
 

 
 

 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การจดัโครงสร้าง และกลไกการบริหารจดัการภายในองค์กร เพ่ือเช่ือมโยง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ  ผูบ้ริหาร พนกังานและผูถื้อหุ้น โดยมีวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัในการสร้างประโยชน์ท่ี
เหมาะสม ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม ซ่ึงการจดัโครงสร้าง และกลไกการบริหารจดัการดงักล่าว 
จะตอ้งสะทอ้นถึงหลกัการสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเองสามารถช้ีแจงและอธิบายการ
ตดัสินใจนั้นได ้

2. Responsibility ความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
3. Equitable Treatment การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั และยติุธรรม 
4. Transparency ความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส

แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
5. Vision to Create Long Term Value การมีวสิัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์รในระยะยาว 
6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

 

หมวดท่ี 1 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในสิทธิพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ โดยวางหลกัการในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น

อยา่งเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซ้ือขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิใน
การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทั สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ  ท่ี
พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผูส้อบบญัชี สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นและซักถามกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือกรรมการ
ล่วงหนา้ เป็นตน้ และไดดู้แลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิดงักล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยปฏิบติั

ตามแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  

1.1 บริษทัมีการเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุน หรือส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
1.2 บริษทัไดดู้แลให้มีการให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่

ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้หรือในเอกสารแนบ
วาระการประชุม  



 

 
 

 
 

1.3 บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี และละเวน้การ
กระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น เช่น การเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่ควรมี
วธีิการท่ียุง่ยากหรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้สะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้ 

1.4 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ให้
ชดัเจน และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมกบัการนาํส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ผยแพร่
หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ผา่นทาง Website ของบริษทั 

1.5 บริษทัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนสียงได ้
และควรเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

2.  การดาํเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 บริษทัไดส่้งเสริมมีการนาํเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การนบัคะแนนและ
แสดงผล เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

2.2 กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้ สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

2.3 ในการประชุมผูถื้อหุน้ใหมี้การลงมติเป็นแต่ละรายการ 
2.4 คณะกรรมการบริษทัควรส่งเสริม หรือจดัใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ

ประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
2.5 คณะกรรมการบริษทัควรสนบัสนุนให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสาํคญั เช่น การทาํรายการเก่ียวโยง 

การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้
ในภายหลงั 

2.6 ประธานในท่ีประชุมควรจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้ง
คาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

3.  การจัดทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นจะบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุม
ทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากน้ี ควรบนัทึก
คาํถาม คาํตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย คดัคา้น และงดออกเสียงเป็นอย่างไร 
รวมถึงควรบนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดว้ย 

3.2 บริษทัจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและวิสามญั ผูถื้อ
หุน้ผา่นทาง website ของบริษทั 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

หมวดท่ี 2 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

การสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารจะดูแลใหก้ารใชเ้งินของผูถื้อหุ้นเป็นไป
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัสําคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงควรกาํกบัดูแลให้ผูถื้อหุ้น
ไดรั้บการปฏิบติั และปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

ก.    สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถใชสิ้ทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน
หรือกรรมการอิสระของบริษทั ท่ีบริษทัเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดย
ผูถื้อหุ้นจะตอ้งส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีระบุรายละเอียดครบถว้นพร้อมทั้งสําเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางหรือ
เอกสารแสดงตนอ่ืนๆ  ตามท่ีกาํหนดกลบัมายงับริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  

ข.    สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิม่เติม 

บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจาํปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมสามารถเสนอไดต้ามขั้นตอน ดงัน้ี 

� จดัส่งเร่ืองท่ีจะเสนอใหบ้รรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพ่ิมเติมพร้อมดว้ยเหตุผล  รายละเอียดขอ้เทจ็จริง และ
ขอ้มูลท่ีจาํเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

� บริษทัจะตรวจสอบการเป็นผูถื้อหุ้นของผูข้อเสนอเพิ่มวาระการประชุมกบัทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงเกณฑก์ารพิจารณาเร่ืองท่ีมีผูเ้สนอให้บรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมเพ่ิมเติมคือตอ้งเป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั หาก
คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบกบัเร่ืองท่ีเสนอเพิ่มเติมแลว้ กจ็ะบรรจุเขา้เป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุ้น 
พร้อมทั้งระบุวา่เป็นวาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ 

