสนุนท่ีก าหนดจ านวนและ
ล าดบัชั้นในการพิจารณาอนุมติัไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการเก็บหลกัฐานการอนุมติั และบนัทึกบญัชีโดยฝ่าย
บญัชีและการเงิน รวมถึงการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบระบบงานภายในและผูส้อบบญัชีอิสระ
ภายนอก เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การบริจาคและใหเ้งินสนบัสนุนเป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส 

 

11) จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่ามากท่ีสุดอยา่งหน่ึงของบริษทัฯ และส าคญัต่อการรักษา

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในเชิงธุรกิจทั้งเอกลกัษณ์ตราสินคา้ ประกอบดว้ยช่ือของบริษทัฯ โลโก ้ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัรเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายการบริการ ความลบัทางการคา้ขั้นตอนท างาน นวตักรรม เน้ือหา และ
สิทธิโดยชอบธรรมต่างๆ เป็นเร่ืองส าคญัอยา่งมากท่ีบริษทัฯ จะตอ้งปกป้องทรัพยสิ์นเหล่าน้ีและให้เกียรติต่อ
ทรัพยสิ์นเช่นน้ีของบุคคลอ่ืนดว้ย โดยบริษทัฯมีนโยบายในการปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดหรือน าสิทธิของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชใ้นทางท่ีผิด และด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัในทุกประเทศ             
ท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุน 
แนวปฏิบัติ 
1. บริษทัฯต้องด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบงัคบัในทุกประเทศท่ีบริษทัฯเข้าไปลงทุน 

รวมถึงขอ้ผกูพนัตามสัญญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีถูกตอ้ง สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบั
ทางการคา้ และขอ้มูลกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ  

2. บริษทัฯจะไม่ละเมิดหรือน าสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีถูกตอ้งไปใชใ้นทางท่ีผดิ 
3. บุคลากรของบริษทัฯท่ีมีหนา้ท่ีรักษาความลบัทางการคา้ สูตรลบัทางการคา้ กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ 

หรือวิธีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นความลบัจะตอ้งรักษาความลบันั้นๆให้ปลอดภยัท่ีสุด และป้องกนัมิให้
ขอ้มูลเหล่านั้นร่ัวไหล 

4. บุคลากรของบริษทัฯตอ้งเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไม่น าผลงานของผูอ่ื้นแมเ้พียงบางส่วน
ไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของงานเสียก่อน 
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12) จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

บริษัทฯ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ                  
ทั้งในส่วนของการบริหารจดัการ การจดัเก็บขอ้มูล และการประมวลผลระบบงานส าคญัต่างๆ ซ่ึงสามารถท า
ใหก้ารด าเนินงานดา้นการส่ือสารภายในของบริษทัฯ เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เป็น
การเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อให้การใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดและมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของระบบการจดัการ
สารสนเทศท่ีชดัเจนถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 

แนวปฏิบัติ 
1. พนักงานทุกระดบัของบริษทัฯตอ้งใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอีเมล์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ค านึงถึงการ

รักษาความปลอดภยั การไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น ไม่ประสงคร้์าย หรือท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง รักษาช่ือเสียงของ
บริษทั 

2. พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เช่ือมต่อไดอ้ยา่งปลอดภยัโดยการปกป้อง
การเขา้ถึงขอ้มูลและซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ การควบคุมบริหารสิทธิการใชง้านเท่าท่ีจ  าเป็นในการท างาน 
และการปฏิบติัตามกฎหมายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่งเคร่งครัด  

3. พนักงานทุกระดับของบริษทัฯต้องใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อเพื่อการด าเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่น าไปใช้งานเร่ืองส่วนตวัท่ีจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน หรือการด าเนินธุรกิจ 

4. พนักงานทุกระดับของบริษทัฯต้องได้รับการสอบทานขั้นตอนการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดา้นกฎหมาย และหากพบวา่พนกังานมีการละเมิดหรือกระท าการท่ีผิดต่อ
จรรยาบรรณ และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นจริงจะพิจารณาลงโทษทางวินยัและกฎหมายตามความ
เหมาะสม 

 

13) จรรยาบรรณว่าด้วยนักลงทุนสัมพนัธ์ 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นตวัแทนในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายบุคคล

บริษทัหลกัทรัพย ์ผูส่ื้อข่าว และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจในหลกัทรัพยข์องบริษทั ผ่านช่องทางและวิธีการ          
ท่ีหลากหลายซ่ึงการใหข้อ้มูลหรือการเปิดเผยขอ้มูลจะตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอ ครบถว้น ถูกตอ้งทนัสถานการณ์ 
เป็นขอ้เท็จจริงทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยการเปิดเผยขอ้มูลตอ้งด าเนินการอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้ นนักลงทุนสัมพันธ์จึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึด
จรรยาบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
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1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม และมีความรับผดิชอบ 
2) เปิดเผยขอ้มูล ข่าวสารท่ีจ าเป็นอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัเวลา และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
3) เปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มูลได ้
4) ห้ามน าเสนอขอ้มูลท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั หรืออาจจะกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน 

หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย ์        
แห่งประเทศไทย 

5) หา้มเปิดเผยขอ้มูลท่ียงัไม่มีผลสรุป หรืออยูร่ะหวา่งการเจรจา ซ่ึงมีความไม่แน่นอน หรือการคาดคะเน
เกินจริง 

6) ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นท่ีตั้ง 
7) สร้างความเช่ือมัน่ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ และทศันคติท่ีดีของบริษทัฯ ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์               

อนัดีแก่ทุกฝ่าย 
8) รักษาความลบัของบริษทัและหลีกเล่ียงการกระท าการหรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองโดยอาศยัขอ้มูลภายในบริษทั 
9) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี มีความเป็นมืออาชีพ และศึกษาหาความรู้เพื่อพฒันา

ประสิทธิภาพในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
10) ปฏิบติัตามแนวทางการไม่รับนดันกัลงทุนหรือนกัวิเคราะห์ในช่วงใกลป้ระกาศงบการเงินแนวปฏิบติั

ในการซ้ือขายหุน้ท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้
11) ไม่ซ้ือ/ขายหุน้ของบริษทัในช่วงก่อนและหลงัวนัประกาศผลประกอบการ 
12) ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้ก าหนด ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหน่วยงานก ากบัดูแล 
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4 
นโยบายที่ส าคญั และระเบียบปฏิบัติ 
อืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกบัหลกัการก ากบั    

ดูแลกจิการที่ด ี
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นโยบายที่ส าคญั และระเบียบปฏิบัติอืน่ๆ ที่เกีย่วข้องกบัหลกัการ            
ก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

1) นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมยึดมัน่ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลและจรรยาบรรณ โดยจะปฏิบติัตาม
กฎหมายและหลกัสากลอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสนบัสนุนและปฏิบติั ตามหลกัปฏิญญาสากลวา่
ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)  และหลกัการช้ีแนะเร่ืองสิทธิมนุษยชน
ส าหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGPs) และปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
(The International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Right at Works: ILO) 

 เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษทัฯ จึงได้
ก าหนดแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

1. ปฏิบติัต่อพนกังานและคู่คา้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตามหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด รวมถึง

การเคารพเสรีภาพ จะไม่ให้มีการเลือกปฎิบติัดว้ยเหตุแห่งเช้ือชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ 

ความพิการ สถานะทางสังคมและทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม สถานภาพเก่ียวกับการสมรส 

ตลอดจนคุณลกัษณะอ่ืนๆ  

2. มุ่งมัน่และรักษาไวซ่ึ้งสภาพการท างานท่ีเป็นธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ               

และดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใชแ้รงงานเด็ก ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั 

3. จดัให้มีการจ้างพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัต่อพนักงาน โดยพนักงานทุกคน              

ไดรั้บโอกาสในการเติบโตในอาชีพการงาน และไดรั้บสวสัดิการต่างๆ จากบริษทัฯ อย่าง เท่า

เทียมกนั 

4. จดัฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้กับผูบ้ริหารและพนักงาน เพื่อให้เข้าใจในสิทธิ เสรีภาพ                  

ขั้นพื้นฐานท่ีมนุษย์ทุกคนพึงได้รับ ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงอันจะน าไปสู่การละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ 
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5. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะแนวทาง ความเห็น หรือร้องทุกข์ต่อบริษัท                   

ไดต้ามช่องทางท่ีไดจ้ดัไว ้และปกป้องพนกังานท่ีมีการรายงานอยา่งสุจริตเก่ียวกบัการกระท าท่ี

ไม่ถูกตอ้งท่ีเกิดข้ึน 

6. ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมผูค้า้วตัถุดิบต่างๆ ท่ีเขา้ข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน จากกระบวนการ

ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบของบริษทั  
 

2) นโยบายการปฏบิัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

 บริษทัฯ มีความตระหนกัวา่พนกังานทุกคนคือทรัพยการอนัมีค่า เขาทุกคนสมควรไดรั้บการปฏิบติั
อยา่งเป็นธรรม เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดย บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) เกิดจากแรงงาน
ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายไดรั้บการเคารพสิทธิมนุษยชน พนักงานตอ้งมีสภาพร่างกายและจิตใจท่ีพร้อมและ
ท างานอยา่งมีความสุข อนัส่งผลใหท้ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
        
แนวทางการบริหารจัดการ 

บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการจดัการดา้นแรงงานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานสากลและหลกัสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. แรงงานเด็ก  บริษทัจะไม่จา้งหรือสนบัสนุนให้มีการจา้งแรงงานเด็ก หรือจา้งแรงงานเด็กอายุต  ่า
กวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 

2. แรงงานหญิง บริษทัให้ความเสมอภาคทางเพศ ไม่ปิดกั้นโอกาสและความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
นอกจากน้ี จดัให้มีมาตรการควบคุมมิให้เกิดการคุกคาม ล่วงละเมิด และสนบัสนุนการดูแลและ
สภาพแวดลอ้มการท างานของพนกังานหญิงท่ีตั้งครรภใ์หมี้ความปลอดภยั 

3. การบังคับใช้แรงงาน บริษทัจะไม่กระท าหรือสนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน 
4. สุขภาพและความปลอดภัย บริษทัจะจดัสถานท่ีท างานและสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั 

และถูกสุขอนามยัแก่ลูกจา้ง 
5. เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง บริษทัฯจะเคารพสิทธิของลูกจา้งในการ

รวมตวัจดัตั้งสมาคมหรือเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มแรงงานตอ้งเคารพสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองของ
ผูแ้ทนลูกจา้ง 
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6. การเลือกปฏิบัติ บริษัทฯจะไม่กระท าหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆ              
ในการวา่จา้ง การจ่ายค่าตอบแทน การให้ท างานล่วงเวลา การให้เขา้รับการฝึกอบรม การเล่ือน
ต าแหน่ง การเลิกจา้ง หรือการเกษียณอายุ  เพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางดา้นเผ่าพนัธ์ุ เช้ือ
ชาติ  สัญชาติ วรรณะ  ชาติก าเนิด ศาสนา  ความพิการ เพศ ความเบ่ียงเบนทางเพศ  การเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน การสังกัดทางการเมืองสถานภาพสมรส สถานภาพการตั้งครรภ ์
รูปลกัษณ์ทางกายภาพ สถานะการรับเช้ือ HIV อาย ุหรือคุณลกัษณะพื้นฐานอ่ืนๆ 

