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1
ข้อมูลทั่วไป

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ 

ธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส  

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการอันเป็น

สากลและเป็นคุณค่าพ้ืนฐานขององค์กร

ชั้นน�า





บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) เชื่อมั่นว่ำกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจโดย
ยึดถือหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ เป็นปัจจัยส�ำคัญท่ี 
ส่งเสรมิให้กำรด�ำเนินธรุกิจเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพ มคีวำมสจุรติ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ำย เกิดผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อันก่อให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้น และด�ำรงไว้ซึ่งควำมเป็น
เลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่ำพื้นฐำนส�ำคัญของทุกองค์กร บริษัทฯ จึงจัด
ท�ำคู่มือหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ตั้งแต่ปี 2547 และนโยบำยกำรก�ำกับ
ดแูลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อกัษร ตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นมำ เพือ่ให้กรรมกำร  
ผู้บริหำร และพนักงำนในเครือไทยออยล์ทุกคน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติที่ด ี
ในกำรด�ำเนินงำน ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
และฝ่ำยจัดกำร ให้ควำมส�ำคัญและมุ่งมั่นในกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจมำโดยตลอด เพื่อให้มีควำมทันสมัย 
มคีวำมเป็นสำกล สอดคล้องกับกลยุทธ์บรษิทัฯ กฎระเบียบและสภำวกำรณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดขีองตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยซึง่มกีำรแก้ไขปรบัปรงุใหม่ 
รวมถึงได้มกีำรจดัท�ำนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ ดงัน้ัน บรษิทัฯ จงึเห็น 
ควรจัดให้มีกำรปรบัปรงุคู่มอืกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธรุกิจ 
ของบริษัทฯ พร้อมๆ ไปกับกำรทบทวนหลักกำรและแนวปฏิบัต ิ
ด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องทัดเทียมกับกำรพัฒนำกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง และมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ โดยประกำศให้กรรมกำร ผู้บริหำร
และพนกังำนทุกคน ยึดถอืปฏิบตัใินกำรด�ำเนนิงำน และยงัส่งเสริมและ 

ประกาศบริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
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สนบัสนนุบรษิทัในเครือไทยออยล์ให้น�ำคู่มือหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและ
จรรยำบรรณธุรกิจเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน เพื่อ
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรอันเป็นสำกล และเป็นคุณค่ำพื้นฐำนขององค์กรชั้นน�ำ

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังเผยแพร่คู่มือดังกล่ำวแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อำทิ คู่ค้ำ ลูกค้ำ ผู้ร่วมทุน เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทในเครือไทยออยล์ ให้มีควำมสอดคล้องกับ 
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจะให้
ควำมร่วมมือและมุ่งมั่นในกำรศึกษำและปฏิบัติตำมคู่มือฯ อย่ำงเคร่งครัด 
เพือ่น�ำพำองค์กรให้บรรลเุป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมัน่คงและควำมเจรญิ
เติบโตอย่ำงยั่งยืนต่อไป

(นายคุรุจิต นาครทรรพ)
ประธำนกรรมกำร

บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)

(นายอธิคม เติบศิริ)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)

04



บรษัิท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) 
มุง่ท่ีจะเป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินธรุกิจ
เชงิบูรณำกำร ด้ำนกำรกลัน่น�ำ้มนั 
และปิโตรเคมีท่ีต่อเน่ืองอย่ำง 
ครบวงจรในภมูภิำคเอเชยีแปซิฟิก 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 เป็นหน่ึงในองค์กรชัน้น�ำในด้ำน
ผลกำรด�ำเนนิงำนและผลตอบแทน
กำรลงทุน

 ก้ำวสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลศิ
ส ่ ง เสริมกำรท� ำงำนเป ็น ทีม  
มุง่สร้ำงสรรค์สิง่ใหม่ บนพืน้ฐำน
แห่งควำมเชือ่มัน่ระหว่ำงกัน เพือ่
กำรเติบโตที่ยั่งยืน

 มุ ่งเน้นหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีและยึดมั่นในควำม 
รับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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PROFESSIONALISM 
ท�ำงำนอย่ำงมืออำชีพ

OWNERSHIP AND COMMITMENT 
มีควำมรัก ผูกพัน และเป็นเจ้ำขององค์กร

SOCIAL RESPONSIBILITY 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

INTEGRITY 
ควำมซื่อสัตย์และยึดมั่นในควำมถูกต้อง และเป็นธรรม

TEAMWORK AND COLLABORATION
 ควำมร่วมมือท�ำงำนเป็นทีม

INITIATIVE 
ควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์

VISION FOCUS 
กำรมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์

EXCELLENCE STRIVING 
กำรมุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศ

ค่านิยม

06



บริษัทฯ ก�ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนทุกคนท่ีจะต้องรับทรำบ และปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อ
ก�ำหนดท่ีมีอยู่ในคู่มือหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ 
ของบรษัิทฯ โดยบรษิทัฯ จะส่งเสรมิพฒันำ ให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจในเรือ่งน้ี 
แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให ้
ผู้บริหำรทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส�ำคัญในกำร 
ส่งเสริมให้พนักงำนภำยใต้กำรบังคับบัญชำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
ปฏิบัติตำมคู่มือหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด

บริษัทฯ จะไม่ด�ำเนินกำรใดๆ ท่ีผิดกฎหมำย หรือขัดกับหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ หำกกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำน
กระท�ำผิดหลักกำรหรือแนวปฏิบัติต่ำงๆ ตำมท่ีก�ำหนดไว้ จะได้รับโทษ
ทำงวินัยอย่ำงเคร่งครัด และหำกมีกำรกระท�ำท่ีเชื่อได้ว่ำท�ำผิดกฎหมำย  
กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบงัคับของภำครฐั บรษิทัฯ จะส่งเรือ่งให้เจ้ำหน้ำท่ีรฐั 
ด�ำเนินกำรต่อไป

หำกบุคลำกรของบริษัทฯ ประสบปัญหำในกำรตัดสินใจหรือปฏิบัติงำน 
เก่ียวกับจรรยำบรรณธรุกิจท่ีมไิด้ก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธรุกิจของบรษิทัฯ 
ให้ตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับกำรกระท�ำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

 กำรกระท�ำนั้นขัดต่อกฎหมำยหรือไม่

 กำรกระท�ำนั้นขัดต่อนโยบำย หรือจรรยำบรรณ หรือส่งผลเสียต่อ 
 ภำพลกัษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่

 กำรกระท�ำน้ันส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่ำงร้ำยแรง 
 หรือไม่

 กำรกระท�ำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสำมำรถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ
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ท้ังนี ้หำกบุคลำกรพบกำรกระท�ำผิดกฎหมำย และ/หรอื หลกักำรก�ำกับดแูล
กิจกำร ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่ำวหำไปยังช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่ระบุ
ไว้ในมำตรกำรกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  
จะด�ำเนินกำรตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบำะแสเพื่อคุ้มครอง 
ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่ำวหำดังกล่ำว  
(รำยละเอียดตำมมำตรกำรกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส)
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ท�ำควำมเข้ำใจเนื้อหำสำระของคู่มือหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและ
จรรยำบรรณธุรกิจ

เรยีนรูเ้น้ือหำสำระท่ีเก่ียวข้องกับหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของตน

ทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำสำระของคู่มือหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง 

ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่น กรณีท่ีต้องปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีอำจ
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ 

เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำม ให้ปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ หรือ
บุคคลท่ีบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกำรติดตำม
กำรปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณธุรกิจหรือจรรยำบรรณส�ำหรับ 
ผู้บริหำรและพนักงำน

แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบเม่ือพบเห็นกำร
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ

ให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบข้อเท็จจรงิต่ำงๆ กับหน่วยงำนหรอื
บุคคลที่ได้รับมอบหมำย

ผู้บังคับบัญชำทุกระดับต้องเป็นผู้น�ำในกำรปฏิบัติตำมหลักก�ำกับ
ดูแลกิจกำร ตลอดจนส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้
พนักงำนและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้ำใจว่ำกำรปฏิบัติตำมหลักก�ำกับ
ดูแลกิจกำรเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติ

ข้อแนะน�าเกี่ยวกับคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ
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บรษิทัฯ ได้จดัให้มช่ีองทำงกำรร้องเรยีนและกำรแจ้งเบำะแส ซ่ึงครอบคลมุ
ตั้งแต่กำรรับเรื่องร้องเรียน กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำรสรุปผล  
รวมถึงกำรคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน 
หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบ  
หรือมีควำมเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
หรอืจำกกำรปฏบิตัหิน้ำท่ีของกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ 
เกี่ยวกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อำจ
ส่อถึงกำรทุจริต 

ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
 กำรกระท�ำท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ  
 ของรัฐ หรือนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  
 จรรยำบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

 กำรกระท�ำท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริต ซ่ึงหมำยถึง กำรกระท�ำใดๆ  
 เพื่อแสวงหำประโยชน์ทีม่ิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย ส�ำหรับตนเอง 
 หรือผู้อื่น เช่น กำรยักยอกทรัพย์ กำรคอร์รัปชั่น กำรฉ้อโกง เป็นต้น

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
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บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
บุคลำกรของบริษัทฯ เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้อง หรือบุคคลภำยนอกท่ีพบเห็น
หรือทรำบเบำะแส รวมถึงบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของบรษัิทฯ หรอืจำกกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีของกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน
ของบริษัทฯ ท่ีฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรัฐ  
หรือหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย และระเบียบ
ข้อบังคับของบรษิทัฯ รวมถึงกำรกระท�ำท่ีอำจส่อถึงกำรทุจรติ ท้ังน้ี บรษิทัฯ 
ส่งเสรมิให้ผู้แจ้งเรือ่งร้องเรยีนเปิดเผยตวัตนให้ทราบ และให้ข้อมลูหลกัฐาน
ที่ชัดเจนเพียงพอ

กระบวนการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
เมื่อพบเห็นเหตุกำรณ์ท่ีมีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและ 
กฎระเบียบของรัฐ หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย 
หรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกำรกระท�ำที่อำจส่อถึงกำรทุจริต
ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ผู้ร้องเรียนสำมำรถแจ้ง
เรือ่งผ่ำนช่องทำงในกำรร้องเรยีนและกำรแจ้งเบำะแส ส่วนในกรณพีนักงำน 
หำกพบเห็นเหตกุำรณ์ดังกล่ำว ควรสอบถำมหรอืปรกึษำผู้บังคับบญัชำก่อน
เป็นล�ำดับแรก และหำกไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจที่จะท�ำเช่นนั้น ให้แจ้ง
เรื่องผ่ำนช่องทำงในกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส 

เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนแล้วสำมำรถพิจำรณำด�ำเนินกำร 
ตำมควำมเหมำะสม หรอืส่งเรือ่งให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยพจิำรณำถึงควำม
เป็นอิสระในกำรด�ำเนินกำรตำมเน้ือหำหรือประเด็นท่ีได้รับกำรร้องเรียน 
เพื่อด�ำเนินกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริงพร้อมท้ังติดตำมควำมคืบหน้ำ  
เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรด�ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกับข้อร้องเรียนท่ีได้รับ  
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
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(1) หำกเรื่องร ้องเรียนเป ็นกำรกระท�ำท่ีฝ ่ำฝ ืนหรือไม ่ปฏิบัติตำม 
 นโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติด้ำนบุคคลให้น�ำส่งผู ้จัดกำรฝ่ำย 
 ทรัพยำกรบุคคล  
(2) หำกเรื่องร ้องเรียนเป ็นกำรกระท�ำท่ีฝ ่ำฝ ืนหรือไม ่ปฏิบัติตำม 
 กฎหมำยและกฎระเบียบของรัฐ นโยบำยและหลักกำรก�ำกับดูแล 
 กจิกำร จรรยำบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบงัคับของบริษัทฯ ให้น�ำส่ง 
 เลขำนุกำรบริษัทฯ  
(3) หำกเรื่องร้องเรียนเป็นกำรกระท�ำท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริต ซ่ึงหมำยถึง 
 กำรกระท�ำใดๆ เพือ่แสวงหำประโยชน์ท่ีมคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย 
 ส�ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ เช่น กำรยกัยอกทรพัย์ กำรคอร์รปัชัน่ กำรฉ้อโกง 
 เป็นต้น ให้น�ำส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) หรือ 
 ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบระบบงำนภำยในองค์กร 
(4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตำม (1) (2) และ (3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือ 
 เก่ียวข้องกับหลำยหน่วยงำน ให้น�ำส่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ 
 กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เพือ่แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 
 (Investigation Committee) ส�ำหรับด�ำเนินกำรตรวจสอบเรื่อง 
 ดังกล่ำว 
(5) จำกน้ันให้แจ้งกำรรับเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวไปยังผู้จัดกำรแผนก 
 จรรยำบรรณและบรรษัทภิบำล เพื่อลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน บันทึก 
 ข้อมูล ส�ำหรับติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินกำรข้อร้องเรียนนั้นๆ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  
และกฎระเบียบของบรษิทัฯ หรอืกระท�ำกำรทุจรติจะต้องได้รบักำรพจิำรณำโทษ
ทำงวินัยตำมระเบียบบริษัทฯ ท่ีก�ำหนดไว้ และ/หรือ อำจจะได้รับโทษ 
ตำมกฎหมำย หำกกำรกระท�ำนั้นผิดกฎหมำย
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การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ
ในกรณท่ีีกำรรำยงำนข้อมลูได้รบักำรพสิจูน์แล้วว่ำ กำรรำยงำนข้อมูลมำนัน้
เป็นเท็จ อันเนื่องมำจำกเจตนำบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นกำรกล่ำวร้ำย
ต่อผู้อื่น ให้ถือว่ำผู้ท่ีรำยงำนข้อมูลน้ันมีควำมผิดทำงจรรยำบรรณของ 
บริษัทฯ ส่วนกำรก�ำหนดบทลงโทษให้ยึดตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 
และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

การให้ความคุ ้มครองผู ้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู ้แจ้งเบาะแส  
และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ผู้แจ้งเรือ่งร้องเรยีนหรอืผู้แจ้งเบำะแสจะได้รบักำรคุ้มครองท่ีเหมำะสมและ
เป็นธรรมจำกบรษิทัฯ เช่น ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงต�ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน 
สถำนท่ีท�ำงำน พักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบัติงำน เลิกจ้ำง หรือกำร 
กระท�ำอืน่ใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน หรอืผู้แจ้งเบำะแสดังกล่ำว 
ส�ำหรับข้อมูลเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษำเป็นควำมลับ  
ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่ท่ีจ�ำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อก�ำหนด 
ของกฎหมำย

บุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทรำบเรื่องหรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน 
จะต้องรักษำข้อมูลให้เป็นควำมลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต ่
ท่ีจ�ำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย หำกมีกำรจงใจฝ่ำฝืน 
น�ำข้อมลูออกไปเปิดเผย บรษิทัฯ จะด�ำเนินกำรลงโทษตำมระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และ/หรือ ด�ำเนินกำรทำงกฎหมำย แล้วแต่กรณี
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ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแส โดยระบุ 
ให้ชัดเจนว่ำเป็นเอกสำรลับ ผ่ำนช่องทำงดังต่อไปน้ี

ประธานกรรมการ หรือ 
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ หรือ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ
เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำร เอ ชั้น 11
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

cgcoordinate@thaioilgroup.com
(ผู้จัดกำรแผนกจรรยำบรรณและบรรษัทภิบำล เป็นผู้รับเรื่อง 
เพื่อส่งต่อให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้ำงต้น)

+66(0) 2797-2900 หรือ
+66(0) 2797-2999 หรือ
+66(0) 2299-0000 ต่อ 7440-7442

+66(0) 2797-2973 (7028)
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กระบวนการรองเรียนและแจงเบาะแส

ผูรับเรื่องรองเรียนรับเรื่องรองเรียนแลว
สามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

หรือสงเรื่องใหบุคคลที่เกี่ยวของและติดตามความคืบหนา

ผูรับเรื่องแจงลงทะเบียน
เรื่องรองเรียน บันทึกขอมูล 
สำหรับติดตามความคืบหนา

ผจก. แผนกจรรยาบรรณ
และบรรษัทภิบาล

ฝาฝนนโยบาย
และระเบียบวิธี
ปฏิบัติดานบุคคล

ผจก. ฝายทรัพยากรบุคคล

การกระทำที่อาจ
สอถึงการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบ/
ผจก. ฝายตรวจสอบฯ

ฝาฝนกฎหมาย
และกฎระเบียบ
ของรัฐ นโยบาย
และหลักการ CG 
และระเบียบ
ขอบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ

เรื่องซับซอนหรือ
เกี่ยวของกับ
หลายหนวยงาน

CEO แตงตั้ง
คณะกรรมการ

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ของรัฐ หรือหลัก CG 
จรรยาบรรณ ฯลฯ 
การกระทำที่อาจสอถึง
การทุจริต

เมื่อพบเห็นเหตุการณ :

ชองทางในการรองเรียน
และการแจงเบาะแสแจงมายัง
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กระบวนการรองเรียนและแจงเบาะแส
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2
การก�ากับดูแลกิจการ
กลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร 

เพื่ อ เชื่ อมโยงความสัมพันธ ์ ระหว ่ าง 

ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร 

และพนักงาน โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยรวม อันน�าไปสู ่ผลประโยชน์สูงสุด 

แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม





นโยบายการกำากับดูแลกิจการ   

บรษัิทฯ มคีวำมมุง่มัน่ท่ีจะเป็นบรษัิทชัน้น�ำของภมูภิำค สร้ำงควำมน่ำเชือ่ถือ 
ให้กับผู้ลงทุน และผู้ท่ีมีส่วนได้เสียต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำของ
องค์กรและส่งเสรมิกำรเตบิโตอย่ำงย่ังยนืของบรษิทัฯ ด้วยกำรบรหิำรจดักำร
ธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
อนัเป็นสำกล และเป็นคุณค่ำพืน้ฐำนขององค์กรช้ันน�ำ ดังนัน้ บรษิทัฯ จงึได้
ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือเป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน จะปฏิบัติหน้ำที ่
 ด้วยควำมมุ ่งมั่น ทุ ่มเทและรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นคู่มือหลักกำรก�ำกับดูแล 
 กิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นแนวทำงด้วยควำม 
 เข้ำใจ เชื่อมั่น และศรัทธำ โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมท่ีดี 
 ขององค์กร

2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทส�ำคัญร่วมกบัผู้บริหำรในกำรก�ำหนด 
 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำย และแผนงำนท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ  
 รวมท้ังกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 
 อย่ำงเป็นธรรมระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้น  
 และมีกำรวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร และกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีมี 
 ควำมเหมำะสม   
3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรจะต้องเป็นผู้น�ำในเรื่องจริยธรรม  
 และเป็นตวัอย่ำงในกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีด้วยควำมซือ่สตัย์ สจุรติ ยตุธิรรม  
 โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตำมแนวปฏิบัติด้ำนจริยธรรมของบริษัทฯ  
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4. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน จะยึดมั่น 
 ในควำมเป็นธรรมโดยปฏบัิตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
 พร้อมท้ังดูแลสอดส่อง ควบคุม และป้องกันกำรตัดสินใจ หรือ 
 กำรกระท�ำใดๆ ที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
5. กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ถือเป็น 
 ดัชนีชี้วัดท่ีส�ำคัญในกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรทำงธุรกิจ 
 ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ กับผู้บรหิำร และกำรประเมนิผลกำรปฏบิตั ิ
 งำนของพนักงำนทุกคน

