
 
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากัด (มหาชน) 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 
 

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงาน  โดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัจะน ามาซึ่ง
การด าเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
โดยยึดหลักตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
คณะกรรมการบริษัทจึงปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการให้ครอบคลมุตามหลกัเกณฑ์การประเมินการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี  เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  และให้มีทศันคติท่ีดี    
รวมทัง้มีจิตส านกึรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย ดงันี ้
1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ  ตระหนกัว่าผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท  และให้ความส าคญัต่อผู้ ถือหุ้นในการรักษาสิทธิพืน้ฐาน
ท่ีผู้ ถือหุ้นพึงได้รับตามท่ีกฎหมายก าหนด และสิทธิอื่นๆอย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือ
รับทราบผลการด าเนินงาน สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก าไร/เงินปันผล และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นใน
การใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ เช่น การเสนอวาระการประชุม การเสนอรายช่ือคณะกรรมการกรณีสรรหาและแต่งตัง้ใหม ่
หรือส่งค าถามเก่ียวกับบริษัท ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้ นรวมทัง้สิทธิในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้ นต่อการลง
ความเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยผู้ ถือหุ้ นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้ นท่ีตนถือ เป็นต้น   โดยบริษัทฯ ได้
ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเร่ืองต่างๆ โดยได้
ก าหนดเป็นนโยบายตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีดงันี ้

1.1  การส่งหนังสือเชญิประชุมล่วงหน้า 
การประชุมสามัญประจ าปี บริษัท  ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ ด าเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุ ทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้เป็นข้อมลูประกอบการ
ตดัสินใจในการลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ในหนงัสือเชิญประชุม จะมีการระบุวาระการ
ประชุม โดยแต่ละวาระจะมีระบุวัตถุประสงค์ของเร่ืองท่ีจะประชุม  พร้อมทัง้ระบุความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท  ไว้อย่างชัดเจน  รวมทัง้ได้แนบเอกสารประกอบการประชุม  เช่น รายงานงาน
ประจ าปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระตา่งๆ และหนงัสือมอบฉันทะ ซึง่ได้แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม เพ่ือส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ณ  วนัท่ีบริษัท  ประกาศ
งดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  21 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมทัง้ได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 
วัน  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ  ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไมน้่อยกว่า 3 วนั ก่อนวนัประชุม เพ่ือบอกกล่าวให้ผู้ ถือหุ้นได้เตรียมตวัล่วงหน้าก่อน
การเข้าร่วมประชมุ ซึง่เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
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1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท ได้ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุ
รอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ (การประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้ น) ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไข กฎเกณฑ์ 
กฎหมาย ข้อบงัคบัท่ีต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.3 การด าเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท  จดัส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.)  ภายใน 1 วัน  นับจากเสร็จสิน้การประชุม ตลอดจนด าเนินการจัดส่งรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ภายในก าหนด 14 วนั รวมถึงเผยแพร่รายงาน วีดีทัศน์ของการ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท   (www.patumrice.com) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นให้ได้
รับทราบข้อมลูอย่างรวดเร็ว 

2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัอย่างมากในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยก าหนดไว้ในนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั การได้รับ
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี การออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการแต่งตัง้ ถอดถอนกรรมการ การได้รับเงินปันผล การเสนอวาระเพ่ิมเติม 
ตลอดจนการซกัถามหรือแสดงความเห็นในเร่ืองต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบ หรือได้ขอความเห็น
จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นต้น   
3 การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการดแูลสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุ่มของบริษัท  ทัง้ภายใน และภายนอกบริษัท 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้พนกังานทุกระดบั สงัคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ได้รับการปฏิบตัิ
อย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทัง้เสริมสร้างความเข้าใจกับผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เ พ่ือให้เกิด
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือท่ีดีระหว่างบริษัท กับผู้ มีส่วนได้เสีย อีกทัง้เป็นปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้บริษัท  
สามารถเติบโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ ถือหุ้น  เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดงันี ้
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 3.1 ด้านลูกค้า 
 บริษัท  ตระหนกัถึงความส าคญัของลกูค้าในการได้รับความพึงพอใจสงูสดุ ซึง่มีต่อความส าเร็จของบริษัท 

จงึได้มีการก าหนดนโยบายการบริหารจดัการ เพ่ือสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า  และการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าทกุ
รายอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจในการบริการของบริษัท ให้มากท่ีสดุ ดงันี  ้

 3.1.1     การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องถูกต้องตรงตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการตาม
  เง่ือนไขได้ ต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข  

 3.1.2     ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั 
 3.1.3     รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าตลอดเวลา  
 3.1.4.    ดแูลความปลอดภยั สวสัดิภาพของลกูค้า 
 3.1.5   ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตกุารณ์ และรักษาความลบัของลกูค้า 

