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9 การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณและเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อยกระดับกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่แล้ว ให้มีควำมเป็นระบบมำตรฐำนที่ชัดเจน และกระจำยกำรปฏิบัติ
ไปสู่พนักงำนของบริษัททุกระดบัชัน้ อันเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงแท้จริง โดย
บริษัทฯได้รับเอำแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 
2555 ตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ครอบคลมุหลกักำร 5 หมวด โดยมีแนวทำงปฏิบติัดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในสทิธิของผู้ ถือหุ้นซึง่อำจไม่จ ำกดัเฉพำะสทิธิที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็น
กำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ น และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้ น 
ได้แก่ กำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งก ำไรของบริษัทฯ กำรได้รับข่ำวสำรข้อมลูของบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ กำร
เข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ
เร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคับและหนงัสอืบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ กำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ และกำรอนมุติัรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

นอกจำกสิทธิขัน้พืน้ฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ ยังได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในเร่ืองต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) เปิดเผยนโยบำยในกำรสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ให้เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  
(2) มีกำรให้ข้อมูลวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีค ำชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระหรือ

ประกอบมติที่ขอตำมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชมุสำมัญและวิสำมัญผู้ ถือหุ้น หรือในเอกสำรแนบวำระกำร
ประชมุและจะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผู้ ถือหุ้นในกำรศกึษำสำรสนเทศของบริษัทฯ 

(3) อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงอย่ำงเต็มที่ และละเว้นกำรกระท ำ
ใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสในกำรเข้ำประชุมของผู้ ถือหุ้น เช่น กำรเข้ำประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่
ยุ่งยำกหรือมีค่ำใช้จ่ำยมำกเกินไป สถำนที่จดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีควำมสะดวกต่อกำรเดินทำง เป็นต้น 

(4) ประธำนที่ประชมุจะจัดสรรเวลำให้เหมำะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้
ค ำถำมต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมโดยก ำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบพร้อมกับกำรน ำส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น  และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำดังกล่ำวไว้บน Website ของ
บริษัทฯ ด้วย 

(5) สง่เสริมให้กรรมกำรบริษัทฯ ทกุคนเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และตอบข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้น 
(6) จดัให้มีกำรลงมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นส ำหรับแต่ละรำยกำรในกรณีที่วำระนัน้มีหลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตัง้

กรรมกำร 
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(7) จะด ำเนินกำรให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้กำรลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น กำรนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย ำ 

(8) จะสง่เสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชมุสำมัญและวิสำมญัผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชมุทรำบพร้อมบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

(9) จัดให้รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นมีกำรบันทึกกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน วิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นตัง้ประเด็นหรือซักถำม และบันทึกค ำถำม
ค ำตอบ ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผู้ ถือหุ้ นเห็นด้วย คัดค้ำน หรืองดออกเสียงอย่ำงไร รวมทัง้บันทึก
รำยชื่อกรรมกำรผู้ เข้ำร่วมประชมุและกรรมกำรที่ลำประชมุด้วย 

(10) เปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ ถือหุ้นบน 
website ของบริษัทฯ ภำยหลงักำรประชมุแต่ละครัง้ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบำยจดักำรให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำย ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร และผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น
ต่ำงชำติ ได้รับกำรปฏิบติัที่เท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม ดงัต่อไปนี ้

(1) สง่หนังสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีระเบียบวำระ พร้อมค ำอธิบำยและเหตุผล แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนวนันัด
ประชมุไม่น้อยกว่ำ 14 วัน หรือระยะเวลำอื่นใดตำมที่กฎหมำยหรือประกำศที่เก่ียวข้องก ำหนด และในกรณีที่มี
ผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติ บริษัทฯ จะจดัให้มีหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัภำษำองักฤษตำมควำมเหมำะสม 

(2) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิกำรออกเสียง
ลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุ้น 

(3) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ นให้
ชัดเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อแสดงถึงควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำว่ำจะเพิ่มวำระที่ผู้ ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ บริหำร ไม่ควรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นกำร
ลว่งหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสนิใจ 

(4) ก ำหนดวิธีกำรให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยสำมำรถเสนอชื่อผ่ำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำด้ำนคณุสมบติัและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 

(5) สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ และจะ
เสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

(6) สนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่ส ำคัญ เช่น กำรท ำรำยกำรเก่ียว
โยง กำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรัพย์ เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้  

(7) เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 
(8) ก ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำมกฎหมำยจัดส่งรำยงำน

ดงักลำ่วให้แก่คณะกรรมกำรเป็นประจ ำ รวมทัง้ให้มีกำรเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี   
(9) ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทำง

ดงักลำ่วให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ำมบุคคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมูลภำยในท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของ
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บริษัทฯ ภำยใน 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีและเป็นเวลำ 48ชั่วโมง
ภำยหลงัข้อมลูสำรสนเทศส ำคัญถกูเปิดเผย 

(10) ก ำหนดให้กรรมกำรที่มีสว่นได้เสยีในวำระใด ต้องงดเว้นจำกกำรมีสว่นร่วมในกำรประชมุพิจำรณำในวำระนัน้ๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน 
ได้แก่   ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ หรือผู้มีสว่นได้เสยีภำยนอก เช่น ลกูค้ำ เจ้ำหนี ้คู่ค้ำ คู่แข่ง ภำครัฐ 
สงัคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรสนับสนุนและข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็น
ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบติัตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่
เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักล่ำวได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี และจะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิด
สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย นอกจำกนี ้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยตำม
แนวทำงดงัต่อไปนี ้

ผู้ ถือหุ้น : ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั รักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไม่กระท ำกำรใดๆ อัน
เป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้ ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่ำงยั่งยืน เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และ
ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ยึดมั่นกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรที่ดี 

ลกูค้ำ  : มุ่งมัน่สร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลกูค้ำ โดย
ลกูค้ำจะต้องได้รับบริกำรที่ดี มีคุณภำพ เป็นธรรม และเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ได้ก ำหนดไว้ 
รวมทัง้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด มีกำรพัฒนำยกระดับ
มำตรฐำนคุณภำพของบริกำรให้สูงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รักษำสัมพันธภำพที่ดี และยั่งยืนกับ
ลกูค้ำอย่ำงจริงจัง และสม ่ำเสมอ รวมถึงไม่น ำข้อมูลของลกูค้ำมำใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

