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บทน า 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ                   
ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จะเป็นกลไกและพลังขับเคลื่อนส าคัญที่จะน าพาบริษัทฯ ก้าวไปสู่การพัฒนา               
และการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อม่ันและไว้วางใจแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

เพ่ือให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว และด ารงไว้ซึ่งความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็ นคุณค่า              
พ้ืนฐานส าคัญของทุกองค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดท า “คู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”                 
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบัติในการท างานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร             
และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหมวดการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ของบริษัทฯ และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดท า
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงคู่มือการก ากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน         
เพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการก ากับดูแลกิจการอันเป็นสากล 

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นในการ            
ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัด เพ่ือน าพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและ       
ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 
  (ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

วิสัยทัศน์ 

SPCG มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น าด้านพลังงานทดแทน สร้างฐานการด าเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง
อย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 

1. ขยายโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.  แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
3.  ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
4.  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยการเติบโตของผลก าไรอย่างมั่นคง 
5.  มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ พัฒนาการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด และให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายคุณภาพ “Continuing To Give Best Value, 
Best Design, Best Output and Best Service To All of Customers” 

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

1. บริษัทฯ มุ่ งมั่นที่จะเพ่ิมก าลังการผลิตโดยการขยายการลงทุนในการพัฒนาโครงการ            
โซลาร์ฟาร์มใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีแผนขยายการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นและศึกษาโอกาส
การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 

2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในการเป็นผู้น าด้านธุรกิจจ าหน่ายและติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) โดยเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดส าหรับลูกค้า          
ทุกกลุ่ม ด้วยการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูง และให้บริการที่ดี เลิศแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง           
สร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า 

3. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นในฐานะเป็นผู้แทนจ าหน่ายและให้บริการเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี โดยมีแผนสร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคอินโดจีน 
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หลักปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน                   
ที่ต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อก าหนดที่มีอยู่ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ           
ทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก าหนดให้พนักงานทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส าคัญในการส่งเสริม   
ให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัด       

บริษัทฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระท าผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้            
จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ หากบุคลากรพบการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการก ากับดูแลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียน
หรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนของบริษัทฯ                 
โดยบริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ          
ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว (รายละเอียดมาตรการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนของบริษัทฯ) 

 

ข้อแนะน าเกี่ยวกับคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 ท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 

 ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอ่ืน กรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิด
ผลกระทบต่อบริษัทฯ 
 

 เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ ก าหนดให้มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 

 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

 

 ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องเป็นผู้น าในการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ ตลอดจน
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานให้พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าใจว่าการปฏิบัติตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 1 

การก ากับดูแลกิจการ 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปสู่การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ผู้ถือหุ้นและ             
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก าหนด “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน            
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารในการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงาน                
ที่ส าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่สอดคล้องกันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ              
ผู้ถือหุ้น  

 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท               
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ               
ของบริษัทฯ  

 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นตัวอย่าง                 
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจ                
ของบริษัทฯ 

 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น      
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลป้องกันการกระท าใดๆ ที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

 

5. การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ถือเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการประเมินผลการบริหาร
จัดการธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 

 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

ทั้งนี้ แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ แสดงอยู่ในคู่มือนโยบายการก ากับ           
ดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติต่อไป 

 
 

………………………………………………………. 
(นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล) 

ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

 
 

           ………………………………………………………. 
             (ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) 
       ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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หลักการก ากับดูแลกิจการ  
หลักการก ากับดูแลกิจการ หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกบริหารจัดการภายในองค์ กร                       

เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึง                     
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยรวม ซึ่งสะท้อนถึงหลักส าคัญพ้ืนฐาน 6 ประการของการก ากับดูแลกิจการดังนี้ 

Responsibility มีความส านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ 

Accountability มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเองและของผู้อ่ืน             
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ 

Vision to Create  
Long Term Value 

การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรในระยะยาว 

Equitable Treatment ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม 

Transparency  

 

มีความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใสให้แกผู่้ที่เกี่ยวข้อง 

Ethics  
 

มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

แนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรือการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance) ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงได้น า 
“หลักการก ากับดูแลกิจการ” ดังกล่าวเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ มีสาระส าคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลกิจการโดยตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น                
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับ                      
ส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัทฯ การได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น      
ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ และจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ               
บริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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2. จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสาร              
ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ข้อมูลประกอบวาระการประชุม                         
รายงานประจ าปี แบบหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบ
ฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ซึ่งในหนังสือนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน ามาแสดง     
ในวันประชุมด้วย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์  3 วัน
ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบวาระการ
ประชุมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเพ่ิมวาระการ
ประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

3. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจ านวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม  ทั้งที่มาด้วยตนเอง 
และรับมอบฉันทะ จากนั้นชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจ             
นับคะแนน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด าเนินการตรวจนับคะแนน
เพ่ือความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม 

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ 
เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้น             
หนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ                 
ที่เป็นข้อสงสัย หรือแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ ก่อนที่จะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ                         
โดยที่กรรมการและกรรมการบริหารที่ด ารงต าแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย 

6. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน                 
ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ 

7. จัดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ             
ที่เก่ียวข้องได้ 

8. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและมติของ                     
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อ               
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม  

9. ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพ่ือให้ผู้ถือหุ้ น
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ค านึงถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบัติ                  
ที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกราย                  
ย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษส าหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 
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2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุม โดยแจ้งวิธีการและ               
ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

3. ด าเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการ                 
เพ่ิมวาระเพ่ือพิจารณาอื่นนอกจากท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) 

4. น าเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ใช้
หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ 

5. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส าหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะส าหรับ                  
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ                     
โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ      
และผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)                 
และมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี              
(แบบ 56-1) 

7. ก าหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ                    
ของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ              
ต่อบริษัทฯ 

8. ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ 
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนปด้เสีย 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง                  
ไปจนถึงชุมชน และประเทศชาติ แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น               
การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องก าหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน สถาบัน 
เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมทุน ชุมชนและสังคม ทั้งนี้  ในแต่ละกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัด                
ให้มีช่องทางในการสื่อสารและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียงของแต่ละกลุ่ม 

2. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า โดยมีการก าหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม และจะด าเนินธุรกิจ 
อย่างเป็นกลาง โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งและไม่เอาเปรียบคู่ค้าเกินความจ าเป็น 

3. บริษัทฯ ค านึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากรของบริษัทฯ โดยไม่เอาเปรียบในการท าสัญญาจ้าง  มีการ
ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรของบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการท างาน มีการ
ฝึกอบรม มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการท างาน และ
ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถงึ 
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4. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน ช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ชุมชน และสังคม                     
ในภาพรวมมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม               
ที่เกิดจากธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบัติเหตุ  และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
การตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม 

5. บริษัทฯ จัดท านโยบายและมีแนวทางในการต่อต้านคอร์รัปชัน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของ
บริษัทฯ ให้ความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ               
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริต และการรับหรือ                               
ให้สินบนในทุกรูปแบบ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ ถูกต้อง แม่นย าเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ  และ               
สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับการ
เปิดเผยข้อมูล และพยายามเพ่ิมช่องทางในการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงินและ
อ่ืนๆ ทุกเรื่องที่มีความส าคัญ ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกันตามที่ก าหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ  

2. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีความครบถ้วน 
สม่ าเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม               
และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง               
ในกรณีที่มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

4. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุม 
และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจ าปี 

5. จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานและผลงาน                  
ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่ เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปอย่าง
สม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ในการให้ข้อมูล                  
การด าเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการท างบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี                  
พร้อมทั้งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ

7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดท ารายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัทฯ โดยสรุป                
ที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนของผู้สอบบัญชีรายงานทางการบริหารที่จ าเป็นเพ่ือการ
วิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ไว้ในรายงานประจ าปี 
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8. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ตามค านิยามของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ต้องมีการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบทบาท
ส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ื อประโยชน์สูงสุด               
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ  
ของบริษัทฯ ได้ด าเนินไปในลักษณะที่ถูกตอ้งตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

2. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่  
เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง  

3.  ก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
4.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพ่ือพิจารณาและติดตามเรื่อง

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการ  
5.  จัดให้มีการรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจ าทุกรายไตรมาส  
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมิน  

อย่างสม่ าเสมอ 
 
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ.บริษัทมหาชนจ ากัด 
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 11 คน                             

โดยกรรมการไม่น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจ านวนกรรมการทั้ งหมดต้ องมีท้ องถิ่ นที่ อยู่                             
ในราชอาณาจักร  

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ               
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน กลต.  

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในด้าน
พลังงานทดแทน ด้านบัญชีการเงิน ด้านการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารความ
เสี่ยง และด้านการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้           
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
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(5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                      
ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่งไม่ให้      
มากจนเกินไป โดยกรรมการบริษัทฯ ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน              
5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น 
 

5.2 กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด เพ่ือให้กรรมการอิสระเป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก าหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระในนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่             
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ                     
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ             
ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น               
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น              
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ    
ของตน เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น            
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ                 
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน                 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน                           
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงาน                   
ของบริษัทฯ 
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5.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการ 
 

5.3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และ
งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้                   
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 

4. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าว ตลอดจนทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน                
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างจริงจัง 

6. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการที่อาจมี
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  

7. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ               
ตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบที่ส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง              
พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

8. ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่ครอบคลุมทั้ง
องค์กร และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ             
ให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี   

9. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ              
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ าปี 

10. จัดให้มีแนวทางด าเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง 
website หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจก าหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนดไว้และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ 
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11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็ นสมควร             
ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจนั้นๆ ได้                    
เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการ มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ ซึ่งการมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็น
การมอบอ านาจที่ท าให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ฝ่ายจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

12. ก าหนดให้มีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท                      
โดยการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพ่ือท าหน้าที่จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ                
อันได้แก่การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง              
ด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ 

5.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
 

1. ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลา            
เพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. มีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
3. ประธานกรรมการมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่                

ฝ่ายจัดการจะน าเสนอข้อมูล และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุม
ประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม 

4. มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ เช่น 
การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

5. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  
เพ่ือควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 

6. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมายและตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการก าหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพ่ือให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณ า
ล่วงหน้า โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการ            
บริษัทฯ ต้องมาประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม 

2. บริษัทฯ ก าหนดให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และ
ตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันก าหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ              
เสนอเรื่องต่างๆ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้  

4. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม                    
ได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้  ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                
ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียง               
ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

5. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้ข้อมูล         
ที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การลงมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านจะต้องมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งป ี

7. เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานการประชุม โดยเสนอให้                 
ที่ประชุมรับรอง ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพ่ิมเติมรายงานการประชุม                  
ให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ 

 
5.5 การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

5.5.1 การแต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือเป็นกรรมการ เพื่อเสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี
เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมวีิธีการดังนี้ 
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1. ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

โดยในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุด             
กับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 

5.5.2 การพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
 

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ใหม่ก็ได ้

2. นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก                     
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค าสั่งให้ออก 

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผล             
นับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผล             
นับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือ              
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 
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5.5.3 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวนรวม 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 4 ท่าน 
และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์              
ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดรวม 3 ท่าน โดยกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี รวมระยะเวลา            
ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯ          
จะพิจารณาความอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผล              
พร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น 

 
5.6 การพัฒนากรรมการ 

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจถึงหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจน
บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือการเข้าร่วมประชุม อบรมและ
สัมมนา เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์อันมีประโยชน์ต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายน าเสนอ
ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.  กรอบในการด าเนินกิจการ (กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบวิธีการปฏิบัติ) 
2.  ข้อมูลการด าเนินงานและกิจกรรม 

-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
-  โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โครงสร้างการบริหารงานและผู้บริหาร 
-  ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและแผนการ

ด าเนินงาน 
-  การลงทุนและโครงการท่ีส าคัญ 

3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 
4.  หลักการก ากับดูแลกิจการ 
5.  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ             
ชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่ าในระหว่างปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอ านาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีหรือไม่ รวมทั้งสะท้อนและเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และยังเป็น
การใช้ผลประเมินดังกล่าวเพ่ือการพัฒนาในปีต่อไป 
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5.8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบตามที่ ได้รับมอบหมาย            
และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าว 
และน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจ่ายค่าตอบแทนเป็นโบนัสประจ าปีให้แก่กรรมการตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอีกด้วย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการด าเนินงานของธุรกิจ  