7. มาตรการทางวินัย บริษทัฯจะไม่กระท าหรือสนับสนุนให้มีการใช้วิธีท  าโทษ โดยการท าร้าย
ร่างกายและการบงัคบัขู่เขญ็ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

8. ช่ัวโมงการท างานและการท างานล่วงเวลา   บริษทัฯจะก าหนดชั่วโมงการท างานให้เป็นไป                    
ตามกฎหมาย  และมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. ค่าตอบแทน บริษทัตอ้งจ่ายค่าจา้งแก่ลูกจา้งอยา่งนอ้ยเท่าอตัราค่าจา้งท่ีกฎหมายก าหนด  หรือตาม
มาตรฐานขั้นต ่าของอุตสาหกรรมนั้นๆ และสอดคลอ้งเป็นไปตามท่ีกฏหมายก าหนด 

 

3) นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามยั และความปลอดภัย  
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของคุณภาพผลิตภณัฑ์ การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สถานการณ์

สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามยั และความปลอดภยัให้เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจจึงไดจ้ดัตั้งระบบบริหารคุณภาพ
การจดัการพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัข้ึนโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานทุกคน
มีความมุ่งมัน่ยดึถือแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

 

1. ความปลอดภยัในการท างานถือเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบอนัดบัแรกท่ีพนกังานทุกคนตอ้งตระหนกั 
2. บริษทัฯจะเสริมสร้างให้พนกังานทุกระดบั มีความรู้ และมีจิตส านึกในการปฏิบติังานดว้ยความ

ปลอดภยั และมีอาชีวอนามยัท่ีดี 
3. บริษทัฯตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุอนัเกิดข้ึนจากการท างานท่ีมีต่อ

พนกังานหรือบุคคลอ่ืน 
4. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัจะตอ้งกระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผูน้ า อบรม ฝึกสอน จูงใจให้

พนกังานปฏิบติัดว้ยวธีิท่ีปลอดภยั 
5. พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สิน                     

ของบริษทัฯ เป็นส่ิงส าคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 
6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภยัอาชีวอนามยัของบริษทัฯ และ                  

มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงสภาพการท างานและวธีิการท างานใหป้ลอดภยัยิง่ข้ึน 
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7. บริษทัฯมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด                  
ตามขอ้บงัคบัและมาตรฐานความปลอดภยัในการปฏิบติังานของทางราชการ 

 

ผูบ้ริหารทุกระดบัในบริษทัฯจะรับผิดชอบและเป็นแบบอยา่งในการพฒันาและธ ารงไวซ่ึ้งระบบการ
จดัการคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มโดยสนบัสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อให้
พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบติั รวมถึงส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบผลการด าเนินการ
ดา้นการจดัการคุณภาพอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งทัว่ถึง 

 
4) นโยบายการปฏบิัติด้านการบริหารบุคลากร  
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากร ซ่ึงถือเป็นปัจจัยท่ีจะช้ีว ัดความส าเร็จในการ                    
ด าเนินธุรกิจจึงจดัให้มีการพฒันาความรู้ ความสามารถเพื่อให้เกิดทกัษะ ความช านาญในงานควบคู่กับ           
การสร้างแรงจูงใจ สภาพแวดลอ้มในการท างานและสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีให้กบัพนกังาน ซ่ึงจะเป็นปัจจยั                  
ท่ีจะเสริมสร้างศักยภาพในการท างานและคุณภาพชีวิตควบคู่กัน บริษัทฯได้วางรากฐานท่ีเอ้ือต่อการ
เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนในทิศทางของวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไวบ้นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของพนักงาน                 
โดยการปลูกฝังค่านิยมองค์กร หรือแก่นแท ้3 ประการไดแ้ก่ ผนึกก าลงั ร่วมมือสร้างสรรค ์(Teamwork)              
ใส่ใจทุกสายสัมพนัธ์ (Stakeholder Focus)  พฒันาอยา่งไม่หยุดย ั้ง (Continuous Improvement)  บริษทัฯ จึง
ก าหนดแนวทางปฏิบติัดา้นการบริหารงานบุคคลดงัน้ี 
 

1. บริหารบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายองคก์รของบริษทัฯ 
2. บริหารงานบุคคลโดยยึดหลกัมาตรฐานแรงงาน คุณค่าร่วมขององค์กร (Corporate Core Values)                 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ก าหนดให้มีกระบวนการสรรหาคดัเลือกให้เป็นไปอย่างมีระบบ และเอ้ืออ านวยให้ได้แต่คนดี                     

มีคุณภาพ 
4. ก าหนดให้มีการวางแผนอัตราก าลังคนเพื่อให้คนมีความสมดุลกับภารกิจของงาน กล่าวคือ                  

คนไม่ลน้งาน งานไม่ลน้คน ตลอดจนมีทรัพยากรบุคคลอยา่งเพียงพอกบัการด าเนินธุรกิจ 
5. ก าหนดใหมี้มาตรการในการรักษาพนกังานใหป้ฏิบติังานกบัองคก์รนานท่ีสุดเท่าท่ีจะนานได ้
6. ก าหนดให้มีสวสัดิการตามความเหมาะสม และเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

เพื่อเป็นส่ิงกระตุน้ใหพ้นกังานทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบติังานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 
7. ก าหนดให้มีระบบการประเมินประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรใน

องค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับอัตราค่าจ้างเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่งของพนักงาน               
อยา่งยติุธรรม 
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8. ก าหนดให้มีระบบโครงสร้างอตัราเงินเดือน การส ารวจอตัราค่าจา้งเงินเดือนเพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ก าหนดอตัราการจ่ายค่าตอบแทนในการท างานของบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบนัและอนาคต 

9. ก าหนดให้มีการฝึกอบรมและการพฒันาพนักงานทางด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และเรียนรู้งานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และ                    
มีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานและรับผดิชอบสูงข้ึนในอนาคต 

10. ก าหนดให้มีการท ากิจกรรมด้านแรงงานสัมพนัธ์เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทัฯ               
กบัพนกังาน และในหมู่ของพนกังานดว้ยกนัเอง 

11. ก าหนดให้มีการส่ือสารภายในองคก์รให้มีประสิทธิภาพทั้งระดบับนลงสู่ระดบัล่าง และระดบัล่าง
ข้ึนสู่ระดบับน 

12. ก าหนดให้มีการปฏิบติังานของพนักงานทุกระดบัเป็นไปอย่างปลอดภยั มีอาชีวอนามยัในการ
ท างานท่ีดี ลดความเส่ียงของการปฏิบัติงาน จัดมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน                  
การลดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนกังานใหน้อ้ยลง 

 

5) นโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวติในสถานประกอบการ 
บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ  ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถาน

ประกอบการไวด้งัต่อไปน้ี 
1. ปฏิบติัต่อพนกังานโดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นท่ีตั้ง 
2. จดัใหมี้สถานท่ีท างานท่ีมีระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีดี 
3. จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการไม่นอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดและเพียงพอต่อการยงัชีพ 
4. สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสถาบนัครอบครัว 
5. สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมดา้นการเงินของพนกังาน 
6. สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขภาพแขง็แรง 
7. สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจิตใจท่ีดี 
8. สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้ของพนกังาน 
9. สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามคัคีในหมู่คณะ 
10. สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนรอบดา้น 

 

6) นโยบายด้านคุณภาพ 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ผลิตเคร่ืองประดบั และอญัมณี ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงานท่ีมีความช านาญ 
ท่ีผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน มุ่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความใส่ใจท่ีจะพฒันา          
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
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1. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปรับปรุง และพฒันาการท างานอยา่งต่อเน่ือง และส่งมอบ
ทนัเวลา 

2. คุณภาพตรงตามมาตรฐานความตอ้งการของแต่ละลูกคา้ 
3. มีการฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
4. มุ่งมัน่พฒันาระบบจดัการและรักษาคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 

 

7) นโยบายด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

เพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัซ้ือ จดัจา้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สินคา้และบริการมีคุณภาพเป็นไป              
ตามขอ้ก าหนด ราคาเหมาะสม ยติุธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดโ้ดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 

แนวปฏิบัติ  
1.จดัหาสินคา้และบริการใหมี้ผลดีต่อกลุ่มบริษทัฯมากท่ีสุดโดยค านึงถึงความตอ้งการและความคุม้ค่า

ทั้งคุณภาพ ราคา จ านวน เวลาการให้บริการ ความรวดเร็ว การจดัหาตอ้งด าเนินการอยา่งโปร่งใสให้ขอ้มูลแก่ 
คู่ค้าอย่าง เท่า เทียม ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนด้วยวิ ธีการเปิดเผย  ไม่ มีอคติ ไม่ เ ลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า                            
สร้างการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจดัหา มีระบบและมีการควบคุมท่ีรัดกุมสอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจการคา้ 

2.หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการจดัหาควรมีการวางแผนจดัหาล่วงหน้าและระบบการบริหารการ
จดัหาท่ีดีเพื่อหลีกเล่ียงการจดัหาอยา่งเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

3.ไม่เอาเปรียบคู่คา้โดยจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์และความเสียหายท่ีอาจะเกิดข้ึนต่อช่ือเสียงและ
ภาพพจน์ของกลุ่มบริษทัฯในสายตาของบุคคลภายนอก การเจรจาต่อรองตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความสัมพนัธ์
เชิงธุรกิจและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได ้

4.รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องรับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด ทั้งโดยตรงและโดยออ้มจากคู่คา้ควรรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะใดๆท่ีคู่คา้ร้องเรียน 
หรือแนะน าเพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 

5.การเชิญคู่คา้เพื่อเสนอราคาจะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น แก่คู่คา้ทุกรายด้วยวิธีการ                
ท่ีเปิดเผย ให้โอกาสแก่คู่คา้อย่างเท่าเทียมกนั เพื่อให้เกิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม และตอ้งรักษาขอ้มูลต่างๆ                   
ท่ีไดรั้บจากผูเ้สนอราคาหรือผูเ้ขา้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลบัไม่เปิดเผยใหร้ายอ่ืนทราบ รวมทั้ง
ต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเจรจาต่อรอง การร่าง/จัดท าสัญญาและการปฏิบติัตามสัญญาไวเ้ป็น
หลกัฐานตามท่ีระยะเวลาก าหนด 
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6.สนับสนุนให้มีการจดัหาสินค้าและบริการจากผูป้ระกอบการท่ีปฏิบติัตามกฎหมายเคารพต่อ                  
หลกัสิทธิมนุษยชน ไม่เขา้ข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงานท่ีขดัต่อกฎหมาย ค านึงถึงนโยบายด้าน
คุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการตอ้งจดัการให้
พนักงานของตนท างานในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั และตอ้งเคารพในสิทธิพื้นฐานทางสังคมของบุคคล 
ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ปราศจากการให้สินบน
แก่ภาคเอกชน หรือภาครัฐในทุกรูปแบบ 