 รวมทัง้ไมน่ าข้อมลูลกูค้าไปใช้ประโยชน์ตอ่ตนเอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
 3.1.6     จัดให้มีระบบ หรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ

บริการของบริษัท   
 3.2 ด้านคู่ค้า  คู่แข่ง  และเจ้าหนี ้ 
  บริษัทฯ  มีการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้า คูแ่ข่ง และเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความถูกต้อง เหมาะสม บนพืน้ฐานของ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1 ด าเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอนัดีงาม และประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบ
กติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

3.2.2 ปฏิบัติตามเง่ือนไข กฎข้อบังคบั หรือข้อตกลงต่างๆ กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขต้องหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

3.2.3 ให้ความส าคญัในการดแูลให้ได้รับการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม 
3.2.4 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต รวมทัง้ไม่ละเมิด หรือล่วงรู้ความลับ

ทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล 
3.2.5 สนบัสนนุให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนตา่งๆ เพ่ือให้คูค้่า คูแ่ข่ง และเจ้าหนีส้ามารถติดตอ่ได้ 

 นอกจากแนวปฏิบัติดงักล่าวแล้ว บริษัทฯยังได้มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคดัเลือกคู่ค้า  
โดยด าเนินการภายใต้หลกัการดงันี ้

นโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า   
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกและประเมินคูค้่า 
2. ก าหนดให้มีการประกวดราคาและคัดเลือกคู่ ค้าอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและเหมาะสมโดย

คณะกรรมการจดัหาพสัดขุองบริษัท  
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3. จดัท ารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสม  
4. มีขัน้ตอนการจดัหาและระบบการติดตามรวมทัง้การควบคมุภายใน  เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขอย่างครบถ้วน 
 3.3 ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม โดยเสมอ
มา เพ่ือช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดการ
ควบคมุอาคารของทางราชการ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้
3.3.1   ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
3.3.2 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน สังคม และ

สถาบันการศึกษา รวมทัง้รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ิน ท่ีหน่วยงานของบริษัท ตัง้อยู่ 
และสง่เสริมให้บริษัทย่อย ประพฤติปฏิบตัิเช่นกนั 

3.3.3    ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัท มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

3.3.4    สนบัสนนุให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนตา่งๆ ท่ีสามารถติดตอ่สื่อสารกนัได้ 
 3.4 ด้านพนักงาน  
 บริษัทฯ ได้ตระหนกัวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่และส าคญัย่ิงท่ีสามารถให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว้ โดยประสงค์ท่ีจะให้พนกังานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่าง
เท่าเทียมกนั พนกังานจะได้รับการพฒันาสง่เสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทัว่ถงึและตอ่เน่ือง โดยมีแนวปฏิบตัิ 
ดงันี ้

3.4.1 มีความเป็นธรรมตอ่พนกังานทกุคนโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
3.4.2 สนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือให้พนกังานมีความภาคภมูิใจในองค์กร และสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานด้วยกนัและระหวา่งพนกังานกบัองค์กร 
3.4.3 ให้ความส าคญัในการดแูลให้พนกังานมีสวสัดิภาพตา่งๆ เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ การรักษา

สขุภาพ และดแูลความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างสม ่าเสมอ  
3.4.4 สนบัสนนุและสง่เสริมการพฒันาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทัว่ถงึและตอ่เน่ือง 
3.4.5 จดัให้มีระบบหรือกระบวนการท่ีให้พนกังานร้องเรียนกรณีท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส    
 บริษัทฯ  ให้ความส าคญั ในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัท   โดยได้ก าหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมลู
สารสนเทศท่ีส าคญัตา่งๆ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน ทนัเวลา และเช่ือถือได้ ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงาน
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ประจ าปี ซึ่งมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เว็บไซต์ของบริษัท (www.patumrice.com) เว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (“กลต.”) 
 นอกจากนี ้ บริษัทฯ  ได้จดัให้มีผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เป็นผู้ รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือ
หุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ โดยการรายงานผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.patumrice.com)  
5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยผู้ ท่ีมีความรู้  ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์การท างานจาก
หลากหลายสาขา เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอุทิศเวลาอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามความรับผิดชอบ เพ่ือท่ีจะเอือ้ประโยชน์ให้กบับริษัทฯ อย่างสงูสดุ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ   
5.1.1  มีจ านวนกรรมการของบริษัท ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด แตต้่องไมน้่อยกวา่ห้าคน  
5.1.2 มีจ านวนกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 
5.1.3  มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
5.1.4  การแตง่ตัง้กรรมการมีความโปร่งใส ชดัเจน และได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้ น หรือ 

  คณะกรรมการในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงก่อนครบวาระ 
5.2 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ  

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดซึ่งสอดคล้องตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ดงันี ้
5.2.1 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