5.9  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ             
มีการด าเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณา หรือรับทราบ 

5.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจ านวน                  
อย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอ                    
ที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ   
บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี                
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ งนี้  เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

(6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ         
ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
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(6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ 

(6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(6.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่                 

ตามกฎบัตร (charter) 
(6.8) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

5.9.2  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ 
บริษัทฯ จ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ด้านการสรรหา 

(1) พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์
โปร่งใส โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ         
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้                 
อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุม
คณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้                       
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) 

(2) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า                      
และ/หรือในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง 

(3) ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี                  
เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งต่อไป 

(4) ประเมินผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  และกรรมการ               
ผู้จัดการใหญ่ ตามผลประกอบการของแต่ละปี 

(5) พิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก และสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสม                         
กับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือโดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา 
ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
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(6) ก ากับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

(1) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทน                   
รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ าปี และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 
โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(2) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจ าปี และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้าง           
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

(3) พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
และบริษัทจดทะเบียนชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

(4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ 
รวมถึงการจัดท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา                     
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไว้ในรายงานประจ าปี 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านบรรษัทภิบาล 

(1) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการด าเนินงานที่ส าคัญ            
และเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้านบริหารความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้อง
กับหลักการ มาตรฐาน และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

(2) ก าหนดแนวทาง ตลอดจนก ากับดูแลและติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ด าเนินการสอดคล้อง 
กับนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

(3) ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาล   
ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือพัฒนาและยกระดับระบบธรรมาภิบาลของบริษัทฯ 

(4) จัดท ารายงานก ากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา                     
ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า โดยเปิดเผยไว้                  
ในรายงานประจ าปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา  ก าหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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5.10 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯ มีนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต าแหน่ง ในต าแหน่งที่ส าคัญขององค์กร เช่น ต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือต าแหน่งในระดับที่เทียบเท่า เมื่อต าแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในต าแหน่ง                     
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับ
รองลงมาเป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะมีการสรรหา       
และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ 
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาต่อไป                    

5.11 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่    
 

1. เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารงานประจ าวันโดยทั่วไป               
ของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ
แล้ว 

2. มีอ านาจอนุมัติการท าธุรกรรมใดๆ ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงการจัดท า
ข้อเสนอการเข้าท าสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามระเบียบอ านาจอนุมัติซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะก าหนด               
เป็นคราวๆ ไป 

3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการ                
และพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กรที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับ
กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

4. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตามขอบเขตอ านาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับตามข้อก าหนดนี้                 
หรือตามกฎหมาย โดยการมอบอ านาจช่วง ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับบริษัทฯ ค าสั่ง หรือมติท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

5. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก าหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานทั้งหมด                       
ของบริษัทฯ ในต าแหน่งต่ ากว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพของบริษัทฯ 

6. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการ
ท างานภายในองค์กร 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแล           
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ  และอยู่ภายใต้
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่ต้องรับนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีโดยตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและจรรยาบรรณด้านการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ด าเนินธุรกิจที่ดี โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้  

1. จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.1 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้สิทธิทางสังคม และการเมือง 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้   
โดยหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันเป็นการไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม ท าให้สังคมไม่สงบสุข และ                
รักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตน ให้เป็นที่ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชน 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1.1.1 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.1.2 ไม่กระท าการใดๆ อันอาจจะท าให้เข้าใจได้ว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การ
สนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด 

 

1.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนปด้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน 

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งโดยปราศจาก
ความต้องการส่วนตัว บุคลากรของบริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกัน                 
ในการปฏิบัติงานหรือไม่ หากพบว่าตนมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกันแล้วบุคลากรผู้นั้นต้องงดการ
ปฏิบัติงานนั้น และให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตนเพ่ือก าจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1.2.1 ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ ใช้อิทธิพล หรืออ านาจของบุคลากรคนนั้นท าธุรกรรม               
ระหว่าง บริษัทฯ กับบุคคลนั้นเอง ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่บุคคลนั้นถือหุ้นอยู่ หรือ              
ผู้ที่เกี่ยวโยงในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการของที่บุคลากรบริษัทฯ ควรได้ 
เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้เสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะหรือได้รับอนุมัติ
ในหลักการให้ท าได้ 

1.2.2 บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงในครอบครัว สามารถท าธุรกรรมที่มี
ข้อตกลงทางการค้าทั่วไปโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคลากรของบริษัทฯ และ              
มีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่ค้าท่ัวไปกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

1.2.3 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย บุคลากรผู้มีส่วนได้เสีย                
ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืนมีโอกาสพิจารณา
วิเคราะห์ วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น 
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1.2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์               
เกี่ยวกับรายการที่ เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทในเครือ อย่างรอบคอบ            
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี เหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี                  
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

1.2.5 บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องจัดท ารายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองเป็นญาติ               
ที่มีความเกี่ยวโยงในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ               
ทุกครั้งที่พบรายการโดยแจ้งผู้บังคับบัญชา และน าส่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
เลขานุการบริษัทฯ 

1.2.6 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

1.2.7 การรับท างานจากบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยย่อมท าได้โดยผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติตามขั้นตอนบุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอก 
บริษัทฯ ที่เป็นการแข่งขันกับการด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้ง
กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการ
เฉพาะเจาะจงจากบังคับบัญชา และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้ันตอน 

 

1.3 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน 

ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ เป็นข้อมูลที่หากเปิดเผยต่อสาธารณชน
หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่คู่ค้าและลูกค้าให้ความ            
เชื่อใจแก่บริษัทฯ ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จ าเป็นจึงเป็นหน้าที่ของ    
ผู้ที่ดูแล หรือครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1.3.1 บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ บุคลากร
ของบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัทฯ และบุคลากร
ภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผย                 
เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปิดเผย 

1.3.2 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการด าเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ                        
ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัท              
ในเครือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ จึงมีนโยบายและวิธีการก ากับดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทฯ น าข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง
เพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้ 
(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ น าข้อมูลภายในที่มี