7. ผูบ้ริหารตามอ านาจการจดัหาจะตอ้งควบคุม ดูแล และตรวจสอบให้พนกังานผูด้  าเนินการจดัหา           
มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้ง และจรรยาบรรณของหน่วยงาน                  
อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบติัผิดจรรยาบรรณตอ้งด าเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย                
ตามขั้นตอน นอกจากน้ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการให้ค  าปรึกษา แนะน า และรับฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน
ดว้ย 

ทั้งน้ีการคดัเลือกผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 300,000 บาทข้ึนไปให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์             
ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

 
 

8) นโยบายด้านการควบคุมภายใน 
บริษทัฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานท างานอยา่งมีระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นไปตาม

วตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทัฯ มีการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ
งบประมาณและศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน (Feasibility study) ก่อนตดัสินใจลงทุน และ                    
มีระบบการควบคุมภายใน โดยเจา้ของหน่วยงานจะตอ้งมีระบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐานท่ีดีและมีการ
ควบคุมภายใน เพื่อป้องกนัเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะสร้างความเสียหายให้กบับริษทัฯได้และ
พฒันาให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบติังานตามระเบียบ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และพร้อมท่ีจะให้บริษทัฯประเมินและตรวจสอบการท างานได้ตลอดเวลา โดยบริษทัฯมีแนวทางในการ
ปฏิบติัดงัน้ี 

  

1. ก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารทุกระดบัชั้นท่ีจะตอ้งดูแล และตรวจสอบ
ระบบการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบการ
ปฏิบติังานโดยมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมสามารถตรวจสอบได้ และทุกหน่วยงานจะตอ้ง
จดัท าคู่มือก าหนดระเบียบการปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจนเป็นบรรทดัฐาน
ส าหรับการด าเนินกิจการในส่วนงานท่ีอยูใ่นความดูแลของตน โดยถือปฏิบติัตามนโยบายคุณภาพ
ของบริษทัฯ 
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2. แนวทางการควบคุมภายในท่ีมีการประเมิน และบริหารควบคุมความเส่ียงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้
แต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเส่ียงในงานท่ีตนเองรับผดิชอบ และหาทางควบคุมดว้ยการลด
ผลกระทบ หรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงดังกล่าวโดยบริษัทฯต้องการให้พนักงาน                     
ทุกระดบัชั้นมีส่วนร่วมในการประเมิน และควบคุมความเส่ียงโดยทัว่กนัเพื่อช่วยกนัป้องกนัความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

3. แผนกตรวจสอบระบบงานภายในจะเป็นผูส้นับสนุนผูบ้ริหารทุกหน่วยงานในการจัดให้มี                
การควบคุมภายในในทุกหน่วยงาน และด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆตามความเหมาะสม
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบติั              
ตามขั้ นตอนท่ีก าหนดอย่าง ต่อเ น่ืองสม ่ า เสมอ ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับปรุงระบบงาน                             
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

บริษทัฯ มีส านกังานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบภายในเพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกั
และธุรกรรมทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ              
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เพื่อให้ส านกังานตรวจสอบ
ภายในมีความอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี บริษทัฯ จึงก าหนดให้ส านกังาน
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯโดยการสอบทานควรครอบคลุมในทุกเร่ือง ซ่ึงรวมไป
ถึงการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลการปฏิบติั (Compliance Control) การจดัการ            
ความเส่ียงและการให้ความส าคญัต่อรายการท่ีผิดปกติทั้งหลายและรายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่ไดก้ระท าการ
ดงักล่าวแลว้ 

 

9) นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 
1. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงโดยคณะกรรมการบริษัท            

ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีก าหนดขอบเขตและนโยบาย        
ในการบริหารความเส่ียงรวมทั้งมีการจดัประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

2. มีการจัดท าการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนแนวโน้มท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ             
ทั้งภายใน และภายนอก 

3. มี ก า ร จัด ท า ร า ย ง านป ระ เ มิ น ผล ค ว า ม เ ส่ี ย ง ข อ ง ทั้ ง บ ริ ษัท ฯ  (Risk Management Report)                      
เสนอคณะกรรมการบริษทัทุก 6 เดือน และใหเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปี 
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10) นโยบายด้านบัญชีและการเงิน 
           บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อรายงานทางบญัชีและการเงิน ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้งสมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
ทนัเวลาสมเหตุผลและเช่ือถือได้เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหารผูถื้อหุ้นหน่วยงานของรัฐ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ           
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ     
ระบบบัญชีการเงิน และการควบคุมภายในรวมถึงข้อก าหนดทางการบญัชีและการเงินของบริษัทฯ              
และหลกัการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปอยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 
1.  ความถูกต้องของการบันทกึรายการ 

การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอยา่งของบริษทัจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได้
โดยไม่มีข้อจ ากัดหรือยกเวน้บันทึกรายการตามความเป็นจริงเป็นท่ียอมรับเป็นไปตามระเบียบ              
และขอ้ก าหนดต่างๆ ของบริษทัฯ เอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจจะตอ้งครบถว้น 
และผ่านการตรวจสอบท่ีเหมาะสม โดยปฎิบัติตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน                 
การบญัชีไทย  

 

2.  รายงานทางการบัญชีและการเงิน 
รายงานทางการบญัชีและการเงินทุกประเภทของบริษทัจะตอ้งมีความถูกตอ้งชดัเจน มีขอ้มูลท่ีเป็น

สาระส าคญัเพียงพอรวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไป และเป็นไปตามระเบียบการเงินและการบญัชีของบริษทั  พนักงานทุกคนควร
ตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการบัญชีและการเงินเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอน
ต่างๆ 

 

3.  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบติัตามระเบียบ  และข้อก าหนดตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย                   

ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศเพื่อให้การจดัท าบญัชีและบนัทึกทางการเงินของบริษทั 
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ เช่นเดียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผิดชอบอ่ืนๆ ของตนโดยตอ้ง
ยดึหลกัความซ่ือสัตย ์ปราศจากอคติ และมีความซ่ือตรงในการด าเนินการท่ีเก่ียวกบับญัชีและการเงิน 

 

11) นโยบายการบริหารและวางแผนภาษ ี
เน่ืองจากในปัจจุบนัได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐบาลโดยการให้สิทธิประโยชน์ใน               

ดา้นการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและยกเวน้ค่าภาษีอากรส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
ตลอดจนมีมาตราการภาษีต่างๆ ออกมาช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและยอ่ม (SMEs) ซ่ึงรวมถึงผูป้ระกอบการ
ดา้นธุรกิจอญัมณีดว้ย ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการตั้งคณะกรรมการท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญและเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองดงักล่าวขา้งตน้มารับผิดชอบ และพิจารณาตดัสินในการก าหนดนโยบายและวางแผนทางดา้นภาษีต่างๆ 
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เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ดา้นการประหยดัภาษีท่ีสามารถปฎิบติัใช้ไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
บทบญัญติัแห่งกฏหมายภาษีทุกประการและในอีกดา้นหน่ึงภาครัฐอาจจะมีการแกไ้ขฎหมายภาษีเดิมหรือมี
มาตราการออกกฎหมายภาษีใหม่มาบงัคบัใช ้ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาประเมินความเส่ียงและศึกษาถึง
ผลกระทบของมาตราการภาษีนั้นท่ีอาจจะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดใ้นอนาคต โดยก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาษี รวมถึงก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 

12) นโยบายเกีย่วกบัการรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 
1. กรรมการและผูบ้ริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคล              

ท่ี มีความเ ก่ียวข้องตามมาตรา 89/1ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                           
กรณีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตามหลกัเกณฑ์
เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดโดยน าส่งรายงานถึงเลขานุการ
บริษทั 

2. เลขานุการบริษทัตอ้งจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน               
7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯไดรั้บรายงาน 

3. กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมิชกัชา้เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
3.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆท่ีบริษัทท าข้ึนระหว่างรอบปีบัญชี                  

โดย ระบุข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ช่ือคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการ                   
ในสัญญานั้น (ถา้มี) 

3.2 ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุจ านวนทั้ งหมดท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง                        
ในระหวา่งรอบปีบญัชี (ถา้มี) 

4. การเข้า ร่วมประชุมของกรรมการท่ีมี ส่วนได้เ สีย  คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการ                         
และผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัเร่ืองท่ีจะพิจารณาเขา้ร่วมประชุมหรือ
ออกเสียงในการพิจารณาวาระนั้นโดยเลขานุการบริษทัจะแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงไม่ไดรั้บ
อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้นๆทราบเป็นการล่วงหน้า ทั้งน้ีการพิจารณาว่า
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ซ่ึงกรรมการและผูบ้ริหารได้จดัท าตามท่ีคณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการ  และผูบ้ริหารได ้              
จัดท ารายงานการมี ส่วนได้เ สี ย เพื่ อ เ ปิด เผยข้อมูลดังก ล่ าวต่อประธานกรรมการบริษัท                          
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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13) นโยบายการจัดสรร และการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะผลักดันให้พนักงาน และผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ สอดคลอ้ง และตอบสนองต่อวิสัยทศัน์  
พร้อมทั้งสนบัสนุนกลยุทธ์การบริหารธุรกิจทั้งในปัจจุบนั และอนาคตให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมาย             
ท่ีบริษทัฯ ก าหนดโดยใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

 

1) จัดให้มีคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  และใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ครอบคลุมการพิจารณาปรับปรุง
นโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐาน การควบคุม การตรวจสอบ และส่งเสริมสนันสนุนให้พนักงาน              
ทุกระดบัของบริษทัฯ ไดใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

2) พนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ จะตอ้งใชก้ารส่ือสารผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีความปลอดภยั
ในระบบสารสนเทศของบริษทัฯ ตามระเบียบว่าด้วยเร่ืองการส่ือสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จะตอ้งใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ ไม่ควรใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตวั ใช้สิทธ์ิตามความ
เหมาะสมของงาน ค านึงถึงความส าคญัของรหสั และความส าคญัของขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั 
ไม่เปิดเผยใหผู้อ่ื้นทราบ 

3) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเร่ืองการจัดการบริการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้การใชง้านถูกตอ้งตามประเภทของบริการ โดยศึกษา
จากคู่มือตามประเภทของบริการปฏิบติัตามขั้นตอนการใช้งาน สามารถแกปั้ญหาขั้นตน้ดว้ยตวัเอง
จากวิธีการแกไ้ขเบ้ืองตน้ และค าถามท่ีพบบ่อยตามท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ หรือมีปัญหาแจง้
ศูนยบ์ริการรับเร่ือง (Call Center)  