5.2.2 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตัง้ 
ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่น
ราชการ  ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

5.2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่    
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

5.2.4 ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวาง การใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ
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บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

5.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบ
บญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนั
แตง่ตัง้ 

5.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

5.2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

5.2.8 ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท
อื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย 

5.2.9 ไมม่ีธุรกิจหรือสว่นร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องอนัอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ
โดยอิสระ  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
มีวาระการด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัได้ไมเ่กิน 9 ปี  ตัง้แตปี่ 2559  

5.3  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ก าหนด
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการด าเนินการใดๆ เย่ียงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถงึกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนั เว้นแตจ่ะ
แสดงไว้วา่เป็นการลงนามผูกผนัตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนมุตัิไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบั
กรรมการรายอื่น  
 



    6 / 19 

  
 

5.4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการบริษัทฯ  มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการงานทัง้ปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทัง้มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.5  คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองต่างๆ  
คณะกรรมการบริษัท  แต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองต่างๆ ขึน้  เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการงานท่ี
ส าคญั การศกึษาในรายละเอียดและกลัน่กรองงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม  ดงันี ้

5.5.1   คณะกรรมการบริหาร 
5.5.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
5.5.3   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5.5.4  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
5.5.5  คณะกรรมการชดุตา่งๆ 

 โดยก าหนดคณุสมบตัิของคณะกรรมการแต่ละเร่ืองให้เป็นไปตาม ตลท. ก าหนด และกรรมการบริษัท  ได้
ก าหนดขอบเขต หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชดุต่างๆ อย่างชดัเจน และก าหนดให้
มีรายงานผลให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  ทราบทกุครัง้ 

5.6 การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท    
 คณะกรรมการบริษัท  ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจดัสรรเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะ

ท่านท่ีไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทต่างๆ  เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีมีประสิทธิภาพสงูสุด ในการก ากับ
ดูแลให้แต่ละบริษัท  มีนโยบาย  และด าเนินธุรกิจ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท  ด าเนินธุรกิจให้เกิด
ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท  
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไมเ่กิน 5 แห่ง 
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัท  ได้ก าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง เพ่ือให้การก ากบัดแูลและ
การบริหารจดัการงานของบริษัท  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

5.7 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท  กับฝ่ายจัดการ   
บริษัทฯ  ได้ก าหนด  และแยกอ านาจของคณะกรรมการบริษัท  และของฝ่ายจดัการในระดบัตา่ง ๆ ได้อย่าง
ชดัเจน โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ จดัการใหญ่ของบริษัท  เป็นคนละคนกนั อีกทัง้บริษัทฯ ได้มี
การแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการ กบักรรมการผู้ จัดการใหญ่อย่างชดัเจน  เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ  และได้จัดให้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ระหวา่งคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ โดยเป็นไปตามหลกัการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างกนัตามนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ รวมทัง้การบริหารงานมีการจัดแบ่งระดบัและอ านาจในการตดัสินใจอย่างมีแบบแผน 
โดยฝ่ายจดัการมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจหรือการบริหารจดัการภายใต้อ านาจด าเนินการท่ีก าหนดไว้   
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5.8 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ   
 บริษัทฯ  ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองการอบรมและการพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ โดยกรรมการท่ีได้รับการ

แต่งตัง้ใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพ่ือรับข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ       
กลยุทธ์  เป้าหมาย  หนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อบังคับบริษัท   บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ  นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และ
ข้อมูลธุรกิจของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  กฎระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าท่ี  รวมทัง้บริษัทฯได้
สนบัสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  ไม่ว่าจะ
เป็นหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการทัง้ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
หรือ สถาบนัอื่นๆ 

5.9 ภาวะผู้น าและวิสัยทศัน์   
คณะกรรมการบริษัท  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  และภารกิจของบริษัทฯ  รวมทัง้ทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
นโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆ ของบริษัท  อย่างชดัเจน  เพ่ือให้ฝ่ายจดัการได้ใช้เป็นแนวทางในการ
จดัท าแผนงานต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณ  รวมทัง้การขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต 
เพ่ือสร้างความมัน่คงและเติบโตอย่างตอ่เน่ืองให้แก่บริษัทฯตอ่ไป 

5.10 เลขานุการบริษัท และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานบริษัท   
บริษัทฯ  จดัให้มีเลขานกุารบริษัท ตามข้อก าหนด ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมี
ภาระหน้าท่ีจัดการประชุม  จัดท า  และเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัท   หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น 
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร รวมทัง้ให้ค าแนะน าข้อมลู/
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตัิ และรวมทัง้ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ 
เพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล  และก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัทฯ   
นอกจากนี ้เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  และหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