ค.    สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

ผูถื้อหุน้สามารถเสนอบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  โดยบริษทัขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาเฉพาะบุคคลท่ี
มีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์กาํหนด ดงัน้ี 

� มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

� มีวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน หรือคุณสมบติัอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีบริษทักาํหนด 

� ตอ้งอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยถือเป็น
หนา้ท่ีและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

� ไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษทั 



 

 
 

 

 

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผูพิ้จารณาคดัสรรผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติ 
แต่หากท่ีประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คดัเลือกท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ผูท่ี้ไดรั้บเสนอช่ือดงักล่าวจะถูกเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหท่ี้ประชุมลงมติคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงเอกสารท่ีผูถื้อ
หุ้นตอ้งแนบมาดว้ยในการเสนอช่ือเสนอบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ไดแ้ก่  (1) แบบฟอร์มเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทั และ (2) ขอ้มูลบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนงัสือ
ยนืยนัการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย/์ตวัแทน ซ่ึงเจา้ของขอ้มูลตอ้งลงนามยนิยอมและรับรอง  และส่งไปรษณียล์งทะเบียน
ถึงบริษทัภายในระยะเวลาท่ีบริษทักาํหนด  

ง.   การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีนโยบายจาํกดัการใชข้อ้มูลภายในใหอ้ยูใ่นวงเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งภายใน
แผนกหรือบริษทัเท่านั้น  สาํหรับงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้จะถูกเกบ็ไวท่ี้ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ขอ้มูล
ท่ีเป็นความลบัอ่ืนจะใช้เพ่ือการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผูจ้ ัดการข้ึนไปเท่านั้น บริษทัมีบทลงโทษกับบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง หากมีการใชข้อ้มูลภายในท่ีทาํให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษทักาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงาน
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อสาํนกังานคณะกรรมการ กลต. 

จ.    การกํากับดูแลเร่ืองการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 

บริษทัมีนโยบายไม่ให้พนกังาน ผูบ้ริหาร และผูท้ราบขอ้มูลภายในของผลการดาํเนินงาน ซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทั ตั้งแต่วนัท่ีทราบขอ้มูลจนกระทัง่ขอ้มูลไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแลว้ และห้ามนาํขอ้มูลภายในท่ีไม่ควร
เปิดเผยไปเผยแพร่เพ่ือเป็นการสร้างราคาให้กบัหลกัทรัพย ์โดยเฉพาะการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือนก่อนท่ี งบ
การเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกาํหนดลงโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยโ์ดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหาร
จะตอ้งจดัส่งสาํเนาการรายงานดงักล่าวแก่บริษทัในวนัเดียวกบัท่ีรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงกาํหนดให้
แจง้ภายใน 3 วนัทาํการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หมวดท่ี 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
บริษทัฯให้ความสําคญักบัการกาํกบัดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้น หรือผูล้งทุน 

เจา้หน้ี และชุมชนท่ีบริษทัตั้งอยู่ เป็นตน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลจากบริษทัตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
บริษทัฯจะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมี  บริษทัฯได้
พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ีมีในการสร้างเสริมผล
การดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯเป็นไปดว้ยดี รวมถึงสร้างความมัน่คงอย่างย ัง่ยืนให้กบั
กิจการ และสร้างผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากน้ี บริษทัฯยงัจดัให้มีช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถ
ติดต่อส่ือสาร เสนอแนะ หรือใหข้อ้มูลต่อคณะกรรมการบริษทัฯผา่นทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั
ฯ   
 บริษทัฯไดพิ้จารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้าง
ความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยนืของกิจการ ดงัน้ี 

� ให้ความสําคญักบัพนักงานทุกระดบัของบริษทัฯ โดยปฏิบติักบัพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน ควบคู่ไปกบัการมุ่งเนน้การพฒันา
ศกัยภาพและความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการให้ความสําคญักบัการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัในการทาํงานและคุณภาพชีวิตของพนกังานเป็นสาํคญั  

� การซ้ือสินคา้และบริการจากคู่คา้จะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ โดยจะปฏิบติัตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนัอยา่ง
เคร่งครัด เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทั้งสองฝ่าย 

� การปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืตามขอ้ตกลงท่ีมี  
� เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ทั้งดา้นคุณภาพสินคา้ และการใหบ้ริการท่ีดีและ

ไดม้าตรฐาน การรักษาความลบัของลูกคา้ และการให้ความสําคญักบัการกาํหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเท่า
เทียม ภายใตน้โยบายการกาํหนดราคาท่ีมี 