  
14) นโยบาย และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์  
            

บริษทัฯ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะผลักดันให้พนักงาน และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อก าหนดทิศทางและสนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย             
ของไซเบอร์ โดยให้สอดคลอ้งตามภารกิจขององคก์ร และไม่ขดัต่อกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี  
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1. การจดัหมวดหมู่และควบคุมทรัพยสิ์นไอทีขององคก์ร   

    พนกังานทุกระดบัของบริษทัดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ตามท่ีบริษทัฯ จดัใหไ้วต้ามระเบียบวา่ดว้ยเร่ืองมาตรฐานและทะเบียนอุปกรณ์ ไม่ท าการเปล่ียนแปลง อพัเกรด
หรือแกไ้ข ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์โดยเด็ดขาด 
2. การควบคุมการเขา้ถึง  

2.1 เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูท่ี้ไม่มีสิทธิใชง้านสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศได ้และควบคุมการเขา้ถึงระบบ
สารสนเทศ อุปกรณ์ในการประมวลผลสารสนเทศ ใหเ้ขา้ถึงเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต 

2.2 พนกังานของบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารตามระเบียบวา่ดว้ยเร่ืองสิทธ์ิท่ี
ไดก้  าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ เพื่อสามารถท าประโยชน์ใหก้บับริษทัฯ 

    2.3 พนกังานของบริษทัฯ จะตอ้งรับผิดชอบการใช้อินเทอร์เน็ตอิเล็กทรอนิกส์เมล์ และขอ้มูลออนไลน์               
ไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ไม่ใชใ้นทางผิดกฎหมาย ไม่ใชใ้นทางผิดศีลธรรม ไม่ใชใ้นทาง
ส่วนตวัไม่ท าใหเ้กิดผลกระทบต่องาน ไม่เขา้เวบ็ไซดท่ี์อาจเป็นแหล่งก าเนิดไวรัสคอมพิวเตอร์  

2.4 พนกังานของบริษทัฯ จะตอ้งรับผิดชอบในการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ หมัน่ตรวจสอบให้อพัเดต
ระบบป้องกนัท่ีบริษทัฯ จดัใหอ้ยูเ่สมอ ตอ้งตรวจสอบไวรัสทุกคร้ังท่ีมีการน าส่ือขอ้มูลมาใช ้

    2.5 พนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฎิบติัตามระเบียบว่าด้วยเร่ืองรหัสผ่าน ไม่เปิดเผย เผยแพร่ให้ผูอ่ื้น            
รับรู้รหสัผา่นของตนเอง ไม่ตั้งรหสัผา่นท่ีผูอ่ื้นสามารถคาดเดาไดง่้าย ความยาวไม่ต ่ากวา่ 8 ตวัอกัษร 
จะตอ้งผสมตวัอกัษร ใหญ่ เล็ก ตวัเลข และสัญลกัษณ์ พิเศษการเข้าระบบจะตอ้งใส่รหัสผ่านให้
ถูกต้องเสมอ หากพิมพ์ผิดเกิน 5 คร้ัง จะถูกระงบัชั่วคราว และรหัสผ่านจะจะตอ้งเปล่ียนใหม่ทุก                 
90 วนั  

  2.6 การทบทวนสิทธิในการเขา้ถึงระบบของผูใ้ช้งาน ผูดู้แลระบบตอ้งทบทวนสิทธิในการเขา้ถึงระบบ
สารสนเทศตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

3. ความมัน่คงทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม  
ความมั่นคงทางกายภาพถือเป็นส่วนส าคัญอันหน่ึงของระบบรักษาความปลอดภัย ความมั่นคง                

ทางกายภาพรวมถึงการป้องกนัสถานท่ีและอุปกรณ์ให้ปลอดภยัจากการปลน้ การโจรกรรม การป้องกนั
อุบติัเหตุอนัก่อให้เกิดความเสียหายเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร อุณหภูมิ หรือเกิดจากไฟฟ้าดบั และมี
ระบบ ระบบดบัเพลิงอตัโนมติัและระบบป้องกนัมิใหค้อมพิวเตอร์ไดรั้บความเสียหายจากความไม่คงท่ีของ
กระแสไฟฟ้า 

4. การบริหารจดัการเหตุการณ์ความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
4.1 ระบบไฟร์วอลลท่ี์มีการก าหนดกฏในการตรวจสอบป้องกนัการบุกรุก รวมถึงมีการก าหนดนโยบาย

ในระบบไฟร์วอลลเ์พื่อป้องกนัภยัคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ประกอบดว้ยไวรัส หนอนอินเทอร์เน็ต 
โทรจนั รวมถึงสปายแวร์   
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4.2 การป้องโปรแกรมไม่ประสงค์ดี คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองต้องด าเนินการติดตั้ งโปรแกรมไวรัส               
และมีการ update ป้องกันไวรัสให้ทันสมัย รวมทั้ งทุกเคร่ืองจะมีการอัพเดตระบบปฏิบัติการ                 
โดยมีการปรับปรุง patch และ Hot fix อยา่งสม ่าเสมอ  

5. การบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยั เพื่อสร้างความต่อเน่ืองของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
พนกังานของบริษทัจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลส าคญัของบริษทัฯ ไวใ้นบริเวณพื้นท่ีท่ีไดจ้ดัสรร และมีการ

เตรียมส ารองขอ้มูลไวแ้ล้วเท่านั้นตามระเบียบว่าด้วยการส ารองขอ้มูลและการเตรียมความพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน ซ่ึงจะมีการจดัระบบงานตามความส าคญั 

6. การส ารองขอ้มูลและการกูคื้นขอ้มูล  
บริษทัฯ จะมีการส ารองขอ้มูลเป็นประจ าวนั เพื่อเก็บขอ้มูลในแต่ละวนั รองรับกรณีเกิดเหตุการณ์                     

ท่ีต้องการเรียกใช้ข้อมูลย ้อนหลัง โดยท่ีบริษัทจะมีการตรวจสอบการกู้คืนข้อมูลอย่างสม ่ าเสมอ                     
เพื่อพิสูจน์วา่ขอ้มูลท่ีส ารองไว ้สามารถน ามาใชง้านได ้หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ข้ึน และรองรับแผนฉุกเฉิน
ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการท่ีบริษทัจะสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อยา่งต่อเน่ือง 

7. ความสอดคลอ้ง 
    7.1 นโยบายการบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดก้ าหนดทิศทาง 
และสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ โดยใหส้อดคลอ้งตามภารกิจขององคก์ร 
และไม่ขดัต่อกฏหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และจะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยั รวมทั้งให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการพิทกัษสิ์นทรัพยท์างปัญญา  

7.2 พนกังานของบริษทัฯ จะตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์ตามท่ีบริษทัฯ จดัหาให้เท่านั้นตามระเบียบว่าดว้ยเร่ือง
การติดตั้งซอฟต์แวร์ ไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ ไม่เปล่ียนแปลงซอฟต์แวร์ ไม่ส ารองซอฟต์แวร์ ไม่เผยแพร่
ซอฟต์แวร์ ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ตามระเบียบ และกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศไทยตาม
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ 

8. การตรวจสอบและปรับปรุงระบบ 
8.1. ตรวจสอบระบบและจากข่าวสารอนัเก่ียวเน่ืองกบัภยัคุกคามต่างๆ ทางไซเบอร์ เพื่อเป็นแนวทาง           

ในการป้องกนัและปรับปรุงระบบท่ีมีอยูอ่นัไดแ้ก่ ไฟร์วอล และ Anti-Virus 
8.2. ตรวจสอบระบบโครงสร้างของเครือข่าย, Internet, Switch, ระบบส ารองไฟ และระบบส ารอง

ขอ้มูลใหท้  างานไดอ้ยา่งเป็นปกติหรือดีข้ึนกวา่เดิม 
 

15) นโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษัท แพรนด้า  จิว เวลร่ี จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมีนโยบายด า เนินธุรกิจด้วย                           

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดว้ยความตระหนกัและให้ความส าคญัใน
การสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง                 
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มีเจตนารมณ์ท่ีจะท างานร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพนัธ์อนัดีท่ีเกิดจากการ
ยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูถื้อหุน้ พนกังาน 
ชุมชนท่ีบริษทัฯประกอบกิจการอยู่ ลูกคา้ คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคม และประเทศชาติ 
พร้อมทั้งสร้างทศันคติและวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหพ้นกังานมีความรับผดิชอบต่อสังคม ท่ีอยูร่่วมกนั บริษทัฯ
จึงมีแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 

1.  ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
2. เคารพสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
3. สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนส่งเสริมองคก์รภาครัฐ

หรือเอกชนท่ีมีภารกิจอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
4. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัให้ความส าคญัและมีส่วนร่วมปฏิบติังานและด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ของบริษทัฯ ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วม
ท างานอาสาสมคัร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกบัชุมชน 

5. ไม่สนบัสนุนกิจกรรมท่ีขดัต่อหลกัศีลธรรม หรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในเชิงลบต่อความเช่ือมัน่และ
ความไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนส่วนเสีย เช่น ผูถื้อหุ้น พนกังาน ชุมชนท่ีบริษทัฯ ประกอบ
กิจการอยู ่ลูกคา้ คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติท่ีมีต่อบริษทัฯ 

 

16) นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม  
 บริษทัฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบโดยค านึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อพนักงาน 
ชุมชน และตลอดจนผูท่ี้เก่ียวข้อง จึงได้ก าหนดนโยบายเพื่อควบคุม และลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  
ทรัพยากรธรรมชาติ และพลงังาน เพื่อให้ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนมีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบติั
ดงัน้ี 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคลากรทุกคนในองค์กร  ตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม                 
และถือเป็นหน้าท่ีในการคุ้มครอง ปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ             
ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนทั้งหมด 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการให้สอดคล้อง และปฏิบัติตามกฏหมาย มาตรฐาน หรือ
ขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด   

3. ด าเนินการจดัการ ปฏิบติัการ ควบคุม ติดตาม ปรับปรุง ทบทวน  และพฒันาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

4. ส่งเสริมและรณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลงังานในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่าสูงสุด   
เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในทางธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม    

5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อส่ง เสริมให้ความรู้และการปลูกฝังจิตส านึก                     
ความรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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5 
นโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปช่ัน 
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บริษทัฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และ          
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษทัฯเพื่อสร้างความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และสนบัสนุนการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใหก้บับริษทัฯ  

บริษทัฯ ตระหนกัว่าการคอร์รัปชัน่ถือเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายดงักล่าว รวมทั้ง              
เป็นปัญหาต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดงันั้นในปี 2553 บริษทัฯจึงไดร่้วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ดงักล่าว บริษทัฯจึงได้ก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งก าหนดแนวปฏิบติั         
ตลอดจนมาตรการในการด าเนินการดงัน้ี 
 