ท้ังนี ้กรอบกำรปฏบิตังิำนตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรข้ำงต้น แสดง
อยู่ในคู่มือหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ ซ่ึงแจกให้
พนักงำนทุกคนเพื่อยึดถือปฏิบัติ
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หลักการก�ากับดูแลกิจการ 

หลักการก�ากับดูแลกิจการ หมำยถึง กำรจัดโครงสร้ำง และกลไกบริหำร
จัดกำรภำยในองค์กร เพ่ือเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำร 
บรษัิทฯ  ผู้บรหิำร พนักงำน และผู้ถือหุ้น โดยค�ำนงึถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยรวม  
ซึ่งกำรจัดโครงสร้ำงและกลไกกำรจัดกำรดังกล่ำว จะต้องสะท้อนถึง 
หลักกำรส�ำคัญในหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรดังน้ี
 

มคีวำมส�ำนกึรบัผิดชอบในกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีด้วยขดีควำมสำมำรถ

และประสิทธิภำพที่เพียงพอ

ปฏบิตัต่ิอผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่อย่ำงเท่ำเทียมกันด้วยควำมเป็นธรรม

 

มคีวำมรบัผิดชอบต่อกำรตดัสนิใจและกำรกระท�ำของตนเองและ

ของผู้อืน่ท่ีอยูใ่นควำมรบัผิดชอบของตน สำมำรถชีแ้จงและอธบิำย

กำรตัดสินใจนั้นได้ 

มีวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยำว 

มีควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ และ 

เปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ

Responsibility 

Equitable Treatment 

Accountability 

Creation of
Long Term Value

Transparency

Ethics
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บริษัทฯ ก�ำหนดระบบกำรด�ำเนินงำนและกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
ตำมหลกักำรก�ำกับดแูลกิจกำรข้ำงต้น อนัประกอบไปด้วยสำระส�ำคัญ 5 หมวด 
ดังต่อไปนี้

  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
  บทบำทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

 หลักการ
 ผู้ถือหุ้นมสิีทธใินควำมเป็นเจ้ำของโดยควบคุมบรษิทัฯ  ผ่ำนกำรแต่งตัง้ 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ท�ำหน้ำท่ีแทนตน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ดังนี้  
 กำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งก�ำไรของกิจกำร กำรได้รับ 
 ข่ำวสำรข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อ 
 ใช้สิทธิออกเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร 
 เป็นต้น 
 ผู ้ ถือหุ ้นมีสิทธิร ่วมในกำรตัดสินใจเ ก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลง 
 ท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ จึงควรได้รับทรำบกฎเกณฑ์ วิธีในกำรเข้ำร่วม 
 ประชุม และข้อมูลท่ีเพียงพอต่อกำรพิจำรณำแต่ละวำระก่อนกำร 
 ประชุมตำมเวลำอันควร มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นและซักถำม 
 กรรมกำรท้ังในท่ีประชุมและส่งค�ำถำมล่วงหน้ำ มีโอกำสเสนอวำระ 
 กำรประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุม 
  บรษัิทฯ ควรส่งเสรมิกำรใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้น และไม่ละเมดิหรอืลดิรอน 
 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 แนวปฏิบัติ
1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม  
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรตัดสินใจในกำรลงมต ิ
 อย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ 
 ประชมุอย่ำงชดัเจนพร้อมรำยละเอยีดกำรประชมุ เช่น วำระกำรประชมุ 
 ท่ีมีค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ หนังสือมอบฉันทะ 
 วิธีกำรมอบฉันทะอย่ำงชัดเจน และกำรเสนอชื่อกรรมกำรอิสระ 
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 อย่ำงน้อย 1 คนเป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะ กำรส่งค�ำถำมล่วงหน้ำ 
 ก่อนวันประชมุ โดยจะจดัส่งหนังสอืนัดประชมุ ไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อน 
 วันประชุม และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบวำระ 
 กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำบนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ไม่น้อยกว่ำ  
 30 วันก่อนวันประชุม และในกรณีที่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม จะม ี
 กำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 

2. บริษัทฯ ได้ประกำศรำยละเอียดของกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้น  
 ลงในหนังสือพิมพ์ท้ังฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ติดต่อกัน 
 ต่อเนื่อง 3 วันก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 3 วัน เพื่อเป็นกำรบอกกล่ำว 
 กำรเรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำส�ำหรับให้ผู้ถือหุ้น 
 เตรียมตัวมำร่วมประชุม 
 
3. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีสถำนท่ีจัดกำรประชุม 
 ท่ีมีขนำดเพียงพอรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น  อยู ่ในกรุงเทพมหำนคร 
 หรือจังหวัดใกล้เคียงท่ีสะดวกต่อกำรเดินทำง และมีแผนรองรับกรณ ี
 เกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมควำมมั่นใจและรักษำควำมปลอดภัยให้กับ 
 ผู้ถือหุ้นทุกรำย รวมถึงกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น  
 ท้ังกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรลงคะแนนเสียง กำรนับคะแนน 
 และแสดงผล เพือ่ให้กำรด�ำเนินกำรประชมุเป็นไปโดยสะดวก รวดเรว็  
 และมีประสิทธิภำพ 
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4. กรรมกำรบรษิทัฯ ทุกคนรวมท้ังคณะกรรมกำรเฉพำะเรือ่ง และเลขำนุกำร 
 บริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหำกไม่ติดภำรกิจส�ำคัญ  
 เพ่ือตอบข้อซักถำมและรบัฟังควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้บรหิำรระดับสูง 
 ทุกคนควรเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถำม 
 เช่นกัน 
5. บริษัทฯ ไม่กระท�ำกำรใดๆ ท่ีมีลักษณะเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิในกำร 
 เข้ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 
 ผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลำกำรประชุม มีสิทธิซักถำมข้อสงสัย เสนอ 
 ควำมคิดเห็นต่อท่ีประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุและเรือ่งท่ีเสนอ  
 และออกเสียงลงมติในวำระกำรประชุม โดยจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ 
 เป็นสักขีพยำนในกำรตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง ประธำน 
 ท่ีประชมุควรจดัสรรเวลำให้อย่ำงเหมำะสม และส่งเสรมิให้มกีำรแสดง 
 ควำมเห็นและซักถำมในที่ประชุม 

6. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำร 
 ในกรณีท่ีวำระน้ันมีหลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร  
 และได้ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล  
 แต่ไม่สำมำรถแยกจ�ำนวนเสียงในกำรลงคะแนนเสียงได้ กำรลงมติ 
 ต้องเลือกใช้วิธีกำรและอุปกรณ์ออกเสียงท่ีโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว  
 และมีประสิทธิภำพ สำมำรถแสดงผลกำรลงมตไิด้รวดเรว็และผูถื้อหุ้น 
 มสีทิธทิรำบผลกำรลงมตอิย่ำงทันท่วงที

7. บริษัทฯ ได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภำยใน 14 วันหลงัวันประชมุ ตำมข้อก�ำหนด 
 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บันทึกรำยละเอียดกำรประชุม 
 อย่ำงครบถ้วนเหมำะสม ประกอบด้วย กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม  
 กำรออกเสียง ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ และข้อซักถำมของ 
 ผู ้ถือหุ ้นในแต่ละวำระอย่ำงละเอียด พร้อมท้ังเผยแพร่วีดิทัศน์ 
 กำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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หลักการ
ผู้ถือหุ้นทุกรำย ท้ังผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้ถือหุ้นรำยย่อย ผู้ถือหุ้น 
ท่ีเป็นผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหำร รวมท้ังผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ  
โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อำยุ สีผิว เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ควำมเชื่อ  
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง หรือควำมพิกำร ควรได้รับกำรปฏิบัติและ
ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีกระบวนกำรประชุมผู้ถือหุ้นท่ีสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน

บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันกรณีท่ีกรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูล
ภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ และ
ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสีย 
ของตนและผู้เกี่ยวข้อง 

แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ รักษำสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง 
เท่ำเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรำยย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสำรเป็น 
ภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษส�ำหรับผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น  
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสำรและค�ำแนะน�ำในกำรมอบฉันทะ ผู้รับมอบ
ฉันทะท่ีถูกต้องตำมกฎหมำย ยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมกำรในท่ี
ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น 
ทุกประกำร ผู้ถือหุ้นอำจมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ  
มำประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูล
กำรท�ำงำนของกรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนท่ีครบถ้วนเหมำะสมในกำร
พิจำรณำ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.

2.
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยใช้สิทธิของตน 
เสนอวำระกำรประชมุเพิม่เตมิ หรอืเสนอชือ่ผู้ทรงคุณวุฒเิพือ่เข้ำรบักำร
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 90 วันก่อนวันประชมุ
ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรใช้สิทธิดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบรษัิทฯ ท้ังนีก้ำรขอเพิม่วำระกำรประชมุหรอืเสนอชือ่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตำม
กฎหมำย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ต้องม ี
ควำมพร้อมในกำรรับข้อเสนอ ให้ควำมช่วยเหลือ และให้ค�ำแนะน�ำได้ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ก�ำหนดแนวปฏบัิตสิ�ำหรบักำรพจิำรณำวำระ
ที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย โดยต้องออกจำกที่ประชุม เว้นแต่ประธำนใน
ท่ีประชมุฯ อนญุำต เพือ่ตอบข้อซกัถำมของกรรมกำร และต้องงดออก
เสียงลงมติในวำระนั้นๆ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรกัษำและป้องกัน
กำรใช้ข้อมูล เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ยึดถือปฏิบัติ 
ตำมจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
หลกัทรพัย์ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ตำมประกำศส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ทุกครั้ง และมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร 
และผู้บริหำรในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) 

3.

4.

5.

6.
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หลักการ 
ผู้มส่ีวนได้เสยีควรได้รบักำรดแูลจำกบรษัิทฯ ตำมสทิธท่ีิมีตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยไม่กระท�ำกำรใดๆ ที่เป็น 
กำรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษัิทฯ ควรมมีำตรกำรในกำรรบัข้อร้องเรยีน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนแจ้งเบำะแสในประเด็นกำรกระท�ำผิดกฎหมำย หรอืจรรยำบรรณ 
ท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลำกรของบริษัทฯ 
 และผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ และมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้ง
เบำะแสดังกล่ำว 

บริษัทฯ ควรพิจำรณำให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
และควำมยัง่ยนืของกิจกำร และเปิดเผยข้อมลูส�ำคัญท่ีเก่ียวข้อง เพือ่ให้
สำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรมีส่วนร่วมดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทฯ ควรก�ำหนดเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่ำ  
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
สังคม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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แนวปฏิบัติ
บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ สถำบันกำรเงิน พนักงำน ชุมชน สังคม คู่แข่ง 
ทำงกำรค้ำ หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ท้ังน้ี 
ในแต่ละกลุ่มดังกล่ำว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรและ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรจำกบริษัทฯ อย่ำงพอเพียง

บริษัทฯ มีพันธสัญญำต่อลูกค้ำในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรอย่ำง 
ต่อเนือ่งและเป็นระบบ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำห่วงโซ่อปุทำน (Value Chain)  
ของบรษิทัฯ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
และมกีำรก�ำหนดรำคำสนิค้ำให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยไม่กระท�ำ
กำรใดอันเป็นกำรเอำเปรียบลูกค้ำ 

บรษิทัฯ ค�ำนงึถึงสวัสดภิำพและเอำใจใส่ดแูลพนักงำนอย่ำงท่ัวถึง โดย
มกีำรท�ำสญัญำจ้ำงอย่ำงเป็นธรรม มกีำรก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม
กับศักยภำพ มีกำรฝึกอบรม พัฒนำ และให้กำรศึกษำเพิ่มเติม 
เพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำน มีสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำนที่ดี มีกำร
ก�ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัย สร้ำงวินัยในกำรท�ำงำน และหำก 
มีเหตุให้พนักงำนต้องยุติกำรท�ำงำนด้วยสำเหตุใดก็ตำม บริษัทฯ ต้อง
ก�ำหนดแผนกำรหรือมำตรกำรแก้ไขปัญหำต่อผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
ให้ชัดเจน 

บรษัิทฯ ต้องด�ำเนินธรุกิจอย่ำงเป็นกลำงและเป็นธรรมท้ังต่อคู่ค้ำ คู่แข่ง
ทำงกำรค้ำ และเจ้ำหน้ี โดยมขีัน้ตอนและวิธปีฏบิตัใินกำรคัดเลอืกคู่ค้ำ 
หรือผู้รับเหมำ ประพฤติปฏิบัติตำมกรอบกติกำและกำรแข่งขันท่ีเป็น
ธรรมต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ และปฏบัิตติำมสญัญำ ข้อตกลง และเงือ่นไข
ที่มีต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด 
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บรษัิทฯ มหีน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบต่อสงัคม เพือ่ให้กำรช่วยเหลอื สนบัสนุน 
สร้ำงประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมในภำพรวม และส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วม
ของพนักงำนเพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว 

นอกจำกนี้ยังมีแผนกำรในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย 
รวมท้ังกำรป้องกันผลกระทบทำงสิง่แวดล้อมอนัเกิดจำกกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทฯ โดยมีแผนชดเชยท่ีดีในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ และมกีำร
วำงแผนแก้ไขอย่ำงเป็นรปูธรรม ซึง่บรษิทัฯ ได้จดัท�ำรำยงำนควำมยัง่ยนื 
เพื่อรำยงำนและเปิดเผยผลกำรด�ำเนินงำนทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

บรษัิทฯ ได้ด�ำเนนิกำรประชำสมัพนัธ์ด้วยวิธกีำรต่ำงๆ เพือ่สือ่ถึงควำม
ตระหนัก และควำมเอำใจใส่ท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงต่อเน่ืองและ
สม�่ำเสมอ และได้จัดให้มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและ 
จัดกำรกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ตำมมำตรกำรกำรร้องเรียน
และกำรแจ้งเบำะแส ซ่ึงมีกำรเปิดเผยผ่ำนทำงเว็บไซต์ หรือรำยงำน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จัดท�ำนโยบำยและมีแนวทำงในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญ  
มีจิตส�ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังจัดให้มีขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ  
อย่ำงเป็นระบบ เพื่อป้องกันกำรทุจริต กำรกรรโชก และกำรรับหรือให้
สินบนในทุกรูปแบบ
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หลักการ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ท้ังข้อมูลทำงกำรเงินท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีอิสระ 
และข้อมลูท่ีมใิช่ข้อมลูทำงกำรเงนิ ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรพัย์ฯ และข้อมลูอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลำ โปร่งใส ผ่ำนช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำม
เท่ำเทียมกันและมีควำมน่ำเชื่อถือ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรจัดให้มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบงำน
สื่อสำรกับบุคคลภำยนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถำบัน นักลงทุน
ท่ัวไป นักวิเครำะห์ ภำครัฐและองค์กรอื่นท่ีเก่ียวข้องอยำ่งเท่ำเทียม 
โปร่งใสและเป็นธรรม 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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แนวปฏิบัติ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืผู้ท่ีคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย มหีน้ำท่ี
ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส�ำคัญและจ�ำเป็น ไม่ว่ำจะก่อให้เกิดผลดี
หรือผลเสียต่อบริษัทฯ ท้ังท่ีเป็นสำรสนเทศทำงกำรเงินและท่ีไม่ใช่ 
ทำงกำรเงนิ ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรพัย์ฯ 
และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  
จรรยำบรรณธุรกิจ กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรดูแลสิ่งแวดล้อมและ
สังคม ผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว เป็นต้น อย่ำงเพียงพอ  
เชื่อถือได้ และทันเวลำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 
ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมท่ีก�ำหนดโดยกฎหมำยและ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนดผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
เช่น ช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 
(แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) เว็บไซต์ของบรษิทัฯ เป็นต้น 
โดยเว็บไซต์บริษัทฯ ประกอบด้วยสำรสนเทศเก่ียวกับวิสัยทัศน์และ 
พนัธกิจของบรษิทัฯ ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจของบรษิทัฯ รำยชือ่คณะ
กรรมกำรและผู้บริหำร งบกำรเงิน รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินและ 
ผลกำรด�ำเนินงำน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ท่ีสำมำรถให้ดำวน์โหลดได้
เป็นต้น ซึง่เว็บไซต์ดังกล่ำวได้มกีำรจัดท�ำท้ังภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
มีควำมครบถ้วน สม�่ำเสมอ ทันสถำนกำรณ์เพื่อให้แน่ใจว่ำผู้ถือหุ้น
สำมำรถค้นหำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม และติดต่อ 
กับหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบต่อกำรให้ข้อมูลได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภำพ 
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จดัให้มหีน่วยงำนประชำสมัพนัธ์ ท�ำหน้ำท่ีประชำสมัพนัธ์ข้อมลูข่ำวสำร
กำรด�ำเนินงำนและผลงำนของบริษัทฯ ท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น 
นักลงทุนสถำบัน นักลงทุนท่ัวไป นักวิเครำะห์ ภำครัฐ พนักงำน  
ผู้เกี่ยวข้อง และสำธำรณชนทั่วไปอย่ำงสม�่ำเสมอ และมีประสิทธิภำพ
เพื่อขจัดควำมเข้ำใจท่ีผิด รวมท้ังมีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์  
ท�ำหน้ำท่ีเป็นหน่วยงำนประสำนกับนักลงทุนสถำบนั เจ้ำหนี ้นักวิเครำะห์
หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกำรให้ข้อมูล กำรด�ำเนินกำร 
และกำรลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทำงกำรติดต่อท่ีสะดวก รวดเร็ว 
และเข้ำถึงได้ง่ำย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัดให้มีกำรท�ำงบดุล บัญชีก�ำไรขำดทุน และ
รำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรำยงำนประจ�ำปี
ของคณะกรรมกำรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญ
ประจ�ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ จดัท�ำรำยงำนกำรประเมนิสถำนะและแนวโน้ม
ของบรษัิทฯ โดยสรปุท่ีเข้ำใจได้ง่ำย รำยงำนอธบิำยถึงควำมรบัผิดชอบ
ของตนในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำน
ของผู้สอบบัญช ีค่ำสอบบญัชแีละค่ำบรกิำรอืน่ของผูส้อบบญัช ีรำยงำน
ทำงกำรบริหำรท่ีจ�ำเป็นเพื่อกำรวิเครำะห์ในรูปแบบต่ำงๆ รำยงำน 
กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร และ/หรือ กรรมกำรเฉพำะเรื่อง  
กำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูด้้ำนวชิำชีพของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
และนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี
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หลักการ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ โดยประกอบด้วยผู้มีควำมรูค้วำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ 
ได้เป็นอย่ำงดี มีควำมทุ่มเท และให้เวลำอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ และควรมีภำวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์  
มคีวำมเป็นอสิระในกำรตดัสนิใจ และดูแลให้มรีะบบงำนท่ีให้ควำม
เชื่อมั่นได้ว่ำกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินไปในลักษณะ 
ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้รบักำรแต่งตัง้จำกผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนกำร
ท่ีโปร่งใส จึงต้องรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีต่อผู้ถือหุ้น 
ด้วยกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีอย่ำงซือ่สตัย์สจุรติ แสดงควำมคิดเห็นของตน
อย่ำงเป็นอิสระ ปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ 
โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำง 
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรที่ชัดเจน 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
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แนวปฏิบัต ิ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผู้แต่งตัง้ฝ่ำยบรหิำรเพือ่รบัผดิชอบกำรด�ำเนนิ
ธรุกิจ และแต่งตัง้คณะกรรมกำรเฉพำะเรือ่งเพือ่รบัผิดชอบเฉพำะเรือ่ง
ท่ีได้รับมอบหมำย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ังแต่งตั้ง 
เลขำนุกำรบริษัทฯ รับผิดชอบกำรด�ำเนินกำรประชุมและกำรปฏิบัต ิ
ตำมกฎหมำย สำระส�ำคัญส�ำหรับแนวปฏิบัติในกำรก�ำกับดูแลควำม 
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชน 
 จ�ำกัด 