� การปฏิบติัตามกรอบกติกา การแข่งขนัท่ีดี รวมถึงหลีกเล่ียงวธีิการท่ีไม่สุจริต เพ่ือทาํลายคู่แขง่ทางการคา้ 
� ให้ความสาํคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกลเ้คียงเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม รวมถึงให้การสนบัสนุน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคม เพ่ือชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
หมวดท่ี 4 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯให้ความสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทั ทั้งขอ้มูลดา้นการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ดา้นการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ เป็นไปตามช่องทางท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงขอ้มูลสาํคญั
ท่ีบริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 บริษทัจะดูแลใหคุ้ณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระซ่ึงไดรั้บการรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ เปิดเผย
ขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จาํนวนคร้ังของการประชุมและจาํนวนคร้ังท่ี
กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
รวมถึงรูปแบบและลกัษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติังานตามนโยบาย 
ทั้งน้ี ขอ้มูลต่าง ๆ ขา้งตน้ นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผา่นช่องทางสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทัจะเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

 

 
  



 

 
 

 
หมวดท่ี 5 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายซ่ึง
สามารถนาํประสบการณ์ท่ีมีมาพฒันาและกาํหนดแนวนโยบายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยคณะกรรมการของบริษทัฯมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกิจการและผูถื้อหุน้โดยรวม และมี
หนา้ท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายบริษทัฯ รวมถึงกาํกบัดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร รวมถึง
ประเมินผลการดาํเนินงานของกิจการเทียบกบัแผนงานท่ีวางไว ้ซ่ึงบริษทัฯมีคณะกรรมการจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย
กรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารจาํนวน 5 ท่าน กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบติั
เป็นอิสระจาํนวน 4 ท่าน ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร
อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน และมี
วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยไดก้าํหนดขอบเขตและอาํนาจในการดาํเนินการของคณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ   

 บริษทัฯ มีกระบวนการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยนาํเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม  
ผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน เพ่ือใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีกบับริษทั
ฯ ได  ้รวมทั้ งอตัราค่าตอบแทนท่ีกาํหนดสามารถเทียบเคียงได้กบัค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ใกลเ้คียงกนั 

 กรรมการของบริษทัทุกคนเขา้ใจถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั และพร้อมท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกคน นอกจากน้ี กรรมการ
บริษทัทุกคนยงัอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ีและเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบติัในการเขา้ประชุม
คณะกรรมการ ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลจาํเป็น  

นอกจากน้ี คณะกรรมการของบริษทัยงัให้ความสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซ่ึงรวมถึงรายงานทางการเงิน 
ผลการดาํเนินงาน ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี โดยเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจ
ลงทุน ผา่นช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ส่ือของตลาดหลกัทรัพยแ์ละสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมถึงเวบ็ไซด์
ของบริษทัภายหลงัจากการนาํหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

 

 

 



 

 
 

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดเพ่ือเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระเท่ากบัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด คุณสมบติัของกรรมการอิสระ รายช่ือและขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้ งการสรรหา
กรรมการไดแ้สดงอยูใ่นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการขององคก์ร”  

บริษทัไดมี้นโยบายในการกาํหนดจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละท่านสามารถดาํรงตาํแหน่ง  โดยใหก้รรมการแต่ละ
ท่านสามารถดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัไม่ไดก้าํหนดจาํนวนวาระการ
ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ แต่ไดย้ดึถือความรู้และความสามารถท่ีจะสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไป  

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ิมข้ึนอีกส่ีคณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีองคป์ระกอบการสรรหา
ดงัต่อไปน้ี  

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯและเห็นชอบโดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 
1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นยงั
ไม่ได้มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุด
เดิมท่ีหมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะตอ้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ  โดยมีจาํนวนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควร  และโดยท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ จะแต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยประกอบด้วย
กรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 คน และควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยส่วนใหญ่  ทั้งน้ีให้ 
แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหน่ึงคน ข้ึนเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 



 

 
 

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ   โดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควร   และโดยท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  จะแต่งตั้ ง
กรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