สาระส าคัญของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน   

เพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่
บุคคลอื่น เพ่ือประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ 
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(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ควรรอคอยอย่างน้อย              
24-48 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือ
ขายหุ้นของบริษัทฯ 

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ควรละเว้นการใช้ข้อมูล
ภายในตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตาม  
หลักปฏิบัติโดยทั่วไป 

(5) บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับ
หน้าที่ ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทก าหนดโทษ                     
ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (ที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) (“พรบ.บริษัทมหาชนฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พรบ.หลักทรัพย์”) หน้าที่รายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มี
สาระส าคัญของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องตาม 
พรบ.หลักทรัพย์ฯ 

1.3.3 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอ านาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไป
ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะน า                  
ผู้ถามสอบถามผู้ที่ท าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพ่ือให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไป             
ในทิศทางเดียวกัน 
 

1.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทฯ ค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ 
รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการที่บริษัทฯ ผลิตด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความ
รับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ จึงได้ก าหนดนโยบายคุณภาพ 
“Continuing To Give Best Value, Best Design, Best Output and Best Service To All of 
Customers” นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น ามาตรฐาน ISO 9001:2008 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยมุ่งมั่นผลิตสินค้า             
ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเดียวกัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1.4.1 ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจให้กับลูกค้า 
1.4.2 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพ่ือให้ทราบข้อมูล             

ที่เก่ียวกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
1.4.3 ส่งมอบงานและให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพ รวดเร็วตรงตามความต้องการของลูกค้าใน

ราคาที่เป็นธรรม 
1.4.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้อง

รีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
1.4.5 จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของงาน รวมทั้งความรวดเร็ว              

ในการตอบสนอง และด าเนินการให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
1.4.6 รักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง         

โดยมิชอบ 
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1.5 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ ต้องแข่งขันตามวิถีทุนนิยมเสรี ในการท าธุรกิจ
การแข่งขันย่อมต้องด าเนินไปอย่างเป็นธรรมไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลอง
ของการแข่งขันที่ดี ในบางครั้ง บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่มีการปกปิดข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1.5.1 การด าเนินธุรกิจจะต้องค านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่ง
โดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล 

1.5.2 ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพ่ือการผูกขาดการ
จัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ และการ
ก าหนดราคาสินค้าและบริการอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อลูกค้าโดยภาพรวม 

1.5.3 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่ง                 
ทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง 
 

1.6 จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการจัดซื้อจัดหาอันเป็นกระบวนการส าคัญเพ่ือก าหนดค่าใช้จ่าย และ
คุณภาพสินค้าและบริการที่บริษัทฯ จะน ามาใช้ด าเนินกิจการ จึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับคู่ค้าอันเป็นบุคคลส าคัญ     
ที่ช่วยเหลือและพยุงการด าเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ต่างก็เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันตั้งแต่สรรหา                 
ไปจนถึงรายละเอียดในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแข่งขัน             
ที่เป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1.6.1 บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการต้องค านึงถึงความต้องการ
ความคุ้มค่าราคา และคุณภาพ การจัดซื้อจัดหาต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส ให้ข้อมูล            
แก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้องไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม
ระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดซื้อจัดหามีหลักวิชาการรองรับ มีความรัดกุมสอดคล้อง
สถานการณ์ คู่ค้าควรได้มีการทดลองการทดสอบสินค้าและบริการเท่าที่จะท าได้ 

1.6.2 ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การท าสัญญา 
และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพ่ือใช้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.6.3 บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งการปฏิบัติระหว่าง            
คู่ค้าเองและการปฏิบัติระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องการจัดซื้อ
จัดหาสินค้าและบริการไม่ควรท าการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ระยะเวลากระชั้นจนเกินไป          
ควรให้เวลาคู่ค้าอย่างพอเพียงในการเตรียมตัว ข้อสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบ
จนเกินไป และควรมีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาในการท าสัญญา 
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1.6.4 การเจรจาต่อรองต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นการภายใน ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้ 
บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหา ต้องวางตัวเป็น
กลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนท าให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป และปฏิบัติตาม
ข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด 

1.6.5 บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา              
หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ 
บริษัทฯ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่ค้า ในกรณีที่มีการผิดสัญญา 

 
1.7 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่อาจแยกขาดจากกันได้ เพ่ือให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการให้ความส าคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม       
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ท านุบ ารุงศาสนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1.7.1 บริษัทฯ มุ่งที่จะท าความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม                 
และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในสิ่งแวดล้อมโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง ให้ความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลกับนักลงทุนผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์ 

1.7.2 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรม
ทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.7.3 บริษัทฯ จะค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มี
ผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อย
ที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร 

1.7.4 บริษัทฯ ปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น             
ในบุคลากรของบริษัทฯ และให้ความส าคัญในการท าธุรกรรมกับคู่ค้าในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลั งงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง 

1.7.5 บริษัทฯ จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ กิจกรรมที่จะกระท า
ต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง 
หากเลือกใช้การบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาคเพ่ื อให้แน่ใจว่าน าไปใช้                 
เพ่ือการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริงต้องมี
เอกสารหลักฐาน 
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1.8 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้
ความส าคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะท างานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  บริษัทฯ 
ส่งเสริมให้พนักงานสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีความสุภาพและเคารพศักดิ์ศรีในความเป็น
มนุษย์ บริษัทฯ จะสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดี และจัดหา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงาน
ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ รอบคอบ มีสติ มีเหตุผลอยู่บนฐานความรู้ไม่ใช้อารมณ์ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1.8.1 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะ
อ่ืนใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

1.8.2 บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่าง                 
สุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ตน
ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งท าแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจ าเป็น 
หรือได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

1.8.3 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับค าสั่งและรับผิดชอบ
โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจ าเป็น 
หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ทั้งนั้น บุคลากรของบริษัทฯ ควรเปิดโอกาสและ               
เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจาก
อคติและรับฟังด้วยเหตุและผล 

1.8.4 บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากรแรงงาน สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ของบริษัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากรแรงงาน สถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกไปในการอ่ืนนอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ 

1.8.5 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและ
ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานธรรมเนียมท้องถิ่นโดยไม่สร้างความเสื่อมเสีย           
ต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 