(2) มีจ�ำนวนอย่ำงน้อยห้ำ (5) คน และไม่เกินสิบห้ำ (15) คน โดย 
 กรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดต้องมี 
 ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมกำรจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
 หรือไม่ก็ได้ และต้องมีอำยุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 

(3) มกีรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรท้ังคณะ แต่ต้อง 
 ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติตำมที่คณะกรรมกำร 
  ก.ล.ต. ประกำศก�ำหนด

(4) กรรมกำรบรษิทัฯ ต้องมคีวำมหลำกหลำยของทักษะ ประกอบด้วย 
 ทักษะทำงด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนบัญชีกำรเงิน ด้ำนธุรกิจ ด้ำน 
 กำรจดักำร ด้ำนกำรตลำดระหว่ำงประเทศ ด้ำนกลยทุธ์ ด้ำนกำร 
 บริหำรวิกฤติ ด้ำนกฎหมำย และด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  
 โดยประกอบด้วยผู้มีควำมรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงน้อย 3 คน  
 ด้ำนกฎหมำยอย่ำงน้อย 1 คน และด้ำนบัญชกีำรเงนิอย่ำงน้อย 1 คน

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ
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กำรแต่งตัง้กรรมกำรต้องเป็นไปตำมวำระท่ีก�ำหนด มคีวำมโปร่งใส  
ชัดเจน และต้องมีประวัติของบุคคลน้ัน โดยมีรำยละเอียดท่ี 
เพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในกำรตัดสินใจของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
และต้องเปิดเผยประวัติของกรรมกำรทุกคนในรำยงำนประจ�ำปี  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบทั่วกัน

มีกำรจัดแบ่งบทบำทหน้ำท่ีระหว่ำงประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 

มีกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯ ซ่ึงท�ำหน้ำท่ีให้ค�ำแนะน�ำด้ำน
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมกำร และประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำม
มติกรรมกำร ทั้งนี้เลขำนุกำรบริษัทฯ ควรได้รับกำรฝึกอบรมและ
พัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง ด้ำนกฎหมำย กำรบัญชี หรือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัทฯ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงม ี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้ 
ก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทท่ีกรรมกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งไม่ให้มำก 
จนเกินไป โดยกรรมกำรบริษัทฯ ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 
ในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท 

5.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึ้น  
4 คณะ เพ่ือให้มีกำรพิจำรณำกล่ันกรองกำรด�ำเนินงำนท่ีส�ำคัญ 
อย่ำงรอบคอบและมีประสิทธิภำพ 

(5)

(6)

(7)

(8)
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5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำง 
น้อย 3 ท่ำน ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
(สำมำรถเปิดดูได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ก�ำหนด ท้ังนี้ ต้องมี 
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนท่ีเป็นผูม้คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ 
ด้ำนบัญชีและกำรเงินเพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำน
ควำมเชื่อถือของงบกำรเงิน
 

 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มั่นใจว่ำ มีควำมถูกต้องและ 
 เชือ่ถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพยีงพอ โดยกำรประสำน 
 งำนกับผู ้สอบบัญชีภำยนอก และผู ้บริหำรท่ีรับผิดชอบจัดท�ำ 
 รำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ�ำปี 

 สอบทำนให้บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื มรีะบบกำรควบคุมภำยใน  
 (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน และระบบกำร 
 บริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และอำจเสนอ 
 แนะให้มกีำรสอบทำนหรอืตรวจสอบรำยกำรใดท่ีเห็นว่ำจ�ำเป็นและ 
 เป็นสิง่ส�ำคัญ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรปรบัปรงุแก้ไข 
 ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และรำยงำน 
 ผลกำรสอบทำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ

 สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ 
 ตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ นโยบำย  
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1)

(2)

(3)
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 สอบทำนหลักฐำนหำกมีข้อสงสัยเก่ียวกับกำรด�ำเนินกำรท่ีอำจ 
 มผีลกระทบอย่ำงมนัียส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด�ำเนนิงำน
 ของบริษัทฯ หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือกำรฝ่ำฝืน 
 กฎหมำยและข้อก�ำหนดท่ีเ ก่ียวข ้องท่ีอำจมีผลกระทบต่อ 
 กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

 พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรำยกำร 
 ท่ีเก่ียวโยงหรอืรำยกำรท่ีอำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เป็นไป 
 ตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให ้
 มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ 
 บริษัทฯ

 พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระ 
 เพื่อท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำเสนอ 
 ค่ำตอบแทนของผู ้สอบบัญชี โดยค�ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ  
 ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของ 
 ส�ำนักงำนตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกร 
 ท่ีได้รับมอบหมำยให้ท�ำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ัง 
 เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม 
 ด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

 สอบทำนควำมถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนกำรเงิน และกำรควบคุมภำยใน

 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ทัดเทียมกับ 
 มำตรฐำนบัญชีสำกล

 สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ตำมวิธีกำรและ 
 มำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไป

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึง  
 ให้ค�ำแนะน�ำในเรือ่งงบประมำณ และก�ำลงัพลของแผนกตรวจสอบ 
 ระบบงำนภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้  
 โยกย้ำย เลกิจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และประเมนิผล 
 กำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของผู้จัดกำรแผนกตรวจสอบระบบงำน 
 ภำยใน 

 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ลงนำมโดยประธำน 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของ 
 บริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำก 
 ท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำจ�ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของ 
 บริษัทฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ท้ังนี้  
 กำรด�ำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบข้อก�ำหนดของบรษิทัฯ

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรอืกรรมกำรตรวจสอบ ต้องเข้ำร่วม 
 ประชมุผูถื้อหุ้นของบรษัิทฯ เพือ่ชีแ้จงในเรือ่งเก่ียวกับคณะกรรมกำร 
 ตรวจสอบ หรือกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

 พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยด้วย 
 ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(10)
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5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ จ�ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดย 
ส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และมีคุณสมบัติตำมท่ีระบุในกฎบัตร 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (สำมำรถเปิดดูได้จำก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา
  ก�ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำร

  ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร โดยค�ำนึงถึง 
  ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
  บริษัทฯ กำรอุทิศเวลำ และควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ 
  กรรมกำร

  สรรหำคัดเลือกผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสมควรได ้รับกำรเสนอชื่อเป ็น 
  กรรมกำรเพือ่เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบรษัิทฯ และขออนมัุต ิ
  ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี

  สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยช่ือบุคคล 
  เข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
  ทบทวนแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ 
  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ พร้อมท้ังรำยชื่อผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เหมำะสม 
  ที่จะได้รับกำรพิจำรณำสืบทอดต�ำแหน่งเป็นประจ�ำทุกปี 
  คัดเลือกกรรมกำรบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรใน 
  คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
  พิจำรณำแต่งตั้งเมื่อมีต�ำแหน่งว่ำงลง 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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 การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
   เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เก่ียวกับโครงสร้ำงและ 
   องค์ประกอบค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรเป็นประจ�ำทุกปี

   เสนอหลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมกับหน้ำท่ี 
   ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร โดยเชือ่มโยงค่ำตอบแทนกับผลกำร 
   ด�ำเนินงำนโดยรวมของบริษัทฯ เพ่ือให้สำมำรถจูงใจและรักษำ 
   กรรมกำรท่ีมคีวำมสำมำรถ มคุีณภำพ และศกัยภำพ ท้ังนี ้ ให้ 
   คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อน 
   น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีเพื่อขออนุมัติ

   ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม 
   ให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

 5.2.3 คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่เป็น 
 ผู้บริหำรของบริษัทฯ จ�ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็น 
  กรรมกำรอสิระ และมคุีณสมบัตติำมท่ีระบใุนกฎบัตรคณะกรรมกำรก�ำกับ 
 ดแูลกจิกำร (สำมำรถเปิดดูได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแล 
  กิจการ
   ก�ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแล 
   กิจกำรท่ีดี ตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเน่ือง เพือ่ใช้เป็นหลกัปฏบิตัิ
   ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือสืบต่อไป 

   ก�ำหนดนโยบำยพร้อมท้ังสนับสนุนให้มกีำรประเมนิระดับมำตรฐำน 
   กำรก�ำกับดูแลกิจกำรภำยในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ำรับกำร 
   ตรวจประเมินจำกองค์กรภำยนอกท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับ 
   ทั่วไปเป็นประจ�ำ

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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   ก�ำกับดูแลกำรปฏบัิตงิำนของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมหลกักำรก�ำกับ 
   ดูแลกิจกำรท่ีดีของสถำบันก�ำกับฯ ได้แก่ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง 
   ประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ 
   ตลำดหลักทรัพย์

   พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ อย่ำง 
   สม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติของสำกล และ 
   ข้อเสนอแนะของสถำบันก�ำกับฯ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

   สนับสนุนให้มีกำรเผยแพร่วัฒนธรรมในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีด ี
   ให้เป็นท่ีเข้ำใจของผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ และให้มีผล 
   ในทำงปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

   ให้ค�ำปรึกษำแก่คณะท�ำงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำรับ 
   กำรจดัอนัดับกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดโีดยหน่วยงำนกลำงภำยนอก 
   องค์กรไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี

   พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
   คณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมท้ังให้ควำมเห็นชอบผลกำรประเมินฯ  
   เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อไป

   รับผิดชอบต่อกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย

 5.2.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมกำรบรษิทัฯ  
 จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน โดยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรและกรรมกำร 
 ผู้จัดกำรใหญ่ เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยต�ำแหน่ง และม ี
 คุณสมบัติตำมท่ีระบุในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 (สำมำรถเปิดดูได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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 หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
   ก�ำหนดและทบทวนกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กรท่ีเหมำะสม 
   กับกำรด�ำเนินธรุกิจอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเป็นไปตำมมำตรฐำน 
   สำกล รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   ที่สอดคล้องต่อทิศทำงกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนและแผนธุรกิจ 

   ก�ำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบำย และกระบวนกำรบริหำร 
   ควำมเสี่ยงองค์กร รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   ให้สอดคล้องกับกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ม ี
   ประสิทธิผลและมีควำมเพียงพอ สอดคล้องตำมสภำวกำรณ์ 
   ที่เปลี่ยนแปลง  
   สนับสนนุและพฒันำกำรบรหิำรควำมเส่ียงในทุกระดับท่ัวท้ังองค์กร  
   รวมทั้งเครื่องมือต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ รวมถึง 
   ส่งเสริมวัฒนธรรมบริหำรควำมเสี่ยง

   ก�ำกับดแูล ตดิตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
   ท่ีส�ำคัญ พร้อมท้ังให้ค�ำแนะน�ำ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำมกีำรบรหิำรจดักำร 
   ควำมเสีย่งอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธรุกิจ 
   บรษัิทฯ และสำมำรถบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งต่ำงๆ ให้ควำมเสีย่ง 
   อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง 
      องค์กร

   รำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งท่ีส�ำคัญให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
   รบัทรำบ ในกรณท่ีีมปัีจจยัหรอืเหตกุำรณ์ท่ีส�ำคัญ ซ่ึงอำจมผีลกระทบ 
   ต่อบรษิทัฯ อย่ำงมนัียส�ำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
   เพื่อพิจำรณำโดยเร็วที่สุด

   รับผิดชอบต่อกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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5.3 กรรมการอิสระ 
 กรรมกำรอสิระจะต้องมคีวำมเป็นอสิระจำกผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรอืกลุม่ 
 ของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และผู้บริหำรของบริษัทฯ มีควำมสำมำรถเข้ำถึง 
 ข้อมลูทำงกำรเงินและทำงธรุกิจบรษิทัฯ รวมท้ังธรุกิจอืน่อย่ำงเพยีงพอ  
 เพื่อท่ีจะแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรีในกำรปกป้องผลประโยชน์ของ 
 ผู้ถือหุ้นรำยย่อย เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ อย่ำงสม�ำ่เสมอ  
 รวมทั้ง มีหน้ำท่ีในกำรจัดท�ำรำยงำนรับรองควำมเป็นอิสระของตน 
 เมือ่ได้รบักำรแต่งตัง้ และเปิดเผยข้อมลูควำมเป็นอสิระในรำยงำนประจ�ำปี 
 ของบริษัทฯ 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3  
 ของคณะกรรมกำรทั้งคณะ และมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน กรรมกำร 
 อิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 
 ก�ำหนด ดังนี้

   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
   ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่
   หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของ 
   ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย

   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรท่ีมส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำน ลกูจ้ำง  
   พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
   ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ 
   เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
   เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำร 
   จดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี ่น้อง  

(1)

(2)

(3)
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   และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร  
   ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผูม้อี�ำนำจควบคุม หรอืบุคคลท่ีจะได้รบักำรเสนอ 
   ให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  
   หรือบริษัทย่อย

   ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  
   บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
   ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณ
   อย่ำงอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย  
   หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ 
   บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี 
   อ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ 
   ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

   ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำง 
   กำรค้ำท่ีกระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ 
   อสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้  
   หรอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน ด้วยกำรรบัหรอืให้กู้ยมื ค�ำ้ประกัน  
   กำรให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกันหน้ีสนิ รวมถึงพฤตกิำรณ์อืน่ท�ำนอง 
   เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช�ำระ 
   ต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 
   บรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�ำ่กว่ำ ท้ังน้ี 
   กำรค�ำนวณภำระหนีดั้งกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธกีำรค�ำนวณมลูค่ำของ 
   รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 
   ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำร 
   พจิำรณำภำระหน้ีดังกล่ำว ให้นบัรวมภำระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่ำง 
    1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

4(4)
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   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
   บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
   และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
   ส�ำนักงำนสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  
   บรษิทัย่อย บรษัิทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคุมของ 
   บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว 
   มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ 
   บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับ 
   ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่  
   บรษิทัย่อย บรษัิทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคุมของ 
   บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วน 
   ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรม ี
   ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

   ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำร 
   ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับ 
   ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

   ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขัน 
   ท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
   ท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน  
   ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน 
   ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น  
   ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขัน 
   ที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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   ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ 
   เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

   กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน  
   2 วำระติดต่อกัน

 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้กรรมกำรอิสระได้มีโอกำสประชุมปรึกษำหำรือ 
  ระหว่ำงกันเองอย่ำงเป็นอิสระ ส�ำหรับกำรเสนอแนะควำมคิดเห็นและ 
 ก�ำหนดแนวทำงพัฒนำปรับปรุงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ  
 จึงก�ำหนดให้มีกำรประชุมกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.4 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ  
และประธานกรรมการ
 5.4.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ�ำนำจและหน้ำที ่
 ในกำรด�ำเนนิกิจกำรของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์  
 ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดี 
 ส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทยก�ำหนด ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำ 
 ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้น ดงัน้ัน  
 บริษัทฯ จึงก�ำหนดบทบำทหน้ำท่ีและหลักปฏิบัติของคณะกรรมกำร 
 บริษัทฯ เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้พนักงำนทุกระดับยึดมั่นเป็นแนวทำงใน 
 กำรปฏบัิตงิำน และเพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน 
 ทั่วไป ดังนี้

   ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของกิจกำรและรับผิดชอบต่อผลประกอบกำร 
   และกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร เพ่ือให้กำรด�ำเนินธุรกิจมีควำม 
   ต่อเนื่องในระยะยำว และมีแผนกำรพัฒนำพนักงำนและควำม 
   ต่อเนื่องของผู้บริหำร 
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   ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบำยท่ีส�ำคัญ รวมถึง 
   วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเส่ียง แผนงำน และ 
   งบประมำณ รวมทั้งก�ำกับควบคุม ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินงำน 
   ตำมนโยบำย และแผนท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
   ประสิทธิผล 

   ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบในกำรด�ำเนินงำนใดๆ ท่ีกฎหมำย 
   ก�ำหนด รวมท้ังเป็นผู้น�ำและเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนท่ีดี 
   ปฏิบัติตำมกฎหมำย และสอดคล้องกับแนวทำงกำรก�ำกับดูแล 
      กิจกำร

   ให้ควำมมั่นใจว่ำระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบ 
   บัญชีมีควำมเชื่อถือได้

   ให้มีกำรก�ำหนดกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management)  
   ให้ครอบคลมุท้ังองค์กร โดยให้ฝ่ำยจดักำรเป็นผูป้ฏบัิตติำมนโยบำย 
   และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
   โดยกำรรำยงำนผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทุก 
   ไตรมำส บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำร 
   ควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้ควำมส�ำคัญกับสัญญำณ 
   เตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติทั้งหลำย

   สอดส่องดูแลและจดักำรแก้ไขปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
   ท่ีอำจจะเกิดขึน้ระหว่ำงผู้มส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ ก�ำหนดแนวทำง 
   ในกำรท�ำรำยกำรท่ีอำจมคีวำมขดัแย้งของผลประโยชน์ เพือ่ประโยชน์ 
   ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสีย  
   ไม่ควรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจก�ำหนดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร 
   และกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งของ 
   ผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
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   ส่งเสริมให้จัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้ 
   กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจถึงมำตรฐำน 
   ด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมกำร 
   จะติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง 

    ประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร 
   ผู้จัดกำรใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี และก�ำหนดค่ำตอบแทนประธำน 
   เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

  5.4.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
   ประธำนกรรมกำร หรือผู้ที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย มีหน้ำที ่
   เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุม 
   ไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำรบริษัทฯ มีเวลำ 
   เพียงพอท่ีจะศึกษำ พิจำรณำ และตัดสินใจอย่ำงถูกต้องในเรื่อง 
   ต่ำงๆ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

   มีบทบำทในกำรก�ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับประธำน 
   เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