องคป์ระกอบและการสรรหาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีช่ือเป็นคณะ
กรรมการบริหารอยูใ่นขณะท่ีทาํการคดัเลือกเพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือ
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมใหจ้ดัทาํจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ สาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ไดย้ึดถือและปฏิบติั โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทัว่กนั เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั 
ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือในการดาํเนินกิจการอนัจะทาํใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายความเส่ียงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเร่ิมจากกระบวนการ การระบุความ
เส่ียง การประเมินความเส่ียง การติดตามและควบคุมความเส่ียง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเส่ียงเพ่ือป้องกนัให้เกิด
การบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพและสมํ่าเสมอ  

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง คุณอปัษร วิลาสศกัดานนท ์ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัโดยมีหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

1. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
(ค)  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และส่งสาํเนารายงานดงักล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัทาํการนับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ
รายงาน 

3. จดัทาํระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี รวมทั้งดูแลให้มี
การเก็บรักษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าวให้ถูกตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบไดใ้นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่หา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีการจดัทาํเอกสารหรือขอ้มูลดงักล่าว 
 



 

 
 

 
 
การเกบ็รักษาเอกสารและหลกัฐานขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถึงการเกบ็รักษาดว้ยระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกดูไดโ้ดยไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้ความ 
(1) การใหข้อ้มูลประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(2) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั หรือรายงานอ่ืนใดท่ี

ตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

(3) ความเห็นของบริษทัเม่ือมีผูท้าํคาํเสนอซ้ือหุน้ของบริษทัจากผูถื้อหุน้เป็นการทัว่ไป 
(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอ่ืนใดเก่ียวกับกิจการท่ีบริษัทจัดทาํข้ึนเพ่ือเผยแพร่ต่อผูถื้อหุ้นหรือ

ประชาชนทัว่ไป ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 
4. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดต่อไป 
5. ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
และไม่กระทาํการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

6. ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบและความระมดัระวงัเยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึง
กระทาํภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั โดย 
(1) การตดัสินใจไดก้ระทาํไปดว้ยความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของบริษทัเป็นสาํคญั 
(2) การตดัสินใจไดก้ระทาํบนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตวา่เพียงพอ และ 
(3) การตดัสินใจไดก้ระทาํไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 

  
 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากตาํแหน่งไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษทั
คนใหม่ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

แนวทางการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาจากภาระหน้าท่ีและ
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งผลการปฏิบติังานของกรรมการหรือผูบ้ริหารแต่ละราย และผล
การดาํเนินงานของบริษทั  โดยให้สอดคลอ้งกับอตัราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้ งน้ี ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริษทัจาํนวนหน่ึงในสามหรือใกลเ้คียงกบัจาํนวนหน่ึงในสามมากท่ีสุด ตอ้งออกจาก
ตาํแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้ตาํแหน่งน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้ งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระได ้จะมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งนบัจากวนัแต่งตั้งจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 



 

 
 

 

การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ  1  คร้ัง  เ พ่ือให้
คณะกรรมการบริษทัร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน
ร่วมกนัของกรรมการ 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ เพ่ือใหก้รรมการมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของ
บริษทัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการทุกคน ผูบ้ริหารระดบัสูง 
รวมทั้งเลขานุการบริษทัเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองทั้งจากการจดัอบรมภายใน
และจากสถาบนัภายนอกอ่ืนๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

แผนสืบทอด (Succession Plan) 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูบ้ริหาร และนโยบายสืบทอดตาํแหน่งในกรณี
ฉุกเฉินหรือเกษียณของผูบ้ริหาร โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ซ่ึงจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้ ง
ประสบการณ์และจริยธรรม 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารใหม่ บริษทัไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบับริษทัอนัไดแ้ก่โครงสร้างองคก์รและ
ผูบ้ริหาร ลกัษณะการดาํเนินงาน สินคา้หลกั ระเบียบขอ้บังคับของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัรวมทั้ ง
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่กรรมการใหม่ เพ่ือให้
กรรมการดงักล่าวสามารถเขา้ใจการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้งรับทราบบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเป็น
กรรมการหรือกรรมการอิสระ 

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมของกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารไดป้ระชุมกนัเอง ตามความเหมาะสม เพ่ือเปิดโอกาส
ใหก้รรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารไดอ้ภิปรายหารือ ปัญหาต่างๆท่ีเกิดในบริษทั และประเดน็เสนอแนะท่ีควรนาํไปพฒันาการ
ดาํเนินการของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