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) และ
บริษัทในเครือจึงขอประกาศว่าบริษัทฯจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาล และ                           
ไม่สนบัสนุนการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
ตลอดจนบุคคลท่ีสามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั กระท าการใดๆท่ีส่อไปในทางคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าจะโดยการ
น าเสนอ (Offering) การให้ค  ามัน่สัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding)                      
การใหห้รือรับสินบน (Giving or accepting bribes) บริษทัฯไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ใดๆทั้งส้ินโดยครอบคลุม
ถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อให้การปฎิบติัเป็นไปตาม
นโยบายน้ี บริษทัฯจะสอบทานขั้นตอนการปฎิบติัอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
กฎหมาย ธุรกิจ และรักษาช่ือเสียงของบริษทัฯโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฎิบติัตาม
นโยบายน้ีโดยทัว่กนั 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 นอกเหนือจากการปฏิบติัตามนโยบาย แนวปฏิบติั และมาตรการต่างๆโดยเคร่งครัดแลว้ บริษทัฯ                 
ไดก้  าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการต่อตา้น
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือ และน าปฏิบติั              
ทัว่ทั้งองคก์ร  

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานการด าเนินกิจการ               
ของบริษัท โดยจะต้องมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีป้องกันความเส่ียงด้าน                         
การคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท                    
พร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ี 
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3. คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายฯไปปฏิบติั 
สนบัสนุนบุคลากร ส่ือสารและส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีความรู้
ความเขา้ใจนโยบาย แนวปฏิบติั และมาตรการ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บริษทัในเครือพิจารณา
น านโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นน้ีไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 
ตลอดจนน าความเห็นและขอ้แนะน าของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยไปปฏิบติั 
รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั  

4. คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงมีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการประเมิน
ความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการอย่างสม ่าเสมอ เช่น งานขาย              
และการตลาด งานจดัซ้ือ การท าสัญญาต่างๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบญัชี                 
เป็นตน้ รวมถึงการหาวธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

5. กรรมการผูจ้ ัดการมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การ
ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
รวมทั้ งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

6. ส านกังานตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั 
และกฎหมาย ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุมท่ี มี                          
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเ ส่ียงด้านคอร์รัปชั่น ท่ีอาจเกิดข้ึนและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะท างานแต่งตั้งข้ึนจากผูรั้บผิดชอบของฝ่ายต่างๆในผงัองคก์รมีบทบาทหนา้ท่ีและรับผิดชอบ
ในการส่ือสารนโยบาย แนวปฏิบติัเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นให้กบัทุกหน่วยงาน               
ในองคก์ร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

 

แนวปฏบิัติ 
1. นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ี ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือ

การคดัเลือกบุคคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานพนักงาน และการ                  
ให้ผลตอบแทนโดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังานเพื่อใช้ในกิจกรรม  
ทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 



P a g e  | 123 

 

 
 

2. การด าเนินการใดๆตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให้ใช้แนวปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่ มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้ งระเบียบและ                        
คู่มือปฏิบติังานของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. เพื่อความชดัเจนในเร่ืองการด าเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ บริษทัฯก าหนดให้
กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในเร่ืองต่อไปน้ีดว้ยความระมดัระวงั 

3.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลอืทางการเมือง  
                บริษทัฯมีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองโดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือการกระท าอนัเป็น

การฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษทัใน
กิจกรรมท่ีจะท าให้บริษทัฯสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือไดรั้บความเสียหายจาก
การเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรมดงักล่าว 

3.2 การบริจาคเพือ่การกุศลและการให้เงินสนับสนุน  
                  การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กรของบริษทัเพื่อช่วยเหลือ

ผูด้อ้ยโอกาสในสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผูป้ระสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือเพื่อ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างถว้นหน้าทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ทั้งน้ีการบริจาคเพื่อการกุศล
ดงักล่าวตอ้งได้รับอนุมติัตามกระบวนการท่ีบริษทัฯก าหนด และกระท าในลกัษณะท่ีมีความ
โปร่งใส การช าระเงินจะตอ้งระบุผูรั้บเงินท่ีชดัเจน รวมถึงมีการระบุช่ือผูรั้บซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไดข้ึ้น
ทะเบียนพร้อมกบัมีวตัถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน และโดยทัว่ไปแล้ว การให้เงิน
สนบัสนุนจะท าเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงขององคก์ร ซ่ึงปกติมกักระท าผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสังคม การใหเ้งินสนบัสนุนจะตอ้งเป็นไปตามการพิจารณาตดัสินใจท่ีโปร่งใส มีการท า
สัญญาหรือมีหลกัฐานการช าระเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ และตอ้งไดรั้บอนุมติัตามกระบวนการ
และผูมี้อ  านาจในการอนุมัติตามล าดับชั้ นตามท่ีบริษัทก าหนด และจะต้องไม่มีการให้เงิน
สนบัสนุนใดๆ ท่ีท าข้ึนเพื่อบงัหนา้หลบเล่ียงการคอร์รัปชัน่และสินบน 

3.3 การให้หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
              การใหห้รือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้าย

อ่ืนๆ อาจน ามาซ่ึงความเส่ียงต่อการคอร์รัปชัน่ ดงันั้นกรรมการและพนกังานทุกคนจะตอ้งไม่รับ
หรือให้ของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
ตระหนกัไดโ้ดยทัว่ไปวา่ การรับหรือให้ของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการ
ตอ้นรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอาจก่อให้เกิดขอ้ผูกมดัหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าตอ้งมีการ
ตอบแทน หรือเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่การคอร์รัปชั่น ทั้งน้ีขอ้ก าหนดดงักล่าวให้ใช้กบัการรับ
หรือให้ของขวญัหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอกดว้ย อย่างไรก็ตาม หาก
การรับหรือใหข้องขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
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ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนท่ีเป็นการ
คอร์รัปชั่น และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติเป็นปกติก็เป็นส่ิงท่ีกระท าได ้                 
หากสอดคลอ้งตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎระเบียบต่างๆ 
ของบริษทั 

 

 3.4 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การใช้อ านาจหน้าที ่              
โดยมิชอบ การยกัยอกเงิน การฟอกเงิน 

               การใช้อ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อกระท าการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง 
การสมรู้ร่วมคิด การกระท าในลกัษณะท่ีเป็นการสมยอมกนั และการฟอกเงินถือเป็นการกระท า
ทุจริตโดยตอ้งหา้มตามกฎหมายและตอ้งหา้มกระท าอยา่งชดัแจง้ภายใตคู้่มือมาตรการต่อตา้น การ
คอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี และถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจใน
ฐานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษทัโดยไม่ค  านึงว่าจะมีมูลเหตุจูงใจในการกระท า
ดงักล่าวหรือไม่ 

 

การด าเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ดงักล่าวยงัมิไดค้รอบคลุมในทุกกรณี 
กรรมการและพนักงานจะตอ้งใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพื่อ มิให้การท าธุรกิจและธุรกรรม
ต่างๆ เขา้ข่ายการคอร์รัปชัน่ 

 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือส่ิงของท่ีไม่สมควร             
ไม่สุจริต หรือเกิดปกติวสิัยจากผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการของบริษทั 

5. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
จากบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น ท่ีส่อไป
ในทางจูงใจใหป้ฏิบติั/ละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางมิชอบ หรือกระท าผดิกฎหมาย 

6.  ห้ามให้ เสนอท่ีจะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือส่ิงของ ประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคคลภายนอก อาทิ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ นายหนา้ ตวัแทน คู่คา้ ลูกคา้ หรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจ เป็นตน้ ท่ีมีเจตนา
ชกัน าให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท าท่ีเป็นการผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบหรือแลกเปล่ียนกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้การให้หรือรับเงิน
บริจาค หรือเงินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมายโดยตอ้งมัน่ใจวา่เงินบริจาคหรือ
เงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 
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7. กรณีท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษทัให้ส่ิงของหรือผลประโยชน์แก่
ผูบ้ริหารหรือพนักงานเพื่อเป็นสินน ้ าใจ ผูบ้ริหารหรือพนกังานตอ้งใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสม 
สมควร และ/หรือ ถูกต้องด้วยโดยค านึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผูบ้ริหารหรือพนักงานไม่รับ                
แลว้จะเป็นการเสียน ้ าใจ และกระทบต่อความสัมพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจก็ให้รับได ้แต่ตอ้งมีมูลค่าไม่เกินขอ้ห้าม                       
ท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐพึงรับได ้

8. การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรจะเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยจรรยาอาจเป็น  
การรับจากผูเ้ก่ียวขอ้ง คนรู้จกั การรับควรรับในลกัษณะท่ีเป็นการทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร             
ไม่เป็นการรับทรัพยสิ์นอยา่งผดิกฎหมาย และของขวญั หรือทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผดิกฎหมาย 

9. ห้ามบุคลากรของบริษทั และบริษทัในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวญั ทรัพยสิ์น
หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทั                   
ไม่วา่กรณีใด อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็น
ผลประโยชน์ขดักนัได ้

10. บุคลากรของบริษทั และบริษทัในเครือ ตอ้งไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดท่ีมีลกัษณะ
คล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เจ้าหน้า ท่ีของรัฐ                          
การให้ ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งให้
แน่ใจวา่การใหน้ั้นไม่ขดัต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน 

11. ไม่พึงกระท าการใหแ้ละรับของขวญัซ่ึงมีมูลค่าเกินกวา่ปกติท่ีวิญญูชนพึงให้กนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่วา่โอกาสใดๆ ก็ตาม 

12. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบริษทัในเครือตอ้งหลีกเล่ียงการให้หรือรับส่ิงของ หรือประโยชน์
อ่ืนใดจากคู่คา้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ยกเวน้แต่เพื่อประโยชน์ ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ 
หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

13. การด าเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศตอ้งด าเนินไปอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศ
ท่ีบริษทัฯติดต่อธุรกิจดว้ย รวมทั้งจะปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกทอ้งถ่ินท่ีบริษทัฯ มีการ
ท ากิจการอยู ่

14. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และบริษทัในเครือตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจกบัลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บเหมา 
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ยว่าบริษทัไม่สนบัสนุนการกระท าอนัใดๆท่ีเขา้ข่ายการคอร์รัปชัน่และ
จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการ
กระท าดงักล่าวตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบทนัที 

15. บริษทัฯ ก าหนดให้นโยบายน้ีใช้ปฏิบติักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มีอ านาจ              
ในการควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 
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16. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี ถือเป็นการท าผิดวินัยตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายน้ี เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย                     
บริษทัฯ จะแจง้เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจบงัคบัใชก้ฎหมายด าเนินคดีตามกฎหมายกบัผูก้ระท าความผดินั้นต่อไป 
      17. บริษทัและบุคคลท่ีม่ีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 

 17.1 บริษทัย่อยและบริษทัในเครือท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุมให้ถือปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น
คอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี 

17.2 ตวัแทน และตวักลางทางธุรกิจ (ถา้มี) ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกคน ว่าจา้งตวัแทน 