1.8.6 บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อและต าแหน่งของตนเพ่ือเรี่ยไรเงินเพ่ือการกุศล            
ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัทฯ หรือต าแหน่งในบริษัทฯ ในการเรี่ยไรเงิน
เป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด 

1.8.7 บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพ่ือสร้างความ
สามัคคี รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีบริษัทฯ จัดขึ้น 

1.8.8 ห้ามบุคคลของบริษัทฯ กระท าการที่ก่อความเดือดร้อนร าคาญ บั่นทอนก าลังใจผู้อ่ืน
ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์หรือรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวม 
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1.9 จรรยาบรรณว่าด้วยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เป็นสิ่งจ าเป็น                    
ในการเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทฯ ก าหนดนโยบายก ากับดูแลโดยมีระบบควบคุมภายในที่ดี มีการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทราบ 

1.9.2 บริษัทฯ ต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ               
ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่ เพียงพอ มีความรู้
ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 

1.9.3 บริษัทฯ ต้องวางรากฐานให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการรายงานการรับ            
การเบิกอย่างแม่นย าถูกต้องสม่ าเสมอ รวดเร็ว มีการสอบทานและปฏิบัติตามระบบ            
ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

1.9.4 บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการท างานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความ
เป็นจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก บุคลากรของบริษัทฯ              
ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน  และรายงานในทันทีเมื่อพบ
ข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล 

 
1.10 จรรยาบรรณว่าด้วยการรับของขวัญ ของก านัล และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ 

เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้ก าหนด
เป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติที่ด ี

1.10.1 หลีกเลี่ยงการรับของขวัญและ/หรือของก านัลซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อ่ืนซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
ของบริษัทฯ 

1.10.2 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้ อ่ืนซึ่งอาจ          
 ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ 

 
1.11 จรรยาบรรณว่าด้วยความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึก
ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคลากรของ 
บริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง 
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แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1.11.1 บริษัทฯ จะด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน ทรัพย์สิน
สูญหายหรือเสียหาย บริษัทฯ มีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจ า 
ทั้งนี้  ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ
อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 

1.11.2 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วน  
ได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.11.3 หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัยหรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดและมาตรฐาน
ทางด้านคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงให้บุคลากรของบริษัทฯ ให้ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่  
ท าได้ชั่วคราวเพ่ือแจ้งผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขหรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด 

 
1.12 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

บริษัทฯ  สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ  ศึกษาสร้างงานวิจัยจัดท าสื่อสร้างสรรค์              
สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่บริษัทฯ และเพ่ือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ 
ในการสื่อสารความเข้าใจต่อบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องมีความรอบคอบระมัดระวังในการ
ใช้งานต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1.12.1 บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้าหรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็น
ความลับต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ให้รั่วไหล 

1.12.2 บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ในการท างาน 
บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่              
ไม่เหมาะสม 

1.12.3 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกส านักงานให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์                  
และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์              
ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในส านักงานโดยเด็ดขาด 

1.12.4 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับไม่บอกบุคคลอ่ืน
เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยัง 
Website ที่ไม่คุ้นเคยและอาจเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 
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2. จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

2.1 การปม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดต่อผลประโยชน์             
ของบริษัทฯ หรือกระท าการใดอันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

แนวทางปฏิบัติที่ด ี

2.1.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติ อันก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก 

2.1.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร 
หรือด ารงต าแหน่งภายนอกบริษัทฯ เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน 
หรือพนักงานในองค์กรอ่ืน กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคนในบริษัทฯ 

2.1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ 
กับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ รวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือใช้อ านาจหน้าที่ของตนแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว 

2.1.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระท า หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน 
หรือใช้อ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

2.1.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ หรือของก านัลใดๆ 
มูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย ซึ่งอาจน าไปสู่การเอ้ือผลประโยชน์ 
หรือท าให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ 

 
2.2 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษา
ข้อมูลความลับอย่างเคร่งครัด  

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

2.2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบ และรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับ
ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว 
หากไม่มีการยินยอมจากผู้ เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไป               
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม 
รวมถึงการไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าว ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม 
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2.2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง และผู้ อ่ืน            
ที่เกี่ยวข้อง โดยการน าสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ 
หรือน าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

2.2.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ซื้อ-ขาย โอน-หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ โดยอาศัยสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยของบริษัทฯ 

 
2.3 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด  

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

2.3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องก ากับ จัดการ ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใดๆ 
ทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยต้องบ ารุงรักษา และใช้ทรัพยากรและ
ทรัพย์สิน อย่างคุ้มค่า และเต็มความสามารถ 

2.3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดหลักของความประหยัด เพ่ือควบคุมต้นทุน
การผลิต รวมทั้งความสิ้นเปลือง โดยไม่จ าเป็น 

 
2.4 การประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมและศีลธรรม 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติตนโดยยึดหลักของคุณธรรม และศีลธรรม              
ที่ศาสนา และสังคม ถือเป็นหลักในการปฏิบัติ 

 
2.5 การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนปด้เสีย 

2.5.1 ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพ่ือให้              
ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการ
ที่ดีของ บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ าเป็น โดยเท่าเทียมกัน 
และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

2.5.2 ลูกค้า: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า                    
เพ่ือให้บริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และนอกจากนี้ จะต้องจัดให้
มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

2.5.3 คู่ค้า: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้า ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ด้วยความ
เสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่
ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 
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2.5.4 เจ้าหนี้: บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการ
ช าระคืนเงินกู้  และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้กู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 

2.5.5 พนักงาน: บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงาน           
ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทนการแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรม  
(1) ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือควบคุมและจัดท า

แผนป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัยการ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน และมีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมในการ
ท างาน (PPE : preventive protective equipment) รวมถึงสวัสดิการคุ้มครอง
ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุให้กับพนักงาน 

(2) ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ าประปา โดยจัดท า
ระบบอัตโนมัติ เพ่ือประหยัดในการใช้ไฟฟ้า-น้ า ที่ห้องสุขา และกระจกติดอาคาร
อย่างหนาเพ่ือไม่ให้ได้รับแสงแดดจากภายนอก ท าให้ระบบแอร์คอนดิชั่นภายใน
ตัวอาคารไม่ท างานมากจนเกินไป ในส่วนโครงการโซลาร์ฟาร์มมีการจัดท า
โครงการคัดแยกขยะ เพ่ืออนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2.5.6 คู่แข่งทางการค้า: บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่     
เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 
หรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
หรือคู่แข่งทางการค้า 