จริยธรรมทางธุรกิจ 
 

บริษทั เอ็ม วิชัน่ จาํกดั  (มหาชน)  จะปฏิบติัและดูแลให้เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจโดยถือปฏิบติัตาม
จริยธรรมธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และดาํเนินงานธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย 
จรรยาบรรณ  และมุ่งมัน่ทาํความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบติั 
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาํเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี โดยใชค้วามรู้ความสามารถอย่าง

เต็มท่ีด้วยความระมัดระวงั ด้วยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้ งถือปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ท่ีตนไดล่้วงรู้มาเน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้
ไม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

5. เปิดใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนไดเ้ก่ียวกบัความไม่สมบรูณ์ของสินคา้และบริการ 
6. เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของสินคา้และบริการอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
7. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กบัลูกคา้อยา่งเป็นธรรม หากปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได ้ตอ้งรีบ

แจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพ่ือหาทางออกร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัตสํิาหรับผู้บริหารและพนักงาน 
 
บริษทั เอม็ วิชัน่ จาํกดั  (มหาชน)  ไดก้าํหนดจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับ ผูบ้ริหาร และพนกังานเพ่ือถือ

ปฏิบติัดงัน้ี 
 
1.   ข้อพงึปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารหมายถึง พนักงานท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากผูบ้ริหารจะตอ้งพึงปฏิบติัในจรรยาบรรณทุกๆ ขอ้ใน
ฐานะท่ีเป็นพนกังานคนหน่ึงของบริษทัแลว้ ผูบ้ริหารตอ้งมีแนวทางปฏิบติัท่ีดีเพ่ือเสริมสร้างการเป็นผูบ้ริหารท่ีดี และใน
ฐานะผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานจะตอ้งเป็นผูน้าํและเป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัท่ีดีใหแ้ก่พนกังานโดยทัว่ไปดว้ย 
จึงกาํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับผูบ้ริหารไว ้ดงัน้ี 

1.1   ผู้บริหารปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ไม่
หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้ง จากขอ้มูลขององค์กรซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผย
ขอ้มูลความลบัขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดาํเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
1.2   ผู้บริหารปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งยติุธรรม บริหารงานโดยความไม่ลาํเอียง สนบัสนุนในการสร้างศกัยภาพ
ในความกา้วหนา้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังานมีความเขา้ใจใน
เร่ืองจรรยาบรรณ ท่ีพนกังานตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิการใหพ้นกังานอยา่งเหมาะสม  และปฏิบติัต่อพนกังานดว้ย
ความสุจริตใจ รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล 
1.3   ผู้บริหารปฏิบัตต่ิอลูกค้า 
ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ตามขอ้ปฏิบติัจริยธรรมธุรกิจ ท่ีกิจการกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
1.4   ผู้บริหารต่อคู่ค้า 
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ และ
หากปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหรี้บแจง้คู่คา้ใหท้ราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
1.5   ผู้บริหารปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็น
ความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต 
1.6   ผู้บริหารปฏิบัตต่ิอสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และรับผิดชอบต่อสังคม  
รวมถึงใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอาสาทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 
 
 



 

 
 

 
2. ข้อพงึปฏิบัตสํิาหรับพนักงาน 

 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการทาํงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ พนกังานควรมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

2.1 พนกังานพึงปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยความอุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั 

2.2 พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานของบริษทัโดยเคร่งครัด 
2.3 พนกังานพึงใหค้วามเคารพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งการโดยชอบ ดว้ยนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบั

ของบริษทั 
2.4 พนกังานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกนั และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ ซ่ึงจะนาํไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน และบริษทั 
2.5 พนกังานพึงเคารพสิทธิและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัหลีกเล่ียงการนาํขอ้มูลหรือเร่ืองราวของผูอ่ื้นทั้งในเร่ือง

เก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษว์จิารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายทั้งต่อพนกังาน และต่อบริษทั 

2.6 พนกังานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัใดๆ ท่ีอาจทาํใหต้นเองรู้สึกอึดอดัในการปฏิบติัหนา้ท่ีในภายหนา้ 
หากหลีกเล่ียงไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

2.7 พนกังานไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ี หรือประโยชน์จากหนา้ท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรค
พวก หรือทาํธุรกิจแข่งขนักบับริษทั 

2.8 พนกังานพึงปฏิบติั ต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยความเสมอภาค 
2.9 พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 
2.10 พนกังานพึงรายงานเร่ืองท่ีไดรั้บทราบใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยมิชกัชา้ เม่ือเร่ืองท่ีรับทราบอาจมีผลกระทบต่อ

การดาํเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษทั 
2.11 พนกังานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษทัใหมี้สภาพดี ใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

ประหยดั มิใหส้ิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 
บทกําหนดโทษ 

กรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนกังาน ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ให้
พิจารณาไปตามโครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทั และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ทั้งน้ีใหแ้ต่ละฝ่ายงานเป็นผู ้
พิจารณาเองในเบ้ืองตน้และสรุปเร่ืองส่งต่อใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพ่ือตดัสินความผิด
พร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนรุนแรงและก่อใหเ้กิดความ
เสียหายเป็นอยา่งมาก ไม่อาจอยูใ่นวินิจฉยัของตน้สังกดัได ้ กใ็หน้าํเร่ืองเขา้สู่ฝ่ายบริหารของบริษทั เพ่ือพิจารณาหาขอ้สรุป
และกาํหนดโทษต่อไป 

การกําหนดโทษ 
1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 
3. ตดัค่าจา้ง 
4. พกังาน 



 

 
 

5. เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
6. ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 
 

 
นโยบายทีสํ่าคญัและการตดิตามดูแลให้มกีารปฏิบัติ 

 
1.    นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 
บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทั

และผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัใหมี้และรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดาํเนินการ
ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและทรัพยสิ์น
ของบริษทั การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดาํเนินงาน การกาํกบัดูแลการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทัจดัไว ้เพ่ือช่วยให้
บริษทัมีความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล ท่ีจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวใ้นเร่ืองของระบบขอ้มูลและ
รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ในเร่ืองดงัน้ี 

1.      ไดมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทาํงานของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.       ทรัพยสิ์นของบริษทัมีอยูจ่ริง และไดมี้การควบคุมดูแล จดัเกบ็ รักษา เป็นอยา่งดี 
3.       การดาํเนินงานของบริษทั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใชท้รัพยากรอยา่ประหยดั 
4.       วตัถุประสงค ์กลยทุธ์ของบริษทั ไดมี้การบรรลุและดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิผล 

  
การตรวจสอบภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดใหมี้การตรวจสอบภายอยา่งเป็นระบบ โดยการใชบ้ริการของสาํนกังานตรวจสอบภายนอก เพ่ือ
กาํกบัดูแลการทาํงานในดา้นต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีในการให้คาํปรึกษาและ
ตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้แน่ใจวา่ระบบการควบคุมภายในและระบบการ
บริหารความเส่ียง และกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ไดจ้ัดให้มีข้ึนอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
  
2.    นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รข้ึนอยา่งเป็นระบบ โดยมีการจดัตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง ซ่ึงอยูภ่ายใตค้ณะกรรมการบริหาร ตลอดจนมีการจดัทาํนโยบาย วางระบบ และประเมินความเส่ียงต่างๆ 
ทั้งท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบติังานภายในองคก์ร รวมทั้งกาํหนดแนวทางในการบริหาร
และจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มีการส่ือสาร จดัฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติัการแก่พนกังาน ให้ตระหนกั
ถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทั มีดงัน้ี 

 
 
 



 

 
 

 
2.1     การกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารบริหารความเส่ียง 

เป็นการกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลกัเกณฑ์และแนวทางบริหารความ
เส่ียงใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทัจะมีการทบทวนเป็นประจาํทุก
ปี และจะดาํเนินการจดัทาํพร้อมกนักบัแผนธุรกิจเพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 
2.2     การระบุความเส่ียง 
          เป็นการระบุความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความ
เส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เช่นจากสภาพแวดลอ้ม  กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบ
ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัจะบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาจดัลาํดบัความเส่ียงก่อน
การพิจารณาระบบการควบคุม ซ่ึงถา้อยูใ่นเกณฑสู์งและสูงมากบริษทัจะนาํมาความเส่ียงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพ่ือ
ใชใ้นการจดัการก่อน 
2.3     การวิเคราะห์ความเส่ียง 
          เป็นการวิเคราะห์เพ่ือประเมินระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยูห่ลงัจากไดป้ระเมิน ระบบการควบคุมท่ีมีอยู ่และ
การจดัลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียง ซ่ึงหากความเส่ียงท่ีเหลือยงัคงอยูใ่นระดบัสูงหรือสูงมาก จะตอ้งกาํหนด
มาตรการการจดัการความเส่ียงทนัที โดยผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีรับผิดชอบ และหากความเส่ียงท่ีเหลืออยูใ่นระดบั
ปานกลางหรือระดบัตํ่า ใหก้าํหนดมาตรการจดัการในระดบัฝ่ายหรือแกไ้ขในกระบวนการปฏิบติังาน 
2.4     การจดัการความเส่ียง 
          เป็นการกาํหนดวิธีการจดัทาํแผนในการจดัการความเส่ียงท่ีมีความสําคญั ตามท่ีไดมี้การจดัลาํดบัไวใ้น
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเส่ียง  การจดัการความเส่ียงมีไดห้ลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเส่ียง การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง การใชป้ระโยชน์จากความเส่ียง หรือการยอมรับความเส่ียง 
2.5     การติดตามผลและการสอบทาน 
          เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเส่ียงตามแผนท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งประเมินผลการจดัการ
ความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะติดตามและรายงานให้ผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  