5.11 แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท     
คณะกรรมการบริษัท  ได้มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเน่ืองในการ
บริหารงานท่ีเหมาะสม ตัง้แต่ต าแหน่งระดบัผู้บริหารฝ่ายงานขึน้ไป เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้
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สามารถรองรับและสอดคล้องกบัการขยายธุรกิจ โดยดแูลให้มีการประเมินประสิทธิภาพและศกัยภาพของ
ผู้บริหาร สง่เสริมเพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะให้เหมาะสม รวมทัง้ติดตามผลการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

5.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง   
คณะกรรมการบริษัท  มีนโยบายและหลกัเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ตา่งๆ อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีของกรรมการ ท่ีต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามความ
คาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มตา่งๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึง่ท าให้บริษัท ต้อง
สรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคณุสมบตัิเหมาะสม รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะก าหนดคา่ตอบแทนของ
กรรมการแต่ละคน ท่ีสะท้อนภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบได้กบับริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันตลอดจนเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้มีการทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี 

5.13 การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ  ได้ก าหนดการประชมุคณะกรรมการชุดตา่งๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการตลอดทัง้ปี โดยจดัให้มี
การประชุมเป็นประจ าเดือนละครัง้ และอาจมีการจดัประชุมวาระพิเศษเป็นการเฉพาะเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม เพ่ือรับทราบและติดตามผลการด าเนินงานในเร่ืองตา่งๆ ของบริษัท   โดยบริษัท จะจดัสง่หนงัสือ
เชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท  
อย่างน้อย 5 วนัท าการ เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนวนัประชุม ในการประชุม
คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ รวมทัง้มีการจดบนัทกึการประชุม
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือจดัเก็บไว้ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องใช้ตรวจสอบอ้างอิงต่อไป ส่วนคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจดัให้มีการประชมุเม่ือมีการสรรหาบคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ การ
พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นต้น 

5.14 การประเมินผลการปฏบิัตงิานประจ าปี 
 15.14.1 การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ  ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท  โดยก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองรายบุคคล อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง (Board Self – Assessment) แบบทัง้คณะ และรายบุคคล เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ซึง่การตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการ จะก าหนดให้
กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ ตอบ และส่งให้เลขานุการบริษัท น ามาสรุปผลและน าเสนอผลการ
ประเมินตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทบทวนและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

15.14.2  การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการชดุย่อย 
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บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ  ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  โดยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง (Board Self – Assessment) 
เป็นรายบคุคลเป็นประจ าทกุปี ซึง่การตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อย จะก าหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบ และส่งให้เลขานุการบริษัท 
น ามาสรุปผลและน าเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาทบทวน
การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยในปีท่ีผ่านมา   

15.14.3 การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการใหญ่เป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และผลการด าเนินงานของบริษัทโดย
เทียบกบัเป้าหมายของบริษัท รวมทัง้สภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกบัอตัรา
ค่าตอบแทนของบริษัทในอตุสาหกรรมท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั เพ่ือรายงานผลการประเมินท่ีได้
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

6   การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
6.1 การควบคุมภายใน   

คณะกรรมการบริษัท  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารจดัการความเสี่ยง  และระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัท  มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง การดแูลมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  การดแูลรักษาและ
การใช้ทรัพย์สิน  เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯได้จัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบ  และถ่วงดุล โดยมีสายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ และ
ประเมินประสิทธิภาพ  และความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารจดัการความเสี่ยง 
และระบบการก ากบัดแูลกิจการ 

6.2 การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทฯให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยง ซึง่ถือเป็นกลไกส าคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน
ท่ีจะท าให้องค์กรบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรแบบบรูณาการ โดยด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง  
 



    10 / 19 

  
 

7 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการบริษัท  ได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจท่ียึดหลกัความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส 

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด  การปฏิบัติ ตามข้อบังคบั และ
จรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  โดยก าหนดเป็น
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมถึงการจดัให้มีการรับแจ้งเบาะแส หรือเร่ืองร้องเรียน  และการคุ้มครองผู้
แจ้งเบาะแส 
8 จริยธรรมทางธุรกจิ  

บริษัทฯได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมของธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน เพ่ือให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนของบริษัท  และบริษัทย่อยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์
สจุริต และเท่ียงธรรม เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจบรรลวุตัถุประสงค์ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ค้า/คู่แข่ง เจ้าหนี ้พนักงาน สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม แล ะ เพ่ือเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดี อนัจะน ามาซึง่ความมัน่คงให้แก่บริษัท อีกทัง้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี
ของบริษัท    