   ประธำนกรรมกำรมีหน้ำท่ีควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ 
   จัดสรรเวลำให้เพียงพอท่ีฝ่ำยจัดกำรจะน�ำเสนอข้อมูล สนับสนุน 
   และเปิดโอกำสให้กรรมกำรซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง 
   อิสระ ควบคุมประเด็นในกำรอภิปรำย และสรุปมติที่ประชุม

   มีบทบำทส�ำคัญในกำรส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติตำม 
   หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เช่น กำรแสดงตน งดออกเสียงลงมติ  
   และกำรออกจำกห้องประชุม เมื่อมีกำรพิจำรณำระเบียบวำระ 
   ที่กรรมกำรมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
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   สื่อสำรข้อมูลส�ำคัญต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้รับทรำบ 
   สนับสนุนให้กรรมกำรบรษิทัฯ เข้ำร่วมประชมุผู้ถือหุ้น และท�ำหน้ำท่ี 
   เป็นประธำนในท่ีประชมุ เพือ่ควบคุมกำรประชมุให้มปีระสทิธภิำพ  
   และตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น

   สนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขต 
   อ�ำนำจหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตำมกฎหมำย  
   และตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
  กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะมกีำรก�ำหนดขึน้เป็นกำรล่วงหน้ำ 
 ในแต่ละปี เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้  
 โดยบรษัิทฯ จะจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุให้กรรมกำรพจิำรณำ 
 ล่วงหน้ำ เพื่อท่ีจะมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำพิจำรณำและตัดสินใจ 
 อย่ำงถูกต้องในเรื่องต่ำงๆ โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

   ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรจะต้องประชุมกัน 
   อย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้กรรมกำรบริษัทฯ ต้องมำประชุม 
   อย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม    
   นอกจำกน้ี จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร 
   อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำรประชุมกรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อย 
   ปีละ 1 ครั้ง
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   บรษัิทฯ ควรก�ำหนดให้มกีำรจดัส่งหนังสือเชญิประชมุให้แก่กรรมกำร 
   เพื่อพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อน 
   วันประชมุ เพือ่ให้กรรมกำรมเีวลำท่ีจะศกึษำ พจิำรณำ และตดัสนิใจ 
   อย่ำงถูกต้องในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงพอเพียง และสำมำรถจัดเวลำ 
   กำรเข้ำร่วมประชุมได้

    ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดเรื่อง 
   ท่ีจะเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยมีกำรปรึกษำหำรือ 
   กับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และ 
   พิจำรณำค�ำขอของกรรมกำรท่ีจะบรรจุเรื่องอื่นท่ีส�ำคัญเป็นวำระ 
   กำรพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป 
   ประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ ควรจดัสรรเวลำให้อย่ำงเพยีงพอส�ำหรบั 
   กำรน�ำเสนอเอกสำรและข้อมลูของผูบ้รหิำร และส�ำหรบักำรพจิำรณำ 
   สอบถำม และอภิปรำยในประเด็นท่ีส�ำคัญของคณะกรรมกำร 
   บรษิทัฯ

   คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องอุทิศเวลำและทุ่มเทควำมสนใจให้แก ่
   บรษัิทฯ อย่ำงเตม็ท่ีและพร้อมท่ีจะเข้ำร่วมกำรประชมุอย่ำงสม�ำ่เสมอ  
   หำกมีภำรกิจส�ำคัญท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อ 
   ประธำนกรรมกำร 

   คณะกรรมกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ�ำเป็น เพื่อขอเอกสำร 
   และข้อมูล ค�ำปรึกษำและบริกำรต่ำงๆ เก่ียวกับกำรด�ำเนินงำน 
   ของบริษัทฯ จำกผู้บริหำรระดับสูง และอำจขอควำมเห็นท่ีเป็น 
   อิสระจำกท่ีปรึกษำภำยนอกเมื่อจ�ำเป็นเพื่อประกอบกำรประชุม 
   ในแต่ละครั้ง 

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)
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    ผู้บรหิำรระดับสงูควรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่ให้ 
   สำรสนเทศรำยละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง และเพื่อให้ 
   คณะกรรมกำรบริษัทฯ รู้จักผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน ์
   ต่อกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง

    กำรจดบันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ผลกำรประชุม 
   และควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะต้องมีควำมชดัเจน 
   เพื่อใช้อ้ำงอิง

 
 5.6.1 การแต่งตั้งกรรมการ
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ท่ีสมควรได้รับเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมกำร เพื่อเสนอขอควำมเห็นต่อ 
 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นสำมญัประจ�ำปีเลอืกตัง้ 
 กรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้   
   ผูถื้อหุ้นคนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ำกับหนึง่ (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสยีง

   ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตำมข้อท่ี (1) 
   เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่ง 
   คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้   
   บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือก 
   เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง 
   ในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำ 
   มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีให้ประธำน 
   ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

(8)

(7)

(1)

(2)

(3)

5.6 การแต่งตั้งและการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
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   ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมำ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบ 
   ให้เปิดโอกำสให้ผู ้ ถือหุ ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิ 
   เพือ่เข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุสำมญั 
   ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรของบริษัทฯ
 
     5.6.2 การถอดถอนและการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ 
   ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออก 
   จำกต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมกำรใน 
   ขณะนั้น ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้  
   ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับจ�ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) และ 
   กรรมกำรท่ีพ้นจำกต�ำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับ 
   ต�ำแหน่งอีกได้ โดยกรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก 
   และปีที่สองภำยหลังจำกจดทะเบียนแปรสภำพบริษัทฯ นั้น ให้ใช้ 
   วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำร 
   คนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง

   นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำก 
   ต�ำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำม 
   ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด และ/หรือ กฎหมำย 
   ว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ หรอืท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุ้น 
   ลงมติให้ออก หรือศำลมีค�ำสั่งให้ออก

   กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่ง ให้ยืน่ใบลำออกต่อบรษิทัฯ  
   โดยกำรลำออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้  
   กรรมกำรซึ่งลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียน 
   ทรำบด้วยก็ได้

(2)

(1)

(3)
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   ในกำรลงมตใิห้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออก 
   ตำมวำระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของ 
   จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวม 
   กันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมำ 
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   ในกรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำว 
   ออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ 
   ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด  
   และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ำเป็น 
   กรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต ่
   วำระของกรรมกำรผูน้ั้นจะเหลอืน้อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบคุคล 
   ซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้ 
   เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน 
มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ (3/4) ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
 

(5)

(1)

(4)

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
บรษัิทฯ ได้ท�ำกำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นประจ�ำทุกปี 
โดยท�ำกำรประเมินใน 3 รูปแบบ คือ แบบประเมินรำยบุคคล  
(ประเมนิตนเอง) แบบประเมนิรำยบุคคล (ประเมนิกรรมกำรท่ำนอืน่) 
และแบบประเมินกรรมกำรทั้งคณะและคณะกรรมกำรชุดย่อย
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   บริษัทฯ ควรน�ำเรียนผลประเมินและข้อคิดเห็นต่ำงๆ ต่อที่ประชุม 
   คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ 
   ร่วมกันสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรให้ดียิ่งขึ้น 

   ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ควรมีส่วน 
   ร่วมในกำรอธิบำยถึงควำมคำดหวังของตนเองท่ีจะได้รับกำร 
   สนับสนุนจำกคณะกรรมกำรต่อไป

   บรษิทัฯ มนีโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรให้อยูใ่นระดับ 
   ท่ีสำมำรถจูงใจ และอยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยู่ใน 
   อตุสำหกรรมเดียวกัน โดยกำรพจิำรณำจะเชือ่มโยงกับผลงำนและ 
   ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร รวมท้ังผลกำรด�ำเนินงำนของบรษัิทฯ  
   โดยทุกปีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็น 
   ผู้ก�ำหนดค่ำตอบแทนดังกล่ำว น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
   เพื่อขอควำมเห็นชอบก่อนน�ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

   คณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
   เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับระดับ 
   ควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยน้ัน ผู้ท่ีเป็นประธำนอำจได้รับ 
   ค่ำตอบแทนเพิ่มจำกที่กรรมกำรได้รับ   
   คณะกรรมกำรจัดท�ำรำยงำนเก่ียวกับนโยบำยด้ำนกำรจ่ำย 
   ค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำรเหตผุลและวัตถุประสงค์ของนโยบำย 
   โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี และงบกำรเงินของบริษัทฯ 

(3)

(1)

(2)

(3)

(2)

5.8 ค่าตอบแทนของกรรมการ
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   บรษัิทฯ ได้ส่งเสรมิและสนบัสนุนกำรฝึกอบรมและให้ควำมรูใ้นเรือ่ง 
   หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ให้กับกรรมกำร กรรมกำร 
   เฉพำะเรื่อง ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อเป็นกำร 
   เสริมสร้ำงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
   บริษัทฯ ได้จัดท�ำเอกสำรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อเป็น 
   ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรจัดปฐมนิเทศ 
   แนะน�ำลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
   บริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่ด้วย นอกจำกน้ี กรรมกำรบริษัทฯ  
   จะได้รบักำรฝึกอบรมหลกัสูตรหรอืเข้ำร่วมกิจกรรมสมัมนำท่ีเก่ียวข้อง 
   เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร

(1)

(2)

5.9 การพัฒนากรรมการ
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5.10 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 
ฝ่ายจัดการ
 5.10.1 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ี 
 บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ ได้ 
 รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ท�ำหน้ำท่ีเก่ียวกับกำร 
 ด�ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ โดยบริหำรงำนตำมแผนและ 
 งบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด  
 ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษำผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  
 ไม่ท�ำกำรใดท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับ 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
 ประกอบด้วย
   จัดท�ำและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยุทธ์ในกำร 
   ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ

   จดัหำข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมของบรษัิทฯ ให้แก่คณะกรรมกำร 
   บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องกำร

   บรหิำรงำนของบรษัิทฯ ตำมแผนธรุกิจและกลยทุธ์กำรด�ำเนินธรุกิจ 
   ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติ

   จดัโครงสร้ำงและบรหิำรจดักำรองค์กรตำมแนวทำงท่ีคณะกรรมกำร 
   บริษัทฯ ให้ค�ำแนะน�ำ

   พิจำรณำทบทวนวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ (POSITIVE) เพื่อ 
   สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

   ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ    

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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   มอบอ�ำนำจช่วง และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำน 
   เฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยอยู ่ในขอบเขตท่ีเป็นไปตำมระเบียบ  
   ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ  
   ได้ก�ำหนดไว้

   จดัท�ำและเสนอรำยงำนกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมกำร 
   บรษัิทฯ ในเรือ่งท่ีส�ำคัญอย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมถึงกำรจดัท�ำรำยงำน 
   เรื่องอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องกำร

   เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในกำรติดต่อกับบุคคลภำยนอก

 5.10.2 การด�ารงต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ 
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ 
 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในเครือ 
 ได้เพ่ือให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นไปใน 
 ทิศทำงท่ีสอดคล้องและสนับสนุนกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและ 
 ประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังมีกำรก�ำหนดหลักการในกรณีผู้บริหารและ 
	 พนกังานได้รบัเชญิให้ไปด�ารงต�าแหน่งต่างๆ	ในบรษิทั	หน่วยงาน	หรอื 
	 องค์กรอื่นๆ	อีกด้วย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
    ในกรณีผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรมรำชโองกำร 
   โปรดเกล้ำฯ แต่งต้ัง หรือได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะรัฐมนตรีโดย 
   อำศัยอ�ำนำจตำมกฎหมำยให้ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ นอกเหนือจำกกำร 
   ปฏบัิตงิำนในกิจกำรของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำร 
   บริษัทฯ เพื่อทรำบ ภำยหลังจำกท่ีได้รับพระบรมรำชโองกำร 
   โปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้หรอืได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะรฐัมนตรแีล้วแต่ 
   กรณี

(ก)

(7)

(8)

(9)
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   ในกรณผู้ีบรหิำรสงูสดุของบรษัิทฯ ได้รบักำรแต่งตัง้จำกหน่วยงำน 
   รำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ หรือ 
   สถำบนักำรศกึษำของรฐัให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร อนุกรรมกำร 
   คณะท�ำงำน ผู้เชีย่วชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรกึษำหรอืต�ำแหน่งใดๆ 
   นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติงำนในกิจกำรของบริษัทฯ ให้เสนอเรื่อง 
   ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือทรำบและให้ข้อคิดเห็นก่อนท่ี 
   จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว

   ในกรณีผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทฯ จะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  
   อนุกรรมกำร คณะท�ำงำน ผู้เช่ียวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษำ  
   หรือต�ำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจำก 
   ท่ีก�ำหนดไว้ตำมข้อ (ข) และมิใช่กำรปฏิบัติงำนในกิจกำรของ 
   บริษัทฯ ให้ผู้บริหำรสูงสุด ขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำร 
   บรษัิทฯ ก่อนตอบรับกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว ยกเว้นกรณ ี
   ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ก็ตำมในองค์กร สมำคม  
   มลูนิธ ิฯลฯ ซึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่กำรสำธำรณกุศล หรอืไม่แสวงหำก�ำไร 
   ทำงธุรกิจ

   ส�ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ หำกเข้ำข่ำยตำมข้อ (ก) 
   ข้อ (ข) และข้อ (ค) ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทรำบ 
   หรือขอควำมเห็นชอบแล้วแต่กรณีต่อท่ีประชุมผู้บริหำรระดับสูง  
   (AMM) ของบรษิทัฯ ก่อนกำรตอบรบักำรไปด�ำรงต�ำแหน่งดงักล่ำว

    กำรด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหำรสูงสุดตำม (ก) (ข) หรือ (ค)  
   ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่หลักกำรกำรไปด�ำรงต�ำแหน่งต่ำงๆ ของผู้บริหำร 
   บริษัทฯ นี้ได้รับควำมเห็นชอบ หรือก่อนที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเป็น 
   ผู้บรหิำรสงูสดุของบรษิทัฯ และยงัคงด�ำรงต�ำแหน่งอยู ่ให้ผู้บรหิำร 
   สูงสุดน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อทรำบ
 

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
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  5.10.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
   บรษิทัฯ จัดท�ำกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ี 
   บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมกำร 
   สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ท�ำกำรประเมนิ และน�ำเสนอ 
   คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อขอควำมเห็นชอบ

   บรษัิทฯ ได้ก�ำหนดเกณฑ์กำรประเมนิฯ เป็น 3 ส่วน และให้น�ำ้หนัก 
   กำรประเมินในแต่ละระดับในสัดส่วนที่แตกต่ำงกัน ดังนี้    
         กำรประเมนิผลจำกดัชนีชีวั้ดผลกำรด�ำเนินงำน (Corporate KPI) 
         กำรประเมนิด้ำนควำมเป็นผูน้�ำ (Leadership Competency)

      กำรประเมินด้ำนกำรบริหำรงบประมำณและโครงกำรต่ำงๆ      
        (Budget and Project Management) 

   ผลกำรประเมนิดังกล่ำว จะถูกน�ำไปพจิำรณำก�ำหนดอตัรำกำรปรบั 
   ขึ้นเงินเดือนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
   ใหญ่ และน�ำเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่พจิำรณำ 
   อนุมัติต่อไป

 5.10.4 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ่ 
   บรษัิทฯ มนีโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร 
   และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ให้อยู่ในระดับที่สำมำรถจูงใจ และอยู ่
   ในระดับท่ีเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน โดย 
   กำรพจิำรณำจะเชือ่มโยงกับผลงำน ควำมรบัผดิชอบ ผลกำรด�ำเนิน 
   งำนของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้ำงให้ผู้ถือหุ้น 

(1)

(2)

(3)

(1)

(2.1)

(2.2)

(2.3)
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   คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ประเมนิผลงำน 
   ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี 
   เพื่อน�ำไปใช้ในกำรพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของประธำน 
   เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดยใช้บรรทัดฐำน 
   ท่ีได้ตกลงกันล่วงหน้ำกับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร 
   ผู้จัดกำรใหญ่ตำมเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงำน 
   ทำงกำรเงิน ผลงำนเก่ียวกับกำรปฏบัิตติำมวัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์ 
   ในระยะยำว กำรพัฒนำผู้บริหำร เป็นต้น ผลประเมินข้ำงต้น 
   จะเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
   และประธำนกรรมกำรเป็นผู้ส่ือสำรผลกำรพิจำรณำให้ประธำน 
   เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรำบ

   บรษัิทฯ ได้ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรฝึกอบรมและให้ควำมรูใ้นเรือ่ง 
   หลกักำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบรษิทัฯ ให้กับผู้บรหิำร เพือ่เป็นกำร 
   เสริมสร้ำงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง

   บรษัิทฯ มกีำรพฒันำผูบ้รหิำรอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่เตรยีมควำมพร้อม 
   ส�ำหรบักำรหมนุเวียนต�ำแหน่งภำยในองค์กร ตัง้แต่ผูจ้ดักำรแผนก  
   ผู้จัดกำรส่วน ผู้จัดกำรฝ่ำย รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำร 
   สืบทอดต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
   ใหญ่และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป โดยจัดให้มีกำร 
   ประเมินศักยภำพผู้บริหำรระดับสูง

(2)

(1)

(2)

5.10.5 การพัฒนาผู้บริหาร
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   บรษิทัฯ จะคัดเลอืกผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปตำมหลกัเกณฑ์ของโครงกำร  
   GLDP (Group Leadership Development Program) ของ 
   ปตท. เพือ่รบักำรประเมนิควำมสำมำรถ ควำมพร้อม จดุแขง็จดุอ่อน  
   เป็นรำยบุคคล โดยผู้ประเมินอิสระ และมีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ 
   ผู้บริหำรเฉพำะบุคคล

   บริษัทฯ จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Program) เพื่อพัฒนำ 
   ควำมพร้อมในกำรปฏบัิตงิำนระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไป และส�ำหรบั 
   กำรสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง

(3)

(4)
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3
จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณธรุกจิ ถอืเป็นแนวทางในการ 

ด�าเนินธุรกิจที่ดี ส�าหรับคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต พากเพียร อดทน 

และรับผิดชอบ บนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์





บรษิทัฯ ก�ำหนดให้มจีรรยำบรรณด้ำนกำรปฏบัิตงิำนและจรรยำบรรณธรุกิจ 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีดี ส�ำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนยึดถือปฏิบัติ ซ่ึงมุ่งเน้นหลักกำรส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแล 
กิจกำร ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเสมอภำค  
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงกำรค�ำนึงถึงและกำรเคำรพสทิธขิองผูม้ส่ีวน 
ได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้ำงควำมสมดุลในสังคมโดยรวม บริษัทฯ ได้ให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ด้ำนคณุธรรม และด้ำนจริยธรรม โดยเสริมสร้ำงพื้นฐำนพฤติกรรมทีมุ่่งมั่น
ในกำรเรยีนรู ้ หมัน่พฒันำสินค้ำ และบรกิำร รวมถึงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้
ให้กันและกัน และปลูกจิตส�ำนึกให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริต พำกเพียร อดทน 
และรับผิดชอบ บนพื้นฐำนของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์