พนกังำน : 
 

ปฏิบติักบัพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน สวสัดิกำร และ
กำรพัฒนำศกัยภำพ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทกุระดับอย่ำงเท่ำ
เทียมและเสมอภำคกัน โดยถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ และ      เป็นปัจจัย
ส ำคัญในกำรผลกัดันองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จ  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
และบรรยำกำศกำรท ำงำน เป็นทีม สง่เสริมกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนให้มี
ควำมก้ำวหน้ำ มีควำมมัน่คงในอำชีพและคุณภำพชีวิต รวมทัง้รักษำสภำพแวดล้อมและควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนทกุคนปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 
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คู่ค้ำและเจ้ำหนี:้ ค ำนงึถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และมีควำมซื่อสตัย์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
รักษำผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้ำและเจ้ำหนี ้โดยกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และกติกำ   ที่ก ำหนด
ร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่ เรียก ไม่รับ หรือจ่ำย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในกำรค้ำกับคู่ค้ำ ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ อย่ำง
เคร่งครัด และมีกำรปฏิบติัต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม รวมถึงกำรช ำระคืนตำมก ำหนดเวลำ กำร
ดแูลหลกัทรัพย์ค ำ้ประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตำมข้อสญัญำอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่ค้ำ และเจ้ำหนีล้่วงหน้ำ หำกไม่
สำมำรถปฏิบติัตำมข้อผกูพนัในสญัญำ และร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดงักล่ำว 

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำสอดคล้องกับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับหลัก
ปฏิบัติกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขันที่ดีอย่ำงเสมอภำคกัน         ไม่
กีดกันผู้อื่นในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทำงธุรกิจ ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำร
กลำ่วหำ ให้ร้ำยป้ำยส ีและโจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกมลูควำมจริง หรือมีกำรกระท ำกำรใด ๆ ที่
ไม่เป็นธรรมต่อกำรแข่งขนั    

ชมุชน สงัคม :  
และ 
สิง่แวดล้อม 

มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ใน
ด้ำนควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สง่เสริมกำรใช้พลงังำน
อย่ำงมีประสทิธิภำพ ตระหนกัถงึคณุภำพชีวิตของชุมชนและสงัคม      ตลอดจนค ำนึงถึงกำร 
ด ำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำรปฏิบติังำนและกำรตัดสนิใจ กำรด ำเนินกำร
ใด ๆ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญที่ เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส ตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำน กลต. และ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ล้วนมีผลต่อกระบวนกำร
ตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) เปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัทฯ ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์ฯ เช่นงบกำรเงิน แบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี โดยเฉพำะข้อมลูตำมรำยงำนงบกำรเงินจะต้อง
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย และผ่ำนกำรสอบทำนหรือตรวจสอบจำกผู้สอบ
บญัชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนกำรเผยแพร่ 

(2) สนับสนุนกำรเปิดเผยข้อมูลทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัทฯและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

(3) เปิดเผยรำยงำนนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ได้ให้ควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ดงักลำ่ว ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และเว็ปไซด์ของบริษัท 

(4) เปิดเผยรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบ
บญัชีในรำยงำนประจ ำปี 
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(5) เปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวน
ครัง้  ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชมุในปีที่ผ่ำนมำและควำมเห็นจำกกำรท ำหน้ำที่ รวมถึงกำรฝึกอบรมและ
พฒันำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี 

บริษัทมีหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ เป็นผู้ท ำหน้ำที่สือ่สำรกับนกัลงทุน ผู้ ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และภำครัฐที่เก่ียวข้อง 
เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงินตำมแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดของทำงกำร เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ เก่ียวข้องทุก
กลุ่มอย่ำงเท่ำเทียม โดยในปี 2562 ผู้บริหำรระดับสงูและนักลงทุนสมัพันธ์ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่ำนกิจกรรม
สือ่สำรต่ำงๆดงันี ้  

กิจกรรม จ านวนครัง้ จ านวนบริษัท จ านวนราย 

กำรประชุมกับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกลุ่มย่อย 
(Analyst Meeting) 

5 197 202 

กำรพบปะกับนักลงทุนและนักวิเครำะห์ (Company visit/One on 
one Meeting) 

55 55 86 

กำรประชมุทำงโทรศพัท์ 26 33 36 

กำรเข้ำร่วมงำนประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) 7 33 82 

เข้ำร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทนุ (Opportunity Day) 3   

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มีจ ำนวน  12 ท่ำน มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมกำรที่มำ
จำกฝ่ำยบริหำรจ ำนวน  3  ท่ำน กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้ บริหำรจ ำนวน  9 ท่ำน โดยมีกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ
เป็นอิสระตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน กลต. ก ำหนด จ ำนวน 5 ท่ำน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของส ำนักงำน 
กลต.ที่ได้ก ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระมำกกว่ำหรือเท่ำกับหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด คณะกรรมกำรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม ทัง้ด้ำน
ธุรกิจ บญัชีและกำรเงิน ซึง่เกี่ยวข้องและสนบัสนนุธุรกิจบริษัทฯ ทัง้หมด  

(2) ตำมข้อบังคับของบริษัทฯก ำหนดไว้ว่ำในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีกรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่ง1 ใน 3 
ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลำกกัน
ว่ำผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนัน้เป็นผู้ ออกจำกต ำแหน่ง
อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรที่ออกตำมวำระนัน้อำจได้รับเลอืกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 

(3) กรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึง
บริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน  
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(4) บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ กับผู้ บริหำรระดับสูง
อย่ำงชัดเจนโดยคณะกรรมกำรท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร
ในระดับนโยบำย ขณะที่ผู้บริหำรท ำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
ก ำหนด  

(5) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ มำจำกกำรเลือกตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับ
ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผู้จัดกำร มีอ ำนำจหน้ำที่แบ่งแยกกนัชดัเจนเพื่อเป็นกำรถ่วงดุลกำร
จดักำรและไม่มีผู้ ใดมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ กรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจดักำรงำนประจ ำวนัของ
บริษัทฯ ภำยใต้กรอบนโยบำยตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯโดยมีกำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรไว้อย่ำงชดัเจน  