ทัง้นี ้บริษัทฯได้ก าหนดให้มีการติดตามดแูลการปฏิบตัิตามจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยก าหนดให้พนักงานของบริษัท  ทุกคนต้องรับทราบและท าความเข้าใจคู่มือ
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจท่ีบริษัท  จัดท าขึน้ และลงนามรับทราบนโยบายดังกล่าวทุกปี เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเท่ียงธรรม  ผู้ละเว้นถกูสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม  
ทัง้นี ้อาจถงึขัน้ให้พ้นจากการเป็นพนกังาน หรือถกูด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 
9 ความขัดแย้งของผลประโยชน์   

คณะกรรมการบริษัท  ได้มีการก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเร่ืองความ
ขดัแย้งของผลประโยชน์  โดยการปฏิบตัิตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   โดยให้บุคลากรของ
บริษัทฯ ทุกคนต้องค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  ในการตดัสินใจด าเนินการตา่งๆทางธุรกิจ โดยพิจารณา
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและ เป็นอิสระ
ภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี  ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็น
ส าคญั โดยมีข้อก าหนดมิให้ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสีย หรือเก่ียวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเร่ืองท่ีต้องมีการพิจารณาตดัสินใจ
อนมุตัิตา่งๆ  
10. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ  ให้ความส าคญัในการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน จึงก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท  โดยห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจท่ีแข่งขนักับบริษัท หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมูล
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ภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท  หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการซือ้
ขายหุ้นของบริษัท  ได้แก่ 

10.1 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 
 ก าหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในแก่

บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไมม่ีหน้าท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ห้ามมิให้ใช้ข้อมลูดงักลา่วเพ่ือประโยชน์สว่นตน   

10.2 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์  
 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึง่หมายความรวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากัด (มหาชน) 
จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ  กลต.  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

10.3 การซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
 มีการก าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  ก่อนท่ีงบการเงินจะเปิด

เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยบริษัท  ได้จดัให้มีการแจ้งการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา
ดงักลา่วทกุครัง้ 

11. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 
 บริษัทฯ ค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเป็นธรรม  ตลอดจนมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานอย่างเคร่งครัด  รวมถึงก าหนดระเบียบปฏิบัติมิให้
พนกังานน าเอางานอนัมีลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืนมาใช้ในงานของบริษัทฯ ในการจดัท าสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเป็นการ
น ามาใช้ประกอบในงานใดๆ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    12 / 19 

  
 

จริยธรรมทางธุรกจิของบริษัท 
 

1.  การด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
1.1  ด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้มีสว่นได้เสียทกุรายอย่างเป็นธรรม 
1.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแล  เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
1.3 ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพ่ือส่งเสริมให้ประเทศมีความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมัน่คงและตอ่เน่ือง 
1.4 สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัท่ี

เก่ียวข้องตา่งๆ  
2. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 
 บริษัทตระหนกัดีว่าผู้ ถือหุ้นทุกรายคือเจ้าของกิจการ   และบริษัทมีหน้าท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยาวอย่างเท่าเทียมกนัจงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี ้

2.1  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
2.2  ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกนั   
2.3  ดแูลให้มีการก าหนดสิทธิขัน้พืน้ฐานต่างๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นควรได้รับ และไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น 
2.4  น าเสนอข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริษัท ท่ีผู้ ถือหุ้ นควรรับทราบอย่างครบถ้วนตามความจริงอย่าง
สม ่าเสมอ  
2.5  ก าหนดให้มีช่องทางในการอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิ หรือสอบถามข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ของบริษัท 

3. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอลูกค้า 
 บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 
รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดี  จงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี ้

3.1  ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั พร้อมทัง้รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า  
3.2  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง  เพียงพอ  และทันต่อเหตุการณ์  และรักษาความลบัของลูกค้า    

รวมทัง้ไมน่ าข้อมลูลกูค้าไปใช้ประโยชน์ตอ่ตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
3.3  ดแูลความปลอดภยั สวสัดิภาพของลกูค้า  
3.4  จดัให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการ 
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4. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอคู่ค้า  คู่แข่ง  และเจ้าหนี ้
 บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า  คู่แข่ง  และเจ้าหนีอ้ย่าง เป็นธรรม  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตอ่กนั  จงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี ้

4.1  ให้ความส าคญัในการดแูลให้ได้รับการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม เสมอภาค  และเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
4.2  ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกา กฎข้อบงัคบั หรือข้อตกลงตา่งๆ กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้ 
 ควรหา แนวทางแก้ไขปัญหา  โดยยดึหลกัความถกูต้องสมเหตสุมผล 
4.3  ไมเ่รียก  หรือไมรั่บ  หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ   
4.4  การให้ข้อมลูใดๆเก่ียวกบับริษัทต้องถกูต้องโดยไมล่ะเมิดหรือแสวงหาข้อมลู/ความลบัทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล    
4.5  สนบัสนนุให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียน  เพ่ือให้คูค้่า คูแ่ข่ง และเจ้าหนี ้สามารถแสดงความเห็นได้ 

5. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตต่ิอสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ มีเจตจ านงท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  รวมทัง้ให้
ความส าคญัในด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมตา่งๆ จงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี ้

5.1  สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐ  และชุมชน ในกิจกรรมของสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  
สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ  รวมทัง้รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน  และสง่เสริมให้บริษัทในเครือประพฤติปฏิบตัิเช่นกนั 

5.2  จดัให้มีระบบการบริหารจดัการ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
5.3  ส่งเสริมให้พนกังานของกลุ่มบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  และ

เสริมสร้างความเข้าใจกบัสงัคมชมุชนในบริเวณท่ีบริษัทตัง้อยู่  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหวา่งกนั 
5.4  ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
5.5  สนบัสนนุให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนเพ่ือให้สามารถติดตอ่ได้ 

6. ความรับผิดชอบและการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
 พนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและส าคัญ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน เพ่ือ ให้พนักงานมี
ความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานพร้อมทัง้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างตอ่เน่ืองจงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี ้

6.1  ให้ความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตัิ  และเอาใจใสต่่อผลตอบแทน การแตง่ตัง้โยกย้าย  
การให้รางวลัและการลงโทษ รวมทัง้สวสัดิการ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ  และความ
เหมาะสม 

6.2  สนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ให้พนกังานมีความภาคภมูิใจในองค์กร และค านงึถงึผลประโยชน์ของ
องค์กรหรือสว่นรวมมากกวา่สว่นตน  

6.3 ให้ความส าคญัในการดแูลให้พนกังานมีสวสัดิภาพตา่งๆ  รวมถงึความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม  ในการ
ท างานท่ีดี 
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6.4  สง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันา  การถ่ายทอดความรู้ของพนกังาน ทัง้การฝึกอบรมภายใน  และภายนอก
บริษัทโดยให้โอกาสอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอเพ่ือสร้างคณุคา่ตอ่พนกังานและบริษัทฯ  

6.5  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานตลอดจนศกึษาต่อในระดบัท่ีสงูขึน้โดย
ให้โอกาสอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 

6.6  รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน  รวมทัง้จัดให้มีระบบหรือ
กระบวนการให้พนกังานสามารถร้องเรียนกรณีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

7. การสร้างค่านิยมที่ค านึงถงึผลประโยชน์ขององค์กร 
 สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมขององค์กร โดยค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือ
สว่นรวมมากกวา่สว่นตน  เช่น ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างระมดัระวงั  และประหยดัการใช้ทรัพยากรภายในบริษัทฯ 
8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล 
 บริษัทถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีมิให้  กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังานทุกระดบัใช้อ านาจหน้าท่ีแสวงหาข้อมลู
เพ่ือประโยชน์สว่นตน  จงึได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

8.1  ก าหนดให้มีการควบคมุการเข้าถงึข้อมลูภายใน และข้อมลูอื่นๆท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ  
8.2  ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างเพียงพอ  ทนัเวลา  ถูกต้อง  และโปร่งใสโดยสม ่าเสมอตาม

หลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีก าหนด  รวมทัง้ระมดัระวงัไมใ่ห้ผู้มีสว่นได้เสียเกิดความส าคญัผิดในข้อมลู 
8.3  กรณีท่ีมีการปฏิบตัิเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด     บริษัท

จะพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง  หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  
และท าการเปิดเผยข้อมลูตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
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จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 
 

1. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอองค์กร 
1.1  ปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 
1.2  ก ากับดูแลและปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์  และข้อบังคบัของ

บริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น        
1.3  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสตัย์สุจริต  มีคุณธรรม   และมีความยุติธรรมในการด าเนินธุรกิจ    

กล้าท่ีจะตดัสินใจหรือให้ความเห็นในสิ่งท่ีถูกต้องในการบริหารงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระ  ด้วยความ
ระมัดระวงั   เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท  และไม่เก่ียวข้องในกิจการท่ีอาจน าความเสื่อมเสียมาสู่
บริษัท 

1.4   ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเตม็ก าลงัตามความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์  เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
1.5  ไม่แสวงหาประโยชน์อนัมิชอบจากการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของตนเอง  รวมทัง้ไม่มีส่วนได้เสียใน

กิจการท่ีเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท หรือธุรกิจท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นคู่แข่งของบริษัท  และไมก่ระท าการใดๆ  
ท่ีจะน าความเสื่อมเสียช่ือเสียงมาสูบ่ริษัท ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 

1.6  ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษัทรวมทัง้ข้อกฎหมาย  กฎระเบียบ  หรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการและผู้บริหาร 

1.7  วางตนให้เหมาะสมในฐานะตวัแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก   และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม
ประเพณีอนัดีงาม 