2.5.7 ชุมชนและสังคม: บริษัทฯ มุ่งม่ันรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย               
และ/หรือกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ               
ดูแลป้องกันมิให้การด าเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิ ต
ของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม และสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยธรรม 
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ส่วนที่ 3 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

“กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือ
ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เพ่ือนและคนรู้จักในทุกรูปแบบ                     
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ธุรกิจของ
บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวน                 
แนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย” 

แนวทางการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยตรง
หรือทางอ้อม โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ ต้องก าหนดให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รั่ปชั่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ 
และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ 
ได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุ                  
ตามนโยบายที่ก าหนดอย่างเหมาะสม ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย โดย 

1.1 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท และจัดท ามาตรการปฏิบัติ                
ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้น และเป็นไปตามระบบควบคุมภายในทุกไตรมาส 

1.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย มาตรการ และข้ันตอนปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

1.3 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย               
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

1.4 จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน                
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีขั้นตอนการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความ
ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์ 

1.5 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
สามารถขอค าแนะน า แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียน กรณีเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว 

1.6 จัดให้มีการสื่อสาร นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืน               
ที่บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ น านโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ 
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2. ผู้บริหารและพนักงาน  ต้องให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่ วนตน                       
และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ เท่านั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) ดังนี้ 

2.1 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง ด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงความพร้อมรับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

2.2 การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาทิ ของขวัญ (Gift) ความบันเทิง (Entertainment) 
การท่องเที่ยว (Travel) ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐต่างประเทศ และผู้ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรง              
หรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย 
เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอ่ืน
มีการกระท าดังกล่าวด้วย 

2.3 ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

2.4 การใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตาม
สัญญาทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ตามระเบียบปฏิบัติก าหนด แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
และมีการตรวจสอบได้ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น น าไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร บริษัทฯ
ต้องจัดให้มีกระบวนการสนับสนุน เพ่ือป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นที่เพียงพอ ได้แก่ กระบวนการในการ
ตรวจสอบกระบวนการท างานต่างๆ โดยก าหนดให้เป็นระเบียบปฏิบัติภายในองค์กร รวมทั้งมีการควบคุมภายใน
ที่ครอบคลุมการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

เพ่ือให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง         
ทั้งองค์กรและมีการก ากับดูแลที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการบริษัท  

1.1 พิจารณาและอนุมัตินโยบายทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการด าเนินงาน                
ในบริษัทฯ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดให้มีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.2  ก าหนดขอบเขตของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เพียงพอ สนับสนุนและก ากับ       
ดูแลให้บริษัทฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการดังกล่าว 

1.3  พิจารณารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระท าการทุจริตที่ส่งผลกระทบ               
ต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า พิจารณาบทลงโทษ 
ตลอดจนร่วมกันหารือวิธีการแก้ปัญหา และแนวทางป้องกันให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



 

คู่มือการก ากับดูแลกจิการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)  38 

 

1.4 พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือก ากับดูแลให้มีการด าเนินการ             
ที่ทันต่อสถานการณ ์

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ  

2.1  สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน 
และระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีความรัดกุม 
เหมาะสม ทันสมัย และมีการรายงานอย่างครบถ้วนถูกต้อง 

2.2  พิจารณารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

2.3  พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือก ากับดูแลให้มีการด าเนินการ            
ที่ทันต่อสถานการณ ์

2.4  รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น                
ต่อคณะกรรมการบริษัท 

2.5 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระท าอันทุจริต ที่บุคคลในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกัน ตลอดจน
พิจารณาบทลงโทษหรือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

3.  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

3.1  ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบเรื่องการแก้ไข
ปรับปรุง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.2  ให้ความเห็นและข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการจัดท าแผนและน านโยบาย                     
ไปปฏิบัติ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ 

4.  ผูต้รวจสอบภายใน  

4.1  สอบทานเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ต่อความ
เสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
และการประเมินผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ที่เกิดจากความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแจ้งและติดตามผลกับหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังกล่าวทุกไตรมาส 

4.2  ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต
คอร์รัปชั่น ที่เก่ียวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ 
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5.  กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

5.1  จัดให้มีการด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุน
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและสื่อสารไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการ
ท างาน และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5.2  น าเสนอประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการบริษัท 

5.3  ก าหนดให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน มีหน้าที่รณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ
ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

5.4  จัดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

6.  ผูบ้ริหาร 

6.1  ปฏิบัติและส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน และก าหนด             
ให้มีระบบในการสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

6.2  ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีการสอบทานความถูกต้อง 
การท าธุรกรรมกับบุคคลเกี่ยวข้อง ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือป้อง
การการใช้อ านาจในทางมิชอบ เป็นต้น 

6.3  จัดให้มีการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน  
6.4  สอบทานและติดตามการปฏิบัติ งานของพนักงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบาย 

ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
6.5  รายงานกรณีทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท                    

ตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี 

7.  พนักงาน 

7.1  ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 

7.2  รายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัย หรือ พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า และบุคคลเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ตามกระบวนการที่บริษัทก าหนด 

7.3  สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
7.4  พนักงานทุกคนต้องเปิดเผยรายการความขัดแย้งของผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
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แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

1. การต่อต้านสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น 

1.1 ไม่ให้ค ามั่นสัญญา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
ด าเนินการไปเพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้รับประโยชน์ทางธุรกิจ                
ที่ไม่เหมาะสม หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม มาตรการนี้ให้ใช้กับการ
ติดต่อกับภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 

1.2 ไม่เสนอ หรือให้สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้จะเป็นจ านวนมาก                 
หรือน้อยก็ตาม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยอ านวยความสะดวก หรือเพ่ือให้เร่งด าเนินการ            
หรือให้บริการที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ท่ีไม่เหมาะสม 

1.3 หลีกเลี่ยง และไม่ให้การสนับสนุนการท าธุรกิจ/ ธุรกรรมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
กับการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น ถูกกล่าวโทษ หรือ                
ถูกชี้มูลความผิด โดยหน่วยงานทางการที่มีอ านาจก ากับดูแล 
 