(6) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทเพื่อให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (รำยชื่อเลขำนุกำรบริษัทฯ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้เ ปิดเผยไว้ใน
หวัข้อ 9.1.6) 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรขึน้อีก4 คณะเพื่อช่วยก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯคือ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน   

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ท่ำน ทกุท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่เฝ้ำ
สงัเกตประสิทธิผลของงำนตรวจสอบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรควบคุมทำงกำรเงินและกำรบัญชีภำยใน
และกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมทัง้หน้ำที่อื่นตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด 

(2) คณะกรรมกำรบ ริหำร มี จ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่ เป็นผู้ บ ริหำร  4 ท่ำนโดยคณะ
กรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ช่วยฝ่ำยจัดกำรในกำรบริหำรงำนประจ ำวันภำยใต้กรอบนโยบำยที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

(3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 6 ท่ำน เป็นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระและเป็น
กรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ พิจำรณำกลั่นกรองนโยบำยและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ เพื่อ
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมเห็นชอบ ก ำหนดยทุธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสีย่ง
ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดูแลปริมำณ
ควำมเสีย่งของบริษัทให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม 

(4) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นกรรมกำร
อิสระ 2 ท่ำนโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ำที่พิจำรณำนโยบำยและแนวทำงใน
กำรสรรหำและกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยและรูปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้ บริหำร
ระดับสงู ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ให้สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่
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ในอุตสำหกรรมเดียวกันเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้อนุมติัค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสงู 
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ น ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

(5) คณะกรรมกำรสินเชื่อ มีจ ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้ บริหำร 4 ท่ำน และกรรมกำรผู้ที่มี
ประสบกำรณ์ในสำยงำนกำรวิเครำะห์สินเชื่ออีก 1 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรสินเชื่อ มีหน้ำที่พิจำรณำ
กลัน่กรอง วิเครำะห์ ประเมิน สนิเชื่อของบริษัท ในสว่นที่เกินอ ำนำจอนมุติัของกรรมกำรบริหำร  

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กรรวมถึงตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำ
และให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองที่ส ำคัญเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภำรกิจ กล
ยทุธ์ เป้ำหมำย ควำมเสี่ยง แผนงำนและงบประมำณ รวมทัง้ก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยและแผนงำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล  

(2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2556ได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำย
ดังกล่ำว ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ดงักลำ่วเป็นประจ ำ 

(3) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนเข้ำใจถงึมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทฯ 
ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยได้จัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อักษร พร้อมทัง้ประกำศและแจ้งให้
พนกังำนทกุคนรับทรำบและยดึถือปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด 

(4) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรที่ว่ำกำร
ตัดสินใจใดๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เท่ำนัน้ และ
ควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ในกำรพิจำรณำกำรเข้ำท ำธุรกรรม
ต่ำงๆ ก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ และ
ไม่มีอ ำนำจอนุมัติในธุรกรรมนัน้ๆ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะดูแลให้มี กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
เก่ียวกับขัน้ตอนด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้
ถกูต้องครบถ้วน 

(5) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมภำยในทัง้ในระดับบริหำร และ
ระดับปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ และได้ว่ำจ้ำงบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด เป็นผู้
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) จำกภำยนอกเข้ำมำท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัทฯ และรำยงำนผลโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เพียงพอเหมำะสม  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจะมีกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

(6) คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบก ำหนดนโยบำย
บริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวมทัง้องค์กร ซึ่งบริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้บริหำรเป็นผู้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่
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อำจเกิดขึน้เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  รับทรำบและเสนอแนะเพื่อจ ำกัดควำมเสี่ยง
หรือจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ หำกมีควำมเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลเุป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนดแล้ว บริษัทฯ จะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเหล่ำนี ้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะก ำหนดนโยบำยให้มีกำรทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสทิธิผลของกำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้และให้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

(1) บริษัทฯ จะก ำหนดกำรประชมุและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำ และแจ้งให้กรรมกำร
ทรำบก ำหนดกำรดงักลำ่ว โดยคณะกรรมกำรจะประชมุไม่น้อยกว่ำ 6 ครัง้ต่อปี 

(2) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรผู้จัดกำรจะร่วมกันก ำหนดวำระกำรประชมุและพิจำรณำเร่ืองเข้ำ
วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ เพื่อ
เข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุได้  

(3) ในกำรประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5  วันท ำ
กำร เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำที่จะศกึษำข้อมลูในเร่ืองต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตจุ ำเป็นเร่งด่วน 

(4) ประธำนกรรมกำรจะส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้หมดที่ได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

(5) ประธำนกรรมกำรจะสนับสนุนให้กำรประชมุด ำเนินไปในลกัษณะที่เอือ้อ ำนวยให้มีกำรน ำเสนอพิจำรณำ
และอภิปรำยในรูปแบบที่เหมำะสมในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ และเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ในบำงวำระอำจมีผู้ บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สำรสนเทศ
รำยละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐำนะผู้ที่เก่ียวข้อง และจะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่อให้
สำมำรถน ำไปปฏิบติัได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ   

(6) คณะกรรมกำรมีสิทธิเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมได้ จำกกรรมกำรผู้จดักำร หรือเลขำนุกำรบริษัทฯ 
หรือผู้บริหำรอื่นที่ได้รับมอบหมำยภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และในกรณีที่จ ำเป็น คณะกรรมกำร
อำจจดัให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยบริษัทฯ 

(7) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเอง
ตำมควำมจ ำเป็นเพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยบริหำร
ร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมกำรผู้จดักำรทรำบถงึผลกำรประชมุด้วย 

(8) ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ถือมติเสยีงข้ำงมำกเป็นหลกัโดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมี
เสยีงหนึ่งเสยีงโดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัประธำนในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

(9) ในกำรประชมุแต่ละครัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมประชมุด้วยโดยเป็นผู้บนัทกึรำยงำน
กำรประชุมและจดัสง่ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องโดยเสนอให้
ที่ประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครัง้ถัดไปรวมทัง้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสำรเก่ียวกับกำร
ประชมุต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสบืค้นอ้ำงอิง  
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ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้สิน้  13 ครัง้ และ 12 ครัง้ โดยมี
รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรแต่ละท่ำนดงันีU้pat 

ข้อมลูณ 3มิถนุำยน 2555) 

รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2562 
1. นำยสคุนธ์  กำญจนหตัถกิจ ประธำนกรรมกำร 13/13 12/12 
2. นำยฉตัรชยั แก้วบุตตำ กรรมกำร 13/13 12/12 
3. นำงสำวดวงใจ แก้วบตุตำ กรรมกำร 10/13 12/12 
4. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 11/13 11/12 
5. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัด์ิ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 11/13 9/12 
6. นำยสมยศ  เงินด ำรง กรรมกำร 11/13 12/12 
7. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช รองประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 13/13 10/12 
8. นำยประยงค์  แสนนวล กรรมกำร 13/13 12/12 
9. นำยสเุมธ  มณีวฒันำ กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 9/13 11/12 
10. นำยเวทย์  นชุเจริญ/1 กรรมกำร 12/13 7/9 
11. นำยพินิจ  พวัพนัธ์ กรรมกำร 11/13 9/12 
12. นำยวีระ  วีระกุล กรรมกำรอิสระ 11/13 9/12 
13. นำยจงฮัน่ ไซ/2 กรรมกำร - -/2 

 
หมำยเหตุ /1     นำยเวทย์  นชุเจริญ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อ 17 ตลุำคม 2562  

/2   นำยจงฮั่น ไซ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  
10/2562 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจะจัดขึน้อย่ำงน้อยปีละ 6 ครัง้ และสำมำรถเรียกประชุมได้ทนัทีกรณีมีวำระ
ส ำคัญที่ต้องพิจำรณำมีกำรจดบันทึกกำรประชุมไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรและมีระบบกำรจัดเก็บที่สำมำรถ
ตรวจสอบได้  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่  5/2556 เมื่อวันที่  15 พฤษภำคม 2556 ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ำมำท ำหน้ำที่ตัง้แต่วนัที่ 15 พฤษภำคม 2556 และที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 
31 พฤษภำคม 2556 ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ  4 ครัง้และจะมีกำรจด
บนัทึกกำรประชมุไว้เป็นลำยลกัษณ์อักษรและมีระบบกำรจดัเก็บที่สำมำรถตรวจสอบได้กำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรจะสนบัสนนุให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรโดยรวม อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อให้คณะกรรมกำรร่วมกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ในปี 2561 และปี 2562 มีกำรประชมุคณะกรรมกำรชดุย่อยโดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุแต่ละครัง้ดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2562 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5/5 4/4 
2. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรตรวจสอบ 4/5 4/4 
3. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัด์ิ กรรมกำรตรวจสอบ 5/5 4/4 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
1. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน 
2/2 3/3 

2. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัด์ิ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

2/2 3/3 

3. นำยฉตัรชยั แก้วบุตตำ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

2/2 3/3 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัด์ิ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 3/3 3/3 
2. นำยสคุนธ์  กำญจนหตัถกิจ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
3. พล.ต.อ.ภำณ ุเกิดลำภผล กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
4. นำยฉตัรชยั แก้วบุตตำ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
5. นำยสมยศ  เงินด ำรง กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
6. นำยประยงค์  แสนนวล กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 3/3 3/3 
คณะกรรมกำรสนิเชื่อ 
1. นำยฉตัรชยั  แก้วบตุตำ กรรมกำรสินเชื่อ 8/8 5/5 
2. นำยเวทย์  นชุเจริญ/1 กรรมกำรสินเชื่อ 8/8 3/3 
3. น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตำ กรรมกำรสินเชื่อ 8/8 5/5 
4. นำยสมยศ  เงินด ำรง กรรมกำรสินเชื่อ 8/8 5/5 
5. นำยประยงค์  แสนนวล กรรมกำรสินเชื่อ 8/8 5/5 

หมำยเหตุ /1     นำยเวทย์  นชุเจริญ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อ 17 ตลุำคม 2562  

5. ค่าตอบแทน 

(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร ก ำหนดให้เหมำะสมตำมหน้ำที่ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ ผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ และเปรียบเทียบได้กับธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสำหกรรม  ในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำย
เดือน 

(2) ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้ จัดกำรและผู้บริหำรระดับสงู เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดภำยในกรอบที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ในรูปเงินเดือน 
โบนสั และผลตอบแทนอื่น    
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(3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผู้ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นประจ ำทุกปีเพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) ค่ำตอบแทนที่จะจ่ำยให้แก่กรรมกำรจะเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีด้วย 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้กรรมกำร ผู้บริหำร เลขำนกุำรบริษัท   
เข้ำรับกำรอบรมหรือร่วมสมัมนำ เพื่อเพิ่มพนูควำมรู้และน ำมำใช้ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอย่ำงต่อเนื่อง 

(2) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจัดกำรจะจดัให้มีเอกสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถงึกำรจดัให้มีกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่ 

(3) คณะกรรมกำรจะจดัให้มีโครงกำรส ำหรับพัฒนำผู้บริหำร โดยให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนเป็นประจ ำทกุปี
ถงึสิง่ที่ได้ท ำไปในระหว่ำงปี  

ในระหว่ำงปี  2562 บริษัทฯได้จัดให้กรรมกำรและผู้ บ ริหำรเข้ำรับกำรอบรมในส่วนของกฎระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงไปของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้สภำวิชำชีพบญัชี 

9.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพำะข้อมูลที่เก่ียวกับฐำนะทำงกำรเงินของ  
บริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน โดยกำรจ ำกดัจ ำนวนบคุคลที่จะทรำบข้อมลูในวงจ ำกัด และจดัให้มีกำรให้
ควำมรู้แก่ผู้บริหำร เพื่อรับทรำบภำระหน้ำที่ ที่ผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลนุิติภำวะซึ่งถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทัง้บทก ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และห้ำมผู้ บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูล
ภำยในกระท ำกำรใดๆ ซึง่เป็นกำรขัดต่อมำตรำ 241 แห่ง พรบ. หลกัทรัพย์คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดระเบียบ
ข้อบงัคบัในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ไปใช้ ดงันี ้

1) กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องรักษำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ 

2) กรรมกำรผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องไม่น ำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ  ไป
เปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมและ 
ไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

3) กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำยโอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท
ฯ โดยใช้ควำมลบั และ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทฯ และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลบั และ/หรือข้อมูล
ภำยในของบริษัทฯ อันอำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อบริษัทฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ข้อก ำหนดนีใ้ห้รวม
ควำมถึง   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ ด้วย
ผู้ใดที่ฝ่ำฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักล่ำวจะถือว่ำได้กระท ำผิดอย่ำงร้ำยแรง 
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4) บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ  (Insider Trading) โดย
ห้ำม  มิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนระดบัตัง้แต่ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป และบคุคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภำยใน
ท ำกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภำยใน 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงิน
ประจ ำปี และเป็นเวลำ 24 ชัว่โมงภำยหลงัข้อมลูสำรสนเทศส ำคัญถกูเปิดเผย 

5) กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไป
หรือเทียบเท่ำ จะต้องจดัท ำและน ำสง่รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่บุคคลดงักลำ่ว รวมถงึคู่สมรสและ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะถืออยู่ ให้แก่เลขำนกุำรบริษัทฯ ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัเข้ำรับต ำแหน่ง  

6) กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไป
หรือเทียบเท่ำ จะต้องรำยงำนรำยกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส ำนกังำน กลต. ทกุครัง้เมื่อมีกำรซือ้
ขำย ภำยใน 3 วนัท ำกำรตำมที่พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด  และแจ้งให้เลขำนุกำร
บริษัทฯ ทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ทุกครัง้ 

รำยงำนควำมเคลือ่นไหวของกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร ในปี 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้

รายชื่อ ยอดคงเหลือ 

ณ 1 ม.ค. 62 

ซือ้เพิ่ม/
แปลงสภาพ 

หุ้นปันผล
รับ 

ขายออก ยอดคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 62 

1. นำยสคุนธ์  กำญจนหตัถกิจ - - - - - 

2. นำยวินยั  วิทวสักำรเวช - - - - - 

3. พล.ต.อ. ภำณ ุ เกิดลำภผล - - - - - 

4. นำยวีระชยั  งำมดีวิไลศกัด์ิ - - - - - 

5. นำยสเุมธ  มณีวฒันำ - - - - - 

6. นำยพินิจ  พวัพนัธ์ - - - - - 

7. น.ส.ธิดำ  แก้วบตุตำ 364,831,624 - 36,483,160 - 401,314,784 

8. น.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตำ 88,141,959 - 8,814,195 - 96,956,154 

9. นำยฉตัรชยั  แก้วบตุตำ 43,006,909 - 4,300,690 - 47,307,599 

10. นำยสมยศ  เงินด ำรง - - - - - 

11. นำยวีระ  วีระกลุ 174,770 72,000 24,677 - 174,770 

12. นำยจงฮัน่ ไซ - - - - - 

13. นำยประยงค์  แสนนวล 791,666 - 70,006 (361,672) 500,000 

14. นำงวนำพร  พรกิติพงษ์ 918,181 14,844 91,818  1,024,843 

15. นำงโฉมชบำ  สถำพรพงษ์ - - -  - 
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9.3         จรรยาบรรณบริษัท 

จรรยำบรรณของบริษัท ใช้ส ำหรับผู้ บริหำรของบริษัท และบริษัทในเครือทุกบริษัท และทุกระดับไม่ว่ำบุคคล

ดงักลำ่วจะได้ลงนำมรับทรำบหรือไม่ 

ในหลกักำรของกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นัน้ กำรมีชื่อเสยีงในด้ำนควำมซ่ือสตัย์สจุริต เป็นสิง่ที่มีค่ำอย่ำงย่ิงต่อ

ควำมส ำเร็จของบริษัท ทัง้ยังมีผลต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำและผลก ำไรทำงธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและควำมดี

งำมของพนักงำนระดับผู้บริหำรตัง้แต่ระดับหัวหน้าหน่วยขึน้ไป มำตรฐำนกำรปฏิบัติเหล่ำนีเ้ป็นผลโดยตรงต่อ

ควำมเชื่อมัน่ของบริษัท โดยรวมอีกด้วย  

1)  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ของบริษัท คือ กำรท ำธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมำยและต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ และเคำรพใน

สทิธิของผู้ ค้ำ และลกูค้ำของบริษัท 

2)   นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1  การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ งต่าง ๆ ของบริษัท 

จรรยำบรรณนีเ้ป็นส่วนที่เพิ่มขึน้จำกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสัง่อื่น ๆ ของบริษัท  หำกข้อควำมในระเบียบข้อบงัคับ 

ประกำศ หรือค ำสัง่ใด  ๆขดัแย้งกบัข้อควำมในจรรยำบรรณ ให้ใช้ข้อควำมในจรรยำบรรณนีแ้ทน 

พนกังำนระดบัผู้บริหำรทกุคน ต้องปฏิบติัตนตำมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ และค ำสัง่ต่ำง ๆ ของบริษัท และของ

ผู้บงัคบับญัชำในระดบัเหนือขึน้ไป กลำ่วคือ 

(1) ต้องสนับสนุนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสัง่ ข้อตกลง ประกำศ หรือหนังสอืเวียน
ของบริษัท ซึง่ประกำศให้พนกังำนทกุคนทรำบโดยเคร่งครัด 

(2) ต้องปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ชื่อเสยีง และทรัพย์สนิของบริษัท โดยเร็ว 

(3) ต้องสภุำพ ให้เกียรติ และให้ควำมนบัถือต่อผู้ ร่วมงำน 
(4) ต้องปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมตัง้ใจ วิริยะอุตสำหะ รักษำระเบียบแบบแผนและธรรมำภิบำลของบริษัท เพื่อ

เป็นแบบอย่ำงอันดีให้แก่พนกังำนโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัท มีควำมก้ำวหน้ำ และเป็นไปอย่ำงถกูต้องตำม
ครรลองธรรม 

(5) ต้องรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์และควำมลับของบริษัท ของลูกค้ ำ หรือที่ เก่ียวกับกิจกำรใด ๆ ที่ 
บริษัท ไม่พึงเปิดเผยโดยเคร่งครัด กำรเผยแพร่ข่ำวสำรต่ำง ๆ อันเก่ียวกับธุรกิจกำรเงินและตวับคุคลของ
บริษัท จะต้องกระท ำตำมแนวทำงที่ถูกต้องเหมำะสมที่ได้รับอนุญำตเท่ำนัน้ และต้องกระท ำด้วยควำม
รอบคอบและมีประสิทธิภำพ ดังนัน้ ตลอดระยะเวลำที่เป็นพนักงำนของบริษัท และภำยหลังจำกพ้น
สภำพของพนกังำนของบริษัท พนกังำนทุกคนตกลงจะรักษำข้อมลูอนัเป็นควำมลบัดงักลำ่วข้ำงต้นไว้เป็น
ควำมลบั หำกมีกำรเปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้อื่นหรือใช้ข้อมลูดงักลำ่วในเร่ืองอื่นใดนอกเหนือจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้กับบริษัท พนกังำนตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ควำมเสยีหำยให้แก่บริษัท ตำมที่เกิดขึน้จริงทุก
ประกำร 
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(6) ต้องช่วยกนัระมัดระวงัและป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัท โดยมิให้เสยีหำยหรือสญูหำยไม่ว่ำจำกบคุคลหรือ
จำกภัยพิบัติใด ๆ เท่ำที่สำมำรถจะท ำได้อย่ำงเต็มที่ รวมทัง้ไม่น ำสิ่งของใด ๆ ไม่ว่ำอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้ อื่นที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท 