หรือ ตัวกลางทางธุรกิจใดๆโดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อกระท าการให้หรือรับสินบน หรือ                         

การ คอร์รัปชัน่ 

มาตรการด าเนินการ 
         1. กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย และมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯโดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่             
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. พนกังานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ 
โดยต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ  หรือผ่านช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว ้                  
และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบบริษทัฯ 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครอง และไม่ลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ                         
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจากการปฎิเสธการคอร์รัปชั่นหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมของบริษทัฯ แมว้า่การกระท านั้นจะท าให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษทัฯจะด าเนินการ
ตามมาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน  หรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด                  
ตามท่ีก าหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัด้านบุคคล และ/หรือ มาตรการการร้องเรียนและการแจง้
เบาะแสของบริษทั 

4. ผูท่ี้กระท าการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณา                 
ทางวนิยัตามระเบียบบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้และอาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผดิกฎหมาย 

5. บริษทัฯ ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน
หรือขอ้เสนอแนะ ไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน บริษทัในเครือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกกลุ่มผา่นวิธีการต่างๆ เช่น 
การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังาน การส่ือขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์รและกลุ่มบริษทัโดยผา่นส่ือต่างๆ 
เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในการน านโยบายน้ีไปปฏิบติั เป็นตน้ 
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6. บริษทัฯ ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน 
หรือขอ้เสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
รายงานประจ าปี เป็นตน้ 

7. บริษทัฯ จดัให้มีการบริหารความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่โดยมีการประเมินความเส่ียง จดัล าดบั
ความส าคญั และก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม รวมทั้งติดตามความกา้วหนา้ของมาตรการท่ีไดด้ าเนินไปแลว้ 
โดยคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง ไดป้ระสานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียง  
ท่ีส าคญั รวมถึงความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ จึงไดม้อบหมายใหส้ านกังานตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบทาน 

8. บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อนโยบายและมาตรการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน                   
การเล่ือนต าแหน่ง การจดัใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีงานอยา่งเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลตลอดจนการ
ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีทกัษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการน านโยบายน้ีไป
ปฏิบติั 

9. บริษทัฯ จดัให้มีระเบียบก าหนดอ านาจอนุมติัรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure)                
ท่ีชดัเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

10. บริษทัฯ จดัให้มีระบบการควบคุมภายในซ่ึงครอบคลุมดา้น การเงิน การบญัชี การเก็บบนัทึกขอ้มูล 
รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และมีการส่ือสารผลการ
ควบคุมภายในใหบุ้คลากรท่ีรับผดิชอบทราบ 

11. บริษทัฯ จดัให้มีการตรวจสอบระบบงานภายในครอบคลุมกิจกรรมท่ีส าคญัของบริษทั เช่น                     
การด าเนินงานดา้นพาณิชย ์การจดัซ้ือและจดัจา้ง เป็นตน้ เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบติังานวา่เป็นตามระเบียบวิธีปฏิบติังาน ขอ้ก าหนดกฎระเบียบ 
และให้ค  าแนะน าในการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายดงักล่าว  

12. บริษทัฯ ก าหนดให้มีมาตรการการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รวมถึงวิธีการ
ส่ือสารมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นต่างๆผ่านการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 
วารสารส่ือสารภายในและภายนอกองคก์รผา่นจดหมายแจง้นโยบายฯ ถึงคู่คา้ ลูกคา้ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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6 
นโยบายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และต่อต้าน

การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 
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กลุ่มบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนัตนเองไม่ให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการฟอกเงิน หรือต่อตา้น              

การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายอยา่งชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ การใหค้วามส าคญัต่อการสอดส่องดูแลและใหเ้บาะแสแก่เจา้หนา้ท่ี หากมีการกระท าท่ี
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบนัทึกรายการและขอ้เท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพยสิ์นต่างๆ               
ใหถู้กตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายภายในประเทศและระหวา่งประเทศท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 

แนวปฏิบัติ 
ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัฯมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบทั้งของประเทศไทยและ

หลกัสากลท่ีว่าดว้ยเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่                 
การก่อการร้ายในการด าเนินธุรกิจโดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1) ในการติดต่อลูกค้า หรือคู่ค้าควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า หรือคู่ค้า (Know your 
Customer: KYC, Customer Identification Procedure: CIP or Customer Due Diligence : CDD)  เพื่อ
ทราบขอ้มูลพื้นฐาน เช่น กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม ผูถื้อหุ้นใหญ่และกลุ่มผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการ 
หรือตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดโดยอาจตรวจสอบจากเอกสารทาง
ราชการ หรือองคก์รอิสระท่ีเช่ือถือได ้เพื่อขจดัขอ้สงสัยต่อการป้องกนัมิให้ถูกใชเ้ป็นตวักลางในการ
ฟอกเงินหรือต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได ้

2) ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินและต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินท่ีก าหนดไวท้ั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

3) หลีกเล่ียงการกระท าการใดๆเพื่อปกปิด หรืออ าพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริง เช่น การไดม้าซ่ึงแหล่งท่ีตั้ง  
การจ าหน่าย การโอน การไดสิ้ทธิใดๆ ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยเร่ืองการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน                
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินท่ีได้มาโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
รวมถึงพฤติกรรมการสนบัสนุนช่วยเหลือตามกรณีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 

4) ระมดัระวงัการติดต่อท าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีต้องสงสัยว่าอาจกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ความผิดเก่ียวกบัการคา้
มนุษย์ ความผิดเก่ียวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเก่ียวกับการยกัยอกหรือฉ้อโกงหรือ
ประทุษร้ายต่อทรัพยห์รือกระท าโดยทุจริตตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน หรือกฏหมายวา่
ด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ความผิดเก่ียวกบัการ
กรรโชกหรือรีดเอาทรัพย ์ความผิดเก่ียวกบัการลกัลอบหนีศุลกากร ความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเก่ียวกบัการพนนั ความผิดเก่ียวกบัการปลอมหรือการแปลง
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เ งินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว  ความผิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า                        
ความผิดเก่ียวกบัการปลอมเอกสารสิทธิ บตัรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนงัสือเดินทาง ความผิดเก่ียวกบั
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือความผิดเก่ียวกับสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ เป็นตน้ 

 

มาตรการด าเนินการ 
1) ก าหนดให้ฝ่ายขายและการตลาดเป็นผู ้ให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบความถูกต้องและ                  

การพิสูจน์ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Know your Customer: KYC) โดยอาจจะสอบถาม
ความน่าเช่ือถือของลูกคา้จากผูป้ระกอบการรายอ่ืน (Peer reference) เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า
ผูป้ระกอบการรายนั้ นๆ เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจจริงและไม่เก่ียวข้องกับการฟอกเงิน                   
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซ่ึงอาจจะพิจารณาประกอบกบัระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจของลูกค้ารายนั้ นๆ ด้วย และเป็นผู ้จ ัดเก็บหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า                         
ก่อนน าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบติัตามนโยบายการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯในล าดบัต่อไป  

2) ก าหนดให้ฝ่ายจดัซ้ือในประเทศและต่างประเทศ เป็นผูต้รวจสอบขอ้มูลของคู่คา้ (Customer 
Identification Procedure: CIP or Customer Due Diligence : CDD) โดยปฏิบติัตามนโยบาย                
ด้านการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยพิจารณาให้เกิดความมัน่ใจเป็นการซ้ือสินค้าจากแหล่งผูผ้ลิตหรือ
ผูป้ระกอบการระดับโลกท่ีได้รับตราเคร่ืองหมายรับรองในส่วนของโลหะมีค่าและส าหรับ                 
การจดัซ้ือเพชร พลอยนั้นไดมี้การจดัซ้ือจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีประกอบกิจการมายาวนาน
โดยไดรั้บค ายนืยนัวา่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัแหล่งวตัถุดิบท่ีขดัต่อปฏิญญาขององคก์ารสหประชาชาติ 

3) ก าหนดให้ฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นผูบ้นัทึกรายการและขอ้เท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพยสิ์น
ต่างๆให้ถูกต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศก าหนด และ                   
การท าธุรกรรมทางการเงินจะตอ้งปฏิบติัตามธนาคารแห่งประเทศไทย และปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ของส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยมีการสอบทานธุรกรรมและจดัท ารายงาน
ใหก้บัทางราชการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4) ก าหนดใหมี้การจดัระดบัชั้นอ านาจในการพิจารณาการซ้ือทรัพยสิ์นและวตัถุดิบท่ีมีการสั่งจ  านวน
มากโดยมีการก าหนดวงเงินสั่งซ้ือในระดบัต่างๆจะตอ้งมีการขออนุมติัตามขอบเขตอ านาจการ
อนุมติั 

5) จดัให้มีการฝึกอบรม และสร้างการรับรู้อย่างเหมาะสมให้กบัทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงก าหนด
แนวทางในการลงโทษส าหรับพนักงานท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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นโยบายการจัดการด้านความยัง่ยนื  
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บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน และขบัเคล่ือน
กิจการให้เจริญก้าวหน้ามัน่คง โดยค านึงถึงหลกัความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG) ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั กฎเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ยึดมัน่ปฏิบติัตามหลกัสากลดา้นความย ัง่ยืน เช่น หลกัความรับผิดชอบพื้นฐาน 10 ประการ ตามขอ้ตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) รวมถึงเขา้ร่วมเป็นองคก์รหน่ึงในการก่อตั้งเครือข่าย  UN Global 
Compact Local Network ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมุ่งเนน้ 6 เป้าหมาย ไดแ้ก่ 1) ความเท่าเทียมทางเพศ 2) การ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการจา้งงานท่ีดี 3) การผลิตและบริโภคท่ีย ัง่ยืน 4) รับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  5) สันติภาพและความสงบสุข  และ 6) หุ้นส่วนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดว้ยการบริหารจดัการตาม
กรอบการด าเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 
ด้านส่ิงแวดล้อม : ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรส่ิงแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า               

บริหารจดัการพลงังาน น ้ า ขยะของเสีย และมลพิษ ตลอดจนบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก 

 

ด้านสังคม : ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
ปกป้องสิทธิแรงงาน จดัให้มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสม
เปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสอง ให้การดูแลดา้นอาชีวอนามยั และความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมพฒันาทกัษะ เพิ่มพูน
ศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง สร้างรายไดใ้ห้แก่ผูด้อ้ยโอกาส การส่งเสริม
อาชีพใหก้บัผูพ้ิการ สนบัสนุนการศึกษาให้เยาวชนคนไทยไดมี้ความรู้ 
และทกัษะดา้นสาขาวชิาชีพดว้ยระบบทวิภาคี รับผิดชอบต่อลูกคา้ดว้ย
คุณภาพของสินค้า และส่งมอบทันเวลา การบริหารจัดการคู่ค้า              
โดยการจดัซ้ือ จดัจา้ง ท่ีโปร่งใสยุติธรรม ตลอดจนการพฒันาชุมชน 
และสังคม โดยการเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนและสังคมเพื่อความ
ผกูพนั 