หมวดที ่1  จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
1. การปฏิบัติตน
   ปฏบัิตหิน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องต่อกำรด�ำเนินธรุกิจ  
   วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  
   จรรยำบรรณธุรกิจ และมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

   ศึกษำหำควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อเสริมสร้ำงตนเองให้เป็น 
   ผู ้มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำง 
   มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

   ยดึมัน่ในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหำต�ำแหน่ง ควำมดีควำมชอบ  
   หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบจำกผู้บังคับบัญชำ หรือจำกบุคคล 
   อื่นใด

จรรยาบรรณธุรกิจ
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   ละเว้นจำกอบำยมขุและสิง่เสพตดิท้ังปวง ไม่ประพฤตตินในทำงท่ี 
   อำจท�ำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ  
   เช่น ไม่กระท�ำตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในกำรพนัน 
   ทุกประเภท ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท เป็นต้น

   ไม่ประกอบอำชีพ หรือวิชำชีพ หรือกระท�ำกำรใดอันจะกระทบต่อ 
   กำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ 

   หลีกเลี่ยงกำรมีภำระผูกพันทำงกำรเงินกับบุคคลท่ีท�ำธุรกิจกับ 
   บริษัทฯ หรือระหว่ำงบุคลำกรด้วยกันเอง ซ่ึงหมำยควำมรวมถึง 
   กำรให้กู้ยมืเงนิ หรอืกู้ยมืเงนิ กำรเรยีกร้องเรีย่ไรต่ำงๆ เช่น กำรเล่นแชร์  
   เป็นต้น ยกเว้นกิจกรรมเพื่อกำรกุศลและสำธำรณะ 

   ไม่แสวงหำผลประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่ำโดยทำงตรง หรือทำงอ้อม

   ไม่กระท�ำกำรใดอนัมลีกัษณะเป็นกำรเข้ำไปบรหิำรหรอืจดักำรใดๆ  
   ในบริษัทอื่นท่ีมีผลบ่ันทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือ 
   เอือ้ประโยชน์ให้บุคคลหรอืนิตบิคุคลใดๆ ไม่ว่ำจะท�ำเพือ่ประโยชน์ 
   ของตนเองหรือของผู้อื่น

   รักษำและร่วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
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2. การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
   เสรมิสร้ำงกำรท�ำงำนเป็นทีมโดยให้ควำมร่วมมอื ช่วยเหลอืเก้ือกูล 
   ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องำนของบริษัทฯ โดยส่วนรวม 
   ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงำนด้วยควำมสุภำพ มีน�้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ 
   อันดี ปรับตนให้สำมำรถท�ำงำนร่วมกับบุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบัง 
   ข้อมูลที่จ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเพื่อนร่วมงำน    
   ให้เกียรตผู้ิอืน่ โดยไม่น�ำผลงำนของผู้อืน่มำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน    
   ผู้บังคับบัญชำปฏิบัติตนให้เป็นที่เคำรพนับถือ และเป็นแบบอย่ำง 
   ท่ีดขีองผู้ใต้บังคับบัญชำ รวมท้ังมคีวำมสภุำพต่อบุคลำกรใต้บงัคับ 
   บัญชำ และผู้ร่วมงำนทุกระดับ

   ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำด้วยควำมเคำรพนับถือ  
   ผู้ใต้บังคับบัญชำรับฟังค�ำแนะน�ำของผู้บังคับบัญชำ และไม่ปฏิบัต ิ
   งำนข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป 
   เป็นผู้สั่ง รวมท้ังมีควำมสุภำพต่อบุคลำกรและเพื่อนร่วมงำน 
   ทุกระดับ 

   หลกีเลีย่งกำรน�ำเอำข้อมลูหรอืเรือ่งรำวของบุคลำกรอืน่ ท้ังในเรือ่ง 
   ท่ีเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพำกษ์ 
   วิจำรณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคลำกร หรือ 
   ภำพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ 

   ไม่กระท�ำกำรใดๆ ท่ีผิดศีลธรรมหรือเป็นกำรคุกคำมทำงเพศต่อ 
   บุคลำกรอื่น โดยกำรกระท�ำดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน  
   ร�ำคำญ หรอืก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีบ่ันทอนก�ำลงัใจ 
   เป็นปฏิปักษ์ หรือก้ำวร้ำว รวมถึงกำรรบกวนกำรปฏิบัติงำนของ 
   บุคลำกรอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่ำวครอบคลุมถึง 
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   กำรลวนลำม อนำจำร หรือกำรล่วงเกินทำงเพศไม่ว่ำจะด้วยวำจำ 
   หรือร่ำงกำยก็ตำม 

3. การปฏิบัติต่อบริษัทฯ
   ปฏบัิตหิน้ำท่ีด้วยควำมรบัผดิชอบ ซือ่สตัย์ สจุรติ มุง่มัน่ ทุ่มเท 
   ก�ำลังกำยและก�ำลังควำมคิดในกำรท�ำงำน ตลอดจนปฏิบัติ 
   ตำมกฎระเบียบ หลกักำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณ นโยบำยของ 
   บริษัทฯ ค่ำนิยมองค์กร และประเพณีอันดีงำม โดยถือประโยชน์ 
   ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ

   ปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมนโยบำยอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย  
   และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

   รกัษำควำมลบัของลกูค้ำ คู่ค้ำ และบรษิทัฯ อย่ำงเคร่งครดั โดยดูแล 
   ระมดัระวังมใิห้เอกสำร หรอืข่ำวสำรอนัเป็นควำมลบัของลกูค้ำ คู่ค้ำ 
   และบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอำจเป็นเหตุ 
   ให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ

   ไม่กล่ำวร้ำยหรอืกระท�ำกำรใดๆ อนัน�ำไปสูค่วำมแตกแยก หรอืควำม 
   เสียหำยภำยในของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

   พึงรักษำเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม ท้ังหน่วยงำน 
   รำชกำร และองค์กรอืน่ๆ รวมท้ังไม่กระท�ำกำรใดท่ีก่อให้เกิดควำม 
   เสียหำยต่อภำพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ

   สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีโดยให้ควำมร่วมมือกับสังคม ชุมชน  
   หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรให้ข้อมูล บคุลำกร 
   ของบรษิทัฯ ควรปฏบัิตหิน้ำท่ีอย่ำงระมดัระวัง รอบคอบ เพือ่ประโยชน์ 
   ของบริษัทฯ ประเทศ และส่วนรวม 
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   ให้ควำมเอำใจใส่และช่วยด�ำเนนิกำรใดๆ ท่ีจะรกัษำสภำพแวดล้อม 
   และบรรยำกำศในกำรท�ำงำน รวมทั้งกำรพัฒนำองค์กรไปสู่ควำม 
   เป็นเลิศ

   หลกีเลีย่งกำรให้ และ/หรอื รบัสิง่ของ กำรให้ และ/หรอื รบักำรเลีย้ง 
   รบัรองหรอืประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำ หรอืผู้มส่ีวนเก่ียวข้องกับธรุกิจ 
   ของบริษัทฯ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนินธุรกิจในทำงท่ี 
   เป็นธรรมของบรษิทัฯ หรอืในเทศกำล หรอืประเพณนิียม ในมลูค่ำ 
   ท่ีเหมำะสม ซึง่ผูร้บัพงึพจิำรณำ หำกของขวัญท่ีได้รบัในรปูของเงนิ 
   หรอืสิง่ของมมีลูค่ำสงูเกินกว่ำสำมพนับำท ให้ปฏเิสธท่ีจะรบัและส่งคืน   
   ไม่เข้ำไปมส่ีวนร่วมในกำรกระท�ำหรอืปกปิดกำรกระท�ำใดๆ ท่ีอำจ 
   ขดัแย้งทำงผลประโยชน์กับบรษิทัฯ กำรคอร์รปัชัน่ หรอืกำรกระท�ำ 
   ใดๆ ที่ผิดกฎหมำย

   ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำร 
   กระท�ำที่เข้ำข่ำยคอร์รัปชั่น โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคล 
   ท่ีรบัผดิชอบทรำบ หรอืผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก�ำหนดไว้ และให้ 
   ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบข้อเท็จจรงิต่ำงๆ ตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน 
   ระเบียบของบริษัทฯ
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หมวดที่ 2  จรรยาบรรณธุรกิจ

1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน		
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจึงควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ	 ตามสิทธิท่ีมีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	และบุคลากร 
ของบรษัิทฯ	จะปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสียอย่างซือ่สตัย์	สจุรติ	เสมอภาค	เป็นธรรม	 
มีคุณภาพ	เป็นไปตามสัญญา	ข้อตกลง	และเงื่อนไขต่างๆ

แนวปฏิบัติ
1.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 1.1.1  ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจ 
    ด�ำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 
    ท้ังรำยใหญ่และรำยย่อย และเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ ่ม 
    ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 1.1.2  บรหิำรกิจกำรของบรษิทัฯ ให้มคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำ มัน่คง และ
    ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผู้ถือหุ้น

 1.1.3  ปฏิบัติหน้ำท่ีและตัดสินใจด้วยควำมสำมำรถและควำม 
    ระมดัระวัง โดยกำรประยกุต์ควำมรู ้ประสบกำรณ์ ควำมช�ำนำญ  
    และทกัษะกำรบรหิำรจัดกำรอย่ำงสดุควำมสำมำรถในทกุกรณี

 1.1.4  รำยงำนสถำนะและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึง 
    แนวโน้มในอนำคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
    สม�่ำเสมอ และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง
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 1.1.5  ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลู 
    ใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ

 1.1.6  ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ

 1.1.7 ไม่ด�ำเนินกำรใดๆ ในลักษณะซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 
    ทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือกำรกระท�ำใดๆ ซ่ึงเข้ำข่ำย 
    กำรคอร์รัปชั่น

1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า
 1.2.1   ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพ และปฏิบัติตำมสัญญำ ข้อตกลง  
    หรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อลูกค้ำอย่ำงโปร่งใสและเท่ำเทียมกัน 
    ในกรณท่ีีจะไม่สำมำรถปฏบัิตไิด้ต้องรบีเจรจำกับลกูค้ำเป็นกำร 
    ล่วงหน้ำ เพ่ือร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิด 
    ควำมเสียหำย

 1.2.2  มุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ 
    ให้ได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพท่ีดีเลิศ ภำยใต้ควำม 
    ปลอดภยัและเทคโนโลยท่ีีเหมำะสม รวมท้ังยกระดับมำตรฐำน 
    ให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 1.2.3  เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกับกำรบรกิำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง  
    ทันต่อเหตุกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมท้ังรักษำ 
    สัมพันธภำพที่ดีและยั่งยืน
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  1.2.4  จัดระบบกำรบริกำรลูกค้ำ และเปิดช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อให ้
    ลกูค้ำสำมำรถร้องเรยีนควำมไม่พอใจเก่ียวกับสนิค้ำและบรกิำร  
    และด�ำเนนิกำรอย่ำงดท่ีีสดุ เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรลกูค้ำ 
    อย่ำงรวดเร็ว

  1.2.5  ให้ควำมส�ำคัญในกำรรกัษำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของลกูค้ำอย่ำง 
    สม�่ำเสมอ และไม่น�ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้เพื่อผลประโยชน์ของ 
    ตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

1.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า
  1.3.1  ปฏบัิตติำมสญัญำ ข้อตกลง และเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อคู่ค้ำอย่ำง 
    เคร่งครัด โปร่งใส และเท่ำเทียมกัน

  1.3.2  ไม่เรยีกร้อง ไม่รบั ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกับคู่ค้ำ 
    โดยไม่สุจริต

 1.3.3 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้ำ 
    ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
    ด้วยหลักแห่งควำมสมเหตุสมผล

 1.3.4  ให้ควำมส�ำคญัในกำรรกัษำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของคู่ค้ำอย่ำง 
    สม�่ำเสมอ และไม่น�ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้เพื่อผลประโยชน์ของ 
    ตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอม 
    จำกคู่ค้ำ

1.4  การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
 1.4.1  ปฏบัิตต่ิอคู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และตัง้อยู่ 
    บนพืน้ฐำนของกำรได้รบัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่ำย 
 1.4.2  ประพฤตปิฏบัิตภิำยใต้กรอบกตกิำของกำรแข่งขนัอย่ำงเสร ีและ 
    เป็นธรรม
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 1.4.3  ไม่แสวงหำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธกีำร 
    ที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม

 1.4.4  ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำใน 
    ทำงร้ำย โดยปรำศจำกควำมจริง

 1.4.5   ไม่ท�ำควำมตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดท่ีมีลักษณะ 
    เป็นกำรลดหรือจ�ำกัดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

 1.4.6  เนื่องจำกกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำเป็นกฎหมำยท่ีมีควำม 
    สลับซับซ้อน และมีควำมแตกต่ำงในแต่ละประเทศ ดังน้ัน  
    ควรมกีำรหำรอืกับหน่วยงำนกฎหมำยก่อนตัง้แต่ต้นเพือ่ป้องกัน 
    กำรละเมิดกฎหมำยของประเทศนั้นๆ

1.5  การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
 1.5.1  ปฏิบัติตำมสัญญำ ข้อตกลง และเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อเจ้ำหนี้  
    อย่ำงเคร่งครัด โปร่งใส และเท่ำเทียมกัน

 1.5.2   รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินของบรษิทัฯ ด้วยควำมซ่ือสตัย์ ถูกต้อง  
    และตรงเวลำให้แก่เจ้ำหนี้อย่ำงสม�่ำเสมอ

 1.5.3  ในกรณท่ีีจะไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเง่ือนไข จะรบีแจ้งและเจรจำ 
    กับเจ้ำหนี้เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและ 
    ป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย

1.6  การปฏิบัติต่อพนักงาน
 1.6.1 กำรสรรหำ คัดเลือก และจ้ำงงำน จะด�ำเนินกำรบนพื้นฐำน 
    ของควำมเสมอภำคและเปิดโอกำสแก่ผู้สมัครทุกคนอย่ำง 
    เท่ำเทียมกัน โดยพิจำรณำบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ  
    ประสบกำรณ์ และมีคุณธรรม เหมำะสมกับต�ำแหน่งงำน 
    ใบพรรณนำคุณลักษณะงำน (Job Description) และมทัีศนคติ 
    ที่สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร
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  1.6.2 ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมำะสมตำมควำมรู้ ควำม 
    สำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
    แต่ละคน

 1.6.3 กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย รวมทั้งกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษ 
    พนักงำนต้องกระท�ำด้วยควำมเสมอภำค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู ่
    บนพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม  
    รวมทั้งกำรกระท�ำ หรือกำรปฏิบัติของพนักงำนนั้นๆ

 1.6.4  ปฏิบัติต่อพนักงำนบนพื้นฐำนแห่งควำมยุติธรรม และให้ควำม 
    ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ และควำมสำมำรถ 
    ของพนักงำน โดยให้โอกำสกับพนักงำนอย่ำงท่ัวถึงและ 
    สม�่ำเสมอ

 1.6.5  ปฏบิตัติำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนกังำน  
    และหลกักำรเก่ียวกับสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐำนตำมเกณฑ์สำกล  
    โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด เชื้อชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ  
    ควำมพิกำร ฐำนะ ชำติตระกูล สถำนศึกษำ หรือสถำนะอื่นใด 
    ที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน

 1.6.6  ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัย 
    แก่ชีวิต สุขภำพ ร่ำงกำย และทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ

 1.6.7  บรหิำรงำนโดยหลกีเลีย่งกำรกระท�ำใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอำจ 
    ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำน 

 1.6.8  ส่งเสรมิให้พนักงำนเข้ำใจในเรือ่งจรรยำบรรณและบทบำทหน้ำท่ี  
    เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของจรรยำบรรณ 
    อย่ำงทั่วถึงทั้งบริษัทฯ
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    ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดทิศทำงในกำร 
    ท�ำงำน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำของหน่วยงำน และบริษัทฯ  
    โดยรวม

    ส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำรอบรมเพิ่มเติมในสำขำวิชำท่ี 
    เกี่ยวข้องกับหน้ำที่กำรงำน

    ส่งเสริมให้พนักงำนเป็นคนดี มีคุณธรรม

    รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำง 
    เท่ำเทียมและเสมอภำค 

    จัดให้มีช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถแจ้งเรื่องท่ีส่อไปในทำง 
    ไม่ปฏบัิตติำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรฐั หรอืหลักกำรก�ำกับ 
    ดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย และระเบียบข้อบังคับ 
    ของบริษัทฯ หรือกำรส่อทุจริต รวมถึงมีกำรให้ควำมคุ้มครอง 
    ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
    ไม่ให้ได้รับผลทำงลบจำกกำรร้องเรียน

1.7 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 1.7.1  ไม่กระท�ำกำรใดๆ ที่ส่งผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและ 
    สภำพแวดล้อมเกินว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด

 1.7.2  ไม่สนับสนนุกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภยัต่อสงัคม หรอืศลีธรรมอนัดีงำม 
    และ/หรือ เป็นกำรส่งเสริมอบำยมุข

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13
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 1.7.3  ให้ควำมส�ำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้น 
    ให้เกิดกำรพัฒนำสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อม มุ่งสร้ำงสรรค์  
    และอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ชมุชนท่ีอยู่ 
    รอบสถำนประกอบกำรของบริษัทฯ

 1.7.4  ให้กำรสนับสนุนในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสำธำรณประโยชน์  
    อำทิ กิจกรรมด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำรศึกษำแก่ 
    คนในชุมชน กำรกีฬำ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น โดย 
    ค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมและประโยชน์ท่ีสังคมและชุมชน 
    จะได้รับอย่ำงยั่งยืน

 1.7.5  ปลูกฝังจิตส�ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให ้
    เกิดขึ้นในบริษัทฯ และบุคลำกรของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง

 1.7.6  ให้ควำมร่วมมือและควบคุมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
    ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 1.7.7  รบัฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และจดัให้มรีะบบร้องทุกข์ 
    ในเรือ่งท่ีอำจมผีลกระทบต่อชมุชน ด�ำเนินกำรตรวจสอบสำเหตุ  
    ปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลกำรด�ำเนินงำนให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบ 
    ในเวลำอันควร อันส่งเสริมให้บริษัทฯ และชุมชนเอื้อประโยชน์ 
    ซึ่งกันและกัน และสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงยั่งยืน

 1.7.8   ให้กำรตอบสนองอย่ำงรวดเรว็ และมปีระสทิธภิำพต่อเหตกุำรณ์ 
    ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันเน่ืองมำจำกกำร 
    ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มท่ีกับ 
    เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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 1.7.9  ด�ำเนินธรุกิจตำมมำตรฐำนคุณภำพ ควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั  
    อำชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรพลังงำน รวมถึง 
    กำรส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