2. การให้หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 

กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สามารถกระท าการ รับและให้
ของขวัญ ทรัพย์สิน ให้บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

2.1 ด าเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ              
ที่เก่ียวข้อง 

2.2 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีที่พึงกระท าต่อกัน 
2.3 ไม่ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
2.4 ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้  ห้ามรับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์ อ่ืนๆ หากการกระท าเหล่านั้น                     
จะมีผลกระทบเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

3. ความเป็นกลางทางการเมือง 

3.1 พึงรักษาความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเมือง              
แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่ง ในนามของ
บริษัทฯ รวมถึงไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเป็นพิเศษ 

3.2 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นความสนใจส่วนตัวโดยใช้ทรัพย์สิน ทรัพยากร 
หรือเวลาในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยถือว่าการกระท าเช่นนี้ เป็นการสนับสนุนทาง
การเมืองที่ไม่เหมาะสม 
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3.3 บริษัทฯ สนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของตนเอง ในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

4. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใช้เงินสนับสนุน  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และได้ด าเนินกิจกรรม              
เพ่ือสังคมในหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งการบริจาคเพ่ือการกุศล ถือเป็นวิธีการหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม
เช่นกัน 

การให้ เงินสนับสนุน แตกต่างจากการบริจาคเพ่ือการกุศล เนื่องจากการให้ เงินสนับสนุน                 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงิน หรือ
ทรัพย์สินอื่นๆ ส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและการติดตาม 

4.1 การบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ จะต้องมีกระบวนการพิจารณา
อย่างโปร่งใส และมีขั้นตอนในการติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศล
และการให้เงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบนหรือทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมถึงไม่มีความเชื่อมโยงที่เก่ียวข้องทางการเมืองใดๆ 

4.2 บริจาคเพ่ือการกุศล จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง ว่าองค์กรหรือหน่วยงานใดๆ ที่จะบริจาค
นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง และไม่เป็นองค์กรหรือหน่วยงาน                  
ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงพิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม              
ของบริษัทฯ ด้วย 

4.3 การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น เงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด         
จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือนโยบายในการด าเนินงานของบริษัทฯ                
โดยมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

การบังคับใช้ การสื่อสาร และการฝึกอบรม 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง 
รวมถึงผู้ที่รับท างานให้กับบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ “นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น” ทัง้นี้ หากมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง 

1. การสื่อสาร 
1.1 จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รับทราบ ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทอ่ืน                      
ที่บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ และคู่ค้า  
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1.2 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ และเมื่อมีการจัดท าหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง                      
ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้ง ตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทย        
และภาษาอังกฤษ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (“แบบ 56-1”) รายงานประจ าปี 
(“แบบ 56 -2”) รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น  อี เมล์ภายใน  หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.spcg.co.th) เป็นต้น 

 

2. การฝึกอบรม 
2.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศและฝึกอบรม เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ให้แก่กรรมการ พนักงาน และผู้บริหาร 
2.2 สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงาน เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี              

ในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก าหนดให้มีการ
ทบทวนความเข้าใจ และรับรู้ถึงบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย              
ปีละ 1 ครั้ง 
 

การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน  
เมื่อพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งเบาะแสมายังช่องทางการสื่อสาร
ดังต่อไปนี้ 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)  
  เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์คเพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์  
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
  โทรศัพท์ +662-011-8111 ต่อ 1031 
  อีเมล:์ whistleblower@spcg.co.th 

ในกรณีที่ต้องการรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง                    
มีหน้าที่แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตามช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้  หรือ                   
หากมีข้อสงสัยหรือค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน                  
และผู้เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งประเด็นตามช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้ได้เช่นเดียวกัน 
 

1.  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล ที่กระท าโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด
ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลผู้ร้องเรียนและ                
ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น                    
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
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ในกรณีที่มีการร้องเรียนการกระท าที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารระดับสูง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลตัวกลางขึ้น โดยกรรมการ                     
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิได้รับทราบข้อมูล และท าหน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน                       
และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนหรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการ
แจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน การให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรรมการ
บริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนได้โดยตรง  

 

2.  ขั้นตอนการสอบสวน 

2.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวน ข้อเท็จจริง 
2.2 ระหว่างการสอบสวนหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้ตัวแทน              

แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ 
2.3 หากสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา              

ได้กระท าการทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิ            
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยหาข้อมูลหรือหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าอันทุจริต ตามท่ีถูกกล่าวหา 

2.4 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจริตจริง การทุจริตนั้น ถือว่าเป็นการกระท าผิดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯที่ก าหนดไว้ และหากการกระท าทุจริตดังกล่าว เป็นการกระท า         
ที ่ผิดกฎหมาย ผู้กระท าผิดอาจจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายด้วย 

 

บทลงโทษ และการด าเนินการกรณีฝ่าฝืน 
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตาม ย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ                  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง ทั้งนี้ การลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ จะถือตาม        
ค าตัดสินของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด 
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1. ค านิยามทั่วปป 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งอยู่
ภายใต้อ านาจการควบคุมของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน             
และท่ีจะจัดตั้งข้ึนในอนาคต 
 

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ในเครือ ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมของบริษัทที่มีอยู่
ในปัจจุบันและที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 

ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการและผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ขึ้นไปของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท              
ในเครือ ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมของบริษัทที่มีอยู่
ในปัจจุบันและที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต 
 

ส านักงานเลขานุการบริษัท หมายถึง ส านักงานเลขานุการบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ หมายถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 

พนักงาน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานเพ่ือรับค่าจ้างจากบริษัท เอสพีซีจี 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจ
การควบคุมของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดตั้งขึ้น
ในอนาคต 
 

ผู้เกีย่วข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดา พ่ีน้อง/ญาติสนิท รวมถึงสามี/
ภรรยา โดยพฤตินัยของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับของบริษัทฯ 
 

คู่ค้า หมายถึง ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ รวมถึงที่ปรึกษา 
ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง 
 