 

ด้านบรรษัทภิบาล : ด า เ นิ น ง าน ธุ ร กิ จบนพื้ น ฐ านหลัก ก า รก า กับ ดู แล กิ จก า ร ท่ี ดี                      
มีจรรยาบรรณธุรกิจ และไม่สนบัสนุนการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม พร้อมทั้งบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีระบบควบคุมภายในท่ีดี บริหารจัดการและเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน สร้างสรรค์นวตักรรมภายในองค์กรและ
พฒันาเทคโนโลยเีพื่อสร้างความย ัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร 
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กรอบการด าเนินงานด้านความยัง่ยนื 

 
 ส่ิงแวดล้อม (ENVIRONMENTAL: E) 

1. การบริหารจดัการพลงังาน 
2. การบริหารจดัการน ้า 
3. การบริหารจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ 
4. การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

 
 สังคม (SOCIAL: S) 

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
2. การปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม 
3. การบริหารทรัพยกรบุคคคล 
4. การดูแลความปลอดภยั/อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
5. การมีความรับผดิชอบต่อลูกคา้ 
6.  การบริหารจดัการคู่คา้ 
7.  การมีความรับผดิชอบต่อชุมชน และสังคม 

 
 บรรษัทภิบาล (GOVERNANCE: G) 

1. การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

3. การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

4. การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

5. การพฒันานวตักรรมภายในองคก์ร 

6. การบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัของไซเบอร์ 

7. การป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล 
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8 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
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บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัวา่การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหน่ึงของ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นรากฐานในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อเคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตวัของลูกคา้  คู่คา้ ผูถื้อหุน้ และพนกังานของบริษทัฯ รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ บริษทัฯ จึง
ยึดมัน่ในการปฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์ทางการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

   
บริษทัฯ ได้จดัท ามาตรการการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ ซ่ึงมาตรการน้ีครอบคลุมถึง 
 

1) แต่งตั้งใหมี้ผูรั้บผดิชอบดงัน้ี 
 “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” เพื่อท าหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคล    
“ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลตามค าสั่งหรือในนามของบริษทั  
2) ก าหนดวตัถุประสงค ์และขอบเขตของการเก็บรวบรวม ใช ้เผยแพร่ ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยในการเก็บ

รวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นแก่การด าเนินการภายใตว้ตัถุประสงคข์องบริษทัเท่านั้น 
3) จดัให้มีระบบการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล มีมาตรการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัด มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมีมาตรฐานสูง ทั้งในดา้น
เทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกนัการโจรกรรมขอ้มูลท่ีเป็นความลับ และพฒันาบุคลากรทุกระดับ 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทั มีมาตรการรักษาความปลอดภยัดา้นขอ้มูลท่ีไดม้าตรฐาน 

4) สนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้ ตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเก็บรวม
รวม การจดัเก็บรักษา การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อให้บริษทัสามารถปฏิบติั
ตามนโยบายและกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) มีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณชน เพื่อให้เจ้าของข้อมูล                    
ส่วนบุคคลทราบถึงวตัถุประสงคก์ารใชข้อ้มูล วิธีการรวบรวม จดัเก็บ ใชข้อ้มูลส่วนบุคคล เพื่อความโปร่งใส
และความปลอดภยัของขอ้มูล 

6) ก าหนดใหมี้การทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคร้ังคราวเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย การเปล่ียนแปลงการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมถึงขอ้เสนอแนะ
และความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ 
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       9 
ภาคผนวก 

 
 

 ค  านิยามทัว่ไป 

 ค  านิยามและตวัอยา่งเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ค  านิยามเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ค  านิยามเก่ียวกบัการให ้หรือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 

 ค  านิยามเก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

 ค  านิยามการช่วยเหลือทางการเมือง 

 แบบฟอร์มรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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ค านิยามทัว่ไป 
      ความหมาย 
บริษัทฯ     บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
 

บริษัทในเครือ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท แพรนด้า          
จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)  

 

บริษัทย่อย บริษทัฯมีอ านาจควบคุมกิจการ หรือ ท่ีบริษทัฯถือหุ้นและมีสิทธิ
ออกเสียงในบริษทัเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทันั้น 

 

บุคลากรของบริษัทฯ    กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ  
 

บุคคลภายในอืน่ คู่สมรส บิดา มาดา บุตร พี่น้อง ของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
และผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุม  

 

คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)   
 

กรรมการ    กรรมการบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)   
 

ฝ่ายจัดการ  กรรมการบริหารกลุ่ม และรวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดในสายงานบญัชี
หรือการเงิน  

 

ผู้บริหารระดับสูงสุด   ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

ผู้บริหารระดบัสูง  กรรมการผูจ้ดัการตามสายงาน  
 

ผูจ้ดัการหรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการบริหารงานของบริษทัไม่วา่
โดยพฤติการณ์หรือโดยไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และให้รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายของ
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)  
 

ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้แผนกข้ึนไปถึงผูจ้ดัการฝ่าย 
 

พนักงาน     พนกังานตามระเบียบวา่ดว้ยการบริหารบุคลากร 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย  ผูถื้อหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและเจ้าหน้ี คู่แข่งทางการค้า และ
สังคมส่วนรวม 

 

ผู้บริหาร (ไม่รวม
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั) 

พนักงานระดับบริหาร 
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ค านิยามเกีย่วกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

ความหมาย 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  การด าเนินกิจกรรมใดๆท่ีมีความต้องการส่วนตัว หรือของผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิท เขา้มามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ซ่ึงอาจ
ขัดข ว า งห รื อ เ ป็ น อุ ปสร รค ต่ อผลประ โยช น์ สู ง สุ ดขอ ง             
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัในเครือ
แพรนดา้ 

 

พนักงาน พนกังานของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั
ในเครือแพรนดา้ 

 

บุคคลทีม่ีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต บิดา มารดา พี่ นอ้ง คู่สมรส บุตร คู่สมรสของบุตร เป็นตน้  
หรือญาติสนิท 
 

ประโยชน์อืน่ใด ส่ิงท่ีมีมูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรับความบนัเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

 

ตัวอย่างรูปแบบความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 การใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัหรือผูอ่ื้น เช่น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการของ

บริษทัฯท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
 การช่วยบุคคลในครอบครัวหรือญาติให้ไดรั้บประโยชน์จากบริษทัฯ เช่น การเขา้ร่วมเสนอราคา ประกวด

ราคา การประมูลราคา หรือการท าสัญญาหรือกิจกรรมอ่ืนใด ซ่ึงตนหรือญาติของตนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ท าสัญญาหรือกิจกรรมนั้นๆ 

 การท าธุรกิจของตวัเอง หรือบริษทัท่ีตนเป็นผูถื้อหุน้ส าคญั เช่น  
 การซ้ือหรือขายสินคา้/การใหห้รือรับบริการ  
 การเขา้ท าธุรกรรมต่างๆกบับริษทัฯ และ/หรือบริษทัในเครือ  
 การท าธุรกิจ/ตั้งบริษทัหรือนิติบุคคลท่ีด าเนินธุรกิจเดียวกนักบั บริษทัฯ และ/หรือบริษทัในเครือ 
 การมีส่วนไดเ้สียในสัญญาทางการคา้ท่ีท ากบับริษทัฯ และ/หรือบริษทัในเครือ 

 การใชอิ้ทธิพล หรืออ านาจหนา้ท่ีท่ีด ารงต าแหน่งมารับจา้งท างานหรือท างานพิเศษ เช่น การจา้งท่ีปรึกษา 
หรือการจา้งเหมาบุคคลภายนอกให้กบับริษทัฯ และ/หรือบริษทัในเครือ ตลอดจนการใช้อิทธิพลใน
รูปแบบต่างๆท่ีอาจเป็นการเขา้มีส่วนโนม้นา้วการตดัสินใจของพนกังาน 

 พนกังานเป็นกรรมการบริษทัอ่ืน เช่น การด ารงต าแหน่ง กรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของพนกังาน โดยปราศจาก
การอนุมติัจากบริษทัฯ และ/หรือบริษทัในเครือ 
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ค านิยามเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยง 
 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  การท ารายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลท่ี                   
เก่ียวโยงของบรัษทัฯ   

 

บุคคลทีเ่กีย่วโยง   (1) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั ผูท่ี้จะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูมี้
อ านาจควบคุม รวมทั้ งผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องและญาติสนิทของบุคคล
ดงักล่าว 
(2) นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมเป็น

บุคคลตาม (1) 
(3) บุคคลใดๆ ท่ีพฤติการณ์บ่งช้ีไดว้า่เป็นผูก้ระท าการแทนหรืออยู่

ภายใตอิ้ทธิพลของ (1) และ (2) 
(4) กรรมการของนิติบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการของบริษทั 
(5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ

กรรมการตาม (4) 
(6) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(7) บุคคลใดท่ีกระท าการดว้ยความเขา้ใจหรือความตกลงว่าหาก

บริษทัท าธุรกรรมท่ีให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดงักล่าว 
บุคคลดงัต่อไปน้ีจะไดรั้บประโยชน์ทางการเงินดว้ย 

1. กรรมการบริษทั 
2. ผูบ้ริหารของบริษทั 
3. บุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษทั 
4. กรรมการของบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมกิจการบริษทั 
5. คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลตาม 1 ถึง 4 
กรรมการ ผูจ้ดัการ  หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบั
ต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดับบริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้  ารง
ต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ
ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า  

 

ผู้บริหาร (ส าหรับการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ
การรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์) 
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ผู้มีอ านาจควบคุม  1. ถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกวา่ 50% ของ   
                                                                       จ  านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

2.  ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นของ                    
นิติบุคคลหน่ึงไม่วา่โดยตรงหรือออ้ม หรือไม่วา่เพราะเหตุอ่ืนใด 

3. ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของ
กรรมการทั้งหมด ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผูถื้อหุ้นทางตรงหรือทางออ้มในนิติบุคคลใดเกินกว่า 10% ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้นโดยนับรวมการ            
ถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 

ผู้ทีเ่กีย่วข้อง  บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
(1) คู่สมรส 
(2) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(3) ห้างหุ้นส่วนสามญัซ่ึงบุคคลดงักล่าว รวมถึงบุคคลในขอ้ (1) 

หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 
(4) ห้างหุ้นส่วนจ ากดัซ่ึงบุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็น

หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผิด หรือจ ากดัความรับผิด
รวมกนัเกินกวา่ 30% 

(5) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง
ขอ้ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ 30% 

(6) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) 
หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 
30% 

(7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ง พ.ร.บ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีอ านาจจดัการในฐานะเป็น
ผูแ้ทนของนิติบุคคล  

 

ญาติสนิท  บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ไดแ้ก่ คู่สมรส บิดา มารดา พี่นอ้ง บุตร และคู่สมรสของ
บุตร 
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ค านิยามเกีย่วกบัการให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใด 
 