   
2.  จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อ
การจัดซื้อสินค้าและบริการ	 เป็นกระบวนการส�าคัญท่ีเอื้อให้ธุรกิจของ 
บริษัทฯ	 ด�ารงอยู่ได้	 จึงก�าหนดให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติ	 โดยด�าเนินการอย่างเป็นธรรม	 สมเหตุสมผล	 โปร่งใส		
สามารถตรวจสอบได้	ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และมีการปฏิบัติ
ต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคด้วยการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม	 เพือ่ให้เกิดการด�าเนินการ 
ที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

แนวปฏิบัติ
2.1  จัดซื้อสินค้ำและบริกำร โดยค�ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมคุ้มค่ำของ 
 รำคำและคุณภำพของสนิค้ำและบรกิำร โดยกระบวนกำรจดัซ้ือจะต้อง 
 ปฏิบัติตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ และขั้นตอนกำรจัดซ้ืออย่ำงเคร่งครัด 
 และโปร่งใสให้สอดคล้องกับอ�ำนำจด�ำเนินกำร รวมถึงให้ข้อมลูท่ีถูกต้อง 
 ครบถ้วนแก่คู่ค้ำด้วยวิธีกำรเปิดเผยและให้โอกำสคู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียม 
 ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้ำ และส่งเสริมกำรแข่งขันที่เป็นธรรม 
 ระหว่ำงคู่ค้ำ  
2.2 ควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำควรจะเป็นไปด้วยควำมเสมอภำค ไม่เรียกร้อง 
 ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใด วำงตัวเป็นกลำง ไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้ำ 
 จนท�ำให้คู่ค้ำมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจท่ีอำจท�ำให้ขำดควำมโปร่งใส  
 ยุติธรรมและเท่ำเทียมกัน  และควรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
 ท่ีคู่ค้ำร้องเรียนหรือแนะน�ำเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นในกำร 
 ปฏิบัติงำน  
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2.3 บุคลำกรของบริษัทฯ ไม่เข้ำไปเก่ียวข้องในกระบวนกำรจัดหำคู่ค้ำ 
  ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับตนเอง เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง คู่สมรส บุตร 
 คู่สมรสของบุตร เป็นต้น และต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณว่ำด้วยกำร 
 ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

2.4 ไม่ด�ำเนินกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำรท่ีมีกำรเจำะจงข้อก�ำหนด 
 หรอืคุณสมบัตขิองสนิค้ำหรอืบรกิำรโดยเฉพำะ หรอืพยำยำมเลอืกสรร 
 คุณลักษณะท่ีโน้มเอียงไปทำงสินค้ำหรือบริกำรน้ันๆ อย่ำงจงใจ  
 นอกจำกจะมีเหตุผลสนับสนุนอย่ำงเพียงพอและมีควำมจ�ำเป็น  
 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่ำนั้น 

2.5  รักษำข้อมูลควำมลับต่ำงๆ ท่ีได้รับจำกผู้เสนอรำคำ หรือผู้เข้ำร่วม 
 ประกวดรำคำแต่ละรำยไว้เป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยให้รำยอื่นทรำบ  
 รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมลูหรอืเอกสำรท่ีเก่ียวกับกำรจดัหำให้กับคูค้่ำ/คู่แข่ง   
 เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ�ำนำจ และให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณ 
 ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

2.6  ผู้บรหิำรตำมอ�ำนำจกำรจดัหำ ต้องควบคุม ดูแล ตรวจสอบให้พนักงำน 
 ด�ำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบวิธปีฏบัิต ิและจรรยำบรรณธรุกิจ  รวมท้ัง 
 ต้องใช้ดุลยพินจิในกำรให้ค�ำปรกึษำ ค�ำแนะน�ำ และรบัฟังควำมคิดเห็น 
 ของผู้ปฏิบัติงำนด้วย 

2.7 กำรด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำรตรวจรับสินค้ำหรือบริกำรต้องกระท�ำด้วย 
 ควำมรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่ำสินค้ำหรือบริกำรท่ีได้รับ 
 ถูกต้องตรงตำมข้อก�ำหนดต่ำงๆ ในสญัญำ หรอืข้อตกลงเก่ียวกับกำร 
 จัดหำ อำทิ ปริมำณ คุณภำพ และระยะเวลำกำรส่งมอบ เป็นต้น
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3. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บรษัิทฯ	ยดึถือหลักสทิธมินุษยชนสากลเป็นหลกัปฏบัิตร่ิวมกัน	โดยค�านึงถึง 
ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์	 สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค	 บริษัทฯ	 
จะไม่กระท�าการใดๆ	 และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล
อย่างเคร่งครัด	 โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	

แนวปฏิบัติ
3.1 บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครัด 
 ท้ังในระดับประเทศและระดับสำกล รวมถึงข้อจ�ำกัดของกฎหมำย 
 แรงงำนในแต่ละประเทศท่ีเข้ำไปด�ำเนนิธรุกิจ โดยจดัให้มสีภำพแวดล้อม 
 กำรท�ำงำนที่ปลอดภัย ถูกสุขอนำมัยตำมมำตรฐำนสำกล ปลอดจำก 
 ยำเสพติด และปฏิบัติต่อบุคลำกรทุกคนโดยเสมอภำคกัน ไม่เลือก 
 ปฏบัิตด้ิวยสำเหตอุนัเนือ่งมำจำกควำมเหมอืน หรอืควำมแตกต่ำงของ 
 ถ่ินก�ำเนิด เพศ อำยุ สีผิว เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ควำมเชื่อ  
 ควำมคิดเห็นทำงกำรเมอืง ควำมทุพพลภำพ ฐำนะชำตติระกูล หรอืสถำนะ 
 อื่นใดท่ีไม่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน รวมถึงเคำรพสิทธิเสรีภำพ 
 ส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

3.2 บริษัทฯ ต้องหมั่นตรวจตรำดูแลมิให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
 เข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำร 
 เข้ำร่วมและยอมรับหลักปฏิบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น  
 หลักสิทธิมนุษยชนขององค์กำรสหประชำชำติ เป็นต้น 
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3.3 บริษัทฯ ต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชนสำกล 
 แก่บุคลำกรของบรษิทัฯ เพ่ือน�ำไปปฏบัิตเิป็นส่วนหนึง่ในกำรด�ำเนินงำน  
 และไม่สนับสนุนกิจกำร และ/หรอื กิจกรรมท่ีละเมดิหลักสทิธมินุษยชนสำกล  

 
4. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี
บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	
ขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน	 และกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องในทุกพืน้ท่ีท่ีเข้าไป 
ด�าเนินธรุกิจ	รวมถึงการเคารพความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม 
ประเพณขีองแต่ละท้องถ่ิน	บุคลากรของบรษิทัฯ	จงึต้องศกึษา	ท�าความเข้าใจ 
เคารพ	 ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายฯ	 ยืนหยัดท�าในส่ิงท่ีถูกต้อง	 และเป็นธรรม 
ต่อทุกฝ่าย	 และไม่กระท�าการใดๆ	 อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีน้ันๆ	 รวมท้ังแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส 
เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฯ	

แนวปฏิบัติ
4.1 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจกฎหมำย   
 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นท่ีหรือประเทศ 
 ปลำยทำงก่อนกำรเดินทำง รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนกำร 
 ปฏบัิตงิำน และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 
 ของตนโดยตรงให้ถ่ีถ้วนและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให ้
 แน่ใจว่ำสินค้ำตัวอย่ำง สินค้ำและอุปกรณ์ที่น�ำไปด้วย เอกสำรในกำร 
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 เดินทำง วัตถุประสงค์ของกำรเดินทำงและกำรปฏิบัติงำนในประเทศ 
 ปลำยทำง ไม่ผิดกฎหมำยหรือไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
 วัฒนธรรมของประเทศปลำยทำง  ทั้งนี้ หำกไม่แน่ใจให้ขอค�ำปรึกษำ 
 จำกผู้บังคับบัญชำ และห้ำมปฏิบัติไปตำมควำมเข้ำใจของตนเอง 
 โดยไม่มีค�ำแนะน�ำ 

4.2 บริษัทฯ เคำรพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละ 
 ท้องถ่ินในทุกประเทศท่ีบรษิทัฯ เข้ำไปลงทุน  โดยด�ำเนินธุรกิจและปฏบิตัิ 
  ตำมกฎหมำยในแต่ละประเทศหรือท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง ด้วยตระหนัก 
 เสมอว่ำกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ  
 ในแต่ละท้องถิ่นอำจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน 

4.3 บุคลำกรของบริษัทฯ จะไม่ให้กำรช่วยเหลือ สนับสนุนกำรกระท�ำ 
 ท่ีเป็นกำรหลีกเล่ียง หรือฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ  
  ข้อบังคับ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ  ที่เกี่ยวกับกำร 
 ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  เมื่อพบว่ำระเบียบ ข้อก�ำหนด ขั้นตอนกำร 
 ปฏิบัติงำน หรือหนังสือสั่งกำรของบริษัทฯ แตกต่ำงจำกที่บังคับใช้ใน 
 พ้ืนท่ีหรอืประเทศน้ันๆ ให้ปรกึษำหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องก่อนด�ำเนินกำรใดๆ 

4.4  เมือ่พบเห็นกำรฝ่ำฝืนหรอืกำรไม่ปฏบัิตติำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ 
 และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ให้รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
 หรอืช่องทำงรบัเรือ่งร้องเรยีนตำม “มาตรการการร้องเรยีนและการแจ้ง 
	 เบาะแส” และในกรณีท่ีเห็นว่ำเป็นเรื่องท่ีอำจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
 อย่ำงมีนัยส�ำคัญให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำโดยทันที 
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5.  จรรยาบรรณว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมือง
บริษัทฯ	มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง	โดยจะไม่ให้การสนับสนุน	หรือ
การกระท�าอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมอืง	ท้ังทางตรงและทางอ้อม	ซึง่รวมถึง
การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ	 ในกิจกรรมที่จะท�าให้บริษัทฯ	 สูญเสียความ
เป็นกลางทางการเมอืง	และ/หรอื	ได้รบัความเสยีหายจากการเข้าไปมส่ีวน
เก่ียวข้องในกิจกรรมดังกล่าว		อย่างไรก็ตาม	บรษิทัฯ	ให้ความเคารพในสทิธิ
เสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของบุคลากรทุกคน	 ในฐานะพลเมือง 
ที่ดีตามกฎหมาย	และภายใต้ระบอบประชาธิปไตย	

แนวปฏิบัติ
5.1 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่สนับสนุน  
 ไม่เข้ำไปมส่ีวนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคกำรเมอืงใดพรรคกำรเมอืงหน่ึง 
 หรือผู้มีอ�ำนำจทำงกำรเมืองคนใดคนหนึ่ง

5.2  บรษัิทฯ ไม่มนีโยบำยน�ำเงนิทุนหรอืทรพัยำกรของบรษิทัฯ ไปใช้ในกำร 
 ช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง และกำรสนับสนุนแก่พรรคกำรเมืองหรอืนกักำร 
 เมอืงใดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม เพือ่ผลประโยชน์ของนักกำรเมอืง 
 หรือพรรคกำรเมืองนั้นๆ

5.3  บรษิทัฯ ไม่มส่ีวนร่วมในกำรหำเสยีง หรอืโฆษณำให้พรรคกำรเมอืงหรอื 
 นักกำรเมืองใดๆ ในพื้นท่ีของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยำกรและ 
 ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในกำรนั้น

5.4 บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลำกรของ 
 บริษัทฯ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตำมรัฐธรรมนูญ 

82



5.5 บุคลำกรของบรษิทัฯ สำมำรถใช้สทิธทิำงกำรเมอืงท่ีพงึม ีผ่ำนกำรกระท�ำ 
 ในนำมของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้ต�ำแหน่งในบริษัทฯ หรือชื่อ 
 หรือตรำบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ำยเงินอุดหนุน หรือให้กำรสนับสนุน 
 แก่นักกำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใดๆ

 ท้ังน้ี บุคลำกรต้องพึงระมัดระวังกำรกระท�ำใดๆ ท่ีอำจท�ำให้เกิด 
 ควำมเข้ำใจผดิว่ำ บรษิทัฯ ได้ให้กำรสนับสนุนหรอืฝักใฝ่พรรคกำรเมอืงใด 
 พรรคกำรเมอืงหน่ึง และต้องไม่รบกวนกำรท�ำงำนให้กับบรษิทัฯ หรอื 
 ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

6. จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
บริษัทฯ	 มีนโยบายท่ีชัดเจนในการบริจาคเพ่ือการกุศล	 และการให้เงิน
สนับสนุน	ต้องด�าเนินการในนามบริษัทฯ	ด้วยความโปร่งใส	ตามระเบียบ
ของบริษัทฯ	 และถูกต้องตามกฎหมาย	 เพื่อมั่นใจว่าเงินบริจาค	 หรือ
เงินสนับสนุนจะถูกน�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ	 หรือตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการบริจาค	ไม่ได้ถูกน�าไปเพื่อใช้ในการอันไม่สุจริตใดๆ		

แนวปฏิบัติ
6.1 กำรให้เงินบริจำคเพ่ือกำรกุศลแก่องค์กรใดๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 ประโยชน์ต่อสังคม ต้องเป็นองค์กรท่ีเชือ่ถือได้ และจะต้องด�ำเนินกำร 
 ในนำมบรษัิทฯ ด้วยควำมโปร่งใส ผ่ำนขัน้ตอนตำมระเบียบของบรษิทัฯ  
 ท่ีก�ำหนดไว้ และถูกต้องตำมกฎหมำย ตลอดจนมีกำรติดตำมและ 
 ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำเงินบริจำคได้ถูกใช้เพื่อประโยชน์ของ 
 สำธำรณะ และ/หรอื ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรบรจิำคอย่ำงแท้จรงิ 

S
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6.2 กำรให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรหรือกิจกรรมใดๆ ต้องมีวัตถุประสงค์  
 เพือ่ส่งเสรมิธรุกิจ และ/หรอื ภำพลกัษณ์ท่ีดีของบรษิทัฯ และต้องมกีำร 
 ระบุชื่อ และ/หรือ ตรำสัญลักษณ์ของบริษัทในเครือไทยออยล์อย่ำง 
 ชัดเจน ด�ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ผ่ำนขั้นตอนตำมระเบียบของ 
 บริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ และถูกต้องตำมกฎหมำย   
6.3 บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีอ�ำนำจด�ำเนินกำรในเรื่องกำรบริจำคและกำรให ้
 เงินสนับสนุนท่ีก�ำหนดจ�ำนวนและล�ำดับชั้นในกำรพิจำรณำอนุมัติไว ้
 อย่ำงชัดเจน และมีกำรเก็บหลักฐำนกำรอนุมัติ และบันทึกบัญชีโดย 
 ฝ่ำยบัญช ี รวมถึงกำรตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน 
 และผู้สอบบญัชอีสิระภำยนอก เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำกำรบรจิำคและให้เงนิ 

 สนับสนุนเป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส

7. จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรอืรบัของขวัญ หรอืทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์
อื่นใด 
การให้	หรอืรบัของขวัญ	หรอืทรพัย์สนิ	หรอืประโยชน์อืน่ใด	สามารถกระท�า 
ได้ในวิสัยท่ีสมควร	 โดยให้อยู่ในมูลค่าท่ีเหมาะสม	 และไม่ควรเรียกร้อง 
ให้	หรือรับ	หรือสัญญาว่าจะให้	 หรือจะรับของขวัญ	หรือทรัพย์สิน	หรือ
ประโยชน์อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ	 ท่ีอาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ของผู้รับ	 ท้ังน้ีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการให้	 หรือรับของขวัญ	 
หรือทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด	

แนวปฏิบัติ
7.1 บุคลำกรของบริษัทฯ และ/หรือ ครอบครัว ไม่ควรเรียกร้องของขวัญ  
 หรอืทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดจำกผูร้บัเหมำ ผูค้้ำ ผูข้ำย ผูร่้วมทุน  
 หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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7.2  ในกรณท่ีีผู้บังคับบญัชำพจิำรณำว่ำไม่สมควรรบัของขวัญ หรอืทรพัย์สนิ  
 หรือประโยชน์อื่นใด ให้ส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที ถ้ำไม่สำมำรถส่งคืนได ้
 ให้ส่งมอบแก่ผู้บงัคับบัญชำ เพือ่ส่งต่อให้ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลพจิำรณำ 
 น�ำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยส่วนรวม 

7.3 ของขวัญท่ีมอบให้แก่บริษัทฯ และมีคุณค่ำแก่กำรระลึกถึงเหตุกำรณ์ 
 ท่ีส�ำคัญๆ ของบรษิทัฯ เช่น เมือ่มกีำรลงนำมสญัญำร่วมทุนต่ำงๆ ของ 
 บริษัทฯ เมื่อมีกำรรับรำงวัลต่ำงๆ หรือของท่ีระลึกจำกกำรร่วมใน 
 กิจกรรมช่วยเหลอืสงัคม เป็นต้น อนุญำตให้บุคลำกรของบรษิทัฯ รบัแทน 
 บริษัทฯ แต่ต้องมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกินสำมพันบำท 

7.4 บุคลำกรของบริษัทฯ ไม ่ควรมอบของขวัญแก่ผู ้ บังคับบัญชำ 
 และผู้บังคับบัญชำจะยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้ญำติของตนรับ 
 ของขวญัจำกบุคลำกรที่เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมิได้ เว้นแต่กรณีปกต ิ
 ประเพณีนิยมท่ีมีกำรให้ของขวัญแก่กัน แต่ต้องมีรำคำหรือมูลค่ำ 
 ไม่เกินสำมพันบำท

7.5 กรณีกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับท้ังจำก 
 ในประเทศหรือจำกต่ำงประเทศ ที่มีมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท ไม่ว่ำ 
 จะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่จ�ำเป็นต้องรับไว้เพื่อรักษำไมตรี  
 มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ผู้รับจะต้องรำยงำน 
 ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว 
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7.6 บุคลำกรของบริษัทฯ ไม่ควรให้ หรือรับ หรือสัญญำว่ำจะให ้
 หรือจะรับประโยชน์หรือสิ่งมีค่ำใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือ 
 ละเว้นกำรปฏิบัติ รวมทั้งกำรกระท�ำใดๆ ที่เข้ำข่ำยดังกล่ำว รวมถึง 
 ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดท่ีมีลักษณะคลำ้ยคลึง 
 กันแก่บุคลำกรด้วยกันเอง หรือบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที ่
 ของรัฐ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล 
 ภำยนอก เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทั้งในประเทศไทย และต่ำงประเทศ ต้อง 
 ให้แน่ใจว่ำกำรให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมำย และจำรีตประเพณีท้องถิ่น 

7.7  หน่วยงำนท่ีตดิต่อกับคู่ค้ำ ลกูค้ำ ผูร่้วมทุน หรอืผูท่ี้มส่ีวนเก่ียวข้องกับ 
 ธรุกิจของบรษิทัฯ ต้องแจ้งให้ผูเ้ก่ียวข้องดงักล่ำวทรำบถึงจรรยำบรรณ 
 นี้ด้วยอย่ำงสม�่ำเสมอ