 3.    นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
             บริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน 
และสารสนเทศเร่ืองอ่ืนอยา่งครบถว้นและเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บสารสนเทศอยา่ง
เท่าเทียมกนั โดยสารสนเทศของบริษทัจะตอ้งจดัทาํข้ึนอย่างรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรัด เขา้ใจง่ายและโปร่งใส และตอ้ง
เปิดเผยสารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ระมดัระวงัไม่ให้เกิดขอ้สับสนในขอ้เท็จจริง รวมทั้งจดัให้มี
หน่วยงานประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั  
 
 
 
 



 

 
 

 
4.     นโยบายด้านบัญชีและการเงนิ 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการทาํรายงานทางบญัชีและการเงิน ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้งสมบรูณ์ตามความเป็นจริง 
ทนัเวลาสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หน่วยงานของรัฐ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  ดงันั้นจึงกาํหนดใหบุ้คลากร
ทุกระดบั จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึง
ขอ้กาํหนดทางบญัชีและการเงินของบริษทัฯ  และหลกัการบญัชีท่ียอมรับทัว่ไปอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

4.1     ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ 
        การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอยา่งของบริษทัฯ  จะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้โดย
ไม่มีขอ้จาํกดัหรือยกเวน้การบนัทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ และตามขอ้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถว้นและเหมาะสม 
4.2     รายการทางบญัชีและการเงิน 
          รายการทางบญัชีและการเงินทุกประเภทของบริษทัฯ จะตอ้งมีความถูกตอ้งชดัเจน มีขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั
เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอยา่งเหมาะสม ตามมาตรฐานท่ียอมรับทัว่ไป และเป็นไปตามระเบียบ
การเงินและการบญัชีของบริษทั  พนกังานทุกคนตอ้งตระหนกัถึงความถูกตอ้งของรายการบญัชีและการเงินของ
บริษทัฯ เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
รายการทางธุรกิจในชั้นตอนต่างๆ 

 
5. นโยบายด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย 
             บุคคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ และขอ้กาํหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ  และก่อนการปฏิบติังานใดๆ ท่ีอาจมีขอ้กฎหมายกาํหนดไว ้จะตอ้งมีความระมดัระวงั  มีการสอบทานอย่าง
รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท่ี้รับผดิชอบ วา่ไดถื้อปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  
 
6. นโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
               บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้พนกังาน และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อนัประกอบดว้ย
วงจรเครือข่ายการส่ือสารขอ้มูล ระบบซอฟทแ์วร์ ท่ีใชใ้นการปฏิบติัการและประมวลผลขอ้มูล  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ต่อพว่ง แฟ้มขอ้มูล และขอ้มูลของบริษทัฯ  อยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีมาตรฐานความปลอดภยัท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษทัฯ  จึงกาํหนดใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 

6.1     นาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นทุกดา้นของงานพร้อมกบัพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ให้มี
ความรู้ความสามารถท่ีทนัสมยั 

6.2      พนักงานจะตอ้งนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ือส่งเสริมกิจการของบริษทัฯ ตอ้งไม่กระทาํเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอนัดี  

6.3     ขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจา้ของ
ขอ้มูลนั้นๆ  ท่ีจะตอ้งดูแลไม่ใหเ้กิดความผดิกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลท่ีสาม 

6.4     ใชซ้อฟทแ์วร์ท่ีถูกกฎหมาย และเป็นมาตรฐาน   
6.5     การนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชง้าน จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัและปฏิบติัตามระเบียบท่ีกาํหนดไว ้
 



 

 
 

 
6.6      เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งป้องกนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มูลท่ีสาํคญัทางธุรกิจของตนเอง จากการ