(7) บริหำรงำนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ใน
บริษัท 

(8) ต้องปกครองดแูลผู้ใต้บงัคบับญัชำอย่ำงใกล้ชิด มีควำมยติุธรรม ไม่มีอคติ 
(9) ต้องพร้อมที่จะท ำงำนเป็นทีม และสำมำรถรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
(10) ต้องปฏิบัติตำม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมก ำกับพนักงำนในบังคับบัญชำให้ปฏิบั ติตำม

ระเบียบ วินัย และข้อก ำหนดของบริษัท ในกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจรำจร
ทำงคอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้กำรใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นไปตำม
กฎหมำยคอมพิวเตอร์ กฎหมำยลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดควำม
เสยีหำยต่อชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์ของบริษัท 

2.2     ข้อไม่พึงปฏิบัติ 
พนักงำนระดับผู้บริหำรทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบติัหรือประพฤติตนไปในทำงที่จะน ำไปสู่ควำมเสื่อมเสียของบริษัท 

และของตนเอง กลำ่วคือ 

(1) ใช้เวลำท ำงำนของบริษัท ไปท ำอย่ำงอื่น หรือใช้ประโยชน์สว่นตัว 
(2) ประกอบกิจกำรอันมีสภำพเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์

ส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีอ ำนำจครอบง ำกำรจัดกำร ซึ่งอำจเป็นผลเสียหำยต่อบริษัท ไม่ว่ำ
โดยตรงหรืออ้อม 

(3) ประพฤติตนไปในทำงที่อำจท ำให้เสือ่มเสยีต่อต ำแหน่งหน้ำที่และเกียรติคุณของบริษัท 
(4) แจ้งหรือใช้ข้อควำมที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท 
(5) ท ำงำนด้วยควำมประมำทเลินเล่อ กระท ำกำรใด ๆ อันไม่เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรที่ดี 

เพื่อให้งำนลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 
(6) ปกปิด หรือบิดเบือนควำมจริงเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึง่อำจจะเป็นผลเสียหำย

ต่อบริษัท ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม 
(7) ขดัขวำง หรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรขดัขวำงกำรปฏิบัติงำนโดยชอบของผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในบริษัท 

หรือออกค ำสัง่ใด ๆ ให้พนกังำนปฏิบติัในทำงมิชอบหรือผิดจริยธรรม 
(8) ท ำผิดกฎหมำยแพ่งและกฎหมำยอำญำ อันส่งผลเสียหำยให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็

ตำม 
(9) เปิดเผยค่ำจ้ำงหรือเงินเดือน อตัรำกำรขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่ก็ตำม 
(10) เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกลกูค้ำ ผู้ ค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง หรือบคุคลอื่นใด ที่ท ำ

ธุรกิจกบับริษัท หรือกำรเลีย้งรับรอง ซึง่พิสจูน์ได้ว่ำเกินกว่ำควำมเหมำะสม ยกเว้นของขวญัตำมประเพณี
นิยม หรือกำรเลีย้งรับรองทำงธุรกิจตำมปกติ หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมธุรกิจอันน ำมำซึ่งชื่อเสียง
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ทำงกำรค้ำ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนตำมธรรมเนียมนิยม แต่หำกสิง่เหล่ำนัน้มีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท 
ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำระดบัตัง้แต่ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรำบทนัที 

(11) ให้สนิบนไม่ว่ำโดยตรงหรือผ่ำนบุคคลที่สำม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่ำงไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ ลกูค้ำ
หรือคู่ค้ำ ซึง่นบัว่ำเป็นกำรขดัแย้งต่อนโยบำยของบริษัท 

(12)  กระท ำกำรเพิ่มเติม ตดัทอนหรือแก้ไขด้วยประกำรใด ๆ ในบนัทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ
บิดเบือนผลกำรด ำเนินงำน และกำรบันทึกบัญชีให้ผิดไปจำกควำมเป็นจริงโดยเจตนำ ไม่ว่ำเพื่อ
จดุประสงค์ใดๆ ก็ตำม 

(13) ช ำระเงิน หรือจัดกำรทำงธุรกิจโดยมีเจตนำ หรือท ำให้เข้ำใจได้ว่ำส่วนหนึ่งของกำรช ำระเงิน หรือกำร
จดักำรทำงธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสำรเพื่อกำรช ำระเงิน
หรือกำรจดักำรทำงธุรกิจ 

(14) เป็นบุคคลที่มีหนีส้ินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมกฎหมำยให้สนันิษฐำนได้ว่ำมีหนีส้ิน
ล้นพ้นตวั 

(15) ไม่รักษำข้อมลูทำงทรัพย์สนิทำงปัญญำของบริษัท หรือที่บริษัทได้มำจำกกำรปฏิบติัหน้ำที่ของพนกังำน 
(16) ลอกเลยีนแบบผลงำนและทรัพย์สนิทำงปัญญำของผู้อื่น 
(17) กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(18) ให้หน่วยงำนที่ไม่ใช่สำยจัดซือ้ขอกำรสนับสนุนจำกผู้ ค้ำหรือคู่ค้ำ (หำกมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องขอกำร

สนับสนุนดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ หำรือกับสำยจัดซือ้เพื่อเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร ยกเว้น กำรจดักิจกรรมร่วมทำงกำรตลำด ให้กำรตลำดของสำยกำรตลำดและพฒันำธุรกิจเป็น
ผู้ รับผิดชอบ) 