7.8 หำกบุคลำกร หรือผู้บังคับบัญชำผู้ใด จงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบัติ 
 ตำมแนวปฏิบัติน้ี ให้ถือว่ำผู้น้ันประพฤติปฏิบัติตนไม่เป็นไปตำม 
 ระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ ก�ำหนด และอำจถูกสอบสวน หรือลงโทษ  
 ตำมนโยบำย และระเบียบวิธีกำรปฏิบัติด้ำนกำรบุคคลของบริษัทฯ

8. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การกระท�าใดๆ	 ของบริษัทฯ	 จะยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ	 เป็นส�าคัญ		
และหลีกเลี่ยงการเข้าไปเก่ียวข้องในกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์	 ท้ังในลักษณะการเข้าไปเป็นหุ้นส่วน	 ด�ารงต�าแหน่ง	 
มีส่วนเก่ียวข้องทางการเงิน	 หรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก		 
ท้ังนี้บุคลากรของบริษัทฯ	 พึงปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ	 และจัดท�า
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�าทุกปี	 และ/หรือ	 ทุกครั้ง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ในระหว่างปี
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แนวปฏิบัติ
8.1 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องตัดสินใจเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจ 
 ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

8.2 กำรกระท�ำและกำรตัดสินใจใดๆ ของบุคลำกรของบริษัทฯ จะต้อง 
 ปรำศจำกอทิธพิลของควำมต้องกำรส่วนตวั หรอืของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
 กับบุคลำกรน้ันๆ ไม่ว่ำโดยสำยเลอืด หรอืของบุคคลอืน่ท่ีรูจ้กัส่วนตวั 
 เป็นกำรเฉพำะ และใช้รำคำที่ยุติธรรม เหมำะสม เสมือนท�ำรำยกำร 
 กับบุคคลภำยนอก เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรำยกำรที่อำจมีควำม 
 ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำ หรือผู้มีส่วนร่วม 
 ในกำรอนุมัติ และให้ถอนตัวจำกกำรมีส่วนร่วมในรำยกำรนั้นๆ

8.3 บุคลำกรของบริษัทฯ ต ้องปฏิบัติตำมระเบียบวิธีของบริษัทฯ  
 ตำมมำตรฐำนเดียวกัน โดยปฏิบัติงำนให้เต็มเวลำให้แก่บริษัทฯ  
 อย่ำงสุดก�ำลังควำมสำมำรถ โดยไม่เบียดบังเวลำในงำนไปท�ำธุรกิจ 
 อื่นใดภำยนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

8.4 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่เข้ำไปเป็นหุ้นส่วน หรือผู ้ถือหุ้น 
 ท่ีมีอ�ำนำจตัดสินใจ หรือผู้บริหำรท่ีเป็นกำรแข่งขัน หรือประกอบ 
 กิจกำรที่เป็นกำรแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ 
8.5 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงกำรมีส่วนเก่ียวข้องทำงกำรเงิน 
 และ/หรือ ควำมสัมพันธ์กับบุคคลภำยนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผล 
 ให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 
 ผลประโยชน์ หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

8.6 กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และ 
 พนักงำนทุกคน จะต้องไม่ขัดกับผลประโยชน์หลักของบริษัทฯ

8.7 พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องจัดท�ำรำยงำนควำมขัดแย้งทำง 
 ผลประโยชน์ (Conflict of Interest Disclosure Report) เป็นประจ�ำทุกปี  
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 และ/หรอื ทุกครัง้เมือ่สงสยัว่ำอำจม ีหรอืมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 เกิดขึ้นในระหว่ำงปี โดยรำยงำนของพนักงำนให้น�ำเสนอต่อผู้บังคับ 
 บัญชำตำมล�ำดับชั้น และผู้จัดกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กรเป็นผู้เก็บรักษำ 
 รำยงำนดังกล่ำวไว้เป็นควำมลับ

9. จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ	 ยึดถือแนวทางในการด�าเนินการเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวข้องกัน	 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	
ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และระเบียบ
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	หากมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการที่เกี่ยวข้องกัน	
ให้ค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 เป็นหลัก	 และท�ารายการนั้นเสมือน
การท�ารายการกับบุคคลภายนอก	โดยต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

แนวปฏิบัติ
9.1 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต้องปฏบัิตหิน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
 หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง หรือ 
 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติ 
 ตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมลูกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกัน  
 และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สินท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ ตำม 
 มำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี

9.2 ในกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกันภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย จะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผย 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่ำงเคร่งครัด

9.3 ในกรณีท่ีจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกับตนเอง ให้ค�ำนึงถึงผล 
 ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก และให้ท�ำรำยกำรนั้นเสมือนกำรท�ำ 
 รำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดยกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคน 
 ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมัติ
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10. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
การป้องกันข้อมูลภายในมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อความส�าเร็จของบริษัทฯ	
รวมท้ังมีความส�าคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคน
ด้วย	 เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทาง 
ท่ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	จัดให้มี 
มาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน	 และบุคลากรของบริษัทฯ 
จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป ็นความลับ	 ไม่น�าข ้อมูลไปใช้เพื่อ 
ผลประโยชน์ส่วนตน	แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

แนวปฏิบัติ
 บุคลำกรของบรษิทัฯ ควรรกัษำข้อมลูภำยในและเอกสำรท่ีไม่สำมำรถ 
 เปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก อันน�ำไปสู่กำรแสวงหำผลประโยชน ์
 เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทำงมิชอบ เช่น ข้อมูล 
 ท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น ควำมลับทำงกำรค้ำ สูตร กำรประดิษฐ ์
 คิดค้นต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ

 บุคลำกรของบรษิทัฯ จะไม่น�ำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัไปใช้เพือ่ประโยชน์ 
 ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

  บุคลำกรของบรษิทัฯ ท่ีได้รบัหรอืท�ำงำนเก่ียวข้องกับข้อมลูส่วนบุคคล 
 ต้องเก็บรักษำ หรือใช้ข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงระมัดระวัง
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 บริษัทฯ ก�ำหนดให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับคู่สัญญำและข้อตกลงท่ีมี 
 ไว้กับคู่สัญญำ ถือเป็นควำมลับที่ไม่อำจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่ 
 จะได้รับอนุญำตจำกบริษัทฯ และคู่สัญญำเท่ำนั้น

  บริษัทฯ ควรจัดให้มีมำตรกำรและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทฯ  
 ภำยในฝ่ำยหรือแผนกของตนอย่ำงรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล 
 ภำยในท่ีส�ำคัญของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่ 
 อย่ำงเป็นทำงกำร โดยให้ถือว่ำมำตรกำรและระบบควบคุมน้ีเป็น 
 ส่วนหนึ่งของมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ด้วย

 บรษิทัฯ มอบหมำยให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผู้บังคับบัญชำ 
 ในล�ำดับขั้นต่ำงๆ ท่ีจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีกำรรั่วไหลของข้อมูล 
 และข่ำวสำรที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ออกสู่ภำยนอก โดยบุคลำกรในสำย 
 บังคับบัญชำของตนก่อนกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็นทำงกำรของ 
 บริษัทฯ

  กำรใช้ข้อมลูภำยในร่วมกันของบุคลำกรจะต้องอยูใ่นกรอบหน้ำท่ี และ 
 ควำมรับผิดชอบเท่ำที่บุคลำกรพึงได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น

 บุคลำกรของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของบริษัทฯ 
 แม้พ้นสภำพหรือสิ้นสุดกำรปฏิบัติหน้ำที่ไปแล้ว

 กรณีถูกถำมหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีอยู่นอกเหนือควำม 
 รับผิดชอบ ให้ปฏิเสธกำรแสดงควำมเห็นต่ำงๆ ด้วยควำมสุภำพ  
 และแนะน�ำให้สอบถำมจำกหน่วยงำนท่ีได้รบัมอบหมำยและรบัผดิชอบ 
 ในกำรเปิดเผยข้อมลูน้ันโดยตรง เพือ่ให้กำรให้ข้อมลูถูกต้องและเป็นไป 
 ในทิศทำงเดียวกัน 
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11. จรรยาบรรณว่าด้วยการสื่อสารทางการตลาด
การสื่อสารทางการตลาด	มีส่วนส�าคัญในการสร้างค่านิยมที่ดีของบริษัทฯ	
ต่อสงัคม	โดยแนะน�านวัตกรรมของบรษิทัฯ	ไปสูป่ระชาชน	ต้องเป็นไปตาม
ความเป็นจรงิ	ข้อมลูไม่บิดเบือนหรอืไม่สมบูรณ์	และค�านึงถึงความเป็นธรรม
ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนวปฏิบัติ
  กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดต้องเป็นไปตำมควำมเป็นจริงและค�ำนึง 
 ถึงควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 บริษัทฯ ควรละเว้นกำรให้ข้อมูลท่ีบิดเบือนหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ 
 และกำรโฆษณำที่เป็นเท็จหรือที่อำจก่อให้เกิดกำรเข้ำใจผิด 
 บรษัิทฯ ควรละเว้นกำรโฆษณำ หรอืให้ข่ำวสำรต่อสือ่มวลชนท่ีบิดเบือน 
 ควำมจรงิหรอืผิดวัฒนธรรม ศลีธรรมอนัดีงำม หรอืเป็นกำรให้ร้ำยป้ำยส ี
 คู่แข่งขัน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

12. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่ามากท่ีสุดอย่างหนึ่งของ 
บริษัทฯ	 และส�าคัญต่อการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ	
ท้ังเอกลกัษณ์ตราสนิค้า	ประกอบด้วยชือ่ของบรษิทัฯ	โลโก้	ลขิสทิธิ	์สทิธบัิตร	 
เครื่องหมายการค้า	 เครื่องหมายการบริการ	 ความลับทางการค้า	 
ขั้นตอนท�างาน	นวัตกรรม	เนื้อหา	และสิทธิโดยชอบธรรมต่างๆ	เป็นเรื่อง
ส�าคัญอย่างมากท่ีบริษัทฯ	 จะต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้และให้เกียรติ
ต่อทรัพย์สินเช่นน้ีของบุคคลอื่นด้วย	 โดยการไม่ละเมิดหรือน�าสิทธิของ
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด		และด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตาม
กฎหมาย	ข้อบังคับในทุกประเทศที่บริษัทฯ	เข้าไปลงทุน	
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แนวปฏิบัติ
 บริษัทฯ ต้องด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมำยและข้อบังคับ 
 ในทุกประเทศท่ีบริษัทฯ เข้ำไปลงทุน รวมถึงข้อผูกพันตำมสัญญำ 
 ท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีถูกต้อง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  
 ควำมลับทำงกำรค้ำ และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ 

 บรษิทัฯ จะไม่ละเมดิหรอืน�ำสิทธใินทรพัย์สนิทำงปัญญำท่ีถูกต้องไปใช้ 
 ในทำงท่ีผดิ 

  บุคลำกรของบริษัทฯ ท่ีมีหน้ำท่ีรักษำควำมลับทำงกำรค้ำ สตูรลบั 
 ทำงกำรค้ำ กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ หรือวิธีกำรประกอบธุรกิจ 
 ท่ีเป็นควำมลับ จะต้องรักษำควำมลับน้ันๆ ให้ปลอดภัยท่ีสุด และ 
 ป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่ำนั้นรั่วไหล

 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องเคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น 
 ไม่น�ำผลงำนของผู้อื่นแม้เพียงบำงส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 
 โดยไม่ได้รบัอนุญำตหรอืให้ค่ำตอบแทนแก่เจ้ำของงำนเสยีก่อน
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13. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทฯ	จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เพื่อใช้ในการด�าเนิน
ธรุกิจ	โดยบคุลากรของบรษิทัฯ	ต้องใช้สิง่เหล่านีอ้ย่างถูกต้อง	มปีระสทิธภิาพ	
ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย	 ค�าสั่ง	 นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัต ิ
ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทางบริษัทฯ	
ก�าหนด	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ	และระมดัระวังมใิห้เกิดผลกระทบ 
ต่อบริษัทฯ	หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวปฏิบัติ
 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงำนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ท่ีมีลิขสิทธิ์ ถูกต ้อง หำกปฏิบัติหน ้ำท่ีบนเครื่องคอมพิวเตอร ์
 ภำยนอกส�ำนักงำน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ก่อนทุกครั้ง ห้ำมติดตั้ง 
 หรือใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในส�ำนักงำน 
 โดยเด็ดขำด

 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนให้เป็นควำมลับ 
 ไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ำถึงรหัสผ่ำนของตน 
 รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือเข้ำไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย อันอำจก่อ 
 ให้เกิดอันตรำยต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ

 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท�ำร ้ำย ละเมิด  
 หรือรบกวนกำรท�ำงำนผู้อื่น ท้ังน้ี บริษัทฯ จัดให้มีกำรรักษำควำม 
 ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีสอดคล้องตำมมำตรฐำน 
 สำกล ซึ่งบุคลำกรของบริษัทฯ มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรรักษำ 
 ควำมปลอดภัยของระบบดังกล่ำว

13.1

13.2

13.3
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 บุคลำกรของบรษิทัฯ ต้องไม่ใช้คอมพวิเตอร์ในกำรสอดแนม หรอืแก้ไข
 เปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น หรือสร้ำงหลักฐำนที่เป็นเท็จ อันอำจก่อให้เกิด 
 กำรโจรกรรมข้อมูลข่ำวสำร

 บุคลำกรของบริษัทฯ ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 เพื่อกิจกรรมส่วนตัวได้ตำมสมควร แต่ไม่น�ำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว 
 ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังไม่รบกวน 
 ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน และสร้ำงควำมร�ำคำญแก่ผู้อื่น

 บุคลำกรของบริษัทฯ ใช้อีเมล์และอินเตอร์เน็ตท่ีจัดให้ เพื่อธุรกิจ 
 ของบริษัทฯ อย่ำงระมัดระวัง และไม่น�ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียชื่อเสียง 
 ของบริษัทฯ และไม่ใช้ชื่อหรือตรำของบริษัทฯ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 สำธำรณะ

 บุคลำกรของบริษัทฯ ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์

 บุคลำกรของบริษัทฯ มีหน้ำท่ีดูแลบุคคลภำยนอกในกำรเข้ำถึง 
 แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่ำท่ีจ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำน และปฏิบัติตำม 
 กฎหมำยด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรอย่ำงเคร่งครดั 

 หำกบรษัิทฯ พบว่ำบุคลำกรของบรษิทัฯ มกีำรละเมดิ และผลกำรสอบสวน 
 ปรำกฏว่ำเป็นจรงิ จะได้รบักำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัย และ/หรอื กฎหมำย  
 ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี 

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9
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4
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

“กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน

จะไม่กระท�าหรือยอมรับการคอร์รัปชั่น

ทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยครอบคลุม

ถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”



YES
NO



บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส  
รบัผิดชอบต่อสงัคม และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ตำมหลกักำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
ที่ดีและจรรยำบรรณของบริษัทฯ และตำมหลักกำรสำกล เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
ให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ตระหนักว่ำกำรคอร์รัปชั่นถือเป็นอุปสรรคส�ำคัญ
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว รวมทั้งเป็นปัญหำต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ดังนั้นในปี 2553 บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงนำมแสดง
เจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำร “แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนทุจริต” 

เพื่อให้บรรลุเจตนำรมณ์ดังกล่ำว บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำนโยบำยกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชั่น พร้อมท้ังก�ำหนดบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ 
ตลอดจนมำตรกำรในกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

คำานิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
การคอร์รปัชัน่ (Corruption) หมำยถึง กำรกระท�ำกำรใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
น�ำเสนอ (offering) กำรให้ค�ำมั่นสัญญำ (promising) กำรขอ (soliciting)  
กำรเรียกร้อง (demanding) กำรให้หรือรับ (giving or accepting)  
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ท�ำ
ธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำว
ปฏบัิตหิรอืละเว้นกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีเพือ่ให้ได้มำหรอืรกัษำไว้ซ่ึงผลประโยชน์
อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท�ำได้

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
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การช่วยเหลอืทางการเมอืง (Political Contribution) หมำยถึง กำรช่วยเหลอื
ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรเงินหรือในรูปแบบอื่น (in-kind) เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทำงกำรเมือง เช่น กำรให้สิ่งของหรือบริกำร กำรโฆษณำส่งเสริม
หรือสนับสนุนพรรคกำรเมือง กำรซื้อบัตรเข้ำชมงำนท่ีจัดเพื่อระดมทุน  
หรือบริจำคเงินให้แก่องค์กรท่ีมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคกำรเมือง 
เป็นต้น

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
กรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำน จะไม่กระท�ำหรือยอมรับกำร
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่ำกรณีใดๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ  
ในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนด 
แนวปฏบัิต ิ มำตรกำรด�ำเนินกำร และบทบำทหน้ำท่ีผูร้บัผิดชอบ ตลอดจน 
จัดให้มีกำรสอบทำน และทบทวนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำน
คอร์รปัชัน่น้ีอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่นแปลงของธรุกิจ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
นอกเหนือจำกกำรปฏบิตัติำมนโยบำย แนวปฏบัิต ิและมำตรกำรต่ำงๆ โดย
เคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
คณะกรรมกำรชุดย่อย และฝ่ำยจัดกำร ดังนี้

1.  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำร 
 ก�ำหนดนโยบำย ก�ำกับดูแล ตดิตำม รวมท้ังจดัสรรทรพัยำกรท่ีเพยีงพอ 
 และเหมำะสม เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
 กำรน�ำนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้ไปปฏิบัติ

2. คณะกรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำร มบีทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบ 
 ในกำรทบทวนนโยบำยตำมควำมจ�ำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับกำร 
 เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 และให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติต ่อ 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมถึงให้ควำมเห็นและข้อแนะน�ำท่ีเป็น 
 ประโยชน์ต่อฝ่ำยจัดกำรในกำรจัดท�ำแผนงำนและกำรน�ำมำตรกำร 
 ไปปฏิบัติ

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำร 
 สอบทำนกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ตำมมำตรกำรต่อต้ำน 
 คอร์รัปชั่น รวมทั้งรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน และ 
 งำนตรวจสอบภำยใน เพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรปฏบัิตงิำนของหน่วยงำนต่ำงๆ  
 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพถูกต้องตำมกฎหมำย สอดคล้องตำม 
 ระเบียบปฏิบัติ และมำตรฐำนทำงจริยธรรมที่ดี 
4. ฝ่ำยจัดกำร มีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรน�ำนโยบำยฯ  
 ไปปฏบัิต ิสนับสนุนทรพัยำกร สือ่สำรและส่งเสรมิให้พนักงำนทุกระดับ  
 ตลอดจนผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในนโยบำย แนวปฏบัิต ิ
 และมำตรกำร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทในเครือ พิจำรณำน�ำ 
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 นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตำม 
 ควำมเหมำะสม ตลอดจนน�ำควำมเห็นและข้อแนะน�ำของคณะกรรมกำร 
 บริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมถึงกำรทบทวน 
 ควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ กำรรำยงำนต่อ 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมกำรชุดย่อยตำมบทบำท 
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

แนวปฏิบัติ
1. กำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยน้ีให้ใช้แนวปฏบัิตติำมท่ีบรษิทัฯ ได้ก�ำหนด 
 ไว้ในคู่มือหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ รวมท้ัง 
 ระเบยีบข้อบังคับ และคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

2. ในกำรด�ำเนินกำรในเรื่องท่ีมีควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิดคอร์รัปชั่น  
 บรษิทัฯ ก�ำหนดให้กรรมกำรบรษิทัฯ ผู้บรหิำร และพนักงำน จะต้องปฏบัิต ิ
 หน้ำที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยควำมระมัดระวัง

   ควำมเป็นกลำงและกำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง (Political contribution)
   บรษัิทฯ  มนีโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมอืง โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุน  
   หรอืกำรกระท�ำอนัเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมอืงฯ ท้ังทำงตรงและ 
   ทำงอ้อม ซึ่งรวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะ 
   ท�ำให้บรษิทัฯ สญูเสียควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง และ/หรอื ได้รบั 
   ควำมเสียหำยจำกกำรเข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรมดังกล่ำว 

   กำรบรจิำคเพือ่กำรกุศลและเงนิสนบัสนุน (Charitable contribution  
   and Sponsorship)
   บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะควบคุมดูแลกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือ 
   กำรให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด�ำเนิน 
   กิจกรรมดังกล่ำวจะไม่เป็นช่องทำงให้เกิดกำรคอร์รัปชั่น โดยกำร 

2.1
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   ก�ำหนดขัน้ตอนและกำรควบคุมท่ีชดัเจนรดักุมและมปีระสทิธภิำพ
   ตลอดจนสำมำรถสอบทำนและติดตำมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ได้ 
 2.3  กำรให้ของขวญั กำรเลีย้งรบัรอง และค่ำใช้จ่ำยอืน่ (Gifts, Hospitality  
   and Expenses)
   บริษัทฯ ก�ำหนดให้ กำรให้ มอบหรือรับของขวัญของก�ำนัลและ 
   กำรเล้ียงรับรอง ต้องเป็นไปตำมกำรกระท�ำในวิสัยท่ีสมควร 
   ตำมขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ แต่ต้องไม่มีมูลค่ำเกินสมควร 
   และไม่เป็นกำรกระท�ำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏบัิติ 
   ซึ่งอำจน�ำไปสู่ปัญหำกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น

มาตรการด�าเนินการ

กรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบัติตำมนโยบำย 
และมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและ 
จรรยำบรรณของบรษิทัฯ โดยต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกับเรือ่งคอร์รปัชัน่ 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

พนักงำนไม่ควรละเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเห็นหรอืมข้ีอสงสยัเก่ียวกับ
กำรกระท�ำท่ีเข้ำข่ำยคอร์รัปชั่น โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือ
บุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ หรือผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก�ำหนดไว้ 
และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ ตำมที่ก�ำหนด
ไว้ในระเบียบบริษัทฯ

1.