      ความหมาย 
ของขวญั  เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กนัเพื่อ

อธัยาศยัไมตรี หรือให้เป็นรางวลั หรือให้โดยเสน่หา หรือ
เพื่อการสงเคราะห์หรือใหเ้ป็นสินน ้าใจ 

 

ทรัพย์สิน   ค่าตอบแทนวิทยากร หรือผูบ้รรยาย หรือท่ีปรึกษาใน
นามบริษทัฯ 
 การให้สิทธิพิเศษ ซ่ึงมิใช่สิทธิท่ีจดัไวส้ าหรับบุคคล
ทัว่ไปในการไดรั้บการลดราคาทรัพยสิ์น 

 การให้สิทธิพิเศษในการไดรั้บการบริการ หรือความ
บนัเทิง 

 การออกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง หรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพกั 
ค่าอาหาร หรือส่ิงใดในลกัษณะเดียวกนั 

 บตัร ตัว๋ หรือหลกัฐานอ่ืนใด การช าระเงิน ใหล่้วงหนา้ 
หรือ การคืนเงินใหภ้ายหลงั 

 

ปกติประเพณนิียม  เทศกาลหรือวนัส าคญั ซ่ึงอาจมีการใหข้องขวญักนั และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยิน ดี                    
การแสดงความขอบคุณการตอ้นรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบติักนัใน
สังคมดว้ย 
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ค านิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

 

       ความหมาย 
การคอร์รัปช่ัน (Corruption) การกระท าการใดๆไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอ (offering) 

การให้ค  ามัน่สัญญา (promising) การขอ(soliciting) การ
เรียกร้อง  (demanding) การให้หรือรับ (giving or 
accepting) ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใดกบัเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท าธุรกิจกบับริษทัฯ ไม่วา่จะโดย
ทางตรงหรือทางออ้มเพื่อให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติั หรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้ได้มา  หรือรักษาไว้ซ่ึง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเวน้กรณีท่ี
กฎหมายระเบียบข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถ่ินหรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้

 

การช่วยเหลือไม่วา่จะเป็นทางดา้นการเงินหรือในรูปแบบ
อ่ืน (in-kind) เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น          
การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือ
สนบัสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบตัรเขา้ชมงานท่ีจดัเพื่อ
ระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมืองเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การช่วยเหลอืทางการเมือง 
(Political Contribution) 
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แบบฟอร์มการรายงานการก ากบัดูแลกจิการและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัใน
เครือ ก าหนดให้บุคลากรทุกระดบัยึดถือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงานดว้ยมาตรฐานขั้นสูงสุด    

ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งเปิดเผยรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

ขา้พเจา้เขา้ใจและยนิยอมท่ีจะยดึมัน่และน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นหลกัประพฤติปฏิบติัในการด าเนินงานดว้ยมาตรฐานขั้นสูงสุดต่อไป 

 รายงานฉบบัน้ีเป็นรายงานประเภท (โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่อง) 

                                รายงานประจ าปี                        รายงานเม่ือเกิดเหตุการณ์            รายงานคร้ังแรก 
 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ และขอ้ความในแบบฟอร์มฯฉบับน้ีอย่างครบถว้นและท าความเขา้ใจอย่างดีแลว้โดยขา้พเจ้าจะปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

 ทั้งน้ี ขา้พเจา้รับทราบวา่การละเวน้หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวอาจตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยัตามขั้นตอนการ
ลงโทษ และความร้ายแรงของการกระท า 

 ขา้พเจา้จึงขอรายงานดงัต่อไปน้ี 

(โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่อง          และ           รวมทั้งเพ่ิมเติมขอ้มูลหากจ าเป็น (ถา้มี)) 

         ขา้พเจา้ ไม่ม ีรายการท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
          
         ขา้พเจา้ ม ีรายการท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
            โดยมีลกัษณะของรายการดงัต่อไปน้ี 
                 มีการท าธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ทัว่ไประหวา่งบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ กบั 

                     ขา้พเจา้ โดยใชช่ื้อขา้พเจา้เอง 

                   ขา้พเจา้ โดยใชช่ื้ออ่ืน (ระบุช่ือ)................................................................................................................. 

              ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในครอบครัวของขา้พเจา้ (หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตร) หรือผูแ้ทนของขา้พเจา้ 
           ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................นามสกลุ........................................................ 
                               เก่ียวขอ้งเป็น......................................................................................................................................... 
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ขา้พเจา้ขอรายงานดงัตอ่ไปน้ี (กรุณาแนบเอกสารเพ่ิมเติม (ถา้มี)) 
1. รายละเอียดของรายการ 
 
 
2. วธีิการแกไ้ข ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาแลว้ (ถา้มี) 
    พนกังานลงช่ือ : ……………………………………………………………....…….. 
                                                          (..........................................................................................................) 
    รหสัพนกังาน : ………………………………………………….....……………….. 
            ต  าแหน่ง : …………………………………………………………….....…….. 
                  วนัท่ี : …………………/………………… …/…………………....…….... 
 

ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา *  : 
          รับทราบ 
          อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………..........………………….. 
                …………………………………………………………………………………………………….............……….. 
         ผูบ้งัคบับญัชาลงช่ือ : …………………………………………………………......……….. 
                                              (..........................................................................................................) 
          ต  าแหน่ง : ………………………………………………….....……………….. 
                 วนัท่ี : …………………/………………… …/……………....…………... 
ความเห็นของเลขานุการบริษทั   : 
          รับทราบ 
          อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………..........………….. 
                ………………………………………………………………………………………………............…………….. 
                     ลงช่ือ : …………………………………………………......……………….. 
                                              (..........................................................................................................) 
          ต  าแหน่ง : ……………………………………………………....…………….. 
                 วนัท่ี : …………………/………………… …/……………...…………... 
หมายเหตุ : 
* กรณีเป็นพนกังานระดบัส่วนลงไปใหเ้สนอผูบ้งัคบับญัชา คือ ผูจ้ดัการฝ่ายลงนามรับทราบ 
* กรณีเป็นพนกังานระดบัส่วนลงไปไม่สงักดัฝ่ายใหเ้สนอผูบ้งัคบับญัชาท่ีสูงกวา่ระดบัฝ่ายเหนือข้ึนไป 1 ระดบัลงนาม
รับทราบ 

* กรณีเป็นผูบ้ริหารระดบัฝ่ายข้ึนไป ใหเ้สนอผูบ้งัคบับญัชา  คือ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป           
1 ระดบัลงนามรับทราบ 

(หากมีขอ้สงสยัสอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 403,431,436) 
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                                                                                    (ส าเนา) 

แบบฟอร์มการรายงานการก ากบัดูแลกจิการและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และ                   
บริษทัในเครือ ก าหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ และ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ เป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงานดว้ยมาตรฐานขั้นสูงสุด    

ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งเปิดเผยรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัในเครือ 

ขา้พเจา้เขา้ใจและยนิยอมท่ีจะยึดมัน่และน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทัฯเป็นหลกัประพฤติปฏิบติัในการด าเนินงานดว้ยมาตรฐานขั้นสูงสุดต่อไป 

 รายงานฉบบัน้ีเป็นรายงานประเภท (โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่อง) 

                                รายงานประจ าปี                        รายงานเม่ือเกิดเหตุการณ์            รายงานคร้ังแรก 
 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ               
ของบริษทัฯ และขอ้ความในแบบฟอร์มฯ ฉบบัน้ีอย่างครบถว้นและท าความเขา้ใจอย่างดีแลว้ โดยขา้พเจ้าจะปฏิบัติตาม              
อยา่งเคร่งครัด 

 ทั้งน้ี ขา้พเจา้รับทราบว่าการละเวน้หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าว อาจตอ้งไดรั้บโทษทางวินัยตามขั้นตอน
การลงโทษ และความร้ายแรงของการกระท า 

 ขา้พเจา้จึงขอรายงานดงัต่อไปน้ี 

(โปรดท าเคร่ืองหมาย / ในช่อง          และ          รวมทั้งเพ่ิมเติมขอ้มูลหากจ าเป็น (ถา้มี)) 

         ขา้พเจา้ ไม่ม ีรายการท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
          
         ขา้พเจา้ ม ีรายการท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
            โดยมีลกัษณะของรายการดงัต่อไปน้ี 
                 มีการท าธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ทัว่ไประหวา่งบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ กบั 

                     ขา้พเจา้ โดยใชช่ื้อขา้พเจา้เอง 

                   ขา้พเจา้ โดยใชช่ื้ออ่ืน (ระบุช่ือ)................................................................................................................. 

              ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในครอบครัวของขา้พเจา้ (หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตร) หรือผูแ้ทนของขา้พเจา้ 
           ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................นามสกลุ........................................................ 
                               เก่ียวขอ้งเป็น......................................................................................................................................... 
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ขา้พเจา้ขอรายงานดงัต่อไปน้ี (กรุณาแนบเอกสารเพ่ิมเติม (ถา้มี)) 
1. รายละเอียดของรายการ 
 
 
2. วธีิการแกไ้ข ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาแลว้ (ถา้มี) 
    พนกังานลงช่ือ : ……………………………………………………………....…….. 
                                                          (..........................................................................................................) 
    รหสัพนกังาน : ………………………………………………….....……………….. 
            ต  าแหน่ง : …………………………………………………………….....…….. 
                  วนัท่ี : …………………/………………… …/…………………....…….... 
 

ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา *  : 
          รับทราบ 
          อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………..........………………….. 
                …………………………………………………………………………………………………….............……….. 
         ผูบ้งัคบับญัชาลงช่ือ : …………………………………………………………......……….. 
                                              (..........................................................................................................) 
          ต  าแหน่ง : ………………………………………………….....……………….. 
                 วนัท่ี : …………………/………………… …/……………....…………... 
ความเห็นของเลขานุการบริษทั   : 
          รับทราบ 
          อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………………..........………….. 
                ………………………………………………………………………………………………............…………….. 
                     ลงช่ือ : …………………………………………………......……………….. 
                                              (..........................................................................................................) 
          ต  าแหน่ง : ……………………………………………………....…………….. 
                 วนัท่ี : …………………/………………… …/……………...…………... 
หมายเหตุ : 
* กรณีเป็นพนกังานระดบัส่วนลงไปใหเ้สนอผูบ้งัคบับญัชา คือ ผูจ้ดัการฝ่ายลงนามรับทราบ 
* กรณีเป็นพนกังานระดบัส่วนลงไปไม่สงักดัฝ่ายใหเ้สนอผูบ้งัคบับญัชาท่ีสูงกวา่ระดบัฝ่ายเหนือข้ึนไป 1 ระดบัลงนาม
รับทราบ 

* กรณีเป็นผูบ้ริหารระดบัฝ่ายข้ึนไป ใหเ้สนอผูบ้งัคบับญัชา  คือ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป       
1 ระดบัลงนามรับทราบ 

(หากมีขอ้สงสยัสอบถามไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 403,431,436) 
                                                                     (ตน้ฉบบั : ส านกังานเลขานุการบริษทั) 