เขา้ถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนทาํลาย เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ธุรกิจของบริษทัฯ จะดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง 

6.7     ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ท่ีไดรั้บการมอบหมายจากบริษทัฯ มีหนา้ท่ี
ตอ้งกาํหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้ความมัง่คงและปลอดภยั 
รวมทั้งตอ้งติดตามใหบุ้คลากรทุกคนถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดโดยเคร่งครัด 

 
7. การตดิตามดูแลให้การปฏิบัต ิ
           บริษทัฯ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ท่ีจะตอ้งรับทราบ ทาํ
ความเขา้ใจและถือปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือน้ีอยา่งเคร่งครัด  
           ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กรจะตอ้งรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะดาํเนินการให้พนักงานภายใตส้าย
บงัคบับญัชาของตนทราบ และปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมของบริษทัฯ อยา่งจริงจงั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และหนกังานผูใ้ด
กระทาํผิดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการตามท่ีกาํหนดไว ้จะไดรั้บโทษทั้ งทางวินัย และหากมีการกระทาํท่ีเช่ือไดว้่าทาํผิด
กฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของรัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐดาํเนินการต่อไป 
           หากพนกังานพบเห็นการกระทาํ ผดิกฎหมาย และ / หรือ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือน้ี ใหแ้จง้
ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้กล่าวหา ไปยงัประธานกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ
กรรมการบริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส  เพ่ือคุม้ครองผลกระทบ
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

นโยบายต่อต้านการทุจริต 
 

1. ไม่เสนอใหค้่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนในรูปแบบ ไม่
วา่จะเป็นการดาํเนินการโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือใหมี้การตอบแทนปฏิบติัท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกนั หรือหวงั
ผลประโยชน์เก่ียวกบังานของบริษทั 

2. ไม่ทาํธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพ่ืออาํนวยความหรือใหเ้งินสนบัสนุนใดๆ แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเป็น

ช่องทางในการจ่ายสินบน 
4. ไม่สนบัสนุนเงินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มใหแ้ก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือ

บุคคลใดท่ีเก่ียวกบัการเมือง เพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์ในการดาํเนินของธุรกิจหรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและ
พวกพอ้ง 
 

นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ดาํเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้ง ทางตรง

หรือทางออ้มต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ โดยกาํหนดให ้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ
ในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี  

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
1. อนุมติันโยบายป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
2. ก ากับดูแลให้ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นโยบายป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ฝ่ายกฎหมาย  
3. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง โดยการแสดงความซ่ือสัตย ์มุ่งมัน่ ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุก รูปแบบ  
4. ส่ือสารและปลูกฝังค่านิยม วฒันธรรมองคก์รในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการ ทุจริต

คอร์รัปชัน่  
5. สนบัสนุนหน่วยงานอิสระในการปฏิบติังานดา้นป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ฝ่ายบริหารความเส่ียง ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายกฎหมายและกาํกบักิจการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร  
1. ปฏิบติัตนและส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กบัพนักงาน และกาํหนดขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เช่น การแบ่งแยกหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานเพ่ือใหมี้การสอบยนั ความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ระหวา่งกนัและการจดัทาํเอกสารหลกัฐาน  

2. ประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และจดัให้มีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้น การ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ในหน่วยงาน และกระบวนการปฏิบติังานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ  

3. สอบทานและติดตามการปฏิบติังานของพนกังาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และค าสั่งต่างๆ  



 

 
 

 
 
 
4. รายงานกรณีทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการ ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี  
5. ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และ

ร่วมกนัต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
6. สร้างความตระหนัก และส่งเสริมให้ บสย. มีค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรท่ีปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน่ 

รวมถึงส่ือสารช่องทางการรายงาน และการแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหก้บัพนกังานทราบ  
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังาน  
1. ปฏิบติัตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค าสั่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัป้องกนัและต่อตา้นการ ทุจริตคอร์รัปชัน่ 

รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนกังาน  
2. รายงานเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัย หรือพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน่ของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน 

ตลอดจนบุคคลภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกคา้ และผูเ้ก่ียวขอ้งตามกระบวนการท่ี กาํหนด  
3. สนบัสนุนและสร้างความร่วมมือในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
4. สร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนเห็นคุณค่าของการ ประพฤติ

ปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรม  
5. ให้ความสาํคญักบัประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน และตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเพ่ือ ประโยชน์

ของ บสย. เท่านั้น เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) 