1.8  พึงเปิดเผยข้อมูลและน าเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัท  อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่าง
สม ่าเสมอ  และทนัเวลาเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้น 
2.1  ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความยุติธรรม  ยึดมั่นใน

หลกัการ  และมีความกล้าท่ีจะตดัสินใจ หรือให้ความเห็นในสิ่งท่ีถูกต้องด้วยความระมดัระวงั  และเป็น
ธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย  

2.2  รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั  เพ่ือให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ ถือหุ้นได้รับการเอาใจ
ใสด่แูล   

2.3  จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์และช่องทางอื่นๆ  ในการอ านวยความสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิ  
หรือสอบถามข้อมลูข่าวสารตา่งๆ  ของบริษัท 

3. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอลูกค้า 
3.1  ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
3.2  จดัให้มีระบบความปลอดภยัและสวสัดิภาพตอ่ลกูค้า 
3.3  ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความสภุาพ  และเป็นท่ีวางใจได้ของลกูค้า  และรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า 
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3.4  ปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนด  กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขได้               
ควรหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข  

3.5  ไมใ่ห้ความหวงัแก่ลกูค้าหรือค ามัน่ในเร่ืองท่ีตนเองไมม่ีอ านาจท่ีจะกระท าการนัน้ได้  
3.6  น าเสนอข้อมลูข่าวสารแก่ลกูค้าอย่างถกูต้อง  เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุารณ์  และรักษาความลบัของลกูค้า  

รวมทัง้ไมน่ าข้อมลูลกูค้าไปใช้ประโยชน์ตอ่ตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
3.7  จดัให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการ 

4. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอคู่ค้า  คู่แข่ง และเจ้าหนี ้
4.1  ปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการค้า  และการแข่งขนัท่ีดีอย่างเสมอภาคเป็นธรรม   
4.2  ปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี ้ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม  ตามเง่ือนไข กฎข้อบังคับ หรือ

ข้อตกลงต่างๆ   กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้  ควรหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยยึดหลกั
ของความถกูต้อง สมเหตสุมผล 

4.3  ไมเ่รียก  หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไมส่จุริต  รวมทัง้ไม่สนบัสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ  เพ่ือเป็น
การให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

4.4  การให้ข้อมลูใดๆเก่ียวกบับริษัทต้องอยู่บนพืน้ฐานของความถกูต้อง  ระมดัระวงั     
4.5  ไม่ละเมิดหรือแสวงหาข้อมลู/ความลบัทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล  และไม่ท าลายช่ือเสียงด้วยการ กล่าวร้าย

ปราศจากความจริง เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 
4.6  จดัให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนตา่งๆเพ่ือให้คูค้่า  คูแ่ข่ง  และเจ้าหนี ้สามารถติดตอ่ได้ 

5. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอสังคม  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
5.1  ด าเนินธุรกิจท่ีไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  ศีลธรรมอนัดีงาม  ปฏิบัติตามกฎหมาย   และ

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสิ่งแวดล้อม  หรือข้อก าหนดตา่งๆ  
5.2 ให้ ความช่ วย เหลื อและ ร่วมมื อกับ รัฐและชุมชน   ใน กิจกรรมของสังคมชุมชน  สิ่ งแวด ล้อม    

สถาบนัการศกึษา  และกิจกรรมทางการเมือง  รวมทัง้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินท่ีบริษัทตัง้อยู่   
และสง่เสริมให้บริษัทในเครือประพฤติปฏิบตัิเช่นกนั 

5.3  สร้างจิตส านึกให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม   รวมทัง้         
สร้างความเข้าใจกบัสงัคมชมุชนในบริเวณท่ีบริษัทตัง้อยู่ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหวา่งกนั 

5.4  จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน           
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  รวมถึงการป้องกันผลกระทบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   โดยให้มีเคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช้อปุกรณ์ด้านความปลอดภยัตา่งๆ ในการปฏิบตัิงาน  

5.5  จดัให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนตา่งๆเพ่ือให้สามารถติดตอ่ได้ 
6. ความรับผิดชอบและการปฏบิัตต่ิอพนักงาน 

6.1  ดแูลและปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเป็นธรรม  ทัง้ในด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้โยกย้าย การให้รางวลั  
และการลงโทษ  รวมทัง้สวสัดิการ  โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม 
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6.2 ส่งเสริมพนักงานให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน   การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้  รวมทัง้          
ความเป็นอยู่สว่นตวั โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ   และหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม         

6.3  ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานให้พนกังานมีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน 
6.4  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมกนั 
6.5  จดัให้มีระบบหรือกระบวนการให้พนกังานร้องเรียนกรณีท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 
6.6  ปกครองพนกังานด้วยทศันคติท่ีดี  สภุาพ  เมตตาปราณี  และเป็นธรรม  ไมใ่ช้อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบ   
6.7  เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน   ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่น าข้อมูลส่วนตัว  เช่น  เงินเดือน             