(19) กระท ำกำรอนัเป็นกำรละเลย หรือเอือ้อ ำนวยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ำมำแสวงหำประโยชน์ หรือเข้ำถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจรำจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ได้รับอนุญำตจำกบริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้เกิดขึน้หรือมีอยู่ซึ่งก ำรกระท ำผิดของผู้
ให้บริกำร ตำมกฎหมำยคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมำยลขิสทิธ์ิ หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) ขัน้ตอนการลงโทษทางวินัย 

(1) กำรฝ่ำฝืนที่ไม่ร้ำยแรง: ผู้บริหำรจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลำยลกัษณ์อักษร  ซึ่งจะระบุลกัษณะของ
กำรฝ่ำฝืนรวมทัง้มูลเหตุที่อำศัยเป็นหลักของกำรฝ่ำฝืนนัน้ โดยให้โอกำสผู้ บริหำรดังกล่ำวโต้แย้งข้อ
กล่ำวหำดังกล่ำวต่อผู้ บังคับบัญชำ หำกไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ ให้น ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรวินัยซึ่งแต่งตัง้โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อพิจำรณำ และให้ถือค ำตัดสินของ
คณะกรรมกำรวินัยเป็นที่สิน้สดุ หำกมีกำรฝ่ำฝืนเป็นครัง้ที่สอง หรือผู้บริหำรไม่แก้ไขควำมผิดจำกกำรฝ่ำ
ฝืนในครัง้แรกตำมที่ได้รับหนงัสือเตือนนัน้ ผู้บริหำรดงักล่ำวจะถกูลงโทษทำงวินยัอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งอำจ
รวมถงึกำรเลกิจ้ำงได้ 

(2) กำรฝ่ำฝืนร้ำยแรงซึ่งรวมถึงกำรฝ่ำฝืนดังต่อไปนี ้เช่น กำรให้หรือกำรรับสินบน กำรฉ้อโกง กำร
เปิดเผยข้อมูลควำมลบั หรือทรัพย์สนิทำงปัญญำของบริษัท ต่อบคุคลที่สำม และกำรกระท ำใด ๆ ที่ เสือ่ม
เสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่รำยงำนข้อมูล กำรหำรือ หรือเอกสำรส ำคัญใด ๆ  ต่อ
ผู้บงัคบับญัชำ: บริษัท อำจพิจำรณำเลกิจ้ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย และโดยไม่จ ำเป็นต้องออกหนงัสือเตือน
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อน 
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4) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
เพื่อให้มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ มีแนวทำงกำรปฏิบติัที่ชดัเจน จงึได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และ  

ควำมรับผิดชอบของผู้ เก่ียวข้องไว้ ดงันี ้

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้ำที่ ดงันี ้

1.1.1 ก ำหนดและอนุมติันโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ 

1.1.2 อนมุติัและทบทวนแนวทำงปฏิบติัส ำหรับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ 

1.1.3 ก ำกบัดแูลให้มีระบบที่สนบัสนนุต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ที่มีประสทิธิภำพ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่ ดงันี ้

1.2.1 สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ 

1.2.2 สอบทำนให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

1.3 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ มีหน้ำที่ ดงันี ้

1.3.1 สง่เสริม สนบัสนนุ และควบคมุดแูล เพื่อให้มัน่ใจว่ำพนกังำนและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำยมีกำรปฏิบติั

ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่และระเบียบปฏิบติัต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

พร้อมทัง้สือ่สำรไปยงัพนกังำนและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย 

1.3.2 ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบงำนและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ ข้อบงัคบั และข้อก ำหนดของกฎหมำย 

1.4 ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการขึน้ไป มีหน้ำที่ ดงันี ้ 

1.4.1 ควบคมุและก ำกบัให้มีกำรน ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัได้จริง สำมำรถระบุควำม

เสีย่ง ตรวจสอบ และบริหำรจัดกำรให้มีมำตรกำรที่เพียงพอในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม รวดเร็ว 

และทนัเวลำ 

1.4.2 สนบัสนนุกำรพฒันำกระบวนกำร รวมทัง้บคุคลำกรเพื่อให้มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ของ

องค์กรบรรลผุล 

1.5 พนักงาน  มีหน้ำที่ ดงันี ้

1.5.1 ท ำควำมเข้ำใจและปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  รวมถงึมำตรกำรอื่นๆ(ถ้ำมี) และ

เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมตำมที่บริษัทฯก ำหนด 

1.5.2 แจ้งเบำะแสทนัทีเมื่อพบเห็น หรือสงสยัว่ำจะมีกำรคอร์รัปชัน่ ให้ควำมร่วมมือในกำรสอบสวน

ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัข้อสงสยัในกำรกระท ำกำรคอร์รัปชัน่  

1.5.3 พนกังำนต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และจะต้องปฏิบติั

ตำมมำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะพนักงำนที่เก่ียวข้องกบังำน

ที่มีกระบวนกำรหลกัซึง่มีควำมเสีย่งต่อกำรคอร์รัปชัน่ เช่น งำนจัดซือ้จดัจ้ำง, งำนสนิเชื่อ, กำรพนกังำน,  

งำนกำรเงิน 
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1.6 สายงานตรวจสอบ มีหน้ำที่ ดังนี ้

1.6.1 ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบติังำนว่ำเป็นไปอย่ำงถกูต้อง ตรงตำมนโยบำย มำตรกำร  

ระเบียบปฏิบติั และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ

ต่อควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่ที่อำจเกิดขึน้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.6.2 พฒันำเคร่ืองมือกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชัน่ และจดัให้หน่วยงำนภำยในองค์กร

ประเมินควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่ 

1.6.3 สรุปประเมินควำมเสี่ยงน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดบัองค์กร  

1.6.4 รวบรวมมำตรกำร แนวทำงควบคมุควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่ที่ฝ่ำยงำนพิจำรณำ และทบทวน

ควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่อย่ำงน้อยทกุ 3 ปี  

1.7  หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มีหน้ำที่ดงันี ้

1.7.1 บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกบัมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 

1.7.2 จดัให้มีกระบวนกำรคดัเลอืก กำรปฐมนิเทศ กำรฝึกอบรม และบทลงโทษที่เก่ียวกบักำรปฏิบติั

ด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ 

1.7.3 สง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมกำรปฏิบติัในแนวทำงต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ รวมทัง้หลกีเลี่ยงกำรกระท ำ

ที่อำจเข้ำข่ำยกำรคอร์รัปชัน่ 

1.7.4 สือ่สำร เผยแพร่ นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่และกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพื่อสร้ำง