ลูกค้า หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฏหมายซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกับ
บริษัทฯ โดยอาจมีการท าธุรกรรมอย่างต่อเนื่องหรือเป็น
ครั้งคราว 
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ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า 
ภาครัฐ ตลอดจนองค์ กรและผู้ มีส่วนเกี่ ยวข้องอ่ืนๆ                
ในสังคม 
 

การทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอ            
การสัญญา การมอบ การเรียกร้อง การให้หรือการรับ
สินบน การให้ของขวัญหรือการบริการ การให้เงินสดหรือ
สิ่งของแทนเงินสด หรือการให้ผลประโยชน์ที่ เกี่ยวข้อง         
กับ เงินหรือผลประโยชน์ อ่ืนๆ กับ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงานในบริษัทฯ และผู้ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการกระท าพฤติกรรมใดๆ              
ที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือให้ได้มา
ซึ่ งธุรกิจหรือเพ่ือรักษาหรือแนะน าธุรกิจใดๆ ให้กับ                  
บริษัทใดโดยเฉพาะ หรือเพ่ือรักษาผลประโยชน์อ่ืนใด               
ที่ ไม่ ถู ก ต้ อ งต าม ก ฎ ห ม าย ห รื อ ไม่ เห ม าะส ม ต าม
จรรยาบรรณและนโยบายก ากับดูแลกิจการ 
 

การติดสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญาหรือการมอบ รวมทั้งการเรียกร้อง 
หรือรับผลประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่ งของที่มีมูลค่ า                 
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือ
เพ่ือรักษาหรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทใดโดยเฉพาะ หรือ
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ อ่ืนใดอันเหมาะสมตามหลัก
จรรยาบรรณธุรกิจ 
 

สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ที่มอบให้แก่กันเพ่ือ
อัธยาศัยไมตรี ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา หรือเพ่ือการ
สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมิใช่
เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไป การลดราคาสินค้า 
หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ/ความบันเทิง 
ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว 
ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และ
ไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋วหรือหลักฐานอ่ืนใด การช าระเงิน
ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ภายหลัง โอกาสทางธุรกิจ 
ข้อเสนอการจ้างงาน เป็นต้น 
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ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาลหรือวันส าคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความ
ขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้
ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม 
 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การใช้เงินทุน สินทรัพย์ ทรัพยากร เวลาในการปฏิบัติงาน
ขององค์กร รวมถึงสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์  ช่อง
ทางการสื่อสาร หรือบริการของบริษัทฯ เพ่ือการช่วยเหลือ 
หรือให้การสนับสนุนใดๆ   ทางการเมือง หรือช่วยเหลือ
พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครทางการเมือง 
 

การบริจาคเพ่ือการกุศล หมายถึง การให้ทรัพยากร เช่น เวลา เงิน ทรัพย์สิน หรือบุคลากร 
โดยสมัครใจ แก่องค์กรหรือบุคคล เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
การกุศล โดยไม่ให้คาดหวังผลประโยชน์ตอบแทนในเชิง
พาณิชย์ 

 

2. ค าจ ากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว 

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า รายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ กับบุคคลที่เกี่ยวโยง

กันของบริษัทฯ หรือรายการระหว่างบริษัทในเครือ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทในเครือ รายการที่เกี่ยวโยง
กันแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 

(1) รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการอันเป็นธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ทีท่ าเป็นประจ า และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 

(2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ เพ่ือสนับสนุน
การประกอบธุรกิจปกติของบริษัทให้ด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า 
การว่าจ้างท าโฆษณาสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือจ้างบริหารงาน เป็นต้น 

(3) รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น คือ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่
สามารถแสดงได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ัวไป และมีอายุสัญญาไม่เกินกว่า 3 ปี 

(4) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอ่ืน 
(5) รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยบริษัทร่วม  เช่น เงินทุนหมุนเวียน              

ในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค้ าประกัน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตาม
อัตราตลาด 

(6) รายการที่เกี่ยวโยงกันอ่ืนนอกจากรายการตาม 1 ถึง 5 
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บริษัทในเครือ หมายความว่า 
(1) บริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้น เกินกว่าร้อยละห้ าสิบของจ านวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมด              

ของบริษัทนั้น 
(2) บริษัทที่บริษัทฯ ตาม (1) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทนั้น 
(3) บริษัทที่ ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (2) ในบริษัท                          

ที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทท่ีถูกถือหุ้นนั้น 

(4) บริษัทฯ หรือบริษัทตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่า           
ร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น 

(5) บริษัทฯ หรือบริษัทตาม (1) (2) (3) หรือ (4) มีอ านาจควบคุมในเรื่องการก าหนดนโยบายทาง  
การเงินและการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทนั้น 

บริษัทร่วม หมายความว่า 
(1) บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้น             

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทท่ีถูกถือหุ้นนั้น 
(2) บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการ

ด าเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัท ในเครือ      
หรือกิจการร่วมค้า 

เงื่อนปขการค้าทั่วปป หมายถึง ราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์         
ซึ่งรวมถึงราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป 
(2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป 
(3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าบุคคลที่ประกอบกิจการเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป 

 

3. ค าจ ากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

ประโยชน์อ่ืนใด หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ                
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลอ่ืนที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

 
ผู้ที่เกี่ยวดอง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา

หรือมารดาเดียวกัน ลุงป้ าน้ าอา คู่สมรสผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสบุตรบุญธรรม หรือ              
ผู้รับบุตรบุญธรรม 
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4. ค าจ ากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ แ ล ะก า ร สื่ อ ส า ร  ( Information and Communication 
Technology หรือ ICT) หมายถึง การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุม
ระบบสื่อสารอันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่องมือการสื่อสารอ่ืนๆ กับระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล และบริการสารสนเทศตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจ านวนมากที่เชื่อมโยง
ติดต่อกันและใช้ร่วมกันได้ 

 
5. ค าจ ากัดความของคุณสมบัติและหน้าที่ส าคัญของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
(2) มีสิทธิที่จะขอตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหนังสือบัญชีเอกสาร

ประกอบการบันทึกบัญชีจดหมายโต้ตอบและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(3) สามารถขอให้พนักงานของหน่วยรับตรวจให้ข้อมูลค าชี้แจงและส่งมอบเอกสารในเรื่อง                 

ที่ท าการตรวจสอบ 
(4) ต้องเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ            

อย่างน้อยปีละครั้ง 

 