2.
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บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและควำมคุ้มครองพนักงำนท่ีปฏิเสธ 
หรอืแจ้งเรือ่งคอร์รปัชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมของบรษิทัฯ โดยจะไม่ลด 
ต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบ และบริษัทฯ จะด�ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรยีน หรอืผู้ให้ควำมร่วมมอืในกำรรำยงำน
กำรคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด ตำมท่ีก�ำหนดในนโยบำยและระเบียบ 
วิธีปฏิบัติด้ำนบุคคล และ/หรือ มำตรกำรกำรร้องเรียนและกำรแจ้ง 
เบำะแสของบริษัทฯ

ผู้ท่ีกระท�ำกำรคอร์รัปชั่น เป็นกำรกระท�ำผิดจรรยำบรรณของบริษัทฯ 
จะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบบริษัทฯ ท่ีก�ำหนดไว ้
และอำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท�ำนั้นผิดกฎหมำย 

บริษัทฯ สื่อสำรนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน รวมท้ัง 
ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะภำยในบริษัทฯ  
ผ่ำนวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรปฐมนิเทศกรรมกำรและพนักงำน ระบบ
อินทรำเน็ต จดหมำยข่ำว เป็นต้น เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในกำรน�ำนโยบำยนี้ไปปฏิบัติ

บรษัิทฯ สือ่สำรนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ รวมท้ังช่องทำง 
กำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะให้แก่สำธำรณชน และ 
ผู้มส่ีวนได้เสยีผ่ำนวิธกีำรต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์บรษิทัฯ รำยงำนประจ�ำปี 
เป็นต้น

บรษิทัฯ จดัให้มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนคอร์รปัชัน่ โดยมกีำรประเมนิ
ควำมเสี่ยง จัดล�ำดับควำมส�ำคัญและก�ำหนดมำตรกำรท่ีเหมำะสม  
รวมทั้งติดตำมควำมก้ำวหน้ำของมำตรกำรที่ได้ด�ำเนินไปแล้ว

3.

4.

5.

6.

7.

102



บรษัิทฯ จดัให้มกีระบวนกำรบรหิำรงำนบุคคลท่ีสะท้อนถึงควำมมุง่มัน่ 
ต่อนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ ตัง้แต่กำรคัดเลอืกบุคลำกร 
กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน กำรเลื่อน
ต�ำแหน่ง กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีงำนอย่ำง
เหมำะสมให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลตลอดจนกำรด�ำเนินกำรเพื่อ
ให้มั่นใจว่ำมีทรัพยำกรและบุคลำกรท่ีมีทักษะเพียงพอและเหมำะสม 
ต่อกำรน�ำนโยบำยนี้ไปปฏิบัติ

บรษิทัฯ จดัให้มรีะเบียบก�ำหนดอ�ำนำจอนุมตัริำยกำรธรุกิจ (Corporate 
Authorization Procedure) ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภำพ โปร่งใส 
และสำมำรถตรวจสอบได้

บริษัทฯ จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งครอบคลุมด้ำนกำรเงิน  
กำรบัญชี กำรเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนกำรอื่นภำยในบริษัทฯ 
ท่ีเก่ียวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น และมีกำรสื่อสำรผลกำร
ควบคุมภำยในให้บุคลำกรที่รับผิดชอบทรำบ

บริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจสอบระบบงำนภำยใน ครอบคลุมกิจกรรมที่
ส�ำคัญของบรษิทัฯ อำทิ กำรด�ำเนินงำนด้ำนพำณชิย์ กำรจดัซ้ือจดัจ้ำง 
เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในจะบรรลุเป้ำหมำย 
ท่ีก�ำหนดไว้ รวมท้ังตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นตำมระเบียบวิธี
ปฏิบัติงำน ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และให้ค�ำแนะน�ำในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

8.

9.

10.

11.
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5
ภาคผนวก

ค�ำนิยำมทั่วไป

ค�ำนิยำมและตัวอย่ำงเกี่ยวกับควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ค�ำนิยำมเก่ียวกับรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

ค�ำนิยำมเก่ียวกบักำรให้ หรือรับของขวญั 

หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ค�ำนยิำมเกีย่วกบักำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ 

แบบฟอร์มรำยงำนควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์



คำานิยามทั่วไป

บริษัทฯ  บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
    บริษัทในเครือไทยออยล์

บริษัทในเครือ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ 
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)

บุคลำกรของบริษัทฯ  กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรบรษิทั ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)

กรรมกำร กรรมกำรบรษิทั ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)  
   และ/หรือ บริษัทในเครือไทยออยล์

ผู้บริหำร  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร 
   ผู้จัดกำรใหญ่ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ผู้จัดกำรฝ่ำย 
   ของบริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)  
   และ/หรือ บริษัทในเครือไทยออยล์

พนักงำน พนักงำน พนกังำนสญัญำจ้ำง และผู้ปฏบัิต ิ
   งำนสมทบของบริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด  
   (มหำชน) และ/หรอื บรษิทัในเครอืไทยออยล์

ผู้บังคับบัญชำ  ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนที่แบ่งเป็นกำร 
   ภำยในหน่วยงำนของบริษัทฯ และผู้ที่ด�ำรง 
   ต�ำแหน่งในระดับที่สูงกว่ำ และได้รับมอบ 
   หมำยให้มีอ�ำนำจบังคับบัญชำ หรือดูแล 
   หน่วยงำนนั้นๆ

ควำมหมำย
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ความหมาย

ความหมาย

ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ 
   เจ้ำหนี ้พนักงำน สงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม  
   หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

สอบทาน  กำรทบทวนหรือตรวจทำนกำรปฏิบัติงำน  
   วิธีกำร เงื่อนไข เหตุกำรณ์ หรือรำยงำน 
   ต่ำงๆ

บุคคลที่มีความสัมพันธ ์ บิดำ มำรดำ พี ่น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรส
ทางสายโลหิต หรือ ของบุตร เป็นต้น 
ญาติสนิท 

จรรยาบรรณธุรกิจ แนวปฏิบัติท่ีเป็นมำตรฐำนในกำรด�ำเนิน 
   ธุรกิจตำมพันธกิจ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์  
   และสะท้อนถึงวัฒนธรรมขององค์กร

ค�านิยามเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้ง กำรด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมคีวำมต้องกำร
ทางผลประโยชน ์ ส่วนตัว หรือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่ำ 
   โดยทำงสำยเลือดหรือทำงอื่นใด เข้ำมำมี 
   อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ ซ่ึงอำจขัดขวำง 
   หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุด 
   ของบริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)  
   และ/หรือ บริษัทในเครือไทยออยล์
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ความหมาย

พนักงาน  พนักงำนของบริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด  
   (มหำชน) และบริษัทในเครือไทยออยล์

บุคคลที่มีความสัมพันธ ์ บิดำ มำรดำ พี ่น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรส 
ทางสายโลหิต หรือ ของบุตร เป็นต้น
ญาติสนิท 

ประโยชน์อื่นใด สิ่งที่มีมูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับ 
   ควำมบันเทิง กำรรบับรกิำร กำรรบักำรฝึก 
   อบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ตัวอย่างรูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 กำรใช้ข้อมูลภำยใน เพ่ือแสวงหำประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น  
 กำรให้ข้อมูลเก่ียวกับกำรด�ำเนินกำรของบริษัทฯ ท่ียังไม่เปิดเผย 
 ต่อสำธำรณะ 
 กำรช่วยบุคคลในครอบครัวหรือญำติให้ได้รับประโยชน์จำกบริษัทฯ  
 เช่น กำรเข้ำร่วมเสนอรำคำ ประกวดรำคำ กำรประมูลรำคำ หรือกำร 
 ท�ำสัญญำหรือกิจกรรมอื่นใด ซึ่งตนหรือญำติของตนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 กับกำรท�ำสัญญำหรือกิจกรรมนั้นๆ 
 กำรท�ำธุรกิจของตัวเอง หรือบริษัทที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นส�ำคัญ เช่น     
  กำรซื้อหรือขำยสินค้ำ/กำรให้หรือรับบริกำร

  กำรเข้ำท�ำธุรกรรมต่ำงๆ กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ

  กำรท�ำธุรกิจ/ตั้งบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีด�ำเนินธุรกิจเดียวกันกับ 
  บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ 
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  กำรมีส่วนได้เสียในสัญญำทำงกำรค้ำท่ีท�ำกับบริษัทฯ และ/หรือ 
  บริษัทในเครือ

 กำรใช้อิทธิพล หรืออ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีด�ำรงต�ำแหน่งมำรับจ้ำงท�ำงำน 
 หรือท�ำงำนพิเศษ เช่น กำรจ้ำงท่ีปรึกษำ หรือกำรจ้ำงเหมำบุคคล 
 ภำยนอกให้กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ ตลอดจนกำรใช้ 
 อทิธพิลในรปูแบบต่ำงๆ ท่ีอำจเป็นกำรเข้ำมส่ีวนโน้มน้ำวกำรตดัสนิใจ
 ของพนักงำน

 พนกังำนเป็นกรรมกำรบรษิทัอืน่ เช่น กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรท่ี 
 บรษิทัอืน่ของพนกังำน โดยปรำศจำกกำรอนมุตัจิำกบรษิทัฯ และ/หรอื 
 บรษัิทในเครอื

ค�านิยามเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 

รายการที่เกี่ยวโยง รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมข้อก�ำหนดของ 
   ตลำดหลกัทรพัย์ หรอืกำรท�ำธรุกรรมระหว่ำง 
   บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยกับกรรมกำรผูบ้รหิำร  
   หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องตำมกฎหมำย 
   ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ห้ำงหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลตำมมำตรำ 258  
   (3) ถึง (7) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
   และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป  รำคำและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิด 
   กำรถ่ำยเททำงผลประโยชน์ 

ความหมาย
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ค�านิยามเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใด
 

ของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 
   ท่ีให้แก่กันเพ่ืออัธยำศัยไมตรี หรือให้เป็น 
   รำงวัล หรอืให้โดยเสน่หำ หรอืเพือ่กำรสงเครำะห์  
   หรือให้เป็นสินน�้ำใจ

ทรัพย์สิน  - ค่ำตอบแทนวิทยำกร หรือผู้บรรยำย หรือ 
     ที่ปรึกษำในนำมบริษัทฯ
   - กำรให้สิทธิพิเศษ ซ่ึงมิใช ่สิทธิท่ีจัดไว ้ 
     ส�ำหรับบุคคลท่ัวไปในกำรได้รับกำรลด 
     รำคำทรัพย์สิน
   - กำรให้สิทธิพิเศษในกำรได้รับกำรบริกำร 
     หรือควำมบันเทิง
   - กำรออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง หรือ 
     ท่องเท่ียว ค่ำท่ีพัก ค่ำอำหำร หรือส่ิงใด
     ในลักษณะเดียวกัน
   - บัตร ตั๋ว หรือหลักฐำนอื่นใด กำรช�ำระเงิน 
     ให้ล่วงหน้ำ หรือกำรคืนเงินให้ภำยหลัง

ปกติประเพณีนิยม  เทศกำลหรอืวันส�ำคัญ ซ่ึงอำจมกีำรให้ของขวัญ 
   กัน และให้หมำยควำมรวมถึงโอกำสในกำร 
   แสดงควำมยินดี กำรแสดงควำมขอบคุณ  
   กำรต้อนรับ กำรแสดงควำมเสียใจ หรือกำร 
   ให้ควำมช่วยเหลือตำมมำรยำทท่ีถือปฏิบัติ 
   กันในสังคมด้วย

ความหมาย
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ค�านิยามเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น

การคอร์รัปชั่น กำรกระท�ำกำรใดๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรน�ำเสนอ  
   (offering) กำรให้ค�ำมัน่สญัญำ (promising) 
   กำรขอ (soliciting) กำรเรยีกร้อง (demanding) 
   กำรให้หรอืรบั (giving or accepting) ทรพัย์สิน 
   หรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
   หรือบุคคลอื่นใดที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่ำ 
   จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเพื่อให้บุคคล 
   ดังกล่ำวปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที ่
   เพือ่ให้ได้มำ หรอืรกัษำไว้ซ่ึงผลประโยชน์อืน่ใด 
   ท่ีไม่เหมำะสมทำงธรุกิจ ยกเว้นกรณท่ีีกฎหมำย 
   ระเบียบข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณี 
   ท้องถ่ินหรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท�ำได ้
   

การช่วยเหลือทางการเมือง กำรช่วยเหลือไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรเงิน 
   หรือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรม 
   ทำงกำรเมอืง เช่น กำรให้สิง่ของหรอืบรกิำร 
   กำรโฆษณำส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรค 
   กำรเมือง กำรซื้อบัตรเข้ำชมงำนท่ีจัดเพื่อ
   ระดมทุนหรือบริจำคเงินให้แก่องค์กรท่ีมี 
   ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคกำรเมือง 
   เป็นต้น

ความหมาย
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หลกักำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณธรุกิจของบรษิทั ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทในเครือไทยออยล์ ก�ำหนดให้บุคลำกรทุกระดับยึดถือหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
หลักปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำนด้วยมำตรฐำนขั้นสูงสุด 
ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกระดับจะต้องเปิดเผยรำยกำรท่ีมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
กับบริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือไทยออยล์

ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยินยอมที่จะยึดมั่นและน�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยก�ำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลักประพฤติปฏิบัติ
ในกำรด�ำเนินงำนด้วยมำตรฐำนขั้นสูงสุดต่อไป 
              ยอมรับ

  รำยงำนฉบับนี้เป็นรำยงำนประเภท (โปรดท�ำเครื่องหมำย X ในช่อง     )
   รำยงำนประจ�ำปี ณ ต้นปี
   รำยงำนเมื่อเกิดเหตุกำรณ์
   รำยงำนครั้งแรก

ข ้ำพเจ ้ำได ้อ ่ำนคู ่มือหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณธุรกิจของ  
บรษิทั ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบรษิทัในเครอืไทยออยล์ รวมท้ังข้อควำมในแบบ
รำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ฉบับน้ี อย่ำงครบถ้วน และท�ำควำม
เข้ำใจอย่ำงดีแล้ว ข้ำพเจ้ำจึงขอรำยงำนดังต่อไปนี้

[โปรดท�ำเครื่องหมำย X ในช่อง    )

 ขำ้พเจ้ำ ไมม่ ีรำยกำรทีอ่ำจเป็นผลประโยชน์ทีข่ัดกนักบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  
 และบริษัทในเครือไทยออยล์

 ข้ำพเจ้ำ ไม่แน่ใจ ว่ำอำจมรีำยกำรท่ีอำจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักันกับผลประโยชน์ 
 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยออยล์ โดยมีลักษณะของรำยกำรดังต่อไปนี้  

 ข้ำพเจ้ำ มี รำยกำรท่ีอำจเป็นผลประโยชน์ท่ีขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
 และบริษัทในเครือไทยออยล์ โดยมีลักษณะของรำยกำรดังต่อไปนี้ 
 [โปรดท�ำเครื่องหมำย X ในช่อง    )

 มีกำรท�ำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำทั่วไป ระหว่ำงบริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด  
 (มหำชน) หรอืบรษิทั........................................ซ่ึงเป็นบรษัิทในเครอืไทยออยล์ กับ

แบบฟอร์มการรายงานการก�ากับดูแลกิจการ
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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  ตนเอง
  ผู้อื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ

  ชือ่........................................................ นำมสกุล..................................................
 บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลือด 

 ชือ่................................ นำมสกุล..................................ควำมสมัพันธ์.......................................

ข้าพเจ้าขอรายงานดังต่อไปนี ้
1. รำยละเอยีดของรำยกำรท่ีอำจเป็นกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรอืสำมำรถก่อให้เกิด 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท 
ในเครือไทยออยล์
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.......................................................................................................................................
2. วิธีกำรแก้ไข หำกได้ด�ำเนินกำรแล้ว (ถ้ำมี)
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยงำนฉบับนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร
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บรษิทั :........................................................วันท่ี :............................................................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา** 
 รับทรำบ
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ชื่อ-นำมสกุล :.............................................ต�ำแหน่ง :...................................................
บริษัท :.......................................................วันที่ :..........................................................

ความเห็นของผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร
 รับทรำบ
 ควำมเห็นอื่นๆ .....................................................................................................
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