จิตส ำนึกในกำรปฏิบติังำนด้วยควำมซ่ือสตัย์ปรำศจำกกำรคอร์รัปชัน่ 

1.8 หน่วยงานบัญชีและการเงนิ มีหน้ำที่ดงันี ้

1.8.1 บนัทกึ เก็บรักษำข้อมูลและเอกสำรที่เก่ียวข้องกบัรำยกำรบัญชีรับจ่ำยและภำษี 

1.8.2 ด ำเนินขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนทำงกำรเงินกำรบัญชีให้สอดคล้องกับหลกัมำตรฐำนกำรบัญชีที่

ได้รับรองทัว่ไป 

1.8.3 ด ำเนินกำรควบคุมกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบและขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนเบิกค่ำใช้จ่ำย คู่มือ

อนมุติัค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรด ำเนินงำน และสอดคล้องกบัมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ 

2. กรอบการควบคุม 

2.1  ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดระเบียบกำรปฏิบติังำน ซึ่งมีกำรจัดแบ่งภำระหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงบงัคบับัญชำ

และมีกำรอนมุัติด ำเนินกำรอย่ำงมีขัน้ตอน โดยกระบวนกำรปฏิบติังำนจะมีระบบควบคมุภำยใน กระบวนกำร

สอบทำนและควบคุมให้สอดคล้องกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบ

ภำยใน ซึง่พนกังำนทุกคนต้องด ำเนินงำนตำมระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบติังำนและข้อก ำหนดของบริษัทฯ 
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2.2  แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ ได้ก ำหนดขัน้ตอนและแนวทำงป้องกนัควำมเสีย่งต่อกำรคอร์รัปชัน่ตำมรูปแบบกำรคอร์รัปชัน่

หลกัๆ ดงันี ้

2.2.1 การให้และรับสินบน 
2.2.1.1 ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบั ให้หรือรับสนิบนในรูปแบบใดๆ

ทัง้สิน้ เพื่อตอบแทนกำรให้ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ และห้ำมมอบหมำยให้ผู้อื่นให้หรือรับสนิบน

แทนตนเอง 

2.2.1.2 ห้ำมเป็นตวักลำงในกำรเสนอให้หรือรับสนิบนใดๆกบัผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  

2.2.2 การให้หรือรับของรางวัล ของก านัล การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น 

กำรให้หรือรับของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น กบัลกูค้ำ คู่ค้ำ ตวัแทน

ทำงธุรกิจให้ปฏิบติัตำมระเบียบกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรให้ หรือรับของขวัญ ของก ำนัล กำรเลีย้ง

รับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ทัง้นีใ้ห้ยดึหลกักำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ และต้องใช้จ่ำยอย่ำงสมเหตุสมผลและ

สำมำรถตรวจสอบได้ 

2.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทฯ ไม่ช่วยเหลอืหรือให้กำรสนบัสนนุกำรเมืองแก่พรรคกำรเมือง กลุม่กำรเมือง หรือ

นกักำรเมือง ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม รวมถึงไม่ให้ใช้ทรัพย์สนิใดๆของบริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำรดงักลำ่ว  

2.2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงนิ  สนับสนุน 
2.2.4.1 กำรบริจำคเงิน หรือทรัพย์สนิเพื่อกำรกศุล กำรสำธำรณประโยชน์ และกำรให้เงิน

สนบัสนนุต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสถกูต้องตำมกฎหมำย และไม่ขดัต่อศีลธรรม รวมทัง้ไม่เป็นกำรกระท ำกำร

ใดๆ ที่จะมีผลเสียหำยต่อสงัคมสว่นรวม 

2.2.4.2 กำรให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สนิบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือเงินสนบัสนนุนัน้ ต้องไม่ได้

ถกูน ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้ำงในกำรติดสนิบน 

2.2.4.3 กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรกุศล และกำรให้เงินสนบัสนนุ ให้ปฎิบติัตำมระเบียบ

ขัน้ตอนกำรปฎิบติังำนกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทฯ และคู่มืออ ำนำจอนุมติัค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำร

ด ำเนินงำนที่บริษัทก ำหนด ทัง้นีก้ำรเบิกจ่ำยต้องระบวุัตถปุระสงค์ที่ชดัเจน และมีหลกัฐำนที่ตรวจสอบได้ 

2.3 การหมุนเวียนการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงาน 

สนบัสนนุให้มีกำรหมนุเวียนกำรปฏิบติัหน้ำที่ของพนักงำนที่รับผิดชอบงำนที่มีควำมเสีย่งต่อคอร์รัปชัน่ เช่น 

หน่วยงำนจัดซือ้ จดัจ้ำง กำรโยกย้ำยสำขำ เป็นต้น  
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5) แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการคอร์รัปชั่น 
5.1 พนักงำนต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทรำบว่ำมีกำรปฏิบัติงำนที่ขัดแย้งต่อระเบียบค ำสัง่
ของบริษัทหรือเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยหรือเพียงแต่สงสยัว่ำเป็นกำรกระท ำที่คอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท 
พนกังำนต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำหรือบคุคลที่รับผิดชอบทรำบข้อมูลดังกล่ำว 
ทัง้นีห้ำกมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถำม สำมำรถขอค ำปรึกษำผู้บงัคบับัญชำ  

5.2 ผู้ที่พบเห็น หรือสงสยัว่ำจะมีกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรคอร์รัปชัน่ หรือ ได้รับผลกระทบอนัเนื่องจำกกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่สำมำรถแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนโดยช่องทำงใดทำงหนึง่ของบริษัท ดงันี ้              

 แจ้งโดยตรงที่ ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร          

 แจ้งโดยตรงที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ                

 แจ้งผู้บงัคบับญัชำ    
กรณีที่เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัผู้บริหำรระดบัสงู หรือกรรมกำรบริษัท ให้แจ้งเร่ืองโดยตรงต่อประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                          

5.3 พนกังำนพงึต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่ำงๆ ต่อกรณีพบเห็นกำรกระท ำที่
เข้ำข่ำยกำรคอร์รัปชัน่ 

5.4 บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้ มครองพนักงำนที่แจ้งเบำะแส หรือ ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่นตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ในระเบียบเร่ือง กำรแจ้งเบำะแส กำรร้องเรียนเก่ียวกบักำรทจุริตและกำรคอร์รัปชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 