ประวตัิการรักษาพยาบาล  ครอบครัว  ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้อง   เว้นแต่เป็น
ข้อมลูที่ต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย  

6.8  สร้างแรงจูงใจให้พนกังานเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร  และสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานด้วยกัน  
และระหวา่งพนกังานกบัองค์กร 

6.9 ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตส านึก  ค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวมมากกว่าส่วนตน           
โดยประพฤติและปฏิบตัิตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีน่าเช่ือถือแก่พนกังาน 

6.10ด าเนินการให้พนักงานทุกระดบัเข้าใจในเร่ือง จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท  จรรยาบรรณของพนักงาน  
รวมทัง้บทบาทหน้าท่ีซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบ ของ
จรรยาบรรณอย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร 

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล 
7.1  ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท และข้อมูลอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท   และไม่พึงเปิดเผยข้อมูล             

อนัเป็นความลบัของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
7.2  เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และโปร่งใสโดยสม ่าเสมอ ตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ 

ท่ีก าหนด   และระมดัระวงัไมใ่ห้ผู้มีสว่นได้เสียเกิดความส าคญัผิดหรือความสบัสนในข้อมลูสารสนเทศ 
7.3  ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  จากต าแหน่งหน้าท่ีและข้อมลูอนัเป็นความลบัของบริษัท 
7.4  ระมดัระวงัในการท ารายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทเป็น

ส าคญั  และต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคบัของบริษัท  น าเสนอข้อมูลและปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑ์กรณีท่ีมีการปฏิบัติเข้าข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด  

7.5  กรรมการและผู้ บริหารท่ีอาจมีส่วนได้เสียกับรายการท่ีอาจขัดแย้งทางผลประโยชน์นัน้ๆ  จะไม่มีส่วน
เก่ียวข้องในการพิจารณาตดัสินใจ  แตส่ามารถเข้าร่วมรับฟังในท่ีประชมุได้  

7.6  ไม่พึงรับเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษัทอื่น  ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
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จรรยาบรรณของพนักงาน 
 

1. จรรยาบรรณที่พงึปฏบิัตต่ิอตนเอง และเพื่อนร่วมงาน 
1.1  มีทศันคติท่ีดี ให้เกียรติและยกย่องผู้อื่น เคารพและเช่ือฟังผู้บงัคบับญัชา 
1.2  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีคณุธรรม ทุ่มเทและขยนัหมัน่เพียร 
1.3  ยดึมัน่ในกติกา กฎระเบียบที่ก าหนดไว้ไมแ่ข่งขนักบัผู้อื่นนอกกฏเกณฑ์ และไมใ่ห้ร้าย หรือใสค่วามผู้อื่น 
1.4  ปฏิบตัิตนอยู่ภายในกรอบศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 
1.5  ปฏิบตัิตอ่ผู้อื่นอย่างจริงใจ มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี มีความสามคัคี ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั 
1.6  พฒันาตนเองให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท างานให้เพ่ือนร่วมงานทกุระดบั 

 

2. จรรยาบรรณที่มีต่อบริษัท 
2.1  มุง่มัน่ตอ่ วิสยัทศัน์/ภารกิจ/คา่นิยมหลกั/และจรรยาบรรณของบริษัท และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด 
2.2  ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของบริษัท ช่วยเสริมสร้างภาพพจน์ของบริษัท 
2.3  ไมเ่รียกหรือรับทรัพย์อื่นใดจากลกูค้า หรือผู้ ท่ีท าธุรกิจกบับริษัท นอกเหนือจาก ระเบียบที่บริษัทก าหนด 

 

3. จรรยาบรรณที่มีต่อลูกค้า 
3.1  รักษาความลบัของลกูค้าและไมแ่สวงประโยชน์จากความไว้วางใจของลกูค้าเพ่ือตนเองหรือกลุม่ 
3.2  ให้บริการแก่ลกูค้าด้วยความยินดี จริงใจ และเสมอภาคกนั บนพืน้ฐานของความซื่อสตัย์ 
3.3  ไมใ่ห้ความหวงั หรือสญัญากบัลกูค้า โดยท่ีตนเองไมม่ีอ านาจท่ีจะกระท าการนัน้ได้ 

 

4. จรรยาบรรณที่มีต่อสังคม 
4.1  ให้ความช่วยเหลือ หรือ มีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคมในโอกาสที่เหมาะสมตาม สมควรแก่ฐานะ 
4.2  เข้ามีสว่นร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิและเสรีภาพภายใต้บทบญัญตัิแห่งกฎหมายรัฐธรรมนญู 
4.3  ไมส่นบัสนนุกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภยัตอ่สงัคม หรือศีลธรรมอนัดีงาม หรือเป็นการ สง่เสริมอบายมขุ 

 


